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Ilmoittautuminen kursseille
alkaa ke 10.8.2022 klo 9.00

Oulujoki-Opiston kursseille voi helpoiten 
ilmoittautua netissä: 
www.opistopalvelut.fi/oulujoki
Kaikki kurssit löytyvät vasemmalla olevan 
Kurssit-linkin takaa aihealueittain. Ilmoit-
tautumiskanava aukeaa 10.8.2022 klo 
9.00 ja on sen jälkeen auki ympäri vuo-
rokauden. Jos ilmoitat sähköpostisi, saat 
sinne vahvistuksen ilmoittautumisestasi. 
Ilmoittaessasi lapsesi laita sähköposti-
osoitteeksi oma osoitteesi.

Ilmoittautua voit myös puhelimitse
044 497 0011 (ma-to klo 9-15) tai käy-
mällä opiston toimistossa (Muhoksen 
yläkoulu, Muhostie 5). Huomioithan 
että emme vastaanota ilmoittautumisia 
sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelin-
vastaajaan.

Ilmoittautumiseen tarvitset kaikki 
seuraavat tiedot: nimi, osoite, hen-
kilötunnus, matkapuhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Alaikäiseltä myös 
huoltajan tiedot.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan koko 
lukuvuoden ajan, mikäli kursseilla on 
tilaa. Jos haluamasi kurssi on täynnä, voit 
ilmoittautua varapaikalle. Ilmoitamme 
sinulle, kun paikka vapautuu. Varapaikka 
on voimassa koko lukuvuoden.

Ilmoittautuminen kursseille on sitova. 
Ilmoita heti Oulujoki-Opiston toimistoon 
mahdollisesta peruutuksesta. Katso 
tarkemmat peruutusehdot sivulta 22. 
Kursseista ei yleensä lähetetä opiskeli-
joille informaatiota ennen kurssin alkua. 
Opistosta otetaan yhteyttä vain, jos kurs-
si peruuntuu tai olet saanut kurssipaikan 
varasijalta.

OPETUS- JA LOMA-AJAT 
LUKUVUONNA 2022–2023

Syyslukukausi 9.8.–21.12.2022
Kevätlukukausi 9.1.–2.6.2023
Syysloma 24.–28.10.2022 (vko 43)
Itsenäisyyspäivä 6.12.2022
Joululoma 22.12.2022–8.1.2023
Talviloma 6.–12.3.2023 (vko 10)
Pääsiäinen 7.–10.4.2023
Helatorstai 18.5.2023

YHTEYSTIEDOT

Käyntiosoite: Muhostie 5, 91500 Muhos 
Postiosoite: PL 39, 91501 Muhos
www.muhos.fi/opisto
opisto@muhos.fi
Rehtori Minna Kärkkäinen, p. 044 497 
0010
Toimisto, Leena Nykänen, p. 044 497 
0011 (ma-to klo 9-15)

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE
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REHTORIN TERVEHDYS

Katsaus historiaan

Vuonna 1963 astui  voimaan uusi valtionapulainsäädäntö, joka antoi taloudellisia 
mahdollisuuksia perustaa kansalaisopistoja myös maaseudulle. Laki tarjosi paremmat 
toimintaedellytykset ja salli opistojen kehittää toimintaansa paikallisia sivistystarpeita 
palvelevaksi. Maaseudulla alettiin myös kaivata samanlaisia opintomahdollisuuksia 
kuin kaupungissakin. Sana “kansalaisopisto” mainittiin ensimmäistä kertaa lainsää-
dännössä. Vuosina 1960 ja 1974 välillä perustettiin 150 uutta kansalaisopistoa, joista 
suurin osa nimenomaan maaseudulle ja kansalaisopiston nimellä.  

Näin tapahtui myös täällä, nimittäin vuonna 1969 Utajärven ja Muhoksen kuntien val-
tuustoissa hyväksyttiin Oulujoki-Opiston ohjesääntö ja perustettiin kuntien yhteinen 
kansalaisopisto. Muhoksen kunnalla on Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 
vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämistä koskeva lupa, ja opiston valtionosuus 
maksetaan Muhoksen kunnalle. Opisto järjestää yleissivistävää opetusta, taiteen 
perusopetusta sekä muuta maksullista toimintaa Muhoksen ja Utajärven alueella. 
Opiston päätoimipiste sijaitsee Muhoksella.

Varsinainen opistotoiminta alkoi syyskuun 1. päivänä 1970 ja opiston ensimmäise-
nä rehtorina aloitti kansakoulun opettaja Anni Snellman. Snellman toimi rehtorina 
vuoteen 2002 saakka, kunnes jäi eläkkeelle. Tämän jälkeen opiston toiminnasta 
vastasi Jaana Anttila- Kämäräinen ja hän vastasi kokonaisuudessaan myös  Muhoksen 
kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista. Anttila-Kämäräinen siirtyi eläkkeelle syksyllä vuon-
na 2016, jolloin rehtorin virkaan valittiin KM Minna Kärkkäinen. Vastuullani on johtaa 
Muhoksen kulttuuripalveluita ja toimia Oulujoki-Opiston rehtorina.

Opisto nykyisin

Oulujoki-Opisto tarjoaa tänä päivänä Muhoksen ja Utajärven alueella monipuolista 
opetusta, joka antaa mahdollisuuden omaehtoiseen itsensä kehittämiseen,elinikäi-
seen oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiston vapaan sivistystyön 
tarjontaan kuuluu mm.  taideaineita, kädentaidon kursseja, vieraiden kielten kursseja, 
musiikkia, tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita, kirjallisuutta ja liikuntaa. Opis-
ton kaikista opetustunneista  yli puolet on taiteen perusopetusta eli  kuvataidetta ja 
erityisesti musiikkia. Tästä johtuen opiskelijoista iso osa on lapsia ja nuoria. Lisäksi 
järjestetään työyhteisöille tai yrityksille suunnattuja tilauskoulutuksia.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin opetusta tarjoava Mu-
hoksen Musiikkikoulu yhdistettiin vuonna 1998 Oulujoki-Opistoon. Musiikkikoulussa 
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voi opiskella yksilöopetuksessa pianon, viulun, huilun, sellon, klarinetin, lyömäsoitin-
ten ja harmonikan soittoa sekä laulua. Musiikkikouluun hakeudutaan pääsykokeiden 
kautta.  Musiikkia voi opiskella hyvin laajasti myös kansalaisopiston puolella, jonne 
voi päästä ilman pääsykokeita. Hyvän pohjan musiikinopiskeluun antaa useat musiik-
kileikkikouluryhmät - muskarit- , joita on tarjolla eri ikäsille lapsille. Taiteen perusope-
tuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataideopetusta on järjestetty Muhoksella ja 
Utajärvellä vuosikymmeniä. Kuvataideryhmiä on esiopetusikäisistä aikuisiin saakka. 

Oulujoki-Opisto on nimetty Geopark-oppilaitokseksi. Muhoksen, Utajärven ja Vaalan 
kunnissa sijaitseva Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen jäsenalue
UNESCO:n suojelemassa maailmanlaajuisessa Geopark-verkostossa. Opetustarjon-
nassa on ollut myös geopark-kursseja, joissa on päässyt tutustumaan ainutlaatuiseen 
Rokua Geopark -alueeseen sekä luentojen että luontokohteiden kautta.  Ilmoitamme 
näistä kursseista erikseen.

Oulujoki-Opisto kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun muodostamaan Meri-Poh-
jolan opistopiiriin, jonka tarkoituksena on kehittää alueen kansalaisopistojen yh-
teistoimintaa ja vuorovaikutusta. Opistopiiri valvoo opistojen yhteisiä etuja ja tekee 
tunnetuksi opistotyötä koko toiminta-alueellaan. 

Oulujoki-Opisto tarjoaa tänä syksynä n. 140 kurssia vauvasta vaariin. Kurssitarjonnas-
sa on myös etäopetuskursseja ja tarjoamme jatkossakin verkko-opetusta mahdolli-
suuksien mukaan.

Oulujoki-Opisto toivottaa sinut tervetulleeksi innostumaan ja oppimaan uusia asioita.

Minna Kärkkäinen
Oulujoki-Opiston rehtori
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MUHOS

MUSIIKKI

Lukukausimaksut
Opetusta 30 krt/lukuvuosi:
15 min/vko 71 € tai 30 min/vko 143 €

Uusia oppilaita otetaan vapautuville paikoille 
ilmoittautumisjärjestyksessä.
110118 Pianonsoitto A

Yläkoulu, op. Saara Rajasalo 
Ma 13.15–18.00
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110120 Pianonsoitto B

Hyrkin koulu, op. Saara Rajasalo 
Ti 14.15–18.00
30.8.–13.12.2022, 9.1.–2.5.2023 

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110121 Pianonsoitto C

Hyrkin koulu, op. Saara Rajasalo 
To 13.15–18.30
1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110122 Pianonsoitto D

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ma, Ke, Pe 13.00–18.00
2.9.–9.12.2022, 13.1.–12.5.2023 

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110123 Pop & Jazz -piano

Yläkoulu, op. Eero Jauhiainen 
Ke 15.30–19.30
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 

Pianonsoittoa pop/jazz-painotteisesti. Opiske-
lun voi aloittaa aivan alkeistakin ja taitojen 
karttuessa painotus siirtyy rytmimusiikin pa-

riin. Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110125 Rummut

Yläkoulu, op. Panu Koskela 
Ti 16.00–20.30
30.8.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023 

Opiskellaan kevyen musiikin peruskompit. 
Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110126 Kitaransoitto A

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ma, ke, pe 15.00–20.00
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta. 
110127 Kitaransoitto B

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ma, Ke, Pe 15.30–20.00
31.8.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023 

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110129 Sähkökitara

Yläkoulu, op. Sami Keinonen 
Ma 16.30–20.30
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023 

Opiskellaan teräskielisen kitaran ja/tai säh-
kökitaran eri soittotyylejä ja soittotekniikoita. 
Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta.
110130 Sähköbasso

Yläkoulu, op. Sami Keinonen 
Ma 17.00–20.30
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023 

Opiskellaan sähköbasson soittoa. Taiteen 
perusopetuksen yksilöopetusta.
110131 Ukulele

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ma, ke, pe 15.00–16.00
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023

Yli 16-vuotiaille suunnattu alkeiskurssi. Tai-
teen perusopetuksen yksilöopetusta. Opetel-
laan tärkeimmät ja helpoimmat avosoinnut, 
yleisimmät komppausrytmit, perusnäppäilyä, 
melodiansoittoa ja nuotinlukua. 
110133 Pop & Jazz -laulu

Yläkoulu, op. Timo Kurkela 

Mahdollisista uusista kursseista 
ilmoitetaan opiston kotisivuilla, 

lehti-ilmoituksilla ja 
sosiaalisessa mediassa.



6

MUHOS
To 16.00–20.00, pe 16.00–17.15
1.9.–9.12.2022, 12.1.–11.5.2023

Kaikentasoisille laulajille. Keskitytään ajankoh-
taisiin ja mielekkäisiin laulamisen osa-alu-
eisiin. Ohjelmistossa mm. kansanlauluja, 
poppia, jazzia ja rockiakin. Kurssilla mahdollis-
ta suorittaa vapaaehtoinen tasokoe. Taiteen 
perusopetuksen yksilöopetusta.
110134 Klassinen yksinlaulu

Seurakuntatalo, op. Ossi Kajava 
To 17.00–20.00
15.9.–24.11.2022, 5.1.–23.3.2023 
Lukukausimaksu 52,50 € 

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta. Ope-
tusta 5 kertaa/lukukausi, 30 min/kerta.
110135 Puhallinorkesteri

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, 
op. Petri Aho 
Ke 18.30–21.00
3.8.–14.12.2022, 11.1.–7.6.2023 
Lukukausimaksu 110 € 

Tervetuloa soittamaan Uuden Puhallinor-
kesterin riveihin! Lisätiedot Petri Aho p. 
0503005217.
110136 Bändikurssi

Yläkoulu, op. Sami Keinonen 
Ma 18.00–19.30
29.8.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023 
Lukukausimaksu 54 € 

Harjoitellaan bändisoittoa ja syvennetään jo 
opittuja tietoja ja taitoja. Uudet laulajat ja 
soittajat tervetulleita mukaan!
110137 Musiikin perusteet 1

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ma 16.30–17.15
29.8.–12.12.2022, 16.1.–15.5.2023 
Lukukausimaksu 27,50 €

Tutustutaan musiikin teorian ja nuotinluvun 
perusteisiin sekä harjoitellaan laulutehtäviä. 
Lopuksi tutkinto. Kurssikirjana Valli-Leinonen: 
Perusaste 1. Opiston soitonopetukseen osal-

listuville kurssi on maksuton.
110138 Musiikin perusteet 2

Yläkoulu, op. Juha Hiltunen 
Ke 17.00–18.00
31.8.–15.12.2022, 18.1.–3.5.2023 
Lukukausimaksu 37 €

Laajennetaan 1-kurssilla opittua musiikkitie-
toutta ja kehitetään edelleen musiikkikorvaa. 
Kurssikirjana Valli-Leinonen: Perusaste 2. 
Opiston soitonopetukseen osallistuville kurssi 
on maksuton.

Musiikkileikkikoulu

Yläkoulu, op. Satu Jylhä 
Lukukausimaksu 63 €

Lisätietoa muskareista opettajalta p. 044 
497 0017.

Ryhmät torstaisin ja perjantaisin alkaen 
25.8. ja 26.8. seuraavasti:
110110 0-3-vuotiaat (2019-2022 synt.) 
 Pe 17.45–18.30
110111 3-4-vuotiaat (2018-2019 synt.) 
 To 17.00–17.45
110112 4-5-vuotiaat (2017-2018 synt.) 
 Pe 17.00–17.45
110113 Eskarimuskari 6-vuotiaat
 (2016 synt.) 
 To 17.45–18.30

Musiikkikoulu

Yläkoulu
Uudet opiskelijat otetaan erikseen järjestet-
tävien pääsykokeiden perusteella. Lukuvuo-
den 2022-2023 pääsykokeet järjestetään 
16.8.2022 klo 16.50-18.30 yläkoululla. 
Ennakkoilmoittautuminen osoitteessa
opistopalvelut.fi/oulujoki.
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MUHOS
Lukukausimaksut

30 min/vko: 157 €
45 min/vko: 236 €
60 min/vko: 315 €
Opetusta 30 viikkoa/lukuvuosi.

PIANO, op. Maya Regi, Satu Jylhä ja Ossi 
Kajava
VIULU, op. Antti Kauppila
HUILU, op. Timo Vestman
KLARINETTI, SAKSOFONI, op. Petri Aho
SELLO, op. Harri Österman
HARMONIKKA, op. Satu Jylhä
LAULU, op. Ossi Kajava

KIELET

Ruotsi

120201 Ruotsin kertauskurssi
Yläkoulu luokka Y202, op. Otto Partio 
Ke 18.30–19.45
7.9.–14.12.2022, 4.1.–19.4.2023 
Lukukausimaksu 46 € 

Sopii erityisesti opiskelijoille, jotka osaavat 
vähän ruotsia. Arkielämän tilanteiden harjoit-
telua, perusrakenteiden kertausta ja syventä-
mistä sekä jokapäiväisessä kielenkäytössä ja 
matkailutilanteissa tarvittavaa sanavarastoa.

Englanti

120301 Englannin kertauskurssi
Yläkoulu luokka Y202, op. Otto Partio 
Ke 17.15–18.30
7.9.–14.12.2022, 4.1.–19.4.2023 
Lukukausimaksu 46 € 

Sopii erityisesti aikuisopiskelijoille, jotka 
jollain tasolla jo hallitsevat englannin kielen 
perusteet, ja jotka ennen kaikkea haluavat sy-
ventää omaa kielitaitoaan. Harjoitellaan arki- 
ja työelämän kielenkäyttötilanteita, kerrataan 
ja syvennetään kieliopin perusrakenteita sekä 

kasvatetaan eri aloihin liittyvää olennaista 
sanavarastoa.

Venäjä

120601 Venäjän alkeiskurssi
Yläkoulu luokka Y214, 
op. Galina Bazhenova 
Ke 18.30–19.45
14.9.–7.12.2022, 1.1.–5.4.2023 
Lukukausimaksu 39 € 

Tavoitteena venäjän kielen perusrakenteiden 
ja -sanaston oppiminen aktivoimalla suullisia 
valmiuksia ja kehittämällä puheilmaisua.
120602 Venäjän jatkokurssi

Yläkoulu luokka Y214, 
op. Galina Bazhenova 
Ke 17.00–18.30
14.9.–7.12.2022, 1.1.–5.4.2023 
Lukukausimaksu 47 € 

Syvennetään ja parannetaan venäjän kielen 
ja kulttuurin tietoja ja taitoja. Tavoitteena 
kehittää sellainen venäjän suullinen taito, 
että opiskelija ymmärtää puhuttua yleiskieltä 
sekä selviytyy arkitilanteissa. Harjoitellaan eri 
tilanteita ja kerrataan kielioppirakenteita.

Espanja

120701 Espanjaa toukokuussa etänä
Op. Anna Kaisa Puhakka 
Ma 18.00–19.30, Ke 18.00–19.30
15.–24.5.2023 
Kurssimaksu 16 € 

Arkielämän ja matkailijan sanastoa ja 
tilanteita, mm. arkitoimet. Opettaja lähettää 
kurssimateriaalin sähköpostilla. Kurssi toteu-
tetaan Teams-ohjelmalla. Opiskelija tarvitsee 
internet-yhteyden sekä toimivan sähköposti-
osoitteen, joka annetaan kurssille ilmoittautu-
misen yhteydessä.
120702 Espanjan jatkokurssi etänä 

Op. Anna Kaisa Puhakka 
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Ke 17.30–18.30
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kurssimaksu 63 €

Sopii espanjaa jo useamman vuoden opiskel-
leille. Syvennetään espanjalaisen kulttuurin ja 
kielen rakenteiden tuntemusta. Kurssi toteu-
tetaan Teams-ohjelmalla. Opiskelija tarvitsee 
internet-yhteyden sekä toimivan sähköposti-
osoitteen, joka annetaan kurssille ilmoittautu-
misen yhteydessä. Oppikirja: Buenas Migas 3 
kappaleet 6-10.

Italia

120801 Matkailuitalian etäkurssi
Op. Sandra Marcelletti 
Ke 17.00–20.15
29.3.–26.4.2023 
Kurssimaksu 43 € 

Käsitellään matkailuun ja arkeen liittyviä 
aiheita, kuten asiointia kahvilassa, ravinto-
lassa ja kaupoissa. Tutustutaan italialaiseen 
elämään ja kulttuuriin. Kurssi toteutetaan 
Google Meet -ohjelmalla ja edellyttää opiske-
lijalta perusosaamista tietokoneen käytöstä. 
Materiaali sovitaan kurssin alussa.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS

130201 Kirjallisuus ja kirjoittaminen
Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, op. 
Jenni Kinnunen 
Ma 12.00–15.00
5.9.–31.12.2022, 16.1.–15.5.2023 
Lukukausimaksu 36 € 

Rohkaisevaa ja keskustelevaa ohjausta kirjoit-
tamisen lajeista, tehtäviä ja palautetta. Syksyl-
lä 5.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.2022. Keväällä 
16.1., 20.2., 20.3., 17.4. ja 15.5.2023.

HISTORIA

130100 Johdatus digitaaliseen sukutut-

kimukseen
Yläkoulu, op. Sari Karjalainen 
Pe 17.00–20.00, la 11.00–15.30
11.–12.11.2022 
Kurssimaksu 15 € 

Tarkoitettu sukututkimusta aloittaville sekä 
jonkin verran sitä harrastaneille. Antaa 
valmiudet aloittaa itsenäisesti sukututkimus-
harrastuksen kotikoneelta käsin. Tavoitteena 
oppia käyttämään erilaisia haku- ja arkistotie-
tokantoja verkossa.

KUVATAITEET

110308 Aikuisten kuvataide
Taidekoulu Veturitie, 
op. Emma Haapamäki 
La 10.00–15.00
10.9.–3.12.2022, 14.1.–15.4.2023 
Lukukausimaksu 83,50 € 

Sopii aloittelijoille ja pidempään harrasta-
neille. Hiili- ja pastellipiirustusta, akvarelli-, 
akryyli- ja öljyvärimaalausta, savitöitä, lino- ja 
puupiirrosgrafiikkaa. Lisätiedot opettajalta p. 
044 4970 012 (ark. klo 12-16). Syksyllä 10.9., 
24.9., 15.10., 12.11. ja 3.12.2022. Keväällä 
14.1., 4.2., 25.2., 18.3. ja 15.4.2023.
110316 Erityisryhmien kuvataide

Taidekoulu Veturitie,
op. Emma Haapamäki 
To 15.00–16.00
22.9.–1.12.2022, 19.1.–30.3.2023 
Lukukausimaksu 20 € 

Kokeillaan erilaisia kuvataiteen tekniikoita ja 
välineitä opettajan opastuksella. Tekniikoina 
hiilipiirustus, pastelli, värikynät, vesivärit, 
peitevärit ja savi. Syksyllä 22.9., 6.10., 20.10., 
3.11, 17.11 ja 1.12.2022. Keväällä 19.1., 2.2., 
16.2, 2.3., 16.3 ja 30.3.2023.
110300 Varhaisiän kuvataidekasvatus

Taidekoulu Veturitie,
op. Emma Haapamäki 
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MUHOS
Pe 17.00–18.30
9.9.–2.12.2022, 20.1.–21.4.2023 
Lukukausimaksu 89 € 

Tutustutaan kuvataiteisiin havainnoimisen, 
kuvan tekemisen, kokeilemisen ja leikin 
avulla. Tarkoitettu pääasiassa 7-8-vuotiaille. 
Harjoitellaan piirtämistä, maalaamista ja 
muotoilua sekä tutustutaan erilaisiin mate-
riaaleihin. Opintomaksu sisältää materiaalit. 
Lisätiedot opettajalta p. 044 4970 012 (ark. 
klo 12-16).

Kuvataidekoulu

Taidekoulu, Veturitie 7
Op. Emma Haapamäki

Vapaita paikkoja voi tiedustella arkisin klo 
12-16 p. 044 4970 012. Lukukausimaksut 
sisältävät materiaalit.

110301 Opintojakso 1
Ma 16.00–17.30
5.9.–5.12.2022, 16.1.–8.5.2023 
Lukukausimaksu 103 € 

Tarkoitettu ensisijaisesti v. 2013-2014 
syntyneille. Tavoitteena innostaa oppilasta 
monipuolisesti kuvailmaisun keinoihin ja 
havainnoimaan ympäristöä moniaistisesti.
110302 Opintojakso 2

Ke 17.30–19.45
7.9.–7.12.2022, 18.1.–26.4.2023 
Lukukausimaksu 159 € 

Tarkoitettu ensisijaisesti vuosina 2011-2012 
syntyneille. Tutustutaan kuvataiteen erilaisiin 
tekniikoihin ja peruskäsitteisiin. Opitaan 
oman ideoinnin ja ilmaisun korostamista.
110303 Opintojakso 3

Ma 17.30–19.45
5.9.–5.12.2022, 16.1.–8.5.2023 
Lukukausimaksu 159 € 

Tarkoitettu noin v. 2010 syntyneille. Tutkitaan 
ja tutustutaan erilaisiin kuviin ja mediaan. 
Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua 

taiteen keinoin.
110304 Teemaopinnot 1

Ti 16.00–18.15
6.9.–13.12.2022, 17.1.–25.4.2023 
Lukukausimaksu 157 € 

Tarkoitettu ensisijaisesti v. 2008-2009 synty-
neille.
110305 Teemaopinnot 2

Ke 15.00–17.15
7.9.–7.12.2022, 18.1.–26.4.2023 
Lukukausimaksu 157 € 

Tarkoitettu ensisijaisesti v. 2007 syntyneille ja 
sitä vanhemmille.
110307 Teemaopinnot 3

To 17.30–19.45
8.9.–8.12.2022, 19.1.–27.4.2023 
Lukukausimaksu 157 € 

Tarkoitettu ensisijaisesti v. 2006 syntyneille ja 
sitä vanhemmille.

KÄDEN TAIDOT

110400 Ompelu ja tuunaus
Yläkoulu, op. Virpi Halonen 
Ke 18.00–20.30
21.9.–30.11.2022, 18.1.–29.3.2023 
Lukukausimaksu 60 € 

Ommellaan ja tuunataan omien ideoiden ja 
tarpeiden pohjalta vaatteita ja kodintekstii-
lejä. Kurssin opettajalta saat myös ideoita. 
Soveltuu kaikentasoisille harrastajille. Omat 
kankaat, ompelulangat, sakset yms. mukaan.
110401 Pitsinnypläys

Yläkoulu, op. Sirpa Juusola 
Ti 17.30–20.30
20.9.–29.11.2022, 17.1.–28.3.2023 
Lukukausimaksu 80 € 

Opiskellaan perinnetaitoa, joka taipuu myös 
nykyaikaan. Voit nyplätä mm. koruja, huiveja, 
ja kansallispuvun pitsejä. Materiaaleina voi 
käyttää pellava-, puuvilla- ja silkkilankoja, vil-
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la- ja mohairlankoja sekä metallilankoja. Sopii 
uusille ja pidempään harrastaneille.
110402 Makrameekurssi syksy

Yläkoulu, op. Riitta Syri 
La 10.00–14.30, su 10.00–14.30
3.–4.9.2022 
Kurssimaksu 24 € 

Opetellaan makrameen perussolmut ja 
tehdään seinätekstiili, amppeli tai muu 
solmeilutyö. Mukaan makrameenyöriä tai 
narua, keppi kiinnitystä varten ja halutessasi 
puuhelmiä koristelua varten. Myös opettajal-
ta voi ostaa tarvikkeita.
110403 Makrameekurssi kevät

Yläkoulu, op. Riitta Syri 
La 10.00–14.30, su 10.00–14.30
14.–15.1.2023 
Kurssimaksu 24 € 

Katso kurssin 110402 kuvaus.
110404 Micromakrameekurssi

Yläkoulu, op. Päivi Kiviniemi-Kaikkonen 
Pe 17.00–20.00, la 11.00–17.00
14.–15.10.2022 
Kurssimaksu 20 € 

Tutustutaan micromakrameen monipuoli-
suuteen. Opit tekemään pieniä kohosolmuja 
ja yhdistelemään koruihin pieniä helmiä. 
Kokeillaan makramee-rannekoruja perus-
tasosolmuilla. Opettajalta voi ostaa nyörejä 
ja korutarvikkeita, käteismaksu. Kurssille 
mukaan terävät sakset, finnfoam-alusta tai 
vastaava, sytkäri, nuppineuloja, pieniä helmiä, 
0,6-0,8 mm:n paksuisia vahattuja polyeste-
ri- tai nylon-nyörejä, vahattu puuvillanaru 
(rannekkeet), renkaita 2-4 mm ja 30-40 mm.
110410 Puukon valmistus (syksy)

Yläkoulu, op. Markku Parkkinen 
Ti 17.00–21.00
30.8.–20.12.2022 
Kurssimaksu 150 € 

Valmistetaan puukko oikeita työmenetelmiä 
ja oppeja käyttäen. Yhden puukon valmistus-

materiaalien hinnaksi tulee n. 20-30 e (ei sis. 
kurssimaksuun). Voi myös käyttää itsehankit-
tuja materiaaleja. Ikäraja 18 vuotta.
110411 Puukon valmistus (kevät)

Yläkoulu, op. Markku Parkkinen 
Ti 17.00–21.00
17.1.–2.5.2023 
Kurssimaksu 150 €

Katso kurssin 110410 kuvaus.
110412 Entisöinti

Yläkoulu , op. Anu Palovaara 
Pe 18.00–21.00, la 9.00–13.30
9.9.–26.11.2022, 10.2.–15.4.2023 
Lukukausimaksu 100 € 

Entisöidään huonekaluja ja esineitä. Et tar-
vitse aiempaa kokemusta tai omia välineitä. 
Kurssimaksu sis. välinevuokrat. Lähiopetus 
viitenä viikonloppuna (pe-la) per lukukausi. 
Syksyllä 9.-10.9., 23.9.-24.9., 7.-8.10., 14.10.-
15.10. ja 18.11.-19.11., keväällä alustavasti 
20.1.-21.1., 10.-11.2., 3.-4. 3. 24..-25.3., 
14.-15.4. Huom! Koululla ei tiloja säilyttää 
huonekaluja kurssiviikonloppujen välillä.
110413 Kudontaa kangaspuilla Kylmä-
länkylä

Kylmälänkylän kylätalo, op. Riitta Syri 
Ma 17.00–20.00
19.9.–28.11.2022, 16.1.–27.3.2023 
Lukukausimaksu 80 € 

Aloitamme alkeista ja opettelemme loimien 
luomisen ja kankaan rakentamisen puihin. 
Jatkamme keväällä kesken jääneitä töitä ja 
aloitamme uusia. Kaikille ei välttämättä riitä 
omia kangaspuita (opistolla tarjota yhdeksät 
kangaspuut), joten teemme yhteisloimia. 
Kurssille voi tuoda omat kangaspuut, jos niille 
on luokassa tilaa.
110414 Kädentaitopaja Kylmälänkylä

Kylmälänkylän kylätalo, op. Riitta Syri 
Ma 17.00–20.00
3.4.–8.5.2023 
Kurssimaksu 32 € 
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Valmistetaan käsitöitä hyödyntäen erilai-
sia tekniikoita kurssilaisten kiinnostuksen 
mukaan.
110416 Saippuan valmistaminen, 
peruskurssi

Yläkoulu, op. Lea Keränen 
Pe 17.00–20.00, la 10.00–15.00
18.–19.11.2022 
Kurssimaksu 24 € 

Tehdään saippuaa perinteisellä menetelmällä. 
Käydään läpi saippuan historiaa, valmistus-
tarvikkeet ja -menetelmät, työturvallisuus ja 
opetellaan laskemaan reseptejä. Valmistetaan 
saippuamassoja kylmämenetelmällä. Ohjaaja 
toimittaa materiaalit ja tarvikkeet. Ohjaaja 
laskuttaa materiaalikulut kurssilaisilta (ei sis. 
kurssimaksuun). Ota mukaan essu, päähine 
ja suojahanskat (talouskäsineet). Kasvomaski 
käytössä mikäli käyttösuositus voimassa.
110417 Saippuan valmistaminen, 
jatkokurssi

Yläkoulu, op. Lea Keränen 
Pe 17.00–20.00, la 10.00–15.00
13.–14.1.2023 
Kurssimaksu 24 € 

Tehdään saippuaa perinteisellä menetelmällä. 
Opiskellaan kuuma- ja kylmämenetelmät. 
Kerrataan valmistuksen perusteet, suunni-
tellaan ja lasketaan reseptejä, valmistetaan 
saippuamassoja kylmämenetelmällä. Ohjaaja 
toimittaa materiaalit ja tarvikkeet. Ohjaaja 
laskuttaa materiaalikulut kurssilaisilta (ei sis. 
kurssimaksuun). Ota mukaan essu, päähine 
ja suojahanskat (talouskäsineet). Kasvomaski 
käytössä mikäli käyttösuositus voimassa.

NÄYTTÄMÖTAITEET

110201 Muhoksen nuorisoteatteri 13-
16 v.

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, op. 
Maikki Hauru 

Ti 18.00–19.30
30.8.–20.12.2022, 10.1.–10.5.2023 
Lukukausimaksu 61 € 

Teatteri-ilmaisun harjoituksia ja produktiotyö-
tä. Käsittelyssä valmis näytelmäteksti tai kirja, 
josta tehdään oma dramatisointi. Nuoret 
pääsevät vaikuttamaan esityksen muotoon 
ja sisältöön ja ovat mukana kaikissa teatterin 
osa-alueissa käsikirjoituksesta lavastukseen. 
Tunneille rennot vaatteet, joissa hyvä liikkua. 
Ota mukaan muistiinpanovälineet ja juoma-
pullo.

ESITTÄVÄ TANSSI

110501 Soololattarit, alkeet-alkeisjatko
Lukion sali, op. Merja Tanjunen 
Su 15.45–16.45
2.10.–18.12.2022, 15.1.–26.2.2023 
Lukukausimaksu 30 € syksy, 16 € kevät

Tutustutaan eri latinalaistansseihin ja niiden 
perusaskeliin. Ilman aiempaa tanssikokemus-
takin pärjää, kokemus plussaa. Tunti koostuu 
lämmittelystä, askelten ja vartalonkäytön 
harjoitteista sekä tanssikoreografiasta.
110502 Paritanssien alkeet

Lukion sali, op. Merja Tanjunen 
Su 16.45–17.45
2.10.–18.12.2022, 15.1.–26.2.2023 
Lukukausimaksu 30 € syksy, 16 € kevät

Tanssitaan paritansseja laidasta laitaan. Ei tar-
vitse aiempaa tanssikokemusta. Syyskaudella 
keskitytään tutuimpiin lavatansseihin, kuten 
foksi, valssi, tango ja fusku. Kevätkaudella 
tutustutaan lattaritansseihin, mm. salsaan, 
rumbaan ja bachataan. Harjoitellaan oman 
parin kanssa, ilman paria ei voi osallistua.
110507 Senioritanssin alkeet

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, op. Lea 
Haapasalo 
Ma 13.30–15.00
10.10.–28.11.2022, 9.1.–27.2.2023 
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Lukukausimaksu 30 € 

Senioritanssi hellii kehoa ja mieltä. Tunti on 
sosiaalinen tapahtuma ja saat samalla hyvää 
terveysliikuntaa. Ei edellytä aiempaa koke-
musta eikä vaadi paria.
110508 Itämainen tanssi jatkokurssi

Lukion sali, op. Merja Julkunen 
To 17.30–19.00
15.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Lukukausimaksu 40 € syksy, 48 € kevät

Soveltuu itämaisen tanssin perusliikkeet 
ja -tekniikan hallitseville. Osallistuminen 
onnistuu, vaikka sinulla olisi pitempi tauko 
tanssimisessa. Kerrataan perustekniikkaa, 
opetellaan vaativampaa tekniikkaa ja lyhyitä 
koreografioita. Lisätietoja: Merja Julkunen p. 
040 577 9167.
110509 Itämainen tanssi edistyneet

Lukion sali, op. Merja Julkunen 
To 19.15–20.45
15.9.–24.11.2022, 12.1.–6.4.2023 
Lukukausimaksu 40 € syksy, 48 € kevät

Soveltuu itämaisen tanssin perusliikkeet ja 
vaativampaa tekniikkaa hallitseville, joilla 
vähintään kolme vuotta itämaisen tanssin 
harrastusta takanaan. Parannetaan tanssi-
tekniikkaa ja opetellaan useampi vaativampi 
koreografia. Lisätietoja: Merja Julkunen p. 
040 577 9167.
110510 Itämainen tanssi alkeet intensii-
vikurssina 

Lukion sali, op. Merja Julkunen 
To 18.00–20.00
11.8.–8.9.2022 
Kurssimaksu 22 € 

Itämaisen tanssin liikekielessä yhdistyvät 
sensuelli pehmeys ja iskujen räväkkyys. Tunti 
koostuu lyhyestä alkuverryttelystä, tekniik-
kaharjoitteista ja tanssisarjoista. Itämainen 
tanssi vahvistaa keskivartaloa ja auttaa 
parantamaan ryhtiä lempeällä tavalla. Opit 
perustekniikan, jolloin voit jatkaa harrastusta 

jatkokurssilla. Lisätietoja: Merja Julkunen p. 
040 577 9167.

LIIKUNTA

830100 Jooga Päivärinne
Hyrkin koulun sali, op. Marja-Kaisa 
Ohayon 
Ti 18.00–19.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Lukukausimaksu 48 €

Harjoitellaan alkeista aloittaen perinteistä 
Hatha-joogaa. Lisätään kehon joustavuutta ja 
opitaan kehon hallintaa. Mukaan joogamatto 
tai muu sopiva alusta, päälle joustava asu. 
Ota halutessasi mukaan viltti tai lämmintä 
vaatetta loppurentoutusta varten.
830101 Jooga 1

Koivulehdon päiväkoti, op. Marja-Kaisa 
Ohayon 
Ke 17.00–18.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Lukukausimaksu 48 €

Katso kurssin 830100 kuvaus.
830102 Jooga 2

Koivulehdon päiväkoti, op. Marja-Kaisa 
Ohayon 
Ke 18.30–20.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Lukukausimaksu 48 €

Harjoitetaan perinteistä Hathajoogaa, nyt 
jo itsetuntemusta, omaa tarkkaavaisuutta ja 
keskittymiskykyä hyväksi käyttäen. Mukaan 
joogamatto tai muu sopiva alusta, päälle 
joustava asu. Ota halutessasi mukaan viltti tai 
lämmintä vaatetta loppurentoutusta varten.
830105 Asahi Health®

Koivulehdon päiväkoti, op. Marjo 
Vesala 
Ti 17.15–18.00
6.9.–30.11.2022, 11.1.–18.4.2023 
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Lukukausimaksu 25 € 

Ennaltaehkäisee ja hoitaa jo syntyneitä 
ongelmia. Liikkeiden suunnittelussa otettu 
huomioon selän ja hartiaseudun vaivat, 
erilaiset murtumat sekä stressin aiheuttamat 
psyko-somaattiset ongelmat. Päälle joustava 
asu, sukat tai sisätossut.
830106 Kokonaisvaltainen rentoutumi-
nen alkeisryhmä

Koivulehdon päiväkoti, op. Johanna 
Vahe 
Ma 18.45–20.00
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Lukukausimaksu 43,50 € 

Lempeät liikkeet ja erilaiset harjoitteet aut-
tavat luonnollisen tasapainon palautumista. 
Tunnit alkavat alkeista, ei tarvitse aiempaa 
kokemusta. Soveltuu heille, jotka ovat kiin-
nostuneita omasta hyvinvoinnista, haluavat 
kehittää itsetuntemusta ja positiivisuutta, ja 
tarvitsevat taukoa jatkuvalta suorittamiselta. 
Mukaan juomapullo ja jumppa-alusta, päälle 
rento lämpöinen asu. Voit ottaa myös viltin.
830107 Kokonaisvaltainen rentoutumi-
nen jatkoryhmä

Koivulehdon päiväkoti, op. Johanna 
Vahe 
Ma 17.00–18.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Lukukausimaksu 43,50 € 

Syvennetään alkeiskurssin sisältöä pidempi-
kestoisilla ja uusilla rentoutusharjoituksilla. 
Kurssi soveltuu rentoutumisen alkeiskurssin 
aiemmin käyneille sekä esim. heille joilla use-
an vuoden joogatausta. Mukaan juomapullo 
ja jumppa-alusta, päälle rento lämpöinen asu. 
Voit ottaa myös viltin.
830108 Seniorikuntosali A

LaiffiGym (Valtatie 21), op. Mikko Kaski 
Ti 13.00–14.00
6.9.–20.12.2022, 17.1.–9.5.2023 
Lukukausimaksu 39 € 

Yli 60-vuotiaille kaikentasoisille ja -kuntoisille 
harjoittelijoille. Huomioidaan iän tuomat 
haasteet ja muutokset keholle. Tunnilla 
alkulämmittely, lihaskunto-osuus ja loppuver-
ryttely. Tunnille joustavat vaatteet, sisäkengät 
ja juomapullo.
830109 Seniorikuntosali B

LaiffiGym (Valtatie 21), op. Mikko Kaski 
Ti 14.00–15.00
6.9.–20.12.2022, 17.1.–9.5.2023 
Lukukausimaksu 39 € 

Katso kurssin 830108 kuvaus.
830110 Seniorikuntosali C

LaiffiGym (Valtatie 21), op. Katja 
Mäkelä 
To 14.00–15.00
8.9.–15.12.2022, 18.1.–11.5.2023 
Lukukausimaksu 39 € 

Katso kurssin 830108 kuvaus.
830111 Seniorikuntosali D

LaiffiGym (Valtatie 21), op. Katja 
Mäkelä 
To 15.00–16.00
8.9.–22.12.2022, 19.1.–11.5.2023 
Lukukausimaksu 39 € 

Katso kurssin 830108 kuvaus.
830112 Kuntojumppa Mäntyranta

Mäntyrannan liikuntasali, op. Jenny 
Koivuniemi 
Ke 14.45–15.45
14.9.–14.12.2022, 18.1.–19.4.2023 
Lukukausimaksu 35 € 

Helpon alkulämmittelyn jälkeen monipuolisia 
lihaskuntoharjoitteita koko keholle ja lopuksi 
venytellään. Sopii kaikentasoisille liikkujille. 
Oma jumppa-alusta mukaan.
830113 Kuntojumppa Kylmälänkylä

Kylmälänkylän kylätalo, op. Jenny 
Koivuniemi 
Ke 18.00–19.00
14.9.–14.12.2022, 18.1.–19.4.2023 
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Lukukausimaksu 35 € 

Katso kurssin 830112 kuvaus.
830114 FasciaMethod

Koivulehdon päiväkoti, op. Marjo 
Vesala 
Ti 18.00–18.45
6.9.–30.11.2022, 11.1.–18.4.2023 
Lukukausimaksu 25 € 

Kurssilla yhdistyvät liikkuvuusharjoittelu, 
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallinta-
harjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. Sisältää 
harjoitteita yleisimpiin tuki- ja liikuntaelinoi-
reisiin. Ennaltaehkäisee vammoja, edistää 
palautumista ja kuntoutumista sekä parantaa 
liikkuvuutta ja suorituskykyä.
830118 Vesitreeni A

Uimahalli, op. Katja Mäkelä 
Ma 16.30–17.15
12.9.–9.12.2022, 10.1.–8.5.2023 
Lukukausimaksu 26 € 

Tehokasta, helppoa ja kokonaisvaltaista har-
joittelua vedessä, sopii kaikenikäisille. Lisää 
nivelien liikkuvuutta, vartalon lihakset vah-
vistuvat ja kehon tasapaino paranee. Lihaksia 
harjoitetaan vesivyön ja erilaisten välineiden 
kanssa monipuolisesti. Uimahallin pääsymak-
su ei sis. kurssin hintaan.
830119 Vesitreeni B

Uimahalli, op. Maria-Liisa Jakonen 
Ti 15.15–16.00
13.9.–13.12.2022, 17.1.–25.4.2023 
Lukukausimaksu 26 € 

Katso kurssin 830118 kuvaus.
830120 Vesitreeni C

Uimahalli, op. Jenny Koivuniemi 
Ke 16.15–17.00
14.9.–14.12.2022, 18.1.–19.4.2023 
Lukukausimaksu 26 € 

Katso kurssin 830118 kuvaus.
830121 Vesitreeni D

Uimahalli, op. Titta Väliaho 

Pe 15.15–16.00
16.9.–16.12.2022, 20.1.–28.4.2023 
Lukukausimaksu 26 € 

Katso kurssin 830118 kuvaus.
830122 Taekwon-Don peruskurssi

Tähtiareena lohko 2, op. Jarno Tihinen 
Ma 18.00–19.30
5.9.–12.12.2022, 9.1.–22.5.2023 
Lukukausimaksu 62 € 

Taekwon-Do on korealainen itsepuolustus- ja 
kamppailulaji, jossa päämääränä kehittää 
harrastajan fyysistä ja henkistä tasapainoa. 
Kurssimaksuun ei sisälly lisenssi- ja vakuu-
tusmaksua eikä Taekwon-Do Akatemian 
jäsenmaksua.
830123 Taekwon-Don jatkokurssi 
vyöarvoille 9.-6.gup

Korivaaran koulun sali, op. Jarno 
Tihinen 
Ti 17.00–18.30
6.9.–20.12.2022, 10.1.–9.5.2023 
Lukukausimaksu 62 €  

Opitaan kaikkia lajin osa-alueita mukaan 
lukien itsepuolustusta harrastajien tason 
mukaisesti. Kurssilaisilta edellytetään urhei-
luseura Taekwon-Do Akatemian jäsenyyttä 
ja Suomen ITF Taekwon-Do -liiton lisenssiä 
(ei sis. kurssimaksuun). Mahdollisuus kurssin 
aikana osallistua mm. kilpailuihin, leireihin ja 
vyökokeisiin.
830124 Taekwon-Don jatkokurssi 
vyöarvoille 5.gup-Dan

Korivaaran koulun sali, op. Jarno 
Tihinen 
Ti 18.30–20.00
6.9.–20.12.2022, 10.1.–9.5.2023 
Lukukausimaksu 62 € 

Katso kurssin 830123 kuvaus.
830126 Erityisryhmien jumppa

Tähtiareenan painisali, op. Sarita Valko-
nen 
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Ti 16.00–17.00
6.9.–15.11.2022, 17.1.–28.3.2023 
Lukukausimaksu 27 € 

Erityisryhmille suunnattu jumppa. Tehdään 
toiminnallisia treenejä omalla kehonpainolla 
ja pienvälineillä. Mukaan juomapullo ja sisälii-
kuntaan soveltuvat kengät.
830127 Kehonhuolto ja kuntojumppa 
Mäntyranta (syksy)

Mäntyrannan liikuntasali, op. Suvi 
Tihinen 
Ti 19.00–20.00
27.9.–20.12.2022 
Kurssimaksu 31 € 

Kehonhuoltoon ja lihaskuntoharjoitteluun 
painottuva tunti tukemaan arjen jaksamis-
ta ja hyvinvointia. Tunnilla alkulämmittely, 
monipuolista lihaskuntoharjoittelua, lopuksi 
venyttelyt. Sopii kaikentasoisille liikkujille.
830128 Kehonhuolto ja kuntojumppa 
Mäntyranta (kevät)

Mäntyrannan liikuntasali, op. Suvi 
Tihinen 
Ti 19.00–20.00
17.1.–18.4.2023 
Kurssimaksu 35 € 

Katso kurssin 830127 kuvaus.
830129 Kuntojumppa (+63 v.)

Koivu ja Tähti -kulttuurikeskus, op. Sari 
Pekkala 
Ti 13.00–14.00
30.8.–13.12.2022, 10.1.–18.4.2023 
Lukukausimaksu 35,50 € 

Kehitetään lihaskuntoa ja tasapainoa 
monipuolisilla harjoitteilla sekä seisten että 
lattialla. Alussa helppo alkulämmittely, joka ei 
sisällä askelsarjoja. Lopuksi venyttelyt. Oma 
jumppa-alusta mukaan.

TIETOTEKNIIKKA

349802 Tietokone tutuksi alkeiskurssi
Yläkoulu, op. Omar Ikni 
Ti 18.00–19.30
6.9.–4.10.2022 
Kurssimaksu 19 € 

Tarkoitettu henkilöille, joilla vähän tai ei 
ollenkaan kokemusta tietokoneen käytöstä, 
internetistä tai älylaitteista. Kurssi etenee 
rauhallisesti ja loogisesti, lähdetään digin pe-
rusteista liikkeelle. Tunteja voidaan muokata 
ja teemaa vaihtaa opiskelijoiden toiveiden ja 
osaamistason mukaan. Kaksi viimeistä kurssi-
kertaa etäopetuksena.
349802k Tietokone tutuksi alkeiskurssi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
Ti 18.00–19.30
10.1.–7.2.2023 
Kurssimaksu 19 € 

Katso kurssin 349802 kuvaus. Kurssi pidetään 
lähiopetuksena.
349805 Tietokone tutuksi jatkokurssi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
To 18.00–19.30
3.11.–1.12.2022 
Kurssimaksu 19 €

Tarkoitettu henkilöille, joilla jo jonkin verran 
aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä, 
internetistä ja/tai älylaitteista. Suunniteltu 
vahvistamaan ja syventämään jo hankittuja 
perustaitoja, hyvää jatkoa alkeiskurssin käy-
neille. Tunteja ja teemoja voidaan muokata 
opiskelijoiden toiveiden ja osaamistason 
mukaan.
349805k Tietokone tutuksi jatkokurssi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
Ti 18.00–19.30
14.2.–21.3.2023 
Kurssimaksu 19 €

Katso kurssin 349805 kuvaus.
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349806 Oma älylaite tutuksi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
To 18.00–19.30
8.–22.9.2022 
Kurssimaksu 12 €

Syvennytään eri toimintoihin ja ominaisuuk-
siin. Kurssi etenee rauhallisesti ja loogisesti, 
lähdetään perusteista liikkeelle. Kurssi sovel-
tuu hyvin eri tasoisille oppijoille, varattu aikaa 
yksilöopetukselle. Ei vaadi aiempaa osaa-
mista. Kurssille oma älylaite mukaan. 22.9. 
kurssikerta pidetään etänä.
349806k Oma älylaite tutuksi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
Ti 18.00–19.30
28.3.–11.4.2023 
Kurssimaksu 12 € 
Katso kurssin 349806 kuvaus. Kurssi 
pidetään lähiopetuksena.

349808 Sosiaalinen media
Yläkoulu, op. Omar Ikni 
To 18.00–19.30
29.9.–13.10.2022 
Kurssimaksu 12 € 

Tutustutaan somen eri palveluihin ja sovel-
luksiin ja perehdytään, miten palveluissa toi-
mitaan ja miten niiden asetuksia säädetään 
mieluisiksi. Luodaan some-tili ja harjoitellaan 
perusasioita ja -toimintoja. Kurssilla suosi-
teltavaa käyttää omaa älylaitetta (tabletti tai 
älypuhelin). Kurssi pidetään etäopetuksena.
349808k Sosiaalinen media

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
To 18.00–19.30
2.–16.2.2023 
Kurssimaksu 12 € 

Katso kurssin 349808 kuvaus. Kurssi pidetään 
lähiopetuksena.
349810 Etäyhteydet tutuksi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
Ti 18.00–19.30

8.–22.11.2022 
Kurssimaksu 12 € 

Tutustutaan erilaisiin etäyhteyssovelluksiin ja 
kuinka niillä muodostetaan videopuheluita ja 
-palavereita. Edetään rauhallisesti sovellus/
teema kerrallaan. Kurssin lopuksi osallistuja 
osaa liittyä ja muodostaa etäyhteyden.
349810k Etäyhteydet tutuksi

Yläkoulu, op. Omar Ikni 
To 18.00–19.30
23.2.–16.3.2023 
Kurssimaksu 12 €

Katso kurssin 349810 kuvaus.

KOTITALOUS

810202 Ruokakurssi seniori-ikäisille
Yläkoulu, op. Seija Latvajärvi 
To 17.00–20.00
3.–24.11.2022 
Kurssimaksu 34 € 

Lisää tietoisuutta ja osaamista terveellisen ja 
monipuolisen ravitsemuksen suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Valmistetaan makeita ja 
suolaisia ruokia. Ruoka-ainekustannukset n. 
12 € maksetaan suoraan opettajalle (ei sis. 
kurssimaksuun). Ilmoita erityisruokavaliosi ja 
allergiasi ilmoittautumisen yhteydessä.
830117 Koti kuntoon järjestämällä - 
hyvinvointia kotiin 

Yläkoulu, op. Jenny Poikela 
Ma 17.00–20.00
12.9.–3.10.2022 
Kurssimaksu 30 €

Kurssilla lähestytään kotia hyvinvointinäkö-
kulmasta ja keskeisenä osana toimivaa arkea. 
Sinulle hahmottuu mistä kodin järjestämises-
sä, tavarapaljoudessa ja tavaranhallinnassa 
on kyse. Saat tietoa, jolla kodin järjestäminen 
käynnistyy ja etenee selkeästi. Opetellaan 
ammattijärjestäjillä käytössä oleva järjestä-
mismetodi.
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MUSIIKKI

110124 Pianonsoitto
Utajärven koulu, op. Juha Hiltunen 
To 16.00–19.30
1.9.–8.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Lukukausimaksu 15 min/vko 71 €
Lukukausimaksu 30 min/vko 142 €

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta, ope-
tusta 30 kertaa lukuvuodessa.
110128 Kitaransoitto

Utajärven koulu, op. Juha Hiltunen 
To 15.00–19.30
1.9.–8.12.2022, 5.1.–4.5.2023 
Lukukausimaksu 15 min/vko 71 €
Lukukausimaksu 30 min/vko 142 €

Taiteen perusopetuksen yksilöopetusta, ope-
tusta 30 kertaa lukuvuodessa. 
110135 Klassinen yksinlaulu

Utajärven koulu, op. Satu Lotvonen 
Ma 16.30–20.30
12.9.–21.11.2022, 11.1.–27.3.2023 
Lukukausimaksu 30 min/vko 105 €

Aloittelijoille ja harrastajille, ei ikärajaa. 
Käydään läpi mm. suomalaisia kansan- ja 
yksinlauluja sekä muunkielisiä liedejä ja aa-
rioita. Taiteen perusopetuksen yksilöopetus-
ta. Opetusta 10 krt/lukukausi, 30 min/kerta. 
Syksyn kurssiaikataulu tarkentuu ensimmäis-
ten tuntien aikana ja kevään kurssiaikataulu 
tarkentuu syksyn aikana.

KULTTUURI, KIRJALLISUUS

130203 Kirjoittaja-sanataidekurssi
Kirjasto, op. Elisa Eskelinen 
To 17.30–19.45
8.9.–4.11.2022, 12.1.–23.3.2023 
Lukukausimaksu 53 € 

Perehdytään proosan ja runojen kirjoit-
tamiseen. Tehdään helppoja ja hauskoja 
kirjoitusharjoituksia, jotka auttavat hiomaan 
kurssilaisten omaa kirjallista ilmaisutaitoa.

KUVATAITEET

110309 Varhaisiän kuvataidekasvatus 
6-8-v.

Hyvinvointitalo, op. Oili Nissinen 
Ma 15.15–16.45
22.8.–14.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Lukukausimaksu 89 € 

Tutustutaan kuvataiteisiin havainnoimisen, 
kuvan tekemisen, kokeilemisen ja leikin avul-
la. Harjoitellaan piirtämistä, maalaamista ja 
muotoilua sekä tutustutaan erilaisiin materi-
aaleihin. Lukukausimaksu sisältää materiaalit.
110310 Opintojakso 2

Hyvinvointitalo, op. Oili Nissinen 
Ma 17.00–19.15
22.8.–28.11.2022, 9.1.–8.5.2023 
Lukukausimaksu 159 € 

Tarkoitettu taiteen perusopetus/kuvataide/
opintojakso 1:n suorittaneille. Tutustutaan 
erilaisiin tekniikoihin ja peruskäsitteisiin. 
Opitaan oman ideoinnin ja ilmaisun korosta-
mista.
110311 Opintojakso 4 ja teemaopinnot

Hyvinvointitalo, op. Oili Nissinen 
To 17.00–19.15
25.8.–1.12.2022, 12.1.–4.5.2023 
Lukukausimaksu 159 €

Opintojakso 3:n suorittaneille ja teemaopin-
noissa opiskeleville (yhdistetty ryhmä). Tutki-

Mahdollisista uusista kursseista 
ilmoitetaan opiston kotisivuilla, 

lehti-ilmoituksilla ja 
sosiaalisessa mediassa.
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taan ja analysoidaan omia ja muiden teoksia. 
Tutustutaan taidekenttään, yhteisötaiteeseen 
ja muihin kulttuureihin.
110312 Aikuisten kuvataide

Hyvinvointitalo, op. Oili Nissinen 
Ke 17.30–20.30, la 10.00–14.30
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Lukukausimaksu 105 € 

Suunnattu aloittelijoille. Tutustutaan erilaisiin 
kuvantekemisen tekniikoihin, mm. lyijykynä, 
hiili, akvarellit ja sekatekniikat. Myös muut 
työmenetelmät esim. keramiikka (reliefit, 
figuurit ja veistokset) sekä grafiikka (linoleum, 
puupiirros, gellyart) ovat mahdollisia myö-
hemmin. Kurssilaiset hankkivat tarvittavat vä-
lineet itse. Myös yhteishankinnat mahdollisia. 
Ensimmäisellä kerralla käytämme opettajan 
hankkimia kierrätysmateriaaleja ja välineitä 
sekä katsomme millaisia välineitä kurssilaisilla 
on ennestään ja millaisia olisi hyvä hankkia. 
Kurssille otetaan myös aiemmin kuvataitei-
ta harrastaneita ja he voivat työskennellä 
kurssilla itsenäisemmin esim. eri työtilassa. 
Syksyllä ke 7.9., la 24.9., ke 28.9., ke 5.10., 
la 15.10., ke 19.10., ke 2.11., la 19.11. ja ke 
30.11.2022. Keväällä ke 11.1., ke 18.1., la 
28.1., ke 8.2., la 25.2., ke 15.3., ke 22.3., la 
1.4. ja ke 26.4.2023.
110313 Erityisryhmien kuvataide

Taidekoulu, op. Oili Nissinen 
Ke 9.30–11.00
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Lukukausimaksu 60 € 

Tutustutaan kuvan tekemiseen kaksi- ja 
kolmiulotteisesti erilaisia piirustus- ja maa-
lausvälineitä sekä tekniikoita ja materiaaleja 
käyttäen. Hyödynnetään myös kierrätys- ja 
luonnonmateriaaleja. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Utajärven kehitysvammaisten 
työ- ja päivätoiminnan kanssa. Kurssille voivat 
osallistua työ- ja päivätoiminnan piirissä 
olevat asiakkaat. Asiakkaat maksavat itse 
kurssimaksun. Tarvittavat materiaalit saadaan 

työ- ja päivätoiminnan kautta. Työ- ja päivä-
toiminnasta on ohjaajia mukana avustamassa 
tunneilla.
110314 Keramiikan jatkokurssi

Hyvinvointitalo, op. Oili Nissinen 
Ti 17.30–20.30
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Lukukausimaksu 92 € 

Tarkoitettu keramiikan valmistusta aiemmin 
harrastaneille. Perehdytään käsinrakenta-
misen tekniikoihin ja niiden yhdistämiseen, 
pintakoristeluun engobellä, alilasiteväreillä 
ja erikoislasitteilla. Rakennetaan vähintään 
kolmen esineen kokonaisuus ja valmistetaan 
oppilaan omia aiheita eri käsinrakentamisen 
tekniikoita ja pintakoristeluita hyödyntäen. 

KÄDEN TAIDOT

110405 Micromakrameekurssi
Utajärven koulu, op. Päivi Kivinie-
mi-Kaikkonen 
Pe 17.00–20.00, la 11.00–17.00
14.–15.4.2023 
Kurssimaksu 20 €

Tutustutaan micromakrameen monipuoli-
suuteen. Opit tekemään pieniä kohosolmuja 
ohuiden nyörien avulla. Opitaan yhdistele-
mään koruihin pieniä helmiä, joiden avulla 
saa näyttävyyttä. Kokeillaan makramee-ran-
nekoruja perustasosolmuilla. Opettajalta voi 
ostaa nyörejä ja korutarvikkeita edullisesti, 
käteismaksu. Kurssille mukaan: terävät sakset, 
finnfoam-alusta tai vastaava, sytkäri, nuppi-
neuloja, pieniä helmiä, 0,6-0,8 mm:n paksui-
sia vahattuja polyesteri- tai nylon-nyörejä, 
vahattu puuvillanaru (rannekkeet), renkaita 
2-4 mm ja 30-40 mm.
110408 Puukon valmistus (syksy)

Utajärven koulu, op. Markku Parkkinen 
Ma 17.00–21.00
29.8.–12.12.2022 
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Kurssimaksu 150 €

Valmistetaan puukko oikeita työmenetelmiä 
ja oppeja käyttäen. Yhden puukon valmistus-
materiaalien hinnaksi tulee n. 20-30 € (ei sis. 
kurssimaksuun). Voi myös käyttää itsehankit-
tuja materiaaleja. Ikäraja 18 vuotta.
110409 Puukon valmistus (kevät)

Utajärven koulu, op. Markku Parkkinen 
Ma 17.00–21.00
16.1.–15.5.2023 
Kurssimaksu 150 €

Katso kurssin 110408 kuvaus. 
110415 Joulupaja. Käsintehtyä saip-
puaa joulupukin konttiin

Utajärven koulu, op. Lea Keränen 
Pe 17.00–20.00, la 10.00–15.00
4.–5.11.2022 
Kurssimaksu 24 €

Tehdään saippuaa perinteisellä menetelmällä. 
Perjantaina kertausta saippuan valmistuk-
sen perusteisiin, suunnitellaan ja lasketaan 
jouluisia reseptejä eri laskureilla, valmiste-
taan saippuaa kylmämenetelmällä. Lauan-
taina suunnitellaan ja lasketaan reseptejä, 
saippuamassojen valmistus suunnitelluista 
resepteistä. Valmistusmenetelminä kuu-
ma- ja kylmämenetelmä. Ohjaaja toimittaa 
tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Ohjaaja 
laskuttaa materiaalikulut kurssilaisilta (ei sis. 
kurssimaksuun). Ota mukaan essu, päähine 
ja suojahanskat (talouskäsineet). Kasvomaski 
käytössä mikäli käyttösuositus voimassa.
110418 Kudontaa kangaspuilla

Varangan talo (Ahmatie 2), op. Pirkko 
Laitinen 
Ma 17.00–20.00
19.9.–28.11.2022, 16.1.–27.3.2023 
Lukukausimaksu 80 €

Kudotaan kangaspuilla kodintekstiilejä. Sovel-
tuu myös nuorille, joilla on mielessä käsi- ja 
taideteollinen ammattiala.

110419 Puutyö
Utajärven koulu, op. Anu Palovaara 
To 18.00–20.30
22.9.–1.12.2022, 9.2.–20.4.2023 
Lukukausimaksu 60 € 

Työstetään puuta valmiiksi tarve-esineiksi ja 
huonekaluiksi. Opitaan työkalujen käyttöä 
sekä työturvallisuutta. Soveltuu jokaiselle, 
jota puutöiden tekeminen kiinnostaa uutta 
oppien.

ESITTÄVÄ TANSSI

110503 Soololattarit, alkeet
Hyvinvointitalon sali, op. Merja Tanju-
nen 
Su 13.00–14.00
2.10.–18.12.2022, 15.1.–26.2.2023 
Lukukausimaksu 30 € syksy, 16 € kevät

Tutustutaan latinalaistansseihin ja niiden 
perusaskeliin. Aiempaa tanssikokemusta et 
tarvitse. Tunti koostuu lämmittelystä, askelten 
ja vartalonkäytön harjoitteista sekä tanssiko-
reografiasta.
110505 Paritanssien alkeet

Hyvinvointitalon liikuntasali, op. Merja 
Tanjunen 
Su 14.00–15.00
2.10.–18.12.2022, 15.1.–26.2.2023 
Lukukausimaksu 30 € syksy, 16 € kevät

Tanssitaan paritansseja laidasta laitaan. Aiem-
paa tanssikokemusta et tarvitse. Syyskaudella 
keskitytään tutuimpiin lavatansseihin, kuten 
foksi, valssi, tango ja fusku. Kevätkaudella 
tutustutaan lattaritansseihin, mm. salsaan, 
rumbaan ja bachataan. Kurssilla harjoitellaan 
oman parin kanssa. Ilman omaa paria kurssil-
le ei voi osallistua.
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LIIKUNTA

830103 Jooga
Hyvinvointitalon liikuntasali, op. Mar-
ja-Kaisa Ohayon 
Ma 18.00–19.30
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Lukukausimaksu 48 € 

Harjoitellaan alkeista aloittaen perinteistä 
Hatha-joogaa, johon kuuluu rentoutumisen 
taito, luonnollinen hengitys, hengityksen ryt-
mittämät liikeharjoitukset ja asanat. Edetään 
matalista alkuasennoista eri vaihtoehtoihin 
myös istuma- ja seisoma-asennoissa. Liikkeillä 
lisätään kehon joustavuutta ja opitaan kehon 
hallintaa. Mukaan joogamatto tai muu sopiva 
alusta, päälle joustava asu. Ota halutessasi 
mukaan viltti tai lämmintä vaatetta loppuren-
toutusta varten.
830115 Lempeä kehonhuolto

Hyvinvointitalon liikuntasali, op. Erja 
Ämmänpää 
To 17.15–18.00
8.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023 
Lukukausimaksu 26 € 

Tukilihaksia aktivoivia harjoitteita, toimin-
nallisia liikkuvuusharjoitteita ja venytyksiä. 
Edistää mm. lihasten palautumista, liikkuvuu-
den ja ryhdin parantumista, sekä yleisimpien 
kiputilojen, kuten niska-hartiavaivojen tai sel-
käkipujen vähenemistä. Liikkeet tehdään rau-
hallisesti kehoa kuunnellen fysioterapeutin 
ohjaamana, ja opetellaan syvän poikittaisen 
vatsalihaksen aktivoimista ja harjoittamista. 
Sopii myös raskaana oleville, vähän aikaa sit-
ten synnyttäneille tai vatsalihasten erkaumas-
ta kärsiville. Mukaan oma vastuskuminauha, 
jumppamatto ja sisäliikuntavaatetus.
830116 Tanssijumppa Ahmas

Kylätalo Katajisto, op. Mira Kurttila ja 
Sari Mesiniemi 
Ti 17.30–18.30

6.9.–29.11.2022, 17.1.–11.4.2023 
Lukukausimaksu 32 € 

Tanssitaan erilaisia yksin tanssittavia helppoja 
tansseja jumpalla höystettynä. Rytmit vaihte-
levat perinteisestä paritansseista lattareihin 
ja diskoon. Voit tulla ilman aiempaa tanssiko-
kemusta.
830125 Taekwon-Don perus- ja jatko-
kurssi

Nuoriso- ja liikuntatalo, op. Joel Putula 
Ke 18.00–19.30
7.9.–14.12.2022, 4.1.–10.5.2023 
Lukukausimaksu 62 € 

Taekwon-Do on korealainen itsepuolustus- ja 
kamppailulaji, jossa päämääränä on kehittää 
harrastajan fyysistä ja henkistä tasapainoa. 
Kurssimaksuun ei sisälly lisenssi- ja vakuu-
tusmaksua eikä Taekwon-Do Akatemian 
jäsenmaksua.

TIETOTEKNIIKKA

349803 Tietokone tutuksi alkeiskurssi
Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
Ti 16.00–17.30
6.9.–4.10.2022 
Kurssimaksu 19 €

Tarkoitettu henkilöille, joilla vähän tai ei 
ollenkaan kokemusta tietokoneen käytöstä, 
internetistä tai älylaitteista. Kurssi etenee 
rauhallisesti ja loogisesti, lähdetään digin pe-
rusteista liikkeelle. Tunteja voidaan muokata 
ja teemaa vaihtaa opiskelijoiden toiveiden ja 
osaamistason mukaan. Kaksi viimeistä kurssi-
kertaa etäopetuksena.
349803k Tietokone tutuksi alkeiskurssi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
Ti 16.00–17.30
10.1.–7.2.2023 
Kurssimaksu 19 € 

Katso kurssin 349803 kuvaus. Kurssi pidetään 
lähiopetuksena.
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349804 Tietokone tutuksi jatkokurssi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
To 16.00–17.30
3.11.–1.12.2022 
Kurssimaksu 19 €

Tarkoitettu henkilöille, joilla jo jonkin verran 
aikaisempaa kokemusta tietokoneen käytöstä, 
internetistä ja/tai älylaitteista. Suunniteltu 
vahvistamaan ja syventämään jo hankittu-
ja perustaitoja, hyvää jatkoa alkeiskurssin 
käyneille. Kurssilla käydään läpi ja opetellaan 
tärkeitä ja hyödyllisiä digitaitoja. Tunteja ja 
teemoja voidaan muokata opiskelijoiden 
toiveiden ja osaamistason mukaan.
349804k Tietokone tutuksi jatkokurssi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
Ti 16.00–17.30
14.2.–21.3.2023 
Kurssimaksu 19 € 

Katso kurssin 349804 kuvaus. 
349807 Oma älylaite tutuksi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
To 16.00–17.30
8.–22.9.2022 
Kurssimaksu 12 €

Syvennytään erilaisiin toimintoihin ja ominai-
suuksiin. Kurssi etenee rauhallisesti ja loogi-
sesti, lähdetään perusteista liikkeelle. Tunteja 
ja teemoja voidaan muokata opiskelijoiden 
toiveiden ja osaamistason mukaan. Kurssi 
soveltuu hyvin eri tasoisille oppijoille, varattu 
aikaa yksilöopetukselle. Ei vaadi aiempaa 
osaamista. Kurssille oma älylaite mukaan. 
22.9. kurssikerta pidetään etänä.
349807k Oma älylaite tutuksi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
Ti 16.00–17.30
28.3.–11.4.2023 
Kurssimaksu 12 €

Katso kurssin 349807 kuvaus. Kurssi pidetään 
lähiopetuksena.

349809 Sosiaalinen media
Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
To 16.00–17.30
29.9.–13.10.2022 
Kurssimaksu 12 €

Tutustutaan someen eli sosiaaliseen mediaan. 
Tutustutaan eri palveluihin ja sovelluksiin ja 
perehdytään, miten palveluissa toimitaan ja 
miten niiden asetuksia säädetään mieluisiksi. 
Kurssilla tarkoitus luoda some-tili ja harjoitel-
la perusasioita ja -toimintoja. Kurssilla suosi-
tellaan käyttää omaa älylaitetta (tabletti tai 
älypuhelin). Kurssi pidetään etäopetuksena.
349809k Sosiaalinen media

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
To 16.00–17.30
2.–16.2.2023 
Kurssimaksu 12 €

Katso kurssin 349809 kuvaus. Kurssi pidetään 
lähiopetuksena.
349811 Etäyhteydet tutuksi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
Ti 16.00–17.30
8.–22.11.2022 
Kurssimaksu 12 €

Tutustutaan erilaisiin etäyhteyssovelluksiin ja 
kuinka niillä muodostetaan videopuheluita ja 
-palavereita. Edetään rauhallisesti sovellus/
teema kerrallaan. Kurssin lopuksi osallistuja 
osaa liittyä ja muodostaa etäyhteyden.
349811k Etäyhteydet tutuksi

Utajärven koulu, op. Omar Ikni 
To 16.00–17.30
23.2.–16.3.2023 
Kurssimaksu 12 €

Katso kurssin 349811 kuvaus.
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Maksukäytännöt
Muhoksen ja Utajärven kunnat ja valtio rahoitta-
vat osan menoista. Maksut ovat kurssikohtaiset 
ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. 
Osallistuja hankkii itse työ- ja oppimateriaalit.
Oulujoki-Opistossa on käytössä ePassi ja Smar-
tum-verkkomaksu. ePassi- ja Smartum-maksuille 
on omat maksupainikkeensa ja voit niiden 
kautta maksaa kurssimaksun omalta etutilil-
täsi sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä. 
ePassilla ja Smartumilla maksettua kurssimaksua 
ei palauteta tai vaihdeta rahaksi. Kurssimaksu 
palautetaan kokonaan, mikäli opisto peruu 
kurssin. Huom! ePassi- ja Smartum-painikkeet 
ilmaantuvat näkyviin verkkomaksussa siinä ta-
pauksessa, että ostoskoriin on valittu ainoastaan 
liikunnan ja kulttuurin kursseja, jotka voi maksaa 
ePassilla tai Smartum-verkkomaksulla. Edut ovat 
henkilökohtaisia. Jos haluat maksaa koko luku-
vuoden kestävässä kurssissa myös kevätkauden 
kurssimaksun ePassilla tai Smartumilla, pyydä 
maksulinkki opiston toimistosta.
Taiteen perusopetuksen opinnoissa (kuvatai-
de ja musiikki) on mahdollista hakea erillisen 
hakemuksen mukaan lukukausimaksuvapautusta 
ja sisaralennusta. Taiteen perusopetuksen luku-
kausimaksut voi halutessaan maksaa kahdessa 
erässä. Ota tällöin yhteyttä toimistoon.
Viikoittainen opistoryhmä/soittotunti/taidekoulu 
voi peruuntua yhden kerran lukukauden aikana 
opettajan sairastumisen takia eikä sitä tällöin 
korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee 
enemmän, hankitaan opettajalle sijainen tai 
tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan 
opiskelijoille.
Kurssien peruutus, huomautuslaskut ja 
perintä
Jos asiakas peruu varaamansa kurssipaikan, 
tulee se tehdä vähintään 5 vrk ennen kurssin 
alkua. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon 
soittamalla tai sähköpostitse tai sähköisen il-
moittautumisen kautta omalla kurssitunnuksella. 
Muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssi-
maksu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimak-
sua. Kurssimaksuja ei palauteta ja se laskutetaan 
kokonaisuudessaan, mikäli opiskelija keskeyttää 
kurssin. Kurssin keskeyttämisestä tulee ilmoittaa 
opiston toimistoon puhelimitse tai sähköpostilla. 
Opettajan kautta ei voi perua osallistumista. 
Koko lukuvuoden kestäville kursseille ei tarvitse 
ilmoittautua kevätlukukaudeksi uudelleen. Mikä-
li opiskelija ei kuitenkaan halua jatkaa ryhmässä 
kevätlukukautta, tulee hänen tehdä peruutus 
normaalin peruutuskäytännön mukaan eli 5 vrk 

ennen kurssin alkamista, muussa tapauksessa 
laskutetaan koko kurssimaksu.
Viivästyneistä kurssi- tai muista maksuista 
saadaan periä korkoa ja maksut ovat ilman tuo-
miota ja päätöstä ulosottokelpoisia. Maksamat-
tomista laskuista lähetetään ensin huomautus-
lasku. Tämän jälkeen edelleen maksamattomat 
laskut menevät perintään. Jos kurssi peruuntuu 
opiston toimesta, siitä lähetetään tietoa puhe-
limitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille 
ennakkoon ilmoittautuneille. Kurssimaksu 
palautetaan kokonaan (myös e-Passi, Smartum), 
mikäli opisto peruu kurssin. Jos kurssi joudutaan 
keskeyttämään opiston toimesta, niin kurssimak-
su peritään vain pidetyiltä kurssikerroilta.

Kurssien opiskelijamäärät
Opintoryhmän toiminnan aloittaminen ja 
toiminnassa pysyminen edellyttää yleensä 8 
opiskelijan läsnäolon. Rehtori voi harkinnan 
mukaan tehdä poikkeavan päätöksen.

Opiston pitämät rekisterit
Oppilaitos voi henkilötietolain (523/99) 13 § 
perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. 
Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselit-
teisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan 
ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien 
toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, 
tutkinnot, todistukset, maksut). Opiskelijan 
henkilötunnusta tai muuta tietoa ei luovuteta ul-
kopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuk-
sen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin 
ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. 
Oulujoki-Opiston opiskelijoita koskevat tiedot 
on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötie-
torekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on 
nähtävillä opiston toimistossa ja nettisivuilla. 
Annettuasi tiedotus- ja markkinointiluvan, 
Oulujoki-Opisto tiedottaa vain opiston omasta 
toiminnasta.

Opintoseteli
Oulujoki-Opisto on saanut Opetushallitukselta 
opintoseteliavustusta senioreille (+63 v.), eläke-
läisille, työttömille ja alhaisen pohjakoulutuksen 
omaaville henkilöille järjestettävään koulutuk-
seen.
Opintosetelin arvo on 10.8.2022 alkaen 15 € ja 
se voidaan käyttää kurssimaksun korvaamiseen 
tai alentamiseen Oulujoki-Opiston järjestämillä 
kursseilla Muhoksella ja Utajärvellä. Opiskelijan 
tulee hakemusta jättäessään tarvittaessa todis-
taa oikeutensa edun saamiseksi. Opintosetelin 
myöntämisestä/myöntämättä jättämisestä tekee 
rehtori. Hakemukset käsitellään saapumisjärjes-
tyksessä ja tukea myönnetään niin kauan kuin 
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määrärahaa riittää.
Opintoseteli on saajalle henkilökohtainen eikä 
sitä voi vaihtaa rahaksi. Seteleitä voi hakea
sähköisesti Muhoksen kunnan www-sivulta, tai 
käydä täyttämässä se Muhoksen ja Utajärven 
asiointipisteissä tai Oulujoki-Opiston toimistos-
sa. Seteleitä on rajoitettu määrä, ja niitä voidaan 
myöntää yksi seteli/opiskelija/lukukausi. Lomake 
palautetaan viimeistään kahden viikon sisällä 
kurssin alkamisesta (paperiset setelihakemukset 
palautetaan Oulujoki-Opiston toimistoon tai 
skannattuna osoitteella opisto@muhos.fi). Myö-
hemmin palautettuja opintosetelihakemuksia ei 
huomioida. Opintoseteli haetaan erikseen sekä 
syys- että kevätlukukaudelle. Syyslukukauden 
hakuaika alkaa 10.8.2022, kevätlukukauden ha-
kuaika alkaa 9.1.2023. Ennen hakuajan alkamista 
palautettuja hakemuksia ei huomioida.

Utajärven OjO-seteli
OjO-setelillä alennetaan Oulujoki-Opiston 
kurssimaksuja tietyin edellytyksin. Alennuksen 
kurssimaksuihin saa, kun kurssi järjestetään 
Utajärvellä, se kestää vähintään lukukauden, 
kurssille osallistuja asuu vakituisesti Utajärvellä 
ja osallistuja on hyväksytty kurssille. Hakulo-
makkeita saa Utajärven Asiointipisteestä os. 
Vanhatie 46. Lomake tulee jättää Utajärven kun-
nan asiointipisteeseen syyslukukauden osalta 
viimeistään pe 21.10.2022 ja kevätlukukauden 
osalta viimeistään pe 24.2.2023. Kurssimaksuja 
alennetaan portaittain. 40-55 euroa maksavista 
kursseista alennus on 5 euroa, 56-99 euroa 
maksavista kursseista alennus on 15 euroa ja 
100 euron ja sen ylittävistä kursseista alennus 
on 25 euroa. OjO-setelin kanssa voi hakea yhtä-
aikaa myös valtion rahoittamaa opintoseteliä tai 
sisaralennusta (taiteen perusopetus).

Vapaaoppilaspaikat ja sisaralennukset
Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta 
oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentu-
lotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan ja se 
myönnetään lukukaudeksi kerrallaan. Hake-
mukset syys- ja kevätlukukaudelle jätetään 
Oulujoki-Opiston toimistoon tai skannattuna 
osoitteella opisto@muhos.fi. Syyslukukauden 
osalta hakemukset jätetään syyskuun loppuun 
mennessä ja kevätlukukaudelle tammikuun 
loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa 
haetaan. Kesken lukukauden vapautuvalle oppi-
laspaikalle otettava oppilas voi hakea vapaaop-
pilaspaikkaa kolmen viikon kuluessa oppilaaksi 
hyväksymisestä. Vapaaoppilaspaikka koskee vain 
taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita.
Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyk-

senä on todistus hakijan varattomuudesta/
toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää 
vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen 
vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai 
täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona 
asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilas-
paikan myöntämisen edellytyksenä on samoin 
todistus oppilaan vanhempien varattomuu-
desta/toimeentulotukiselvitys. Oppilailta, joille 
vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä 
lukukausimaksua eikä muita opiskeluun välit-
tömästi liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat 
myöntää Oulujoki-Opiston rehtori.
Sisaralennus myönnetään siten, että kallein 
lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä, ja 
jokaiselle seuraavalle sisarukselle myönnetään 
alennusta 20 % lukukausimaksusta. Alennuk-
seen ovat oikeutettuja perheen alle 18-vuotiaat 
lapset. Sisaralennus koskee vain taiteen pe-
rusopetuksen varsinaisia oppilaita. Vapautusta 
lukukausimaksusta ja sisaralennusta ei voi saada 
samanaikaisesti. Sisaralennus on voimassa 
yhden lukuvuoden kerrallaan.

Todistukset
Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat 
pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan
työvuoden ajalta on ilmainen, aiemmista 
opinnoista se maksaa 7 €/kurssi ja jos todistus 
postitetaan, peritään siitä 3 €:n postitusmaksu.

Tenttitilaisuudet
Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttiti-
laisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai 
muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 30 
€/tentti virka-aikana (arkisin klo 8-16). Virka-ajan 
ulkopuolella tapahtuvasta tentin valvonnasta 
peritään 60 €:n tenttimaksu/tentti. Ajoista on 
sovittava ennakolta toimiston kanssa. Edellytyk-
senä on, että opiskelija on sopinut oppilaitok-
sensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavoin. 
Opisto järjestää tenttitilan ja valvojan, ja huoleh-
tii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta 
sekä vastausten postittamisesta.

Tilauskoulutus
Opisto tarjoaa myös yritys- ja toimialakohtaisia 
koulutuspalveluja. Koulutus suunnitellaan ja 
toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
mukaan.

Vakuutus
Oulujoki-Opiston opiskelijat ovat vakuutuksen 
piirissä opiston järjestämillä kursseilla. Vakuutus 
ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja kamppailu-, 
kontakti- tai itsepuolustuslajeissa aiheutuneista 
vammoista.
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