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Kuopion kansalaisopisto
Mukana arjessasi jo 105 vuotta

K

uopion kansalaisopisto on sinun opistosi.
Meillä on kursseja ja toimintaa niin lapsille ja
nuorille kuin aikuisille ja senioreillekin. Tule mukaan oppimaan uusia taitoja, kertaamaan jo opittua ja
lisäämään omaa sekä läheistesi hyvinvointia.
Kuopion kansalaisopiston päätoimipaikka sijaitsee vanhassa historiallisessa kasarmirakennuksessa,
Puistokartanossa, aivan Kuopion keskustassa.

Kuopion kansalaisopisto toimii Kuopion ja Kuopioon liittettyjen kuntien lisäksi myös Kaavilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä. Opetuspaikkoja on 135 ja opetustarjonnassa on vuosittain noin 2000 kurssia peräti
yhdestätoista eri ainealueesta. Täytettyjä kurssipaikkoja on vuosittain noin 25 000.
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Kirsti
Turunen

Kuopion kansalaisopiston rehtori
kirsti.turunen@kuopio.fi
puh. 044 718 4701

Unelma-ammattini lapsena oli tutkija, mutta luovuin tästä haaveesta jo 10-vuotiaana kun en osannut päättää, mitä tutkisin.
Harrastan puutarhan hoitoa, kokkailua, lukemista,
musisointia, käsitöitä, kielten opiskelua, matkailua
(ennen koronaa), luonnossa liikkumista ja maalaamista, unohtuikohan jotain?
Parasta elämässä on kasvamisen mahdollisuus
aitojen kohtaamisten ja oman epätäydellisyyden
hyväksymisen kautta.
Haaveilen siitä, että maailmassa osattaisiin paremmin arvostaa monimuotoista elämää. Ihminen on osa luontoa ja yhdessä me voimme löytää
maapalloa tervehdyttävän tavan elää. Jatkuvan
elintason nostamisen sijaan meidän tulisi keskittyä enemmän aineettomaan hyvinvointiin.
Kerään orkideoja ja Rhododendron-suvun kasveja.
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OPPIA JA ONNISTUMISIA
HYVÄN MIELEN EVÄITÄ
Tervetuloa tutustumaan Kuopion kansalaisopistoon. Kädessäsi oleva
Yhdessä-lehtemme on aivan uudenlainen opinto-opas. Tällä julkaisulla
haluamme avata toimintaamme perinteistä luettelomaista katalogia laajemmin: voiko merkityksellistä elämää etsiä opiskellessa, mitä on positiivinen pedagogiikka tai ekososiaalinen sivistys? Yhdessä-lehti kuvastaa
arvojamme, jotka pohjautuvat vapaaseen sivistystyöhön.
Kirsti Turunen
Kuopion kansalaisopiston rehtori

K

estävään sivistykseen kuuluu näkemys, jossa me kaikki
olemme osa samaa systeemiä ja kytköksissä toisiimme
aivan arkisten valintojen kautta. Opistona haluamme
edistää kulttuuria, joka lisää elämänvoimaa tuovia asioita, positiivisesti ja dialogisesti erilaisten ihmisten kesken.
Tässä lehdessä pääset myös tutustumaan opettajiimme ja eri aineiden opiskeluun sekä pedagogisiin lähtökohtiimme syvällisemmin. Toki ihan kaikkia (yli 300 opettajaa)
emme tähän julkaisuun saaneet mahtumaan, mutta jatkamme esittelyjä Some-kanavissamme. Tarkempaan opinto-ohjelmaan voit tutustua kotisivullamme. Kotisivuilla on
myös linkki tämän kauden uutuuksiin ja mielenkiintoisiinkurssipoimintoihin.
Lukuvuonna 2021–22 Kuopion kansalaisopiston teemana on korostaa onnistumisen hetkiä oppimisessa ja erityisesti sen tuottamaa hyvää mieltä. Oppimisen ilo syntyy
myönteisessä ilmapiirissä, aidot kohtaamiset ja vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden kesken antavat hyvää
mieltä kaikille.
Turvallisessa oppimisilmapiirissä on hyvä opetella
myös itsensä arvostamista onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Jokainen meistä tekee myös virheitä, se ei
ole niin vaarallista, eikä aina tarvitse olla niin kovin ketterä
oppijakaan, hitaasti hyvä tulee! Tänä päivänä yhteiskunnassa arvostetaan kovasti mm. tuottavuutta, mutta onko
tehostamisen optimointi yms. inhimillistä? Maailmasta pitäisi tehdä parempi, eikä vain tehokkaampi paikka.
Ekososiaaliseen sivistykseen liittyy laaja-alainen hyvinvointikäsitys, jossa yhdistyvät ekologinen ja sosiaalinen
näkökulma. Ekologisuus onkin käsitteenä jo yleisesti tutumpi, mutta erityisesti sosiaalinen kestävyys kuuluu opis-

tomaailman peruslähtökohtiin. Lyhyesti määriteltynä sosiaalinen kestävyys on sitä, että kannamme vastuuta toinen
toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudestamme. Kaikkien
osallisuus ja eriarvoistumisen ehkäisy on osa sosiaalista
kestävyyttä. Elämä itsessään on arvokas silloinkin, kun se
on täynnä keskeneräisyyttä ja ahdistusta. Yhdessä oppiminen, itsensä toteuttaminen ja kokemus toisten arvostuksesta tuovat hyvää mieltä meille kaikille.
Osaamisperusteisuus
Kansalaisopistoissa suorittaminen ei ole pääasia, mutta
halutessasi voit syksystä 2021 lähtien rekisteröidä opintosi
kansalliseen opintosuoritusten Koski-tietokantaan. Opintosuoritusten rekisteröinti tukee elinikäistä oppimista, kaikki
kirjatut opinnot voidaan tarvittaessa tunnustaa formaalissa
koulutuksessa tai työpaikalla. Kuopion kansalaisopistossa
mahdollisuutta suoritusten kirjaamiseen tarjotaan aluksi
muutamilla kielikursseilla.
Kestävä elintapa – valoisa tulevaisuus!
Syksyn alkuun kuuluu usein lukujärjestysten tekeminen
talvikaudeksi. Jos rakentaisit nyt unelmiesi lukujärjestyksen itsellesi, niin mitä se sisältäisi? Nuori tulevaisuustutkija Perttu Pölönen listaa tulevaisuuden lukujärjestykseen
mm. seuraavia asioita: uteliaisuus, myötätunto, intohimo,
luovuus, hyvinvointi ja itsetuntemus … aika upeita oppimisen aiheita! Toivottavasti me opistolla pystymme tarjoamaan sinulle sisältöjä oman elämäsi lukujärjestykseen!
Löytyisikö opinto-ohjelmastamme joku kurssi, joka
toisi elämääsi hyvän mielen eväitä? Tule rohkeasti mukaan, meillä oppii kaikki.
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Kuopion kansalaisopisto pidättää oikeuden
lehdessä olevien tietojen mahdollisiin muutoksiin.
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KANSALAISOPISTO
kansalaisten oma yliopisto
Suomessa on ainoalaatuinen vapaan sivistystyön verkosto, joista
monissa sivistyneinä itseään pitävissä maissa voi vain haaveilla.
Kansalaisopistoilla on keskeinen rooli tässä verkostossa.
Pekka Vähäkangas
Kuopion kaupungin apulaiskaupunginjohtaja
Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueet

E

nsimmäiset kansalaisopistot olivat työväen itsensä
perustamia ns. työväenopistoja, yksityisiä oppilaitoksia, joiden tarkoitus oli kohottaa väestön yleistä
sivistystasoa ja siten mahdollistaa yhteiskunnallinen eteneminen. Nykyisin kansalaisopistot ovat kaikille avoimia
oppilaitoksia, joissa ei ole tutkintovaateita, vaan joissa voi
oppia uusia tietoja ja taitoja elinikäiseen oppiseen perustuen. Tarjontaan kuuluu taide- ja taitoaineita, kieli- ja kirjallisuuskursseja, kotitaloutta, liikuntaa, tietotekniikkaa sekä
yhteiskunnallisia aineita.
Nykyisin kansalaisopistoja on kaikissa kunnissa ja ne
ovat yleensä kunnan ylläpitämiä ja valtion tukemia sivistyksen kehtoja aikuiselle väestölle. Tämän lisäksi monet opistot antavat myös taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.
Yhteiskunnan tuki kansalaisopistoille on perusteltua.
Kansalaisopistossa opiskelun on todettu lisäävän asukkaiden hyvinvointia vahvistamalla yksilön identiteettiä,
kuten omien vahvuuksien tunnistamista ja kehittämistä.
Lisäksi opiskelu vahvistaa yhteisön sosiaalista pääomaa,
koska kursseilla saadaan uusia ystäviä ja tuttavia yhteisten
harrastusten myötä. Tämä on myös sujuva reitti vapaaehtoistyöhön ja vertaisvalmennukseen. Opinnoissa aktiiviset
ovat usein myös järjestötyön kantavia hahmoja.
Myös yksilön kulttuurinen ja osaamispääoma kohoaa
arkea rikastuttavien uusien tietoen ja taitojen myötä. Näitä
taitoja voi hyödyntää myös työelämässä ja oman työuran
kehittämisessä. Lisäksi nämä valmiudet elinikäisessä oppimisessa lisäävät työelämän jälkeistä hyvinvointia, koska
rakkaaseen harrastukseen voi silloin käyttää enemmän
aikaa. Tutun harrastajajoukon tuella on helpompaa siirtyä
eläkkeelle.
Kaikella tällä on selviä positiivisia vaikutuksia sekä
yksilön että yhteisön fyysiseen ja henkiseen terveyteen.
Tällä on selkeää taloudellista hyötyä yhteiskunnalle, koska

kansalaisopistojen tuottama hyvinvointi lisää myös työhyvinvointia ja vähentää työelämässä olevien sairauspoissaoloja. Myös terveydenhoidon kulut vähenevät, kun ihmiset
pitävät itsestään ja toisistaan hyvää huolta uusien taitojen
ja harrastusten avulla.
Kuopion kansalaisopisto on yksi maamme suurimmista opistoista, joka tuottaa palveluita myös naapurikunnille.
Kansalaisopisto on keskeisessä roolissa, kun valmistaudutaan edessä olevien yhteiskunnallisten haasteiden selättämiseen.
Tarvitsemme kansalaisopistojen tuottamaa väestön
kokonaisvaltaista hyvinvointia, joka tukee jaksamista, mielenterveyttä ja vähentää yksinäisyyttä. Tämä on ikääntyvän ja monimuotoistuvan väestön hyvinvoinnille entistäkin
tärkeämpää. Tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitsemme
myös uusia kansalaistaitoja, jotta voimme sen täysivaltaisina jäseninä osallistua ja vaikuttaa meitä koskeviin päätöksiin. Ekologisen, kestävän kehityksen mukaisen yhteiskunnan rakentaminen on yhteinen asia.
Kansalaisopistoilla on myös erityinen tehtävä saattaa
maahan muuttava väestö osalliseksi maamme kulttuuriperinnöstä ja oppimaan kielen. Tämän lisäksi kansalaisopistot tekevät maahanmuuttajien kulttuuria tunnetuksi
rikastuttamaan omamme. Tässä kansalaisopistot ovat ainoalaatuisen mahdollisuuden keskiössä, joka tulee tiedostaa nykyistä paremmin. Tulevaisuuden haasteena on myös
tehdä kansalaisopistossa opittujen taitojen tunnistaminen
ja tunnustaminen mahdollisissa tutkintoon valmistavissa
oppilaitoksissa ja työelämässä.
Kansalaisopistot ovat suomalaisen vapaasta sivistystahdosta syntyneitä oppilaitoksia, joilla on ollut keskeinen
rooli maamme sivistyshistoriassa ja jolla on vähintään yhtä
tärkeä rooli myös tulevaisuuden Suomea rakennettaessa.
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J

okaisen ihmisen henkilökohtaisilla ratkaisuilla on
suuri merkitys, jotta maapallo on tulevaisuudessakin
paikka, jossa lapsemme ja lastenlapsemme voivat
elää hyvää elämää.
Kansalaisopistoissa on helppoa olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Pienistä puroista muodostuvat isot vesistöt. Voit seurata omaa sitoutumistasi ja kehittymistäsi esimerkiksi Sitran Elämäntapatestillä.
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EKOSOSIAALINEN SIVISTYS
ON ELÄMÄNTAPA
Professori Arto O. Salosen mukaan ekososiaaliseen sivistykseen
liittyy laaja-alainen hyvinvointikäsitys, jossa yhdistyvät ekologinen
ja sosiaalinen näkökulma. Siinä inhimillinen hyvinvointi muodostuu
niin välttämättömien elämää turvaavien ekosysteemipalveluiden
elinvoimaisuudesta kuin sosiaalisen osallisuuden tuomasta luottamuksesta ja ihmisten yhteenkuuluvuuden kokemuksesta.

E

kososiaalinen sivistys haastaa meitä
tarkistamaan vallitsevaa materiaaliseen hyvinvointiin painottuvaa olemassaolon ihannetta. Millainen on mielestäsi
kestävä elämä ja yhteiskunta maapallon rajallisissa olosuhteissa?
Ekososiaalisessa sivistyksessä päämääränä on ihminen, joka huolehtii paitsi itsestä
ja omasta kulttuuristaan, myös toisista ja planeettamme kokonaisuudesta.
Ekososiaalisen sivistyksen periaatteet on määritelty Espoon työväenopistossa vapaaseen sivistystyöhön sopivaksi:
"Ekososiaalisen sivistyksen avaintaito on
systeeminen ajattelu eli kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja asioiden keskinäisiä riippuvuussuhteita. Kaiken perustana on ymmärrys, että ihminen ei elä luonnosta irrallaan
vaan osana luontoa.
Systeemisesti ajatteleva ihminen ymmärtää syy-seuraussuhteita, esimerkiksi oman
toimintansa vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Kun hän ostaa vaatteen, hän tiedostaa,
että vaatteen matkalla pellolta kauppaan on
monia tuotantovaiheita, joilla on vaikutuksia
niin ympäristöön kuin ihmisiinkin.
Ohjenuorana vastuullisuus, kohtuullisuus ja
ihmistenvälisyys. Systeemisestä ajattelusta
nousee ekososiaalisen sivistyksen kolme arvoa: vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmistenvälisyys.
Vastuullinen ihminen tuntee vastuuta siitä, miten hänen valintansa vaikuttavat luontoon, toisiin ihmisiin ja tuleviin sukupolviin.

Hän hankkii monipuolisesti tietoa ja näkökulmia, tuntee myötätuntoa ja pyrkii tasavertaiseen vuorovaikutukseen.
Kohtuullisuus on ymmärrystä maapallon
rajallisista resursseista sekä taitoa erottaa
tarpeet ja halut toisistaan: Minkä verran on
riittävästi? Mitä tarvitaan vähemmän ja mitä
enemmän hyvään elämään? Ihmistenvälisyys tarkoittaa sitä, että haluamme kuulua
yhteisöön ja sallimme yhteisöön kuulumisen
myös toisille."
Filosofi Frank Martela puhuu psykologisten perustarpeiden (kyvykkyys, autonomia ja läheisyys) lisäksi hyvän tekemisestä ja
ihmistenvälisyydestä.
Mitäpä ajattelet ajatuksesta, että toiminnallasi, jonka teet toisen ihmisen hyväksi on
vaikutus myös omaan hyvinvointiisi ja merkityksellisyyden kokemukseesi?
Martelan mukaan hieman paradoksaalisestikin ihmisen omaa hyvinvointia parantaa
se, että keskittyy parantamaan toisen ihmisen elämää ja asioita.
Martelan mukaan resepti onnellisuuteen on yksinkertainen: Kun keskittyy tekemään itselleen merkityksellisiä asioita ja keskittyy ihmissuhteisiin ja hyvän tekemiseen,
onnellisuus tulee sivutuotteena, eikä siihen
tarvitse hirveästi kiinnittää huomiota.
Mitä hyvää sinä voisit tehdä arjessasi
toisille ihmisille?
Artikkelissa oleva lainaus on osoitteesta ekosivistys.fi.
Lainattu Espoon työväenopiston luvalla.
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KESTÄVÄ ELINTAPA
VALOISA TULEVAISUUS

S

inun valinnoillasi on merkitystä. Pienikin teko voi
kantaa kauas tulevaisuuteen. Sinä ja minä, me yhdessä, voimme luoda hyvää elämää nykyisille ja tuleville sukupolville ja säilyttää meitä ympäröivän luonnon
monimuotoisuutta.

Kuopion kansalaisopiston yhtenä tehtävänä on
myös edistää opiskelijoiden tietoisuutta kestävästä elämäntavasta ja jokapäiväisten valintojen merkityksestä.

Voisinko käyttää
uusien tarvikkeiden
sijasta kotoa löytyviä
Voisinko pakata evääni

tai kierrätettyjä

kestokääreisiin

tarvikkeita?

kertakäyttöisen sijasta?

Miten me yhdessä
voimme edistää
kestävää tulevaisuutta?
Voisinko tulla
opistolle kävellen, kimppakyydillä, Vilkku-fillarilla

Tekemällä hyvää

tai -bussilla?

itselleni, teen samalla
hyvää muille.
Mitähän minä
voisin tehdä?
Miten voisin
ehkäistä jätteiden
syntyä ja

Voisinko osallistua

Miten voisin

edistää lajittelua

verkkokurssille,

ilahduttaa

jos asun

kurssikavereitani

kauempana?

ja saada

ja kierrätystä?

heidät hyvälle
mielelle?

Lue lisää Kuopion kansalaisopiston
Kestävän tulevaisuuden käsikirjasta:
bit.ly/kestäväntulevaisuudenkäsikirja
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MERKITYSTÄ
ELÄMÄÄN!

K

Positiivisen psykologian mukaan ihmisen inhimillisen kukoistuksen ja hyvän elämän kokemusta lisäävät myönteisyys, uppoutuminen, ihmissuhteet, merkityksen kokeminen elämässä, asioiden
aikaansaaminen ja elinvoimaisuus.

uopion
kansalaisopiston
koulutussuunnittelija
Hanna-Reetta Metsänheimo toteaa, että Kuopion
kansalaisopistossa on mahdollista kokea näitä kaikkia hyvinvoinnin ja kukoistuksen elementtejä.
– Meillä pedagogisena alustana on ollut jo usean vuoden ajan positiivinen, vahvuusperustainen pedagogiikka,
jossa oppiminen tapahtuu vapaasti ja omaan tahtiin myönteisessä ilmapiirissä.
Hanna-Reetta tähdentää, että kaikkea voi oppia, jos
motivaatio on kohdallaan. Tärkeää on kiinnostuksen kipinän
sytyttäminen. Oppiminen on elinikäinen, jännittävä ja antoisa matka!

– Uppoutumisen kokemusta ja flown virtaa tapahtuu
meillä niin kädentaidoissa, joogassa, musiikissa, kuin kielissäkin. Kansalaisopistossa voi myös luoda ja vaalia ihmissuhteita samanhenkisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa.
– Merkityksen kokemus taas syntyy niin isoista kuin
pienistäkin asioista, kun vain pysähdymme huomaamaan
ja antamaan niille tilaa. Oman rakkaan harrastuksen ääreltä voi löytää suurta merkitystä ja suuntaa, jolla rikastuttaa
elämää ja vahvistaa hyvinvointia.
Aikaansaamisen tunne voi syntyä esimerkiksi opittaessa soittamaan jotain itselle uutta instrumenttia tai keramiikkatyön tai kudotun maton viimeistelyvaiheessa.
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Hyvinvoivia kuntalaisia huokeasti

Investointi
kansalaisopistoon
kannattaa
Kansalais- ja työväenopistot keräävät vuosittain yli
600 000 suomalaista hakemaan uutta työhön tai
arkeen liittyvää osaamista ja vastapainoa työlle.
Myös Suomen suurimpien ja vanhimpien kansalaisopistojen joukkoon kuuluva Kuopion kansalaisopisto
toimii kuntalaisten yhteisöllisenä hyvinvointia ja oppimista edistävänä erilaisten ihmisten opiskelu-,
kohtaamis- ja virkistäytymispaikkana.
Tutkimukset osoittavat kansalaisopisto-opiskelun
kaltaisen jatkuvan oppimisen hyödyt myös
yhteiskunnan näkökulmasta.
Jaana Nuottanen, toiminnanjohtaja
Kansalaisopistojen liitto KoL
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I

tä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori
Jyri Mannisen tutkimustulokset osoittavat kansalaisopiston kurssien tuottavan sekä hyvinvointia opiskelijoille että
säästöä kunnalle. Osaamisen kehittymisen ohessa kasvava
hyvinvointi näkyy mm. itseluottamuksen, ystäväverkostojen
ja yleisen opiskelumyönteisyyden kasvuna.
Kansalaisopistojen rooli kuntalaisten hyvinvoinnin ja
aktiivisuuden edistäjänä heijastuu suoraan sote-kustannuksiin. Opistoon sijoitettu euro näyttäisi tuottavan opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6 euron hyödyn:
yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samalla
kun opiskelijan työelämätaidot ja motivaatio itsensä kehittämiseen lisääntyvät.
On tärkeää huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus kehittää ja uudistaa osaamistaan elämän ja työuran eri
vaiheissa riippumatta taustasta, työpaikasta tai elämäntilanteesta. Yhteiskunnan digitalisoituessa yhä nopeammalla tahdilla kaikenikäisten on pysyttävä kehityksen tahdissa
mukana ja kansalaisopistojen rooli kansalaisten digitaitojen ja digirohkeuden kasvattamisessa onkin merkittävä.
Perinteisellä lähiopetuksella on kansalaisopistoissa
tulevaisuudessakin vankka jalansijansa, mutta verkossa
oleva kurssitarjonta mahdollistaa opiskelun myös heille,
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jotka eivät syystä tai toisesta pysty tai halua lähiopetukseen osallistua.
Kansalaisopisto tarjoaa iästä, koulutustaustasta ja muista lähtökohdista riippumatta kaikille mahdollisuuden löytää
mielekästä tekemistä sekä kehittää omaa osaamistaan. Kansalaisopistoilla on suuri merkitys erityisesti eläkeläisten aktivoijina ja yksinäisyyden ehkäisijöinä sekä maahanmuuttajien kielitaidon kohentamisessa ja heidän kotouttamisessaan
suomalaiseen yhteiskuntaan. Moni aikuinen maahanmuuttaja Kuopiossakin aloittaa opiskelupolkunsa kansalaisopistossa. Koko kansakunnan osaamistason nostamiseksi myös
kansalaisopistoissa hankitun osaamisen tuominen näkyväksi on jatkossa yhä tärkeämpää.
Koronaviruspandemia on kurittanut osaltaan myös
kansalaisopistoja. Opetusryhmiä on jouduttu pienentämään ja opetusta keskeyttämään kokonaan. Rokotuskattavuuden kasvu tuo kuitenkin uskoa valoisampaan tulevaisuuteen. Ihmisten tarve päästä tapaamaan muita ihmisiä
uuden oppimisen lomassa on pitkän pandemia-ajan jälkeen kenties suurempi kuin koskaan.
Kun tautitilanne sen suo, kansalaisopistot ovat valmiina.
Tervetuloa takaisin opistoon, olemme odottaneet teitä kaikkia!

Kansalaisopistojen
kurssihausta löydät
verkko- ja lähikursseja
eri puolilta Suomea.
Kurssit ovat
avoimia kaikille
asuinpaikkakunnasta
riippumatta.
www.kansalaisopistot.fi
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OPPIA JA
ONNISTUMISIA

OPISKELIJOILLE JA OPETTAJILLE
Anna Pohjalainen, kuvataiteen suunnittelijaopettaja
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Kivassa opiskeluryhmässä oleminen ei aina tunnu opiskelulta, vaan
onnistumista ja hyvää mieltä tuottavalta ajanvietteeltä – harrastukselta. Niinpä, opiskelu onkin loistava harrastus! Sanaan harrastus,
jonkin asian harrasteluun, liittyy ehkä hieman kevyempi leima kuin
opiskeluun. Opiskelu koetaan eteenpäin meneväksi, harrastus nyt
vaan on jotain, mitä on kiva tehdä.

O

piskelu ja harrastaminen eivät kuitenkaan sulje toisiaan tosiaan pois. Opiskelu syventää harrastusta.
Rakkaasta aiheesta kertyy uutta tietoa, jota opitaan
soveltamaan ja tekemiseen löytyy uusia näkökulmia, välillä
joutuu vähän pinnistelemään uusien asioiden äärellä. Pinnistelyn kautta saavutettu uusi osaaminen palkitsee.
Kansalaisopiston opettajat haluavatkin luotsata opiskelijoita eteenpäin omassa tekemisessään, opiskelijat saavat asettaa itselleen oman taitotasonsa mukaiset tavoitteet
ja yhdessä ryhmän mukana niitä sitten tavoitellaan.
Kuuluisassa dekkarisarjassa, ruotsalaisen salapoliisi-Wallanderin iäkäs isä maalaa vuodesta toiseen useita
tauluja samasta maisemamaalauksesta. Tosin maisemasta
on kaksi eri versiota – riekolla tai ilman. Hänelle riitti saman
maiseman uudelleen maalaaminen omassa vajassaan.

Jos pappa-Wallander olisi lähtenyt maalauskurssille
kansalaisopistoon, hän olisi saanut tietoa erilaisista taidesuuntauksista, oppinut uusia väriyhdistelmiä, tehnyt
opettajan antamia sommitteluharjoituksia ja nähnyt kanssaopiskelijoiden moninaiset aiheet ja tavat tehdä tauluja.
Kahvitauolla oppitunnin aiheesta, tai vaikka meneillään olevasta taidenäyttelystä, olisi käyty vilkasta keskustelua pappa-Wallanderin ympärillä. Luokassa opettaja olisi
luonut – ennestään tuttujen ryhmäläisten avulla — luottavaista ja leppoisaa työskentelyilmapiiriä, jossa jokaisen
tapa tehdä tulee nähdyksi ja hyväksytyksi. Pappakin olisi
voinut lähteä soveltamaan uusia oppejaan ja kokeilla muitakin aiheita – toisin kuin yksin vajassa harrastaessaan.
Pieni nälkä oppia ja tehdä lisää, on se kipinä, jonka
jokainen opettaja haluaisi ryhmäläistensä silmiin syttyvän.
Sen kipinän sytyttelyssä kansalaisopiston opettajat ovat

17

kyllä taitavia. Opiston opettajat pääsevät itse vaikuttamaan
kurssiensa sisältöihin ja parhaat kurssit syntyvätkin silloin
kun sisältö on opettajan sydäntä lähellä – silloin hänellä on
omakin kipinä silmissään!
Opettajan kiinnostus ja tietämys aiheesta ei kuitenkaan ihan riitä, tarvitaan vielä opiskelijan kohtaaminen ja
hänen näkökulmansa ja tavoitteittensa ymmärtäminen
sekä niitä kohti tukemisen taitoa. Tavoitteita on yhtä monta
kuin tekijöitäkin. Pappa-Wallanderin kanssa samalla maalauskurssilla voisi olla intohimoinen kuvataiteen puoliammattilainen, joka on edennyt tekemisessään jo pitkälle. Ja
voi porukassa olla hänkin, joka ei tiedä maalaamisesta mitään. Tätä vieruskaveria pappa-Wallander saattaisi päästä
neuvomaankin, esimerkiksi öljyvärien käytössä. Taideope
vahvistaisi papan neuvot ja pappa kokisi, että hänenkin
tiedoillaan on merkitystä. Siinäpä ehkä kipinän siemen!
18

Kuopion kansalaisopiston tuntiopettajat suunnittelevat kurssien sisältöjä ja toteutustapaa yhdessä vastuuopettajan kanssa. Samoin kurssin aikana ilmenneitä asioita
voi aina käsitellä kollegojen kanssa yhdessä.
Hyvän työyhteisön tuen lisäksi kansalaisopiston opettajat saavat mahdollisuuksia opiskella ja oppia itsekin lisää. Viimeisten vuosien aikana opetuksen laadun kehittämiseen ja opettajien ainealakohtaisiin vertaiskoulutuksiin
on panostettu mm hankerahoituksen avulla.
Opettajat ovat tutustuneet aivotaitoihin, positiivisen
pedagogiikan sisältöihin sekä saaneet sanoitusta työlleen
ekososiaalisen sivistyksen tutkijoilta. Opettajat ovat itse
saaneet toivoa ja olla mukana suunnittelemassa koulutuksia, joita hankkeiden kautta on toteutettu.

Kohdatuksi tulemisen tarve ja
omien tekojen merkityksellisyyden
kokeminen on tärkeää meille kaikille.
Niistä syttyy kipinä niin oppilaan
kuin opettajankin silmiin.

Isona uuden oppimisen haasteena opettajat ottivat
myös etäopetuksen kehittämisen. Kuopion kansalaisopisto on ollut Pohjois-Savon melko hyvästä koronatilanteesta
huolimatta mukana valtakunnan kärkijoukoissa kehittämässä kansalaisopistojen verkkopedagogiikkaa. Kurssisuunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös eri ikäryhmien
pedagogiikkaan.
Olemme valtakunnallisesti aktiivisesti mukana myös
osaamisen tunnistamisen kehittämishankkeissa. Erityisesti
kielten opettajat ovat hypänneet rohkeasti mukaan pohtimaan miten osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa
huolimatta siitä, miten osaamien on hankittu.

Tiesitkö, että
Kuopion kansalaisopiston pedagogiset periaatteet on kirjattu Kuopion
kaupungin hyvinvoinnin edistämisen
lautakunnan hyväksymään opetussuunnitelmaan.
Jokaiselle oppiaineelle on myös
laadittu ainekohtaiset opetussuunnitelmat, joissa kuvataan opetuksen
sisältöä ja tavoitteita.
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5x

Sari
Summanen

Suunnittelijaopettaja
puh. 044 718 4746

Eteläisen ja läntisen maaseudun,
Karttulan ja Nilsiän aluevastaava
Kolme luonteenpiirrettäni ovat
rauhallinen, ystävällinen, luotettava.
Harrastan jatkuvaa oppimista ja
itsensä kehittämistä.
Rentoudun puutarhatöissä ja arjen
puuhissa perheen kanssa sekä
mindfulnessin avulla.
Parasta elämässäni on rakas perhe.
Paras vuodenaika on kesä, koska luonto
on kauneimmillaan, kukat kukkii, näkee
puutarhatöidensä sadon.

Maaseudun opetuksesta vastaavat Teija Arola, Jaana Kurki,
Sari Summanen ja Annika Kuosmanen. Toisena vasemmalla
Päivi Partanen, Nilsiän asiakaspalvelupisteen vastaava.

KANSALAISOPISTO EDISTÄÄ
MAASEUDUN
ELINVOIMAISUUTTA
Kansalaisopistotoiminta on tärkeää maaseutualueilla. Pohjois-Savo ei
ole mikään poikkeus. Kuopion kansalaisopisto toimii Kuopion maaseututaajamien – Maaningan, Riistaveden, Karttulan, Nilsiän, Juankosken
ja Vehmersalmen – lisäksi myös Kaavilla, Rautavaaralla ja Tuusniemellä. Kansalaisopistotoiminta lisää ja monipuolistaa maaseudun viihtyisyyttä, elinvoimaisuutta ja lähipalvelujen säilymistä.
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5x

Varpu
Vidgren

Koulutussuunnittelija
puh. 044 718 4744

Riistaveden, Vehmersalmen ja
Tuusniemen aluevastaava
Harrastan partiota.
Lempielokuviani ovat melkein kaikki
Pixarin elokuvat.
Suosikkimatkakohteeni on erilaiset
saaret kuten Islanti, Irlanti ja Laivonsaari.
Parasta elämässäni ovat läheiset ihmiset.
Kerään kissoja uuninpankolle, niitä on
jo kokonainen lauma.

K

uopion kansalaisopiston tuottamien kurssien sosiaalinen ja yhteisöllinen merkitys on todella tärkeä – varsinkin maaseudulla. Maaseudun kursseille ei koskaan
tulla tuppisuina, kurssilaisilla on aina paljon asiaa toisilleen.
Moni onkin todennut, että kansalaisopiston kurssi on hänelle ”henkireikä”, se ainoa säännöllinen harrastus, jonka
yhteydessä hänen on mahdollista tavata toisia ja jakaa ajatuksiaan. Osalle kurssilaisista jopa itse ryhmä on tärkeämpi
kuin se, mitä siellä opitaan.
Maaseudulla Kuopion kansalaisopiston kurssit pidetään yhteiskäytössä olevissa tiloissa: kouluilla, kylätaloilla,
yhdistysten ja seurojen taloissa. Toimipaikat ovat keskeisillä paikoilla ja usein saavutettavissa kevytliikenteellä, kimppakyydeillä tai joukkoliikenteellä. Moni haluaa harrastaa
lähellä kotiaan. Tämä on myös yksi Kuopion kansalaisopiston toimintaperiaatteista.

Ei silti, mielenkiintoinen kurssi voi löytyä myös viereiseen kuntaan suunnitellusta tarjonnasta. Kuopion kansalaisopiston kurssit ovat avoimia kaikille riippumatta
asuinpaikasta. Myös etä- ja verkkokurssit, eli kotoa käsin
opiskelu, on nykyisin varteenotettava vaihtoehto.
Joskus voida käydä myös niin, että se toiveitten kurssi
on liian kaukakana eikä siihen voi osallistua etänä. Näissä tapauksissa kannatta aina olla yhteydessä opistoon.
Opiskelijoiden toiveita kuunnellaan ja niitä halutaan. Ehdotuksia kerätään asiakaskyselyillä ja opiskelijoita kuunnellaan aktiivisesti myös somessa. Toiveita voi esittää lisäksi
opistoyhteyshenkilöiden kautta sekä kotisivujen palautelomakkeella.
Sari Summanen, suunnittelijaopettaja
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PAIKALLISTIETÄMYSTÄ
kansalaisopistosta

Kuopion kansalaisopiston sukututkimuksen tunneilla opitaan muutakin kuin esi-isien ja sukulinjojen metsästystä.
Myös paikallishistoria avautuu opiskelijoille aivan eri tavalla,
kun mukaan voi liittää omat juuret.

K

uopion kansalaisopistossa nykyisyys kohtaa
menneisyyden ja historian havinaan sukelletaan sukututkimuksen keinoin. Sukututkimusopettaja Hanne Clandérin kursseilla opiskelija
saa myös mielenkiintoista tietoa entisajasta.
Kuopion varhaisvaiheista - jopa ennen Kuopiota olevasta ajasta - kiinnostunut Hanne rikastuttaa
tuntejaan kertomalla kiehtovia, paikallisiin sukuihin
ja paikkoihin liittyviä tarinoita.
Hannen mukaan Kuopiossa sijaitsi keskiajalla tärkeä puolustuslinna. Sen kiviset rakennelmat
ovat vieläkin nähtävissä Tuomiokirkon mäellä, joskin muotoutuneena ympäristöön.
Vahtivuoreksi kutsutulla mäellä oli tehokas vartiotulijätjestelmä, koska meriltä järviin johtavat kulkureitit houkuttelivat raivoisia ryöväreitä tännekin.
Kirkko ja kirkkopitäjä perustettiin Kuopioon
1550-luvun alussa muun muassa Mikael Agricolan vaikuttamana. Ensimmäiseksi papiksi saapui Etelä-Suomesta Kauhasten ja Argillandereiden esi-isä: Aeschillus Mathiae Skopa.
Joidenkin tutkijoiden mukaan Kuopio sai nimensä juuri hänestä, Tawisalmen pitäjän ensimmäisestä papista. Skopasta tuli kansan suussa
Coopia ja siitä muovautui sitten Cuopio.
Toiset tukijat kertovat Kuopio-nimen syntyneen kuopia-verbistä, ja joidenkin mukaan se on
lähtöisin Jääsken pitäjän Kuopiolan kylän kuopioisilta, jotka pitivät täällä eräsijojaan.
Niin tai näin. Aeschillus Mathiae Skopan jälkeläisiä elää yhä Kuopiossa. Myös sinä voit olla yksi heistä.
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Uusi kurssi tulossa syksylle 2021

AVATAAN YHDESSÄ
SUKUTUTKIMUKSEN
LUKKOJA
Varo vain, kun sukututkimuskärpänen puraisee sinua, niin et välttämättä arvaakaan
minne päädyt ja miltä vuosisadalta löydät itsesi. Mutta ennen kaikkea - mitä sieltä paljastuu. Kun digitoidut kirkonkirjat kertovat oman tarinansa ja tuomiokirjoissa olevat rikkeet tulevat esiin, esi-isiesi elämä saakin uutta valoa ja innostavat sinua tutkimaan lisää.

K

uopion kansalaisopiston sukututkimuskurssien
opettaja Hanne Clandèr kertoo, että hänen suurin
sukututkimusrakkautensa on aina ollut aatelis- ja
pappissuvut niiden kattavien lähteiden vuoksi.
– Värikkäissä sukuvaakunoissa ja pappien merkinnöissä sukuhistoria tulee lähelle ja eläväksi, hän toteaa.
Niitä tutkimalla on mahdollista hypätä suoraan esivanhempien nahkoihin.
Sukututkimuksessa jännittävintä onkin se, ettei koskaan voi tietää minne se vie, mitä löytää tai kehen törmää.
– Savossa ainakin veripisarat ovat liittäytyneet yhteen
yhdeksi suureksi perimäksi ajan mittaan. On aika yleistä
törmätä serkkuun useaa eri kautta – jopa kansalaisopiston
sukututkimuskursseilla monet opiskelijat ovat huomanneet olevansa sukua keskenään.
Tästä yhteisestä perimästä ja niistä monista ongelmista ja lukoista, joita sukututkimuksessa on, se ajatus sitten
lähtikin liikkeelle.

– Toivottiin kurssia, jossa oppimisen sijasta ratkotaankin tutkimusongelmia, eli avataan sukututkimuksen lukkoja, etsitään kadonneita esi-isiä ja saadaan samalla vertaistukea omaan pähkäilyyn.
Uusi Oman sukupuuni salat - sukututkimusta yhdessä -kurssi alkaa syksyllä 2021. Tässä kurssissa pääosaa
esittävät kurssilaiset ja heidän kiemurat sukupuunsa. Lukuvuoden 2021–2022 aikana Kuopion kansalaisopistossa on mahdollista opiskella myös, peruskurssien lisäksi,
pappissukujen, aatelisten ja jopa kuninkaallisten sukujen
tutkimista.
Hannen mukaan meillä ”Savon maatiaisillakin” voi olla
siniset juuret. Juuret, jotka vuosisadat ovat peittäneet.
– Jos tutkimuksessa pääsee 1500- tai jopa 1400-luvulle, niin sieltä saattaakin aueta tie Pohjolan kruunupäihin jonkin aatelissuvun kautta. Niin uskomattomalta kuin
se tuntuukin, niin monella meistä on värikkäämmät juuret
kuin me osaammekaan kuvitella.
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TAITEEN
PERUSOPETUSTA
LAPSILLE JA NUORILLE

Kuvataiteesta ja käsityöstä kiinnostuneet lapset ja nuoret voivat osallistua taiteen perusopetukseen Kuopion kansalaisopiston kuvataidekoulu VÄRIKKÄÄSSÄ ja käsityökoulu TAITURISSA. Oman ilmaisun
ja luovan ajattelun kehittyminen ja myönteiset tunnekokemukset ja
vuorovaikutus ovat keskeisiä asioita taiteen perusopetuksessa.

L

Aino Sahi, kädentaitojen opettaja ja Anu Tuomisaari, kuvataideopettaja

apset ja nuoret tutustuvat kuvataiteeseen ja käsityöhön kokeilun, tekemisen ilon ja keksimisen avulla.
Taiteeen perusopetuksen opintoihin (TPO) voi tulla
mukaan minkä ikäisenä vaan ja jatkaa täysi-ikäiseksi asti.
Kuvataidekurssit voi aloittaa jo vauvana ja käsityöopinnot
kaksivuotiaana, aluksi yhdessä vanhemman kanssa. Oman
ikäisten ryhmään siirrytään viisivuotiaasta alkaen.
Opintoja voi koota viikoittaisista, ikäryhmittäin kokoontuvista kursseista ja niitä täydentävistä lyhytkursseista.
Vuosittain järjestetään myös teemapäivä, jonne voi tulla ys-
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tävän ja perheenjäsenten kanssa. Joka vuosi rakennetaan
myös pieniä ja isompia näyttelyjä ja kesälläkin on vielä mukavan tekemisen kesäkurssit. Opintojen sisällöt laaditaan
vuosittain vaihtuvan aihekokonaisuuden pohjalta. Tänä
lukuvuonna hypätään keksijöiden kelkkaan ja annetaan
Da Vincin ja muiden nerojen olla inspiraation lähteinä. Kun
opintoja on kertynyt 500 tuntia, opiskelija saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen, jota
voi hyödyntää opinnoissa ja työelämään hakeutuessa.

K

uvataidekoulu Värikäs sopii lapsille ja nuorille, jotka nauttivat
kuvataiteesta sen eri muodoissa ja haluavat päästä kokeilemaan tekemistä monipuolisesti eri materiaaleilla. Kursseilla
mm. piirretään, maalataan, muotoillaan, rakennellaan, valokuvataan, tehdään sarjakuvia, kalligrafiaa ja grafiikkaa. Kursseilla tutkitaan myös, mistä materiaalit ovat lähtöisin, mitä taiteilijat ovat aiemmin tehneet ja mistä ideoita löytyy.
Lapsia ja nuoria kannustetaan ja rohkaistaan ideointiin, havainnointiin ja luovuuteen erilaisten harjoitusten kautta. Työtavat monipuolistuvat samalla kun oma kuvailmaisu kehittyy. Opetus muodostuu vuosittain vaihtuvista teemallisista jaksoista, joten joka vuosi on
erilainen opetuskokonaisuus. Opintojen edetessä korostuu pitkäjänteisempi ja itsenäinen työskentely.

5x

Anu
Tuomisaari

Kuvataideopettaja
puh. 044 718 4734

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Värikäs
Unelma-ammattini lapsena oli eläinlääkäri. Tutkin tarkkaan hyönteisiä, kalojen
sisälmyksiä ja toivoin voivani työskennellä eläinten parissa, tätä tarkkaa asioiden
tutkimista olen saanut tehdä myös piirtäen ja maalaten.
Maailman paras herkku on hyvä sushi.
Kaipaan meren tuoksua ja tuulta.
Keräilen kaikenlaisia luonnonmuotoja:
simpukoita, kiviä, käpyjä, valokuvina tai
oikeasti. Aika ajoin pitää kyllä varastoja
raakata ja tyhjentää.

K

äsityökoulu Taituri sopii lapsille ja nuorille, jotka nauttivat uusien taitojen oppimisesta ja haluavat tutustua monipuolisesti
käsityöhön ilmaisun, muotoilun ja teknologiaan näkökulmista. Yhdessä harjoitellen opitaan oman työn suunnittelua, käsityötaitoja ja materiaalien ja työvälineiden käyttöä sekä pitkäjänteistä
työskentelyä.
Opintojen edetessä taidot kasvavat ja aiemmin opittua sovelletaan ja syvennetään. Käsityökoulussa opitut taidot hyödyttävät
lasta ja nuorta myös laajemmin oppimisessa ja uusien asioiden
omaksumisessa. Käsityöryhmissä mm. värjätään, painetaan ja maalataan kankaita, ommellaan, huovutetaan, muotoillaan esineitä, punotaan, rakennellaan ja tehdään lasi-, savi-, puu- ja metallitöitä.

Paras vuodenaika on kevät. Silloin valo
lisääntyy, jääkuori sulaa pois ja silmut ja
kukat puhkeavat.

Tiesitkö, että
Perhe voi saada sisaralennuksen
kurssin hinnasta, jos perheestä
useampi alle 16-vuotias lapsi opiskelee kansalaisopistossa. Alennus on
50 % toisesta sisaruksesta lähtien.
Taiteen perusopetukseen on
myös haettavissa vapaaoppilaspaikkoja ensimmäisen opintovuoden jälkeen taloudellisin perustein.
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H

eipsuu! Täällä 15-vuotias Tyyne Ahonen, Kuopion
kansalaisopiston kuviskurssien vakiokäyttäjä. Aloitin taiteilun kansalaisopistolla jo niin pienenä, etten
edes muista niistä ajoista oikein mitään. Välillä pitäen taukoa, olen viettänyt melkein koko elämäni taiteen parissa.
Kansalaisopisto on ollutkin paikka, jossa olen päässyt kokeilemaan taiteen eri osa-alueita niin perusakryylimaalaamisesta japanilaiseen sumi-e-maalaamiseen ja savitöihin.
Kansalaisopistolta olen napannut mukaan uusia ystäviä ja saanut jopa TET- ja kesätyöpaikankin. Tunnit ovat
melkeinpä aina tosi rentoja ja tykkään erityisesti, miten
saamme aina toteuttaa töitämme omaan suuntaamme, ja
opettajat osaavat arvostaa oppilaiden taiteen erilaisuutta.

Ensivuodeksi pääsen hyppäämään vanhempien ryhmään eli tästä lähtien pääsen pipertämään töitäni niin
kauan kuin haluan. Usein olen aina ollutkin pari työtä muista jäljessä ja viimeistellyt töitäni pieni kiireen tuntu mielessä. Onneksi tämä ongelma korjautuu nyt.
Näin yhteen tiivistettynä, kansalaisopistolla olen päässyt kokeilemaan ja testailemaan sellaista, mitä en varmastikaan kotona ikinä olisi jaksanut vääntää kasaan. Sieltä olen
saanut myös paljon neuvoa esim. maalaus- ja piirustusvälineiden kunnossapidosta. Toivon, että tulevaisuudessakin
kuviskurssit pysyvät mukavina hetkinä, joissa pääsen sosiaalisoitumaan muiden kuvisihmisten kanssa, oppimaan
uusia juttuja sekä tekemään taidetta omalla tyylilläni.
Tyyne 15 v.
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S

illoin kun aloitin Käsityökoulu Taiturissa, niin taisin
olla 8-vuotias eli aika monta vuotta oon täällä ollu.
Vaikka mulla ei ketään kaveria mukana ollutkaan,
niin ei täällä yksin silti tarvinnu olla.
Täällä on ollu kivaa nähä kässäkavereita ja ylipäätänsä tehä erilaisia juttuja esim. vaatteita tai savitöitä. Olis
kiva, että tehtäis enemmän vaatteita, koska niitä on kiva
suunnitella. Ps. evästauko on myös ollut kiva.
Helmi 14 v., vasta vuoden päästä 15 :)

M

inä pidän käsityöstä, koska siinä saa tehdä käsillä
ja se on rauhoittavaa. Olen harrastanut käsityötä/
kuvataidetta siitä lähtien kun olin 6 eli nyt seitsemättä vuotta. Parasta näissä harrastuksissa on, että saa
ilmaista itseään ja tehdä hauskoja töitä.
Odotan käsityökerhoa joka viikko ja tulen aina mielelläni kansalaisopistoon. Parasta on saada tehdä omaa työtä. Kavereiden tapaaminen on myös hauskaa.
Otso 12 v.

L

uova toiminta aktivoi ja mahdollistaa haastavien kokonaisuuksien oppimisen. Käsitöiden tekeminen nostaa itsetuntoa, rakentaa kokonaisempaa minäkuvaa ja
aikaansaa positiivisen kuvan omasta pystyvyydestä.
Minna Huotilainen, aivotutkija
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Käsityökoulu Taituri

Tee se itse - saippuakuplapuhallin ja -liuos

Väännetään rautalangasta!

S

aippuakuplien puhaltelu on mukavaa yhteistä puuhaa. Värikkäiden kuplien leijumista ilmassa on kiehtovaa katsella! Saippuakuplien puhaltimen voit vääntää rautalangasta ja saippuakuplaliuoksen aineet löytyvät keittiöstä.

5x

Aino
Sahi

Kädentaitojen opettaja
puh. 044 718 4742

Lasten ja nuorten käsityökoulu Taituri
Unelma-ammattini lapsena oli kampaaja. Harjoittelin tulevaan ammattiini kampaamalla, letittämällä, tupeeraamalla ja
rullaamalla papiljotteja vierailulle tulleiden tuttujen hiuksiin. Naapurin Seijan pitkät vaaleat hiukset saivat usein uuden
lookin kotikampaamossani.
Rentoudun kulkemalla luonnossa kävellen, hiihtäen tai veneillen, luonnonilmiöitä ihmetellen. Sanat maisemaonnellinen
ja elämyshiihtelijä kuvaavat minua hyvin.
Äänikirjoja kuuntelemalla taas saan illalla
hyvin unen päästä kiinni.
Lempikirjojani ovat ranskalaisen kirjailija-arkeologi Fred Vargasin myyttiset,
muinaisiin kansantarinoihin ja legendoihin pohjautuvat, kiehtovia ja erikoisia
henkilöhahmoja, elämäntarinoita ja tapahtumia sisältävät dekkarit.
Lempimusiikkiani on etninen musiikki
eri maailmankolkilta ja on hienoa päästä
kuuntelemaan sitä livenä Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla ja laulamaan Saundisiskot-lauluryhmässä, jossa kansanmusiikki on vahvasti mukana. Kotiväkeä olen
viime aikoina ”ilahduttanut” kuuntelemalla saamelaismuusikoiden Mari Boinen ja
Solju-duon musiikkia.
Maailman paras herkku on talkkuna.
Minä syön talkkunaa länsisuomalaisen
kulttuurin tapaan viilin kanssa.
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Saippuakuplapuhallin
• Taivuta n. 30 cm pituinen metallilanka mutkalle keskeltä.
• Käytä taivutuksessa apuna pyöreää tuolin jalkaa tai harjanvartta.
• Jätä taitekohtaan lenkki ja kierrä lenkin alapuolelta langanpäät yhteen
noin 10 cm pituudelta.
• Lisää helmiä koristeeksi. Kierrä langanpäät pihdeillä kiemuralle,
että helmet eivät karkaa ja terävät langanpäät menevät piiloon.

Saippuakuplaliuos
• 1 dl astianpesuainetta
• 2 dl vettä
• ½ tl tomusokeria tai hienoa
sokeria
• Sekoita kaikki aineet varovasti yhteen, niin ettei
seokseen tule vaahtoa. Mitä
vähemmän lisäät vettä, sitä
kestävämpiä ja värikkäämpiä kuplista tulee.
• Kaada liuos kannelliseen
purkkiin.
• Puhaltelu voi alkaa.

Tervetuloa kutomaan

P

idätkö värien harmoniasta ja seesteisyydestä
vai voimaannuttavasta väri-ilottelusta? Haluaisitko kutoa perinteisen suomalaisen räsymaton, jonka raidat ovat syntyneet ekologisesti vanhoista vaatteista ja lakanoista vai haluaisitko tehdä
omanäköisesi huivin tai jonkin sisustustekstiilin?
Tämä kaikki on mahdollista Kuopion kansalaisopiston Puistokartanon kudonnan ohjauksessa. Varaa aika, tule kutomaan ja innostu käsitöiden ihanasta maailmasta. Kansalaisopiston kangaspuissa on
valmiina loimia erilaisten tekstiilien kutomista varten.
Ohjaajilta voit myös ostaa kudontaan tarvittavia
materiaaleja.

Ajanvaraus

Puistokartano, Puistokatu 20, 70110 Kuopio
puh. 044 718 4755
5,80 € / päivä
Työttömille 50% alennus päivämaksusta.
Opintosetelialennus 1 € päivämaksusta.
Kudonnan ohjaus avoinna ja
kudonnan ohjaajat ovat paikalla
23.8.–17.12.2021 ja 3.1.–17.6.2022
ma–to klo 9–16 ja pe klo 9–14
Omatoimista kudontaa
ma–su klo 9–21, suljettu opiston loma-aikoina.
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Hilkka Kauttosen jäädessä eläkkeelle, hänen työtehtävänsä jaettiin Aino Sahille ja Konsta Tiihoselle.

K

HILKKA SIIRTYI
VAPAALLE

uopion kansalaisopiston pitkäaikainen kädentaitojen suunnittelijaopettaja Hilkka Kauttonen on jäänyt
eläkkeelle. Työtoverit saattoivat hänet tähän uuteen
elämänvaiheeseen lauluin ja lukuisin lahjoin.
Rehtori Kirsti Turunen kutsui Hilkkaa puheessaan työpaikan Bacimysiniksi, henkilöksi, jonka luo on ollut helppo
mennä ja purkaa sydäntään.
– Hilkan ovi on ollut aina avoinna ja hänen myötätuntonsa ja toisista välittäminen on ollut parantavaa. Jäämme
kaipaamaan häntä.
Kaipaus on myös sana, jolla Hilkka kuvaili tunnelmiaan viimeisenä työpäivänään. Vuodesta 1987 Kuopion
kansalaisopistossa työskennellyt Hilkka on onnellinen pitkästä urastaan ja varsinkin niistä henkilöistä, joita hän on
matkansa varrella kohdannut.
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– Olen kokenut jotain uskomatonta ja ainutlaatuista,
hän toteaa. Ne lukuisat ihmiset, joihin olen saanut tutustua
näiden vuosien aikana, ovat hienointa, mitä tämä työ on
minulle tarjonnut.
– Näin työurani loppumetreillä voin todeta, että jatkuva muutos on vienyt meitä koko ajan eteenpäin. Muutos
on sisältänyt paljon uusien asioiden opettelua ja kehittämistä. Suurin muutos tuli tietokoneen myötä.
– Muistan 1990-luvun alkupuolella, kun silloinen rehtorimme Martti Markkanen hankki hankerahoituksella
opistolle tietokoneen. Hän kehotti työntekijöitä käymään
sen ääressä lukemassa sähköpostia. Se oli meidän opettajien mielestä aivan outoa puuhaa, työajan haaskausta.
Meidän piti lähteä Taidekeskukselta (nyk. Puistokartano)
silloiselle päätoimipaikalle Hatsalaan postia lukemaan.

– Mutta oikeassa hän oli, niin kuin me nyt tiedämme.
– Onneksi jotkut perusasiat ovat kuitenkin pysyneet
lähes samoina vuosikymmenestä toiseen. Kansalaisopiston
kursseja on aina suunniteltu ja järjestetty kuntalaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Uusia tuulia on myös ollut lupa
hakea eri paikoista. Halu oppia ja kokoontua yhteen uuden
asian äärelle, on säilynyt. Sen koronavuosi toi hyvin esille.
– On ollut hienoa, että olen saanut järjestää lukemattoman määrän sosiaalisia kohtaamisia ja oppimistilanteita

K

monenlaisista aihepiireistä eri puolille kaupunkiamme.
Hilkka toteaa, että hyvä yhteistyö ja työilmapiiri ovat
kantaneet aina eteenpäin.
– Työvuosia minulle lopulta kertyi yli kolme vuosikymmentä. Kiitos kaikille joiden kanssa sain tehdä yhteistyötä
ja erityisesti niille, joita sain opettaa.
Eläkkeellä Hilkka aikoo keskittyä lapsenlapsiinsa,
mutta ei hän kansalaisopistoakaan hylkää.
– Olen ilmoittautunut akvarelliryhmään, englannin
tunneille, vesiliikuntaan ja jumppaan sekä japanilaiseen
kukkasidontaan.

Konsta tuli taloon!

uopion kansalaisopiston uusi kädentaitojen suunnittelijaopettaja on 26-vuotias kuopiolainen, omien sanojensa mukaan maalla kasvanut, Konsta Tiihonen.
Konstan perheeseen kuuluu vaimo ja beagle nimeltään
Jekku. Käsitöiden lisäksi Konsta harrastaa ruuanlaittoa,
frisbeegolfia ja musisointia erilaisilla soittimilla.
Kipinä opettajaksi syttyi 7. luokalla oman käsityönopettajan innoittamana, ja lukion jälkeen Konsta haki Turun yliopiston Rauman yksikköön opiskelemaan käsityökasvatusta.
– Olen tehnyt käsitöitä niin kauan kuin muistan. Työ
käsitöiden parissa oli mielestäni luonnollinen jatkumo lapsuuden harrastuksille.

Kuopion kansalaisopiston suunnittelijaopettajan paikkaa Konsta haki mielenkiinnosta.
– Minulla on vuosi aineenopettajan uraa takana ja nyt
lähden innolla uusiin ympyröihin kehittämään sekä vapaata
sivistystyötä että itseäni.

Konsta Tiihonen
Kädentaitojen suunnittelijaopettaja
puh. 044 718 4741

Kuopion kaupunkialueet ja Kuopion maaseutualueet:
kädentaitojen kovat materiaalit ja Kuopion harrastamisen
mallin kerhojen koordinointi
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TULE MUKAAN TAITEILEMAAN!
Kuvataideharrastus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia havaitsemiseen ja tekemisen ilon löytämiseen. Taideopiskelun tavoitteita ovat mm.
värien, muotojen ja materiaalien hallinnan kehittyminen, itseilmaisun ja
luovuuden rikastuminen sekä kulttuurin ja taiteen tuntemuksen syventyminen. Taideopettajat ovat oman oppiaineensa ammattilaisia. Voit aloittaa opiskelun alkeista tai lämmitellä vanhoja unohtuneita taitojasi. Voit
myös jatkaa rakasta harrastustasi siitä mihin edellisellä kurssilla jäit. Kansalaisopiston taidekurssilla jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan, oman työnsä parissa. Erilaisia työtapoja ja näkökulmia löytyy myös
toisten ryhmäläisten kautta!
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Anna-open taidevinkit:
Hyvillä tarvikkeilla onnistut

1

Taidetarvikkeiden säilytykseen kannattaa panostaa. Kalliista tarvikkeista kannattaa pitää hyvä huoli. Annalla on 23 vuotta sitten äidin
ompelema siveltimien säilytyspaketti ahkerassa käytössä. ”Äiti teki
tämän minulle kun pääsin taidekouluun. Hän otti mallia omasta neulepuikkojen säilytyspussistaan. Hän ompeli myös farkkukankaasta olalla
kannettavan ison salkun, jossa voi kuljettaa papereita tai maalauksia.
Molemmat ovat edelleen käytössä”
Vastaavia tuotteita voit valmistaa itse tai ostaa valmiina kaupasta.
Siveltimien säilytyksessä on tärkeää että ne pysyvät suorassa ja pääsevät ilmavasti kuivumaan, mielellään vaakatasossa.

2

Lähes kaikille kuvataidekursseille tulee ottaa mukaan omat tarvikkeet ja materiaalit. Jos materiaalit kuuluvat kurssin hintaan, kuten
esim. keramiikassa, siitä mainitaan kurssin tiedoissa. Muutamilla
poikkeuskursseilla (esim. kalligrafia) välineitä voi ostaa opettajalta, tästäkin kerrotaan kurssikuvauksessa. Muussa tapauksessa on hyvä hankkia
omat, kurssille sopivat ja itselle mieleiset välineet.

3

Kaikilla kursseilla opettajat ovat varautuneet opastamaan välinehankinnoissa. Ensimmäiselle kerralle ei tarvitse olla täydellistä varustepakkia mukana. On hyvä kuulla open vinkit, ettei tee turhia
hankintoja. Perustarvikkeilla pärjää pitkälle. Värienkäyttöä ja sekoittamista esimerkiksi oppii parhaiten, kun opettelee käyttämään perusvärejä ja
sekoittamaan niistä kaikki muut tarvitsemansa värit ja sävyt.

Onko kurssin nimen perässä jokin numero tai kirjain?
Numerolla kerrotaan kurssin taito-/vaatimustasosta.
1-tason kursseille uskaltaa tulla vaikkei olisi ennen kyseistä
taiteen alaa harrastanutkaan, opetus lähtee perusteista.
2–3 -tasoilla alkeet ovat jo hallussa. Kirjain A tai B kertoo,
että ryhmät ovat rinnakkaiset, sisältö on sama.

5x

Anna
Pohjalainen

Kuvataiteen
suunnittelijaopettaja
puh. 044 718 4733

Unelma-ammattini lapsena oli kampaaja.
Kädentaitoa ja esteettistä silmää siinäkin
ammatissa tarvitaan.
Rentoudun kirjojen parissa ja pihatöissä.
Erikoisin asia, mitä osaan: niveleni ovat
jonkun verran yliliikkuvat, halutessani
voin hämmästyttää esim. lapsia taivuttelemalla sormia väärään suuntaan tai laittamalla jalan niskan taakse (tämä kyllä
vaatii jo nykyään hieman verryttelyä..).
Jos minulla olisi enemmän aikaa, kävisin enemmän kansalaisopiston kursseilla. Eniten kiinnostaa ilmaisutaidon ja kädentaitojen kurssit. Kerran olin mukana
mm. Baskervillen koira -näytelmässä ja
se oli ikimuistoinen kokemus. Esitin sir
Henry Baskervilleä. Jumpassakin täytyisi
käydä tunnollisemmin…
Paras vuodenaika on loppukesä, elokuu.
Koska on vielä kesä, pimeät ja lämpimät
illat kuin etelässä, puutarhassa sato kypsyy, ei ole hirveästi enää hyttysiä ja uuden odotustakin on ilmassa.

Huomasitko tämän!
Japanilaista kalligrafiaa -pieni työpaja
16.10.2021, la klo 10–11.30 Puistokartano, opettajana Yoshiko Immonen
Tule keskittymään siveltimen vetoon
ja kirjaimien kauneuteen.
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MITÄ MUKAAN
KUVATAIDETUNNEILLE?
Öljyvärimaalaus

5x

Teija
Arola

Kuvataiteen ja
kädentaitojen opettaja
puh. 044 718 4738
Juankosken aluevastaava

Lapsena haaveilin, että minusta tulee
balettitanssija. Olin nähnyt balettia televisiosta (mustavalkoinen, kooltaan
30x25cm). Asuimme maaseudulla, eikä
minulla ollut mahdollisuutta harrastaa balettia eikä muitakaan kodin ulkopuolella
olevia harrastuksia. Tämän ansiosta kehittyi luovuus, mielikuvitus, hyvät ongelmanratkaisu- sekä kädentaidot. Tein
itselleni balettihameita esim. paperista.
Teini-ikäisenä haaveena oli tulla muotipiirtäjäksi.
Harrastan ja rentoudun remontoimalla
ja entisöiden vuonna 1900 rakennettua
mummonmökkiä.
Iloitsen. Luonnon monimuotoisuuden ihmettely ja kuuntelu sekä puutarhurina
käyskentely tuottavat minulle iloa ja
hyvää mieltä.
Mielimusiikkini. Kuuntelen mielelläni musiikkia laidasta laitaan. Ooppera ja sellomusiikki ovat ihanaa. Tanssimusiikki saa
jalan vipattamaan. Musiikki on minulle
hyvin kokonaisvaltainen kokemus.
Parasta elämässäni ovat lapset ja
lapsenlapsi.
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Luonnospaperia ja kyniä, sianharjassiveltimiä tai synteettisiä siveltimiä
(akryylille tai öljylle tarkoitettuja), värejä sininen, punainen ja keltainen,
kaikista lämmin ja kylmä sävy sekä valkoinen, hajuton tärpätti, maalausnestettä tai pellavaöljyä, kangasriepuja, paletti (esim. vanha maitopurkki
tai muu sileä pahvi/levy), maalauspohjia, esim. valmispohja tai gessolla
pohjustettu kangas, kovalevy tai pahvi, tyhjä pilttipurkki tms. pieni kannellinen purkki.

Akryylimaalaus

Luonnospaperia ja kyniä, sianharjassiveltimiä tai synteettisiä siveltimiä
(akryylille tai öljylle tarkoitettuja), perusvärit sininen, punainen ja keltainen (mielellään cyanin sininen, magentan punainen ja primääri keltainen)
sekä valkoinen, kangasriepuja, paletti (esim. vanha maitopurkki tai muu
sileä pahvi/levy), maalauspohjia, esim valmispohja tai gessolla pohjustettu kangas tai pahvi, vesiastia (hillopurkki tms.), akryylimedium (ei pakollinen mutta läpikuultavissa jutuissa hyödyllinen).

Akvarellimaalaus (vesivärimaalaus)

Lyijykynä ja luonnospaperia, vesivärit (ei peitevärit) vähintään perusvärit sininen, keltainen ja punainen ja kaikista niistä kylmä ja lämmin sävy. Perusteiden opiskeluun Wennströmin koululaispaletti, 6 nappia, on aivan riittävä.
Pidemmälle edenneet voivat investoida useampiin ja laadukkaampiin väreihin (esim. venäläisiin). Värejä myydään myös irtonappeina, joten palettia voi kasvattaa vähitellen. Hyvän laatuista akvarellipaperia,
lumpusta valmistettua ja paksuudeltaan mielellään 300g/m2, eri kokoisia,
pehmeitä vesivärisiveltimiä, pullea mutta kapeakärkinen sivellin on hyvä
perusmalli. Maalarinteippiä tai liimapaperia, vanerilevy tms. alusta, johon
paperi kiinnitetään (opistolla on vanereita), hyviä apuvälineitä ovat myös
pehmeä luonnon sieni, talouspaperia tai esim. pehmeä ja puhdas tiskiriepu, maskiainetta, suihkepullo.

Piirustus

Piirustuksessakin välineellä ja paperilla on väliä. Jämäkkä lähes kartonkimainen, 200g/m2, on hyvä paksuus kunnon piirustukselle. Toki luonnostelua voi tehdä ohuemmillekin. Monet käyttävät perustreeniin edullista litoposter-paperia, jota on saatavilla isoina arkkeina ja joille voi vaikka
piirtää elävän mallin harjoitelmia. Paperin kovuus tai pinnan karheus vaikuttavat piirustusjälkeen. Riippuen siitä, millä välineellä työskentelet, voi
paperin pinnan struktuuri vaikuttaa lopputulokseen paljonkin.
Kokeile erilaisia papereita ja kyniä, jokaisen käteen sopii joku väline!
Yleisimpiä piirustusvälineitä ovat lyijykynät eri pehmeyksillä (esim. HB,
2B, 4B, 6B ja 8B), hiili, tussit/kuitukärkikynät, hiilikynät, pastellikynät ja
-liidut sekä nestemäinen tussi (indian ink).
Jos haluat, että paperisi ei kellastu tai haperru ajan myötä, sen tulisi
olla happovapaata.

NYT ON JÄNIKSEN VUOSI
Korona perui keväällä 2020 Kuopion kansalaisopiston Teatteriryhmä
Ilon kautta harjoitteleman Jäniksen vuosi -näytelmän. Nyt on uusi yritys.
Jäniksen vuosi on tullut takaisin ilmaisutaidon kurssitarjontaan ja uudet
esityspäivät on suunniteltu kevättalvelle 2022.

K

uopion kansalaisopistossa näytelmä valmistuu syksyn 36 harjoitustunnin ja kevään 42
harjoitustunnin aikana. Se on huomattavasti
vähemmän kuin ammattiteattereissa.
Toki harjoitustuntienkin ulkopuolella riittää
puuhaa mm. roolivaatteiden ja rekvisiitan kanssa.
Ohjaaja Johanna Leksis antaa kiitosta innokkaille
harrastajille.
– Ilman heitä ja heidän paneutumistaan tästä
ei tulisi yhtään mitään. Toivotaan, että tällä kertaa
korona ei tule sotkemaan suunnitelmiamme.
Kuopion kansalaisopiston versiossa Vatanen,
näytelmän päähenkilö, on kuka vain: mies tai nainen, se tavan Vatanen.
– Näytelmän maagisrealistinen tyylilaji mahdollistaa myös sen, että meillä päähenkilöä esittää

useampi henkilö. Näin häneen tulee monia eri
puolia ja unenomainen tyylilaji korostuu samalla
kun korostamme näytelmän ydinaihetta.
Esityksen aihe ja teemat ovat kuitenkin samoja kuin Paasilinnan alkuperäisessä tarinassa,
mutta dramatisoijat Esa Leskinen, Sami Keski-Vähälä ja Kristian Smeds ovat tehneet näytelmästä omannäköisensä version.
– Tähän sitten minä ohjaajana olen lisännyt
oman sovitukseni ajatellen erityisesti opiskelijoitamme ja yleisöämme.
Tervetuloa katsomaan Jäniksen vuosi -näytelmää. Tiedot tarkoista esityspäivistä löydät kevättalvella 2022 mm. kotisivultamme.
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OPETTAMINEN
ON KIVAA!
Kuopion kansalaisopiston musiikin untuvikoilla, Ritva-Liisa ”Lissa” Matilaisella,
Krzysztof "Dobo" Dobosiewiczilla ja Timo Kärkkäisellä, on kullakin vuosi opistolaisuutta takanaan. Lyhyestä kokemuksestaan huolimatta, heistä on ollut mukavaa ja antoisaa työskennellä Kuopion kansalaisopistossa.

M

usiikin kursseja Kuopion kansalaisopistoon suunnittelevan musiikinopettaja Petra Lisitsin-Manteren mukaan Sibelius-Akatemiankin opettajana
toimiva Lissa Matilainen on tuonut Kuopioon uutta ja monipuolista osaamista aivan Suomen huipulta.
– Hänen intonsa musiikkiteatterin ja musikaalien maailmaan on avannut meille monia mahdollisuuksia eri yhteistyöprojekteihin, Petra toteaa.
– Lissa on ammattitaitoinen ja sydämellinen opettaja,
jonka oppilaat ovat ottaneet lämmöllä vastaan.
Lissasta Kuopion kansalaisopistossa on ollut parasta
ihmisten kohtaaminen.
– Olen kiitollinen, että pystyimme olemaan lähiopetuksessa. Yhteys opiskelijoihin on aina vahvempi ja moninaisempi kasvokkain.
Lissa rakastaa musiikkia. Hänestä on ollut hienoa,
että hän on voinut auttaa opiskelijoita kehittymään ja löytämään itsestään uusia puolia.
Kuopion kansalaisopistossa toista opetusvuottaan
aloittava Dobo Dobosiewicz on samaa mieltä. Myös hänestä lähiopetus on parasta.
– Minä saan draivia opiskelijoiden innosta. Harrastaminen on parasta silloin, kun siihen paneudutaan.
Petra kertoo olevansa todella iloinen Dobosta. Oppilaittensa edistymisen eteen valtavasti töitä tekevä Dobo
pursuaa koko ajan uusia ideoita.
– Hän on valloittava kapellimestari, jonka monipuolinen osaaminen hurmaa niin oppilaat kuin työtoveritkin.

– Puolan kansallisoopperan sävellyskilpailun voitto
kertoo paljon hänen tinkimättömästä ja uskomattomasta
lahjakkuudestaan.
Jean S. -bilebändistä ja Uuden Iloisen Teatterin johtajuudesta koko Suomen tietoisuuteen noussut Timo Kärkkäinen hyppäsi kansalaisopiston Sawo Ensemble -kuoron
puikkoihin syksyllä 2020.
Petran mukaan Timo on särmä jätkä, jonka ammattitaidosta saamme toivottavasti nauttia vielä vuosia.
– Timo on monipuolinen ja äärimmäisen ammattitaitoinen musiikin ja teatterin monitoimimies. Hän on antanut
uutta virtaa Sawo Ensemblelle. Kuopiolaiset ovat nähneet
hänen osaamistaan jo Kuopion kaupunginteatterissa sekä
Ohjelmaravintola Maximissa.
Timo itse kertoo pitävänsä todella paljon Sawo Ensemblen johtamisesta.
– Meillä on todella erikoinen vuosi takana. Ja juuri siksi on ollut suuri rikkaus ja etuoikeus työskennellä opiskelijoiden kanssa ja nähdä se ilo, riemu ja tekemisen into, joka
heissä on.
– Sain heiltä suunnattomasti voimaa. Olen myös muistanut, miksi teen tätä työtä. Laadustakaan ei ole tarvinnut
tinkiä. Opettaminen on nastaa!
Timon lausahdus saa Lissalta ja Dobolta täyden tuen.
Opettaminen on kivaa – parasta. Musiikin valloittama
kolmikko vaihtaa puhelinnumeroita. Ja uusien yhteisten
proggisten ideointi alkaa.
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Petra
LisitsinMantere

Musiikinopettaja
puh. 044 718 4718

Maaningan aluevastaava
Kolme luonteenpiirrettäni ovat innostunut, tekevä, taivaanrannanmaalari.
Lapsena haaveilin, että minusta tulee
opettaja, muusikko ja äiti. Haaveet voivat toteutua!
Rentoudun puutarhatöitä tehden, leikkimällä, nauramalla ja musisoimalla.
En voi elää ilman haaveilua ja suuria tulevaisuuden suunnitelmia. Kaiken ei tarvitse toteutua!
Jos löytäisin aikakoneen, matkustaisin saman tien Queenin keikalle mieheni
kanssa. Freddie Mercury; ollaan jo melkein tulossa!

Huomasitko tämän!
Koko perheen musasunnuntai syksy
19.9.–5.12.2021, su klo 11.45–12.45
Puistokartano, opettajana Anna-Mari
Janka-Murros
Uusi kurssi lapsille ja aikuisille!
Porukkaan ovat tervetulleita soittamaan ja laulamaan kaikki lapsista
aikuisiin. Voit ottaa mukaan oman
soittimesi tai soittaa luokasta löytyvillä soittimilla. Tärkeintä on musiikin ilo!
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Vapauta sisälläsi
asuva muusikko
Laula, soita ja nauti musiikista yhdessä toisten kanssa tai keskity omaan oppimiseen yksilöopetuksessa. Musiikkia voit oppia iästä riippumatta, vaikka et
olisi eläissäsi soittanut tai laulanut aiemmin.

M

usiikkia voit opiskella lähellä kotiasi tai liikkua alueitten välillä
oman mielenkiintosi mukaan. Tule harrastamaan soitto- ja lauluryhmissä, bändeissä tai kuoroissa. Yksilöopetusta saat laulussa, huilussa, pianossa, kitarassa, harmonikassa ja bassossa. Myös
rumpuja, viulua, saksofonia, trumpettia, mandoliinia tai ukulelea pääset
opettelemaan yksilöllisesti. Jätä turhat ennakkoluulosi oppimattomuudesta ja tule mukaan musiikin innostavaan maailmaan! Yksilöopetukseen ovat tervetulleita kaiken ikäiset, ellei kurssitekstissä muuta mainita.
Yksilöopetus
Pölyttyykö vanha soittimesi kaapissa vai haluaisitko opetella soittamaan uutta soitinta? Piileekö sisälläsi kenties laulaja, joka odottaa
rohkaisua päästäkseen esille? Yksilöopetuskursseilla voit opiskella
soittamista ja laulamista juuri omien mieltymystesi ja tavoitteittesi mukaan. Soitossa tarvitset oman soittimen. Voit valita myös tyylilajin kiinnostuksesi mukaan klassisesta pop-jazziin. Opetusta saat säännöllisesti viikoittain ja opetus räätälöidään ihan Sinua varten!
Musiikin lyhytkurssit
Jos et voi tai halua sitoutua viikoittaiseen musiikinopiskeluun, niin lyhytkurssit ovat oikea valinta. Lyhytkurssien sisällöt vaihtelevat, tarjonnassa on aina jotain uutta ja jotain vanhaa, mutta aina kuitenkin jotain
mukavaa yhdessä tekemistä musiikin parissa.
Musiikki lapset ja nuoret
Soita, laula ja leiki muskarissa tai tanssi, piirrä ja musisoi yhdistelmäkurssilla. Paljon innostavaa tekemistä musiikin parissa lapsille ja
nuorille sekä taaperoille ja kouluikäisille. Porukassa on kiva tutus-

tua musiikin saloihin, rytmeihin, säveliin ja soittimiin. Yhteissoitossa
musisoidaan ja pidetään hauskaa toisten kanssa ja mukavalla tavalla
opitaan yhteisiä pelisääntöjä ryhmässä. Nuorille on musapajoja, joissa
voi kokeilla eri bändisoittimia ja perehtyä niihin. Yhteinen bändisoitto
kavereiden kanssa saa siivet osaavan opettajan johdolla!
Musiikki lapset ja aikuiset yhdessä
Perhemuskareissa ihan pienimmätkin pääsevät musisoimaan ja tutustumaan musiikin ihmeelliseen maailmaan yhdessä vanhempien kanssa. Opisto järjestää myös laulu- ja soittoryhmiä, joihin sekä lapset että
aikuiset ovat tervetulleita.
Kuorot
Yhteisöllisyyden syvin olemus löytyy kuorosta! Yhdessä laulaessa yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekeminen korostuu. Oman äänen liittyminen osaksi suurempaa, yhdessä hengittävää kokonaisuutta, tarjoaa
rikkaan kokemuksen, jota on muualta vaikea löytää. Moniäänisesti laulaminen on paitsi musiikillisesti kehittävää, myös tavattoman antoisaa.
Opiston kuorotarjonnassa on vaihtoehtoja kaikille, niin vasta-alkajille
kuin pitkän linjan tosiharrastajillekin.
Yhtyeet ja soitinryhmät
Houkuttelisiko sinua ukuleleorkesteri, jossa soitetaan isommalla porukalla hauskoja soitinkappaleita? Entä svengijengi, jossa pidetään
hauskaa laulamalla ja soittamalla, kukin valintansa mukaan? Yhdessä
soittamista voit harrastaa bändeistä orkestereihin ja kansanmusiikkiryhmistä jammailuporukoihin. Jos soittoharrastus on ollut jonkin aikaa
uinumassa, kivassa ryhmässä sitä on hauska lämmitellä.
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Annika
Kuosmanen

Musiikinopettaja
puh. 044 718 4736

Rautavaaran aluevastaava
Rentoudun lukemalla, pyöräilemällä ja
puuhastelemalla eläinten kanssa.
Lempimusiikkiani on paljon, klassisesta iskelmään, mutta juuri tällä hetkellä
Amira Willighagenin esittämä musiikki,
erityisesti ooppera-aariat.
Lempielokuvani on musikaali My Fair
Lady, jossa pääosia näyttelevät Audrey
Hepburn ja Rex Harrison.
Maailman paras herkku on katkaravut
ja majoneesi.
Näitä ilman en voi elää: Karvaisia kavereita, koiria, kissoja, hevosia ja muita
eläinystäviäni.

Huomasitko tämän!
Shamaani-ilmaisun viikonloppu
27.–28.11.2021, klo 10–15.15
Nilsiä, opettajana Keijo Lammassaari
Lauluryhmät
Jos yhdessä laulaminen on ihanaa, mutta äänissä laulaminen arveluttaa? Ei hätää. Opistossa on lukuisia yhteislauluryhmiä, joissa voit
laulaa opettajan johdolla ja säestyksellä sydämesi kyllyydestä lempimusiikkiasi; kansanlauluja, iskelmää, pop-rockia tai mitä ikinä se sitten
onkaan. Onpa meillä lauluryhmä myös heille, jotka pelkäävät, etteivät
osaa laulaa. Myös karaoken ystävät pääsevät meillä ääneen.

Shamaani-ilmaisua voi verrata itkuvirsiin. Viikonlopun aikana tutustutaan
uudella tavalla pelkoon ja itkuun,
synkkyyteen ja valoon ja valjastetaan
alitajunnan pelot ääniksi harjoitusten
ja keskustelujen avulla. Shamaaniilmaisussa pelkomme tulevat kuultaviksi ja nähtäviksi musiikkiin, jota tuotetaan yhdessä.
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LÖYDÄ OMA LAJISI
Sari
Saarelainen

Liikunnanopettaja
puh. 044 718 4720
Liikunnan opintoneuvonta
puh. 044 718 4724
Kolme luonteenpiirrettäni ovat sinnikäs,
ulospäinsuuntautunut ja empaattinen.
Harrastan marjastusta ja liikuntaa.
Maailman paras herkku on metsävadelmat juuri poimittuina.
Paras vuodenaika ja miksi. Se on kesä.
Se on valoisa ja lämmin.
Tulevaisuudeltani toivon terveyttä.

Huomasitko tämän!
Naisten itsepuolustuskurssi
26.9.–10.10.2021, su klo 12–15
Nilsiä, opettajana Martti Yletyinen
Pystytkö toimimaan väkivallan uhatessa vai lamaannutko kykenemättä
puolustamaan itseäsi? Lamaantumista voi estää harjoittelemalla itsepuolustusta etukäteen silloin, kun siihen
on aikaa. Kurssilla käydään läpi mm.
otteista irrottatumisen perusteet, turvallisen etäisyyden pitäminen sekä
tilanteesta poistuminen.
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Oletpa huippukunnossa tai vasta suunnittelemassa liikunnan aloittamista, meillä on sinulle sopivia ja mieleisiä liikuntamuotoja ja -ryhmiä.
Voit valita hikisestä tehotreenistä rauhalliseen kehonhuoltoon tai joogaan. Ulkoliikuntakurssien lisäksi voit kuntoilla vedessä tai muokata
kehoasi jumppasaleissa. Tule mukaan, kuntoillaan yhdessä ja voidaan
hyvin arjessa.

Asahi, Taji, Shindo

Haluatko hoitaa itseäsi ja harjoittaa tasapainoa, keskittymistä, liikkuvuutta ja mielenrauhaa? Silloin Asahi, Taji ja Shindo ovat juuri sinulle.
Näiden rauhallisten, kokonaisvaltaisten ja tehokkaiden terveysharjoitusten avulla yhdistät hengityksen ja liikkeen. Asahi on suomalainen
liikuntamuoto, joka sopii kaikenikäisille ja kuntoisille. Sen yksinkertaiset
liikkeet avaavat ja venyttävät kehoa. Shindo rakentuu rentouttavista venytyksistä ja sopii stressin lievitykseen ja uupumisesta palautumiseen.
Pehmeistä ja pyöreistä liikesarjoista koostuva itämainen Taji edistää
puolestaan terveyttä ja hyvinvointia ja parantaa keskittymiskykyä.

Jooga

Kehon ja mielen yhdistävä jooga sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Sen
lempeät liikkeet notkistavat ja vahvistavat kehoa ja edistävät mielen
terveyttä. Meillä on omat kurssit aloittelijoille, mutta myös pidempään
joogaa harrastaneille. Jooga 1–2 sopii lajiin tutustuville ja jo vähän harrastaneille. Jooga 2–3 sopii muutaman vuoden lajia säännöllisesti harrastaneille. Pukeudu tunneille lämpimästi, joustavaan vaatetukseen.
Ota mukaan oma jumppapatja ja kevyt viltti.

Kehonhuolto

Tule mukaan huoltamaan kehoasi eri menetelmillä mm. Fascia Methodilla ja syvävenyttelyllä. Lisätään yhdessä vartalosi liikkuvuutta,
hallintaa ja tasapainoa. Kehonhuolto ehkäisee myös rasitusvammoja
ja palauttaa kehoa rasituksesta. Liikkeet vahvistavat ja tukevat kehon
toimintaa monipuolisesti.

Kevennetty liikunta

Kevennetyssä liikunnassa harjoittelu on nimensä mukaisesti kevyempää
kuin kuntoliikunnassa. Jos haluat harrastaa liikuntaa, mutta kuntotasosi
tai toimintakykysi on heikentynyt, kevennetty liikunta on silloin sinulle.

Kuntoliikunta

Haluatko lisätä suorituskykyäsi tai ylläpitää kuntoasi? Monipuolisesta
kuntoliikuntatarjonnastamme voit poimia itsellesi sopivimman ja mielenkiintoisimman liikuntamuodon. Voit liikkua nyrkkeilemällä tai palloilemalla tai muokata lihaksiasi ja kehoasi erilaisissa lihaskuntoryhmissä.
Meillä on myös omia ryhmiä miehille ja naisille.

Kuntosali ja kahvakuula

Kuntosali- tai kahvakuulaharjoittelu on turvallista aloittaa ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Opit tekemään liikkeet oikein ja turvallisesti.
Tuntisisältö painottuu koko kehon lihaskuntoharjoitteluun.

Pilates

Pilates vahvistaa ryhtiä ja vartalon keskialuetta. Se aktivoi kehon syviä
lihaksia käyttämällä apunaan hengitystä. Ryhmiä on sekä aloitteleville
sekä Pilatesta pitempään harrastaneille.

Senioriliikunta

Senioriliikuntakursseilla huomioidaan kohderyhmän toimintakyky ja
kunto jokaisen omaa kehoa kuunnellen. Monipuoliset, kevennetyt tai
hieman raskaammat, pääosin päivällä pidettävät kurssit kehittävät tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkuvuutta.

Ulkoliikunta

5x

Jaana
Kurki

Liikunnanopettaja
puh. 044 718 4737
Kaavin aluevastaava

Rentoudun kesällä mökillä perheen
kanssa, talvella laiskottelemalla.

Haluatko liikkua mieluiten ulkona? Ulkoliikuntatunneillamme retkeillään
mm. Puijon metsässä tai hyödynnetään Kuopion kaupungin upeita ulkoliikuntapaikkoja. Vesisateella olemme sisällä, mutta muutoin pukeudumme sään mukaisiin ulkoiluvaatteisiin.

En voi elää ilman LAKRITSIA!

Verkkokurssit

Maailman paras herkku on... Voi niitä on
niin paljon…mutta lusikkaleivät ovat kyllä
älyttömän hyviä.

Voit osallistua innostaville liikunnan verkkokursseillemme kotoa tai mistä
vain. Verkko-opiskelu on erinomainen vaihtoehto varsinkin silloin, jos asut
kaukana tai haluat liikkua omaan tahtiisi. Jokaisen kokoontumiskerran jälkeen tuntitallenne on käytettävissäsi seuraavaan kokoontumiskertaan asti.

Suosikkimatkakohteeni on Lappi, ja
siellä erityisesti Ylläs.

Erikoisin asia, mitä osaan on kiintopyörähdys eli telinevoimisteluliike rekillä.

Vesiliikunta

Vesi on nivelystävällinen ja tukeva elementti, joka kannattelee ja rauhoittaa. Se antaa liikkeelle hellän ja raskaan vastuksen. Vesiliikunta käy
kaikenikäisille, -kuntoisille ja kokoisille. Kurssit sopivat uimataitoisille.

Huomasitko tämän!
Barre jatkajat syksy
6.9.–29.11.2021, ma klo 16.50–17.50
Puistokartano, opettajana Anitta Etula
Barre on huippusuosion saavuttanut
treenimuoto. Se on supertehokas, mukaansa tempaava ja tuloksia syntyy
nopeasti. Monet barren harjoituksista
pohjautuvat baletin tankoharjoitteisiin
ja ne tehdään musiikin mukaan. Barre kehittää kestovoimaa. Se vahvistaa
etenkin pakaroita, reisiä ja keskivartaloa. Tule voimaantumaan ja ryhdistäytymään. Pukeudu kevyesti, tunnilla ollaan sukkasillaan tai paljain jaloin.
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TANSSIN ILOA
Musiikki, rytmi, liike, ilo! Jokainen pystyy tanssimaan ja tanssia voi kaiken
ikää. Tanssi voi olla tehokasta liikuntaa, monimutkaisia askelkuvioita tai
rauhallista koko kehon hallintaa. Tanssia voi yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Miten vain haluaa! Tanssitunneilla kehittyy koordinaatio, nivelten
liikkuvuus ja lihaskestävyys.
Anu Rissanen, tanssinopettaja

K

uopion kansalaisopisto tarjoaa monipuolisen kattauksen erilaisia tanssilajeja- ja tyylejä. Meillä voit keskittyä kunnon kohottamiseen, tutustua eri maiden tanssityyleihin tai valita
taidetanssilajeista mieleisiä tyylejä. Jos tanssijalkaa vipattaa oikein paljon voit sekoitella eri tunteja
ja nauttia tanssista mielin määrin.
Taidetanssissa pääset tutustumaan lajeihin,
jotka ovat jo vuosisatoja vanhoja. Näissä lajeissa
on tanssitekniikkaa, jota ovat luoneet alansa huiput. Näille tunneille et tarvitse paria vaan yleensä
harjoitteet tehdään yksilöinä. Baletinmaailmassa
pääset harjoittamaan oman kehon hallintaa erilaisilla tanssisarjoilla, joita tehdään tangon äärellä tai
keskilattialla. Baletti on kaunis ja esteettinen laji,
joka tarjoaa haasteita vaativaankin makuun.

42

Jos kaipaat kuitenkin enemmän rytmiä ja
meno voit valita nykyjazztanssin. Näillä tunneilla pääset fiilistelemään eri musiikkigentrejä erilaisten tanssisarjojen tahdissa. Löydät erilaiset
rytmit, liikkeen, virtauksen ja tasot, unohtamatta
kuitenkaan tanssitekniikkaa. Koet lajien yhteistörmäyksen ja nautit musiikista ja liikkeestä.
Tanssi voi olla myös tehokasta liikuntaa, jolloin pääset kohottamaan kuntoa ja haastamaan
itseäsi fyysisesti. Tanssiliikunta on irroittelua ja
kunnonkohotusta reippaan ja rytmikkään musiikin tahtiin. Musiikin kuumat rytmit vievät tunnilla
eteenpäin ja pääset kokemaan musiikin ja liikkeen
erilaiset tempot liikkeen muodossa. Näillä tunneilla haetaan liikettä, lantiota ja rentoa tekemistä.

Jos kuitenkaan tanssitunnille lähteminen ei yksin innosta, voit tutustua myös tunteihin, joihin osallistutaan yhdessä parin kanssa. Kaappaa kaveri mukaan ja lähtekää yhdessä tutustumaan lavakulttuurin tunnelmaan. Hakuina tunneilla on monipuolinen kattaus eri tanssityylejä,
joita pääset hyödyntämään vaikka vapaa-ajallakin. Musiikista ja tanssista nauttivalle kurssit tarjoavat mukavan irtioton ja yhteistä aikaa tanssiparin tai ryhmän kanssa.
Mikäli olet kiinnostunut muiden maiden kulttuureista tai olet maailmanmatkaaja, joka kaipaa viikottaista matkaa maailmalle, tarjolla on
itämaistatanssia sekä flamencoa. Tunneilla harjoitellaan tyylille sopivia
tanssisarjoja, tutustutaan paikalliseen musiikkiin ja tapaan tehdä tanssia.
Meillä tutustuminen tanssikulttuuriin on tehty helpoksi. Joka viikko
pääset matkaan ja saat pienen maistiaisen tanssin maailmasta. Tuntimme ovat erinomainen mahdolisuus tutustua uuteen lajiin tai jatkaa
oman lempilajin harrastusta. Tule rohkeasti mukaan ja tanssi tiesi tähtiin
kanssamme!

5x

Anu
Rissanen

Tanssinopettaja
puh. 044 718 4717
Luonteenpiirteitäni ovat ystävällisyys,
sosiaalisuus ja iloisuus.
Rentoudun liikkumalla, hiihtämällä ja
maastopyöräilemällä sekä, harrastamalla
koirien kanssa eri lajeja, mutta myös saunan lempeissä löylyissä.
Salainen paheeni on suklaa. Se on myös
maailman paras herkku.
Jos löytäisin aikakoneen, matkustaisin
katsomaan Joutsenlampi-baletin aivan
ensimmäisen ensi-illan.
Tulevaisuudeltani toivon terveyttä, hyvää elämää ja paljon rakkautta sekä vapaa vuotta Lapin käsivarressa.

Tutustu taidetanssiin
• Aikuisbaletti
• Klassinen baletti ja
koreografia edistyneet
Matkaa maailmalle
• Itämainen tanssi
• Flamencotanssi
Kohota kuntoa ja opiskele
tanssia englanniksi
• Zumba
Tanssi yhdessä parin kanssa
• Lavatansseja aloittelijoille
• Lavatanssit 2

Huomasitko tämän?
Commercial & Heels syksy
1.9.–24.11.2021, ke klo 20–21
Hatsalan klassillinen koulu,
opettajana Milla Sivula
Nyt korkokengät jalkaan ja tanssitunnille – olipa mies tai nainen!
Tule mukaan, sekoitellaan show- ja
katutanssitekniikoita ja keskitytään
femme-tyyliseen ilmaisuun. Fiilistellään koroilla ja haetaan omaa persoonallista ilmaisua, jossa vain taivas on rajana. Mutta muista, parhaat
kengät tukevat nilkkaa ja soveltuvat
tanssimiseen.
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Ruoka- ja viinikursseilla keskiössä

YHTEISÖLLISYYS,
YHDESSÄ TEKEMINEN,
RUOAN JA VIININ LIITTO
Heikki Remes, viinikurssien opettaja

Kuopion kansalaisopiston ruoka- ja viini-illoissa ollaan hyvin ajan hermolla, sillä kotoilu, lähiruoka ja kotona syöminen ovat nyt ajankohtaisempia
kuin koskaan. Tuoreet, lähialueen raaka-aineet ja porukalla ruokien tekeminen tuovat kokoontumisiin yhteenkuuluvuutta, oppimisen sekä onnistumisen iloa ja maukkaita makuja.

44

V

iini- ja ruokailtojen kokoontumiset käynnistyvät tervetulolasillisella, ja ilta etenee luonnikkaasti ruoka-annoksesta ja mausta
toiseen. Osallistujat jakautuvat 2–3 hengen porukoihin ja valmistavat tapas-tyyppisiä pieniä ruoka-annoksia sovittavan teeman ja
ajankohdan mukaan. Pienet, helppotekoiset ruoka-annokset korostavat raaka-aineita ja maltillista maustamista.
Kulminaationsa kurssi-illat saavat yhteisessä aterioinnissa, johon
on varattu vähintään puolet kurssi-illan ajasta. Istahtaminen itsetehtyjen ruokien ja niille valittujen erilaisten viinien maisteluannosten ääreen, vapauttaa porukan vilkkaaseen ja monivivahteiseen keskusteluun makujen vaihtoehdoista.
Yhden ruokalajin kanssa maistellaan pääsääntöisesti kahta viiniä,
joiden taustat ovat erilaiset niin rypäleiden, viinimaiden kuin tekijöiden
osalta. Näin saadaan vertailua, keskustelua ja ahaa-elämyksiä makujen
ympärille, valinnoillehan ei ole yhtä oikeaa ratkaisua, sillä maku on kunkin maistajan suussa.
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Anu
Korhonen

Kotitalousopettaja
puh. 044 718 4753

Harrastan pihapuuhia. Keväästä syksyyn
konkreettisesti ja talvella suunnitellen uusia projekteja. Kesällä on ihanaa napsia
omalta pihalta suuhunpantavaa. Puutarhaterapia tekee hyvää sekä mielelle että keholle.
Kolme luonteenpiirrettäni ovat peruspositiivisuus, empaattisuus ja pikkutarkkuus. Pyrin keskittymään aina hyvään ja
uskon hymyn voimaan. Tunnetaidot ovat
tärkeitä opistotyössä, jonka ytimenä on
ihmisten kohtaaminen. Niitäkin voi onneksi oppia. Pikkutarkkuus puolestaan
on joskus hyväkin ominaisuus, mutta liiallisena ärsyttää itseänikin.
Suosikkimatkakohteeni on Kreikka.
Olen auringon ystävä ja nautin suuresti
lämmöstä, musiikista, ilosta ja pitkistä illallisista hyvän ruuan äärellä.

Joulusen menun valmistuksessa myös asu oli juhlava.
Kokoontumiset ruokien ja viinien ympärille tarjoavat kokkailuun aina
jotain pientä uutta ja erilaista. Tavoitteena on saada perinteisiin ruokiin
jotain pientä twistiä niin raaka-aineiden, valmistuksen, esillepanon kuin
viinienkin osalta.
Tutuiksi ovat tulleet vaikkapa coca de trampo, latva-artisokat, filonyytit, haukiletti, kalakääröt, fasaanimousse, teeripata, viiriäiset ja kuusenkerkkä-cheddar. Samoin on viinien kanssa, sillä maistelussa on ollut
viinejä eri puolelta viinimaailmaan, eri viinintekijöiden viinejä suoraan
viinikellarista tai heidän lippulaivaviinejään.

Maailman paras herkku on kainuulainen, hapatettuun ruistaikinaan tehty pottukukko. Yksinkertaiset raaka-aineet,
suussa sulava lopputulos. Mummoni oli
taitava kukkoleipuri, teen parhaani pystyäkseni edes vähän samaan.
Salainen paheeni on salmiakki. Tosin ei
se ole mitenkään salainen. Rakkaus salmiakkiin syntyi lapsuudessa, jossa kylän pienelle huoltoasemalle tuli myyntiin irtokarkkeja. Lajeja ei ollut montaa, mutta sieltä
sai niitä isoja, aitoja merkkareita, joita voittanutta ei ole. Yritän pysyä kohtuudessa,
mutta viikottain tulee kyllä herkuteltua.
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Terveys ja hyvinvointi
hanna.reetta.metsanheimo@kuopio.fi

•
•
•
•
•

Muistikoulut
Muistijooga
Memomat
Mindfulness
Mielenterveys

•
•
•
•

Ensiapu
Sointukylpy
Hengähdyshetkiä
Luonnon kosmetiikkaa

MISTÄ SINÄ SAAT

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA?
Terveys ja hyvinvointi -ainealue syntyi opistoomme kaksi vuotta sitten. Se sisältää
laajan kattauksen kokonaisvaltaista hyvää oloa edistäviä kursseja, joissa käsitellään mm. liikunnan, levon ja ravinnon merkitystä hyvinvoinnillemme. Koska ainealue
on uusi, se kehittyy koko ajan ja se pyrkii myös vastaamaan opiskelijoilta tulleisiin
toiveisiin. Jos sinulla on kiva ehdotus, voit lähettää sen osoitteella hanna-reetta.
metsanheimo@kuopio.fi. Lukuvuonna 2021–2022 on tarjolla paljon mielenkiintoisia
stressinhallintaan, hengittämiseen ja somaattiseen kehonhuoltoon liittyviä kursseja.
Hanna-Reetta Metsänheimo, koulutussuunnittelija

Aivojen hyvinvointia
Yksi opistomme vahvuuksista on asiantuntijuus aivoterveyden edistämiseen. Kutsummekin kaikenikäiset muistista,
muistinhuollosta ja -kehittämisestä kiinnostuneet tutustumaan laajaan valikoimaamme erilaisia aivojen hyvinvointia
tukevia kursseja. Aivoterveyden edistämiseen ja hauskaan
aivotreeniin keskittyvät Muistikoulut ovat olleet suosittuja
jo useamman vuoden ajan. Saimme viime vuonna tarjontaamme Muistijoogan® ja Memomat ®-harjoittelun, jossa aivotreenia tehdään askeltaen erillisellä tähän tarkoitukseen
suunnatulla matolla. Muistitekniikoihin ja muistamisen saloihin sinut johdattaa uusi Muistimestari-kurssi, joka toteutetaan verkko-opetuksena.
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Tietoista hyväksyvää läsnäoloa
Uutuutena olemme tänä vuonna saaneet ainealueeseemme pitkäkurssin Mindfulnessiin, jonka hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon. Mindfulness suomennetaan usein
tietoiseksi hyväksyväksi läsnäoloksi ja sen harjoitteiden
kautta on mahdollista saada käyttöönsä mielenhallintataito, joka antaa vaihtoehtoja reagoida vastaantuleviin tilanteisiin ja tunteisiin sopeutuvia ja terveellisiä selviytymiskeinoja käyttäen. Valokuvausta ja mindfulnessia yhdistelee
mielenkiintoisella tavalla Valokuvaus tienä läsnäoloon
-kurssimme.

5x

Hanna-Reetta
Metsänheimo

Koulutussuunnittelija
puh. 044 718 4745

Mielenterveyttä
Mielenterveyden vaaliminen on tärkeää kaikissa ihmisen
elämän vaiheissa ja meillä pääset opiskelemaan Mielenterveyden ensiapu 1 ja Mielenterveyden ensiapu 2 -kurssit.
Lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyteen keskittyvällä,
Nuoren mielen ensiapu -kurssilla, saat paljon tietoa ja työkaluja ennaltaehkäistä ja tunnistaa lasten ja nuorten mielenterveysongelmia.
Rentoutumista ja hemmottelua
Kaipaatko rentoutumista ja hemmottelua? Kokeile uutuutta, jossa olemme tuoneet yhteen syvärentouttavan sointukylvyn ja Feminine Yinin®. Näissä yhdistyvät yin jooga,
akupainanta ja äänimatka syvärentouttaviin sointuihin.
Hengähdyshetkiä ® -kurssi taas on syvästi hermostoa
rauhoittava ja stressitasoja laskeva lempeä ja palauttava
kokonaisuus.
Luonnon kosmetiikka -kursseillamme voit sukeltaa
luonnon kosmetiikan valmistamisen saloihin ja oppia tekemään voiteita ja muuta hoitavaa kosmetiikkaa elintarvikekelpoisista rasvoista, öljyistä ja yrteistä. Kursseillamme voit
oppia tekemään myös ihon koristeluja eli hennatatuointeja
pakistanilaisen opettajan johdolla.
Toivottavasti löydät mielenkiintoisen kokonaisvaltaista terveyttäsi ja hyvinvointiasi edistävän kurssin valikoimastamme. Nähdään kurssilla!

Lapsena haaveilin, että minusta tulee
poliisikoira. Kyllä, poliisikoira. Olin ilmeisesti melkoisen marinoitunut Uuno
Turhapuro -elokuvien äärellä ja eräässä
Uunossa Turhapuro oli poliisien
harjoituskentällä koirana. Minusta se
oli huikeaa!
Harrastan luonnossa liikkumista monella
tapaa. Tykkään polkujuoksusta, maastopyöräilystä ja retkeilystä patikoiden
tai meloen.
Rentoudun joogatessani, hieronnassa,
puusaunan löylyissä tai kiireettömän
viikonlopun aamupalapöydässä
perheeni kanssa.
Maailman paras herkku on puolukan,
kinuskin, rahkakerman ja keksin yhdistelmäkakku, jonka reseptin sain entiseltä työkaveriltani. Se on aivan taivaallisen
hyvää ja maailman helpointa tehdä.
Parasta elämässä on elämä itse. Se on
lahja, jota kannattaa arvostaa ja nauttia
sen kuulostelusta ja ihmettelystä.
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ILMAISLUENNOT 2021–2022
• Terveyttä ja hyvinvointia -luentosarja
• Japanilainen kulttuuri -luentosarja
• Senioriaamupäivät

K

Mielenkiintoisia teemoja, ajankohtaisia aiheita ja hyödyllistä tietoa.
Tätä kaikkea ja paljon muuta ovat Kuopion kansalaisopiston ilmaisluennot. Näitä monipuolisia lähi- ja etätapahtumia on mahdollista
seurata paikan päällä Puistokartanon Opistosalissa, osallistua omalta kotisohvaltasi tai katsella myöhemmin videotallenteena.

aikille avoimet luennot ovat maksuttomia ja ennakkoilmoittautumista ei tarvita, paitsi etäryhmiltä.
Luentokalenteri täydentyy lukuvuoden aikana, joten
luentotarjontaa kannatta seurata Kuopion kansalaisopiston nettisivulta.
Luennot pidetään Puistokartanon Opistosalissa B059.
Luennot lähetetään etänä ja niistä tulee videotallenne, ellei
luennon yhteydessä toisin mainita. Luentotallenteet julkais-
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taan luennon jälkeen ja ne ovat katsottavissa 13 vuorokautta julkaisupäivästä opiston Peda.netissä.
Luennot tuotetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa.
Näitä ovat mm. Savon Sydänpiiri ry, Kuopion seudun hengitysyhdistys ry, Kuopion seudun Hengityssäätiö ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry, Kuopion kaupunki perusturva
ja terveydenhuolto sekä hyvinvointipalvelut.

Ilmaisluennot 2021–2022

JAPANILAINEN KULTTUURI

luentosarja

Tule tutustumaan kanssamme Japanin mielenkiintoiseen kulttuuriin! Japani ja japanilainen kulttuuri on yksi lukuvuoden 2021-2022
luentosarjoista. Japaniaiheisten luentojen lisäksi Kuopion kansalaisopistossa on samaan aikaan myös mielenkiintoisia, japanilaiseen
kulttuuriin liittyviä työpajoja ja lyhytkursseja.
Luennoitsijana Suvi Ilvonen, FM, luentopaikka Puistokartanon Opistosali, Puistokatu 20, 70110 Kuopio

Kaikille avoimet ja maksuttomat Japanin kulttuuriluentosarjan luennot toteutetaan etänä ja niitä on mahdollista seurata myös Puistokartanon Opistosalissa yhdessä
toisten kanssa. Luennoista ei tule videotallennetta.

La 16.10.2021 klo 13–15

Japanilainen ajanlasku ja japanilaisen vuoden arki ja juhla.
Japanilaiseen maailmankatsomukseen ja ajanlaskuun on periytynyt paljon elementtejä muinaisista kiinalaisista ajattelutavoista. Luennolla tutustutaan näihin Kiinasta Japaniin periytyneisiin systeemeihin, jotka vaikuttavat edelleen nykyaikanakin
japanilaisen perinteisen ajanlaskun ja esimerkiksi perinteisten
juhlien taustalla.
Luennolla sukelletaan myös japanilaiseen arkee ja siihen, miten vapaa-aika työ- ja koulumaailmassa rakentuvat.
Tutustumme myös japanilaisen kalenterin kansallisiin vapaapäiviin ja perinteisiin juhliin.

La 13.11.2021 klo 13–15

Japanilaisen elämänkaaren juhlat ja seremoniat sekä
perinteinen pukeutuminen. Luennolla tutustutaan, millaisia juhlia ja seremoniallisia tapahtumia japanilaisen
elämänkaareen kuuluu syntymästä hautajaisiin. Tutuksi
tulee myös japanilainen, perinteinen pukeutuminen ja sen
syntyhistoria aina nykyajan kimonojen käyttötapoihin asti.
Kuinka miesten ja naisten kimonot eroavat toisistaan ja
kuinka ne puetaan päälle?

La 19.3.2022 klo 13–15

Japanilainen ruokakulttuuri ja hääperinne. Japanilainen
ruoka eli ”WASHOKU” hyväksyttiin 2013 Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Tule tutustumaan,
mitä saloja japanilainen silmiä ja makuhermoja hivelevä
ruokakulttuuri pitää sisällään! Luennolla tutustutaan myös
japanilaisiin hyvän käytöksen ruokatapoihin. Naimisiinmeno on Japanissa perinteisesti ollut enemmänkin sopimus

kahden suvun kuin kahden yksilön välillä. Itse japanilainen
hääjuhlakin on massiivinen tapahtuma, joka poikkeaa monilta osin suomalaisista häistä. Millaisia perinteisiä tapoja
naimisiin menon ympärille liittyy ja mitä kaikkea näyttävä
hääjuhla Japanissa pitää sisällään?

La 9.4.2022 klo 13–15

Japanilainen lahjakulttuuri ja temppelit ja pyhätöt. Japanilaiselle lahjakulttuurille on ominaista vastavuoroisuus: jos
saadaan lahja, siitä annetaan vastalahja. Esimerkiksi häissä hääpari ei ole ainoa lahjojen saaja, vaan myös jokainen
häävieras saa vuorostaan hääparilta kiitoslahjan. Lahjoja ja
vastalahjoja annetaan mitä moninaisimmissa tilanteissa, ja
yhtä moninaiset ovat myös lahjoihin liittyvät säännöt sisällöstä, paketointitavoista ja antamisajankohdista. Luennolla
tutustutaan Japanin mielenkiintoiseen lahjakulttuuriin, jossa jopa rusetin solmimistavallakin on merkityksensä!
Japanissa buddhalaisuus ja kotoperäinen shinto-uskonto kulkevat ihmisten arjessa rinta rinnan sulassa sovussa. Buddhalaiset temppelit ja shintolaiset pyhäköt ovat
ihastuttavan kauniita vierailukohteita matkustajille. Vierailusta voi saada kuitenkin enemmän irti, jos tietää, millaisia
tapoja temppeli- ja pyhäkkökäynteihin Japanissa liittyy.
Luennolla valotetaan temppelien ja pyhäkköjen erityispiirteitä ja käydään läpi niihin liittyvää tapakulttuuria.

JAPANILAISEEN TEEMAAN LIITTYVÄT TYÖPAJAT
Ilmoittaudu mukaan kansalaisopisto.kuopio.fi
La 16.10.2021 Japanilaista kalligrafiaa
La 13.11.2021 Sashiko ja Boro,
japanilaista kirjontaa ja paikkausta
To 24.3.2022 Sushi-workshop
La 9.4.2022 Ikebana-kukkataiteen työpaja
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Hyvinvointia ja terveyttä

LUENTOSARJA

Kaikille avoin ja ilmainen, suuren suosion saavuttanut Hyvinvointia
ja terveyttä -luentosarja vie sinut mielenkiintoisten teemojen pariin.
Luennoissa pureudutaan asiantuntijoiden avulla laajasti ja monipuolisesti meitä kaikkia askarruttaviin kysymyksiin.
Liity luennolle etänä kotisohvalta tai tule Puistokartanolle, Opistosaliin kuuntelemaan luentoa toisten kanssa. Voit myös katsoa luennon jälkikäteen tallenteelta, jos luennoitsija on antanut siihen luvan.
Tallenteet julkaistaan luennon jälkeen, ja ne ovat katsottavissa 13 vuorokautta julkaisupäivästä.
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Ilmaisluennot 2021–2022

Syksy 2021

Kevät 2022

Hyvinvoiva aikuinen kasvattaa
hyvinvoivia lapsia ja nuoria
ma 16.8.2021 klo 18–19.30

Tukihenkilö-, tukiperhetoiminta sekä perhehoito
Kuopion kaupungin lapsiperhepalveluissa
ti 11.1.2022 klo 18.30–20
Leena Pitkänen, sosiaalityöntekijä, Merja Karppinen,
sosiaaliohjaaja ja Yasemin Piel, sosiaaliohjaaja ja
Hanna Borgelin sosiaaliohjaaja

Tukihenkilö-, tukiperhetoiminta sekä perhehoito
Kuopion kaupungin lapsiperhepalveluissa
ti 17.8.2021 klo 18.30–20
Asiaa aivoverenkiertohäiriöistä
ti 28.9.2021 klo 18.30–20
Pekka Jäkälä, professori, Itä-Suomen yliopisto
Ympäristöaltisteet ja terveys
ti 5.10.2021 klo 18.30–20
Antti Väisänen, FM, tohtorikoulutettava
Pentinkulman punakapina - romaani
ja dokumentit ristikuulustelussa osa 1
ti 12.10.2021 klo 18.30–20
Ilkka Markkula, FK, tietokirjailija, historian harrastaja
Miksi minulle? – perinnöllisyyslääkärin
näkökulma syöpäsairauksiin
ti 19.10.2021 klo 18.30–20
Tanja Saarela, perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri
Uni ja mielen hyvinvointi
ti 26.10.2021 klo 18.30–20
Sari Kapanen, TtM, unihoitaja
Liikunta osana syöpäpotilaan hoitoa
ti 9.11.2021 klo 18.30–20
Roosa Toropainen ja Nea Virtanen, sairaanhoidon opiskelijat
Pentinkulman punakapina - romaani
ja dokumentit ristikuulustelussa osa 2
ti 16.11.2021 klo 18.30–20
Ilkka Markkula, FK, tietokirjailija, historian harrastaja
Testamentti ja perunkirjoitus
ti 23.11.2021 klo 18.30–20
Johan Karlsson, veroasiantuntija, lakimies
Pyhiinvaelluksella Espanjassa –
Teillä ja poluilla kohti Santiago de Compostelaa
ti 30.11.2021 klo 18.30–20
Anja Sahimaa ja Mauno Korhonen

Ruokaa ja realiteetteja
ti 25.1.2022 klo 18.30–20
Mari Härkönen, ravitsemusterapeutti
Pyhän Olavin retkeilyreitti
to 10.2.2022 klo 18.30–20
Harri Ahonen, tietokirjailija ja luontokuvaaja
Suoliston hyvinvoinnin tukeminen – merkitys ja keinot
ti 15.2.2022 klo 18.30–20
Päivi Lassila, laillistettu ravitsemusterapeutti
Sydänpotilaan ensihoito
ti 22.2.2022 klo 18.30–20
Helena Jäntti, ensihoitolääkäri, KYS
Uniapneaepäily? Kaikki irti kotimittauksesta!
ti 15.3.2022 klo 18.30–20
Laura Kalevo, Väitöskirjatutkija, DI
Kulttuuria hengen pitimiksi
to 21.4.2022 klo 18.30-20
Markku T. Hyyppä, neurologian dosentti, kirjailija
Luentopaikkana Kuopion kaupungintalo, juhlasali, Tulliportinkatu 31. Ei etäluentoa. Ei videotallennetta.
Miten lisätä mielenhyvinvointia?
Mindfulness ja myötätunnon asenne
ti 26.4.2022 klo 18.30–20
Anne Kuusisto, Mindfulness-ohjaaja, Suomen Sydänliitto
Lapsen akuutit hengitysvaikeudet ja
niiden tunnistaminen
ti 10.5.2022 klo 18.30–20
Marko Tolonen, ensihoidon lehtori Savonia AMK

Kuopion kansalaisopiston Hyvinvointia ja terveyttä
-luentosarja, Puistokartanon Opistosali,
Puistokatu 20, 70110 Kuopio – ellei toisin mainita.
Muutokset mahdollisia.
Tarkista aina tarkat tiedot kansalaisopiston kotisivulta:
kansalaisopisto.kuopio.fi
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Senioriaamupäivät
2021–2022
Elämää vuosiin – vuosia elämään!
Senioriaamupäivien teema 2021–2022
johdattaa sinut mm. liikunnan hyötyihin,
hyvään vanhenemiseen, elinikäiseen
oppimiseen, ihmissuhteiden merkitykseen,
kolmannen iän ja vanhuuden käsitteisiin
sekä toimeliaaseen elämään.

Luennoitsijana aikuiskouluttaja
Jorma Räsänen, FT
Vuosia elämään - Ikääntyneen itsehoito
to 2.9.2021 klo 11–12.30
Uusi tieliikennelaki
to 16.9.2021 klo 10–11.30
Luennoitsijana Liikenneturvan edustaja
Vuosia elämään - Liike vai lääke?
to 7.10.2021 klo 11–12.30
Vuosia elämään - Kuinka käännän kelloa takaisin?
to 4.11.2021 klo 11–12.30
Elämää vuosiin - Oppia ikä kaikki
to 13.1.2022 klo 11–12.30
Elämää vuosiin - Suhteet kohalleen
to 3.2.2022 klo 11–12.30
Elämää vuosiin - kolmas elämä + vanhuus
to 3.3.2022 klo 11–12.30
Yhdessä etänä - yhteydenpitoa älylaitteella
to 7.4.2022 klo 10–11.30
Luennoitsijana Ari-Pekka Väisänen, koulutussuunnittelija
Nämä Kuopion kansalaisopiston kaikille avoimet ilmaisluennot
pidetään Puistokartanon Opistosalissa B059, Puistokatu 20,
70100 Kuopio – ellei toisin mainita. Ne lähetetään myös etänä ja niistä tulee videotallenne. Muutokset mahdollisia.
Tarkista aina tarkat tiedot kansalaisopiston kotisivulta:
kansalaisopisto.kuopio.fi
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Seniorit

Kurssitarjonnassa on
myös senioreille
suunnattuja kursseja
Oletko jo monta kertaa päättänyt, että sitten kun sinulla on aikaa, niin
aloitat uuden oman harrastuksen? Olisiko juuri nyt oikea hetki ryhtyä
tuumasta toimeen? Onko mielessäsi ollut omin käsin tehty käsityö, haave paremmasta kielitaidosta, oman sukupuun selvittäminen, kuvan sommittelu ja maalaaminen, laulu, soitto, tanssi tai muistin treenaaminen?

H

yvin suuri mahdollisuuksien kirjo odottaa sinua
Kuopion kansalaisopistossa. Tutustu kurssitarjontaamme, valitse juuri sinulle sopivin kurssi ja toteuta oma haaveesi.
Meillä taito- ja taideaineissa jokainen etenee työnsä
kanssa omaan tahtiin ja saa siihen yksilöllistä ohjausta.
Näissä ryhmissä ei ole erikseen senioreille tarkoitettuja
kursseja, mutta laaja kurssitarjonta päiväaikaan sopii hyvin
myös senioreille.
Varttuneemmat opiskelijamme ovat lämpimästi tervetulleita mukaan myös muuhunkin opetukseen oman rikkaan elämänkokemuksensa kanssa. Vuorovaitus eri ikäisten oppijoiden kesken rikastuttaa jokaista opiskelijaa.

Kielissä, liikunnassa ja tietotekniikassa on kursseja,
joissa opiskelijoiden toiveen mukaisesti opiskelutahti on
rauhallisempi. Senioreille tarkoitettuja kursseja on kaikilla
paikkakunnilla. Me haluamme tarjota opiskelumahdollisuuksia myös silloin, kun ikä jo tuo haasteita oppimiseen. Meillä
sinä itse päätät milloin hyödyt seniorikursseistamme.
Myös useilla maksuttomilla yleisöluennoillamme sekä
terveyden ja hyvinvoinnin ainealueella käsitellään hyvään
ikääntymiseen liittyviä teemoja, kuten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, ravitsemusta ja myös
yhteiskunnallisia, ikääntymiseen liittyviä teemoja. Järjestämme myös monipuolisesti kursseja muistin huoltoon ja
aivojen treenaamiseen.
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UUDEN EDESSÄ
Maahanmuuttaja on aina uuden edessä: uusi maa, uusi kieli ja uusi
kulttuuri. Hän joutuu pohtimaan, kuinka kotoutua ja tulla osaksi uutta
kotimaataan. Moni asia on helpompaa, jos osaa kielen. Kuopion kansalaisopiston suomen kielen opetus tähtää arjessa pärjäämiseen,
työllistymiseen ja turvalliseen elämään Kuopiossa. Se tarkoittaa myös
mukana olemista, oppimishaluisia tekijöitä, osaajia yrityksiin, uusia näkökulmia asioihin, kielitaitoa ja kansainvälisiä kontakteja.
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K

uopion kansalaisopistossa on mahdollista opiskella suomen
kieltä alkeista taitotasolle B1.2 ja valmentautua YKI-kielitutkintoon. Näitä suomen keskitason yleisiä kielitutkintoja järjestetään neljä kertaa vuodessa.
Suomea voi opiskella joko päiväopintoina tai iltakursseilla. Päivällä opetus painottuu luku- ja kirjoitustaidon opiskeluun sekä aikuisten
perusopetukseen. Edistyneille on Suomea töihin -koulutuksia. Päiväopiskelu on päätoimista ja opinnot kestävät 2–24 kk kunkin opiskelijan tarpeen mukaan.
Suomen kielen iltakursseilla on runsaasti oppimismahdollisuuksia niin aloittelijoille kuin edistyneillekin, vaihtoehtoja on monia. Iltakurssit kokoontuvat kerran tai kaksi viikossa. Seuraavalla aukeamalla
olevassa pyramidissa on lueteltu kaikki lukuvuoden 2021–2022 suomen kielen iltakurssit ja se, kuinka niissä edistytään.

5x

Johanna
Jussila

Koulutussuunnittelija
puh. 044 718 4714
Kolme luonteenpiirrettäni: ratkaisukeskeinen, oppimiseen ja mahdollisuuksiin
uskova, pitkäpinnainen.
Lapsena haaveilin, että minusta tulee
tutkimusmatkailija - maanviljelijä. Näin
on osin tapahtunutkin, sillä maailma tuli
luokseni ja oppiminen edellyttää uuden
tutkimista, lisäksi asun maalla.
Rentoudun luonnossa liikkuen, lukien,
taiteesta nauttien.

Kuopion kansalaisopiston suomen kielen opiskelijoiden taustat
ja lähtökohdat ovat moninaiset. On tohtoreita, lääkäreitä, paimenia,
rekkakuskeja, hoitajia, yrittäjiä, projektiosaajia, kotiäitejä, fyysikoita,
maanviljelijöitä… Naisia, miehiä, nuoria, vanhoja. He ovat tulleet etelästä, pohjoisesta, idästä ja lännestä. Mutta yhteistä heillä on halu oppia, suuri ihmisyys ja halu elää ihan tavallista, turvallista elämää. Tahto
päästä töihin on myös suuri.
Kuopion kansalaisopistossa maahanmuuttajien kanssa työskentelevä koulutussuunnittelija Johanna Jussila kertoo, että hänelle työ eri
maista saapuvien ihmisten kanssa on ollut suuri mahdollisuus oppia.
– Olen oppinut ymmärtämään, miten monenlaisia todellisuuksia
ja lähtökohtia ihmisillä on ja toisaalta, miten samanlaisia ihmisten toiveet loppujen lopuksi ovat.
– Heidän suurin toiveensa on tehdä töitä ja saada elää tavallista,
turvallista elämää perheen kanssa. Iso toive on myös saada ystäviä
Kuopiosta.
– Näihin toiveisiin on helppo yhtyä. Kehittyvä, kansainvälistyvä
Kuopio rakentaa mahdollisuuksia moneen, niin paikallisesti kuin globaalistikin, täällä on taitavia ihmisiä.

Lempikirjojani ovat sanomalehdet.
Parasta elämässä ovat upeat, ihanat,
erilaiset ihmiset läheltä ja kaukaa.

Tiesitkö, että
Kuopion kansalaisopistossa on myös
kursseja, joissa opetellaan hyvin rauhallisesti suomalaiset aakkoset ja
luku- ja kirjoitustaitoa.
Nämä kurssit on tarkoitettu aikuisille, joilla ei ole välttämättä luku- ja
kirjoitustaitoa heidän omalla äidinkielellään ja joille suomalaiset kirjaimet
ovat aivan uusia.
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Kielet

5x

Merja
Koponen

Suomen kielen opettaja
puh. 044 718 4725
Lapsena haaveilin, että minusta tulee liikunnanopettaja. Yhtenä kesänä Lapissa
opin kaveriltani voimistelua. Koko kesä
meni arabialaisten, kärrynpyörien, spagaattien, spiraalien ja muiden parissa.
Syksyllä liikunnan kouluarvosana nousi
tyydyttävästä kiitettävään.
Suosikkimatkakohteitani ovat arktisemmat luontokohteet, Kanada, Huippuvuoret, Islanti, Norja. Korona-aikana(kin)
Suomi ja oma maakuntakin on huikea
matkakohde. Euroopan kaupungit
kaffiloineen.
Parasta elämässä on sen monimuotoisuus, -kerroksisuus ja yllätyksellisyys. Ihmiset. Perhe. Luonto. Pienet arkiset asiat.
Paras vuodenaika on kevät. Uutta elämää syntyy. Kevät etenee hengästyttävällä vauhdilla. Hanhet, haukat ja viklot
saapuvat, vuokot puskevat maasta, näsiä
kukkii, sitruuna- ja neitoperhoset lennähtelevät, ruskosammakot kurnuttavat toisella lammella, rupisammakot viereisellä,
pihlajansilmuista pitäisi tehdä karvasmantelin makuista piirakkaa ja vuohenputkea kerätä suolaiseen piirakkaan.
Rakkkain esineeni on kiikkustuoli, jolla on useampi sukupolvi istunut. Ylipäänsä kaikki sukupolvelta toiselle kulkeneet
vanhat mööbelit, joissa on alapohjassa
esi-isän kynänjälki tai muistoja vaikkapa
eri vuosikymmenten maalisävyistä.

56

Kuusi hyödyllistä,
suomalaista fraasia
Kuopion kansalaisopiston suomen kielen opiskelijoiden
havaintoja suomalaisten keskusteluista.

No niin
Sopii aloitussanaksi ihan kaikkiin
tilanteisiin, jos vain äänen sävy ja
paino on oikea.
– No niin, aloitetaan!
– No niin, taas sataa vettä!
Höpöhöpö
Sanotaan lempeästi, kun toinen
vähättelee itseään tai ei puhu totta
eli puhuu pötyä. Sanotaan myös
lapselle, joka satuilee omiaan.
– Voi kun minä olen jo niin vanha.
– Höpöhöpö.
Riittää, riittää
Tarpeellinen kahvipöytiin liittyvä
sanonta. Tarkoittaa samaa kuin
”Kiitos, nyt juomaa on kupissa tarpeeksi.” Sanotaan, kun joku kaataa
kuppiisi kahvia etkä halua täyttä kupillista, vaan vajaan. Haluat jättää
maitovaran.

Pikkuhiljaa
Tarkoittaa samaa kuin vähitellen, hitaasti, omalla ajallaan ja omalla painollaan. Opit suomen kielen pikkuhiljaa.
Voi harmi!
Hyvä sanonta myötätunnon osoittamiseen, kun toisella eivät asiat
menneet putkeen eli eivät onnistuneet. Voi joskus korvata sanoilla:
Eikä! Voi hitsi!
– Minulla on flunssa, en pääse
tänään kahvilaan.
– Voi harmi!
Totta, totta!
Tarkoittaa samaa kuin varmasti.
Sanonta, jolla osoitat kuuntelevasi
toista ja olevasi samaa mieltä.
– On kyllä lämmintä!
– Totta totta!

Kielet

Suomen kielen
kurssit ja tasot

Lukuvuonna
2021–2022

Yleiset
kielitutkinnot
Kuopion kansalaisopistossa voi suorittaa suomen kielen keskitason tutkinnon, taitotasoasteikon tasoilla 3–4.
Keskitason YKI-testillä voi osoittaa
Suomen kansalaisuuteen vaadittavan
riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon. YKI-testissä on neljä osakoetta:
tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen,
puheen ymmärtäminen ja puhuminen.
Tutkinnon hinta 140 €.
Tutkintopäivät 2021–2022
La 13.11.2021, suomi, keskitaso
Ilmoittautuminen 6.–30.9.2021
La 29.1.2022, suomi, keskitaso
Ilmoittautuminen 1.–10.12.2021
La 9.4.2022, suomi, keskitaso
Ilmoittautuminen 1.–28.2.2022
Ilmoittautuminen
yki.opintopolku.fi
Lisätietoja
https://peda.net/kuopio/
kansalaisopisto/kielet/kielitutkinnot3
Merja Koponen, puh. 044 718 4725
merja.koponen1@kuopio.fi
Ari-Pekka Väisänen, puh. 044 718 4719
ari-pekka.vaisanen@kuopio.fi
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KIELIKUKKANEN,
JOKAISELLE JOTAIN

Kuinka vieraiden kielten opiskelua voidaan ylläpitää ja lisätä? Kuinka
kielikurssit saadaan entistä kiinnostavammiksi ja houkuttelevammiksi?
Kuinka varmistamme, että kielitarjonnastamme löytyy jokaiselle jotakin?
Näihin kysymyksiin olemme pohtineet vastauksia Opetushallituksen
rahoittamassa Kielikukkanen -hankkeessa. Hankkeessa on ollut mukana Kuopion kansalaisopiston lisäksi Etelä-Helsingin kansalaisopisto,
Kalliolan kansalaisopisto ja Vaasan kansalaisopisto Alma.
Marjo Markkanen, koulutussuunnittelija
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K

ielikukkanen-hankkeen taustalla on huoli kielten opiskelun vähenemisestä ja yksipuolistumisesta. Tähän haasteeseen olemme
vastanneet kokoontumalla yhteen ideoimaan kieltenopiskelun
tulevaisuutta.
Yhteisissä suunnittelufoorumeissa olemme kehittäneet uusia malleja kurssien järjestämiseen ja opetusmenetelmien monipuolistamiseen.
Suunnittelu on toteutettu opettajalähtöisesti osallistamalla mukaan käytännön työtä tekeviä tuntiopettajia kaikista hankeopistoista. Suunnittelun
tuotoksena syntyi Kielikukkanen-malli, jossa kielikurssit on jaoteltu erilaisiin kategorioihin, ”terälehtiin” sisällön perusteella.
Kuopion kansalaisopiston kielitarjonnassa onkin nyt entistä enemmän erityyppisiä kursseja erilaisiin tarpeisiin. Yleiskurssien lisäksi opiskelija voi valita suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen keskittyvän
keskustelukurssin, tietylle asiakasryhmälle suunnatun täsmäkurssin,
nopean ja tavoitteellisen tehokurssin tai tiettyä erityisaluetta käsittelevän
teemakurssin. Lähiopetuksen lisäksi tarjolla on myös entistä enemmän
joko kokonaan tai osittain verkossa toteutettavia kielikursseja.
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Marjo
Markkanen

Koulutussuunnittelija
puh. 044 718 4721
En voi elää ilman kirjoja.
Haaveilen, että pääsen taas
matkustamaan.
Suosikkimatkakohteeni on Slovenia.
Rakastan aurinkoa ja lämpöä.
Paras vuodenaika on kesä, koska
rakastan aurinkoa ja lämpöä.

Yhtenä hankkeen tavoitteena on ollut verkostoyhteistyön aloittaminen muiden oppilaitosten kanssa. Pyrimme siihen, että myös muiden
oppilaitosten opiskelijoiden tavoitteellinen opiskelu kansalaisopiston
kielikursseilla tunnistetaan ja tunnustetaan. Näin opiskelijat voivat hyödyntää kansalaisopistossa suorittamiaan opintoja osana tutkintotavoitteista opiskeluaan. Kuopiossa yhteistyötä on aloiteltu lukiotoimen kanssa. Syksystä 2021 lähtien kaikki kansalaisopistoissa opiskelevat voivat
halutessaan rekisteröidä kansalaisopistoissa suorittamiaan opintoja
kansalliseen opintosuoritusten tietokantaan. Näin opiskelijan osaaminen
saadaan näkyväksi ja hän voi hyödyntää sitä esim. työtä hakiessaan.
Olemme tehneet kielten opetusta näkyväksi myös kertomalla eri
kielistä ja kulttuureista sekä niiden opiskelusta sosiaalisen median kanavien kautta. Olemme välittäneet yleisölle erilaisia opiskelija- ja opettajatarinoita, jotta kielten opiskelun hyödyt ja moninaiset mahdollisuudet
tulisivat näkyviksi ja niistä välittyisi se ilo, jota kieltenopiskelu parhaimmillaan tarjoaa. Tällä kaikella toivomme saavuttavamme yhä suuremman joukon innokkaita kieltenopiskelijoita, jotka löytävät omat syynsä
tulla opiskelemaan kieliä Kuopion kansalaisopistoon. Tule sinäkin!
Tutustu Kuopion kansalaisopiston monipuoliseen kielten tarjontaan
opiston kotisivuilla.

Kielikukkanen
Hyödynnä terälehtien kertomaa tietoa
valitessasi juuri sinulle sopivaa kielikurssitasoa. Vastaavat terälehdet löydät jokaisesta kielten kurssiesittelyistä.
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LISÄÄ SARASTA
Hyvän elämän äärellä -podcast-sarjassa
https://kansalaisopisto.kuopio.fi/
opiston-podcast-sarja/
Kuopion kansalaisopiston kotisivulla/kielet
Sara Zuffa ja italian kieli

ITALIAA HAUSKASTI JA HELPOSTI
Ciao! Olen Sara ja olen kotoisin Imolasta. Jos minun pitää kuvailla itseäni
kolmella sanalla, sanoisin: nörtti, urheilullinen ja finnophile.
Googlatkaa, jos ette tiedä, mikä finnophile on.

O

len ollut suuri Suomen fani jo teini-iästä lähtien ja
minun haave oli oppia suomea ja elää Suomessa.
Imolassa opiskelin kielilukiossa ja jatkoin opintopolkuani muotoiluun ja graafiseen suunnitteluun. Tulin
Kuopioon, Muotoiluakatemiaan vaihto-opiskelijana 2007.
Kun esittelin projektejani, public-speakingin -professori ilmoitti minulle, että osaan puhua yleisölle ja esitellä hyvin.
Sieltä minulle syntyi idea opettajan uraan.
Opiskellessani suomea kansalaisopistossa, olin oikeana aikana oikeassa paikassa: juuri silloin keväällä 2011 Kuopion kansalaisopisto etsi sijaista italian kielen opettajalle.
Pakko oli minun kokeilla. Hyvin meni. Ja tykkäsin. Siitä lähtien olen opettanut italiaa. Pian olin päätoiminen opettaja
pitämällä 10-12 eri italian kielen kurssia viikossa. Vuodesta
2020 minulla on ollut myös verkkokursseja ja kaikkiin minun lähikursseihin on mahdollista osallistua samanaikaisesti etänä.
Vuonna 2014 hain pedagogisiin opintoihin JAMKista
ja suoritin kaikki englanninkielisen ammatillisen opettajankoulutuksen (“vocational teacher education”) opintopisteet ahkerasti vapaa-aikanani. JAMKin opinnot inspiroivat
minua ja veivät minut “out of the comfort zone”, kannustamalla meitä opettamaan mitä tahansa ainetta, josta meillä
on taitoja ja kokemuksia. Opettajat arvioivat graafisia ja atk
-taitojani, jotka ovat minulla käytössä opetuksessani.
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Päätin, että kokeilisin opettaa jotain muutakin kuin
pelkkä italiaa: ruokakursseja. Olenhan Emilia Romagnasta, josta Italian kuuluisimmat ruokatuotteet tulevat: kotonatehty pasta, prosciutto, tortellini, lasagne, tagliatelle,
“bolognese”-kastike eli ragù-, parmigiano, grana, jne. Vuodesta 2015 olen pitänyt silloin tällöin viikonloppuisin myös
italian ruokakursseja.
Kielikukkanen -hankkeessa puhutaan juuri tästä monipuolisuudesta: mitä muuta erikoista voimme opettaa ja
millä tavalla. Oppiminen ei tapahdu pelkän pulpetin takana
ja kielten oppiminen tarvitsee myös eri kulttuurien ymmärtämistä. Muistutettiin myös, että oppilaat ovat erilaisia ja
että meidän pitää aina keksiä uusia oppimis- ja vuorovaikutustapoja eri kohderyhmille.
Hankkeesta sain ideoita uusiin kursseihin: syksyllä tarjoan muutamia “teemakursseja” tavallisten italian kurssien
avuksi. Näillä lyhytkursseilla keskitytään erityisesti kielen
hankalimpiin kohtiin.
Kaikilla minun kursseillani opiskelijat oppivat tärkeimmät asiat: mitä tarvitaan Italian lomalla. Me sukellamme
myös kulttuuriin ja opimme faktoja italialaisesta näkökulmasta. Mutta kaikkein tärkein asia on kuitenkin pitää hauskaa, koska hyvällä mielellä opitaan paremmin!

APUA JA NIKSEJÄ
TIETOTEKNIIKKAAN

T

ietotekniikka on nykyään kiinteä osa jokapäiväistä elämäämme
ja digitaidot ovat modernia lukutaitoa. Tietotekniikan oppiminen
voi tuntua pelottavalta tai jännittävältä, mutta kansalaisopiston
kurssien avulla oppiminen voi olla myös innostavaa ja antoisaa!
Nykytekniikka tarjoaa lisäksi lukuisia uusia mahdollisuuksia niin
oppimiseen, viihteeseen kuin yhteydenpitoonkin. Ehkä olet kokeillut
vaikkapa videopuheluita sukulaisten ja ystävien kanssa!
Tietotekniikassa on tarjolla useita lyhytkursseja eri aiheista. Lisäksi
tarjolla on yhden lukukauden pituisia kursseja kosketusnäytöllisistä laitteista (Tabletit ja älypuhelimet sekä Tabletit ja älypuhelimet jatkokurssi)
sekä perinteisemmästä tietokoneen käyttötaidosta (Digivinkit-kurssit).
Erityismainintana suosittelen kurssia Kuvien hallinta ja muokkaaminen mobiilisti ja tietokoneella. Se on uusi, syksyllä 2021 toteutettava
kurssi. Kurssilla harjoitellaan puhelimen ja tietokoneen kuvien perushallintaa ja muokkaamista esimerkiksi sosiaalista mediaa tai kuvakirjaa
varten. Tämä kurssi sopii mainiosti peruskäyttötaidot omaavalle.
Huomaa myös Tietotekniikan yksilöopetus, jonka kautta saat yksilöopetusta juuri niistä aiheista, joista itse kaipaat lisäoppia. Yksilöopetus voi toimia tukena perinteille tietotekniikkakurssille, tai sen kautta
voidaan käydä jotain erikoisempaa tietotekniikan käyttöä. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomia!
Tietotekniikan kursseja on tarjolla reilusti myös monilla Kuopion
maaseutualueilla ja sopimuskunnissa. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

Huomasitko tämän?
Hyvinvointia älypuhelimen avulla
22.3.–19.4.2022, ti klo 18–19.30
Puistokartano, opettajana Jukka Ordén
Elämänhallintaan ja elämän laadun kohottamiseen on tarjolla
useita mielenkiintoisia mobiilisovelluksia. Tule tutustumaan niin
fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia lisääviin ohjelmiin.
Ota mukaan oma älypuhelin tai tabletti ja verkkovirtalaturi.
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Ari-Pekka
Väisänen

Koulutussuunnittelija
puh. 044 718 4719
Unelma-ammattini lapsena, ei poliisi eikä
palomies, vaan automyyjä. Autot ovat kiinnostaneet jo pienestä pitäen, vaikken käytännössä olekaan autoharrastaja – ennemminkin haaveilija.
Harrastan. Koronakesänä frisbeegolf vei
mukanaan, kun kaverit houkuttelivat mukaan radalle. Pelitulokset ovat vielä heikkoja, mutta pelivälineiden hankkimisesta
(jopa vaimolta salaa) on muodostunut minun bravuurini. Myös tietokoneet ovat mieluinen harrastus, erityisesti pelaaminen.
Lempimusiikkini on kevyt punk rock ja
rock yleisesti kevyen ja hard rockin lähimaastosta. Viime vuosina myös radiopoppi on alkanut miellyttää, kun äänimaailma
on saanut 80-lukuisia piirteitä.
Lempielokuvani. Mikään ei päihitä Terminator 2:ta. Vuosi 1991 oli hieno vuosi koko
maailmalle, kun Terminator 2:n julkaisun
lisäksi minä itse synnyin. Opiskeluaikojen mieleenpainuvimpia muistoja oli se,
kun näin T2:sen Ilokivellä alkuperäisiltä filminauhoilta toistettuna – filmikelan vaihto
mukaan lukien!
Tunnuslauseeni on ensi kerralla paremmin. Asioita ei tarvitse stressata liikaa,
vaan aina tulee uusia mahdollisuuksia.
Aina voi epäonnistua, mutta siitä voi aina
oppia. Toisaalta mikään ei koskaan ole niin
täydellistä, ettei sitä voisi parantaa.
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ETÄOPISKELU KASVATTAA
SUOSIOTAAN

Tiesithän jo, että Kuopion kansalaisopisto tarjoaa runsaasti kursseja monilla eri ainealueilla, joille voit osallistua etänä verkon välityksellä - olitpa
sitten kotona, mökillä tai toisella puolen maapalloa. Etäopiskelu on nykypäivää. Se on vaivatonta, ja sen suosio on kasvanut koronan myötä.

M

eillä on tarjolla sekä täysin verkossa opetettavia kursseja, jotka löydät kurssitarjonnastamme
osastolta Verkko-opetus, että kursseja, joille voi
osallistua joko luokassa tai etänä. Nämä kurssit tunnistat
kurssinimen lopusta löytyvästä termistä ”samanaikainen
lähi- ja etäopetus”.
Osallistuminen etänä ei ole vaikeaa, etkä välttämättä
tarvitse mitään lisälaitteita. Vain kuulokkeet tai kaiuttimet
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ovat pakollisia, jotta kuulet opetuksen. Itse voit osallistua
oppitunnin keskusteluihin joko tekstinä chatin kautta tai
mikrofonin avulla. Osallistua voi omalla puhelimella, mutta
tabletin tai tietokoneen näytöltä näkee tietysti paremmin.
Me käytämme verkko-opetuksessa useimmiten Zoomia,
mutta joillakin kursseilla käytetään muitakin palveluita.
Lisätietoa etäopetuksesta kansalaisopiston kotisivulta.

Opetuksen
monet muodot
Lähiopetuksen lisäksi Kuopion kansalaisopistolla on käytössään
muitakin opetusmenetelmiä. Opetuksen muoto käy ilmi kurssin
nimestä ja kurssikuvauksesta.
Lähiopetus
Opetus tapahtuu luokassa.
Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opetus
Oppitunnit eivät ole sidoksissa tiettyyn aikaan. Paikkana verkkoympäristö. Kurssi löytyy verkko-opetuksen alta. Kurssin nimessä
on maininta ”verkkokurssi/-opetus”. 
Reaaliaikainen etäopetus
Opetus toteutetaan tiettynä aikana verkossa esim. Zoomin kautta. Kurssi löytyy verkko-opetuksen alta. Kurssin nimessä maininta
”reaaliaikainen etäopetus”.
Monimuoto-opetus
Kurssi voi koostua sekä lähi- että etäopetuksesta tai reaaliaikaisen ja ajasta riippumattoman verkko-opetuksen yhdistelmästä.
Monimuotokurssit ovat joko normaalien tai verkkokurssien joukossa riippuen siitä, millaista opetusta se sisältää. Kurssin nimessä on maininta ”monimuoto”.
Samanaikainen lähi- ja etäopetus
Kurssille voi osallistua joko luokassa tai etänä. Kurssi on ainealueen normaalien kurssien joukossa. Kurssin nimessä on maininta
”samanaikainen lähi- ja etäopetus”.

Tiesitkö, että?
Kuopion kansalaisopistossa voi opiskella etänä liikuntaa, kädentaitoja, kuvataidetta, kotitaloutta, kieliä sekä terveyttä ja
hyvinvointia. Lukuvuonna 2021-2022 on
tarjolla peräti 65 verkkokurssia.
Tutustu kursseihin, ilmoittaudu ja tule
mukaan kotoa tai mistä vain sinulle sopii.

Pienryhmäopetus
Kurssilla minimi- ja maksimiopiskelijamäärät ovat pienemmät
kuin muilla kursseilla.
Pari- ja yksilöopetus
Muun muassa kielissä tai musiikissa on yksilö- ja pariopetusta.
Kurssin tiedoissa on maininta opetuksen muodosta.
Taitotasot ja rinnakkaiskurssit
Jatkokurssien vuosittain etenevät taitotasot merkitään nimen
perään tulevilla numeroilla 1, 2, 3, jne. Rinnakkaiskursseissa on
sama sisältö, ne merkitään aakkosilla A–Ö.
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HYVÄ TIETÄÄ
Ilmoittautuminen

Alennukset

»

Netissä 24/7 www.kansalaisopisto.kuopio.fi

Alennusoikeus on todistettava olemalla yhteydessä asiakaspal-

»

Puhelimitse 017 184 711

veluun jokaisen ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään kurssin

»

Kuopion tai Nilsiän asiakaspalvelupisteissä

alkamispäivänä. Alennuksia ei myönnetä, mikäli kurssi on alka-

niiden aukioloaikoina

nut, olet maksanut verkossa tai olet saanut paperilaskun.

Huomioithan, että

Turvallisuusohjeistuksia

»

Voit ilmoittautua samalla sekä syksyn että kevään kursseille.

Kansalaisopisto noudattaa voimassaolevia viranomaismää-

»

Jos tarvitset apua oikean kurssin tai kurssitason löytämisek-

räyksiä koronaturvallisuuden suhteen. Huolehditaan hyvästä

si, voit olla yhteydessä opetuksen suunnittelusta vastaaviin

hygieniasta ja ilmanvaihdosta, vältetään tarpeettomia lähikon-

opettajiin.

takteja sekä järjestetään tilat riittävän väljästi, mahdollisuuksien

»

Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.

mukaan. Opetukseen ei tule osallistua oireisena.

»

Ilmoittautuessasi puhelimitse tai asiakaspalvelussa, voit

Epidemiatilannetta seurataan jatkuvasti, ja tilanteen muuttuessa

valita maksatko kurssin joko paperisella laskulla kurssin

arvioidaan linjauksia uudelleen. Kuopion kansalaisopistossa on

alkamisen jälkeen tai sähköpostilinkin kautta verkossa.

vahva kasvomaskin käyttösuositus. Toimitaan yhdessä terveys-

Kurssimaksut

turvallisesti koronan nujertamiseksi!

1. Verkkomaksu
»
»

»

Mikäli ohitat verkkomaksun, on ilmoittautuminen edelleen

Lue lisää opiskelusta kansalaisopiston kotisivulta

voimassa.

kansalaisopisto.kuopio.fi

Netti-ilmoittautumisen yhteydessä voit maksaa kurssimaksun verkkopankissa (myös MobilePay) tai Smartumin

Opistoyhteyshenkilöt

ja ePassin verkkomaksuilla. Ostoskoriin valitut kurssit voi

Katso oman alueesi opistoyhteyshenkilö

maksaa verkossa vain yhdellä maksutavalla.

kansalaisopiston kotisivulta.

Älä maksa verkossa, mikäli olet oikeutettu alennukseen,
opintoseteliin tai maksat kohdassa 3. luetelluilla työsuh-

Kuopion kansalaisopiston Opiskelijat ry

de-eduilla. Emme huomioi alennuksia ja työsuhde-etumak-

Puistokatu 20, 70110 Kuopio

suja jälkikäteen.

Opiskelijatry@luukku.com

2. Lasku
»

http://www.kko-opiskelijat.fi/

Mikäli ohitat netti-ilmoittautumisen yhteydessä verkkomak-

Puheenjohtaja

sun, lähetämme paperilaskun kurssin alkamisen jälkeen.

Kari Laulainen, puh. 050 537 6016

Ilmoittautuessasi asiakaspalvelussa, saat halutessasi mak-

kari.laulainen@luukku.com

sulinkin sähköpostiisi, jonka kautta voit maksaa kurssimak-

Jäsenasiat / taloudenhoitaja

sun verkkomaksutavoilla.

Marjatta Kortelainen, puh. 040 081 8974

3. Muut maksutavat

kortmakilari@msn.com

Voit maksaa joitakin kursseja (ei materiaali- tms. maksuja)

Kesäpaikkojen varaus

seuraavilla työsuhde-eduilla. Voit maksaa työsuhde-edulla sekä

Eino Huuskonen, puh. 040 579 1954

syksyn että kevään kurssimaksun jo syksyllä.

einohuuskonen@hotmail.com

»

SmartumPay-mobiili

»

ePassi-mobiili

»

ePassi (puhelinnumerolla tunnistettava maksu)

Kuopion kansalaisopiston Vehmersalmen
osaston opiskelijat ry

»

Eazybreak-mobiili

Puheenjohtaja

»

Edenred-mobiili ja -kortti

Mirja Koskinen, puh. 044 510 3994

»

Smartum-, Virike- ja Tyky-setelit

Sihteeri

Maksaessasi työsuhde-eduilla ole aina yhteydessä asiakaspal-

Sirpa Niemi, puh. 050 349 1761

veluumme viimeistään kurssin alkamispäivänä. ePassi puhelinnumerolla tunnistettava sekä ePassi-, SmartumPay-, Eden-

Cafe Puistokartano

red- ja Eazybreak- mobiilimaksut otetaan vastaan ensisijaisesti

Puistokartano, Puistokatu 20, 70110 Kuopio

puhelimitse. Maksuja ei hyväksytä, mikäli kurssi on alkanut, olet

puh. 044 041 7832

maksanut kurssimaksun verkossa tai olet saanut paperilaskun.

cafepuistokartano@hotmail.com
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OPPIA JA ONNISTUMISIA
hyvän mielen eväitä
Juuri sinulle – tule mukaan!
Meille on jatkuva ilmoittautuminen.
65

Kuopion kansalaisopisto | www.kansalaisopisto.kuopio.fi
Puistokartano, Puistokatu 20, 70110 Kuopio | kansalaisopisto@kuopio.fi
PUHELINPALVELU
puh. 017 184 711
avoinna ma klo 9–11, ti, to klo 10–14, ke klo 12–18, suljettu pe
KUOPION PUISTOKARTANON ASIAKASPALVELU
avoinna ti klo 10–14, ke klo 12–18, suljettu ma, to ja pe
NILSIÄN ASIAKASPALVELU
Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä
avoinna ti–ke klo 10–14, suljettu ma, to, pe
HENKILÖKUNNAN SÄHKÖPOSTI
etunimi.sukunimi@kuopio.fi
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