


KanTo Kansalaisopisto 
Kannus – Toholampi 
 

Lukuvuosi 2021-2022 
 
Kansalaisopisto on kaikkien ja kaikenikäisten kuntalaisten opisto.  
Voit opiskella muun muassa musiikkia, taideaineita, käden taitoja, 
tanssia, kieliä, erityistaitoja sekä harrastaa liikuntaa hyvässä seurassa. 
 
Opiston internetsivut: www.kannus.fi -> Opetus ja koulutus -> 
Kansalaisopisto 
 
TOIMISTO on Kannuksen kaupunginvirastolla 2. kerroksessa 
Asematie 1, 69100 KANNUS, puh. 044-4745 244 
 
Toimisto on avoinna ma – to klo 9.00 – 16.00 ja pe klo 9.00 – 15.00. 
 
HENKILÖKUNTA 
 
Toimistosihteeri Heli Mäkitalo 
puh. 044-4745 244 
email: heli.makitalo@kannus.fi 
 
Sivistystoimenjohtaja Leena Kivijakola 
puh. 044-4745 243  
email: leena.kivijakola@kannus.fi 
 
 
LUKUVUOSI 2021-2022 
 
Syyslukukausi    13.9. – 5.12.2021 
Syysloma kuten kouluissa  18. – 24.10.2021, viikko 42 
 
Kevätlukukausi   10.1. – 24.4.2022 
Talviloma kuten kouluissa  28.2. – 6.3.2022, viikko 9 
 
Opiston KEVÄTNÄYTTELY lauantaina 23.4.2022 Kannuksessa 
 

 
ILMOITTAUTUMINEN tulee tehdä ensisijaisesti 

INTERNETISSÄ https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ 
 
 Kaikille kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon! 

 
 Näet heti kun olet ilmoittautunut, saitko paikan/varasijan. 

o Ilmoita toimiva sähköpostiosoitteesi, niin saat vahvistuksen. Muista 
lukea ilmoittautumisohjeet ja hyväksyä ehdot. Linkki on suojattu ja 
avoinna ympäri vuorokauden. 

o Mikäli perustellusta syystä osallistut vain joko syys- tai 
kevätkaudelle, valitse Maksutapa-pudotusvalikosta ko. vaihtoehto. 

o Internetissä ilmoittautumisen yhteydessä kurssimaksut on mahdollista 
maksaa heti verkkomaksuna (Paytrail). Opintosetelialennusta emme 
valitettavasti voi huomioida verkkomaksussa. Mikäli et voi/halua 
maksaa verkkomaksuna, lähetämme sinulle myöhemmin laskun. 
 

 Pitkillä koko opintokauden kestävillä kursseilla on niiden alkaessa 
mahdollisuus yhteen maksuttomaan tutustumiskertaan. Peruutus tulee 
tehdä toimistolle ennen seuraavaa kokoontumiskertaa! Lyhytkursseilla 
ilmoittautuminen on sitova. Peruutus tulee tehdä ilmoittautumisajan puitteissa 
hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista. Kaikista peruuttamattomista 
kurssipaikoista laskutetaan kurssimaksu. 
 

 Kurssien alkamisen edellytyksenä on, että ilmoittautuneita on riittävästi 
(vähintään 7 hlöä). Kurssin kohdalla ilmoitettu kurssimaksu käsittää koko 
lukuvuoden tai lyhyemmissä kursseissa koko kurssin. Kurssimaksut laskutetaan 
postitse. Maksamattomat kurssimaksut menevät perintään. 

 Kurssin tai opetuskerran muutoksista/peruuntumisesta ilmoitetaan kurssilaisille 
ensisijaisesti sähköpostilla tai tekstiviestillä. Opinto-ohjelman muutoksista ja 
lisäyksistä tiedotetaan internetissä kansalaisopiston sivuilla. Seuraa 
ilmoittelua! 

 
 OPINTOSETELIIN oikeutettu kurssilainen saa 10 euron ALENNUKSEN 

YHDEN vapaavalintaisen kurssin kurssimaksusta. 
 Opintoseteliin oikeutettuja henkilöitä ovat: 

1. Työttömät (todistettava) 
2. Maahanmuuttajat (todistettava) 
3. Eläkeläiset (todistettava) 
4. Seniori-ikäiset eli 63 v. täyttäneet henkilöt (todistettava) 

Mikäli anot opintoseteliä, valitse Opintosetelianomus-pudotusvalikosta itseäsi 
koskeva vaihtoehto. Alennusta ei saa automaattisesti ilman erillistä anomista 
tai mainintaa toimistolle ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kansalaisopiston toimisto: puh. 044-4745 244 ja sähköposti: heli.makitalo@kannus.fi 
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Musiikki 
 
110100 Viulunsoitto  
Kaupunginvirasto, takkahuone, Asematie 1, Kannus  
Ti 14.00–19.00 14.9.–14.12.2021, 11.1.–19.4.2022  
113,00 € Tunteja 66 sl, 84 kl  
Krista Kairaneva  
Henkilökohtainen opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Ota oma viulu mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 14. Tunteja ei pidetä 21.9. eikä 5.10., ne korvataan 7.12. 
ja 14.12. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta. 
 
 
110101 Huilunsoitto  
Kaupunginvirasto, takkahuone, Asematie 1, Kannus  
To 14.00–19.00 16.9.–16.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
113,00 € Tunteja 66 sl, 84 kl  
Krista Kairaneva  
Poikkihuilunsoiton yksityisopetusta kaikenikäisille, sekä vasta-alkajille että jo 
soittaneille. Yhdessä suunnittelemme tavoitteet. Edetään oppilaan tason 
mukaan. Ota oma huilu mukaan. Henkilökohtainen opetusaika 30 
min/oppilas/opetuskerta. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 14. Tunteja ei pidetä 23.9. eikä 7.10., ne korvataan 9.12. 
ja 16.12. Tunnit pidetään myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110102 Pianonsoitto - Keskiviikko - Olga N  
Raasakan koulu, luokka Y9, Siltakatu 1, Kannus  
Ke 15.00–18.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
56,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Olga Nurmi  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. 
Luokka Y9 3. kerroksessa. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
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ILMOITTAUTUMINEN tulee tehdä ensisijaisesti  
 
INTERNETISSÄ https://www.opistopalvelut.fi/kannus/ 
 
Mikäli se ei ole mahdollista, voit ilmoittautua myös 
 

 PUHELIMITSE 044-4745 244 tai  
 SÄHKÖPOSTITSE heli.makitalo@kannus.fi 

 
Kaikille kursseille pitää ilmoittautua ennakkoon! 
 
Mikäli olet oikeutettu OPINTOSETELIALENNUKSEEN (10 €/hlö) ja anot 
sitä, mainitse siitä internetissä tai toimistolle ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Katso tarkemmat ilmoittautumisohjeet opinto-ohjelman sisäkannesta. 

 
AJANTASAINEN OPINTO-OHJELMA sekä siihen tulevat muutokset ja 
lisäykset julkaistaan internetissä osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/kannus/ Seuraa ilmoittelua! 
 
Tiedotamme tarvittaessa myös paikallislehdessä sekä kaupunki- ja 
kuntatiedotteissa. Seuraa ilmoittelua! 
 
KanTo kansalaisopiston facebook-sivuja tykkäämällä voit helposti 
seurata ajankohtaisia asioitamme. 

 
https://www.facebook.com/KanTokansalaisopisto 
 
 

TODISTUKSET 
Säännöllisestä opiskelusta voi pyynnöstä saada virallisen todistuksen. 
 
OPISKELIJAVAKUUTUS 
KanTo kansalaisopiston opiskelijat ovat Kannuksen kaupungin vakuutusturvan 
piirissä. 
 
Tervetuloa opiskelemaan ja harrastamaan KanTo kansalaisopistoon! 
 
 
Leena Kivijakola  Heli Mäkitalo 
sivistystoimenjohtaja   toimistosihteeri 
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56,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Katja Paananen  
Viime opintokauden oppilaat ovat etusijalla ja heidän tulee ilmoittautua 27.8. 
mennessä, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Henkilökohtainen 
opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan tason mukaan. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110110 Pianonsoitto - Maanantai - Maiju H  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ma 12.45–13.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
108,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Maiju Heikkilä  
Henkilökohtainen opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110111 Pianonsoitto - Tiistai - Maiju H  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ti 12.45–13.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
113,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Maiju Heikkilä  
Henkilökohtainen opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110113 Vapaa säestys pianolla - Torstai - Satu-Maarit M  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
To 14.15–19.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
108,00 € Tunteja 66 sl, 78 kl  
Satu-Maarit Marttinen  
Ohjausta sointusäestykseen ja komppirytmeihin eri musiikkityyleissä. Kurssin 
sisältö räätälöidään soittajan tason mukaan. Sopii niin aloittelijoille kuin 
ennenkin soittaneille. Henkilökohtainen opetusaika 30 
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110103 Pianonsoitto - Tiistai - Sirkka J-P  
Takalon koulu, musiikkiluokka 011, Urheilutie 1, Kannus  
Ti 16.30–18.45 14.9.–14.12.2021, 25.1.–19.4.2022  
56,00 € Tunteja 39 sl, 36 kl  
Sirkka Juusela-Pekkarinen  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 13, kevätlukukaudella 12. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110105 Pianonsoitto - Torstai - Sirkka J-P  
Takalon koulu, musiikkiluokka 011, Urheilutie 1, Kannus  
To 16.30–18.45 16.9.–9.12.2021, 20.1.–21.4.2022  
56,00 € Tunteja 36 sl, 39 kl  
Sirkka Juusela-Pekkarinen  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 12, kevätlukukaudella 13. 
Tunnit pidetään myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon ja 
ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110107 Pianonsoitto - Torstai - Maiju H  
Takalon koulu, pianoluokka 103, Urheilutie 1, Kannus  
To 14.45–16.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
108,00 € Tunteja 29,37 sl, 34,71 kl  
Maiju Heikkilä  
Viime opintokauden oppilaat ovat etusijalla ja heidän tulee ilmoittautua 27.8. 
mennessä, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Henkilökohtainen 
opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan tason mukaan. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. Kiirastorstaina 
14.4.2022 soittotuntia ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla 
toivomus kellonajasta.  
 

110109 Pianonsoitto - Tiistai - Katja P  
Toholammin Kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi  
Ti 17.15–20.30 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
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56,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Katja Paananen  
Viime opintokauden oppilaat ovat etusijalla ja heidän tulee ilmoittautua 27.8. 
mennessä, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Henkilökohtainen 
opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan tason mukaan. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
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Ma 12.45–13.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
108,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Maiju Heikkilä  
Henkilökohtainen opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110111 Pianonsoitto - Tiistai - Maiju H  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ti 12.45–13.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
113,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Maiju Heikkilä  
Henkilökohtainen opetusaika 30 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110113 Vapaa säestys pianolla - Torstai - Satu-Maarit M  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
To 14.15–19.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
108,00 € Tunteja 66 sl, 78 kl  
Satu-Maarit Marttinen  
Ohjausta sointusäestykseen ja komppirytmeihin eri musiikkityyleissä. Kurssin 
sisältö räätälöidään soittajan tason mukaan. Sopii niin aloittelijoille kuin 
ennenkin soittaneille. Henkilökohtainen opetusaika 30 
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min/oppilas/opetuskerta. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 13. Mahdollisuuksien mukaan tunnit voidaan pitää 
kulttuurisalissa. Kiirastorstaina 14.4.2022 tunteja ei pidetä. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110114 Pianonsoitto - Maanantai - Jenna S  
Seurakuntakoti, Lampintie 7, Toholampi  
Ma 17.15–19.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
54,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jenna Suvanto  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110115 Pianonsoitto - Sykäräinen  
Sykäräisen koulu, Koulutie 21, Toholampi  
Ma 14.00–16.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
54,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jenna Suvanto  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Tunnit pidetään koulun yhteydessä olevan kirjaston tiloissa. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110120 Kitaransoitto - Keskiviikko  
Raasakan koulu, musiikkiluokka Y3, Siltakatu 1, Kannus  
Ke 14.30–20.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
113,00 € Tunteja 80,63 sl, 102,62 kl  
Timo Kauppinen  
Kurssilla on mahdollisuus opiskella sekä sähkö- että akustisen kitaran soittoa 
yksityistunneilla. Opetuksessa edetään oppilaan tason mukaan. Kurssille voi 
tulla vaikka ei olisikaan omaa kitaraa. Ryhmäopetuksena bändiohjausta ihan 
aloittelijoista jo pidemmälle ehtineisiin ja musiikin ammattilaisiksi tähtääviin 
soittajiin. Oppilaalla on viikoittain 30 min pituinen henkilökohtainen soittoaika. 
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Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Luokka Y3 2. 
kerroksessa. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110121 Kitaransoitto - Torstai  
Raasakan koulu, musiikkiluokka Y3, Siltakatu 1, Kannus  
To 14.30–17.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
113,00 € Tunteja 29,37 sl, 37,38 kl  
Timo Kauppinen  
Kurssilla on mahdollisuus opiskella sekä sähkö- että akustisen kitaran soittoa 
yksityistunneilla. Opetuksessa edetään oppilaan tason mukaan. Kurssille voi 
tulla vaikka ei olisikaan omaa kitaraa. Ryhmäopetuksena bändiohjausta ihan 
aloittelijoista jo pidemmälle ehtineisiin ja musiikin ammattilaisiksi tähtääviin 
soittajiin. Oppilaalla on viikoittain 30 min pituinen henkilökohtainen soittoaika. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Tunnit pidetään 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Luokka Y3 2. kerroksessa. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110122 Kitaransoitto / Saksofonin soitto - Kannus  
Monitoimitalo, Soittokunnan tila, Valtakatu 25, Kannus  
To 16.15–17.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
113,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Eero Niemi  
Kurssilla on mahdollisuus opiskella saksofonin, bassokitaran, sähkökitaran tai 
akustisen kitaran soittoa yksityistunneilla. Opetuksessa edetään oppilaan 
tason mukaan. Oppilaalla on viikoittain 30 min pituinen henkilökohtainen 
soittoaika. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Tunnit 
pidetään myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita 
samalla toivomus kellonajasta.  
 

110123 Kitaransoitto / Saksofonin soitto - Toholampi  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 16.15–17.45 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
113,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Eero Niemi  
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min/oppilas/opetuskerta. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 13. Mahdollisuuksien mukaan tunnit voidaan pitää 
kulttuurisalissa. Kiirastorstaina 14.4.2022 tunteja ei pidetä. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110114 Pianonsoitto - Maanantai - Jenna S  
Seurakuntakoti, Lampintie 7, Toholampi  
Ma 17.15–19.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
54,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jenna Suvanto  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. 
Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110115 Pianonsoitto - Sykäräinen  
Sykäräisen koulu, Koulutie 21, Toholampi  
Ma 14.00–16.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
54,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jenna Suvanto  
Henkilökohtainen opetusaika 15 min/oppilas/opetuskerta. Edetään oppilaan 
tason mukaan. Tunnit pidetään koulun yhteydessä olevan kirjaston tiloissa. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110120 Kitaransoitto - Keskiviikko  
Raasakan koulu, musiikkiluokka Y3, Siltakatu 1, Kannus  
Ke 14.30–20.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
113,00 € Tunteja 80,63 sl, 102,62 kl  
Timo Kauppinen  
Kurssilla on mahdollisuus opiskella sekä sähkö- että akustisen kitaran soittoa 
yksityistunneilla. Opetuksessa edetään oppilaan tason mukaan. Kurssille voi 
tulla vaikka ei olisikaan omaa kitaraa. Ryhmäopetuksena bändiohjausta ihan 
aloittelijoista jo pidemmälle ehtineisiin ja musiikin ammattilaisiksi tähtääviin 
soittajiin. Oppilaalla on viikoittain 30 min pituinen henkilökohtainen soittoaika. 
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Kurssilla on mahdollisuus opiskella saksofonin, bassokitaran, sähkökitaran tai 
akustisen kitaran soittoa yksityistunneilla. Opetuksessa edetään oppilaan 
tason mukaan. Oppilaalla on viikoittain 30 min pituinen henkilökohtainen 
soittoaika. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Tunnit 
pidetään kirjastolla tutkijanhuoneessa. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita 
samalla toivomus kellonajasta.  
 

110124 Kitara- ja bändikurssi  
Takalon koulu, musiikkiluokka 011, Urheilutie 1, Kannus  
Su 11.30–15.30 19.9.–28.11.2021, 16.1.–10.4.2022  
68,00 € Tunteja 25 sl, 25 kl  
Timo Kauppinen  
Bändi- ja kitaransoiton opetusta, rummun, basson, laulun ja syntikan alkeet 
tarvittaessa, perussoinnut, duuriskaaloja, sormiharjoituksia, 
näppäilytekniikkaa, kappaleen komppaaminen nuoteista, bändiniksejä. 
Yhteisaika kavereiden kanssa mahdollistaa bändiharjoittelun. Kasataan 
bändiryhmä kurssilaisista, mikäli kysyntää on tai jos ei ole omaa bändiä. Sopii 
sekä vasta-alkajille että kokeneemmille, edetään oppilaan tason mukaan. 
Henkilökohtainen opetusaika 45 min/hlö/opetuskerta. Yhteensä 10 
opetuskertaa. Kokoontumiset su 19.9., 3.10., 31.10., 14.11., 28.11., 16.1., 
6.2., 13.3., 27.3. ja 10.4. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110125 Kitara- ja yhtyesoitto  
Monitoimitalo, Soittokunnan tila, Valtakatu 25, Kannus  
To 18.00–21.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
80,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Eero Niemi  
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Kokoontuminen 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110127 Ukulele-kurssi - Toholampi  
Kuusiston koulu, musiikkiluokka, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 17.00–18.00 12.1.–20.4.2022  
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25,00 € Tunteja 18,62 kl  
Anna Karsikas-Kuusisto  
Ukulele on hyväntuulinen pieni nelikielinen kitaransukuinen soitin. Kurssilla 
tutustutaan ukulelensoiton perusteisiin. Opetellaan sointuotteita ja 
melodioita, säestetään ja lauletaan helppoja kappaleita. Kurssi soveltuu 
kaikenikäisille, tule rohkeasti soittamaan! Voit ottaa mukaan oman soittimen 
tai lainata koululla olevia soittimia. Tarvittaessa opastetaan ukulelen 
hankinnassa (hinta n. 40-150 euroa). Opetuskertoja yhteensä 14. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110128 Ukulele-kurssi - Kannus  
Takalon koulu, musiikkiluokka 011, Urheilutie 1, Kannus  
Ke 18.45–19.45 12.1.–20.4.2022  
25,00 € Tunteja 18,62 kl  
Anna Karsikas-Kuusisto  
Ukulele on hyväntuulinen pieni nelikielinen kitaransukuinen soitin. Kurssilla 
tutustutaan ukulelensoiton perusteisiin. Opetellaan sointuotteita ja 
melodioita, säestetään ja lauletaan helppoja kappaleita. Kurssi soveltuu 
kaikenikäisille, tule rohkeasti soittamaan! Voit ottaa mukaan oman soittimen 
tai lainata koululla olevia soittimia. Tarvittaessa opastetaan ukulelen 
hankinnassa (hinta n. 40-150 euroa). Opetuskertoja yhteensä 14. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110130 Hanurinsoitto  
Työväentalo Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, Kannus  
To 18.15–20.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–31.3.2022  
149,00 € Tunteja 33 sl, 33 kl  
Pekka Peltola  
Kurssilla on mahdollisuus opiskella hanurinsoittoa yksityistunneilla. Tunnit on 
suunnattu aikuisille ja yli 7-vuotiaille lapsille ja nuorille. Oma soitin tulee olla 
mukana. Opetuksessa edetään oppilaan tason mukaan. Oppilaalla on 
viikoittain 45 min pituinen henkilökohtainen soittoaika. Opetuskertoja 
syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 11. Tunnit pidetään yläkerran 
juhlasalissa, jonne kulkeminen tarvittaessa onnistuu kaidehissillä. Ilmoittaudu 
ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
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110131 Trumpetinsoitto  
Kuusiston koulu, luokka 105, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 16.30–18.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
108,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Oiva Haapamäki  
Trumpetinsoiton yksityisopetusta kaikenikäisille, sekä vasta-alkajille että jo 
soittaneille. Mahdollisuus soittaa sekä klassista että kevyttä musiikkia. 
Yhdessä suunnittelemme tavoitteet. Edetään oppilaan tason mukaan. Ota 
oma trumpetti mukaan. Henkilökohtainen opetusaika 30 
min/oppilas/opetuskerta. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110136 Yksinlaulu - Tiistai - Johanna P - vain syyskausi  
Raasakan koulu, luokka Y9, Siltakatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.15 14.9.–16.11.2021  
68,00 € Tunteja 40 sl  
Johanna Palmiola  
Laulutunneilla opetellaan laulun perustekniikkaa ja oman ilmaisun löytämistä. 
Koulutustaustani on klassinen, mutta voit valita myös kevyttä 
lauluohjelmistoa. Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen 
henkilökohtainen opetusaika. Luokka Y9 3. kerroksessa. Opetuskertoja 
syyslukukaudella yhteensä 10. Tunnit pidetään myös syyslomaviikolla ti 
19.10. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110137 Yksinlaulu - Torstai - Jenna S - vain kevätkausi  
Raasakan koulu, luokka Y9, Siltakatu 1, Kannus  
To 16.15–19.30 13.1.–21.4.2022  
88,00 € Tunteja 52 kl  
Jenna Suvanto  
Kurssilla harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja hyvää perustekniikkaa. 
Puretaan kehosta turhia jännityksiä ja etsitään turvallisessa ilmapiirissä 
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vapautta lauluääneen ja rohkeutta ilmaisuun. Tärkeintä on, että laulaminen 
tuntuu hyvältä! Edetään jokaisen omista lähtökohdista, joten kurssi sopii niin 
vasta-alkajille kuin jo pidempään laulua harrastaneillekin. Mahdollisuus laulaa 
kevyttä ja/tai klassista musiikkia oppilaan toiveiden mukaan. Jokaiselle 
oppilaalle on varattu 45 min pituinen henkilökohtainen opetusaika. Luokka Y9 
3. kerroksessa. Opetuskertoja yhteensä 13. Kiirastorstaina 14.4.2022 
laulutuntia ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110139 Yksinlaulu - Torstai - Maiju H  
Takalon koulu, pianoluokka 103, Urheilutie 1, Kannus  
To 17.15–19.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
162,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Maiju Heikkilä  
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Laulutunneilla voidaan opiskella 
klassista ja/tai kevyttä musiikkia oppilaan toiveiden mukaan. Ohjausta 
terveeseen äänenkäyttöön niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin laulajille. 
Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen henkilökohtainen opetusaika. 
Opetuskertoja syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. Kiirastorstaina 
14.4.2022 laulutuntia ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla 
toivomus kellonajasta.  
 

110140 Yksinlaulu - Maanantai - Satu-Maarit M  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ma 14.15–19.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
162,00 € Tunteja 66 sl, 78 kl  
Satu-Maarit Marttinen  
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjausta vaivattomaan 
äänenkäyttöön ja omannäköiseen tulkintaan, niin aloittelijoille kuin ennenkin 
laulaneille. Lauluohjelmisto hyvin vapaasti valittavissa. Jokaiselle oppilaalle on 
varattu 45 min pituinen henkilökohtainen opetusaika. Opetuskertoja 
syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita 
samalla toivomus kellonajasta.  
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110131 Trumpetinsoitto  
Kuusiston koulu, luokka 105, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 16.30–18.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
108,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Oiva Haapamäki  
Trumpetinsoiton yksityisopetusta kaikenikäisille, sekä vasta-alkajille että jo 
soittaneille. Mahdollisuus soittaa sekä klassista että kevyttä musiikkia. 
Yhdessä suunnittelemme tavoitteet. Edetään oppilaan tason mukaan. Ota 
oma trumpetti mukaan. Henkilökohtainen opetusaika 30 
min/oppilas/opetuskerta. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110136 Yksinlaulu - Tiistai - Johanna P - vain syyskausi  
Raasakan koulu, luokka Y9, Siltakatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.15 14.9.–16.11.2021  
68,00 € Tunteja 40 sl  
Johanna Palmiola  
Laulutunneilla opetellaan laulun perustekniikkaa ja oman ilmaisun löytämistä. 
Koulutustaustani on klassinen, mutta voit valita myös kevyttä 
lauluohjelmistoa. Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen 
henkilökohtainen opetusaika. Luokka Y9 3. kerroksessa. Opetuskertoja 
syyslukukaudella yhteensä 10. Tunnit pidetään myös syyslomaviikolla ti 
19.10. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus kellonajasta.  
 

110137 Yksinlaulu - Torstai - Jenna S - vain kevätkausi  
Raasakan koulu, luokka Y9, Siltakatu 1, Kannus  
To 16.15–19.30 13.1.–21.4.2022  
88,00 € Tunteja 52 kl  
Jenna Suvanto  
Kurssilla harjoitellaan tervettä äänenkäyttöä ja hyvää perustekniikkaa. 
Puretaan kehosta turhia jännityksiä ja etsitään turvallisessa ilmapiirissä 
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kokeneemmillekin laulajille. Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen 
henkilökohtainen opetusaika. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 14. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110145 Lallapé-kuoro  
Toholammin Kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi  
To 18.00–19.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Mika Jämsä  
Kuoron yhteinen suunnittelupalaveri aloituskerralla. Uudet laulajat ovat 
tervetulleita kokeilemaan ja/tai seuraamaan harjoituksia ensimmäisellä 
kerralla, vaikka ei olisikaan ilmoittautunut kurssille. Kahden harjoituskerran 
jälkeen voi päättää sitoutumisesta yhdessä kuoronjohtajan kanssa. 
Osallistujilta edellytetään riittävää laulutaitoa. Lisätietoja kuoronjohtaja Mika 
Jämsältä p. 044 260 0688. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 13 
kokoontumiskertaa. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110146 Kamarikuoro Arietta  
Seurakuntatalo, Laurentius-sali, Valtakatu 20, Kannus  
Joka toinen viikko  
To 18.00–21.00 16.9.–10.12.2021, 13.1.–5.5.2022  
75,00 € Tunteja 28 sl, 36 kl  
Markus Luomala  
Kuoron yhteinen suunnittelupalaveri sekä ensimmäiset harjoitukset 
aloituskerralla 16.9. Kokoontumiset joka toinen viikko; syyskaudella yhteensä 
7 kertaa sisältäen joulukonsertin tai muun jouluisen päätöstilaisuuden ja 
kevätkaudella 9 kokoontumiskertaa sisältäen kevätkonsertin. Uudet laulajat 
ovat tervetulleita kokeilemaan ja/tai seuraamaan harjoituksia heti 
ensimmäisellä kerralla, vaikka ei olisi vielä ilmoittautunutkaan kurssille. Kurssi 
on tasoltaan kuorolaulun jatkokurssi, joten osallistujilta edellytetään riittävää 
laulutaitoa. Tarvittaessa järjestetään lähtötasokoe ensimmäisen 
kokoontumiskerran yhteydessä. Lisätietoja kuoronjohtaja Markus Luomala 
p. 040 845 7904. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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110141 Yksinlaulu - Tiistai - Satu-Maarit M  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ti 14.15–19.00 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
169,00 € Tunteja 66 sl, 84 kl  
Satu-Maarit Marttinen  
Paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjausta vaivattomaan 
äänenkäyttöön ja omannäköiseen tulkintaan, niin aloittelijoille kuin ennenkin 
laulaneille. Lauluohjelmisto hyvin vapaasti valittavissa. Jokaiselle oppilaalle on 
varattu 45 min pituinen henkilökohtainen opetusaika. Opetuskertoja 
syyslukukaudella 11, kevätlukukaudella 14. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita 
samalla toivomus kellonajasta.  
 

110142 Yksinlaulu - Maanantai - Maiju H  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ma 10.15–12.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
162,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Maiju Heikkilä  
Viime opintokauden yksinlauluoppilaat ovat etusijalla ja heidän tulee 
ilmoittautua 27.8. mennessä, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Laulutunneilla voidaan opiskella klassista ja/tai kevyttä musiikkia oppilaan 
toiveiden mukaan. Ohjausta terveeseen äänenkäyttöön niin aloittelijoille kuin 
kokeneemmillekin laulajille. Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen 
henkilökohtainen opetusaika. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 13. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110143 Yksinlaulu - Tiistai - Maiju H  
Toholammin kunnantalo, kokoushuone 3, Lampintie 5, Toholampi  
Ti 10.15–12.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
169,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Maiju Heikkilä  
Viime opintokauden yksinlauluoppilaat ovat etusijalla ja heidän tulee 
ilmoittautua 27.8. mennessä, paikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Laulutunneilla voidaan opiskella klassista ja/tai kevyttä musiikkia oppilaan 
toiveiden mukaan. Ohjausta terveeseen äänenkäyttöön niin aloittelijoille kuin 
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kokeneemmillekin laulajille. Jokaiselle oppilaalle on varattu 45 min pituinen 
henkilökohtainen opetusaika. Opetuskertoja syyslukukaudella 11, 
kevätlukukaudella 14. Ilmoittaudu ennakkoon ja ilmoita samalla toivomus 
kellonajasta.  
 

110145 Lallapé-kuoro  
Toholammin Kulttuurisali, Lampintie 5, Toholampi  
To 18.00–19.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Mika Jämsä  
Kuoron yhteinen suunnittelupalaveri aloituskerralla. Uudet laulajat ovat 
tervetulleita kokeilemaan ja/tai seuraamaan harjoituksia ensimmäisellä 
kerralla, vaikka ei olisikaan ilmoittautunut kurssille. Kahden harjoituskerran 
jälkeen voi päättää sitoutumisesta yhdessä kuoronjohtajan kanssa. 
Osallistujilta edellytetään riittävää laulutaitoa. Lisätietoja kuoronjohtaja Mika 
Jämsältä p. 044 260 0688. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 13 
kokoontumiskertaa. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110146 Kamarikuoro Arietta  
Seurakuntatalo, Laurentius-sali, Valtakatu 20, Kannus  
Joka toinen viikko  
To 18.00–21.00 16.9.–10.12.2021, 13.1.–5.5.2022  
75,00 € Tunteja 28 sl, 36 kl  
Markus Luomala  
Kuoron yhteinen suunnittelupalaveri sekä ensimmäiset harjoitukset 
aloituskerralla 16.9. Kokoontumiset joka toinen viikko; syyskaudella yhteensä 
7 kertaa sisältäen joulukonsertin tai muun jouluisen päätöstilaisuuden ja 
kevätkaudella 9 kokoontumiskertaa sisältäen kevätkonsertin. Uudet laulajat 
ovat tervetulleita kokeilemaan ja/tai seuraamaan harjoituksia heti 
ensimmäisellä kerralla, vaikka ei olisi vielä ilmoittautunutkaan kurssille. Kurssi 
on tasoltaan kuorolaulun jatkokurssi, joten osallistujilta edellytetään riittävää 
laulutaitoa. Tarvittaessa järjestetään lähtötasokoe ensimmäisen 
kokoontumiskerran yhteydessä. Lisätietoja kuoronjohtaja Markus Luomala 
p. 040 845 7904. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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To 18.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
75,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Maija Mäntykorpi-Luoma ja Terho Luoma  
Syyskaudella 11 kertaa, kevätkaudella 13. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110155 Musiikkia erityisryhmille  
Auringonkukkakoti, Kannuksenkatu 1 A, Kannus  
Joka toinen viikko  
To 14.30–15.30 16.9.–25.11.2021, 13.1.–24.3.2022  
25,00 € Tunteja 7,98 sl, 7,98 kl  
Pekka Peltola  
Yhteensä 12 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 16.9., 30.9., 14.10., 
28.10., 11.11., 25.11., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110156 Pesäpuun musiikkikerho  
Asuntola Pesäpuu, Nivalantie 11, Toholampi  
Joka toinen viikko  
To 16.30–17.30 16.9.–25.11.2021, 13.1.–24.3.2022  
25,00 € Tunteja 7,98 sl, 7,98 kl  
Pekka Peltola  
Yhteensä 12 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 16.9., 30.9., 14.10., 
28.10., 11.11., 25.11., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3. Ilmoittaudu 
ennakkoon. 
 

Taideaineet 
110205 Sirkuskoulu 7-13 -vuotiaille -Toholampi  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 15.00–16.00 6.10.–1.12.2021  
20,00 € Tunteja 10,64 sl  
Marja Hannula  
Sirkuskoulu on tarkoitettu kaikille 7-13 -vuotiaille tytöille ja pojille. 

110152 Karaokelaulu - Sykäräinen  
Sykäräisten Nuorisoseuran sali, Ojennustie 160, Toholampi  
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110147 Lauluryhmä Pekka  
Työväentalo Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, Kannus  
Joka toinen viikko  
To 16.30–18.00 23.9.–2.12.2021, 20.1.–31.3.2022  
30,00 € Tunteja 10 sl, 10 kl  
Pekka Peltola  
Lauletaan yhdessä iloisia, tuttuja ja mukaansa tempaavia lauluja 
kansanlauluista ikivihreisiin Pekan säestämänä sekä opetellaan myös uusia 
lauluja. Tarjolla on yhdessä laulamisen iloa kaikille laulun ystäville. Kynnys on 
matala, tule rohkeasti mukaan! Yhteensä 10 kokoontumiskertaa joka toinen 
viikko to 23.9., 7.10., 4.11., 18.11., 2.12., 20.1., 3.2., 17.2., 17.3. ja 31.3. 
yläkerran juhlasalissa, jonne kulkeminen tarvittaessa onnistuu kaidehissillä. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110150 Karaokelaulu - Kannus  
Työväentalo Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, Kannus  
Ke 18.00–21.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
85,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Kalevi Syri  
Lauletaan yläkerran juhlasalissa, jonne kulkeminen tarvittaessa onnistuu 
kaidehissillä. Syyskaudella 11 kertaa, kevätkaudella 14. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110151 Karaokelaulu - Toholampi  
Lampin Tupa, Lampintie 3 D, Toholampi  
Ti 18.00–20.15 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
75,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Antti Turpeinen  
Syyskaudella 11 kertaa, kevätkaudella 14. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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To 18.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
75,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Maija Mäntykorpi-Luoma ja Terho Luoma  
Syyskaudella 11 kertaa, kevätkaudella 13. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110155 Musiikkia erityisryhmille  
Auringonkukkakoti, Kannuksenkatu 1 A, Kannus  
Joka toinen viikko  
To 14.30–15.30 16.9.–25.11.2021, 13.1.–24.3.2022  
25,00 € Tunteja 7,98 sl, 7,98 kl  
Pekka Peltola  
Yhteensä 12 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 16.9., 30.9., 14.10., 
28.10., 11.11., 25.11., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110156 Pesäpuun musiikkikerho  
Asuntola Pesäpuu, Nivalantie 11, Toholampi  
Joka toinen viikko  
To 16.30–17.30 16.9.–25.11.2021, 13.1.–24.3.2022  
25,00 € Tunteja 7,98 sl, 7,98 kl  
Pekka Peltola  
Yhteensä 12 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 16.9., 30.9., 14.10., 
28.10., 11.11., 25.11., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3. ja 24.3. Ilmoittaudu 
ennakkoon. 
 

Taideaineet 
110205 Sirkuskoulu 7-13 -vuotiaille -Toholampi  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 15.00–16.00 6.10.–1.12.2021  
20,00 € Tunteja 10,64 sl  
Marja Hannula  
Sirkuskoulu on tarkoitettu kaikille 7-13 -vuotiaille tytöille ja pojille. 

110152 Karaokelaulu - Sykäräinen  
Sykäräisten Nuorisoseuran sali, Ojennustie 160, Toholampi  
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Tutustutaan sirkustaitojen perusteisiin: sisältää sirkustelua, luovaa ilmaisua, 
jongleerausta eri sirkusvälineillä, yksipyöräisillä ajon harjoittelua, 
tasapainoakrobatiaa sekä klovneriaa. Opettajana sirkusohjaaja, klovni Marja 
Hannula, joka tuo mukanaan kaikki välineet. Pukeudu liikunnallisiin vaatteisiin 
ja tossuihin. Yhteensä 8 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110206 Sirkuskoulu 7-13 -vuotiaille - Kannus  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ke 16.45–17.45 6.10.–1.12.2021  
20,00 € Tunteja 10,64 sl  
Marja Hannula  
Sirkuskoulu on tarkoitettu kaikille 7-13 -vuotiaille tytöille ja pojille. 
Tutustutaan sirkustaitojen perusteisiin: sisältää sirkustelua, luovaa ilmaisua, 
jongleerausta eri sirkusvälineillä, yksipyöräisillä ajon harjoittelua, 
tasapainoakrobatiaa sekä klovneriaa. Opettajana sirkusohjaaja, klovni Marja 
Hannula, joka tuo mukanaan kaikki välineet. Pukeudu liikunnallisiin vaatteisiin 
ja tossuihin. Yhteensä 8 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110208 Teatteripaja alakouluikäisille - Toholampi  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Pe 14.30–16.00, La 11.00–13.30, Su 11.00–13.30 19.–21.11.2021  
15,00 € Tunteja 8 sl  
Tanja Kupiainen  
Teatteripaja on tarkoitettu kaikille alakouluikäisille tytöille ja pojille. 
Teatteripajassa tutustutaan teatterin kiehtovaan maailmaan, teatterileikkeihin 
ja tutkitaan tarinoita teatterin keinoin. Tavoitteena on rohkaista ja innostaa 
oppilaita löytämään uusia tapoja itsensä ilmaisuun, sekä saamaan uusia 
kokemuksia ja elämyksiä. Aiempaa kokemusta teatterista ei vaadita, vaan 
into tärkeintä. Pukeudu mukaviin vaatteisiin, joissa helppo liikkua, sekä 
tossuihin. Ota mukaan juomapullo ja pienet eväät, sillä la ja su pidämme 15 
minuutin evästauon. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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Pe 16.45–18.15, La 14.30–17.00, Su 14.30–17.00 19.–21.11.2021  
15,00 € Tunteja 8 sl  
Tanja Kupiainen  
Teatteripaja on tarkoitettu kaikille alakouluikäisille tytöille ja pojille. 
Teatteripajassa tutustutaan teatterin kiehtovaan maailmaan, teatterileikkeihin 
ja tutkitaan tarinoita teatterin keinoin. Tavoitteena on rohkaista ja innostaa 
oppilaita löytämään uusia tapoja itsensä ilmaisuun, sekä saamaan uusia 
kokemuksia ja elämyksiä. Aiempaa kokemusta teatterista ei vaadita, vaan 
into tärkeintä. Pukeudu mukaviin vaatteisiin, joissa helppo liikkua, sekä 
tossuihin. Ota mukaan juomapullo ja pienet eväät, sillä la ja su pidämme 15 
minuutin evästauon. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110215 Teatterikurssi  
Toimipaikka avoin, Toholampi  
To 18.00–21.00 10.3.–30.6.2022  
80,00 € Tunteja 64 kl  
Nimeä ei löytynyt Opettaja avoin  
Kurssilla aloitetaan Häkkilän kesäteatterin näytelmän valmistelu to 10.3.2022 
klo 18. Harjoitusajankohdat sovitaan erikseen. Kurssille ovat kaikki 
tervetulleita vasta-alkajista teatterin konkareihin. Osallistujien tulee kuitenkin 
olla iältään täysi-ikäisiä. Tule rohkeasti mukaan - teatteriyhdistys maksaa 
kurssimaksun! Ilmoittaudu ennakkoon 7.2.2022 mennessä.  
 

110302 Nuorten kuvataide II  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
Ke 16.45–18.15 15.9.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110210 Teatteripaja alakouluikäisille - Kannus  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
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Ke 18.30–20.00 15.9.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110304 Nuorten kuvataide IV  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
To 16.45–18.15 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Tunnit pidetään 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110305 Nuorten kuvataide V  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
To 18.30–20.00 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Tunnit pidetään 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110306 Nuorten kuvataide VI  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
Pe 16.00–17.30 17.9.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Ilmoittaudu ennakkoon. 

110303 Nuorten kuvataide III  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
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110307 Kuvataiteen perusopetus - Aloittelijat  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
To 14.00–15.00 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
70,00 € Tunteja 17,29 sl, 23,94 kl  
Jenna Nuorala  
Kuvataiteen perusopetusta 1. ja 2. -luokkalaisille. Kurssilla tutustutaan 
kuvataiteeseen erilaisten tekniikoiden kautta. Piirretään, maalataan, 
muovaillaan, askarrellaan, rakennetaan ja tehdään grafiikkaa. Lasten toiveet 
otetaan huomioon sisällön suunnittelussa. Kurssi- ja materiaalimaksu 
yhteensä 70 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Tunnit 
pidetään myös kiirastorstaina 14.4.2022. Erillisiä pääsykokeita ei järjestetä. 
Lisätietoja Jenna Nuorala p. 050 531 8689. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110309 Kuvataiteen perusopetus - Jatkajat  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
To 15.30–17.00 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jenna Nuorala  
Kurssilla tutustutaan kuvataiteeseen erilaisten tekniikoiden kautta. Piirretään, 
maalataan, muovaillaan, askarrellaan, rakennetaan ja tehdään grafiikkaa. 
Kurssilaisten toiveet otetaan huomioon sisällön suunnittelussa. Kuvataiteen 
perusopetusta viime opintokauden jatkavalle ryhmälle. Kurssi- ja 
materiaalimaksu yhteensä 100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, 
kevätkaudella 18. Tunnit pidetään myös kiirastorstaina 14.4.2022. Lisätietoja 
Jenna Nuorala p. 050 531 8689. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110311 Kuvataiteen perusopetus - Työpaja  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
Ma 16.30–18.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022  
105,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Jenna Nuorala  
Työpajaopintoihin voivat osallistua muutkin kuin taiteen perusopetuksen 
oppilaat. Kurssi on suunnattu hieman edenneemmille ja itsenäisemmille 
kurssilaisille. Kurssilainen saa työskennellä itseään kiinnostavien tekniikoiden 
parissa. Käydään läpi teoriaa tekemisen lomassa. Mahdollisuus kokeilla mm. 
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Ke 18.30–20.00 15.9.–15.12.2021, 12.1.–18.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110304 Nuorten kuvataide IV  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
To 16.45–18.15 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Tunnit pidetään 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110305 Nuorten kuvataide V  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
To 18.30–20.00 16.9.–16.12.2021, 13.1.–19.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Tunnit pidetään 
myös kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110306 Nuorten kuvataide VI  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
Pe 16.00–17.30 17.9.–17.12.2021, 14.1.–27.5.2022  
100,00 € Tunteja 26 sl, 36 kl  
Jarmo Leppänen  
Taiteen perusopetusta 7-16 -vuotiaille. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 
100 €. Syyskaudella 13 opetuskertaa, kevätkaudella 18. Ilmoittaudu ennakkoon. 

110303 Nuorten kuvataide III  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
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30,00 € Tunteja 12 sl  
Maria Markkio  
Värikylvyt ovat koko perheen elämyksellinen matka moniaistilliseen 
maailmaan. Värikylpytyöpajatoiminnan keskeiset toimintaperiaatteet 
perustuvat värien ja materiaalien kokemiseen, vuorovaikutukselliseen 
työskentelyyn ja hetkessä olemiseen. Värikylpy tarjoaa mahdollisuuden 
yhdessä tekemisen tapahtumaan, jossa lapsi on keskipisteenä. Alkuleikeissä 
tutkitaan värejä, valoa, ääniä sekä tuoksuja eri materiaaleja tunnustellen ja 
havainnoiden. Tästä edetään maalaamisen kautta lapsen itsensä tuottamaan 
jälkeen. Käytössä olevat maalausmateriaalit ovat turvallisia ja pääosin ruoka-
aineista valmistettuja. Lapsille mukaan erilliset maalausvaatteet ja pari 
pikkupyyhettä. Vanhemmille rento asuste. Lapsen mahdollisista allergioista on 
kerrottava ohjaajalle. Käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Vanhemmilta ei peritä kurssimaksua. Sisarukset ovat tervetulleita mukaan 
ryhmään (värikylpytoimintaan osallistuvasta sisaruksesta peritään 
kurssimaksu). Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen maanantai 13.9., 
27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. Lisätietoja Maria Markkio p. 050 573 
9894. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110320 Taidepaja  
Topiantalo, Mäkiraonmäki, Mäkikuja 11, Kannus  
Ti 18.00–20.15 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Leila Keski-Korpi  
Kurssi sopii kaikille kuvataiteen harrastajille. Etenemme yhdessä teemoittain 
mutta omiakin aiheita voi toteuttaa. Aloittelija saa perustietoa välineistä ja 
autamme tarvikkeiden hankinnassa. Teknisesti etenemme helposta 
vaativampaan esim. värien käytössä. Sinulla on mahdollisuus kehittää 
taitojasi erilaisin piirustusvälinein ja maalata vesi-, akryyli- tai öljyväreillä. 
Grafiikan painovälineet ovat myös käytettävissämme. Joitakin materiaaleja 
voit ostaa paikanpäältä. Yhdessä laajennamme näkemystä oman luovan työn 
tekemiseen. Saat mahdollisuuden kehittää teknistä osaamistasi ja oppia 
arvostamaan yhteisön kautta omaa työtäsi. Ikärajaa kurssilla ei ole. Voit 
osallistua talven tuloksista rakennettavaan näyttelyyn, sovimme kurssin 
aikana paikasta. Tervetuloa aloittelijatkin rohkeasti mukaan! Materiaalimaksu 
erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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akryyleillä, akvarelleilla ja öljyväreillä maalaamista, Muovailua, erilaisia 
piirustustekniikoita ja grafiikan menetelmiä. Rakennetaan itse maalauspohjat 
alusta alkaen. Kurssilaisten kiinnostuksen aiheet otetaan huomioon kurssin 
suunnittelussa. Kurssi- ja materiaalimaksu yhteensä 105 €. Syyskaudella 11 
opetuskertaa, kevätkaudella 14. Lisätietoja Jenna Nuorala p. 050 531 8689. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110315 Värikylpy alle 2-vuotiaille  
Yli-Kannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, Kannus  
Joka toinen viikko  
Ma 10.30–11.30 13.9.–22.11.2021  
25,00 € Tunteja 7,98 sl  
Maria Markkio  
Värikylvyt ovat koko perheen elämyksellinen matka moniaistilliseen 
maailmaan. Värikylpytyöpajatoiminnan keskeiset toimintaperiaatteet 
perustuvat värien ja materiaalien kokemiseen, vuorovaikutukselliseen 
työskentelyyn ja hetkessä olemiseen. Värikylpy tarjoaa mahdollisuuden 
yhdessä tekemisen tapahtumaan, jossa lapsi on keskipisteenä. Alkuleikeissä 
tutkitaan värejä, valoa, ääniä sekä tuoksuja eri materiaaleja tunnustellen ja 
havainnoiden. Tästä edetään maalaamisen kautta lapsen itsensä tuottamaan 
jälkeen. Käytössä olevat maalausmateriaalit ovat turvallisia ja pääosin ruoka-
aineista valmistettuja. Lapsille mukaan erilliset maalausvaatteet ja pari 
pikkupyyhettä. Vanhemmille rento asuste. Lapsen mahdollisista allergioista on 
kerrottava ohjaajalle. Käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Vanhemmilta ei peritä kurssimaksua. Sisarukset ovat tervetulleita mukaan 
ryhmään (värikylpytoimintaan osallistuvasta sisaruksesta peritään 
kurssimaksu). Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen maanantai 13.9., 
27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. Värikylvyn jälkeen voi pitää evästauon, 
mikroaaltouuni on käytössä. Lisätietoja Maria Markkio p. 050 573 9894. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110316 Värikylpy yli 2-vuotiaille  
Yli-Kannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, Kannus  
Joka toinen viikko  
Ma 10.30–12.00 13.9.–22.11.2021  
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30,00 € Tunteja 12 sl  
Maria Markkio  
Värikylvyt ovat koko perheen elämyksellinen matka moniaistilliseen 
maailmaan. Värikylpytyöpajatoiminnan keskeiset toimintaperiaatteet 
perustuvat värien ja materiaalien kokemiseen, vuorovaikutukselliseen 
työskentelyyn ja hetkessä olemiseen. Värikylpy tarjoaa mahdollisuuden 
yhdessä tekemisen tapahtumaan, jossa lapsi on keskipisteenä. Alkuleikeissä 
tutkitaan värejä, valoa, ääniä sekä tuoksuja eri materiaaleja tunnustellen ja 
havainnoiden. Tästä edetään maalaamisen kautta lapsen itsensä tuottamaan 
jälkeen. Käytössä olevat maalausmateriaalit ovat turvallisia ja pääosin ruoka-
aineista valmistettuja. Lapsille mukaan erilliset maalausvaatteet ja pari 
pikkupyyhettä. Vanhemmille rento asuste. Lapsen mahdollisista allergioista on 
kerrottava ohjaajalle. Käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Vanhemmilta ei peritä kurssimaksua. Sisarukset ovat tervetulleita mukaan 
ryhmään (värikylpytoimintaan osallistuvasta sisaruksesta peritään 
kurssimaksu). Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen maanantai 13.9., 
27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11. Lisätietoja Maria Markkio p. 050 573 
9894. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110320 Taidepaja  
Topiantalo, Mäkiraonmäki, Mäkikuja 11, Kannus  
Ti 18.00–20.15 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Leila Keski-Korpi  
Kurssi sopii kaikille kuvataiteen harrastajille. Etenemme yhdessä teemoittain 
mutta omiakin aiheita voi toteuttaa. Aloittelija saa perustietoa välineistä ja 
autamme tarvikkeiden hankinnassa. Teknisesti etenemme helposta 
vaativampaan esim. värien käytössä. Sinulla on mahdollisuus kehittää 
taitojasi erilaisin piirustusvälinein ja maalata vesi-, akryyli- tai öljyväreillä. 
Grafiikan painovälineet ovat myös käytettävissämme. Joitakin materiaaleja 
voit ostaa paikanpäältä. Yhdessä laajennamme näkemystä oman luovan työn 
tekemiseen. Saat mahdollisuuden kehittää teknistä osaamistasi ja oppia 
arvostamaan yhteisön kautta omaa työtäsi. Ikärajaa kurssilla ei ole. Voit 
osallistua talven tuloksista rakennettavaan näyttelyyn, sovimme kurssin 
aikana paikasta. Tervetuloa aloittelijatkin rohkeasti mukaan! Materiaalimaksu 
erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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Tutustutaan kuvataiteeseen kokeilemalla erilaisia kuvallisen ilmaisun 
tekniikoita ja materiaaleja, esim. akvarelli- ja öljyvärimaalausta. Kurssilaisten 
toiveet sekä kiinnostukset huomioidaan ja yhdessä suunnitellaan kurssin 
sisältöä. Voit ottaa mukaan omia maalaustarvikkeita tai osallistua tarvikkeiden 
yhteistilaukseen, jolloin materiaalimaksu maksetaan erikseen tehdyn tilauksen 
mukaan. Sopii sekä aloittelijoille että kauemmin harrastaneille; tule rohkeasti 
mukaan! Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
110340 Kuvataiteen yksityistunnit (á 45 min / 15 €)  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
Ma 9.00–12.00, Ti 9.00–12.00, Ke 9.00–12.00, To 9.00–13.30, Pe 9.00–
20.00, La 10.00–19.00, Su 10.00–19.00, Ma 19.00–20.00, Ti 18.30–20.00, Ke 
18.00–20.00 13.9.–5.12.2021, 10.1.–14.4.2022  
15,00 € Tunteja 20 sl, 20 kl  
Jenna Nuorala  
Henkilökohtainen kuvataiteen opetus. Varaa itsellesi yksi tai useampi 
henkilökohtainen opetustunti tarpeen mukaan. Voidaan käydä läpi sinua 
kiinnostavia tekniikoita: mm. akryyli-, öljyväri-, akvarellimaalausta, 
piirustustekniikoita, myös grafiikan tekeminen on mahdollista. Voit kysyä 
muista mahdollisista tekniikoista tarkemmin opettajalta p. 050 531 8689. Jos 
sinulla on omia välineitä, ota niitä mukaan tunnille. Materiaaleja löytyy myös 
opistolta ja niistä laskutetaan myöhemmin käytön mukaan. Opetustunnin 
kesto/kurssimaksu on 45 min/15 €. Opetustuntien viikonpäivä ja ajankohdat 
sovitaan erikseen puhelimitse opettajan kanssa. Ilmoittaudu ennakkoon, niin 
yhteystietosi annetaan opettajalle ja hän ottaa sinuun yhteyttä sopiaksenne 
ajankohdan.  
 
110345 Kuvaamataito - Pesäpuu  
Asuntola Pesäpuu, Nivalantie 11, Toholampi  
Joka toinen viikko  
To 16.30–18.00 23.9.–16.12.2021  
25,00 € Tunteja 12 sl  
Maria Markkio  
Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 23.9., 7.10., 4.11., 
18.11., 2.12. ja 16.12. Käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
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110325 Keramiikka  
Topiantalo, Mäkiraonmäki, Mäkikuja 11, Kannus  
To 18.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Leila Keski-Korpi  
Kurssilla on mahdollisuus muotoilla savesta ohjatusti oman tarpeen mukaan 
käyttöesineitä esim. sisustukseen ja ulos terassille tai toteuttaa omia luovia 
muotoiluideoitaan. Käymme yhdessä läpi perusteet työvälineistä, 
käsinrakennustekniikoista, alusvärien käytöstä ja lasittamisesta. 
Käytössämme on sähköpoltto esim. myrkyttömän taloustavaran tekemiseen 
ja kaasupoltto rakukeramiikalle. Aloittelevatkin nyt rohkeasti mukaan! 
Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Materiaalimaksu erikseen. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110330 Piirustus- ja maalauskurssi aikuisille  
Kirjaston yläkerta, kuvataidetilat, Valtakatu 27, Kannus  
Ma 16.30–18.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jarmo Leppänen  
Tutustutaan kuvataiteeseen kokeilemalla erilaisia kuvallisen ilmaisun 
tekniikoita ja materiaaleja, esim. akvarelli- ja öljyvärimaalausta. Kurssilaisten 
toiveet sekä kiinnostukset huomioidaan ja yhdessä suunnitellaan kurssin 
sisältöä. Voit ottaa mukaan omia maalaustarvikkeita tai osallistua tarvikkeiden 
yhteistilaukseen, jolloin materiaalimaksu maksetaan erikseen käytön mukaan. 
Sopii sekä aloittelijoille että kauemmin harrastaneille; tule rohkeasti mukaan! 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110335 Kuvataide  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
To 17.30–19.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Jenna Nuorala  
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Tutustutaan kuvataiteeseen kokeilemalla erilaisia kuvallisen ilmaisun 
tekniikoita ja materiaaleja, esim. akvarelli- ja öljyvärimaalausta. Kurssilaisten 
toiveet sekä kiinnostukset huomioidaan ja yhdessä suunnitellaan kurssin 
sisältöä. Voit ottaa mukaan omia maalaustarvikkeita tai osallistua tarvikkeiden 
yhteistilaukseen, jolloin materiaalimaksu maksetaan erikseen tehdyn tilauksen 
mukaan. Sopii sekä aloittelijoille että kauemmin harrastaneille; tule rohkeasti 
mukaan! Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
110340 Kuvataiteen yksityistunnit (á 45 min / 15 €)  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
Ma 9.00–12.00, Ti 9.00–12.00, Ke 9.00–12.00, To 9.00–13.30, Pe 9.00–
20.00, La 10.00–19.00, Su 10.00–19.00, Ma 19.00–20.00, Ti 18.30–20.00, Ke 
18.00–20.00 13.9.–5.12.2021, 10.1.–14.4.2022  
15,00 € Tunteja 20 sl, 20 kl  
Jenna Nuorala  
Henkilökohtainen kuvataiteen opetus. Varaa itsellesi yksi tai useampi 
henkilökohtainen opetustunti tarpeen mukaan. Voidaan käydä läpi sinua 
kiinnostavia tekniikoita: mm. akryyli-, öljyväri-, akvarellimaalausta, 
piirustustekniikoita, myös grafiikan tekeminen on mahdollista. Voit kysyä 
muista mahdollisista tekniikoista tarkemmin opettajalta p. 050 531 8689. Jos 
sinulla on omia välineitä, ota niitä mukaan tunnille. Materiaaleja löytyy myös 
opistolta ja niistä laskutetaan myöhemmin käytön mukaan. Opetustunnin 
kesto/kurssimaksu on 45 min/15 €. Opetustuntien viikonpäivä ja ajankohdat 
sovitaan erikseen puhelimitse opettajan kanssa. Ilmoittaudu ennakkoon, niin 
yhteystietosi annetaan opettajalle ja hän ottaa sinuun yhteyttä sopiaksenne 
ajankohdan.  
 
110345 Kuvaamataito - Pesäpuu  
Asuntola Pesäpuu, Nivalantie 11, Toholampi  
Joka toinen viikko  
To 16.30–18.00 23.9.–16.12.2021  
25,00 € Tunteja 12 sl  
Maria Markkio  
Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 23.9., 7.10., 4.11., 
18.11., 2.12. ja 16.12. Käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
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110410 Puutyökurssi - Toholampi  
Kuusiston koulu, teknisen työn luokka, Ullavantie 14 D, Toholampi  
Ke 17.00–20.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
80,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Toni Katajalaakso  
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110415 Kivi- ja hopeakorut  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
Ti 18.00–21.00 21.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
100,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Ari Haapamäki  
Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 opetuskertaa. Kokoontuminen myös 
syyslomaviikolla 42 eli ti 19.10. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110425 Ompelukurssi aloittelijoille  
Takalon koulu, tekstiilityön luokka, Urheilutie 1, Kannus  
Ma 17.30–19.45 25.10.–29.11.2021, 10.1.–14.2.2022  
45,00 € Tunteja 18 sl, 18 kl  
Piia Nisula  
Matalan kynnyksen ompelukurssi aloittelijoille ihan alkeista alkaen. Voit 
ommella mitä haluat, esim. lastenvaatteita, aikuisten vaatteita, 
kodintekstiilejä, koiran mantteleita, nukenvaatteita yms. Kurssilta voit ostaa 
kaiken materiaalin (maksu käteisellä) tai tuoda itse mukanasi. Voit hyödyntää 
vanhoja vaatteita (villapaidat, takit, farkut) sekä nauhoja, nappeja ym. 
Lisätietoja opettajalta puhelimitse 0400 968 335 tai aloituskerralla. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110430 Sashiko- ja Boro-kirjonta  
Takalon koulu, tekstiilityön luokka, Urheilutie 1, Kannus  
Pe 18.00–20.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 26.–28.11.2021  
20,00 € Tunteja 15 sl  
Piia Nisula  
Boro- ja Sashiko-kirjonta ovat vanhoja japanilaisia työtapoja, joissa kaksi 

 24

 

Käden taidot 
110400 Matka Kädentaito- ja Hyvinvointimessuille Ouluun la 
16.10.2021  
Toholammin tori klo 7.30 / Kannuksen matkahuolto klo 8  
La 7.30–18.45 16.10.2021  
21,00 € Tunteja 1 sl  
Piia Nisula  
Kansalaisopiston matka Ouluun Kädentaito- ja Hyvinvointimessuille la 
16.10.2021. Matkaan lähdetään klo 7.30 Toholammin torilta ja n. klo 8.00 
Kannuksen Matkahuollon pihalta. Matkan varrelta voi tulla kyytiin; ilmoita 
tarkka kyytiintulopaikka ilmoittautumisen yhteydessä. Matkan hinta koostuu 
kyydin osuudesta 21 € sekä pääsylipusta 9 € (ryhmälippu) tai 5 € (lapset 7-15 
v.). Samalla pääsylipulla pääsee molemmille messuille; kaksi ihanaa 
tapahtumaa yhdessä! Pääsylippurahat kerätään käteisenä menomatkalla ja 
kyydin osuus laskutetaan erikseen. Sitovat ilmoittautumiset pe 1.10. 
mennessä. Matkalle lähteminen ei edellytä opiston kursseille osallistumista. 
Myös muilta paikkakunnilta olevat kädentaitojen ja hyvinvoinnin ystävät ovat 
tervetulleita mukaan!  
 

110405 Puutyökurssi - Kannus  
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kannuksen toimipaikka (Maaseutuopisto), 
Ollikkalankatu 3, Kannus  
Ti 18.00–20.15 11.1.–19.4.2022  
55,00 € Tunteja 42 kl  
Opettaja avoin  
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia puutöitä. Opetellaan 
perusasioita ja tutustutaan esineiden vaihtoehtoisiin rakenne- ja 
liitosmahdollisuuksiin. Käsityökalujen sekä puuntyöstökoneiden oikea ja 
turvallinen käyttö. Voit myös korjata ja entisöidä vanhoja huonekaluja. Kurssi 
on tarkoitettu sekä miehille että naisille. Tule rohkeasti mukaan! Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
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110410 Puutyökurssi - Toholampi  
Kuusiston koulu, teknisen työn luokka, Ullavantie 14 D, Toholampi  
Ke 17.00–20.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
80,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Toni Katajalaakso  
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110415 Kivi- ja hopeakorut  
Ent. Artesaaniopiston työpajarakennus, Ullavantie 20, Toholampi  
Ti 18.00–21.00 21.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
100,00 € Tunteja 44 sl, 56 kl  
Ari Haapamäki  
Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 opetuskertaa. Kokoontuminen myös 
syyslomaviikolla 42 eli ti 19.10. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110425 Ompelukurssi aloittelijoille  
Takalon koulu, tekstiilityön luokka, Urheilutie 1, Kannus  
Ma 17.30–19.45 25.10.–29.11.2021, 10.1.–14.2.2022  
45,00 € Tunteja 18 sl, 18 kl  
Piia Nisula  
Matalan kynnyksen ompelukurssi aloittelijoille ihan alkeista alkaen. Voit 
ommella mitä haluat, esim. lastenvaatteita, aikuisten vaatteita, 
kodintekstiilejä, koiran mantteleita, nukenvaatteita yms. Kurssilta voit ostaa 
kaiken materiaalin (maksu käteisellä) tai tuoda itse mukanasi. Voit hyödyntää 
vanhoja vaatteita (villapaidat, takit, farkut) sekä nauhoja, nappeja ym. 
Lisätietoja opettajalta puhelimitse 0400 968 335 tai aloituskerralla. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110430 Sashiko- ja Boro-kirjonta  
Takalon koulu, tekstiilityön luokka, Urheilutie 1, Kannus  
Pe 18.00–20.15, La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 26.–28.11.2021  
20,00 € Tunteja 15 sl  
Piia Nisula  
Boro- ja Sashiko-kirjonta ovat vanhoja japanilaisia työtapoja, joissa kaksi 
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kangaskerrosta liitetään yhteen lyhyillä etupistoilla. Sashikossa kuviot ovat 
tarkkoja ja Borossa vapaamuotoista pistopintaa. Kurssilla opit tekniikan 
perusteet omavalintaisen harjoituksen kautta. Tyylikkäillä kuvioilla voit kirjoa 
esim. sisustustekstiilin tai uudistaa vanhan vaatteen. La ja su pidämme 30 
min tauon, joten ota kahvit ja eväät mukaan. Lisätietoja opettajalta 
puhelimitse 0400 968 335 tai aloituskerralla. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110435 Neulomisen ja virkkaamisen ilo  
Kaupunginvirasto, takkahuone, Asematie 1, Kannus  
Ma 13.00–15.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
60,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Leena Puusaari  
Mukava ja rento kohtaamispaikka neulomisesta ja virkkaamisesta 
kiinnostuneille sekä aloitteleville että jo osaaville kädentaitajille. Ohjaajalta 
saa monipuolista henkilökohtaista opastusta sekä vinkkejä erilaisiin 
tekniikoihin ja neulontatöihin. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110445 Kasvivärjäys - Eskola - ennakkotieto; kurssi alkamassa 
syksyllä 2022  
Leppilampi, Leppilammentie 116, Kannus  
La 9.00–17.00, Pe 14.00–19.00  
Marja-Liisa Katajala, Tuija Isopahkala  
Luonnonkasveilla lankojen värjäämistä ulkona. Värjätään noin 1 
kg/kurssilainen. Värjäyslankoja voit ostaa kurssilta tai ottaa mukaan omat 
100 % villalangat. Värikasvit kerätään ennen kurssia, keräysohjeet saat 
sähköpostitse/kirjeitse. Ota kahvit ja eväät mukaan, pidämme taukoja 
työskentelyn lomassa. Materiaalimaksu käytön mukaan. Ilmoittautuminen 
avautuu kesällä/syksyllä 2022.  
 

110450 Mosaiikkiruukut ja -pallot - Eskola  
Eskolan kylätalo, kudontatila, Pinolankatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.00 2.–16.11.2021  
15,00 € Tunteja 8 sl  
Marja-Liisa Katajala, Tuija Isopahkala  
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Mosaiikkikuvioituja ruukkuja, sisustuspalloja ja joulukoristepalloja. Voit ottaa 
mukaan laatan- ja astianpaloja, myös punasaviruukkuja. Kurssilta voit ostaa 
isoja styroxpalloja (10-20 €). Saat kurssikirjeen ohjeineen 
sähköpostitse/kirjeitse. Kokoontumiset ti 2.11. ja 16.11. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110455 Makramee seinätekstiilit ja amppelit - Eskola  
Eskolan kylätalo, kudontatila, Pinolankatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.00 5.–19.4.2022  
15,00 € Tunteja 8 kl  
Marja-Liisa Katajala, Tuija Isopahkala  
Solmeile seinätekstiili tai amppeli makrameetekniikalla. Materiaaleja (25-30 €) 
voit ostaa kurssilta. Kokoontumiset ti 5.4. ja 19.4. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110475 Taitopaja / Kudonta - Eskola  
Eskolan kylätalo, kudontatila, Pinolankatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.00 28.9.–30.11.2021, 18.1.–19.4.2022  
70,00 € Tunteja 36 sl, 48 kl  
Marja-Liisa Katajala  
Sisustus- ja vaatetustekstiilejä kangaspuilla. Kankaanrakentamisen eri 
vaiheet. Mosaiikkiruukut ja -pallot (ti 2.11. & 16.11.) sekä Makramee 
seinätekstiilit ja amppelit (ti 5.4. & 19.4.) -kurssit sisältyvät kurssimaksuun. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. Syyskauden kokoontumiset 28.9., 5.10., 
12.10., 26.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11. Kevätkauden 
kokoontumiset 18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 
5.4., 19.4. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110480 Kankaankudonta - Yli-Kannus  
Yli-Kannuksen kyläkeskus, kudontatila, Ylikannuksentie 192, Kannus  
Ti 17.00–19.15 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
65,00 € Tunteja 33 sl, 42 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Kankaankudonnan eri vaiheet tutuksi, sopii myös aloittelijoille. Kurssilla on 
mahdollisuus kutoa monenlaisia sisustus- ja vaatetustekstiilejä sekä vauvan 
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kangaskerrosta liitetään yhteen lyhyillä etupistoilla. Sashikossa kuviot ovat 
tarkkoja ja Borossa vapaamuotoista pistopintaa. Kurssilla opit tekniikan 
perusteet omavalintaisen harjoituksen kautta. Tyylikkäillä kuvioilla voit kirjoa 
esim. sisustustekstiilin tai uudistaa vanhan vaatteen. La ja su pidämme 30 
min tauon, joten ota kahvit ja eväät mukaan. Lisätietoja opettajalta 
puhelimitse 0400 968 335 tai aloituskerralla. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110435 Neulomisen ja virkkaamisen ilo  
Kaupunginvirasto, takkahuone, Asematie 1, Kannus  
Ma 13.00–15.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
60,00 € Tunteja 33 sl, 39 kl  
Leena Puusaari  
Mukava ja rento kohtaamispaikka neulomisesta ja virkkaamisesta 
kiinnostuneille sekä aloitteleville että jo osaaville kädentaitajille. Ohjaajalta 
saa monipuolista henkilökohtaista opastusta sekä vinkkejä erilaisiin 
tekniikoihin ja neulontatöihin. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110445 Kasvivärjäys - Eskola - ennakkotieto; kurssi alkamassa 
syksyllä 2022  
Leppilampi, Leppilammentie 116, Kannus  
La 9.00–17.00, Pe 14.00–19.00  
Marja-Liisa Katajala, Tuija Isopahkala  
Luonnonkasveilla lankojen värjäämistä ulkona. Värjätään noin 1 
kg/kurssilainen. Värjäyslankoja voit ostaa kurssilta tai ottaa mukaan omat 
100 % villalangat. Värikasvit kerätään ennen kurssia, keräysohjeet saat 
sähköpostitse/kirjeitse. Ota kahvit ja eväät mukaan, pidämme taukoja 
työskentelyn lomassa. Materiaalimaksu käytön mukaan. Ilmoittautuminen 
avautuu kesällä/syksyllä 2022.  
 

110450 Mosaiikkiruukut ja -pallot - Eskola  
Eskolan kylätalo, kudontatila, Pinolankatu 1, Kannus  
Ti 17.00–20.00 2.–16.11.2021  
15,00 € Tunteja 8 sl  
Marja-Liisa Katajala, Tuija Isopahkala  
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110500 Kudonta - Lampin Tupa  
Lampin Tupa, kudontatila, Lampintie 3 D, Toholampi  
Ti 16.00–17.30 21.9.–30.11.2021, 18.1.–26.4.2022  
60,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Paula Tiala  
Kurssilla valmistetaan kudonnaisia osallistujien toiveiden mukaan. Vasta-
alkajat ovat myös tervetulleita. Yhteensä 25 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

Sanataide ja kirjallisuus 
110650 Lukupiiri - Kannus  
Lukio, Siltakatu 2, Kannus  
Joka 4. viikko  
To 18.00–19.30 16.9.–9.12.2021, 20.1.–19.5.2022  
25,00 € Tunteja 8 sl, 10 kl  
Marjaana Typpö  
Syvennä omaa kirjallisuudentuntemustasi ja lukukokemustasi osallistumalla 
lukupiiriin! Lukupiirissä luetaan kaunokirjallisuutta ja keskustellaan siitä 
yhdessä. Luettavat teokset ovat pääasiassa nykykirjallisuutta. Kokoontuminen 
kerran kuukaudessa koulukeskuksen luokassa K4 (lukion päässä). 
Ensimmäistä kokoontumiskertaa varten luettava teos on Anna Soudakovan 
"Mitä männyt näkevät". Lisäksi aloituskerralla kartoitetaan lukupiiriläisten 
toiveet ja ehdotukset käsiteltävistä teoksista ja hahmotellaan vuoden 
lukuohjelma. Lukupiiriin osallistumisella voi tehdä osasuorituksia lukion 
kirjallisuuskansiosta. Kokoontumiset to 16.9., 14.10., 11.11., 9.12., 20.1., 
17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110655 Lukupiiri - Toholampi  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Joka 4. viikko  
To 18.00–19.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–5.5.2022  
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kantoliinan tai kastemekkokankaan. Voimme myös ommella kastemekon. 
Voidaan tehdä myös makramee-töitä. Tule mukaan ja tuo omat ideasi siitä, 
mitä haluaisit kutoa tai tehdä. Materiaalimaksu käytön mukaan. Tervetuloa 
mukaan myös uudet kutojat! Ti 5.10. ei kokoontumista, kerta korvataan 
syyslomaviikon ti 19.10. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110485 Kudonta - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, kudontatila, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Joka toinen viikko  
Ti 18.00–20.15 14.9.–23.11.2021, 11.1.–5.4.2022  
50,00 € Tunteja 18 sl, 21 kl  
Paula Tiala  
Kurssilla valmistetaan kudonnaisia osallistujien toiveiden mukaan. Vasta-
alkajat ovat myös tervetulleita. Yhteensä 13 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110490 Kudonta - Isokangas  
Isonkankaan työväentalo, Sykäräisentie 752, Toholampi  
Joka toinen viikko  
Ti 18.00–20.15 21.9.–30.11.2021, 18.1.–12.4.2022  
50,00 € Tunteja 18 sl, 21 kl  
Paula Tiala  
Kurssilla valmistetaan kudonnaisia osallistujien toiveiden mukaan. Vasta-
alkajat ovat myös tervetulleita. Yhteensä 13 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

110495 Kudonta - Alakylä  
Alakylän seurojentalo, Vanhatie 276, Toholampi  
Joka toinen viikko  
Ti 13.30–15.45 21.9.–30.11.2021, 18.1.–12.4.2022  
50,00 € Tunteja 18 sl, 21 kl  
Paula Tiala  
Kurssilla valmistetaan kudonnaisia osallistujien toiveiden mukaan. Vasta-
alkajat ovat myös tervetulleita. Yhteensä 13 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
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110500 Kudonta - Lampin Tupa  
Lampin Tupa, kudontatila, Lampintie 3 D, Toholampi  
Ti 16.00–17.30 21.9.–30.11.2021, 18.1.–26.4.2022  
60,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Paula Tiala  
Kurssilla valmistetaan kudonnaisia osallistujien toiveiden mukaan. Vasta-
alkajat ovat myös tervetulleita. Yhteensä 25 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

Sanataide ja kirjallisuus 
110650 Lukupiiri - Kannus  
Lukio, Siltakatu 2, Kannus  
Joka 4. viikko  
To 18.00–19.30 16.9.–9.12.2021, 20.1.–19.5.2022  
25,00 € Tunteja 8 sl, 10 kl  
Marjaana Typpö  
Syvennä omaa kirjallisuudentuntemustasi ja lukukokemustasi osallistumalla 
lukupiiriin! Lukupiirissä luetaan kaunokirjallisuutta ja keskustellaan siitä 
yhdessä. Luettavat teokset ovat pääasiassa nykykirjallisuutta. Kokoontuminen 
kerran kuukaudessa koulukeskuksen luokassa K4 (lukion päässä). 
Ensimmäistä kokoontumiskertaa varten luettava teos on Anna Soudakovan 
"Mitä männyt näkevät". Lisäksi aloituskerralla kartoitetaan lukupiiriläisten 
toiveet ja ehdotukset käsiteltävistä teoksista ja hahmotellaan vuoden 
lukuohjelma. Lukupiiriin osallistumisella voi tehdä osasuorituksia lukion 
kirjallisuuskansiosta. Kokoontumiset to 16.9., 14.10., 11.11., 9.12., 20.1., 
17.2., 17.3., 21.4. ja 19.5. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

110655 Lukupiiri - Toholampi  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Joka 4. viikko  
To 18.00–19.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–5.5.2022  
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kuukaudet, kellonajat, prepositiot, sanajärjestys, aikamuodot sekä opimme 
uutta jokainen oman taitotasonsa mukaisesti. Kurssi on mielenkiintoinen 
kokonaisuus, sillä opintokauden aikana on mahdollisuus tehdä pieni 
opintoreissu Pietarsaareen, mikäli kurssilaiset niin haluavat! Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

120300 Englanti 1  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ti 18.00–19.30 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Sisko Luoto  
Englannin kielen opiskelua aloittajille ja kertaajille. Etenemme alkeista 
lähtevän Finn Lecturan Destinations 1 -kirjan mukaan, joka tarjoaa kaiken 
tarpeellisen kielen oppimiseen, tutustuttaa mielenkiintoisiin paikkoihin ja 
opettaa heti alusta alkaen matkailuun liittyvää sanastoa sekä todellisen 
elämän käyttöenglantia ja näin ollen rohkaisee jokaista opiskelijaa 
käyttämään kieltä eri tilanteissa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120310 Englannin kielen jatkokurssi  
Kuusiston koulu, luokka 303, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 18.00–19.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Juhani Ahonen  
Englannin kielen opiskelua Everyday English 4 -kirjan mukaan. Jatketaan siitä 
mihin viimeksi jäätiin. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120500 Ranskan kielen alkeiskurssi  
Takalon koulu, kieliluokka 070, Urheilutie 1, Kannus  
Ke 18.00–19.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Matthieu Guinard  
Ranskan kielen alkeiskurssi. Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen ja 
kulttuuriin. Oppitunnit koostuvat erilaisista kielenoppimisharjoituksista. 
Oppikirjana käytetään Escalier 1. Tunnit pidetään Takalon koululla englannin 
kielen luokassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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25,00 € Tunteja 8 sl, 10 kl  
Paula Määttälä  
Lukeminen on melko yksinäistä puuhaa, vaikka ajatuksia syntyy koko ajan. 
Tule jakamaan kirjan sinussa herättämiä ajatuksia ja tunnelmia lukupiiriin, 
johon kokoonnumme kerran kuukaudessa. Kirjan tarinan siivittämänä voi 
syntyä monenlaisia puheenaiheita itse elämästä. Ensimmäisellä kerralla 
käsittelemme hollantilaisen Herman Kochin romaania "Illallinen". Lisäksi 
käymme läpi vetäjän esittämän vuoden lukuohjelman ja osallistujien 
kirjatoiveet, joiden pohjalta sovimme luettavat kirjat. Kokoontumiset 16.9., 
7.10., 4.11., 2.12., 13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5. kirjaston monitoimitilassa. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Kielet 
120101 Suomi toisena kielenä  
Lukio, Siltakatu 2, Kannus  
Ke 18.00–19.30 27.10.–1.12.2021, 19.1.–23.2.2022  
30,00 € Tunteja 12 sl, 12 kl  
Marjaana Typpö ja Marika Päivärinta-Guinard  
Suomi toisena kielenä -kurssilla opiskellaan peruskielioppia ja harjoitellaan 
puhumista opiskelijoiden toiveiden ja osaamisen pohjalta. Kurssin 
opetuskielenä on suomi. Yhteensä 12 kokoontumiskertaa koulukeskuksen 
luokassa K4 (lukion päässä). Kurssimaksuun on mahdollista hakea 
maahanmuuttajille suunnattua opintosetelialennusta. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120200 Ruotsia rennosti  
Juhani Vuorisen koulu, kuvataideluokka, KU 117, Siltakatu 2, Kannus  
Ma 18.00–19.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Marjut Marttila  
Tule rohkeasti mukaan oppimaan uutta tai kertaamaan ruotsia rennosti oman 
taitotasosi mukaan. Lähtötasovaatimusta tällä kurssilla ei ole. Kurssilla 
keskitymme ruotsin kielen suulliseen ilmaisuun, kuuntelemalla ja 
keskustelemalla. Omaa sanavarastoaan jokainen kurssilainen voi kerryttää 
oman tarpeen mukaan. Kertaamme kieliopin perusteita: mm. järjestysluvut, 
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kuukaudet, kellonajat, prepositiot, sanajärjestys, aikamuodot sekä opimme 
uutta jokainen oman taitotasonsa mukaisesti. Kurssi on mielenkiintoinen 
kokonaisuus, sillä opintokauden aikana on mahdollisuus tehdä pieni 
opintoreissu Pietarsaareen, mikäli kurssilaiset niin haluavat! Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

120300 Englanti 1  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ti 18.00–19.30 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Sisko Luoto  
Englannin kielen opiskelua aloittajille ja kertaajille. Etenemme alkeista 
lähtevän Finn Lecturan Destinations 1 -kirjan mukaan, joka tarjoaa kaiken 
tarpeellisen kielen oppimiseen, tutustuttaa mielenkiintoisiin paikkoihin ja 
opettaa heti alusta alkaen matkailuun liittyvää sanastoa sekä todellisen 
elämän käyttöenglantia ja näin ollen rohkaisee jokaista opiskelijaa 
käyttämään kieltä eri tilanteissa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120310 Englannin kielen jatkokurssi  
Kuusiston koulu, luokka 303, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 18.00–19.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Juhani Ahonen  
Englannin kielen opiskelua Everyday English 4 -kirjan mukaan. Jatketaan siitä 
mihin viimeksi jäätiin. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120500 Ranskan kielen alkeiskurssi  
Takalon koulu, kieliluokka 070, Urheilutie 1, Kannus  
Ke 18.00–19.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Matthieu Guinard  
Ranskan kielen alkeiskurssi. Kurssilla tutustutaan ranskan kieleen ja 
kulttuuriin. Oppitunnit koostuvat erilaisista kielenoppimisharjoituksista. 
Oppikirjana käytetään Escalier 1. Tunnit pidetään Takalon koululla englannin 
kielen luokassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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Joka toinen viikko  
Ma 18.00–20.15 13.9.–22.11.2021  
25,00 € Tunteja 18 sl  
Raija Koski  
Opettele etsimään ja löytämään omat juuresi. Tällä kurssilla käymme 
perusteellisesti läpi esimerkkien ja oman työskentelyn avulla sukututkimuksen 
lähteet, joiden avulla voit tehdä laadukasta ja luotettavaa sukututkimusta 
käyttäen digitoitua sukututkimuksen perusaineistoa. Kurssi ei edellytä 
aiempaa sukututkimuskokemusta. Kurssin jälkeen sinulla on halutessasi myös 
mahdollisuus jatkaa kevätkaudella sukusi tutkimista erilaisten muiden 
mielenkiintoisten lähteiden parissa. Kokoontumiset joka toinen viikko, 
yhteensä 6 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

130105 Sukututkimuksen monet lähteet  
Juhani Vuorisen koulu, ATK/ATL-luokka, Siltakatu 2, Kannus  
Joka toinen viikko  
Ma 18.00–20.15 17.1.–4.4.2022  
25,00 € Tunteja 18 kl  
Raija Koski  
Haluaisitko jatkaa sukututkimustasi aina 1500-luvulle saakka vai perehtyä 
sukusi henkilöiden vaiheisiin tuomiokirjojen tai vaikka digitoitujen 
sanomalehtien avulla. Onko suvussasi sotilaita tai lähdetty siirtolaiseksi. Mihin 
mielenkiintosi sitten suuntautuukin, tällä kurssilla sinulla on mahdollisuus 
oppia löytämään uutta mielenkiintoista tietoa sukusi henkilöiden vaiheista eri 
aikakausina. Kokoontumiset joka toinen viikko, yhteensä 6 
kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

130110 Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushankkeen aloituskokous - 
maksuton tilaisuus  
Kaupunginvirasto, valtuustosali, Asematie 1, Kannus  
Ti 18.00–20.15 7.9.–26.10.2021  
0,00 € Tunteja 3 sl  
Eero Hanni  
Keski-Pohjanmaan siirtolaisuustiedon keräämisen aloituskokous Kannuksessa 
tiistaina 7.9.2021 klo 18 ja toisen kerran loka-marraskuussa (aika ilmoitetaan 
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120600 Venäjä 1  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
To 17.00–18.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Kati Nyman  
Alkeiskurssilla lähdemme aivan nollasta. Tutustumme perinteiseen ja 
nykypäivän venäläiseen kulttuuriin. Kurssin käytyäsi voit turvallisesti lähteä 
turistiksi Venäjälle, vaikka oppaaksi ystäville. Pärjäät myös venäjänkielisten 
tuttujen kanssa. Oppikirjana uudistettu Kafe Piter 1 (Finn Lectura 2020). 
Kirjan teemat on hyvin valittu ja sitä voisi luonnehtia ”lyhyesti virsi kaunis”. 
Opettajan motto: ”Pääasia, että edes yrität. Natiivit arvostavat joka 
tapauksessa sitä suuresti.” Opettajan mielestä oppimisen kannalta tärkeää: 
rento ja turvallinen ilmapiiri, kiireettömyys, vaihtelevat tuntirakenteet, 
jokaisen opiskelijan lähtökohdat ja toiveet huomioiden. Rohkeasti mukaan, 
jos vähänkään kiinnostaa naapurimaamme. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

120705 Espanja 3  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ke 18.00–19.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Sisko Luoto  
Oppikirja Finn Lecturan ¡Perfecto! 3 Espanjaa aikuisille. Opiskelu jatkuu 
kappaleesta 5. Kurssin aiheita ovat mm. elämänvaiheet ja koulutus, elokuvat 
ja musiikki sekä matkailu. Ajankohtaisia teemoja ovat digitaalisuus ja 
sosiaalinen media sekä etätyöskentely ja majoituksen varaaminen verkossa. 
Lisäksi opetellaan kertomaan Suomesta espanjaksi. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Sukututkimus ja historia 
130100 Sukututkimuksen perusteet  
Juhani Vuorisen koulu, ATK/ATL-luokka, Siltakatu 2, Kannus  
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Joka toinen viikko  
Ma 18.00–20.15 13.9.–22.11.2021  
25,00 € Tunteja 18 sl  
Raija Koski  
Opettele etsimään ja löytämään omat juuresi. Tällä kurssilla käymme 
perusteellisesti läpi esimerkkien ja oman työskentelyn avulla sukututkimuksen 
lähteet, joiden avulla voit tehdä laadukasta ja luotettavaa sukututkimusta 
käyttäen digitoitua sukututkimuksen perusaineistoa. Kurssi ei edellytä 
aiempaa sukututkimuskokemusta. Kurssin jälkeen sinulla on halutessasi myös 
mahdollisuus jatkaa kevätkaudella sukusi tutkimista erilaisten muiden 
mielenkiintoisten lähteiden parissa. Kokoontumiset joka toinen viikko, 
yhteensä 6 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

130105 Sukututkimuksen monet lähteet  
Juhani Vuorisen koulu, ATK/ATL-luokka, Siltakatu 2, Kannus  
Joka toinen viikko  
Ma 18.00–20.15 17.1.–4.4.2022  
25,00 € Tunteja 18 kl  
Raija Koski  
Haluaisitko jatkaa sukututkimustasi aina 1500-luvulle saakka vai perehtyä 
sukusi henkilöiden vaiheisiin tuomiokirjojen tai vaikka digitoitujen 
sanomalehtien avulla. Onko suvussasi sotilaita tai lähdetty siirtolaiseksi. Mihin 
mielenkiintosi sitten suuntautuukin, tällä kurssilla sinulla on mahdollisuus 
oppia löytämään uutta mielenkiintoista tietoa sukusi henkilöiden vaiheista eri 
aikakausina. Kokoontumiset joka toinen viikko, yhteensä 6 
kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

130110 Keski-Pohjanmaan siirtolaisuushankkeen aloituskokous - 
maksuton tilaisuus  
Kaupunginvirasto, valtuustosali, Asematie 1, Kannus  
Ti 18.00–20.15 7.9.–26.10.2021  
0,00 € Tunteja 3 sl  
Eero Hanni  
Keski-Pohjanmaan siirtolaisuustiedon keräämisen aloituskokous Kannuksessa 
tiistaina 7.9.2021 klo 18 ja toisen kerran loka-marraskuussa (aika ilmoitetaan 
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Tainio, Kannus. Moduuli 4.) 5.10.2021 Tiedon taltiointi ja tietolähteiden 
käyttö. Keskustelua. FT Outi Järvi ja FT Rainer Smedman, Kokkola sekä KL 
Jouni Korkiasaari. Moduuli 5.) 12.10.2021 Kurssin yhteenveto ja verkostojen 
luominen. Loppukeskustelu. Opetusneuvos Pentti Silvennoinen, Pietarsaari ja 
puheenjohtaja Kauppi Virkkala. Kokoontumiset valtuustosalissa, jossa luennot 
kuullaan ja nähdään etäyhteydellä. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Ilmoittautuminen paikan päällä. Lisätietoa osoitteesta: 
https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/ tai 
kauppi.virkkala@kaustinen.fi tai p. 0400 165 045.  
 

130120 Ahvenanmaan itsehallinto 100 v. ja Tarton rauha, Oskari 
Tokoi, Lohtajan välirauha, 1808-09 sodan seuraukset ja rutiköyhien 
Lohtajan komppanian ruotusotilaiden kohtalo ryssän suomalaisina 
sekä heidän jälkeläistensä tarinat siirtolaisina Ruotsissa ja 
Amerikassa  
Työväentalo Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, Kannus  
Kokoontumiset 1-2 kertaa kuukaudessa  
To 18.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–31.3.2022  
40,00 € Tunteja 15 sl, 15 kl  
Juha Tainio  
Keski-Pohjanmaalla jääkauden päättyessä syntyneet joet, järvet, harjut ja 
lahdet muovasivat maiseman, jossa asutus alkoi jo kivikaudella. Sen jäljet 
näkyvät vieläkin ja alueen pronssikauden löydöt kertovat, että asutus jatkui, 
ihmiset liikkuivat ja kauppa yhdisti Fennoskandian asukkaat. Arkeologiset 
löydöt sekä paikannimet ovat pohjana muinaisten ihmisten asumisen ja 
liikkumisen ymmärtämiseen ja selittämiseen. Useamman kielen taito avaa 
sanoille laajemman merkityksen. Myös ihmisjoukkojen, heimojen ja kansojen 
nimet ovat selitettävissä niiden muinaisten asuinpaikkojen maiseman avulla. 
Kurssin tapaamisten teemoja: Lohtajan komppania ja kylien synty, 
esimerkiksi Viirrejokilaakso ja sen nauhamainen kyläastus. Elämää Tokoin 
kotiseudulla 1800-luvulla, lapsuus, suku, koulu, kirkonkylä ja siirtolaisen 
paluu. Polkupyörällä pääministeriksi. Kannuksen kasvun aika 1900-luvun 
alussa. Tokoin jäljillä siirtolaisena Amerikassa, everstinä Muurmanskissa ja 
maanpakolaisena: Suomi Ahvenanmaa, Petsamo ja Tarton rauha. 
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa, ajankohdat sovitaan kurssilaisten 
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myöhemmin). Tilaisuuksien teemana on järjestäytyä keräystä varten 
paikkakunnan kylillä ja taajamissa. Keräämisestä kiinnostuneet yksityiset ja 
yhdistysten edustajat ovat tervetulleita. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Ilmoittautuminen paikan päällä. Vetäjänä on Eero Hanni Kannus-Seurasta, 
puh. 040 771 1221. Läsnä K-P Siirtolaisuustyöryhmän puheenjohtaja Kauppi 
Virkkala sekä työryhmän edustajia. Tervetuloa!  
 

130115 Keski-Pohjanmaan siirtolaisuustiedon keräykseen 
kouluttava ja ohjaava maksuton kurssi  
Kaupunginvirasto, valtuustosali, Asematie 1, Kannus  
Ti 18.00–20.30 14.9.–12.10.2021  
0,00 € Tunteja 16,65 sl  
Useita luennoitsijoita  
Keski-Pohjanmaan Siirtolaisuushanke 1850-1960 on talkoohenkinen, 
historiallisen Keski-Pohjanmaan siirtolaisuutta koskeva kansalaiskeräys, jota 
tietyt julkiset tahot ja media tukevat. K-P Kulttuuriliitto on hankkeen 
perustaja ja kivijalka. Se on nimennyt K-P Siirtolaisuustyöryhmän hanketta 
toteuttamaan. K-P lehtikonserni on myös hankkeessa mukana. Turun 
Siirtolaisuusinstituutilta ja K.H. Renlundin museolta on saatu asiantuntija-
apua. Alueelliset kotiseutuyhdistykset, sukututkimusyhdistykset, seuroja ja 
kirjastoja on saatu mukaan. Maakunnan kattavan 60 hengen 
yhdyshenkilöverkoston tueksi tarvitaan innokkaita siirtolaisuustiedon kerääjiä. 
Kurssilla käytännön keräystyön oppiminen on pääasia. Oppisisältöinä ovat K-P 
Siirtolaisuushankkeelle jo laaditut diasarjat, hankkeen keräysohjeet ja muu 
kotimainen sekä kansainvälinen lähdemateriaali. Kurssilla halutaan opettaa ja 
ohjata osallistujia turvalliseen siirtolaisuustiedon paikalliseen keräykseen, 
haastattelutekniikoihin, tiedon taltioimiseen ja materiaalien jatkokäytön 
mahdollisuuksiin. Moduulien sisällöt ja pääkouluttajat ovat: Moduuli 1.) 
14.9.2021 Luento: Siirtolaisuuden merkitys Keski-Pohjanmaalle. Dosentti, FT 
Markku Mattila, Siirtolaisuusinstituutti Seinäjoki. Kurssin esittely ja tavoitteet. 
Keskustelua. FT Outi Järvi, Vaasa ja puheenjohtaja YM Kauppi Virkkala, 
Kaustinen. Moduuli 2.) 21.9.2021 Siirtolaisuustiedon keräyksen välineet. 
Keskustelua. KL Jouni Korkiasaari, Turku ja DI Pekka Rauhala, Helsinki. 
Moduuli 3.) 28.9.2021 Siirtolaisuustiedon keräyksen haastattelutilanteiden 
oppiminen. Keskustelua. DI Pekka Rauhala ja toimittaja/verkostotutkija Juha 
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Tainio, Kannus. Moduuli 4.) 5.10.2021 Tiedon taltiointi ja tietolähteiden 
käyttö. Keskustelua. FT Outi Järvi ja FT Rainer Smedman, Kokkola sekä KL 
Jouni Korkiasaari. Moduuli 5.) 12.10.2021 Kurssin yhteenveto ja verkostojen 
luominen. Loppukeskustelu. Opetusneuvos Pentti Silvennoinen, Pietarsaari ja 
puheenjohtaja Kauppi Virkkala. Kokoontumiset valtuustosalissa, jossa luennot 
kuullaan ja nähdään etäyhteydellä. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 
Ilmoittautuminen paikan päällä. Lisätietoa osoitteesta: 
https://keskipohjanmaansiirtolaisuus.wordpress.com/ tai 
kauppi.virkkala@kaustinen.fi tai p. 0400 165 045.  
 

130120 Ahvenanmaan itsehallinto 100 v. ja Tarton rauha, Oskari 
Tokoi, Lohtajan välirauha, 1808-09 sodan seuraukset ja rutiköyhien 
Lohtajan komppanian ruotusotilaiden kohtalo ryssän suomalaisina 
sekä heidän jälkeläistensä tarinat siirtolaisina Ruotsissa ja 
Amerikassa  
Työväentalo Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, Kannus  
Kokoontumiset 1-2 kertaa kuukaudessa  
To 18.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–31.3.2022  
40,00 € Tunteja 15 sl, 15 kl  
Juha Tainio  
Keski-Pohjanmaalla jääkauden päättyessä syntyneet joet, järvet, harjut ja 
lahdet muovasivat maiseman, jossa asutus alkoi jo kivikaudella. Sen jäljet 
näkyvät vieläkin ja alueen pronssikauden löydöt kertovat, että asutus jatkui, 
ihmiset liikkuivat ja kauppa yhdisti Fennoskandian asukkaat. Arkeologiset 
löydöt sekä paikannimet ovat pohjana muinaisten ihmisten asumisen ja 
liikkumisen ymmärtämiseen ja selittämiseen. Useamman kielen taito avaa 
sanoille laajemman merkityksen. Myös ihmisjoukkojen, heimojen ja kansojen 
nimet ovat selitettävissä niiden muinaisten asuinpaikkojen maiseman avulla. 
Kurssin tapaamisten teemoja: Lohtajan komppania ja kylien synty, 
esimerkiksi Viirrejokilaakso ja sen nauhamainen kyläastus. Elämää Tokoin 
kotiseudulla 1800-luvulla, lapsuus, suku, koulu, kirkonkylä ja siirtolaisen 
paluu. Polkupyörällä pääministeriksi. Kannuksen kasvun aika 1900-luvun 
alussa. Tokoin jäljillä siirtolaisena Amerikassa, everstinä Muurmanskissa ja 
maanpakolaisena: Suomi Ahvenanmaa, Petsamo ja Tarton rauha. 
Kokoontumiset noin kerran kuukaudessa, ajankohdat sovitaan kurssilaisten 
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Metsästys 
250720 Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi  
Lukio, Siltakatu 2, Kannus  
Ma 18.00–20.30, Ti 18.00–20.30, Ke 18.00–20.30, To 18.00–20.30 4.–
7.4.2022  
30,00 € Tunteja 13,32 kl  
Juha Landin  
Metsästäjätutkinnon tentin ajankohta ilmoitetaan kurssilla. Tentin hinta on 20 
€. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Maksuton luento 
320250 Ikäihmiset petos- ja huijausrikollisuuden kohteena – luento 
to 4.11.2021 klo 18 Kitinkannuksessa – Vapaa pääsy!  
Kitinkannus, liikuntasali, Kitinkuja 2, Kannus  
To 18.00–19.30 4.11.2021  
0,00 € Tunteja 2 sl  
Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat –hankkeen luennoitsija Turvallisen 
vanhuuden puolesta -  
Tule kuulemaan lisätietoa aiheesta. Luennolla lisätään ikäihmisten ja heidän 
läheistensä tietämystä ilmiöstä ja siltä suojautumisesta. Mummonmarkan 
vartijat on ikäihmisten taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018-
2021. Taloudellisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan sekä lähisuhteissa 
tapahtuvaa taloudellista hyväksikäyttöä että ulkopuolisten tekemiä petoksia ja 
huijauksia. Ennen tilaisuuden alkua on mahdollisuus ostaa kahvia ja 
leivonnaisia. Tilaisuudessa myös hoitotarjouksia mm. kuivavesihieronta. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa!  
 

Tietotekniikka ja videokuvaus 
340160 Tietotekniikan yksityistunnit (á 45 min / 15 €)  
Kaupunginvirasto, kokous- ja koulutushuone, Asematie 1, Kannus  
Pe 15.00–18.00 17.9.–3.12.2021, 14.1.–8.4.2022  
15,00 € Tunteja 44 sl, 48 kl  
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kanssa yhdessä. Kurssille voi osallistua myös etänä. Lisäksi keväällä ja 
syksyllä on viikonloppuseminaari-tyylinen tapaaminen, johon myös etänä 
osallistuvat kutsutaan. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Itsepuolustus 
250300 Naisten itsepuolustuskurssi  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
La 9.00–16.00 5.2.2022  
15,00 € Tunteja 8 kl  
Anita Niemi  
Itsepuolustuskurssi on tarkoitettu naisille ja yli 15-vuotiaille tytöille. Opitaan 
ymmärtämään uhkatilanteiden kehittyminen ja puolustamaan itseä ja toista 
ihmistä oikeudetonta hyökkäystä vastaan. Opetellaan käytännön harjoitusten 
kautta menetelmät, joiden avulla on helpompi selvitä erilaisista 
uhkatilanteista sekä tilanteiden ennaltaehkäisystä ja jälkihoidosta. Kurssi 
sisältää myös teoriaosuuden. Kurssi antaa hyvät eväät kehittää itseä 
ennakoimaan erilaiset uhkatilanteet sekä selviämään niistä. Teoria mm; 
riskikartoitus (ympäristö), sanaton viestintä ja aistien hyödyntäminen, 
vaaratilanteiden ennakointi, pelkotilat ja niiden määrittäminen, turvaväli, 
hätäsuunnitelman tekeminen ja sen hyödyntäminen itsepuolustuksessa, 
uhkaavan henkilön kohtaaminen ja rauhoittava viestintä, hätävarjeluoikeus, 
jälkihoito ja oikeusprosessi. Käytäntö mm; seisomisasento, puhutteluasento, 
puolustusasento, liikkuminen, äänenkäyttö, turvaväli (oma reviiri), 
loitonnustekniikka, yllätyksellinen vastahyökkäys pakenemiseen, 
irrottautuminen ja poistuminen lähimpään turvapaikkaan, irrottautuminen 
rinnuksista, käsistä ja vyötäröltä tarttumisiin, irrottautuminen 
kuristusotteesta, torjunnat iskuja ja potkuja vastaan, hätävarjelu (sallitut 
keinot), maassa puolustautuminen. Aamupäivällä teoriaosuus (ota 
muistiinpanovälineet mukaan), iltapäivällä käytännön harjoituksia. Pukeudu 
joustaviin vaatteisiin ja tossuihin. Päivän aikana pidetään lounastauko (45 
min) ja kahvitauko (15 min). Ota omat eväät mukaan tai voit ostaa purtavaa 
kahviosta. Kouluttaja Anita Niemeltä saa kurssin sisällöstä lisätietoja 
tarvittaessa p. 050 586 1266. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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Metsästys 
250720 Metsästäjätutkintoon valmentava kurssi  
Lukio, Siltakatu 2, Kannus  
Ma 18.00–20.30, Ti 18.00–20.30, Ke 18.00–20.30, To 18.00–20.30 4.–
7.4.2022  
30,00 € Tunteja 13,32 kl  
Juha Landin  
Metsästäjätutkinnon tentin ajankohta ilmoitetaan kurssilla. Tentin hinta on 20 
€. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Maksuton luento 
320250 Ikäihmiset petos- ja huijausrikollisuuden kohteena – luento 
to 4.11.2021 klo 18 Kitinkannuksessa – Vapaa pääsy!  
Kitinkannus, liikuntasali, Kitinkuja 2, Kannus  
To 18.00–19.30 4.11.2021  
0,00 € Tunteja 2 sl  
Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat –hankkeen luennoitsija Turvallisen 
vanhuuden puolesta -  
Tule kuulemaan lisätietoa aiheesta. Luennolla lisätään ikäihmisten ja heidän 
läheistensä tietämystä ilmiöstä ja siltä suojautumisesta. Mummonmarkan 
vartijat on ikäihmisten taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntahanke 2018-
2021. Taloudellisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan sekä lähisuhteissa 
tapahtuvaa taloudellista hyväksikäyttöä että ulkopuolisten tekemiä petoksia ja 
huijauksia. Ennen tilaisuuden alkua on mahdollisuus ostaa kahvia ja 
leivonnaisia. Tilaisuudessa myös hoitotarjouksia mm. kuivavesihieronta. 
Vapaa pääsy! Tervetuloa!  
 

Tietotekniikka ja videokuvaus 
340160 Tietotekniikan yksityistunnit (á 45 min / 15 €)  
Kaupunginvirasto, kokous- ja koulutushuone, Asematie 1, Kannus  
Pe 15.00–18.00 17.9.–3.12.2021, 14.1.–8.4.2022  
15,00 € Tunteja 44 sl, 48 kl  
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Jorma Ronkainen  
Henkilökohtainen tietotekniikan opastus. Varaa itsellesi yksi tai useampi 
henkilökohtainen opetustunti tarpeen mukaan. Kaikki tietotekniikkaan liittyvä, 
laitetuki ja ohjelmat sekä älypuhelimien, tablet-laitteiden, navigaattorien yms. 
käyttöopastus on mahdollista. Henkilöllä tulisi olla oma laite 
(tietokone/tabletti/puhelin yms.) mukana kun osallistuu tunnille. Tarvittaessa 
opettaja voi tuoda omia laitteita kokeiltavaksi eli laitteiston 
käyttömahdollisuudesta keskustellaan henkilökohtaisesti ennen tunnille 
saapumista. Opetustunnin kesto/kurssimaksu on 45 min/15 €. Opetustuntien 
ajankohdat sovitaan erikseen puhelimitse opettajan kanssa. Ilmoittaudu 
ennakkoon, niin yhteystietosi annetaan opettajalle ja hän ottaa sinuun 
yhteyttä sopiaksenne ajankohdan.  
 

340165 Videokuvaus ja -muokkaus  
Juhani Vuorisen koulu, ATK/ATL-luokka, Siltakatu 2, Kannus  
To 18.00–19.30 28.10.–25.11.2021  
20,00 € Tunteja 10 sl  
Jorma Ronkainen  
Kurssilla opetellaan videokuvauksen ja -editoinnin teknisiä ja sisällöllisiä 
perusteita niin, että osallistuja oppii suunnittelemaan ja tuottamaan 
esitysvalmiin videon, joka toimii some-kanavilla. Työpajassa käydään myös 
läpi keskeisimpien some-kanavien erityispiirteitä. Ota oma älypuhelin/tabletti 
tms. mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Kasvit ja puutarha 
710310 Marjapensaan leikkaus  
Toimipaikka avoin, Toholampi  
Kurssi pidetään ulkona  
Pe 17.00–19.15 1.10.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Tule opettelemaan marjapensaiden leikkausta yhdessä opettajan 
opastuksella. Käymme läpi marjapensaiden leikkauksen luonnossa joko 
kurssilaisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla 
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saat käytännön vinkkejä ja neuvoja marjapensaiden hoidosta. Ota mukaasi 
kynä, puutarhasakset ja pukeudu sään mukaan. Mikäli sinun puutarhassasi on 
leikkaukseen sopivia marjapensaita, mainitse siitä ilmoittautumisen 
yhteydessä. Tarkempi kokoontumispaikka ilmoitetaan lähemmin. Ilmoittaudu 
ennakkoon ke 29.9. mennessä!  
 

710320 Laatikkoviljely  
Toimipaikka avoin, Kannus  
Kurssi pidetään ulkona  
Ma 17.00–19.15 4.10.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Laatikkoviljely säästää selkää ja se ei vaadi suurta tilaa kotipuutarhassa tai 
palstalla. Laatikkoviljelyn puutarhakurssilla käymme läpi mm. 
laatikkoviljelmän perustaminen, laatikkoon sopivat kasvit, lannoitukset, 
kasvinsuojelun, kastelun, peittämisen jne. Käytännöllinen kurssi, jossa 
kasataan kasvatuslaatikko ja kylvetään eri kasvien siemenet. Voit kylvää 
myös syksyisin monen kasvin siemenet laatikkoon, jolloin ne ovat valmiina 
kun kevät koittaa. Jos kurssille ilmoittautuvalla on sopiva paikka tarjota, 
voimme kokoontua siellä. Tarkempi kokoontumispaikka ilmoitetaan 
lähemmin. Pukeudu säänmukaisesti ja ota mukaan muistiinpanovälineet ja 
valpas mieli. Ilmoittaudu ennakkoon to 30.9. mennessä!  
 

710330 Helppoa kompostointia  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ma 17.30–19.45 25.10.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Tule ja opettele palauttamaan energia puutarhaasi kompostorin avulla! 
Käymme läpi seuraavat aiheet; kompostoinnin niksit ja yleisimmät virheet, 
mitä kompostoriin voi laittaa ja mitä ei, kompostointi talvella, itse tehty 
kompostori, erilaiset kompostorit, kompostorimallit esittelyssä. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet. Ilmoittaudu ennakkoon ke 20.10. mennessä!  
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Jorma Ronkainen  
Henkilökohtainen tietotekniikan opastus. Varaa itsellesi yksi tai useampi 
henkilökohtainen opetustunti tarpeen mukaan. Kaikki tietotekniikkaan liittyvä, 
laitetuki ja ohjelmat sekä älypuhelimien, tablet-laitteiden, navigaattorien yms. 
käyttöopastus on mahdollista. Henkilöllä tulisi olla oma laite 
(tietokone/tabletti/puhelin yms.) mukana kun osallistuu tunnille. Tarvittaessa 
opettaja voi tuoda omia laitteita kokeiltavaksi eli laitteiston 
käyttömahdollisuudesta keskustellaan henkilökohtaisesti ennen tunnille 
saapumista. Opetustunnin kesto/kurssimaksu on 45 min/15 €. Opetustuntien 
ajankohdat sovitaan erikseen puhelimitse opettajan kanssa. Ilmoittaudu 
ennakkoon, niin yhteystietosi annetaan opettajalle ja hän ottaa sinuun 
yhteyttä sopiaksenne ajankohdan.  
 

340165 Videokuvaus ja -muokkaus  
Juhani Vuorisen koulu, ATK/ATL-luokka, Siltakatu 2, Kannus  
To 18.00–19.30 28.10.–25.11.2021  
20,00 € Tunteja 10 sl  
Jorma Ronkainen  
Kurssilla opetellaan videokuvauksen ja -editoinnin teknisiä ja sisällöllisiä 
perusteita niin, että osallistuja oppii suunnittelemaan ja tuottamaan 
esitysvalmiin videon, joka toimii some-kanavilla. Työpajassa käydään myös 
läpi keskeisimpien some-kanavien erityispiirteitä. Ota oma älypuhelin/tabletti 
tms. mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Kasvit ja puutarha 
710310 Marjapensaan leikkaus  
Toimipaikka avoin, Toholampi  
Kurssi pidetään ulkona  
Pe 17.00–19.15 1.10.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Tule opettelemaan marjapensaiden leikkausta yhdessä opettajan 
opastuksella. Käymme läpi marjapensaiden leikkauksen luonnossa joko 
kurssilaisen kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Kurssilla 
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710340 Lannoita oikein  
Kuusiston koulu, luokka 109, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 17.30–19.45 1.11.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Käymme läpi mm. kasvien lannoitus eri vuodenaikoina, miten ja millä 
lannoitat, kalkitus, luonnollinen lannoitus, helpot kotikonstit jne. Saat mukaasi 
helpot ohjeet, joita voit hyödyntää kotipihallasi. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet ja valpas mieli. Ilmoittaudu ennakkoon to 28.10. 
mennessä!  
 

710350 Ystävänpäivän kukka-asetelma  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ma 17.00–19.15 14.2.2022  
10,00 € Tunteja 3 kl  
Marko Ahola  
Tule ja ilahduta itseäsi tai muita opettelemalla tekemään kukka-asetelman, 
jonka voit viedä valmiina kotiisi. Kurssi sopii niin miehille, naisille kuin 
nuorille. Käymme läpi kukkien lukumäärän, mitä kukat kertovat, erilaiset 
juhlat ym. Opettaja tuo mukanaan leikkokukat, leikkovihreät sekä 
oassissienet. Ota mukaan terävä puukko, pieni malja tai astia, johon teet 
kukka-asetelmasi sekä lämpösuoja kuljetusta varten. Materiaalimaksu 10 € 
maksetaan erikseen käteisellä, varaa tasaraha. Ilmoittaudu ennakkoon to 
10.2. mennessä!  
 

710360 Puutarhapalstan hoito  
Kuusiston koulu, luokka 109, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ti 17.30–19.45 8.3.2022  
10,00 € Tunteja 3 kl  
Marko Ahola  
Tule ja ammenna tietoa kasvimaan perustamiseen ja sen hoitoon. Käymme 
läpi mm. lannoitus, kalkitus, yleisimmät virheet hoidoissa, siemenet, helpot 
hoito-ohjeet, jne. Ilmoittaudu ennakkoon ke 2.3. mennessä!  
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710370 Omenapuun leikkauskurssi  
Toimipaikka avoin, Kannus  
Kurssi pidetään ulkona  
Ma 17.00–19.15 2.5.2022  
10,00 € Tunteja 3 kl  
Marko Ahola  
Tule ja opettele omenapuun leikkausta yhdessä opettajan opastuksella. 
Käymme läpi omenapuun leikkauksen luonnossa joko kurssilaisen 
kotipuutarhassa tai opettajan valitsemassa paikassa. Saat käytännön vinkkejä 
ja neuvoja omenapuun hoidosta. Ota mukaasi hyvä mieli, puutarhasakset ja 
pukeudu sään mukaan. Mikäli sinun puutarhassasi on leikkaukseen sopivia 
omenapuita, mainitse siitä ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkempi 
kokoontumispaikka ilmoitetaan lähemmin. Ilmoittaudu ennakkoon ke 27.4. 
mennessä!  
 

Kotitalous 
810210 Viinikurssi I  
Kuusiston koulu, kotitalousluokka, Ullavantie 14 D, Toholampi  
Pe 18.00–19.30 29.10.–26.11.2021  
15,00 € Tunteja 10 sl  
Matthieu Guinard  
Kurssi sisältää perusasioita kurssilaisten tietojen ja kiinnostusten mukaan. 
Tavoitteena on tutustua merkittävimpiin viinintuottajamaiden viinityyppeihin, 
kehittää omaa viinintunnistamiskykyä ja näin oppia valitsemaan oikeanlainen 
ruokaviini. Kurssi sisältää teoreettista tietoa, johon tutustutaan käytännössä 
maistamalla esiteltyjä viinityyppejä. Viinien lisäksi voimme tutustua myös 
esimerkiksi konjakkeihin. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

810215 Viinikurssi II  
Kuusiston koulu, kotitalousluokka, Ullavantie 14 D, Toholampi  
Pe 18.00–19.30 21.1.–18.2.2022  
15,00 € Tunteja 10 kl  
Matthieu Guinard  
Kurssi sisältää perusasioita kurssilaisten tietojen ja kiinnostusten mukaan. 
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710340 Lannoita oikein  
Kuusiston koulu, luokka 109, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 17.30–19.45 1.11.2021  
10,00 € Tunteja 3 sl  
Marko Ahola  
Käymme läpi mm. kasvien lannoitus eri vuodenaikoina, miten ja millä 
lannoitat, kalkitus, luonnollinen lannoitus, helpot kotikonstit jne. Saat mukaasi 
helpot ohjeet, joita voit hyödyntää kotipihallasi. Ota mukaan 
muistiinpanovälineet ja valpas mieli. Ilmoittaudu ennakkoon to 28.10. 
mennessä!  
 

710350 Ystävänpäivän kukka-asetelma  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
Ma 17.00–19.15 14.2.2022  
10,00 € Tunteja 3 kl  
Marko Ahola  
Tule ja ilahduta itseäsi tai muita opettelemalla tekemään kukka-asetelman, 
jonka voit viedä valmiina kotiisi. Kurssi sopii niin miehille, naisille kuin 
nuorille. Käymme läpi kukkien lukumäärän, mitä kukat kertovat, erilaiset 
juhlat ym. Opettaja tuo mukanaan leikkokukat, leikkovihreät sekä 
oassissienet. Ota mukaan terävä puukko, pieni malja tai astia, johon teet 
kukka-asetelmasi sekä lämpösuoja kuljetusta varten. Materiaalimaksu 10 € 
maksetaan erikseen käteisellä, varaa tasaraha. Ilmoittaudu ennakkoon to 
10.2. mennessä!  
 

710360 Puutarhapalstan hoito  
Kuusiston koulu, luokka 109, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ti 17.30–19.45 8.3.2022  
10,00 € Tunteja 3 kl  
Marko Ahola  
Tule ja ammenna tietoa kasvimaan perustamiseen ja sen hoitoon. Käymme 
läpi mm. lannoitus, kalkitus, yleisimmät virheet hoidoissa, siemenet, helpot 
hoito-ohjeet, jne. Ilmoittaudu ennakkoon ke 2.3. mennessä!  
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Tavoitteena on tutustua merkittävimpiin viinintuottajamaiden viinityyppeihin, 
kehittää omaa viinintunnistamiskykyä ja näin oppia valitsemaan oikeanlainen 
ruokaviini. Kurssi sisältää teoreettista tietoa, johon tutustutaan käytännössä 
maistamalla esiteltyjä viinityyppejä. Käsittelemme viiniasioita kattavasti, 
mutta tiivistetysti. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

Tanssi ja liikunta 
210505 Kehonhuoltoa ja -hallintaa itämaisen tanssin keinoin  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
To 18.00–19.30 7.10.–16.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Riitta Leinonen  
Sopii kaikenikäisille ja -kokoisille naisille. Tervetuloa mukaan myös uudet 
tanssijat! Tunnit pidetään KitinVaparin peilisalissa. Kokoontuminen myös 
syyslomaviikon to 21.10.2021. Kiirastorstaina 14.4.2022 tunteja ei pidetä. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

210520 Kantritanssi - Alkeiskurssi  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
To 17.15–18.45 16.9.–14.10.2021  
15,00 € Tunteja 10 sl  
Perttu Niemi  
Tervetuloa rohkeasti mukaan kantritanssin alkeiskurssille! Kurssin jälkeen 
sinulla on halutessasi valmiudet jatkaa kantritanssin jatkokurssilla to 28.10. 
alkaen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

210525 Kantritanssi - Jatkokurssi  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
To 17.15–18.45 28.10.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
45,00 € Tunteja 12 sl, 26 kl  
Perttu Niemi  
Kantritanssi tarkoitettu kaikille kantritanssista kiinnostuneille. Musiikkina 
kantrin lisäksi myös muut musiikin genret. Kantritanssi on mukava tapa 
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liikkua, syke nousee, rytmitaju kehittyy ja koordinaatiokyky paranee. 
Kantritanssi sopii kaikenikäisille sekä miehille että naisille. Opetellaan valmiita 
koreografioita, aloitetaan helpoilla ja haastetta lisätään pikkuhiljaa, ryhmän 
tason mukaan. Kantritanssissa et tarvitse paria. Kiirastorstaina 14.4.2022 
tunteja ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

210550 Lavis® - Lavatanssijumppa  
Takalon koulu, sali, Urheilutie 1, Kannus  
Ke 18.00–19.00 6.10.–1.12.2021, 12.1.–9.3.2022  
40,00 € Tunteja 10,64 sl, 10,64 kl  
Saija Sääskö  
Lavis® -lavatanssijumppa on suomalainen liikuntamuoto, joka perustuu 
lavatanssiaskeleiden ja jumpan yhdistelmään. Lavis® -tunneilla kuka tahansa 
voi kohentaa kuntoaan ja hankkia hyvää mieltä tanssilavoilta tutun musiikin 
tahtiin. Tunneilla soi musiikki aina humpasta jenkkaan ja cha chaasta rokkiin. 
Vaikka Lavis® -tunneilla oppii kuntoilun lomassa lavatanssien perusaskeleita, 
kyse ei ole tanssin opetuksesta vaan jumpasta. Tärkeää onkin hyvä ja rento 
fiilis, jossa jokainen saa liikkua omalla tasollaan! Tanssiparin puute ei ole 
ongelma, sillä tunneilla tanssitaan ilman paria. Syyskaudella 8 ja 
kevätkaudella 8 kertaa. Ilmoittaudu ennakkoon. 
 

830100 Vanhempien miesten liikunta  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus 
To 16.15–17.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
35,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Janne Nivala  
Kiirastorstaina 14.4.2022 jumppaa ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830105 Miesten liikunta  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
To 17.15–18.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
35,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Janne Nivala  
Kiirastorstaina 14.4.2022 jumppaa ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830110 Miesten kuntoliikunta - Viitoja  
Viitojan koulu, Kannustie 599, Toholampi  
To 19.00–20.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
40,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Janne Nivala  
Monimuotoista teholiikuntaa eri välineillä ja oman kehon painolla. 
Kiirastorstaina 14.4.2022 jumppaa ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830115 Väkkärä - musiikkiliikuntaa lapsille  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ma 17.30–18.30 1.–29.11.2021  
15,00 € Tunteja 6,65 sl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tule mukaan iloiseen menoon. Väkkärä on hauskaa yhdessä tekemistä ja 
kokemista, liikkumista ilman kilpailua ja vertailua. Tunti sisältää vaihtelevasti 
teeman mukaan tanssia improvisoiden ja ohjattuna, tarinaliikuntaa, 
tanssillisia piirileikkejä, aivojumppaa, lapsijoogaa ja venyttelyä. Luovuus ja 
kehonhuolto samassa paketissa rennosti ja hyväksyvästi. Liikumme yksin, 
pareittain ja ryhmänä. Opit omien tuntemusten kuuntelemista ja tekemistä 
niiden mukaan, samalla opit myös toisten kunnioittamista ja kuuntelemista. 
Jokaiseen harjoittelukertaan kuuluu leikki, ilo, liikkumisen riemu sekä 
rauhoittuminen ja hiljaisuudesta nauttiminen. Tunnille mukaan: mukavat 
joustavat vaatteet, liukumattomat tossut, jumppamatto ja vesipullo. Yhteensä 
5 kokoontumiskertaa. Väkkärä on suunnattu eskarilaisille ja 1-3 -luokkalaisille. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830120 Kevyt liikunta  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ti 17.30–18.30 5.10.–14.12.2021, 11.1.–19.4.2022  
40,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Riitta Leinonen  
Perusjumpan lisäksi käytämme tunneilla ajoittain myös välineitä, esimerkiksi 
keppejä ja kuminauhoja. Oma jumppa-alusta olisi hyvä ottaa mukaan. Sopii 
kaikenikäisille liikkujille. Kokoontuminen myös syyslomaviikon ti 19.10.2021. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830125 Naisten kuntosali  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
To 19.30–21.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830130 Sisäpyöräily  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ke 18.15–19.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
40,00 € Tunteja 11 sl, 14 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
Sisäpyöräilyssä kehitetään peruskuntoa ja lihaskestävyyttä musiikin tahdissa 
polkemalla. Tunnilla voit säätää vastuksen oman tuntemuksen mukaan. Ota 
tunnille mukaan pyyhe, sisäliikuntakengät ja juomapullo. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830135 Ladynyrkkeily I  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 17.30–18.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Taina / Sami Mustonen  
Kuntonyrkkeilyä ja lihaskuntopiirillä toteutettu koko vartaloa vahvistava tunti. 
Hanskat voit lainata ohjaajalta tai tuoda omat. Nyrkkeily vahvistaa etenkin 
niska-hartiaseudun lihaksia. Tunti pidetään painisalissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830140 Ladynyrkkeily II  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 18.15–19.15 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
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830110 Miesten kuntoliikunta - Viitoja  
Viitojan koulu, Kannustie 599, Toholampi  
To 19.00–20.00 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
40,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Janne Nivala  
Monimuotoista teholiikuntaa eri välineillä ja oman kehon painolla. 
Kiirastorstaina 14.4.2022 jumppaa ei pidetä. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830115 Väkkärä - musiikkiliikuntaa lapsille  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ma 17.30–18.30 1.–29.11.2021  
15,00 € Tunteja 6,65 sl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tule mukaan iloiseen menoon. Väkkärä on hauskaa yhdessä tekemistä ja 
kokemista, liikkumista ilman kilpailua ja vertailua. Tunti sisältää vaihtelevasti 
teeman mukaan tanssia improvisoiden ja ohjattuna, tarinaliikuntaa, 
tanssillisia piirileikkejä, aivojumppaa, lapsijoogaa ja venyttelyä. Luovuus ja 
kehonhuolto samassa paketissa rennosti ja hyväksyvästi. Liikumme yksin, 
pareittain ja ryhmänä. Opit omien tuntemusten kuuntelemista ja tekemistä 
niiden mukaan, samalla opit myös toisten kunnioittamista ja kuuntelemista. 
Jokaiseen harjoittelukertaan kuuluu leikki, ilo, liikkumisen riemu sekä 
rauhoittuminen ja hiljaisuudesta nauttiminen. Tunnille mukaan: mukavat 
joustavat vaatteet, liukumattomat tossut, jumppamatto ja vesipullo. Yhteensä 
5 kokoontumiskertaa. Väkkärä on suunnattu eskarilaisille ja 1-3 -luokkalaisille. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830120 Kevyt liikunta  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ti 17.30–18.30 5.10.–14.12.2021, 11.1.–19.4.2022  
40,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Riitta Leinonen  
Perusjumpan lisäksi käytämme tunneilla ajoittain myös välineitä, esimerkiksi 
keppejä ja kuminauhoja. Oma jumppa-alusta olisi hyvä ottaa mukaan. Sopii 
kaikenikäisille liikkujille. Kokoontuminen myös syyslomaviikon ti 19.10.2021. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
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Kuntonyrkkeilyä ja lihaskuntopiirillä toteutettu koko vartaloa vahvistava tunti. 
Sopii aloittelijoille. Hanskat voit lainata ohjaajalta tai tuoda omat. Nyrkkeily 
vahvistaa etenkin niska-hartiaseudun lihaksia. Tunti pidetään painisalissa. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830143 Kahvakuula - Välikannus  
Välikannuksen ent. koulun piha, Himangantie 659, Kannus  
Ma 17.45–18.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
40,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
FysioSportti-X - Niina Niemonen  
Tehokasta treeniä kahvakuulan kanssa ja ilman. Tunnit pidetään ulkona 
koulun pihalla. Käymme läpi perusliikkeitä ja niiden variaatioita. Mukaan 
pääsee hyvin vaikka et olisi aiemmin kuulaillutkaan. Ota oma kahvakuula 
mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830145 Kahvakuula - Eskola  
Eskola-talo, Koulutie 3, Kannus  
Ma 19.00–20.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
FysioSportti-X - Niina Niemonen  
Tehokasta treeniä kahvakuulan kanssa ja ilman. Käymme läpi perusliikkeitä ja 
niiden variaatioita. Mukaan pääsee hyvin vaikka et olisi aiemmin 
kuulaillutkaan. Ota oma kahvakuula mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830150 Perusjumppa - Roikola  
Roikolan koulun sali, Alaviirteentie 71-73, Kannus  
Ke 17.00–18.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
FysioSportti-X - Niina Niemonen  
Perusjumppaa välinein tai ilman vaihtelevin teemoin ryhmäläisten toiveet 
huomioiden, esim. kiertorataharjoittelua. Tunti sisältää lihaskunto-osion 45 
min ja venyttelyt 15 min. Ei hyppyjä eikä koreografisia askelluksia. Sopii 
kaikenikäisille liikkujille, sekä naisille että miehille, liikkeiden tehon voi 
säädellä oman kuntotason mukaisesti. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830155 Perusjumppa - Yli-Kannus  
Yli-Kannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, Kannus  
To 17.00–18.30 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
60,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
FysioSportti-X - Miia Känsälä  
Perusjumppaa välinein tai ilman vaihtelevin teemoin ryhmäläisten toiveet 
huomioiden. Tunti sisältää lihaskunto-osion 60 min ja venyttelyt 30 min. Ei 
hyppyjä eikä koreografisia askelluksia. Sopii kaikenikäisille liikkujille, sekä 
naisille että miehille. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830160 Kuntosaliharjoittelu - Yli-Kannus  
Yli-Kannuksen kyläkeskus, Ylikannuksentie 192, Kannus  
Ke 19.30–20.30 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
Kyläkeskuksen kuntosalilla ohjattua kuntosaliharjoittelua sekä venyttelyjä. 
Soveltuu kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830175 Kuntojumppa - Märsylä  
Märsylän koulun sali, Märsyläntie 21, Kannus  
Ke 18.30–20.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
60,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
FysioSportti-X - Niina Niemonen  
Perusjumppaa välinein tai ilman vaihtelevin teemoin ryhmäläisten toiveet 
huomioiden, esim. kahvakuulailua. Tunti sisältää lihaskunto-osion 60 min ja 
venyttelyt 30 min. Ei hyppyjä eikä koreografisia askelluksia. Sopii 
kaikenikäisille liikkujille, sekä naisille että miehille. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830180 Kuntoliikunta naisille ja miehille - Sykäräinen  
Sykäräisen koulu, liikuntasali, Koulutie 21, Toholampi  
Ma 19.00–20.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
40,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Teijo Peltokangas  
Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 13 kertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830185 Miesten kuntoliikunta - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ke 19.00–20.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830190 Spinning - Ryhmä 1 - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ti 17.45–18.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat pyörän käyttömaksun 2 € 
jokaiselta kerralta. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. 
Ilmoittautuminen ennakkoon suoraan kurssin opettajalle p. 040 507 2630.  
 

830195 Spinning - Ryhmä 2 - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ti 19.00–20.00 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat pyörän käyttömaksun 2 € 
jokaiselta kerralta. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. 
Ilmoittautuminen ennakkoon suoraan kurssin opettajalle p. 040 507 2630.  
 

830205 Vesijumppa  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
To 17.00–17.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
40,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
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Monipuolista sekä helppoa vesiliikuntaa välineillä ja ilman monitoimialtaassa 
(+30°C). Osallistuja pystyy säätämään harjoittelun tehoja helposti itse. 
Vesijumppa sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Kiirastorstaina 
14.4.2022 jumppaa ei pidetä. Kurssimaksun lisäksi uintilipun hinta maksetaan 
erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830220 Kasvokoulu  
Kaupunginvirasto, yläkerran toimintatila, Asematie 1, Kannus  
To 19.00–20.15 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
55,00 € Tunteja 18,37 sl, 21,71 kl  
Kati Nyman  
Kasvokouluharjoituksilla ilmelihakset nousevat, purentalihakset rentoutuvat ja 
pään verenkierto paranee. Voit saada helpotusta mm. päänsärkyyn, purenta- 
ja poskiontelovaivoihin. Silmien lihasten aktivointi kirkastaa silmät ja virkistää 
koko olemuksen. Pään alueen lisäksi käsittelemme niska-hartiaseutua, 
käsivarsia ja kämmeniä sekä rintakehän aluetta. Vaihtelua ja tehokkuutta 
liikkeisiin tuovat erilaiset pienvälineet. Loppurentoutuminen on 
kokonaisvaltaista. Kurssilla saat helppoja ja hauskoja vinkkejä terveytesi 
tueksi. Tarvitset vain avoimen mielen. Osallistujien toiveita kuunnellaan 
herkällä korvalla. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei kokoontumista. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830225 Asahi Health -terveysliikunta  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
La 9.00–10.00 18.9.–4.12.2021  
20,00 € Tunteja 13,30 sl  
Maria Markkio  
Asahi on kokonaisvaltaista ja monipuolista terveysliikuntaa kaikenikäisille ja -
kuntoisille, sekä miehille että naisille. Se soveltuu mm. ikäihmisille, raskaana 
oleville, nivel- ja selkävaivoista kärsiville sekä urheilijoille palauttavana 
harjoituksena. Helposti omaksuttavilla liikesarjoilla avataan ja rentoutetaan 
järjestelmällisesti koko kehoa. Liikesarjat ovat rauhallisia ja venyttäviä ja ne 
tehdään hitaan hengityksen tahdissa. Tunti koostuu kehon tehokkaasti 
lämmittävästä asahi-harjoituksesta, venyttelyosuudesta ja 
loppurentoutuksesta. Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja 
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830185 Miesten kuntoliikunta - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ke 19.00–20.00 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830190 Spinning - Ryhmä 1 - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ti 17.45–18.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat pyörän käyttömaksun 2 € 
jokaiselta kerralta. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. 
Ilmoittautuminen ennakkoon suoraan kurssin opettajalle p. 040 507 2630.  
 

830195 Spinning - Ryhmä 2 - Hirvikoski  
Hirvikosken maaseutuhotelli, Tornikoskentie 50, Toholampi  
Ti 19.00–20.00 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
45,00 € Tunteja 14,63 sl, 18,62 kl  
Teijo Peltokangas  
Kurssimaksun lisäksi osallistujat maksavat pyörän käyttömaksun 2 € 
jokaiselta kerralta. Syyskaudella 11 ja kevätkaudella 14 kertaa. 
Ilmoittautuminen ennakkoon suoraan kurssin opettajalle p. 040 507 2630.  
 

830205 Vesijumppa  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
To 17.00–17.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
40,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Vapaa-ajanpalveluiden ohjaaja  
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kunnioittaen. Harjoitusasuksi joustava vaatetus ja esim. liukuestesukat tai 
jumppatossut. Ota mukaan jumppamatto/makuualusta. Yhteensä 10 
kokoontumiskertaa, pyhäinpäivänä 5.11. ei kokoontumista. Lisätietoja Maria 
Markkio p. 050 573 9894. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830230 Pilates - perustaso  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 17.00–18.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Saija Sääskö  
Perustason Pilates-tunti, joka sopii alkeiskurssin käyneille. Tunnilla teemme 
harjoitteita ilman välineitä. Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa 
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia, parantaa ja ylläpitää ryhtiä sekä selän 
terveyttä. Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. Ota mukaan oma jumppamatto. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830235 Pilates pienvälineillä  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 18.00–19.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Saija Sääskö  
Pilates-tunti, joka sopii alkeiskurssin käyneille. Tunnilla käytämme 
pienvälineitä kuten palloa, rengasta, rullaa, käsipainoja ja kuminauhaa. Omia 
välineitä ei tarvitse olla. Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa 
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia, parantaa ja ylläpitää ryhtiä sekä selän 
terveyttä. Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. Ota mukaan oma jumppamatto. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830240 Alkeispilates  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 16.15–17.15 15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
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Saija Sääskö  
Helppo Pilates-tunti, joka sopii aloittelijoille, lajia vähän harrastaneille ja 
sinulle joka kaipaat rauhallista liikuntaa. Pilates on kehonhallintamenetelmä, 
joka vahvistaa erityisesti keskivartalon syviä lihaksia, parantaa ja ylläpitää 
ryhtiä sekä selän terveyttä. Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, liikkuvuutta, 
kehonhallintaa sekä kehotietoisuutta. Ota mukaan oma jumppamatto. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830245 Jooga ja äänimaljarentoutus - Eskola  
Eskola-talo, Koulutie 3, Kannus  
Ti 18.30–19.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–19.4.2022  
55,00 € Tunteja 18,37 sl, 23,38 kl  
Ulla Kauppinen  
Tule mukaan Eskola-talolla alkavaan joogaan ja äänimaljarentoutukseen. 
Aloitamme lempeästi, kuitenkin hieman itseämme haastaen, lopuksi 
rentoudumme äänimaljojen säestyksellä. Aiempaa kokemusta et tarvitse, sitä 
vastoin tarvitset avaran mielen, joogamaton, tyynyn tai kaksi sekä viltin. 
Mikäli sinulla on joogatiiliä, bolsteri, vyö ym. ja olet tottunut niitä käyttämään, 
ota ihmeessä mukaan! Lisätietoja ohjaajalta p. 0400 895 852. Kurssi sopii 
sekä naisille, miehille että myös nuorille. Pukeudu rennosti ja lämpimästi. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830250 Hathajooga  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Ma 19.00–20.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tunti perustuu Hathajoogaan. Kurssi sopii perusterveille joogaa jonkin verran 
harjoittaneille. Joogan aktiivinen harjoittaminen edistää terveyttä ja 
hyvinvointia, kehon liikkuvuutta, tasapainoa ja energisyyttä sekä lisää iloa, 
rentoutta ja läsnäoloa elämään. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja myös 
nuorille! Pukeudu rennosti ja lämpimästi (sali voi olla viileä), ota mukaan 
villasukat, vesipullo, alusta, tyyny ja peite. Ma 4.10. ei kokoontumista, kerta 
korvataan syyslomaviikon ma 18.10. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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kunnioittaen. Harjoitusasuksi joustava vaatetus ja esim. liukuestesukat tai 
jumppatossut. Ota mukaan jumppamatto/makuualusta. Yhteensä 10 
kokoontumiskertaa, pyhäinpäivänä 5.11. ei kokoontumista. Lisätietoja Maria 
Markkio p. 050 573 9894. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830230 Pilates - perustaso  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 17.00–18.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Saija Sääskö  
Perustason Pilates-tunti, joka sopii alkeiskurssin käyneille. Tunnilla teemme 
harjoitteita ilman välineitä. Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa 
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia, parantaa ja ylläpitää ryhtiä sekä selän 
terveyttä. Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. Ota mukaan oma jumppamatto. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830235 Pilates pienvälineillä  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ma 18.00–19.00 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
Saija Sääskö  
Pilates-tunti, joka sopii alkeiskurssin käyneille. Tunnilla käytämme 
pienvälineitä kuten palloa, rengasta, rullaa, käsipainoja ja kuminauhaa. Omia 
välineitä ei tarvitse olla. Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka vahvistaa 
erityisesti keskivartalon syviä lihaksia, parantaa ja ylläpitää ryhtiä sekä selän 
terveyttä. Pilates-harjoittelu kehittää voimaa, liikkuvuutta, kehonhallintaa 
sekä kehotietoisuutta. Ota mukaan oma jumppamatto. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830240 Alkeispilates  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
Ke 16.15–17.15 15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022  
50,00 € Tunteja 14,63 sl, 17,29 kl  
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830255 Hathajooga - Aloittelijat ja hiukan jooganneet  
Raasakan koulu, sali, Siltakatu 1, Kannus  
Pe 18.30–20.00 17.9.–10.12.2021, 14.1.–8.4.2022  
55,00 € Tunteja 24 sl, 24 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa viikon päätteeksi rentouttavaan ja koko kehoa tasapainottavaan 
joogaan. Kurssin aikana tehdään aloittelijoille sopivia Hathajoogan 
harjoituksia luonnollisen hengityksen mukaan, vähitellen edetään kohti 
keskitason joogaa. Harjoitukset edistävät mm. kehon liikkuvuutta, 
tasapainoa, energisyyttä ja rentoutta. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja 
myös nuorille! Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 
044 591 7238) ennakkoon. Pukeudu rennosti ja lämpimästi (sali voi olla 
viileä), ota mukaan alusta, villasukat, vesipullo, tyyny ja peite. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830260 Parantavat liikkeet - rytminen liikeharjoittelu  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.30–20.00 15.–22.9.2021  
10,00 € Tunteja 4 sl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Rytmiset liikkeet ovat rytmissä toistuvia liikesarjoja. Liikesarjat löydettiin 
tarkkailemalla vauvaiässä olevien lasten liikemaailmaa. Liikesarjojen 
stimuloinnilla on huomattu olevan hermojärjestelmää rauhoittava ja 
eheyttävä vaikutus. Kurssilla tutkimme, miten parantavat liikkeet voivat 
purkaa faskiajännityksiä. Jatkamme kehon avaamista yhdistämällä parantavat 
liikkeet, loppurentoutuksen ja kristallimaljan värähtelevän hoidon. Liikesarjat 
tuntuvat syvällä kehossa ja vaikuttavat rentoutujan keskushermostoon. 
Menetelmänä rytminen liikeharjoittelu on kaikille sopiva ja turvallinen niin 
marjanpoimijalle, toimistotyöntekijälle ja opiskelijalle kuin myös urheilijalle. 
Rytmistä liikeharjoittelua kannattaa kokeilla ADHD:n tai ADD:n kaltaisista 
oireista kärsiville lapsille ja nuorille. Pukeudu rennosti. Ota mukaan alusta, 
villasukat, vesipullo, tyyny ja huopa. Yhteensä 2 kokoontumiskertaa kirjaston 
monitoimitilassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830265 Hathajoogaa alkajille ja raihnaisille  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.45–20.00 29.9.–17.11.2021  
20,00 € Tunteja 11,69 sl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa koko kehoa tasapainottavan joogaan pariin. Kurssin aikana 
tehdään aloittelijoille sopivia Hathajoogan harjoituksia luonnollisen 
hengityksen mukaan. Harjoitukset edistävät mm. kehon liikkuvuutta, 
tasapainoa, energisyyttä ja rentoutta. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja 
myös nuorille! Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 
044 591 7238) ennakkoon. Ota mukaan alusta, villasukat, vesipullo, tyyny ja 
peite. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa kirjaston monitoimitilassa. Ke 6.10. ei 
kokoontumista, kerta korvataan syyslomaviikon ke 20.10. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830270 EFT-menetelmä - stressin purku ja tunteiden vapautus - 
syksy  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.30–20.00 24.11.–1.12.2021  
10,00 € Tunteja 4 sl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tällä kurssilla opit EFT-menetelmän eli naputtelun perusteet. Menetelmä on 
helppo oppia. Kurssin jälkeen voit käyttää sitä milloin tahansa kotona tai 
työpaikalla. EFT on lempeän tehokas itsehoitomenetelmä, jossa naputellaan 
kehon meridiaaneilla olevia akupisteitä samalla, kun huomio keskitetään 
tunteeseen tai asiaan, jonka haluaa muuttaa tai jota haluaa selkeyttää. 
Naputtelu ja tietynlainen sanallistaminen rauhoittavat mantelitumakkeen, joka 
on aivojen pelkokeskus. Naputtelun käyttömahdollisuudet ovat mitä 
moninaisimmat alkaen peloista, epämääräisestä pahasta olosta ja 
stressioireiden purkamisesta päätyen kivun lievittämiseen, oppimisvaikeuksien 
poistamiseen ja vaikkapa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Modernin 
aivotutkimuksen tulokset aivojen muovautuvuudesta vahvistavat EFT-
menetelmän vaikuttavuuden, nopeuden ja tulosten pysyvyyden. Yhteensä 2 
kokoontumiskertaa kirjaston monitoimitilassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830275 Hathajooga ja rentoutusliikunta  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.45–20.00 12.1.–23.2.2022  
20,00 € Tunteja 11,69 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa koko kehoa tasapainottavan joogaan pariin. Kurssin aikana 
tehdään aloittelijoille sopivia Hathajoogan harjoituksia luonnollisen 
hengityksen mukaan, vähitellen edetään kohti keskitason joogaa. Tunneilla 
tarpeen mukaan myös muita rentoutusliikunnan elementtejä mm. venyttely, 
hengitysharjoitukset. Harjoitukset edistävät mm. kehon liikkuvuutta, 
tasapainoa, energisyyttä ja rentoutta. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja 
myös nuorille! Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 
044 591 7238) ennakkoon. Pukeudu rennosti. Ota mukaan alusta, villasukat, 
vesipullo, tyyny ja peite. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa kirjaston 
monitoimitilassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830280 Hathajooga ja virtaava liike  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.45–20.00 9.3.–6.4.2022  
15,00 € Tunteja 8,35 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa koko kehoa tasapainottavan Hathajoogaan pariin. Kurssin aikana 
joogaamme luonnollisen hengityksen mukaan siirtyen asanasta toiseen ja 
lisäksi opimme aurinkotervehdyksen muunnoksineen. Harjoitukset edistävät 
mm. kehon liikkuvuutta, tasapainoa, voimaa, energisyyttä ja rentoutta. 
Aurinkotervehdys rauhoittaa illalla ajatuksia ja avaa kehon tukkoisuutta sekä 
maadoittaa. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja myös nuorille! 
Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 044 591 7238) 
ennakkoon. Pukeudu rennosti. Ota mukaan alusta, villasukat, vesipullo, tyyny 
ja peite. Yhteensä 5 kokoontumiskertaa kirjaston monitoimitilassa. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830285 EFT-menetelmä - stressin purku ja tunteiden vapautus - 
kevät  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
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Ke 18.30–20.00 13.–20.4.2022  
10,00 € Tunteja 4 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tällä kurssilla opit EFT-menetelmän eli naputtelun perusteet. Menetelmä on 
helppo oppia. Kurssin jälkeen voit käyttää sitä milloin tahansa kotona tai 
työpaikalla. EFT on lempeän tehokas itsehoitomenetelmä, jossa naputellaan 
kehon meridiaaneilla olevia akupisteitä samalla, kun huomio keskitetään 
tunteeseen tai asiaan, jonka haluaa muuttaa tai jota haluaa selkeyttää. 
Naputtelu ja tietynlainen sanallistaminen rauhoittavat mantelitumakkeen, joka 
on aivojen pelkokeskus. Naputtelun käyttömahdollisuudet ovat mitä 
moninaisimmat alkaen peloista, epämääräisestä pahasta olosta ja 
stressioireiden purkamisesta päätyen kivun lievittämiseen, oppimisvaikeuksien 
poistamiseen ja vaikkapa omien tavoitteiden saavuttamiseen. Modernin 
aivotutkimuksen tulokset aivojen muovautuvuudesta vahvistavat EFT-
menetelmän vaikuttavuuden, nopeuden ja tulosten pysyvyyden. Yhteensä 2 
kokoontumiskertaa kirjaston monitoimitilassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830290 Metsäjooga - syksy  
Kirkkoherranviraston puistoalue (vanhan pappilan puisto), Lampintie 7, 
Toholampi  
To 19.15–20.00 16.9.–4.11.2021  
20,00 € Tunteja 7 sl  
Anette Hietalahti  
Metsä on syvällä suomalaisen sielunmaisemassa. Metsä on ollut, ja on yhä 
edelleenkin, osa ihmisen arkea ja pyhää. Se on paikka hiljentymiselle, 
virkistäytymiselle ja vahvoille elämyksille. Metsässä oleilun 
terveysvaikutuksistakin puhutaan jo aivan yleisesti. Kun jooga viedään 
metsään, tukevat nämä kaksi kehon ja mielen hyvinvointia edistävät 
elementit kauniilla tavalla toisiaan. Metsäjoogassa mukaillaan 
kulttuuriantropologi ja joogaopettaja Mia Jokinivan kehittelemää joogan 
muotoa, jossa hathajoogan asanat ovat saaneet vaikutteita Kalevalasta, 
suomalaisesta luonnosta ja mytologiasta. Metsäjooga tarjoaa kehon ja mielen 
harjoitteita, kunnioittaen ja hyödyntäen ihmisen ja luonnon ikiaikaista liittoa, 
inspiroituen metsän eri vuodenajoista. Varaa mukaan juomapullo, 
säänmukaiset joustavat ulkoiluvaatteet sekä halutessasi jumppamatto tai 
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830275 Hathajooga ja rentoutusliikunta  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.45–20.00 12.1.–23.2.2022  
20,00 € Tunteja 11,69 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa koko kehoa tasapainottavan joogaan pariin. Kurssin aikana 
tehdään aloittelijoille sopivia Hathajoogan harjoituksia luonnollisen 
hengityksen mukaan, vähitellen edetään kohti keskitason joogaa. Tunneilla 
tarpeen mukaan myös muita rentoutusliikunnan elementtejä mm. venyttely, 
hengitysharjoitukset. Harjoitukset edistävät mm. kehon liikkuvuutta, 
tasapainoa, energisyyttä ja rentoutta. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja 
myös nuorille! Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 
044 591 7238) ennakkoon. Pukeudu rennosti. Ota mukaan alusta, villasukat, 
vesipullo, tyyny ja peite. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa kirjaston 
monitoimitilassa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830280 Hathajooga ja virtaava liike  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
Ke 18.45–20.00 9.3.–6.4.2022  
15,00 € Tunteja 8,35 kl  
Sirkka-Liisa Ypyä  
Tervetuloa koko kehoa tasapainottavan Hathajoogaan pariin. Kurssin aikana 
joogaamme luonnollisen hengityksen mukaan siirtyen asanasta toiseen ja 
lisäksi opimme aurinkotervehdyksen muunnoksineen. Harjoitukset edistävät 
mm. kehon liikkuvuutta, tasapainoa, voimaa, energisyyttä ja rentoutta. 
Aurinkotervehdys rauhoittaa illalla ajatuksia ja avaa kehon tukkoisuutta sekä 
maadoittaa. Kurssi sopii niin naisille kuin miehille ja myös nuorille! 
Mahdollisista terveysongelmista voi kysyä ohjaajalta (Sirkkis p. 044 591 7238) 
ennakkoon. Pukeudu rennosti. Ota mukaan alusta, villasukat, vesipullo, tyyny 
ja peite. Yhteensä 5 kokoontumiskertaa kirjaston monitoimitilassa. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830285 EFT-menetelmä - stressin purku ja tunteiden vapautus - 
kevät  
Kirjastotalo, Kirkkotie 2, Toholampi  
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muu istuinalusta. Kokoonnumme Toholammin kunnantalon parkkipaikalle 
(Lampintie 5), josta suuntaamme vanhan pappilan takana olevalle 
puistoalueelle. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
830295 Metsäjooga - kevät  
Kirkkoherranviraston puistoalue (vanhan pappilan puisto), Lampintie 7, 
Toholampi  
To 19.15–20.00 31.3.–19.5.2022  
20,00 € Tunteja 7 kl  
Anette Hietalahti  
Metsä on syvällä suomalaisen sielunmaisemassa. Metsä on ollut, ja on yhä 
edelleenkin, osa ihmisen arkea ja pyhää. Se on paikka hiljentymiselle, 
virkistäytymiselle ja vahvoille elämyksille. Metsässä oleilun 
terveysvaikutuksistakin puhutaan jo aivan yleisesti. Kun jooga viedään 
metsään, tukevat nämä kaksi kehon ja mielen hyvinvointia edistävät 
elementit kauniilla tavalla toisiaan. Metsäjoogassa mukaillaan 
kulttuuriantropologi ja joogaopettaja Mia Jokinivan kehittelemää joogan 
muotoa, jossa hathajoogan asanat ovat saaneet vaikutteita Kalevalasta, 
suomalaisesta luonnosta ja mytologiasta. Metsäjooga tarjoaa kehon ja mielen 
harjoitteita, kunnioittaen ja hyödyntäen ihmisen ja luonnon ikiaikaista liittoa, 
inspiroituen metsän eri vuodenajoista. Varaa mukaan juomapullo, 
säänmukaiset joustavat ulkoiluvaatteet sekä halutessasi jumppamatto tai 
muu istuinalusta. Kokoonnumme Toholammin kunnantalon parkkipaikalle 
(Lampintie 5), josta suuntaamme vanhan pappilan takana olevalle 
puistoalueelle. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
830300 Jooga  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
To 15.15–16.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Kai Heikkilä  
Yin-jooga. Sopii kaikille tasosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Syksyllä 11 
kokoontumiskertaa, keväällä 14. Yksi kerta pidetään jonakin lauantaina, 
ajankohta sovitaan yhdessä kevätkauden aikana. Kokoontuminen myös 
kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830305 Kesäjooga  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
To 15.15–16.45, Ke 15.15–16.45 5.–25.5.2022  
15,00 € Tunteja 8 kl  
Kai Heikkilä  
Yin-jooga. Sopii kaikille tasosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Ota oma 
alusta mukaan. Pukeudu lämpötilaan sopiviin ja joustaviin vaatteisiin, joissa 
on helppo liikkua. Yhteensä 4 kokoontumiskertaa to 5.5., 12.5., 19.5. ja ke 
25.5. Mikäli jonakin kertana on sopivan lämmintä joogata ulkona, siitä 
ilmoitetaan ennakkoon samana päivänä tekstiviestillä. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830310 Aquajooga (Vesijooga)  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ke 16.30–17.15 15.9.–1.12.2021, 12.1.–13.4.2022  
45,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Anette Hietalahti  
Maailmalla suuren suosion saanut aquajooga eli vesijooga on rantautunut 
myös Suomeen! Vesijooga on tehokas kuntoilumuoto ja kuuluu 
vesiliikuntalajeihin. Vesijoogan salaisuus piilee rauhallisissa ja hallituissa 
liikkeissä, mitkä lisäävät tasapainoa ja lihasvoimaa. Aikaisempaa jooga- tai 
vesiliikuntakokemusta ei tarvitse olla. Vesi kannattelee, vastustaa ja ohjaa. 
Lämmin vesi kiihdyttää aineenvaihduntaa ja tukee rauhallisesti tehtäviä 
jooga-asanoita eli asentoja. Vesi edesauttaa ja helpottaa venyttävien 
liikkeiden tekemistä. Tunti soveltuu kaikille; kuntoilijoille palauttavaksi 
treeniksi, lihaskuntoa ja tasapainoa hakevalle tukiharjoitukseksi tai henkilölle, 
jonka nivelet ja lihakset hyötyvät veden kannattavasta voimasta. 
Vesijoogatunti pitää sisällään alkulämmittelyn, asanaharjoitukset ja 
loppurentoutuksen. Harjoitus kestää 45 min. Tunnilla soi musiikki. 
Kokoontumiset monitoimialtaassa (+30°C). Kurssimaksun lisäksi uintilipun 
hinta maksetaan erikseen. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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muu istuinalusta. Kokoonnumme Toholammin kunnantalon parkkipaikalle 
(Lampintie 5), josta suuntaamme vanhan pappilan takana olevalle 
puistoalueelle. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
830295 Metsäjooga - kevät  
Kirkkoherranviraston puistoalue (vanhan pappilan puisto), Lampintie 7, 
Toholampi  
To 19.15–20.00 31.3.–19.5.2022  
20,00 € Tunteja 7 kl  
Anette Hietalahti  
Metsä on syvällä suomalaisen sielunmaisemassa. Metsä on ollut, ja on yhä 
edelleenkin, osa ihmisen arkea ja pyhää. Se on paikka hiljentymiselle, 
virkistäytymiselle ja vahvoille elämyksille. Metsässä oleilun 
terveysvaikutuksistakin puhutaan jo aivan yleisesti. Kun jooga viedään 
metsään, tukevat nämä kaksi kehon ja mielen hyvinvointia edistävät 
elementit kauniilla tavalla toisiaan. Metsäjoogassa mukaillaan 
kulttuuriantropologi ja joogaopettaja Mia Jokinivan kehittelemää joogan 
muotoa, jossa hathajoogan asanat ovat saaneet vaikutteita Kalevalasta, 
suomalaisesta luonnosta ja mytologiasta. Metsäjooga tarjoaa kehon ja mielen 
harjoitteita, kunnioittaen ja hyödyntäen ihmisen ja luonnon ikiaikaista liittoa, 
inspiroituen metsän eri vuodenajoista. Varaa mukaan juomapullo, 
säänmukaiset joustavat ulkoiluvaatteet sekä halutessasi jumppamatto tai 
muu istuinalusta. Kokoonnumme Toholammin kunnantalon parkkipaikalle 
(Lampintie 5), josta suuntaamme vanhan pappilan takana olevalle 
puistoalueelle. Yhteensä 7 kokoontumiskertaa. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 
830300 Jooga  
Kuusiston koulu, sali, Ullavantie 18 A, Toholampi  
To 15.15–16.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–14.4.2022  
55,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Kai Heikkilä  
Yin-jooga. Sopii kaikille tasosta, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Syksyllä 11 
kokoontumiskertaa, keväällä 14. Yksi kerta pidetään jonakin lauantaina, 
ajankohta sovitaan yhdessä kevätkauden aikana. Kokoontuminen myös 
kiirastorstaina 14.4.2022. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830325 Saunajooga I  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 16.00–16.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
55,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830330 Saunajooga II  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 16.15–17.00 14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022  
55,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
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830315 Kuningatarjooga™ - Lantionpohjalihasjumppa - 
Alkeisryhmä  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 17.00–18.30 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Kuningatarjoogaa™ eli lantionpohjalihaksia vahvistavaa lempeää venyttelyä ja 
lihasharjoituksia. Harjoitus kestää 1,5 tuntia sisältäen alustavan aihekohtaisen 
puheenvuoron, alku- ja loppurentoutukset, lihasharjoitukset ja venyttelyt 
sekä loppuporinan. Vahvat ja terveet lantionpohjalihakset auttavat sinua mm. 
virtsan- ja ulosteenpidätyskyvyssä, palautumaan raskaudesta ja 
synnytyksestä, parantamaan ryhtiä ja vähentämään alaselkäkipuja, 
parantamaan seksuaalista toimintakykyä, lisää tasapainoa sekä helpottaa 
vaginaalisia vaivoja. Mukaan jumppa-alusta, rennot ja joustavat vaatteet, 
villasukat, juomapullo sekä avoin mieli. Tunnilla soi musiikki. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830320 Kuningatarjooga™ - Lantionpohjalihasjumppa - Jatkoryhmä  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 17.15–18.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Kuningatarjoogaa™ eli lantionpohjalihaksia ja selkää vahvistavaa lempeää 
venyttelyä ja lihasharjoittelua. Harjoitus kestää 1,5 tuntia sisältäen 
ajankohtaiset asiat (seksuaali)terveydestä, alkurentoutuksen, kuningattaren 
tervehdyksen, asanaharjoitukset, aineenvaihduntaa kiihdyttävän hieronnan ja 
loppurentoutuksen. Tunti on tarkoitettu jo aikaisemmin hieman jooganneille 
tai kuningatarjoogan alkeisryhmän käyneille. Vahvat ja terveet 
lantionpohjalihakset auttavat sinua parantamaan ryhtiä ja vähentämään 
selkäkipuja, helpottamaan virtsan- ja ulosteenpidätyskykyä, palautumaan 
raskaudesta ja synnytyksestä, parantamaan seksuaalista toimintakykyä, 
lisäämään tasapainoa sekä helpottamaan vaginaalisia vaivoja. Mukaan 
jumppa-alusta, rennot ja joustavat vaatteet, villasukat, juomapullo sekä avoin 
mieli. Tunnilla soi musiikki. Ilmoittaudu ennakkoon.  
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830325 Saunajooga I  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 16.00–16.45 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
55,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830330 Saunajooga II  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 16.15–17.00 14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022  
55,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
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830340 Feminine Yin®  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 18.45–20.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
30,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Feminine Yin® on yin jooga-harjoitus, jonka naiseutta eheyttävät asennot 
avaavat ja hoitavat mm. lantion sekä rintakehän aluetta, tukevat 
hormonitoimintaa, vastustuskykyä ja aineenvaihduntaa. Joogaharjoitukseen 
sisältyy perinteisen kiinalaisen lääketieteen käsittelyä siten, että ohjaaja 
kiertää käsittelemässä muutamia naisen hyvinvoinnille tärkeimpiä akupisteitä, 
joilla voidaan tukea asentojen vaikutuksia. Harjoitus vahvistaa ja lisää itsensä 
arvostamisen taitoja, sisäistä luovuutta ja hyväksyntää sekä itsensä 
rakastamisen taitoja. Yin jooga tukee ja edistää sidekudosalueiden sekä 
nivelten aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta. Yin joogan asanat eli asennot ovat 
rauhalliset ja asanassa pysytään muutamia minuutteja. Lihasten pitäminen 
rentoina mahdollistaa sidekudosten hitaan avautumisen, jolloin niihin 
kertyneet kuona-aineet pääsevät poistumaan kehosta tehokkaasti. Mukaan 
tarvitset oman alustan, viltin, rennot vaatteet sekä juomapullon. Tunnilla soi 
rauhallinen musiikki. Ohjaaja on Feminine Yin® diplomikoulutettu 
joogaohjaaja. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830350 Sointu-aroma Yin - Kannus  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ke 17.45–19.15 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Anette Hietalahti  
Yin-jooga on lempeä, pitkäkestoisia (2-10 min) asanoita ja hengitystä 
hyödyntävä joogan muoto, joka on omiaan tukemaan hermoston 
rauhoittumista sekä kehon ja mielen palautumista stressi- ja 
kuormitustekijöistä. Yin-jooga edistää myös kehon aineenvaihduntaa ja 
liikkuvuutta, sekä antaa työkaluja mielen rauhoittumiseen ja lepoon. Sointu-
aroma yinjoogassa harjoitusta syventämään ja tukemaan käytetään tunneilla 
harmonista äänimaailmaa, jonka ohjaaja tuottaa erilaisilla luonnollisia ääniä 
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tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830335 Saunajooga III  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 19.00–19.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022  
45,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  

60



 61

 

830340 Feminine Yin®  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ma 18.45–20.15 13.9.–29.11.2021, 10.1.–11.4.2022  
30,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Feminine Yin® on yin jooga-harjoitus, jonka naiseutta eheyttävät asennot 
avaavat ja hoitavat mm. lantion sekä rintakehän aluetta, tukevat 
hormonitoimintaa, vastustuskykyä ja aineenvaihduntaa. Joogaharjoitukseen 
sisältyy perinteisen kiinalaisen lääketieteen käsittelyä siten, että ohjaaja 
kiertää käsittelemässä muutamia naisen hyvinvoinnille tärkeimpiä akupisteitä, 
joilla voidaan tukea asentojen vaikutuksia. Harjoitus vahvistaa ja lisää itsensä 
arvostamisen taitoja, sisäistä luovuutta ja hyväksyntää sekä itsensä 
rakastamisen taitoja. Yin jooga tukee ja edistää sidekudosalueiden sekä 
nivelten aineenvaihduntaa ja liikkuvuutta. Yin joogan asanat eli asennot ovat 
rauhalliset ja asanassa pysytään muutamia minuutteja. Lihasten pitäminen 
rentoina mahdollistaa sidekudosten hitaan avautumisen, jolloin niihin 
kertyneet kuona-aineet pääsevät poistumaan kehosta tehokkaasti. Mukaan 
tarvitset oman alustan, viltin, rennot vaatteet sekä juomapullon. Tunnilla soi 
rauhallinen musiikki. Ohjaaja on Feminine Yin® diplomikoulutettu 
joogaohjaaja. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830350 Sointu-aroma Yin - Kannus  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ke 17.45–19.15 15.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 28 kl  
Anette Hietalahti  
Yin-jooga on lempeä, pitkäkestoisia (2-10 min) asanoita ja hengitystä 
hyödyntävä joogan muoto, joka on omiaan tukemaan hermoston 
rauhoittumista sekä kehon ja mielen palautumista stressi- ja 
kuormitustekijöistä. Yin-jooga edistää myös kehon aineenvaihduntaa ja 
liikkuvuutta, sekä antaa työkaluja mielen rauhoittumiseen ja lepoon. Sointu-
aroma yinjoogassa harjoitusta syventämään ja tukemaan käytetään tunneilla 
harmonista äänimaailmaa, jonka ohjaaja tuottaa erilaisilla luonnollisia ääniä 
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tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
 

830335 Saunajooga III  
KitinVapari, Liikuntatie 2, Kannus  
Ti 19.00–19.45 14.9.–30.11.2021, 11.1.–12.4.2022  
45,00 € Tunteja 11 sl, 13 kl  
Katariina Pohjoiskangas  
Saunajooga on suomalainen innovaatio ja todellinen stressin purkaja. Saunan 
mieto (n. 50º C) lämpö hellii kireitä tai kylmiä jäseniä ja lihaksia. Rauhalliseen 
tahtiin tehty harjoitus luo läsnäoloa ja rauhoittaa mieltä. Saunajoogan liikkeet 
pohjautuvat eri joogalajeihin. Ohjattu saunajoogaharjoitus kestää 30 min, 
tule harjoitukseen ajoissa; n. 5 min ennemmin lauteille. Harjoitus sopii kaikille 
eikä liikkeiden tekeminen edellytä aikaisempaa kokemusta joogasta. Liikkeet 
tehdään lauteilla, pääsääntöisesti istuen. Osa liikkeistä helpottaa niska-
hartiaseudun kireyksiä, osa liikuttaa selkärankaa ja lonkan aluetta. Omat 
liikkeet ovat myös jaloille sekä keskivartalolle niitä vahvistaen. Saunajoogan 
tiedetään tutkitusti: venyttävän ja vahvistavan lihaksia, huoltavan rankaa ja 
niveliä, purkavan stressiä, nopeuttavan palautumista, parantavan unenlaatua 
ja tehostavan aineenvaihduntaa. Tarvitset mukaan laudeliinan, hikipyyhkeen 
ja juomapullon. Pukeudu shortseihin tai vastaaviin ja toppiin/t-paitaan. 
Harjoituksen jälkeen suihkumahdollisuus. Harjoitus alkaa yhteisellä 
alkurentoutuksella edeten varsinaiseen harjoitukseen ja lyhyeen 
loppuhiljentymiseen. Tunnin ohjaa lisensoitu saunayogaohjaaja Katariina 
Pohjoiskangas. Kokoontumiset KitinVaparin saunakabinetissa. Ilmoittaudu 
ennakkoon.  
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tyyneen levon olotilaan. Lisäksi tunneilla hyödynnetään puhtaita 100% 
eteerisiä öljyjä, jolloin mukaan saadaan kasvimaailman monipuolinen tuki 
kehomielen tasapainoiselle toiminnalle. Eteeriset öljyt diffusoidaan eli 
höyrystetään huoneilmaan ja toisinaan öljyjä saatetaan käyttää myös iholle 
puhtaaseen kasviöljyyn laimennettuna, mikäli osallistuja itse haluaa. Tunneille 
olisi suositeltavaa ottaa mukaan oma joogamatto, bolsteri / putkityyny sekä 
pari tukitiiltä. Tarvittaessa kurssin alussa voidaan toteuttaa ohjaajan 
organisoima apuvälineiden kimppatilaus. Huomioithan tunnille 
ilmoittautuessasi eteeristen öljyjen ja äänen läsnäolon harjoituksessa ja 
konsultoit tarvittaessa lääkäriäsi. Lisätietoja Sointu-aroma yinjoogasta voit 
kysyä anette.hietalahti@gmail.com. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830360 Hyvinvointia joogasta -verkkokurssi 15 x 45 min, julkaisu 
viikoittain maanantaisin  
Verkkokurssi, johon tarvitset Facebook-tilin  
Ma 7.00–22.00 25.10.–29.11.2021, 17.1.–21.3.2022  
40,00 € Tunteja 6 sl, 9 kl  
Anette Hietalahti  
Kurssi on tarkoitettu kaikille joogasta kiinnostuneille, mutta erityisesti heille, 
jotka eivät pääse syystä tai toisesta tiettynä päivänä, tiettyyn aikaan 
ryhmämuotoiseen joogahetkeen. Tästä kurssista saat uutta intoa jo 
aloitettuun joogaharrastukseen, mutta pääset myös kokeilemaan joogaa 
monipuolisesti. Et tarvitse mitään aikaisempaa osaamista joogasta, tarvitset 
vain uteliaisuutta tutustua joogan monipuoliseen tarjontaan sekä hyvää 
tekevään voimaan! Pääset mukaan kolme kertaa jokaiseen viiteen eri 
teemaan eli verkkokurssina toteutettavia tapaamisia on yhteensä 15 kertaa! 
Teemat ovat: Metsän lumoa -metsäjooga (3x45 min), Helppoa hathajoogaa 
(3x45 min), Rentoutushetket mielen voimavarana – sis. hengitysharjoituksen 
ja helpon 15 min tuolijoogan! (3x45 min), Sauna yin kotisaunaan 30 min + 
sis. viikon vinkin 15 min (3x45 min), Yinjoogaa olohuoneen lattialla (3x45 
min). Mitä tarvitset osallistuaksesi? Tarvitset Facebook-tilin, sillä 
joogaohjelma julkaistaan viikoittain aina torstaisin, mutta pääset katsomaan 
taltioinnin aina kun haluat, koko kurssin ajan! Voit siis itse päättää mikä on 
sinulle oikea päivä ja sopiva hetki joogalle. Mitä saat? Asiantuntevan 
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tuottavilla soittimilla kuten tiibetiläisillä äänimaljoilla, kosheilla, 
meditaatiokelloilla, sadekepillä, kielirummulla. Osa asanoista voidaan 
kuitenkin tehdä myös täydessä hiljaisuudessa. Harjoitus päättyy aina pitkään 
äänisyvärentoutukseen, jonka aikana joogaajat saavat vielä nauttia soitinten 
tuottamasta harmonisesta äänimaisemasta ja vaipua rauhassa ihanan 
tyyneen levon olotilaan. Lisäksi tunneilla hyödynnetään puhtaita 100% 
eteerisiä öljyjä, jolloin mukaan saadaan kasvimaailman monipuolinen tuki 
kehomielen tasapainoiselle toiminnalle. Eteeriset öljyt diffusoidaan eli 
höyrystetään huoneilmaan ja toisinaan öljyjä saatetaan käyttää myös iholle 
puhtaaseen kasviöljyyn laimennettuna, mikäli osallistuja itse haluaa. Tunneille 
olisi suositeltavaa ottaa mukaan oma joogamatto, bolsteri / putkityyny sekä 
pari tukitiiltä. Tarvittaessa kurssin alussa voidaan toteuttaa ohjaajan 
organisoima apuvälineiden kimppatilaus. Huomioithan tunnille 
ilmoittautuessasi eteeristen öljyjen ja äänen läsnäolon harjoituksessa ja 
konsultoit tarvittaessa lääkäriäsi. Lisätietoja Sointu-aroma yinjoogasta voit 
kysyä anette.hietalahti@gmail.com. Kokoontumiset KitinVaparin peilisalissa. 
Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830355 Sointu-aroma Yin - Toholampi  
Viitojan koulu, Kannustie 599, Toholampi  
To 17.15–18.45 16.9.–2.12.2021, 13.1.–21.4.2022  
65,00 € Tunteja 22 sl, 26 kl  
Anette Hietalahti  
Yin-jooga on lempeä, pitkäkestoisia (2-10 min) asanoita ja hengitystä 
hyödyntävä joogan muoto, joka on omiaan tukemaan hermoston 
rauhoittumista sekä kehon ja mielen palautumista stressi- ja 
kuormitustekijöistä. Yin-jooga edistää myös kehon aineenvaihduntaa ja 
liikkuvuutta, sekä antaa työkaluja mielen rauhoittumiseen ja lepoon. Sointu-
aroma yinjoogassa harjoitusta syventämään ja tukemaan käytetään tunneilla 
harmonista äänimaailmaa, jonka ohjaaja tuottaa erilaisilla luonnollisia ääniä 
tuottavilla soittimilla kuten tiibetiläisillä äänimaljoilla, kosheilla, 
meditaatiokelloilla, sadekepillä, kielirummulla. Osa asanoista voidaan 
kuitenkin tehdä myös täydessä hiljaisuudessa. Harjoitus päättyy aina pitkään 
äänisyvärentoutukseen, jonka aikana joogaajat saavat vielä nauttia soitinten 
tuottamasta harmonisesta äänimaisemasta ja vaipua rauhassa ihanan 
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tyyneen levon olotilaan. Lisäksi tunneilla hyödynnetään puhtaita 100% 
eteerisiä öljyjä, jolloin mukaan saadaan kasvimaailman monipuolinen tuki 
kehomielen tasapainoiselle toiminnalle. Eteeriset öljyt diffusoidaan eli 
höyrystetään huoneilmaan ja toisinaan öljyjä saatetaan käyttää myös iholle 
puhtaaseen kasviöljyyn laimennettuna, mikäli osallistuja itse haluaa. Tunneille 
olisi suositeltavaa ottaa mukaan oma joogamatto, bolsteri / putkityyny sekä 
pari tukitiiltä. Tarvittaessa kurssin alussa voidaan toteuttaa ohjaajan 
organisoima apuvälineiden kimppatilaus. Huomioithan tunnille 
ilmoittautuessasi eteeristen öljyjen ja äänen läsnäolon harjoituksessa ja 
konsultoit tarvittaessa lääkäriäsi. Lisätietoja Sointu-aroma yinjoogasta voit 
kysyä anette.hietalahti@gmail.com. Kiirastorstaina 14.4.2022 ei 
kokoontumista. Ilmoittaudu ennakkoon.  
 

830360 Hyvinvointia joogasta -verkkokurssi 15 x 45 min, julkaisu 
viikoittain maanantaisin  
Verkkokurssi, johon tarvitset Facebook-tilin  
Ma 7.00–22.00 25.10.–29.11.2021, 17.1.–21.3.2022  
40,00 € Tunteja 6 sl, 9 kl  
Anette Hietalahti  
Kurssi on tarkoitettu kaikille joogasta kiinnostuneille, mutta erityisesti heille, 
jotka eivät pääse syystä tai toisesta tiettynä päivänä, tiettyyn aikaan 
ryhmämuotoiseen joogahetkeen. Tästä kurssista saat uutta intoa jo 
aloitettuun joogaharrastukseen, mutta pääset myös kokeilemaan joogaa 
monipuolisesti. Et tarvitse mitään aikaisempaa osaamista joogasta, tarvitset 
vain uteliaisuutta tutustua joogan monipuoliseen tarjontaan sekä hyvää 
tekevään voimaan! Pääset mukaan kolme kertaa jokaiseen viiteen eri 
teemaan eli verkkokurssina toteutettavia tapaamisia on yhteensä 15 kertaa! 
Teemat ovat: Metsän lumoa -metsäjooga (3x45 min), Helppoa hathajoogaa 
(3x45 min), Rentoutushetket mielen voimavarana – sis. hengitysharjoituksen 
ja helpon 15 min tuolijoogan! (3x45 min), Sauna yin kotisaunaan 30 min + 
sis. viikon vinkin 15 min (3x45 min), Yinjoogaa olohuoneen lattialla (3x45 
min). Mitä tarvitset osallistuaksesi? Tarvitset Facebook-tilin, sillä 
joogaohjelma julkaistaan viikoittain aina torstaisin, mutta pääset katsomaan 
taltioinnin aina kun haluat, koko kurssin ajan! Voit siis itse päättää mikä on 
sinulle oikea päivä ja sopiva hetki joogalle. Mitä saat? Asiantuntevan 
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ohjauksen ja 15 erilaista harjoitusta käyttöösi. Saat mahdollisuuden 
kommentoida ja kysyä harjoituksista. Saat vinkkejä harjoitukseesi ja arkeesi. 
Saat ryhmäläisten tuen. Tälle kurssille pääsee kaikki mistä päin Suomea 
tahansa, ilmoittautuminen KanTo kansalaisopiston kautta. Ryhmä on suljettu, 
sinne eivät pääse ulkopuoliset henkilöt. Olitpa kiireinen kotiäiti tai -isä, 
uraohjus, etätyöntekijä, koronan vuoksi mökille muuttanut, vuorotyöntekijä, 
arjen sankari, seniori tai ujo teini, tämä kurssi on juuri sinulle. Lämpimästi 
tervetuloa! Ilmoittaudu ennakkoon https://www.opistopalvelut.fi/kannus/  
 

830370 Asahi Health -Terveysliikunta - Pesäpuu  
Asuntola Pesäpuu, Nivalantie 11, Toholampi  
Joka toinen viikko  
To 15.15–16.00 23.9.–16.12.2021  
15,00 € Tunteja 6 sl  
Maria Markkio  
Yhteensä 6 kokoontumiskertaa joka toinen viikko to 23.9., 7.10., 4.11., 
18.11., 2.12. ja 16.12. Ilmoittaudu ennakkoon. 
 

Kimppakyydillä kursseille 
Tarvitsetko kyytiä tai voisitko tarjota kyydin sitä tarvitsevalle?  
Keski-Pohjanmaalla useat eri harrastuksia tarjoavat organisaatiot ovat 
laatineet vinkkilistan kimppakyytien toteuttamiseen. 

Mikä on kulukuri.com? 

Kulukuri-palvelu kokoaa yhteen paikkaan kaikki Keski-Pohjanmaan 
maaseutualueiden liikkumispalvelut. Etsi taksi, kuljetusyritys tai 
joukkoliikenneliput. Mene autolla, bussilla, kimppakyydillä tai pyörällä. Löydät 
aina hyvää tietoa liikkumisesi tueksi liikennesäästä aikatauluihin.  

Palvelu on tehty osana Kyytiin2 -hanketta. Hanketta rahoittavat Keski-
Pohjanmaan liitto (EAKR), Kaustisen seutukunta, Perhon kunta ja Kannuksen 
kaupunki. 

Harrastuskuljetuksista lisää tietoa osoitteessa kulukuri.com -> 
harrastuskyydit. 
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Harrastuskuljetusinfo 

Johdanto 

Tämä vinkkilista on laadittu usean harrastuksia tarjoavan organisaation 
yhteistyönä. Toivomme harrastajien liikkuvan harrastuksiin kestävästi, 
yhteisöllisesti ja helposti. Tarjoa kaverille kyyti, jotta kaikki voivat harrastaa ja 
hyödynnä rohkeasti erilaisia kuljetusmahdollisuuksia. Seuraavat vinkit 
auttavat meitä kaikkia toimimaan kuljetuksissa tasavertaisesti, reilusti ja 
vastuullisesti. 

 

Kimppakyydit 

1. Kimppakyydeistä on kohteliasta maksaa pieni korvaus. Tärkeintä on 
kuitenkin helppous ja kaikkien mahdollisuus osallistua. 

a. Helpoin tapa tasapuolistaa kuljetuksia on kuskin tehtävän vuorottelu. 

b. Muistamme, että erilaiset työt ja muut velvollisuudet voivat vaikuttaa 
vuorotteluun, jolloin toiset kyyditsevät enemmän. Tällöin sopiva korvaus 
kyydistä on esimerkiksi 1 euro oman kunnan sisällä ja 2 euroa kuntarajat 
ylittävässä kyydissä. 

c. Pitkät kisa-, konsertti ja -tapahtumamatkat kannattaa sopia erikseen. 

2. Kannattaa suosia isoja autoja, joihin mahtuu enemmän porukkaa kerralla. 

3. Kyytejä kannattaa suunnitella etukäteen, ja maksaminen voi olla 
kätevämpää monta matkaa kerralla. 

4. Kyytiläinen voi helpottaa kuskin elämää saapumalla sopivaan risteykseen 
tai pysäkille, jotta kuljetuksen matka ja aika eivät kasva kohtuuttomasti. 

 

Alaikäisten kuljettaminen 

5. Alaikäisten kuljettamisesta sovitaan vanhempien kesken. 

6. Kyydistä sopiminen kannattaa tehdä esimerkiksi tekstiviestillä tai 
WhatsAppissa. Tällöin on myös helpompi muistaa, mistä kukakin tulee kyytiin. 
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7. Jokainen huolehtii turvallisuudesta. Liikennesääntöjä tulee noudattaa, 
turvavöitä tulee käyttää ja sekä kuskin että kyytiläisten on käyttäydyttävä 
asiallisesti. Kuski päättää, saako autossa ruokailla. 

 

Vastuut ja velvollisuudet 

8. Harrastuksen tarjoaja ei ole kuljetusten järjestäjä. Harrastuksiin kulkiessa 
on hyvä muistaa, että: 

a. Useimmat urheilulisenssit eivät vakuuta matkoja. Harrastajan kannattaa 
selvittää asia tarkasti oman lisenssinsä ehdoista. 

b. Arvokkaat harrastusvälineet kannattaa vakuuttaa erikseen tai tarkistaa 
omasta kotivakuutuksesta, korvaako se kuljetuksen aikana tapahtuneita 
vaurioita. 

c. Liikennekäytössä olevassa autossa pitää olla liikennevakuutus. 
Lakisääteinen liikennevakuutus korvaa syyttömän henkilö- ja esinevahingot 
sekä aiheuttajan henkilövahingot. Laajemmat vakuutukset ovat 
vapaaehtoisia. 

d. Kuljetukset ovat aina yksityishenkilöiden keskenään sopimia. 

 

Vinkit ovat laatineet yhteistyössä: Halsuan kunta, Vetelin kunta, Toholammin 
kunta, Kannuksen kaupunki, Kannuksen ja Toholammin KanTo 
kansalaisopisto, Perhonjokilaakson kansalaisopisto, Eläkeliiton Keski-
Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan Liikunta ry, Kaustisen Pohjan-Veikot, 
Näppärikoulu, Vetelin 4H-yhdistys ry ja Keskipohjalaiset Kylät ry. 
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KanTo Kansalaisopisto  Lukuvuosi 2021-2022 
 
KURSSITIETOLOMAKE 
 
KURSSIN TIEDOT (kurssilainen tai kurssin opettaja täyttää)  
Kurssin numero: 
 

      

Kurssin nimi: 
 

      

 
KURSSILAISEN TIEDOT (kurssilainen täyttää)    HUOM! Alle 18-vuotiailta täytettävä lisäksi huoltajan tiedot! 

Suku- ja etunimet: 
(puhuttelunimi 
  alleviivataan) 
________________ 
Alle 18-v. huoltajan 
nimi: 

      
 
 
_______________________________ 

Henkilötunnus: 
(ilmoitettava  
laskutusta varten) 
_________________ 
Alle 18-v. huoltajan 
hetu: 

 
   
 
__________________                  

Lähiosoite:       
 

Postinumero:       

Postitoimipaikka:       
 

Kotikunta:       

Matkapuhelin: 
 

 Työpuhelin:  

Sähköpostiosoite: 
 

      Alle 18 v. huoltajan 
puhelin: 

      

 

Koulutusaste ja 
sukupuoli: 
 
(tiedot kysytään 
tilastointia varten) 

 Perusaste     (peruskoulu, kansakoulu suoritettuna) 
 Toinen aste  (lukio, ammattikoulu tai –opisto suoritettuna)             
 Korkea-aste  (yliopisto, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu suoritettuna) 
 Ei tiedossa      (myös koululaiset ja nuoremmat) 

  Nainen                                          Mies                                    Muu / En halua kertoa 

 
TIEDOT TILASTOINTIA JA OPINTOSETELIN HAKEMISTA VARTEN, rastita hakemus!  
Olen: 
(RASTI RUUTUUN) 

 työssä  työtön *)  opiskelija/koululainen  eläkeläinen / seniori *) 
 muu (kotiäiti, -isä, alle kouluikäinen, ase- tai siviilipalveluksessa) 
 maahanmuuttaja *) 

*) JOS HAET   --- 
10 EURON  
OPINTOSETELI- 
ALENNUSTA, 
RASTI RUUTUUN ! 

 *) RASTITA HAKEMUS TÄHÄN RUUTUUN: Opintoseteliin 
oikeutettu kurssilainen eli työtön, maahanmuuttaja, eläkeläinen tai seniori-ikäinen  
(= yli 63 v.) saa 10 euron ALENNUKSEN YHDEN VAPAAVALINTAISEN 
KURSSIN KURSSIMAKSUSTA. Oikeus opintoseteliin on osoitettava 
todistuksella (esim. eläkeläis- / työnhakukortti), joka esitetään kurssin opettajalle / 
opiston toimistolle. Alennusta ei saa automaattisesti, joten muista rastittaa 
tämän hakemuskohdan ruutu! 

 

Päiväys:      /     20    
  

Kurssilaisen 
allekirjoitus: 

      
 
 

 




