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Rehtorin tervehdys

Hiljalleen suunta kohti normaalia – ja kyllä sitä odotettiinkin! Keväällä kurs-
sit alkoivat jälleen aktivoitua ja kiitos teidän, polkaistiin pystyyn myös toive-
kursseja (mm. Ensiapukurssi ja Järjestyksenvalvojan koulutus). Iloa ilmaan 
toivat 
-lastenmusiikkiteatteriesityksen kunnalta saama kulttuuriteko-palkinto sekä 

 -tempaus. Lauluviestiin osallistui iloisia, innokkaita 
ihmisiä läheltä ja kaukaa, kiitos! Hyvä mieli leijuu vieläkin. Laukaan ja Lie-
peen opistojen  -hanke sai myös Opetushallitukselta 
jatkoa kesäkuuhun 2024.

Setlementin ja opiston taloudessa eletyt poikkeusolot näkyvät viiveellä. 
Pandemiasta aiheutunut toiminnan notkahdus 20–21 ja samalla tapahtunut 
kulujen reipas nousu ovat vaikuttaneet etenkin pieniin toimijoihin huomat-
tavasti. , jotta 
meillä olisi vielä tulevaisuudessakin tämä oman kylän Opisto, paikka keskel-
lä kylää.

Harrasta, rentoudu, liiku, kehity, viihdy, mikä vaan itselle sopii. Opistotalon 
tiloja voi myös vuokrata: pidä kokous, juhlat, tentti, kurssi, mitä ikinä keksit, 
ota yhteyttä ja tuumataan!

Syyskaudelle tarjotaan runsaasti lyhytkursseja osallistumisen helpottamisek-
si. Lisäsimme myös toivekursseja: valokuvausta, kädentaitoja, yhteislaulua, 
pihan hoitoa … Tule ja löydä omasi, tuttu tai ihan uusi juttu!

Yhdessä tekemistä innolla odottaen,

Minja
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OPISKELU
Tarjoamme kaikille ja kaiken ikäisille 
oppimisen mahdollisuuksia harras-
tamisesta ja itsensä kehittämises-
tä aina aktiiviseen, tavoitteelliseen 
opiskeluun asti. Toivottavasti löydät 
tarjonnastamme jotakin juuri Sinulle 
mieluisaa!

Syystyökausi alkaa ma 05.09.2022. 
Kunkin opintoryhmän kohdalla on 
tieto sen alkamisesta ja viimeisestä 
ilmoittautumispäivästä.
Kansalaisopiston oppitunnin pituus 
on 45 min. Kurssimaksu muodostuu 
opetustuntimäärän ja -kustannusten 
perusteella. Opistossa on syysloma vii-
kolla 42 (17.10.-23.10.2022).

Ennakkoilmoittautuminen kaikille 
kursseille alkaa sähköpostitse TAI 
netin lomakkeella TAI tekstiviestillä 
ke 17.08.2022 klo 09.00 

JA  ti 23.08. klo 09.00.

Ilmoittautuessa annetaan seuraa-
vat tiedot:

Ennakkoilmoittautuminen 

 jolloin opiskelijalle lähete-
tään lasku. Maksutavasta riippumat-
ta kaikkiin ryhmiin ilmoittaudutaan 
ennakkoon:

* lomakkeella osoitteessa:
www.lievestuorela.fi
* sähköpostilla:
opisto@lievestuorela.fi
* kansalaisopiston toimistossa,
Opistotie 8
* soittamalla tai teksti- tai ääniviestillä:
040 734 9392

Toimisto on avoinna ajalla
ma 05.09.2022 –  pe 30.09.2022
ma klo 09.00-18.00
ti-ke-to klo 09.00-15.00
pe klo 09.00-13.00

ma 03.10.2022 –  pe 16.12.2022 
välisenä aikana
ma – pe klo 09.00 - 15.00

Syyslomaviikolla (viikko 42) toi-
misto on kiinni.

Ennakkoon ilmoittautuminen on 
tärkeää! Mikään ryhmä ei ala vajaa-
na, ryhmäkoko vaihtelee 8 – 10 opis-
kelijan välillä opetusryhmästä riippu-
en.

Lomakkeella, sähköpostilla, teks-
ti- tai ääniviestillä voit ilmoittautua 
mihin aikaan tahansa viikonpäivästä 
tai loma-ajasta riippumatta. Kaikki 
ilmoittautumiset käsitellään heti seu-
raavana toimiston työpäivänä.

Kansalaisopistolla on syysloma vii-
kolla 42, pääsääntöisesti opinto-
ryhmät ovat tuolloin tauolla. 

Tuona aikana voit olla yhteydessä/
ilmoittautua kursseille sähköpos-
titse opisto@lievestuorela.fi. 
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Opetusohjelmassa on mainittu kurs-
sihinta kunkin kurssin kohdalla. Kun 
kurssille on ilmoittautunut vähintään 
minimiryhmäkoon verran (8 – 10 
opiskelijaa), saat maksuyhteystiedot. 
Lasku/maksutiedot lähetetään opis-
kelijalle tekstiviestillä tai sähköpostil-
la. Myös paperilasku on mahdollinen. 

Maksa syystyökauden kurssimaksu 
ennen ensimmäistä opintokertaa. 
Vain muualla kuin opistolla kokoon-
tuvissa ryhmissä voidaan sopia opet-
tajalle maksamisesta (tasaraha).
Joihinkin ryhmiin on mahdollista 
osallistua myös  kertamaksulla (6,00 
€) suoraan opettajalle. Kertamak-
sukäytäntö on voimassa silloin, kun 
ryhmän minimikoko on toteutunut. 
Kertamaksukäytäntö ei koske musii-
kin yksityisopetusta. (Puutöissä ker-
tamaksu on 9,00 €)

€ 

Ennakkoilmoittautuminen muuttuu 
sitovaksi viikkoa ennen kurssin alkua. 
Pelkkä kurssilta poisjääminen ei 
ole peruutus. Myöskään kurssin 
keskeyttäminen henkilökohtaisis-

ta syistä (sairastuminen, työeste, 
muutto jne.) ei alenna kurssimak-
sua. Jos opisto peruuttaa kurssin, 
maksettu kurssimaksu palautetaan 
tai hyvitetään toisen kurssin hinnas-
ta.

Noudatamme kansalaisopistois-
sa käytettävää yleisen käytännön 
periaatetta:

Saman perheen toinen ja seuraavat 
sisarukset saavat 20 % alennuksen 
musiikin yksityisopetuksessa. Per-
hemuskarissa toiselle ja seuraaville 
samassa ryhmässä oleville sisaruksil-
le 15.00 € alennus.

Opiskelijan tai perheen joka nel-
jännestä syystyökauden 2022 
kurssista 20 % alennus.
Yksityisopetus ja erikseen määritel-
lyt lyhytkurssit eivät kerrytä alennus-
oikeutta. Huomaa myös muutamat 
kurssikohtaiset alennukset.
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 Voit saada Opetushallituksen 
rahoittaman opintosetelin (1 kpl/hlö/
vuosi). Opintosetelialennus on 30 €
kurssimaksusta. Kysy lisää toimistos-
ta!

Opiskelija kustantaa itse kurssima-
teriaalit. Tietoja hankinnoista ja 
kurssilla tarvittavista välineistä ja 
materiaaleista saat ilmoittautumisen 
yhteydessä toimistosta sekä opetta-
jalta.

Säännöllisestä opiskelusta voit saada 
virallisen todistuksen. Sen hinta on  
10,00 €

Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. 
Huolehdi, että vapaa-ajan vakuutuk-
sesi on kunnossa.

Seuraa kotisivuamme www.lievestuo-
rela.fi, Laukaa-Konnevesi -lehteä ja 
www.lievestuore.fi –sivustoa. Opis-
tomme Facebook-sivu päivittyy aktii-
visesti. Instagramissa opisto löytyy 
nimellä liepeenopisto. Tiedotus kulkee 
usein ryhmäkohtaisesti  myös ryhmän 
opettajan kautta. Myös alueen ilmoitus-
tauluja kannattaa seurata.

Kansalaisopiston kursseille käyvät 
maksuvälineenä:
Smartum Oy:n Liikuntaseteli, Kulttuu-
riseteli RJ- Kuntoiluseteli Oy:n Tyky 
-Kuntoseteli, Edenred, Sporttipassi 
sekä ePassi. Kysy seteleitä työnanta-
jaltasi.

Ole aktiivinen ja vaikuta opiston tar-
jontaan ja sisältöön! Kansalaisopisto 
haluaa kurssitarjonnallaan palvella 
Lievestuoreen ja lähialueiden asuk-
kaita, yhteisöjä ja yrityksiä mahdolli-
simman hyvin. Otamme mielellämme 
toiveita ja kurssi-ideoita vastaan ja 
pyrimme toteuttamaan niitä resurssi-
en (aika, paikka, tilat, opettajat, kus-
tannukset) puitteissa mahdollisim-
man hyvin toiveisiin vastaten.

Meillä voit suorittaa muiden oppilai-
tosten tenttejä etänä. Opisto huo-
lehtii tenttijärjestelyistä sekä tentin 
valvonnasta. Mikäli tarvitset etätentti-
mahdollisuutta, ole yhteydessä opis-
ton toimistoon tai suoraan rehtoriin. 

€

Tämän lehden sisällön on tuottanut ja siitä vastaa
Lievestuoreen Setlementti ry:n henkilökunta.

-Varaamme oikeuden muutoksiin.
Lievestuoreen Setlementti ry:n hallitus kiittää yhteistyöstä kaikkia niitä yrityksiä,

yhdistyksiä ja toimijoita, jotka ilmoittivat lehdessämme.
Lehden on painanut Kirjapaino Kari Ky.
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TEKEMISEN RIEMUA 
Viime syksyn Taidehurrikaani -pro-
jekti saa jatkoa, ja elokuussa 2022 
alkaa 4-16-vuotiaille suunnattu 
Tekemisen riemua -työpajasarja. 
Projektia rahoittaa Suomen Setle-
menttiliiton LaNu-toimintaraha. Seu-
raa ilmoittelua.

SYYSTORI
La 03.09.2022 klo 10.00-14.00 
torilla. 
Torilla myös opiston ilmoittautumis-
piste.

VANHOJEN VALOKUVIEN ILTA  - 
SENJA MATILAINEN
Ke 12.10.2022 klo 18.00 opistolla.
Onko Sinulla kuvia Lievestuorees-
ta menneiltä ajoilta? Entä vanhoja 
lehtileikkeitä, ne ovat myös terve-
tulleita. Tule muistelemaan yhdes-
sä, mitä Lievestuoreella oli ja miltä 
näytti. Senjalla on myös oma kuva-
arsenaali mukana. 

THÖ SÄÄLITTÄVÄT IMPROSHOW 
Pe 14.10.2022 klo 19.00 opiston 
näyttämöllä.

€ (rinkihinta).

REPPUREISSULLA MADEIRALLA
Ti 08.11.2022 klo 18.00–19.00
Montosen Riston reissu sanoin ja 
kuvin.

SILTA YHTYEEN KONSERTTI
Unity - Yhdessä
La 26.11.2022 klo 15.00

€

MUSKARIN JOULUJUHLA OPISTON 
SALISSA
To 01.12.2022 klo 17.00.
Muskariryhmät esiintyvät.

PIENET JOULUJAMIT OPISTON 
SALISSA
Ke 07.12.2022 klo 18.00. Kesto 
noin 45 min. 
Musiikin yksilöopiskelijat esiintyvät 
ja soittavat.

OPISTON JOULUPUURO
To 08.12.2022 klo 08.00–10.00
Tervetuloa jouluiseen aamutunnel-
maan.

T:mi MOOTTORISAHA, MOPEDI- 
JA PIENKONEHUOLTO

VESA KIRRI

Rokkakankaantie 12 B
Laukaa
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Uusia kirjoja, vanhoja kirjoja, ohuita ja 
paksuja, pehmyt- ja kovakantisia... Tule 
mukaan jakamaan lukukokemuksia ja 
vaihtamaan ajatuksia. Mikä kirja tempai-
si mukaansa, mikä jäi lojumaan pöydän-
kulmalle? Minkä kirjan pariin palaat yhä 
uudelleen?
Kurssimaksu 25 €/8 t = 4 kertaa. Sito-
va ilmoittautuminen viim. 01.09.

Arja Otsala, Sirkka Manninen/Opisto/
Kahvio

Ke klo 11.45 - 13.30, joka toinen kes-
kiviikko 14.09. alkaen
Keskustelu- ja harrastuspiiri mummoille 
ja mummonmielisille päivän piristeeksi. 
Kädentaitoja ja käsitöitä, lauluhetkiä, ai-
vojumppaa. Sisältöä rakennetaan osal-
listujien toiveiden mukaan. 
Opintoseteli + 2 € (tai 32 €) 14 t = 7 
kertaa. Sitova ilmoittautuminen viim. 
07.09.

Sirpa Bågman/Lempileivos
Ti klo 18.00 - 20.15, alkaa 27.09.
Nyt kaulimen varressa ovat miehet! Tule 
ottamaan haltuun leivokset ja leipomuk-
set. 
Kurssin sisältöä koostetaan yhdessä 
kurssilaisten toiveiden pohjalta. Pieni 
ruoka-ainemaksu maksetaan erikseen 
suoraan opettajalle.
Kurssimaksu 40 €/10,66 t = 4 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 20.09.

Sirpa Bågman/Lvt:n kirkko
Ti klo 18.00 - 20.15, alkaa 08.11.
Leivonnan perusteita peruspullasta kui-
vakakkuihin ja aina hurmaaviin kondito-
riatuotteisiin asti. 

Bob Boulter/ Opisto/Kahvio
Ma klo 18.00 - 19.30, alkaa 19.09.
It’s time to be open-minded with your 
conversation with English speaking 
people. Don’t be afraid of your mistakes. 
Bob speaks Finnish well, but is abun-
dant in funny mistakes. Which often can 
be fun. Come and join the fun in Eng-
lish.
Kurssimaksu 40 €/20 t = 10 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 12.09.

Simo Lönnblad/Opisto/Kahvio
To klo 16.00 - 17.15, alkaa 15.09.
Bonjour! Matkailuranskan alkeita. Oppi-
materiaalista sovitaan yhdessä ryhmän 
kesken.
Kurssimaksu 37 €/18,27 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 08.09.

Simo Lönnblad/Opisto/Kahvio
To klo 17.30 - 19.00, alkaa 15.09.
Yhdistetty espanjan alkeis-/jatkoryhmä. 
Oppikirjoina Fantastico 1-4 tason mu-
kaisesti.
Kurssimaksu 44 €/22 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 08.09.

Kati Mutalahti/Opisto/sali
To klo 13.00 - 14.30 kuukauden toi-
nen torstai: 08.09., 13.10., 10.11., 
08.12.
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Kurssin sisältöön voivat myös kurssilai-
set itse vaikuttaa. Pieni ruoka-ainemak-
su maksetaan erikseen suoraan opetta-
jalle 
Kurssimaksu 40 €/10,66 t = 4 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 01.11.

Piia Kovanen/Opisto/alakerta
Ti klo 18.00 - 20.00., alkaa 20.09.
Löydä oma persoonallinen tapasi ilmais-
ta itseäsi kuvallisesti. Kurssilla etsitään 
erilaisia tapoja luoda kuvia monipuolisia 
tekniikoita käyttäen, ja valmistetaan mm. 
tauluja, kortteja ja kirjasia.
Kurssimaksu 32 € /13,33 t = 5 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

       Pentti Jääskeläinen/Laurinkylän 
koulun teknisen työn luokka

Ma klo 18.00 - 20.30., alkaa 26.09.
Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että pi-
tempään harrastaneille. Voit itse valita 
työt, joita haluat tehdä. Myös yhteisiä 
teemoja voidaan valita, esim. pienet ko-
riste- tai käyttöesineet. Huom! Luokassa 
ei ole säilytystilaa, joten työt on vietävä 
kotiin viikoittain. 
Kurssimaksu 75 € /30 t = 10 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 19.09.

Liikuntaryhmiin voit osallistua myös 
6,00 € kertamaksulla (maksu opetta-
jalle tunnin alkaessa). Hyödynnä se-
telit maksuvälineenä: Smartum Oy:n 
Liikuntaseteli, RJ-Kuntoiluseteli OY:n 
Tyky-kuntoseteli, Edenredin Virikese-
teli ja ePassi (Sporttipassi).

Sari Puttonen/Opisto/sali
Ma klo 13.00 - 13.45, alkaa 12.09.
Perusjumppaa ja mielenvirkistystä maa-
nantaipäivään. Tehoa ja vaihtelua tuovat 
erilaiset välineet.
Kurssimaksu 35 €/opintoseteli + 5 €/ 
12 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautumi-
nen viim. 05.09.

Eeva Sirkiä/Opisto/sali
Ti klo 10.00 - 10.50, alkaa 06.09.
Kehonpainoharjoittelua rauhallisella syk-
keellä: liikkuvuus, ryhti, tasapaino, myös 
välineitä (keppi yms.) käyttäen. Sopii kai-
kille.
Kurssimaksu 42 €/13,33 t = 12 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 30.08.

Eeva Sirkiä/Opisto/sali
Ti klo 11.15 - 12.00, alkaa 06.09.
Tuutha siekii… Taivutellaan, tasapainoil-
laan, vahvistetaan, venytetään… Sopii 
kaikille ja kaikenikäisille, `komennosta´ 
vasta fysioterapeutti Eeva.
Kurssimaksu 35 € tai opintoseteli + 5 
€/12 t = 12 kertaa. Sitova ilmoittautu-
minen viim. 30.08.

   Jenna Kesonen/Laurinkylän koulu/sali
Ti klo 18.00 - 18.50, alkaa 13.09.
Matalasykkeinen tanssitunti, joka sisäl-
tää helppoja askelsarjoja tunnettujen lat-
tari- ja iskelmäkappaleiden tahdittaessa 

-
taisia ja ne ovat luotu valittuihin kappa-
leisin sopiviksi. Tällä tunnilla on tanssin 
ilo läsnä!
Kurssimaksu 65 €/13,33 t = 12 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 06.09.
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Sari Puttonen/Laurinkylän koulu/sali
Ti klo 18.00 - 18.55, alkaa 13.09.
Monipuolista ja tehokasta liikuntaa vä-
lineillä (mm. steplaudat, jumppakepit, 
kuminauhat, pallot) ja ilman. Alkuläm-
mittely, aerobinen/cardio-osuus, vaihte-
leva lihaskunto-osuus ja loppuvenytte-
ly. Omat käsi- ja/nilkkapainot halutessa 
mukaan.
Kurssimaksu 43 €/14,67 t = 12 kertaa. 
Sitovaa ilmoittautuminen viim. 06.09. 

Jenna Kesonen/Laurinkylän koulun sali
Ti klo 19.00 – 20.00, alkaa 13.09.

Mukaansa tempaava tanssitunti, joka 
sisältää korkeasykkeisiä liikkeitä. Kun-
tolattaritunnin pääpaino on latinalais-
tansseissa, mutta mukaan mahtuu myös 
muita tanssilajeja; discoa, rokkia ja kant-

sopiviksi. Tällä tunnilla hiki virtaa!
Kurssimaksu 77 €/16 t = 12 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 06.09.

Nina Sirkka/Laurinkylän koulu/sali
Ke klo 17.30 - 18.25, alkaa 14.09.
Kahvakuula on koko kehon treenitun-
ti, joka kehittää voimaa, kestävyyttä ja 
tasapainoa. Tunti rakentuu monipuo-
listen harjoittelutekniikoiden ympärille. 
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Mukaan voi tulla, vaikka laji olisi uusi 
tuttavuus, tekniikat opetellaan yhdessä 
kuntoon. Mukaan tarvitset oman kuulan/
kuulat, jumppapatjan ja vesipullon. 
Kurssimaksu 43 €/14,67 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.09.

Nina Sirkka/Laurinkylän koulu
Ke klo 18.30 - 19.30, alkaa 14.09.
Kurssilla keskitymme Pilateksen teemoi-
hin: keskivartalon ja lantion hallinta, var-
taloa kannattelevat syvät lihakset sekä 
ryhti.
Kurssimaksu 43 €/14,67 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 07.09.

Eeva Sirkiä/Opisto/sali
To klo 18.40 - 19.40, alkaa 08.09.
Miten nivelesi voivat? Tunnetko olosi 
kankeaksi? Urhot jatkavat jäykkyyden 
selättämistä kohti uusia ulottuvuuksia 
rennosti, mutta jämäkästi. Mukaan mah-
tuu!
Kurssimaksu 45 €/16,00 t = 12 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 01.09. 

Nina Sirkka/Tervamäen koulun katos
Pe klo 17.00 - 18.00, alkaa 16.09.
Tehokas lihasvoimaa, -kestävyyttä ja 
kehonhallintaa kehittävä tunti kaikille. 
Huom! Nämä tunnit pidetään aina UL-
KONA. Oma kuula ja säänmukainen va-
rustus.
Kurssimaksu 52 €/14,67 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 09.09.

Nina Sirkka/Opiston Sali/
Laurinkylän koulu

Pe klo 18.15 - 19.15, alkaa 16.09.
Monipuolisia liikkuvuusharjoitteita koko 
keholle unohtamatta kehon tukilihasten 
aktivointia. Lisätään liikkuvuutta ja ke-
honhallintaa toiminnallisten harjoitteiden 

ja dynaamisten venytysten avulla. Ota 
oma matto ja lämmintä vaatetta mu-
kaan. Kahvakuulaan osallistuneille oiva 
palautustunti.
Kurssimaksu 43 €/14,67 t = 11 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 09.09.

  Ismo Natri/Fysioterapia Oiva
Ma 17.30 - 18.30, alkaa 22.08.
Kohota kuntoasi spinningillä! Sinulle 
laaditaan henkilökohtainen sykekortti/
harjoitusohjelma, saat henkilökohtaista 
ohjausta ja liikuntaneuvoja tavoitteelli-
seen kunnon kohotukseen ja/tai painon-
hallintaan. Spinning sopii kaikille: aina 
sydänkuntoutujista lähtien kovaa treeniä 
haluaville. 
Kurssimaksu 176 € tai 11 €/krt. 21,33 
t = 16 kertaa. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 17.08.

Ismo Natri/Fysioterapia Oiva
Ma klo 18.30 - 19.30, alkaa 22.08.
Liikuntaryhmä miehille ikään ja kokoon 
katsomatta. Kuntosalityyppistä harjoit-
telua laitteilla ja ilman, alkulämmittelyi-
neen ja loppuvenyttelyineen. 
Kurssimaksu 128 € tai 8 €/krt. 21,33 t 
= 16 kertaa. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 17.08.

Marja Peura/Laurinkylän koulu
To klo 18.00 - 19.30, alkaa 15.09.
Hyvää mieltä yhdessä laulamisesta: 
Harjoitellaan yhdessä omaksi iloksi sekä 
mahdollisiin esiintymistilaisuuksiin. Ko-
koontumiset sovitaan ryhmän kesken. 
Tervetuloa iloiseen laulujoukkoon!
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Kurssimaksu 48 €/16 t = 8 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 08.09.

Musiikin yksilöopetuksen opiskelija-
paikan varanneiden kanssa on sovittu 
opetusaika. Myös pareittain tai pienryh-
mässä tapahtuva opetus on mahdollista. 
Kysy vapaita aikoja opiston toimistosta, 
puh. 040 734 9392.

HUOM! SYKSYLLÄ 2022 ALOITET-
TU MUSIIKIN YKSILÖPISKELU jat-
kuu automaattisesti kevättyökaudel-
le 2023 ilman uutta ilmoittautumista. 
Jos opinnot haluaa keskeyttää joulu-
tauolta, oppilaspaikka tulee perua to 
15.12.2022 mennessä. 

Syystyökausi on kestoltaan 12 ope-
tusviikkoa.
Yksilöopetuksen maksut syyskaudel-
la 2022:
12 x 15 minuuttia = 116 €
12 x 30 minuuttia = 221 €
12 x 45 minuuttia = 331 €
Opiskelija hankkii opetusmateriaalin 
itse opettajan ohjeiden mukaan.

Minja Niiranen 
Ke 31.08. klo 16.00-17.30

Kiinnostaako Sinua musiikin yksilö-
opetus? Mitä yksilöopetus tarkoittaa? 
Piipahda opistolla, pitkäaikainen soi-
tonopettaja Minja Niiranen kertoo eri 
vaihtoehdoista ja esittelee soittimia.

Anniina Rytkönen
Ti (alkaa 06.09.) Opisto

Antti Korhonen
Ti (alkaa 06.09.) Laurinkylän koulu
Huom! Popjazz -laulussa alaikäraja 
16 vuotta.

Matias Naskali
Päivä ilm. myöh. Laurinkylän koulu

Kari Hokkanen
Ke (alkaa 07.09.) Liepeentie/Teletalon 
alakerta

Hanna-Maaria Naumanen
To (alkaa 08.09.) Opisto

Minja Niiranen
Ke (alkaa 07.09.) Opisto
Pe (alkaa 09.09.) Opisto
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Sari Puttonen/Opisto/Sali
Ma klo 18.00 - 20.30, alkaa 05.09.
Pelkkää Draamaa on esityksiin tähtäävä 
harrastajateatteriryhmä, näytäntökausi 
odottaa helmi-maaliskuun vaihteessa. 
Tule rohkeasti mukaan, jos kuulet estra-
din kutsun! 
Kurssimaksu 90 €/koko harjoituskau-
si. Sitova ilmoittautuminen viim. 29.08.

Helena Pihlajasaari/Opisto/sali
Ke klo 10.00 - 11.00, alkaa 14.09.
Tavoitteena on oppia käyttämään netis-
sä olevia palveluja opiskelijoiden tarpeita 
huomioiden. Voit tulla kysymään neuvoa 
Sinua askarruttavassa tietokoneen tai 
älylaitteiden käyttöön liittyvässä seikas-
sa, ja ratkotaan yhdessä asiaa. Neuvon-
ta perustuu vertaistukeen. Käy kerran tai 
osallistu vaikka viikoittain. 
Kurssimaksuna opintoseteli/13,33 t = 
10 kertaa (tai tarpeen mukaan). 

JALKAHOIDOT 
KOTIKÄYNTINÄ

Tmi Heini Riekkinen
Sairaanhoitaja, jalkojenhoidon AT
p. 050 541 9420 | heini@bunion.fi

www.bunion.fi

facebook.com/jalkahoitolabunion
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Piia Kovanen/Opisto/alakerta 
Ti klo 15.00 - 16.15, alkaa 20.09.
Kuvataideryhmä noin 9-12-vuotiaille. 
Piirtämistä, maalaamista, sekatekniikoi-
ta, kolmiulotteista rakentelua ja muita 
kuvataiteen ilmaisutapoja. Materiaalit ja 
välineet sisältyvät kurssimaksun hintaan. 
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

Piia Kovanen/Opisto/alakerta
Ti klo 16.30 - 17.25, alkaa 20.09.
Kuvataideryhmä 6-8-vuotiaille taiteen 
harrastajille. Tutustutaan kuvataiteeseen 
käyttäen monipuolisesti eri työtapoja ja 
materiaaleja.
Kurssimaksu 30 €/12,22 t = 10 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 13.09.

          Piia Kovanen/Opisto/alakerta
To klo 15.00 - 16.15, alkaa 22.09.
Kuvataideryhmä yläkouluikäisille. Sy-
vennämme kuvataiteen eri tekniikoiden 
osaamista. Tavoitteena järjestää taide-
näyttely kauden päätteeksi. 
Kurssimaksu 35 €/16,67 t = 10 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 15.09.

Risto Montonen/Opisto/kahvio
Ma klo 16.30 - 18.00, alkaa 19.09.
Tule suunnittelemaan ja rakentamaan 
uniikki lennokki!  Kerho on suunnattu yli 
7-vuotiaille ja se järjestetään yhteistyös-
sä Laukaan vapaa-aikatoimen kanssa.

Kerho on ilmainen, tarvikkeet mak-
setaan itse. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 12.09.

Sari Puttonen/Opisto/sali
Ma klo 15.00 - 16.00, alkaa 19.09.
Hepuli on lastenteatteria: teatterileik-
kejä, erilaisia improvisaatioharjoitteita, 
tekstiharjoituksia. Tutustutaan myös pu-
vustukseen ja maskeerauksen ihmeelli-
seen maailmaan. Tule mukaan teatteriin!
Kurssimaksu 35 €/13,33 t = 10 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 12.09.

Sari Puttonen/Opisto/sali
n. 4-6-vuotiaille.
Ke klo 17.00 - 17.45 alkaa 07.09. 
Oma keho ja ilmaisu: kuinka se onkin 
tanssia?! Luovaa tanssia ja tanssi-il-
maisua omien oivallusten kautta. Pieniä 
tansseja, satu-/tanssi-improvisaatioita.
Kurssimaksu 38 €/ 11 t = 11 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 31.08.

Sari Puttonen/Opisto/sali
n. 6-8-vuotiaille
Ke klo 17.50 - 18.35 alkaa 07.09. 
Oma keho ja ilmaisu: kuinka se onkin 
tanssia?! Luovaa tanssia ja tanssi-ilmai-
sua omien oivallusten kautta. Pieniä ko-

Kurssimaksu 38 €/ 11 t = 11 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 31.08.
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Sari Puttonen/Opisto/sali
Ma klo 16.30 - 17.30, alkaa 05.09.
Monipuolinen ja vauhdikas liikuntatunti 
4-6-vuotiaille. Motorista kehitystä tuke-
via harjoitteita, pelejä ja liikuntaleikkejä. 
Draamaliikuntaa. Ryhmässä toimimisen 
harjoittelua.
Kurssimaksu 45 €/16 t = 12 kertaa.
Sitova ilmoittautuminen viim. 29.08.

.

MUSIIKKILEIKKIKOULU
Musiikkileikkikoulutoiminta on tavoit-
teellista musiikkikasvatusta. Toiminnan 
tarkoituksenaon tukea lapsen kehitystä 
kokonaisvaltaisesti ja herättää lapsessa 
kiinnostus musiikkia kohtaan. Tule mu-
kaan Muskariin!

Muskarin syystyökausi alkaa to 
08.09.2022. Kaikkiin lasten muska-
riryhmiin ilmoittaudutaan viim. to 
01.09.2022. Kysy lisää toimistosta, 
puh. 040 734 9392.

HUOM!
Muskareiden ajat saattavat hieman 
muuttua vielä syksyllä. Mahdollisista 
muutoksista ollaan suoraan yhtey-
dessä jo ilmoittautuneisiin sekä tiedo-
tetaan opiston ja Muskarin Facebook-
ryhmässä.

Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 14.45 - 15.30
Pianomuskariryhmässä tutustumme 
pianonsoittoon muskarin työtapoja 
käyttäen; leikkien, liikkuen, laulaen ja 
soittaen. Opettelemme soittamaan väri-
nuottien avulla helppoja, tuttuja kappa-

leita ja tutustumme nuotinluvun alkeisiin. 
Pianomuskari tukee myös varsinaisiin  
soitinopintoihin siirtymistä myöhemmin. 
Pianomuskariin voit osallistua kätevästi 
vaikkapa Jälkkäristä.
Kurssimaksu 47 €/ 12 t = 12 kertaa.

Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 15.45 - 16.30 
Murusissa leikitään ja lauletaan yhdessä 
oman vanhemman tai vaikkapa isovan-
hemman kanssa.
Kurssimaksu 47 €/12 t /lapsi = 12 ker-
taa.

Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 16.30 - 17.15
Ryhmissä lauletaan, leikitään, liikutaan, 
ja soitetaan yhdessä. 3-4-vuotiaat osal-
listuvat tunneille itsenäisesti ilman van-
hempia.
Kurssimaksu 47 €/12 t = 12 kertaa.

Hanna-Maaria Naumanen/Opisto/sali
To klo 17.30 - 18.15
Myös isompien muskariryhmässä lau-
letaan, leikitään, liikutaan ja soitetaan. 
Harjoittelemme myös yleismusisoinnin 
alkeita ja soittamista leikin kautta. Tutus-
tumme erilaisiin soittimiin. Jos sinulla on 
oma kantele, voit ottaa sen mukaan.
Kurssimaksu 47 €/12 t = 12 kertaa.
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Hanna-Maaria Naumanen/
Opisto/alakerta

La 24.09. klo 14.00 – 16.00
Tule askartelemaan rytmisoittimia kier-
rätysmateriaaleista yhdessä vanhem-
man, isovanhemman tai vaikkapa kum-
min kanssa! Soitinpaja on tarkoitettu 
n. 3-9-vuotiaille lapsille. Askartelemme 
aikuisen avustuksella purkkirummun ja 
rumpukapulat, sekä purkkihelistimen tai 
leikkimikrofonin kierrätysmateriaaleista. 
Halutessasi voit tuoda mukanasi rumpua 
varten pyöreän muovipurkin tai ämpärin 
(halkaisija noin 17-20 cm), sekä purkki-
helistintä varten korkillisen pienemmän 
muovipurkin. Lopuksi soittimet vielä 
testataan yhdessä Hanna-open kanssa 
musisoiden!
Kurssimaksu 5 €/osallistujapari/2,33 
t = 1 kerta. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 19.09.

            Hanna Junkala
La 20.08. klo 11.00 – 15.00
Tökkiikö makkaranpaisto retkillä? Ret-
kiruokakurssilla opettelemme valmista-
maan 3 ruokalajin eli 5 tähden aterian 
retkikeittimillä ja avotulella. Harjoittelem-
me kattamaan kauniisti luonnossakin ja 
syömme lopuksi arvokkaasti nautiskel-
len. Ruoka-ainemaksu maksetaan suo-
raan opettajalle.
Kurssimaksu 20 €/5 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 17.08, ilmoit-
tautuminen suoraan opettajalle, puh. 
050 057 6264.

Terhi Mäkitalo/Opiston sali
Pe klo 14.00 - 15.15, alkaa 02.09., joka 
toinen viikko.
Ruokavalion merkitys on valtava hyvin-
voinnin kannalta. Väitetään, että 70-80 
% hyvinvoinnista tulee ravinnon kautta. 
Millainen on yksilöllinen hyvä ruokava-
lio? Mistä hyvä olo koostuu ja mitä keho 
tarvitsee? Mitä vaihtoehtoja löytyy lähi-
kaupasta? Tule keskustelemaan ja poh-
timaan, poimimaan juuri itselle sopivat 
vinkit! Kurssin vetäjä on Paula Heinosen 
FLT Koulutuksessa.
Kurssimaksu 48 €/ opintoseteli + 18 €/ 
8,33 t = 5 kertaa. Sitova ilmoittautumi-
nen viim. 29.08.

Lievestuoreen Karjalaiset/Lvt:n kirkko
To 03.11. klo 18.00 – 20.30
Kaikille avoin tilaisuus. Nautimme ruis-
puurosta ja ohjelmasta. Pääsymaksua ei 
ole mutta, pieni, vapaaehtoinen puuro-
maksu.
3 t = 1 kerta. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 27.10.

Minja Niiranen/Opisto/alakerta
Ke 28.09. klo 18.00 – 20.00 
Lahjaksi tai omaksi ympäristöystävälli-
nen vaihtoehto!
Työpajassa esitellään ja toteutetaan 
pari eri ohjetta kestopuhdistuslappu-
jen virkkaamiseen. Lisäksi on mahdol-
lisuus ottaa haltuun japanilaisen Tawa-
shi-pesusienen ohje. Kaikki työt ovat 
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helpohkoja ja sopivat myös aloittelevil-
le virkkaajille. Materiaaleina puuvilla-, 
hamppu- ja bambulangat. Lankoja voi 
myös ostaa opettajalta tai tuoda itse. 
Oma virkkuukoukku(t) toivotaan kyytiin 
(koot 3,5-6). Valitaan koukun koko lan-
gan mukaan.
Kurssimaksu 10 €/2,66 t = 1 kerta. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 21.09.

Satu Pasanen/Opisto/alakerta
Ke 21.09. ja 05.10. klo 18.00-19.30 
Makramee -solmeilun alkeiskurssilla opit 
tekemään erilaisia solmuja ja suunnitte-
lemaan toiveittesi mukaisen makramee-
työn. Ehdimme valmistamaan pieniä 
töitä, mutta kurssin opeilla voit valmis-
taa kotona vaikka ison seinäkoristeen. 
Materiaalimaksu arviolta korkeintaan 20 
€. Voit tuoda myös omat materiaalit, li-
sätiedustelut designpasain@gmail.com.
Kurssimaksu 15 €/4 t = 2 kertaa. Sito-
va ilmoittautuminen viim. 14.09.

Minna Huusko/Opisto/alakerta
La-Su 29.-30.10. klo 10.00 – 15.00 (esi-
neiden valmistaminen) ja la 12.11. klo 
10.00-13.15 (lasittaminen)
Kurssilla tutustut saven eri käsinraken-
nustekniikoihin ja saat ohjausta oman 
työskentelyn suunnitteluun. Voit valmis-
taa savesta omien tavoitteiden mukaisia 
töitä, esim. koruja, ikioman kahvikupin tai 
vaikkapa puutarhaan pienoisveistoksen. 
Työt toteutetaan viikonlopun aikana, jon-
ka jälkeen ne raakapoltetaan. Viimeisellä 
kerralla tutustutaan eri lasittamismenetel-
miin ja lasitetaan työt, tämän jälkeen ne 
poltetaan. Kurssi soveltuu vasta-alkajille 
ja niille, jotka hakevat lisävarmuutta ke-
ramiikan tekoon. Materiaalit, savet ja la-
sitteet, maksetaan opettajalle käytettyjen 
määrien mukaan sekä polttomaksu 2 €/ 
hlö. 
Kurssimaksu 69 €/16 t = 3 kertaa. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 24.10.

Minna Koivuniemi/Opisto/alakerta
La 19.11. klo 10.00 - 15.00, Su 20.11. 
klo 10.00 - 14.00 
Haluatko ihastuttaa läheisesi kauniis-
ti tekstatulla joulukortilla? Haluatko tie-
tää enemmän tekstauksesta ja kenties 
opetella jonkin uuden kirjoitusmallin? 
Tutustutaan välineisiin, kynänvetoihin, 
muotoihin ja kirjaimiin. Testaillaan Italicin, 

muotoja.Tarvittavat välineet (opiskelijan 
omat): 2 lyijykynää, viivain 30 cm, joko 

+ mustesäiliö, sivellinkynä, paperia, väri-
kynät. Muu kurssimateriaali ilmoitetaan 
myöhemmin. 
Kurssimaksu 40 €/ 10,33 t = 2 kertaa. 
Sitova ilmoittautuminen viim. 11.11.

Minna Koivuniemi/Opisto/alakerta
Ma 24.10. klo 17.30-20.45
Oksakudonta on kaikille sopiva pieni 
kudontatekniikka. Voit tuoda mukanasi 
vahvan oksanhaarukan tai oksamutkan, 
johon loimen voi luoda, sekä lankoja. Eri-
laiset lankajämät ovat parhaita, maton-
kuteet ja narunpätkät ovat hyviä myös. 
Lisäksi tarvitset: sakset ja/tai puukko/
mattoveitsi - tylppäkärkinen isosilmäinen 
neula tai vaikka pinni - ompeluneuloja 
isolla silmällä – virkkuukoukkuja.
Kurssimaksu 15 €/4 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 17.10.

 Päivi Kalemaa/Päivin Pieni Kukkapuoti
Ma 10.10. klo 17.30 -20.30
Opetellaan tekemään kukkakimppu leik-
kokukista ja luonnonmateriaaleista. Ku-
kat ja tarvittavat materiaalit ostetaan/voi 
ostaa opettajalta.
Kurssimaksu 12 €/3,66 t = 1 kerta. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 03.10. 
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 Päivi Kalemaa/Päivin Pieni Kukkapuoti
Ma 07.11. klo 17.30-20.30
Kukka-asetelma leikkokukista sieneen 
tehtynä. Oma astia mukaan (noin Maris-
koolin kokoinen). Kukat ja tarvittavat ma-
teriaalit ostetaan/voi ostaa opettajalta.
Kurssimaksu 12 €/3,66 t = 1 kerta. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 31.10. 

 Päivi Kalemaa/Päivin Pieni Kukkapuoti
Ma 28.11. klo 17.30 – 20.30
Tehdään kranssi luonnonmateriaaleja 
käyttäen tai valmiiseen pohjaan. Tarvitta-
vat materiaalit ostetaan/voi ostaa opetta-
jalta.
Kurssimaksu 12 €/3,66 t = 1 kerta. Si-
tova ilmoittautuminen viim. 21.11.

  Minja Niiranen/Opisto
Ke 31.08. klo 18.00-20.00
Etsitään ja koostetaan porukalla 2000-lu-
vun lauluista yhteislaulukokoelma ja tes-
tataan ne laulaen opettajan säestyksellä. 
Kurssiin sisältyy ennakkotehtävänä 2-3 
biisiehdotustasi opettajalle etukäteen 
(nuottien kaivamista varten). 
Kurssimaksu 10 €/3 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 29.08.

          Minja Niiranen/Opisto
Ti 20.09. klo 14.00-15.30
Äänijänteiden virittelyä ja nuohoilua pit-
kän tauon jälkeen. Yhdessä rennosti lau-
laen mieli virkeäksi.
Kurssimaksu 7 €/2 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 13.09.

Kari Hokkanen, Matias Naskali/Laurin-
kylän koulun musiikinluokka

La 08.10. klo 10.00 – 14.15
Yhden päivän bändileiri toistamiseen 
Matiaksen ja Karin opettamana! Jonkin 
verran soittokokemusta vaaditaan, lisä-
tietoa opettajilta.
Kurssimaksu 35 €/5 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 03.10.

Kati Kauppinen/Opisto/Kahvio
Ke 28.09. klo 17.45-20.15
Yksivuotiset, monivuotiset, korkeat ja 
matalat, helpot ja vaikeat, aurinkoa ja-
noavat ja varjossa viihtyvät. Tule kuule-
maan ja kysymään vinkkejä unelmiesi 
kukkapenkkiin!
Kurssimaksu 12 €/3 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 21.09.

Kati Kauppinen/Opisto/Kahvio
Ke 05.10.klo 17.45 – 20.15
Jos et omaa 24/7 viherpeukalon sielua, 
mutta haluat pihaa kuitenkin laittaa.  - 
Tule kuulemaan asiantuntijan vinkkejä.
Kurssimaksu 12 €/3 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 28.09.

Kati Kauppinen/Opisto/Kahvio
Ke 12.10. klo 17.45- 20.15. 
Miten pihapiiri on ilo silmälle vuodesta 
toiseen?
Kurssimaksu 12 €/3 t = 1 kerta. Sitova 
ilmoittautuminen viim. 05.10.
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Sari Puttonen/Opisto/sali
Su 11. 09. ja 18.09. klo 15.00-17.00
Improtyöpaja kahtena peräkkäisenä sun-
nuntaina. Tule kokeilemaan tätä riemas-
tuttavaa lajia, jonka myötä löydät koko-
naan uusia puolia itsestäsi ja muista. 
Järjestetään yhdessä VAU!-teatterin ja 
improryhmä Thö Säälittävien kanssa.
Kurssimaksu 5 €/4,66 t = 2 krt, sisäl-
tää kahvit. Sitova ilmoittautuminen 
viim. 05.09.

Keijo Penttinen/Opisto/alakerta
La 08.10. ja La 15.10. klo 10.00-13.15
Ensimmäisellä kerralla digikuvauksen 
perusteita maastossa kuvaten, sekä ku-

vausläksyt viikon ajaksi. Toisella kerralla 
kuvien tarkastelua rakentavassa henges-
sä. 
Kurssimaksu 35 €/8 t = 2 kertaa. Sito-
va ilmoittautuminen viim. 03.10.

Opisto järjestää kursseja myös kysynnän 
mukaan. Jos sinulla on kurssi-idea, ota 
yhteyttä opistolle. Puh. 040 734 9392.

PIZZAT
SPECIAL PIZZAT
KEBABIT
SALAATIT
JUOMAT

Kaikkiin annoksiin kuuluu salaatti ja kahvi

Avoinna:
Ma-Pe 10.30-21.00
La-Su 12.00-21.00

Liepeentie 10,
41400 Lievestuore



JULKINEN TIEDOTE
JOKAISEEN TALOUTEEN

Oivallisen hyvää oloa sinulle.

Uutuutena myös huipputehokkaat kylmähoidot!

Käyttämällä oman 

kylän palveluita, 

turvaat niiden 

säilyvyyden

Olemme lähellä sinua - sinua varten

Hoidetaan kipusi pois - jopa ensimmäisellä hoitokerralla!

as asteet tt t
p dot, s g at, ja 

a ti p a at, asaira det, a j to
Erit a ppo yhdi d hoit a ssa
L t ja t ppo aihtoehto p e

a daa  t a sesti y a ta ja apohjii

Varaa oma aikasi monipuolisiin hoitoihimme.

Liepe tie 1

CRYONIC-KYLMÄHOITO


