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KYMENLAAKSON OPISTON TOIMIPAIKAT
ANJALA

Anjalatalo
Anjalan urheilutalo
Anjalan seurakuntatalo

Elimäentie 28, 46910 Anjala
Urheilijantie 3, 46910 Anjala
Anjalantie 3, 46910 Anjala

INKEROINEN

Kirjasto
Päätie 22, 46900 Inkeroinen
Klubitalo
Lauttatie 8 A, 46900 Inkeroinen
Opistokutomo
Päätie 4, 46900 Inkeroinen
Opisto + Kulttis (keltainen puutalo)
Marintie 9, 46900 Inkeroinen
Palvelukeskus
Valtatie 10, 46900 Inkeroinen
Inkeroisten uimahalli
Opistontie 6, 46900 Inkeroinen
Yhteiskoulu
Yhteiskouluntie 6, 46900 Inkeroinen

KAIPIAINEN
Koulu

MYLLYKOSKI

YHTEYSTIEDOT
KANSALAISOPISTO

Kymenlaakson Opisto
Marintie 9, 46900 INKEROINEN
020 7118 531
toimisto@kyme.fi
Toimistomme on avoinna arkisin klo 9-14 (ei loma-aikoina).
Rehtori Olli Laurila
olli.laurila@kyme.fi
020 7118 536 tai 050 363 6371
Toimistosihteeri Jaana Kukkoaho
toimisto@kyme.fi
020 7118 531
Kieltenopettaja Terhi Forss
terhi.forss@kyme.fi
044 742 2372
Musiikinopettaja Minna Lakaniemi
minna.lakaniemi@kyme.fi
050 540 6802
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Anjalankosken Taideseura
Kirjasto
Palvelukeskus
Saviniemen koulu
Seuratalo
Teatteri
Viialan koulu
Viialan päiväkoti
Reunan kirjakauppa
Yhteiskoulu

Kujastentie 1, 46400 Kaipiainen
Viialantie 19, 46800 Myllykoski
Paperitehtaantie 10, 46800 Myllykoski
Viialantie 22, 46800 Myllykoski
Kaarlontie 2, 46800 Myllykoski
Myllykoskentie 3, 46800 Myllykoski
Rautakorventie 17, 46800 Myllykoski
Opinpolku 5, 46800 Myllykoski
Viialantie 24, 46800 Myllykoski
Myllykoskentie 17, 46800 Myllykoski
Länsiasemantie 1-3, 46800 Myllykoski

SIPPOLA

Koulu
Taidekeskus Antares

Sippolantie 15, 46710 Sippola
Pien-Liikkalantie 6, 46710 Sippola

MÄKIKYLÄ
Puolakan talomuseo

Museonmutka 31, 45100 Kouvola

LÄHISEUDUN OPISTOT
KOUVOLAN KANSALAISOPISTO
www.edukouvola.fi/kansalaisopisto

IITIN KANSALAISOPISTO
https://peda.net/iitti/ik

HAMINAN KANSALAISOPISTO
www.haminankansalaisopisto.fi

KOTKAN OPISTO

www.kotkanopisto.fi

Oman opistomme lisäksi sinun on mahdollista opiskella myös lähialueen
muissa kansalaisopistoissa. Kouvolan kansalaisopisto, Iitin kansalaisopisto, Haminan kansalaisopisto sekä Kotkan Opisto tarjoavat monipuolisia
kursseja, jotka löydät opistojen omilta www- sivuilta. Kouvolan kansalaisopiston ohjelma on myös tässä esitteessä.

SUOMEN ONNELLISIN OPISTO
Kymenlaakson Opisto on ottanut tavoitteekseen olla
Suomen onnellisin opisto. Onnellisuus on yksilöllistä,
mutta voiko opisto olla onnellinen? Miten onnellisuutta voi mitata?

Oppilaitoksen onnellisuuden täytyy näkyä niin opiskelijoissa kuin työntekijöissä. Sen täytyy leijua opiskeluilmapiirissä. Siihen liittyy turvallisuutta, oppimisen
riemua ja toistensa hyväksymistä.

Lähtökohtaisesti kansalaisopisto tai kansanopisto ovat
otollisia onnellisuuden lähteitä. Niihin opiskelijat tulevat omasta tahdostaan opiskelemaan jotakin sellaista, jonka he haluavat oppia. Oppilaat kohtaavat toisia
ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista.
Mikään ulkopuolinen taho ei ole myöskään määritellyt, kuinka paljon kunkin ihmisen on opittava. Tämän
määrää opiskelijan oma tahto ja taito.

Tule mukaan sosiaaliseen yhteisöön, jossa voit omalta
osaltasi olla rakentamassa Suomen onnellisinta opistoa. Koronakesän jälkeen tarvitsemme yhteisöllisyyttä,
joka antaa opiskeluun intoa ja onnellisuutta.
Tule mukaan kursseillemme tekemään meistä onnellisia!
Olli Laurila
rehtori
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ILMOITTAUTUMINEN

Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11. Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella
alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä! Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautua voi toimittamalla esitteestä löytyvän lomakkeen toimistolle tai netissä osoitteessa
https://kymeopisto.com/kansalaisopisto/kurssit-ja-ilmoittautuminen/. Uuteen ryhmään tarvitaan
10 opiskelijaa, jatkoryhmään tai vastaavaan 7 opiskelijaa, jotta ryhmän toiminta voidaan aloittaa.
Emme lähetä erillistä kutsua kursseille ilmoittautuneille, otamme yhteyttä ainoastaan jos kurssi
peruuntuu tai saat kurssipaikan varasijalta. Ilmoittautuminen on sitova, mutta osallistumisen voi
perua vielä ensimmäisen kerran jälkeen. Tämän jälkeen kurssista on maksettava koko kurssihinta.
Jos kursseihin tulee muutoksia koronaepidemian vuoksi, olemme yhteydessä ilmoittautuneisiin
ennen kurssien alkua.

KOKOONTUMISAJAT

Ryhmät kokoontuvat syys- ja kevätlukukaudella 12 kertaa, jollei toisin ilmoiteta.
Syyslukukausi 14.9.-13.12.2020, loma vko 43 (19.-25.10.)
Kevätlukukausi 18.1.-18.4.2021, loma vko 9 ( 1.-7.3.)

ALENNUKSET

Työttömille myönnetään 40 euron opintoseteli yhdelle opiston kurssille lukuvuodessa. Opintohallituksen opintosetelit kohdennetaan tietyille kursseille. Näiden kurssien esittelyjen yhteydessä on
maininta opintosetelistä ja se huomioidaan kurssimaksussa automaattisesti. Kurssimaksusta vapautusta, alennusta tai kurssimaksun jaksottamista haetaan kirjeitse tai sähköpostilla olli.laurila@
kyme.fi.

LASKUT

Laskutamme kurssimaksut kurssien alettua. Lasku tulee ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse. Muistutuslaskusta perimme ylimääräisen 5 euron toimistomaksun. Kevätlukukauden kurssimaksu on 60% koko lukuvuoden kurssimaksusta.

MUUT MAKSUTAVAT
Smartum ja ePassi.

TIEDUSTELUT

Sähköposti: toimisto@kyme.fi
Puhelin: 020 7118 531 (arkisin klo 9-14)
Opiston ajankohtaisia asioita voit seurata kotisivuiltamme (www.kyme.fi/kansalaisopisto),
Keskilaakso -lehden opistopalstalta ja Facebookista.

TODISTUKSET

Opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen edellyttäen, että hän on osallistunut säännöllisesti
(läsnä 2/3 oppitunneista) opetukseen. Todistuksen hinta on 10 €.

Lukuvuoden 2020-2021 opinto-opas jaetaan Kouvolan alueen talouksiin keskiviikkona 5.8.2020.
Jakelu: Jakelusuora
Jakelupalaute: palautelomakkeella internetissä osoitteessa jakelusuora.fi/yhteystiedot
tai puhelimitse 029-0010043

•4•

ESITTÄVÄ TAIDE

Anjalankosken Teatteri
040 5235 560
www.anjalankoskenteatteri.fi
Rautakorventie 17, 46800 Myllykoski

Anjalankosken Teatteri valmistaa 2-4 ensi-iltaa
kauden aikana. Ryhmät kootaan näytelmäkohtaisesti. Näytelmien valmistusjaksojen aikana
perehdytään näyttelemis- ja esiintymistaitoihin.
Teatteri tarjoaa myös mahdollisuuden valo- ja
äänitekniikan, lavastuksen ja puvustuksen valmistamiseen. Näytelmien valmistusjakson aikana
on useita harjoitusiltoja viikossa. Näytelmäkohtaisia esityksiä on 15-20 kpl.

LASTEN JA NUORTEN RYHMÄT
TEATTERISSA

Ryhmien käynnistymisistä tiedotetaan erikseen
syyskauden alussa. Etusijalla ovat teatterin ryhmissä aiemmin opiskelleet.

KIRJALLISUUS
KÄYTTÖSUOMEA -KURSSI
Reunan kirjakauppa
Olli Sarpo

130202

to 18.00-19.30
8.10.2020-22.10.2020 (6 t)

Saitko Kelalta, poliisilta tai lakimieheltä kirjeen,
josta et ensimmäisellä lukemisella ymmärtänyt
mitään? Lykkäätkö vastauksen tai hakemuksen
kirjoittamista, koska et pääse kirjoittamisen alkuun? Kurssilla tutustutaan ensin suomen kieliopin perusasioihin ja käyttökelpoisiin lauserakenteisiin virallisissa kirjeissä, viranomaiskielen
koukeroihin ja asioihin, joita kannattaa ja toisaalta ei kannata vastaukseen sisällyttää. Sen jälkeen
täytetään lomakkeita ja laaditaan esimerkkikirje.
Kolmannella kerralla harjoitellaan kurssilaisten
omien esimerkkien pohjalta selvityksen tekemistä, todistuksen kirjoittamista, hakemuksen
tai cv:n laadintaa. Kurssi soveltuu viestintätaitojen kohentamiseen ja päivittämiseen mm. työ- ja
opiskelupaikan hakijoille, maahanmuuttajille joiden suomen sanavarasto on pieni, ikääntyneille
joita hämmentävät nykytermit ja mm. pienyrittäjille joilta vaaditaan paljon selvityksiä. Kurssi
on osa opetushallituksen rahoittamaa aikuisten
perustaitoprojektia ja siksi kurssi on ilmainen.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat 14.9.2020. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä!

LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI:
PROOSAA JA RUNOA ELÄMÄNKOKEMUKSEN POHJALTA 130201
Reunan kirjakauppa
AP Kivinen
Kurssimaksu 25 €

to 18.00-19.30
12.11.2020-10.12.2020 (8 t)

Luovan kirjoittamisen kurssilla jatketaan omien kokemusten kiteyttämistä kaunokirjalliseen
muotoon. Neljän kokoontumiskerran aikana
(12.11., 19.11., 3.12. ja 10.12.) etsitään omaa
kirjoittajaääntä erilaisten kirjoitusharjoitusten
avulla. Lisäksi käydään keskustelua kurssilaisten
omien tekstien pohjalta. Kurssi sopii kaiken ikäisille kirjoittajille, myös kirjoittamista pidempään
harrastaneille. Aiempaa kirjoittajakokemusta ei
kuitenkaan välttämättä tarvitse olla; tärkeintä on
kiinnostus ja halu kirjoittaa sekä muokata omaa
tekstiä. Kirjoituskurssin ohjaajana toimii jyväskyläläinen KM, luokanopettaja ja kirjailija AP Kivinen. Hän on julkaissut kolme runokokoelmaa,
uusimpana Minä tulen maasta jossa odotetaan
uutta kevättä (2020). Poetry Slamin / lavarunouden Suomen mestarina (2015) hän on esittänyt
omia tekstejään kotimaisten runoklubien lisäksi
myös ulkomailla.

DIGIKURSSIT

KIELET

Kymenlaakson Opisto järjestää kursseja, joiden
tavoitteena on antaa henkilökohtaista oppia
mobiililaitteiden käyttöön ja apua muihin tietokonehuoliin! Koska opetus on osa opetushallituksen digitaito-projektia on se maksutonta. Ei
ennakkoilmoittautumista.

Vesa Turkian digitaitoryhmät:

maanantaisin 7.9. – 7.12.2020
Kymijoen Hoiva, Sarastus klo 12.30-14.45
tiistaisin 8.9. – 8.12.2020
Myllykosken kirjastossa klo 14-16.15
keskiviikkoisin 9.9.-9.12.2020
Inkeroisten kirjastossa klo 12.30-14.45

Oletko ymmälläsi tabletin, tietokoneen tai älypuhelimen kanssa? Ei huolta, tule Leksan digikurssille. Leksa kertoo kuinka digilaitteita käytetään ja mitkä ominaisuudet voivat hyödyttää
juuri sinua. Kurssi on osa opetusministeriön digitalisaatiohanketta ja siksi osallistujille ilmainen.

RUOTSI
RENNOSTI RUOTSIKSI!

Myllykosken kirjasto
Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

120201

ma 10.30-12.00
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi on tarkoitettu
jonkinlaisia perustietoja ruotsin kielestä hallitseville ja ruostuneiden perustaitojen kertaajille.
Käytännönläheistä ruotsia sinulle, joka haluat
kerrata ja laajentaa sanavarastoasi, jatkaa perusrakenteihin tutustumista ja kehittää suullista
kielitaitoasi sekä kuullunymmärtämistä. Kurssilla
käymme läpi myös joitakin matkailutilanteita ja
niihin liittyvää sanastoa, kuten kahvilassa ja hotelliin majoittuminen. Lisäksi kurssiin sisältyy
ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja.
Tervetuloa mukaan ryhmän rentoon ja ruotsin
kielen saloja yhdessä pohtivaan ilmapiiriin! Oppikirjasta sovimme yhdessä ryhmän kanssa syksyllä. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

Leif Kuismasen digikurssi:
Kymenlaakson Opisto, Inkeroinen,
keskiviikkoisin 9.9. – 9.12.2020
klo 17.30-19.45

Kymenlaakson Opisto 2020-21

Sitova ilmoittautuminen kansalaisopiston opintopiireihin
(kts. kääntöpuolelta). Lähettämällä ilmoittautumisen, annan
suostumukseni henkilötietojen tallentamiseen Kymenlaakson
Opiston oppilasrekisteriin ja muihin sähköisiin järjestelmiin.

Henkilötiedot
Sukunimi

Syntymäaika

Sukupuoli
 mies  nainen

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelimet, joista tarvittaessa tavoittaa

Sähköposti

Alle 18-vuotiaan huoltajan nimi ja osoite

Puhelin

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)

Tiedot valtakunnallista tilastointia varten
Koulutus
 Perusaste (esim. kansa-, keski- tai peruskoulu)
 Toinen aste (esim. yo, ammatillinen koulutus)
 Korkea aste (esim. opisto, amk, yliopisto)

Pääasiallinen toiminta
 Työssä
 Eläkeläinen
 Työtön
 Muu
 Opiskelija

Ammatti
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Kymenlaakson Opisto 2020-21

Sitova ilmoittautuminen kansalaisopiston opintopiireihin
(kts. kääntöpuolelta). Lähettämällä ilmoittautumisen, annan
suostumukseni henkilötietojen tallentamiseen Kymenlaakson
Opiston oppilasrekisteriin ja muihin sähköisiin järjestelmiin.

Henkilötiedot
dot englannin kielestä osaaville sekä kertaajille.

ENGLANTI
Sukunimi

You, too! Book 1. Kertauksen jälkeen jatkamme

Sukupuoli
Syntymäaika
Etunimet (alleviivaa
kutsumanimi)
Kurssilla kerrataan
ja syvennetään käytännönläkpl:sta 9. Luemme
oppikirjan loppuun ja jatkamheisesti
jo
opittua
kielitaitoa.
Oppikirjan
aiheina
me
English
for
You, too! 2 -oppikirjalla. Kurssille
ENGLANNIN ALKEITA JA HELPPOA
 mies  nainen
MATKAILUENGLANTIA
120301 ovat mm. loman suunnitteleminen, mökillä, ym- tuleville uusille opiskelijoille suositellaan ostetpäristö, kansallisuussanoja ja kieliä sekä Lontoo. tavaksi vain English for You, too! 2 -oppikirja.
Terhi Forss
ma 12.15-13.45
Lähiosoite 14.9.2020-7.12.2020
Postitoimipaikka
Kurssi harjoittaa monipuolisesti englanninPostinumero
kie- Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.
Myllykosken kirjasto
(24 t)
len taitoja mm. keskusteluharjoituksilla ja teksKurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille että tin ja kuullun ymmärtämisillä. Lisäksi kurssiin ENGLISH FOR YOU, TOO!
120304
ruostuneiden englannin kielen alkeiden kertaa- sisältyy kulttuuritietoutta. Oppikirjana Steps BOOK 3
Myllykosken kirjasto
ti 12.15-13.45
Puhelimet,
joista tarvittaessa
into English 3. Kertauksen jälkeen jatkamme
jille. Tutustumme
rauhalliseen
tahtiin ja käy-tavoittaa
Sähköposti
15.9.2020-8.12.2020 (24 t)
kpl:sta 10. Luemme kirjan loppuun. Uusi op- Terhi Forss
tännönläheisesti mm. arkielämän tilanteisiin ja
Kurssimaksu 80 €
19.1.2021-13.4.2021 (24 t)
pikirja
sovitaan
syksyllä
yhdessä
ryhmän
kanssa.
niihin liittyvään sanastoon. Oppikirjan aiheiNoin
3-4
vuotta
englantia
opiskelleille. Kurssi
na mm. itsestä ja lähipiiristä kertominen sekä Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
kertaa ja syventää englannin perusrakenteita ja
Alle
18-vuotiaan
huoltajan
nimi
ja
osoite
harrastuksia. Kurssi sisältää myös matkailuun
Puhelin
sanavarastoa. Käytännönläheistä englantia arliittyvää sanastoa, aiheina esimerkiksi lentoken- ENGLISH FOR YOU, TOO!
120303 keen ja matkoille aiheina mm. talviharrastuksia
tällä, kylpylässä ja kahvilassa. Kurssiin sisältyy BOOK 1-2 (JATKOKURSSI)
Lapissa, asioiminen Internetissä ja puhelimessa,
Myllykosken
kirjasto
ti
10.30-12.00
pieniä kulttuuripaloja. Tervetuloa opiskelemaan
ajanvaraus ja lääkärissä käynti Thaimaassa. Kurssi
Terhi Forss
15.9.2020-8.12.2020 (24 t)
englantia rennosti ja hauskasti, esim. pelaamme
Kurssimaksu 80 €
19.1.2021-13.4.2021 (24 t)
harjoittaa monipuolisesti englannin kielen taitoja
numerobingoa ja opettelemme englannin äänNoin 1-2
vuotta englantia opiskelleille tai ruos- mm. pienillä puheharjoituksilla ja tekstin ja kuulTiedot
valtakunnallista
tilastointia
varten
tämistä leikkisästi! Oppikirjana Destinations 1
tuneita englannin perustaitoja kertaaville tarkoi- lun ymmärtämisillä. Kurssi sisältää pieniä kultalkaen Getting started -aloitusosiosta. Kurssitettu kurssi. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin
tuuripaloja ja ajankohtaisia aiheita. Oppikirjana
maksu kattaa koko lukuvuoden.
mm. kielen perusrakenteita ja -sanastoa Pääasiallinen
sekä English for
You, too! Book 3 alkaen kpl:sta 1.
Koulutus
toiminta
helpohkoa
matkailusanastoa.
Aiheina
mm.
tien
Kurssimaksu
kattaa
lukuvuoden.
THE KAIPIAINEN
ENGLISH
CLUB keski- tai peruskoulu)
 Perusaste
(esim. kansa-,
 Työssä
 koko
Eläkeläinen
kysyminen ja neuvominen, aikataulut, kaupun Toinen aste (esim. yo,120302
ammatillinen
koulutus)
 Työtön
 Muu
kisanastoa,
sähköpostiviestintää, matkalipun
Kaipiaisten koulu
ma 16.30-18.00
 Korkea aste
(esim. opisto, amk, yliopisto)
 Opiskelija
ostaminen ja matkustussanontoja sekä kodista
Terhi Forss
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
kertominen.
Kurssi
sisältää
kertausta
ja
kultKurssimaksu 80 €
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi perustie- tuuritietoutta. Oppikirjana ensin English for
Kurssimaksu 80 €

18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Ammatti

Ilmoittaudun seuraaviin opintopiireihin

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allekirjoitus (Alle 18-vuotiailta huoltajan allekirjoitus)
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Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat 14.9.2020. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä!

ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 5
120305
Inkeroisten yhteiskoulu
ti 17.15-18.45
Terhi Forss
15.9.2020-8.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
19.1.2021-13.4.2021 (24 t)

Noin 5 vuotta englantia opiskelleille. Kurssilla
mm. kehitämme keskustelutaitoja, kertaamme ja
laajennamme sanavarastoamme ja syvennämme
perusrakenteiden hallintaa. Oppikirjan aiheina
ajankohtaisia aiheita kuten mm. maahanmuuttoa,
terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista kuluttamista, populaarikulttuuria, ympäristöasioita, uutisia
ja mediaa. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
Kurssilla käymme läpi myös matkailutilanteita.
Lisäksi kurssi sisältää pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book 5. Kertauksen jälkeen aloitamme kpl:sta 1. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

STEPS INTO ENGLISH 3
Myllykosken kirjasto
Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

120309

to 10.30-12.00
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-15.4.2021 (24 t)

Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi perustiedot
englannin kielestä osaaville sekä kertaajille. Kurssilla kerrataan ja syvennetään käytännönläheisesti jo opittua kielitaitoa. Aiheina mm. huveja ja
viihdettä, mielipiteitä, lipun osto, ihmisten kuvailua, ulkoilu ja luonto. Kurssi harjoittaa monipuolisesti englannin kielen taitoja mm. pienillä
puheharjoituksilla ja tekstin ja kuullun ymmärtämisillä. Lisäksi kurssiin sisältyy kulttuuritietoutta. Oppikirjana Steps into English 3. Kertauksen
jälkeen jatkamme kpl:sta 7. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

ENGLANNIN PERUSTEITA JA
MATKAILUENGLANTIA
ENGLANTIA ARKEEN JA MATKOILLE 		 (JATKOKURSSI)
120310
to 17.00-18.30
120306 Inkeroisten yhteiskoulu
Myllykosken kirjasto
Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

ke 10.30-12.00
16.9.2020-16.12.2020 (26 t)
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Noin 3-4 vuotta englantia opiskelleille. Kurssi
kertaa ja syventää englannin perusrakenteita ja
sanavarastoa. Käytännönläheistä englantia arkeen ja matkoille aiheina mm. asioiminen Internetissä ja puhelimessa, ajanvaraus ja lääkärissä
käynti Thaimaassa, illanviettosuunnitelmien
laatiminen sekä ravintola- ja puutarhasanastoa.
Kurssi sisältää runsaasti harjoituksia ja laajennusta kurssin teemoista. Lisäksi kurssiin sisältyy
ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja.
Oppikirjana English for You, too! Book 3. Kertauksen jälkeen jatkamme kpl:sta 3. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

ENGLANNIN KESKUSTELU

Myllykosken kirjasto
Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

120307

ke 17.15-18.45
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Suulliseen viestintään painottunut kurssi. Tavoitteena myös sanavaraston kertaaminen ja kartuttaminen. Kurssi on tarkoitettu useita vuosia
englantia opiskelleille. Oppikirja sovitaan yhdessä ryhmän kanssa syksyllä. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

ENGLISH FOR YOU, TOO! BOOK 5
120308
Myllykosken kirjasto
Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

ke 19.00-20.30
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Noin 5 vuotta englantia opiskelleille. Kurssilla
mm. kehitämme keskustelutaitoja, kertaamme ja
laajennamme sanavarastoamme ja syvennämme
perusrakenteiden hallintaa. Oppikirjan aiheina
ajankohtaisia aiheita kuten mm. terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista kuluttamista, populaarikulttuuria, ympäristöasioita, uutisia ja mediaa.
Kurssilla käymme läpi myös matkailutilanteita.
Lisäksi kurssi sisältää pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book 5. Kertauksen jälkeen aloitamme kpl:sta 2. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

Terhi Forss
Kurssimaksu 80 €

17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-22.4.2021 (24 t)

Noin 2 vuotta englantia opiskelleille, mutta
kurssille voi tulla erilaisin taidoin. Englannin
perusteiden ja matkailuenglannin opiskelua käytännönläheisesti rauhalliseen tahtiin. Oppikirjan
aiheina mm. small talk, matkavaraukset, hotelliin
kirjoittautuminen ja juhlien järjestäminen. Kurssilla käymme läpi keskeisiä matkailutilanteita
kuten mm. lähtöselvitys, matkakohteessa, matkakohteessa kulkeminen, kahvilassa, ravintolassa,
ostoksilla ja ongelmatilanteita. Kurssiin sisältyy
pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for
You, too! Book 2. Kertauksen jälkeen jatkamme kpl:sta 6. Mahdollisesta matkailuenglannin
-oppikirjasta sovimme syksyllä yhdessä ryhmän
kanssa. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

SAKSA
DEUTSCH PLUS
Myllykosken kirjasto
Ulf Tütken
Kurssimaksu 80 €

120401

to 16.00-17.30
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-22.4.2021 (24 t)

Vähintään muutaman vuoden saksaa opiskelleille. Kurssilla opimme ja syvennämme saksan
kielen perusteita sekä tutustumme maantuntemukseen ja saksalaiseen kulttuuriin. Kurssin
alussa kerrataan jo opittua. Oppikirjana Berliner
Platz Neu 2, Teil 1. Kertauksen jälkeen jatkamme
kpl:sta 16. Kirja on tilattavissa opettajan kautta.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

SAKSAN ALKEET JA MATKAILUSAKSAA
120402
Myllykosken kirjasto
Ulf Tütken
Kurssimaksu 80 €

ma 16.15-17.45
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Vasta-alkajille ja saksan ruostuneita perustaitoja
kertaaville.Tutustumme rauhalliseen tahtiin ja
käytännönläheisesti saksan kielen perusrakenteisiin ja opettelemme asioimaan tavallisissa
arkielämän ja matkan tilanteissa, kuten kahvilassa, ravintolassa ja hotellissa. Oppikirjan aiheina

lisäksi mm. tervehtiminen, itsestä ja lähipiiristä
kertominen. Kurssi tutustuttaa opiskelijan matkailuun liittyvään sanastoon, esimerkiksi matkalipun ostaminen, tien neuvominen ja kysyminen sekä sisältää maantuntemusta ja saksalaista
kulttuuria. Oppikirjana Einverstanden 1. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

VENÄJÄ
POGOVORIM? - KONETSHNO!
(JATKOKURSSI)
120601
Myllykosken yhteiskoulu
ke 17.15-18.45
Larisa Petrova
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Ryhmä soveltuu parhaiten muutaman vuoden
venäjää opiskelleille, mutta siihen voi tulla erilaisin taidoin. Kurssin tavoitteena on auttaa selviytymään jokapäiväisestä keskustelusta, erilaisista
asioimistilanteista sekä hieman vaativimmistakin
puhetilanteista. Kurssilla kerrataan ja laajennetaan sanavarastoa, kehitetään puhutun kielen
ymmärtämistä, hiotaan ääntämistä ja harjoitellaan puhumista eri tavoin rennossa ilmapiirissä.
Oppikirjana Konetshno! alkaen kpl:sta 1. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

VENÄJÄN ALKEET JA
MATKAILUVENÄJÄÄ

120602

Inkeroisten yhteiskoulu
ke 17.15-18.45
Veronika Kochergina
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Vasta-alkajille ja venäjän ruostuneita perustaitoja kertaaville. Tutustumme rauhalliseen tahtiin ja
käytännönläheisesti venäjän kielen perusrakenteisiin ja opettelemme asioimaan tavallisissa arkielämän ja matkan tilanteissa, kuten kahvilassa,
ravintolassa ja hotellissa. Aiheina ovat lisäksi
mm. tervehtiminen ja itsestä ja lähipiiristä kertominen. Kurssi tutustuttaa opiskelijan matkailuun
liittyvään sanastoon, esimerkiksi matkalipun ostaminen, tien neuvominen ja kysyminen, sekä
sisältää venäläistä kulttuuria ja tapakulttuuria.
Oppikirjana Kafe Piter 1. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

ESPANJA
ESPANJA 2

Inkeroisten opisto
Annukka Mack
Kurssimaksu 80 €

120701

ma 18.45-20.15
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Noin vuoden espanjaa opiskelleille. Kurssilla kerrataan aluksi jo aiemmin opittuja asioita. Kurssin
aiheita ovat mm. ostoksilla, kaupunki- ja majoitussanastoa, suunnan kysyminen ja neuvominen,
ravintolassa ja espanjalaisesta keittiöstä. Kurssilla
tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kurssi
sisältää espanjalaista kulttuuria ja tapatietoutta.
Oppikirjana Dime!1, jatkamme kertauksen jälkeen kpl:sta 8. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

•7•

ESPANJAN ALKEET JA
MATKAILUESPANJAA
Inkeroisten opisto
Annukka Mack
Kurssimaksu 80 €

120702

ma 17.00-18.30
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille että
ruostuneiden espanjan kielen alkeiden kertaajille. Tutustumme rauhalliseen tahtiin ja käytännönläheisesti espanjan kielen perusrakenteisiin ja
opettelemme asioimaan tavallisissa arkielämän ja
matkan tilanteissa, kuten kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla. Oppikirjan aiheina lisäksi mm.
tervehtiminen, itsestä ja lähipiiristä kertominen.
Kurssi tutustuttaa opiskelijan matkailuun liittyvään sanastoon, esimerkiksi matkalipun ostaminen, kaupungilla kulkeminen sekä sisältää
espanjalaista kulttuuria ja tapakulttuuria. Oppikirjana Perfecto 1!. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

ITALIA
ITALIA 7

Inkeroisten opisto
Sari Pohjola
Kurssimaksu 80 €

120801

ke 17.00-18.30
9.9.2020-9.12.2020 (24 t)
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Kurssi on tarkoitettu useamman vuoden italiaa
opiskelleille. Opiskelemme lisää italian peruskielioppia ja puhekieltä kerraten samalla aiemmin
opittua. Oppikirjan kappaleiden teemoja ovat
mm. perhe ja suku sekä juhlat ja perinteet. Oppikirjana Espresso 3, kpl:sta 6 jatkaen. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

ITALIA 5

Inkeroisten opisto
Sari Pohjola
Kurssimaksu 80 €

120802

ke 18.45-20.15
9.9.2020-9.12.2020 (24 t)
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

Noin 3 vuotta italiaa opiskelleille. Kurssilla jatkamme italian kielen keskeisen sanaston sekä
kieliopin opiskelua ja samalla kertaamme. Oppikirjan kappaleiden aiheita ovat mm. joulunvietto, koulunkäynti ja terveydenhoito. Oppikirjana
Bella Vista 2, kpl:sta 6 jatkaen. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

MUUT KIELET

VIRO 4

Inkeroisten opisto
Terho Aronen
Kurssimaksu 80 €

129802

pe 13.00-14.30
18.9.2020-11.12.2020 (24 t)
22.1.2021-23.4.2021 (24 t)

Noin kolme vuotta viroa opiskelleille. Kurssi syventää entisestään aikaisemmilla kursseilla opittua. Perehdytään kielioppiin perusteellisemmin,
rakennetaan sanastoa ja keskustellaan kiinnostavista asioista. Tutustutaan myös Viron kulttuuriin, historiaan ja tapoihin. Oppikirjana E nagu
Eesti (vuoden 2015 tai uudempi painos), kpl:sta
15 alkaen.

KUVATAITEET
KUVATAIDEKOULUT
Kuvataidekoulu on tarkoitettu 7-18-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Opetus pohjautuu taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Opetus on
tavoitteellista ja etenee asteittain. I-VI-luokilla
opiskelevat 7-12-vuotiaat ja yli 12-vuotiaat syventävissä työpajaopinnoissa. Etusijalla ryhmissä
ovat viime vuonna opiskelleet. Kuvataidekoululaisilta peritään opintomaksun lisäksi 43-60
euron tarvikemaksu. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

KUVATAIDEKOULU I 		

110301

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.00-18.30
Piipa Toivonen
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 70 €
18.1.2021-26.4.2021 (26 t)

KUVATAIDEKOULU II

110302

KUVATAIDEKOULU III-IV

110303

Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 16.30-18.00
Piipa Toivonen
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 70 €
20.1.2021-21.4.2021 (26 t)

Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 18.00-19.30
Piipa Toivonen
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 70 €
20.1.2021-21.4.2021 (26 t)

VIRON ALKEET JA MATKAILUVIROA
129801

KUVATAIDEKOULU V-VI

Viron alkeiskurssilla opimme kielen ominaispiirteitä, peruskielioppia, sanastoa, yksinkertaisia
lauseita, jokapäiväisten tilanteiden kielenkäyttöä,
maan tapoja ja kulttuuria. Opiskelemme myös
matkailusanastoa ja käymme läpi matkailutilanteita. Oppikirjana E nagu Eesti (vuoden 2015
tai uudempi painos). Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

KUVATAIDETYÖPAJA 110305

Inkeroisten opisto
Terho Aronen
Kurssimaksu 80 €
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pe 16.45-18.15
18.9.2020-11.12.2020 (24 t)
22.1.2021-23.4.2021 (24 t)

110304

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 18.30-20.00
Piipa Toivonen
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 70 €
18.1.2021-26.4.2021 (26 t)

Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-19.15
Piipa Toivonen
15.9.2020-8.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
19.1.2021-6.4.2021 (31 t)

KARTONKIGRAFIIKKA
KARTONKIGRAFIIKKA -KURSSI K 		
110312
Inkeroisten opisto, Kulttis
Manja Riihelä
Kurssimaksu 30 €

pe 17.15- 19.30
la 10.00-16.00
su 10.00-16.00
23.4.2021-25.4.2021 (17 t)

Kartonkigrafiikka jäljittelee syväpainografiikkaa,
mutta on helpommin ja nopeammin työstettävää
kuin metalligrafiikka. ”Laatta” on kartonkia ja siihen voi lisätä ohuemmasta kartongista muotoon
leikattuja elementtejä, eli vedoksen sommittelua
voi muuttaa. Laattaan voi piirtää teräväkärkisellä
piirtimellä, jolloin jälki on viivasyövytysmäistä tai
pintalakkaa voi poistaa isompina alueina, jolloin
saadaan akvatintamaisia vaikutelmia. Työskentely ryhmissämme on vähemmän haitallista, koska
liuottimet on korvattu öljyllä. Painovärimme
ovat öljypohjaisia. Opettaja jakaa kirjallista materiaalia tekniikoista. Perjantaina tutustutaan eri
materiaaleihin ja mahdollisuuksiin. Vedostuspaperista ja väreistä peritään materiaalimaksu.
Kurssi kokoontuu pe klo 17.15-19.30, la ja su
klo 10.00-16.00. Ilmoittautuminen kurssille 9.4.
mennessä.

PIIRUSTUS JA MAALAUS
PIIRUSTUS JA MAALAUS (ILTA) 		
110310
Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-19.15
Manja Riihelä
15.9.2020-8.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 100 €
19.1.2021-13.4.2021 (36 t)

Kurssi sopii vasta-alkajille ja harrastaneille.
Kiinnitetään huomiota havaintojen tekemiseen, sommitteluun ja värioppiin. Tutustutaan
eri piirustusvälineisiin ja maalaustekniikoihin.
Mahdollisuus työskennellä akvarelli-, akryyli-,
öljyväreillä ja/tai sekatekniikalla. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

PIIRUSTUSVIIKONLOPPU

110311

Inkeroisten opisto, Kulttis
la 09.00-14.15
Tiiu Anttinen
su 09.00-14.15
Kurssimaksu 30 €
17.10.2020-18.10.2020, 12 t

Kurssilla opitaan katsomisen ja piirtämisen perusasioita alastonmallin avulla. Elävän mallin
liikettä tutkitaan sekä nopeilla asennoilla että
pitempiä aikoja anatomiaan keskittyen. Kurssin ohessa saadaan oppia eri piirtimistä ja niille
sopivista paperipohjista. Kurssi sopii niin vastaalkajille kuin pitempään harrastaneille. Varaa
mukaan: litoposteri, hiili ja säämiskä, A4 tai A3
lehtiö paksumpaa paperia (esim. Canson 200g),
lyijykyniä kovuudet esim. 3H, HB, B2, B4, B8,
kumi, teroitin, teippi, muste, ruokokynä ja sivellin. Ilmoittautuminen kurssille 2.10. mennessä.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat 14.9.2020. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä!

KUDONTA

KÄDEN TAIDOT
HUOVUTETTUJEN LAPASTEN
VIIKONLOPPUKURSSI
110404
Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 14.10. 18.00-20.00
Sini Inkeroinen
la 14.11. 10.00-16.00
Kurssimaksu 35 €
su 15.11. 10.00-16.00
14.10.2020-15.11.2020 (14 t)

Huovutetaan merinovillaiset lapaset! Väriä ja
iloa! Materiaalina esihuopa ja merinovilla, jolloin lapasista tulee ohuet ja elastiset. Info-ilta ke
14.10. klo 18-20. Tehdään yhteinen materiaalitilaus. Ilmoittautuminen kurssille 30.9. mennessä.

TUFTAUS-PUNCH NEEDLE-KURSSI 		
110405
Inkeroisten opisto, Kulttis
Kati Peltonen
Kurssimaksu 20 €

la 11.00-15.00
26.9.2020 (5 t)

Tule tutustumaan suosittuun tuftaukseen! Kurssilla valmistetaan pieni 25x25 cm taulu tai pyöreä
työ kirjontakehykseen. Voit myös ottaa mukaan
omia paksuja lankoja, paksun langan tuftausneulan ja kirjontakehyksen. Kaikkia välineitä on
myös myytävänä kurssipaikalla. Tuftausneulan
saat lainaksi kurssin ajaksi. Ilmoittautuminen
kurssille 14.9. mennessä.

VIITELÖITY HUIVI
Inkeroisten opisto
Kati Peltonen
Kurssimaksu 20 €

110406

la 11.00-15.00
10.10.2020 (5 t)

Kurssilla valmistetaan paksusta villalangasta viitelöity huivi. Käytämme valmispaketteja, joissa
on valmiiksi luotu loimi. Värivaihtoehtoja on
useampia. Viitelöinnissä loimilankoja kierretään
verkkomaisesti toistensa ympäri, kudetta ei käytetä. Ota mukaan pari ohutta, pitkää neulepuikkoa ja kuusi paksumpaa nro 4-6, työvälineeksi.
Myös vastaavat puutikut käyvät. Ota mukaan
myös sakset ja kuminauhoja. Kaikkia välineitä
on myös lainattavissa kursssipaikalla. Kurssi kokoontuu päätalon juhlasalissa. Ilmoittautuminen
kurssille 28.9. mennessä.

NEULONTA
NEULEKAHVILA

110401

Inkeroisten opistokutomo
to 15.15-16.45
24.9.2020-3.12.2020 (12 t)

Tule vaihtamaan kuulumisia sekä oppimaan toisiltamme uusia neulejuttuja kahvin/teen juonnin
lomassa. Ota mukaan oma neuletyösi, joko keskeneräinen tai uusi. Voit myös tulla vain kahvittelemaan mukavassa seurassa ja seuraamaan
mitä muilla on työn alla. Samalla saat uusia ideoita omiin töihisi ja voit jakaa myös omat ideasi.
Kaikille avoin neulekerho kokoontuu joka toinen
viikko. Kokoontumiskerrat syksyllä: 24.9., 8.10.,
22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. Kahvi/osallistumismaksu 3 euroa/kerta (ei ennakkoilmoittautumista).

KUDONTA (INKEROINEN)

110402

Inkeroisten opistokutomo
to 13.15-15.30
Kati Peltonen
10.9.2020-10.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 115 €
21.1.2021-15.4.2021 (36 t)

Kudotaan erilaisia käyttö- ja koristetekstiilejä.
Yhteisloimet suunnitellaan osallistujien toiveet huomioiden. Jokainen opiskelija osallistuu
sekä töiden suunnitteluun, että rakentamiseen.
Kudontataitojen lisäksi opitaan kudontatöiden
suunnittelua, sidosoppia sekä materiaali- ja työvälinetietoutta. Opintoryhmään voivat tulla sekä
aloittelijat että aiemmin kudontaa harrastaneet
opiskelijat. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa
erässä (syksyllä ja keväällä).

KUDONTA TUTUKSI
Inkeroisten kutomossa voi tutustua kutomotoimintaan, kudonnan alkeisiin ja kokeilla helpon
työn kutomista. Ensimmäinen tutustumiskerta
on ilmainen. Jos kutominen innostaa, tutustumiskerran jälkeen voi käydä kutomassa yhden
tai useamman työn. Inkeroisten kutomossa voi
Kudonta tutuksi -opintoryhmän puitteisssa
kutoa enintään 3 viikkoa (10€). Tämän jälkeen
voi halutessaan siirtyä varsinaiseen kudonnan
opintoryhmään. Kudontaa aloitteleva opiskelija
voi mennä myös suoraan opiston varsinaiseen
kudontaryhmään Inkeroisissa.

HUONEKALUJEN
ENTISÖINTI JA VERHOILU
Puhdistetaan, kunnostetaan, pintakäsitellään ja
verhoillaan vanhoja huonekaluja. Lisäksi tutustutaan huonekalujen tyylisuuntiin.

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA
VERHOILU A
110415
Sippolan koulu
Sami Kyötikki
Kurssimaksu 90 €

to 17.00-20.35
17.9.2020-10.12.2020 (57 t)

Kurssimaksu kattaa syyslukukauden.

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA
VERHOILU B K
110416
Sippolan koulu
Sami Kyötikki
Kurssimaksu 90 €

to 17.00-20.35
21.1.2021-15.4.2021 (57 t)

Kurssimaksu kattaa kevätlukukauden.

PUUTYÖT SIPUT RY
Teemme yhteistyötä Siput ry:n kanssa. Klubin
jäsenille ja Siput ry:n jäsenille ryhmä on ilmainen
jäsenetu, opintoseteli.

PUUTYÖT SIPUT RY

KUDONTA TUTUKSI INKEROINEN 		 PUUTYÖT SIPUT RY K
110403 Myllykosken Saviniemen koulu
Inkeroisten opistokutomo

ti 11.00-13.15
ke 11.00-13.15
to 11.00-13.15
15.9.2020-10.12.2020 (108 t)
19.1.2021-15.4.2021 (108 t)

Matti Sirviö ja
Timo Rämä
Kurssimaksu 45 €

Opitaan käyttämään erilaisia työvälineitä ja
koneita puu- ja metallitöiden valmistuksessa.
Valmistetaan monenlaisia käyttö- ja koristeesineitä. Kurssi sopii sekä naisille että miehille.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

PUU- JA METALLITYÖT A

110410

PUU- JA METALLITYÖT C

110411

Inkeroisten yhteiskoulu
ke 17.15-19.30
Jyrki Kallberg
16.9.2020-9.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 100 €
20.1.2021-14.4.2021 (36 t)

Myllykosken Saviniemen koulu
ma 17.45-20.00
Toni Kosunen
14.9.2020-7.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 100 €
18.1.2021-19.4.2021 (36 t)

110421

to 17.30-20.00
21.1.2021-15.4.2021 (40 t)

KERAMIIKKA
KERAMIIKAN TYÖPAJA

PUU- JA METALLITYÖT

110420

Myllykosken Saviniemen koulu
to 17.30-20.00
Matti Sirviö ja
17.9.2020-10.12.2020 (40 t)
Timo Rämä
Kurssimaksu 45 €

110430

Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-19.15
Sini Inkeroinen
15.9.2020-8.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 105 €
19.1.2021-13.4.2021 (36 t)

Kurssilla harjoitellaan keramiikan menetelmiä
monipuolisten ja vaihtuvien tehtävien avulla.
Valmistamme kurssilla taide- ja käyttöesineitä
sekä tutustumme myös keraamisen kuvanveiston mahdollisuuksiin. Saven erilaiset muovailutekniikat, työvälineiden käyttö, pintakuvioinnit ja
lasituksen mahdollisuudet tulevat tutuksi kurssilla. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että jo pidempään harrastaneille. Materiaaleja voi ostaa paikan
päältä. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

POSLIININMAALAUS
POSLIINIMAALAUKSEN TYÖPAJA 		
119810
Taideseuran tila, Myllykoski
la 10.30-14.15
Marja Ahtiainen
5.9.2020-12.12.2020 (25 t)
Kurssimaksu 66 €
23.1.2021-24.4.2021 (25 t)

Posliinimaalausryhmä jo aikaisemmin maa-
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lanneille. Kurssi kokoontuu lauantaisin klo
10.30-14.15 viisi kertaa lukukaudessa. Syksyn
ensimmäiset kokoontumiset 5.9. ja 19.9.2020.
Ensimmäisillä kerroilla sovitaan yhdessä muiden
kokoontumiskertojen päivämäärät. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

KUKKAKURSSIT
KRANSSIKURSSI

110425

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.45
(savityöluokka)
14.9.2020 (3 t)
Anni Toikka, Liisa Toikka (Kukkalinja)
Kurssimaksu 15 €

Kurssilla tehdään eri luonnonmateriaaleista
kransseja ja koristellaan ne oman maun mukaan.
Kurssille voi tuoda omia luonnonmateriaaleja.
Koristetarvikkeita ja luonnonmateriaaleja löytyy
paikan päältä tarvikemaksua vastaan. Ilmoittautuminen kurssille 31.8. mennessä.

JOULUISTUTUSKURSSI

110426

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.45
(savityöluokka)
30.11.2020 (3 t)
Anni Toikka, Liisa Toikka (Kukkalinja)
Kurssimaksu 15 €

Kurssilla tehdään jouluaiheisia istutuksia. Istutustarvikkeita ja -kasveja voi ostaa paikan päältä.
Suositellaan ottamaan omia istutusastioita mukaan. Ilmoittautuminen kurssille 16.11. mennessä.

KIMPPUKURSSI K

110423

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.45
(savityöluokka)
25.1.2021 (3 t)
Anni Toikka, Liisa Toikka (Kukkalinja)
Kurssimaksu 15 €

Kurssilla opetellaan tekemään kukkakimppu oikeaoppisesti. Kimpputarvikkeet voi ostaa paikan
päältä. Ilmoittautuminen kurssille 18.1. mennessä.

LEIKKOASETELMAKURSSI K 110428
Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.45
(savityöluokka)
15.2.2021 (3 t)
Anni Toikka, Liisa Toikka (Kukkalinja)
Kurssimaksu 15 €

Kurssilla tehdään kukka-asetelma leikkokukista koriin. Kurssille voi ottaa omia materiaaleja
mukaan. Kukkia ja muita tarvikkeita voi ostaa
paikan päältä. Ilmoittautuminen kurssille 1.2.
mennessä.

PÄÄSIÄISISTUTUSKURSSI K

110429

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.45
(savityöluokka)
15.3.2021 (3 t)
Anni Toikka, Liisa Toikka (Kukkalinja)
Kurssimaksu 15 €/kurssi

Kurssilla tehdään pääsiäis- ja kevätaiheisia istutuksia. Istutustarvikkeita ja -kasveja voi ostaa
paikan päältä. Suositellaan ottamaan omia istutusastioita mukaan. Ilmoittautuminen kurssille
1.3. mennessä.
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MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET
NEULANREIKÄKAMERAKURSSI
LAPSILLE
110440
Inkeroisten opisto
Tiiu Anttinen
Kurssimaksu 20 €

la 9.00-13.30
su 9.00-13.30
7.11.2020-8.11.2020 (12 t)

Neulanreikäkamera on kamera, jossa ei ole linssiä ja sen voi rakentaa itse pahvista kokeakseen
valokuvauksen taian. Tällä kurssilla tehdään
neulanreikäkamera ja kuvataan sillä. Kuva käännetään tietokoneella positiiviksi ja tulostetaan.
Kurssi sopii lapsille 12-16 v. Varaa mukaan 1–2
pientä, ehjää pahvilaatikkoa. Ilmoittautuminen
kurssille 23.10. mennessä.

MUSIIKKI
KUOROT
KANSANOOPPERA-KUORO 110101

Myllykosken Seuratalo
to 19.00-21.15
Jouni Sjöblom
17.9.2020–10.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
21.1.2021–15.4.2021 (36 t)

Kansanoopperan kuoro valmistaa suurkuorolle
sopivia laajoja ohjelmistoja. Kaikki suurkuorossa
laulamisesta pitävät laulutaitoiset naiset ja miehet, tervetuloa mukaan! Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

METALLIMIESTEN KUORO

110102

Myllykosken Seuratalo
to 16.30-18.45
Jouni Sjöblom
17.9.2020–10.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
21.1.2021–15.4.2021 (36 t)

Tervetuloa mukaan kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet miehet! Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

SEKAKUORO ILTARUSKO

110103

Myllykosken Seuratalo
ti 9.30-11.30
Martti Laine
15.9.2020–8.12.2020 (32 t)
19.1.2021–13.4.2021 (32 t)

Eläkeläisten oma kuoro. Tervetuloa mukaan!
Kurssi järjestetään yhteistyössä Myllykosken Ummeljoen eläkkeensaajat ry:n kanssa.

SEKAKUORO KYMEN LAULU 110104
Salla Lehtinen
Viialan päiväkoti

ma 18.00-20.00
14.9.2020–7.12.2020 (32 t)
18.1.2021–19.4.2021 (32 t)

Tule mukaan laulamaan mukavaan, iloiseen harrastelijakuoroon. Kuorossa soi niin tunteikas karjalaisuus kuin pop ja iskelmäkin.

SÄVELSISKOT

110105

Myllykosken Seuratalo
ma 18.00-20.15
Anna Kuurne
14.9.2020–7.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
18.1.2021–19.4.2021 (36 t)

Nuorekas naiskuoro toivottaa tervetulleeksi mukaan myös uudet, laulamista rakastavat aikuiset
naiset. Edellytyksenä aiempi kokemus moniäänisestä kuorolaulusta. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

ORKESTERIT
AHVION SOITTOKUNTA

110106

Anjalan seurakuntatalo
to 18.30-20.30
Rikupetteri Aaltonen 17.9.2020–10.12.2020 (32 t)
21.1.2021–15.4.2021 (32 t)

Mukavaa yhdessäoloa puhallinmusiikin merkeissä. Uudetkin soittajat ovat tervetulleita.

BÄNDISOITTO

Puolakan talomuseo
Jouni Sjöblom
Kurssimaksu 60 €

110110

ma 17.00-18.30
14.9.2020–7.12.2020 (24 t)
18.1.2021–19.4.2021 (24 t)

Opi soittamaan ja laulamaan hyvässä bändihengessä toteutettavassa ryhmässä. Ohjelmistossa
mm. Suomi-rockia, uudempaa tanssimusiikkia ja
suomalaista poppia. Herätä itsessäsi piilevä bändisoittaja ja –laulaja! Bändissä soittamisen riemua matalalla kynnyksellä. Kokeillaan yhdessä,
kuinka kitarat, rummut, pianot ja muut soittimet
soivat yhteen. Kaikkien soitinten soittajat, tervetuloa mukaan kokeilemaan. Tarvittaessa myös
lainasoittimia käytettävissä.

HARMONIKKAORKESTERI

110107

Myllykosken yhteiskoulu
ti 18.15-20.30
Jari Korpinen
15.9.2020–8.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
19.1.2021–13.4.2021 (36 t)

Orkesterissa harmonikkoja ja muita kokoonpanoon soveltuvia soittimia. Soitetaan yhteissoittona perinteistä tanssi- ja viihdemusiikkia sekä
pelimannimusiikkia. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

INKEROISTEN MUSIIKKIYHDISTYKSEN
ORKESTERI
110108
Inkeroisten Opisto
Minna Lakaniemi
Kurssimaksu 85 €

ti 18.00-20.00
1.9.2020–24.11.2020 (32 t)
19.1.2021–13.4.2021 (32 t)

Yhteismusisointia klassisesta kevyeen jousi- ja
puhallinsoittajille. Myös uudet soittajat tervetulleita! Huomaa: Jos koronatilanne sallii, ensimmäinen harjoitus jo 1.9. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

KOUVOLA BIG BAND

110109

Myllykosken Seuratalo
ke 17.30-19.45
Timo Jaakkola
16.9.2020–9.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
20.1.2021–14.4.2021 (36 t)

Perinteistä ja uudempaa big band- musiikkia.
Uudetkin soittajat tervetulleita, erityisesti pasunisteja kaivataan. Tervetuloa tutustumaan big
band- maailmaan! Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat 14.9.2020. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä!

INSTRUMENTTIOPINNOT

MUUT MUSIIKKIRYHMÄT

PIANONSOITTO

A Myllykosken Seuratalo ma 14.15-19.15 110111
B Inkeroisten yhteiskoulu
ti 14.15-17.30 110112
C Inkeroisten yhteiskoulu ke 14.30-16.30 110113
D Myllykosken Seuratalo ke 17.00-19.00 110114
E Myllykosken Seuratalo to 13.30-18.30 110115
Minna Lakaniemi
14.9.2020–10.12.2020 (72 t)
Kurssimaksu 190 €
18.1.2021–19.4.2021 (72 t)

Klassista pianonsoittoa ja/tai vapaata säestystä
kaikenikäisille. Yksilöopetusta 30min/vko, yhteensä 16t/v. Oma soitin välttämätön! Vapaita
paikkoja myös uusille oppilaille. Aikataulut viittellisiä, opettaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin
viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

UKULELEN ALKEET

110117

Inkeroisten palvelukeskus
ke 17.45-18.45
Sanna Lekander
16.9.2020–9.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 80 €
20.1.2021–14.4.2021 (16 t)

Ukulelen alkeita aikuisille ja nuorille. Rentoa ja
reipasta yhteismusisointia, pääpainona sointuotteiden opettelu ja laulujen säestys. Tervetuloa
mukaan, opit varmasti! Kurssilla tarvitaan oma
soitin. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

UKULELE JATKORYHMÄ

110118

Inkeroisten palvelukeskus
ma 19.00-20.00
Sanna Lekander
14.9.2020–7.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 80 €
18.1.2021–19.4.2021 (16 t)

Ukuleleryhmä jo alkeet hallitseville. Rentoa
musisointia yhdessä, laulujen säestämistä eri
komppirytmeillä ja helppojen melodioiden soittoa. Kurssilla tarvitaan oma soitin. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

MUSIIKKILEIKKIKOULUT
MUSIIKKILEIKKIKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
Inkeroisten palvelukeskus
Sanna Lekander
Kurssimaksu 75 €

110120

14.9.-13.12.2020
18.1.-18.4.2021

Musiikkileikkikoulussa nautitaan musiikista kokonaisvaltaisesti ja tutustutaan musiikillisiin perusasioihin lapsen ikä ja kehitysvaihe huomioon
ottaen. 3-vuotiaiden ja sitä nuorempien muskarit yhdessä aikuisen kanssa. Tunneilla lauletaan,
soitetaan, liikutaan ja kuunnellaan musiikkia.
Ilmoitathan lapsen kurssille hänen tiedoillaan ja
laitat omat tietosi maksajaksi, voit myös samalla
kertoa ryhmätoiveesi. Lopulliset ryhmäjaot tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. Lapsen ryhmä
vahvistetaan maksajaksi merkitylle aikuiselle tekstiviestillä ennen kauden alkua. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.
vauvat
1-vuotiaat
2-vuotiaat
3-vuotiaat
4-vuotiaat
4-vuotiaat
5-6-vuotiaat
5-6-vuotiaat

ti 16.45-17.30
ma 16.30-17.15
ma 17.15-18.00
ma 18.00-18.45
ti 17.30-18.15
to 17.30-18.15
ti 18.15-19.00
to 18.15-19.00

MUU KOULUTUS

MUSIIKKIVALMENNUS/ UKULELE
7-11 -VUOTIAILLE
110130
Inkeroisten palvelukeskus
ke 16.30-17.30
Sanna Lekander
16.9.2020-9.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 80 €
20.1.2021-14.4.2021 (16 t)

Tunteihin sisältyy ukulelen soiton lisäksi rytmiikkaa, laulua, musiikinteoriaa ja musiikkiliikuntaa. Tavoitteena on musiikillisten taitojen
kehittäminen ja musiikin harrastamisen ilon
kokemus yhdessä tekemisen kautta. Kurssilla
tarvitaan oma soitin. Tarvittaessa saat neuvoja
soittimen hankintaan opettajalta. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

MUSIIKKIVALMENNUS/ UKULELE
12-15 -VUOTIAILLE
110131
Inkeroisten palvelukeskus
to 16.15-17.15
Sanna Lekander
17.9.2020–10.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 80 €
21.1.2021–15.4.2021 (16 t)

Tunteihin sisältyy ukulelen soiton lisäksi rytmiikkaa, laulua ja musiikinteoriaa. Tavoitteena
on musiikillisten taitojen kehittäminen ja musiikin harrastamisen ilon kokemus yhdessä tekemisen kautta. Kurssilla tarvitaan oma soitin.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

LÖYDÄ OMA ÄÄNESI

110140

Myllykosken Seuratalo
pe 17.30-19.00
Mari Lavikainen
la 10.00-12.30
Kurssimaksu 70 €
13.11.2020–12.12.2020 (15 t)
22.1.2021–13.3.2021 (15 t)

Palauta laulun ilo! Opetellaan ryhmässä äänenkäyttöä ja lauletaan yhdessä, tavoitteena saada
varmuutta sosiaalisiin tilanteisiin joissa lauletaan.
Kurssilla ei tarvitse laulaa yksin. Avoin kaikille,
ei edellytä laulu- tai nuotinlukutaitoa. Kurssipäivät ovat: 13.-14.11., 27.-28.11., 11.-12.12., 22.23.1., 12.-13.2. ja 12.-13.3. Ilmoittautuminen
kurssille 30.10. mennessä. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

POP/JAZZ-LAULURYHMÄ

110141

Myllykosken Viialan koulu
ti 17.00-19.15
Niina Vainio
15.9.2020–8.12.2020 (36 t)
Kurssimaksu 90 €
19.1.2021–13.4.2021 (36 t)

Tervetuloa pop/jazz-lauluryhmään! Kurssin
tavoitteena on kehittää sävelkorvaa ja äänissä
laulamisen taitoa, sekä tuoda rohkeutta omaan
laulamiseen. Laulujen lisäksi harjoitellaan laulutekniikkaa ja tehdään erilaisia harjoitteita.

HYVÄNTUULEN KERHOT
Kaipaatko virkistystä arkeen? Haluatko härnätä muistiasi ja ehkäistä muistamattomuutta?
Viihdytkö hyvässä seurassa keskustellen mielenkiintoisista asioista? Kerhoissa harrastamme
monipuolista aivojumppaa keskustelelmalla,
arvuuttelemalla ja kuuntelemalla alustuksia erilaisista aihepiireistä, ja harrastamme myös tuolijumppaa. Kerholaiset voivat itse osallistua kunkin kerhon ohjelman suunnitteluun. Kerhojen
vetäjänä toimii Ritva Linder-Sievers. Kursseille
on myönnetty OPH:n opintoseteli.
Opintosetelillä 22 €/lukukausi (+kahviraha 2 €/kerta)
Kertamaksu 5 € (sis. opetus ja kahvi)

MYLLYKOSKEN HYVÄNTUULEN
KERHO
999901
Myllykosken palvelukeskus
ma 15.00-16.30
Ritva Linder-Sievers
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

SIPPOLAN SIRKUT
Taidekeskus Antares
Ritva Linder-Sievers

999902

to 12.30-14.00
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-15.4.2021 (24 t)

INKEROISTEN HYVÄNTUULEN
KERHO
999903
Inkeroisten palvelukeskus
to 14.45-16.15
Ritva Linder-Sievers
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-15.4.2021 (24 t)

ANJALAN NAPAKAT
Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers

999904

pe 13.45-15.15
18.9.2020-11.12.2020 (24 t)
22.1.2021-23.4.2021 (24 t)

ÄÄNENKÄYTTÖ JA PUHETYÖ 		
999920
Reunan kirjakauppa
Pyry Ojala
Kurssimaksu 30 €

to 18.00-19.30
17.9.2020-1.10.2020 (6 t)

Etäyhteydet, videoneuvottelut, podcastit ja
vloggaus yleistyvät, joten puhe- ja esiintymistaitoa tarvitaan yhä enemmän arkielämässäkin.
Tilaisuuksien juontamiseen, haastatteluihin ja
äänikirjojen lukemiseen tarvitaan uudenlaista
ammattikuntaa: puhetyöläisiä. Pyry Ojalan vetämällä kurssilla harjoitellaan aluksi äänenkäyttöä
ja luontevaa puheen rytmiä, harjoitellaan rauhallista kehonkieltä videoinnissa, esiintymistä haastattelijana ja yleisön huomioimista. Toisella kerralla aiheena on radiotoimittajan työ, ja kurssilla
tehdään juonto- ja haastatteluharjoituksia. Kolmannella kerralla Reuna-kustantamon tuottaja
Jarkko Ryynänen kertoo äänikirjojen lukemisesta esimerkkitekstien avulla. Kurssilaiset saavat
halutessaan antaa studiolla Myllykoskella 3 minuutin lukunäytteen äänikirjojen lukijapankkiin.
Aiempaa kokemusta puhetyöstä ei tarvita.
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ELOKUVAPIIRI SIPUT RY

KOIRALUENNOT

Pe klo 17.30-20.30 (ei kuukauden 1. perjantaina).
Teemme yhteistyötä Siput ry:n kanssa. Klubin
jäsenille ja Siput ry:n jäsenille ryhmä on ilmainen
jäsenetu, opintoseteli.

ELOKUVAPIIRI SIPUT RY
Inkeroisten Klubitalo
Heikki Kähkönen ja
Asko Vainio
Kurssimaksu 40 €

ELOKUVAPIIRI SIPUT RY K
Inkeroisten Klubitalo
Heikki Kähkönen ja
Asko Vainio
Kurssimaksu 40 €

119802

pe 17.30-20.30
18.9.2020-11.12.2020 (36 t)

119803

pe 17.30-20.30
22.1.2021-16.4.2021 (36 t)

Inkeroisten opisto, kirjasto.
Luennoitsijana Hanna Tani, Koirakoulu Tassunen
Kurssimaksu 10 €/luento.

Ilmoittautumisia toivotaan viimeistään viikkoa
ennen luentoa.

KOIRAN RUOKINTA
KOIRAN KOTIHIERONTA

999910

to 18.00-20.00
1.10.2020 (3 t)

999911

to 18.00-20.00
8.10.2020 (3 t)

KOIRAN YLEISIMMÄT
ONGELMAKÄYTÖKSET JA NIIHIN
PUUTTUMINEN
999912
to 18.00-20.00
12.11.2020 (3 t)

OPISTOKINO

ANJALANKOSKEN OPISTOKINO 		
119801 KOIRANPENNUSTA KUNNON
KANSALAISEKSI
999913
Inkeroisten opisto
to klo 19.00-21.00
Antero Peräkasari
Kurssimaksu 120 €

ti 18.00-20.00
17.11.2020 (3 t)

17.9.2020-3.12.2020 (29 t)
21.1.2021-8.4.2021 (29 t)

Kerhokortin kokonaishinta on 70 €/lukukausi.
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä (syyslukukausi 60 € ja kevätlukukausi 60 €).Osallistuja voi hankkia minikortin 27 €, joka oikeuttaa
kolmen elokuvan katsomiseen.
Syksyn Ohjelmisto:
17.9. Safy Nebboy: Olen Kuka Haluat, 		
Ranska, Belgia 2019.
24.9. Mika Kaurismäki: Mestari Cheng, 		
Suomi 2019.
1.10. Todd Phillips: Joker, USA 2019.
8.10. Alfonso Cuaron: Roma,
USA, Meksiko 2018.
15.10. Ken Loach: Kiitos Tilauksestasi,
Iso Britannia 2019.
29.10. Robert Eggers: The Lighthouse,
USA 2019.
5.11. Lulu Wang: Jäähyväiset, Kiina,
USA 2020.
12.11. Boong Joon Ho: Parasite,
Etelä-Korea 2019.
19.11. Terrence Malick: A Hidden Life,
USA, Saksa 2020.
26.11. Rupert Goold: Judy,
Iso Britannia 2019.
3.12. Agnieszka Holland: Mr Jones,
Puola 2020.

XL-TANSSI

Tanssillista irrottelua miehille ja naisille, joilla voi
olla vaatekokona runsaasti x:iä, mutta myös halua
tanssia. Erilaisia tanssityylejä rockista tangoon,
discosta salsaan - rennolla asenteella. Ryhmä kokoontuu Kulttiksen salissa. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

TANSSIRYHMÄ
COUGARS

PSYKOLOGIA JA
KASVATUS
Opintopiirissä käsitellään sekä kehitysvammaisia itseään kiinnostavia että heidän elämänhallintaansa parantavia aiheita. Kerho toteutetaan
yhteistyössä kehitysvammaisten työ- ja koulutuskeskus Vapriikin kanssa. Kursseille on myönnetty
OPH:n opintoseteli. Kurssimaksu opintosetelillä
25 €/lukukausi.

KEHITYSVAMMAISTEN
OPINTOPIIRI

219801

KEHITYSVAMMAISTEN
OPINTOPIIRI K

219802

Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers

Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers

pe 12.00-13.30
18.9.2020-11.12.2020 (24 t)

pe 12.00-13.30
22.1.2021-23.4.2021 (24 t)

TANSSI JA LIIKUNTA
ITÄMAINEN TANSSI

110500

Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 17.15-18.45
Sinikka Carlsson
16.9.2020-9.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
20.1.2021-14.4.2021 (24 t)

110501

Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 19.00-19.45
Sinikka Carlsson
16.9.2020-9.12.2020 (12 t)
Kurssimaksu 48 €
20.1.2021-14.4.2021 (12 t)

Katja Metso

Itämainen tanssi on ilon ja mielihyvän liikuntaa
joka sopii kaikille. Tanssi kohottaa kuntoa, lisää
rangan liikkuvuutta, rentouttaa niska- hartiaseudun lihaksia ja vahvistaa erityisesti keskivartaloa.
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Kurssilla opetellaan itämaisen tanssin perusliikkeitä ja –tekniikkaa, sekä kerrataan, hiotaan ja
opetellaan tekniikkaa, liikesarjoja ja erilaisia
variaatioita opituista liikkeistä. Kurssin aikana harjoitellaan ryhmän toiveiden mukaan 1-2
uutta tanssia. Kurssilla nautitaan tanssin ilosta.
Jokaisen tunnin sisältöön kuuluvat lihasvenyttelyt. Ryhmä kokoontuu Kulttiksen salissa. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

ASAHI

110502

su 17.00-19.00
9.8.2020-29.11.2020 (45 t)
10.1.2021-30.5.2021 (56 t)

830102

Myllykosken palvelukeskus
ti 19.30-20.15
Sirpa Viikki
15.9.2020-8.12.2020 (12 t)
Kurssimaksu 48 €
19.1.2021-13.4.2021 (12 t)

Asahi on helppoa ja rauhallista terveysliikuntaa.
Auttaa stressinhallinnassa, rauhoittaa mieltä ja
rentouttaa kehoa. Liikkeet tehdään seisten rauhallisen hengityksen tahdissa. Sopii kaikenikäisille. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

NAISTEN JOOGA

830107

Myllykosken palvelukeskus
ti 17.45-19.15
Sirpa Viikki
15.9.2020-8.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
19.1.2021-13.4.2021 (24 t)

Sopii kaikenikäisille aloittelijoille tai jo vähän
harrastaneille naisille. Tunnilla tehdään joogan
perusharjoituksia jotka vahvistavat, venyttävät
ja rentouttavat kehoa. Varusteiksi joustava asu ja
jalkineina paljaat jalat tai jarrusukat/jumppatossut. Ota mukaan oma joogamatto. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

SENIORIJOOGA

830109

Myllykosken palvelukeskus
ma 16.30-18.00
Sirpa Viikki
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Sopii kaikille ikäihmisille ja niille joilla on liikuntarajoitteita esim. polvi- ja rannevaivoja. Tunnilla
tehdään helppoja joogaharjoituksia omaa kehoa
kuunnellen. Ota mukaan oma joogamatto ja
huopa. Päälle joustavan rento asu ja jalkineina
paljaat jalat tai jarrusukat/jumppatossut. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat 14.9.2020. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 12.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille keskiviikkoon 26.8. mennessä!

TUOLIJOOGA

830110

Inkeroisten opisto, Kulttis
to 15.45 -16.45
Sanna Suikula
17.9.2020-10.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 32 €

Tuolijoogassa tehdään yksinkertaisia joogaliikkeitä ja -sarjoja tuolilla istuen ja tuolia apuna
käyttäen oman hengityksen tahdissa, kehon
viestejä kuunnellen ja kunnioittaen. Tavoitteena
sekä joustavampi keho että mieli. Sopii kaikille iästä tai kunnosta riippumatta eikä aiempaa
kokemusta joogasta tarvitse olla. Harjoitusta on
mahdollista muuntaa oman toimintakyvyn mukaan. Pukeuduthan mukaviin, rentoihin vaatteisiin. Ryhmä kokoontuu Kulttiksen salissa. Kurssimaksu kattaa syyslukukauden.

ÄIJÄJOOGA

830113

Myllykosken palvelukeskus
ma 18.15-19.45
Sirpa Viikki
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

Sopii kaikenikäisille miehille. Tunnilla tehdään
rennolla asenteella joogaharjoituksia joissa venytellään, tasapainoillaan, hengitetään ja tietoisesti rentoudutaan. Ota mukaan oma joogamatto.
Päälle joustava asu ja jalkineina paljaat jalat tai
jarrusukat/jumppatossut. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

MUISTIJOOGA

830105

Myllykosken palvelukeskus
ti 16.00-17.30
Sirpa Viikki
15.9.2020-8.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
19.1.2021-13.4.2021 (24 t)

Muistijoogatunnilla aktivoidaan aivoja kävelemällä erilaisia muistitehtäviä Memomat-joogamatolla sekä tekemällä tunnin aikana myös
perusjoogaharjoitteita. Sopii kaikenikäisille perusterveille, jotka haluavat joogan lisäksi aktivoida muistia ja parantaa tarkkaavaisuutta. Kurssilla
tarvitaan Memomat-joogamatto, koska tavallinen joogamatto ei käy muistitehtävien takia.
Voit tilata maton etukäteen netin kautta www.
muistijooga.fi tai kurssin alettua opettajan kautta.
Opettajalla on 4 mattoa, joita voi lainata tunnin
aikana jos omaa mattoa ei vielä ole. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

PERHEJOOGA
Sippolan koulu
Sanna Majander
Kurssimaksu 48 €

830108

to 17.00-17.45
17.9.2020-10.12.2020 (12 t)
21.1.2021-15.4.2021 (12 t)

Aikuisten ja 3-8 -vuotiaiden lasten yhteinen
tunti, jossa joogaan tutustutaan helppojen harjoitteiden avulla. Harjoitellaan lempeästi oman
kehon tuntemusta ja hallintaa yhdessä, ja myös
aikuinen saa tunnilla mukavasti hien pintaan.
Asanoihin eli joogan liikkeisiin tutustutaan leikin ja tarinoiden kautta. Tunti kehittää ryhtiä,
notkeutta, keskittymiskykyä ja läsnäolotaitoja.
Pukeudu mukaviin, joustaviin vaatteisiin ja ota
mukaan torkkupeitot loppurentoutusta varten.
Kurssimaksu 48 € 1 aik. + 1 lapsi ( + 20 € sisarus),
kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

JOOGA I (ALKEISJATKORYHMÄ JO
VÄHÄN HARRASTANEILLE) 830103
Inkeroisten opisto, Kulttis
to 17.00-18.30
Sanna Suikula
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
21.1.2021-15.4.2021 (24 t)

Kaikille sopivaa hatha- ja rajajoogaan perustuvaa SJL-joogaa, pohjana rauhallisesti hengityksen tahdissa tehtävät liikkeet, joiden avulla sekä
keho että mieli rentoutuvat. Jokainen tekee omaa
harjoitustaan omista lähtökohdistaan kehoaan
kuunnellen ja kunnioittaen. Oma alusta mukaan
ja halutessasi myös tyyny sekä viltti. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden.

JOOGA II (JATKORYHMÄ
USEAMMAN VUODEN
HARRASTANEILLE)

830104

Hatha- ja rajajoogaan perustuvaa SJL-joogaa.
Jatkoryhmässä syvennetään omakohtaista kokemista harjoituksessa tavoitteena keskittymisen
paraneminen, kehon ja mielen harmonia sekä
tietoinen läsnäolo. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

830111

Myllykosken yhteiskoulu
pe 19.00-20.30
Sanna Majander
18.9.2020-11.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
22.1.2021-19.4.2021 (24 t

Yin jooga avaa kehoa ja parantaa sidekudosten
aineenvaihduntaa pitkien, passiivisten venytysten
avulla. Yin jooga on rauhallista, paikallaoloon
keskittyvää joogaa, joka parantaa ryhtiä ja edistää
selän terveyttä. Harjoitus rauhoittaa mieltä, lisää
tietoista läsnäoloa ja vähentää stressiä. Ota tunnille mukaan alusta, iso tyyny tai joogatiili sekä
mukavat, joustavat vaatteet. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

YIN JOOGA (JATKORYHMÄ) 830112
Sippolan koulu
Sanna Majander
Kurssimaksu 95 €

to 18.00-19.30
17.9.2020-10.12.2020 (24 t)
21.1.2021-15.4.2021 (24 t)

Tämä ryhmä on tarkoitettu ainoastaan tässä ryhmässä kaudella 2019-2020 opiskelleille. Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

AAMU YIN

Sippolan koulu
Sanna Majander
Kurssimaksu 95 €

830114

su 18.30-20.00
20.9.2020-20.12.2020 (24 t)
24.1.2021-25.4.2021 (24 t)

Yin jooga on rauhallista, paikalla oloon keskittyvää joogaa, joka rauhoittaa hermostoa ja
vähentää stressiä. Harjoitus edistää selän ja lantion liikkuvuutta sekä parantaa sidekudosten aineenvaihduntaa, ja se tehdään aina omaa kehoa
kuunnellen ja kunnioittaen. Pääsyvaatimuksena
on kyky hengittää sisään ja ulos. Ota tunnille
mukaan alusta, torkkupeitto, iso tyyny sekä rennot, joustavat vaatteet. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden.

HYVÄN OLON LIIKUNTA

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.30-19.00
Sanna Suikula
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)

YIN JOOGA

ÄIJÄYIN

830101

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 10.00-11.30
Sanna Majander
18.1.2021-19.4.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 €
14.9.2020-7.12.2020 (24 t)

Yin jooga on rauhallista, paikallaoloon keskittyvää joogaa, joka rauhoittaa hermostoa, edistää
selän ja lantion liikkuvuutta sekä parantaa nivelten ja sidekudosten aineenvaihduntaa. Harjoituksessa edetään omaa kehoa kuunnellen ja
kunnioittaen, ja se sopii kaikille liikkuvuuden ylläpitämisestä kiinnostuneille. Tunti päättyy aina
loppurentoutukseen. Ota tunnille mukaan alusta, torkkupeitto, iso tyyny sekä rennot, joustavat
vaatteet. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.

Inkeroisten opisto
Kati Peltonen
Kurssimaksu 32 €

830120

to 11.00-12.00
17.9.2020-10.12.2020 (16 t)

Rauhallista koko kehoa vahvistavaa ja rentouttavaa liikuntaa. Sopii kaikille, eteneminen omaa
kehoa kuunnellen. Alkulämmittelyn jälkeen tehdään rauhallisessa tahdissa erityisesti keskivartaloa ja alaraajoja vahvistavia liikkeitä. Tunnin tavoitteena harjoittaa tasapainoa, vahvistaa lihaksia
ja lisätä hyvän olon tunnetta. Mukaan jumppaalusta. Kurssimaksu kattaa syyslukukauden.

HYVÄN OLON LIIKUNTA K
Inkeroisten opisto
Kati Peltonen
Kurssimaksu 32 €

830121

to 11.00-12.00
21.1.2021-15.4.2021 (16 t)

Rauhallista koko kehoa vahvistavaa ja rentouttavaa liikuntaa. Sopii kaikille, eteneminen
omaa kehoa kuunnellen. Alkulämmittelyn jälkeen tehdään rauhallisessa tahdissa erityisesti
keskivartaloa ja alaraajoja vahvistavia liikkeitä.
Tunnin tavoitteena harjoittaa tasapainoa, vahvistaa lihaksia ja lisätä hyvän olon tunnetta.
Mukaan jumppa-alusta. Kurssimaksu kattaa
kevätlukukauden.

NAISTEN LIIKUNTA

830124

Myllykosken Seuratalo
ke 18.00-19.00
Kati Peltonen
16.9.2020-9.12.2020 (16 t)
Kurssimaksu 64 €
20.1.2021-14.4.2021 (16 t)

Reipas ja tehokas lihaskuntojumppa ilman hankalia askelsarjoja. Tunti sisältää alkulämmittelyn,
lihaskunto-osion ja lopuksi pitkät venyttelyt.
Tunti sopii kaikille, myös aloittelijoille. Mukaan
jumppa-alusta ja juomapullo. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden.

KUNTOJUMPPA
Sippolan koulu
Sanna Majander
Kurssimaksu 48 €

830122

ti 18.45-19.30
15.9.2020-8.12.2020 (12 t)
19.1.2021-13.4.2021 (12 t)

Reipasta kuntojumppaa, jossa hiki virtaa. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
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NAISTEN JUMPPA
Sippolan koulu
Sanna Majander
Kurssimaksu 48 €

830123

ti 18.00-18.45
15.9.2020-8.12.2020 (12 t)
19.1.2021-13.4.2021 (12 t)

KUNTOSALI 2

Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

Kuntojumppaa jokanaisen makuun. Liikkeitä
muokataan jokaisen kuntotasoon sopivaksi. Kurs- KUNTOSALI 2 K
Inkeroisten uimahalli
simaksu kattaa koko lukuvuoden.

SELKÄJUMPPA
Inkeroisten opisto
Kati Peltonen
Kurssimaksu 64 €

830125

ma 18.00-19.00
14.9.2020-7.12.2020 (16 t)
18.1.2021-19.4.2021 (16 t)

Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

830132

to 16.30-17.30
17.9.2020-10.12.2020 (16 t)

830133

to 16.30-17.30
21.1.2021-15.4.2021 (16 t)

KUNTOSALI 1 JATKO K

Inkeroisten uimahalli
Kehonhuoltotunti jossa alkulämmittelyn jälkeen Jarmo Larimo
tehdään rauhallisessa tahdissa erityisesti keskivar- Kurssimaksu 17 €

Anjalan urheilutalo
Kurssimaksu 64 €

830134

830128

to 13.30-14.30
17.9.2020-10.12.2020 (16 t)
21.1.2021-15.4.2021 (16 t)

VESILIIKUNTA A
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

väällä).

Inkeroisten uimahalli
Kurssimaksu 74 €

830129

to 14.45-15.30
17.9.2020-10.12.2020 (12 t)
21.1.2021-15.4.2021 (12 t)

Kurssimaksu laskutetaan 2 erässä (syksyllä ja keväällä). Kurssimaksun lisäksi uimahallimaksu.

KUNTOSALI
Kiertoharjoittelutunti, joka todellakin kehittää tehokkaasti sekä hapenottokykyäsi että lihaskuntoasi. Tällä tunnilla vain oma kuntosi ja päivän fiilis
määrittävät tunnin tehokkuuden. Yhteinen alkulämmittely (5-10 min.), jonka jälkeen kiertoharjoitus. Tunnin päättää yhteinen kevyt venyttely (5
min.) Kurssi ei sovellu vasta-alkajille!

KUNTOSALI 1

Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

KUNTOSALI 1 K
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €
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830130

ma 16.30-17.30
14.9.2020-7.12.2020 (16 t)

830131

ma 16.30-17.30
18.1.2021-19.4.2021 (16 t)

830135

ma 17.45-18.30
14.9.2020-7.12.2020 (12 t)

VESILIIKUNTA A K

830136

VESILIIKUNTA B

830137

Inkeroisten uimahalli
Kurssimaksu laskutetaan 2 erässä (syksyllä ja ke- Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

VESILIIKUNTA

ANJALAN JUMPPASEURA RY

www.anjalanjumppaseura.com
info@anjalanjumppaseura.com
0400 948 411
Tervetuloa liikkumaan hyvässä seurassa.
Monipuoliset liikuntaryhmät lapsille ja aikuisille.

830127

to 9.30-10.30
17.9.2020-10.12.2020 (16 t)
21.1.2021-15.4.2021 (16 t)

KUNTOSALI-CIRCUIT
Inkeroisten uimahalli
Kurssimaksu 74 €

Anjalan Jumppaseura, Inkeroisten Liikuntaseura, KooKoo Jäätaiturit sekä Myllykosken
Voimistelu ja Liikunta järjestävät yhteistyössä
Kymenlaakson Opiston kanssa erilaisia liikuntaryhmiä. Tiedot ryhmistä seuroilta sekä
ilmoittautumiset suoraan seuraan.

to 16.30-17.30
26.4.2021-17.5.2021 (5 t)

talon lihaksia vahvistavia harjoituksia. Tunti sisältää erilaisia vartalonhallintaa parantavia liikkeitä.
Tavoitteena on saada lisää liikkuvuutta, kohentaa VESILIIKUNNAT
ryhtiä ja kokea liikunnan teho selän ja niska-harHauskaa, tehokasta ja monipuolisesti kehoa
tiaseudun hyvinvoinnissa. Harjoitukset oman kevahvistavaa. Käytössä eri välineitä tehostamaan
hon ehdoilla. Mukaan jumppa-alusta. Kurssimaksu
vastusta. Tunti sopii kaiken ikäisille ja kokoisille,
kattaa koko lukuvuoden.
miehille, naisille, aloittelijoille ja kokeneille. Vedessä liikkuminen sopii myös henkilöille, joilla
Yhteistyössä Kouvolan kaupungin
on heikko uimataito tai jos muu liikunta tuottaa
liikuntapalvelujen kanssa järjestettäviä
hankaluuksia tai kipuja. Tule kokeilemaan! Kurskursseja
simaksun lisäksi opiskelija maksaa normaalin uimahallimaksun.
TANSSILIIKUNTA +

VENYTTELY

LIIKUNTASEURAT

Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

ma 17.45-18.30
18.1.2021-19.4.2021 (12 t)

VESILIIKUNTA C
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

830138

ma 18.30-19.15
18.1.2021-19.4.2021 (12 t)

830139

to 17.45-18.30
17.9.2020-10.12.2020 (12 t)

VESILIIKUNTA C K
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

MYLLYKOSKEN
VOIMISTELU JA
LIIKUNTA

www.myvoli.fi
info@myvoli.fi
pj. Kristiina Juutilainen, 040 573 8080
Monipuoliset jumpparyhmät aikuisille ja
lapsille starttaavat elo-syyskuun vaihteessa.
Löydä sinäkin omasi!

830140

to 17.45-18.30
21.1.2021-15.4.2021 (12 t)

VESILIIKUNTA A JATKO K
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 17 €

inkeroistenliikuntaseura.sporttisaitti.com
inkeroistenliikuntaseurary@gmail.com
044 325 8952
Ajankohtaiset asiat myös Facebook-sivuillamme.
Liikuntaryhmiä aikuisille ja lapsille.
Tervetuloa liikkumaan kanssamme!

ma 18.30-19.15
14.9.2020-7.12.2020 (12 t)

VESILIIKUNTA B K
Inkeroisten uimahalli
Jarmo Larimo
Kurssimaksu 37 €

INKEROISTEN
LIIKUNTASEURA RY

830141

ma 17.45-18.30
26.4.2021-17.5.2021 (4 t)

KOOKOO JÄÄTAITURIT
www.kookoojaataiturit.fi
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