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KYMENLAAKSON OPISTON TOIMIPAIKAT
ANJALA

Anjalatalo
Anjalan Seurakuntatalo
Anjalan Urheilutalo

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

INKEROINEN

Klubitalo
Opistokutomo
Opisto Kulttis
Palvelukeskus
Tehtaanmäen koulu

Lauttatie 8 A, 46900 Inkeroinen
Päätie 4, 46900 Inkeroinen
Marintie 9, 46900 Inkeroinen
Valtatie 10, 46900 Inkeroinen
Pihtojantie 8, 46900 Inkeroinen

KAIPIAINEN
Koulu

MYLLYKOSKI

Anjalankosken Taideseura
Kirjasto
Palvelukeskus
Saviniemen koulu
Seuratalo
Teatteri
Viialan koulu
Viialan päiväkoti
Kulttuuritalo Wanha
Rautakauppa
Yhteiskoulu
Myllykosken Triadi
(kirkon uusi lisäosa)

YHTEYSTIEDOT
KANSALAISOPISTO

Kymenlaakson Opisto
Marintie 9, 46900 INKEROINEN
020 7118 531
toimisto@kyme.fi
Toimistomme on avoinna arkisin klo 9-14 (ei loma-aikoina).
Huomaa numeromme suoraan kansalaisopistolle, sekä
vakinaisten opettajiemme soittoajat.
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@pp.inet.fi
050 540 6802
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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

MÄKIKYLÄ

Puolakan talomuseo

Heikinkatu 2, 46800 Myllykoski
Sippolantie 15, 46710 Sippola
Pien-Liikkalantie 6, 46710 Sippola
Museonmutka 31, 45100 Kouvola

LÄHISEUDUN OPISTOT
KOUVOLAN KANSALAISOPISTO

www.edukouvola.fi/kansalaisopisto

IITIN KANSALAISOPISTO

www.iitti.fi/opetus-ja-koulutus/kansalaisopisto

HAMINAN KANSALAISOPISTO

www.haminankansalaisopisto.fi

KOTKAN OPISTO

www.kotkanopisto.fi

Oman opistomme lisäksi sinun on mahdollista opiskella myös lähi
alueen 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
Pieni virus muutti elämäämme. Oli mietittävä mikä on
kaikkein merkityksellisintä. Elämän ja terveyden turvaamisesta tuli niin tärkeää, että monet hyvät asiat jäivät toissijaisiksi.

Kiitokset opettajillemme, jotka selvittivät etäopetuksen
haasteet ja pystyivät antamaan sitä. Kiitokset opiskelijoille, joilla oli mahdollista ja halua oppia etänä. Uudet
kokemukset aina opettavat.

Kymenlaakson Opisto pyrki turvaamaan opiskelijoidensa ja työntekijöidensä terveyden. Siksi suuri osa kansalaisopiston lähiopetuksesta, jota ei turvallisesti voitu
toteuttaa, peruttiin. Osa opetuksesta siirrettiin etäopetukseen ja yksilöopetus sekä lasten ryhmät voitiin toteuttaa perinteisenä lähiopetuksena.

Lukuvuonna 2021-22 palaamme takaisin vanhaan lähiopetukseen. Kansalaisopistoon kuuluva sosiaalinen
yhdessäolo ja suora kontakti ryhmäläisiin ja opettajaan palaa taas takaisin.

Etäopetukseen siirtyminen oli haaste niin oppilaille
kuin opettajille. Piti opetella uusi tapa opettaa ja oppia.
Joillekin etäopetus sopi mainiosti ja helpotti oppimista
ja poisti matkustamisen vaivaa. Monilla ei ollut tarvittavia laitteita ja teknistä osaamista laitteiden käyttöön.

Tervetuloa opiskelemaan - entiset ja uudet opiskelijat
- Kymenlaakson Opiston kansalaisopistoryhmiin. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Huolehditaan
yhdessä, ettei pieni virus pääse pilaamaan syksyn opiskelusuunnitelmia.
Olli Laurila, rehtori
Kymenlaakson Opisto
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ILMOITTAUTUMINEN

Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11. Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille perjantaihin 27.8. mennessä! Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon! Ilmoittautua voi esitteestä löytyvällä lomakkeella tai internetissä (www.
kyme.fi). 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.
Noudatamme toiminnassamme mahdollisia epidemiatilanteesta johtuvia rajoituksia.

KOKOONTUMISAJAT

Ryhmät kokoontuvat syys- ja kevätlukukaudella 12 kertaa, jollei toisin ilmoiteta.
Syyslukukausi 6.9.-5.12.2021, loma vko 43 (25.-31.10.)
Kevätlukukausi 10.1.-10.4.2022, loma vko 9 (28.2.-6.3.)

ALENNUKSET

Työttömille myönnetään 40 euron opintoseteli yhdelle opiston kurssille lukuvuodessa.
Opetushallituksen opintosetelit kohdennetaan tietyille kursseille. Näiden kurssien esittelyn yhteydessä on maininta opintoseteleistä 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 5 euron toimistomaksun. Koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutetaan kahdessa erässä (1. erä
syksyllä ja 2. erä keväällä).

MUUT MAKSUTAVAT

Smartum, ePassi ja Eazybreak.

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 euroa.

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 ensiiltaa 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
KIRJAILIJAVALMENNUS 					
130200
Reunan kirjakauppa

ke 18.00-20.00
15.9.2021-27.10.2021
Kurssimaksu 50 €
Reuna-kustantamon ammattilaiset esittelevät
kirjanteon koko prosessin kirjaideasta valmiiksi kirjaksi. Saat kurssista eniten irti, jos sinulla on oma kirjahanke, kaipaat tukea ja tietoa
käsikirjoituksen tekemiseen ja kuva-aineiston
käsittelyyn, etsit taittajaa ja kirjapainoa. Kurssilla käsitellään myös sopimuksia ja tekijänoikeuksia, hankkeen rahoitusta ja markkinointia.

Kurssin sisältöä painotetaan kirjahankkeiden
mukaan (esim. suku- tai kyläkirja, muistelmat,
muu tietokirja, romaani, antologia, runokokoelma). Vetäjinä vuorottelevat kustannustoimittajat Toini Lehto ja Jarmo Suonamo, joilta saat
myös henkilökohtaista palautetta. Viimeisellä
kerralla kurssilla vierailee 2–3 julkaissutta kirjailijaa kertomassa kokemuksistaan.
Kurssin ohjelma:
15.9. Kurssilaisten omien kirjahankkeiden 		
esittely
29.9. Käsikirjoitus ja kustannustoimitus
13.10. Kirjan kansi, kuvitus ja taitto
27.10. Valmiin kirjan markkinointi

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat ma 6.9.2021. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille ke 25.8. mennessä!

NELJÄN RUNOILIJAN
KLUBI-ILLAT
Reunan kirjakahvila

130201

to 18.00-20.00
30.9.2021-21.10.2021
Kurssimaksu 40 €
Reuna-kustantamon neljä kirjailijaa vetävät
jokainen itsensä näköisen runoklubin. Kirjakahvila on avoinna klubi-iltoina. Kahvilasta voi
ostaa virvokkeita ja kahvia kurssin aikana.
Kurssin ohjelma:
30.9. Johanna Hasun työpajassa etsitään kirjoitusharjoitusten avulla oman elämän tapahtumia, joita voi käsitellä runon keinoin. Kirjoitetaan lyhyitä tuokiokuvia, tutkitaan hetkessä
avautuvia mahdollisuuksia. Miten pukea sanoiksi koettu ja eletty? Voidaan kokeilla myös
laulun tekstin tekemistä – kumpi on ensin,
sävel vai sanat, vai tulevatko ne yhdessä? Illan aikana tai jo aiemmin syntyneitä tekstejä
voidaan lukea ja laulaakin.
7.10. Työpajassa alkuverrytellään mieli ilmavaksi limerikkien poluilla: kahlaillaan läpi esimerkkejä limerikin rakenteesta, tarkoituksesta
ja tyylilajista. Edetään lavarunouteen: työpajan vetäjä Olli Sarpo esittää muutaman runon-

sa ja klubilaiset lausuvat/laulavat/kuiskaavat
omia runojaan tai antavat ne toisen esitettäväksi. Jokaisen esityksen jälkeen pohditaan,
millaisia tunteita aihe ja esitys herättivät. Jälkilöylyissä käydään läpi kokemukset runojen
esittämisestä.
14.10. Jere Pätärin työpajassa tutustutaan tajunnanvirtaan runoudessa ja ilmaisun osana.
Koetetaan saada ajatuksia virtaamaan paperille ilman pengerryksiä ja patoja. Tutustutaan
esimerkkirunoihin ja harjoitellaan omien mielleyhtymien tuottamista paperille ja rationaalisuuden sivuuttamista. Luetaan omia tekstejä
tai toistemme tekstejä, mikä vaan hyvältä tuntuu. Nautitaan sanoista ja lauseista hyvässä
seurassa.
21.10. AP Kivisen vetämässä työpajassa tehdään kirjoitusharjoitus tai kaksi. Kokeillaan
ja koetellaan itselle luontaista tekstin rytmiä.
Avataan pandoran lipas. Käydään sivupolulla kenties, astutaan harhaan... ehkä löydetään jotain. Luetaan ääneen, keskustellaan
ja kommen
toidaan. Ja runoklubin hengessä
esitetään lopuksi tässä pajassa tai aiemmin
kirjoitettuja omia tekstejä.

KIELET
Ruotsi
RENNOSTI RUOTSIKSI! 120201

Myllykosken kirjasto
ma 10.30-12.00
Terhi Forss
6.9.2021-29.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 10.1.2022-4.4.2022 (24 t)
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi on tarkoitettu ruostuneiden ruotsin kielen alkeiden
kertaajille eli juuri sinulle, joka olet joskus lukenut jonkin verran ruotsia. Käytännönläheistä
ruotsia sinulle, joka haluat kerrata ja kartuttaa
sanavarastoasi ja ruotsin kieliopin keskeisiä
rakenteita. Kurssi rohkaisee sinua puhumaan
ruotsia sekä töissä että vapaa-ajalla antaen valmiuksia kohdata ruotsinkielisiä heidän äidin
kielellään. Kurssin oppikirjan avulla tutustum
me Suomeen vierailemalla eri kaupungeissa
- ruotsiksi. Aiheina mm. perheeseen, lähiympäristöön ja matkustamiseen liittyviä asioita arkipäivän ja matkan tilanteissa (mm. ostotilanteita, ravintolassa, hotelli- ja ruo
kasanastoa,
torilla asioiminen ja kesä- ja mökkisanastoa).
Lisäksi kurssiin sisältyy ajankohtaisia aiheita
ja pieniä kulttuuripaloja. Tervetuloa rohkeasti
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mukaan ryhmän rentoon ja ruotsin kielen saloja yhdessä pohtivaan ilmapiiriin! Oppikirjana
Ruotsia aikuisille Häng med! 1 alkaen kpl:sta
1. Kurssi toteutetaan lä
hiopetuksena, mutta
halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos
haluat osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä
kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Englanti
THE KAIPIAINEN ENGLISH
CLUB
120302
Kaipiaisten koulu
ma 16.30-18.00
Terhi Forss
6.9.2021-29.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 10.1.2022-4.4.2022 (24 t)
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi perustiedot englannin kielestä osaaville sekä kertaajil
le. Kurssilla kerrataan ja syvennetään käytännönläheisesti jo opittua kielitaitoa. Kurssi
har
joittaa monipuolisesti englannin kielen
taitoja mm. keskusteluharjoituksin ja tekstin
ja kuullun ymmärtämisillä. Oppikirjan aiheina
mm. Britannian maantietoa, kulttuuria, tapoja,
Lontoo, kieliä ja kansallisuussanoja. Lisäksi
kurssiin sisältyy ajankohtaisia aiheita ja kult-
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tuuritietoutta. Oppikirjana Steps into English 3.
Kertauksen jälkeen jatkamme kpl:sta 10. Luemme kirjan loppuun. Uusi oppikirja sovitaan
syksyllä yhdessä ryhmän kanssa. Kurssille
tuleville uusille opiskelijoille suositellaan ostettavaksi vain yhdessä päätettävä uusi oppi
kirja. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurs
simaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä.

ENGLISH FOR YOU, TOO!
BOOK 2
120303

Myllykosken kirjasto
ti 10.30-12.00
Terhi Forss
7.9.2021-30.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
11.1.2022-5.4.2022 (24 t)
Noin 1-2 vuotta englantia opiskelleille tai ruostuneita englannin perustaitoja kertaaville tarkoitettu kurssi. Opiskelemme rauhalliseen tahtiin mm. kielen perusrakenteita ja -sanastoa
sekä helpohkoa matkailusanastoa. Aiheina
mm. sähköpostiviestintää ja hymiöitä, matkalipun ostaminen ja matkustussanontoja, kodista kertominen, kodin askareita ja kohteliaita
ilmaisuja. Kurssi sisältää kertausta, ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book 2 alkaen kpl:sta
1. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta
halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos

haluat osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä
kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ENGLISH FOR YOU, TOO!
BOOK 3
120304

Myllykosken kirjasto
ti 12.15-13.45
Terhi Forss
7.9.2021-30.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
11.1.2022-5.4.2022 (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 laatimista ja ravintolasanastoa
sekä puutarhanhoitoa eläkkeellä Espanjassa.
Kurssi harjoittaa monipuolisesti englannin kielen taitoja mm. pienillä puheharjoituksilla ja
tekstin ja kuullun ymmärtämisillä. Oppikirjana
English for You, too! Book 3. Kertauksen jälkeen jatkamme kpl:sta 3. Kurssi toteutetaan
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos haluat osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä kurssin opettajaan.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat ma 6.9.2021. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille ke 25.8. mennessä!

KEVYTTÄ KESKUSTELUA
ENGLANNIKSI KESKIPÄIVÄN
JÄLKEEN
120305

Myllykosken kirjasto
ti 14.15-15.00
Terhi Forss
7.9.2021-30.11.2021 (12 t)
Kurssimaksu 40 €
11.1.2022-5.4.2022 (12 t)
Noin 3-4 vuotta englantia opiskelleille. Kevyttä
keskustelua ja rentoa rupattelua englanniksi - tule rohkeasti keskustelemaan erilaisista
aiheista, arkisista ajankohtaisiin, englanniksi.
Samalla kurssi kertaa ja kartuttaa sanavarastoa. Mahdollinen oppikirja sovitaan syksyllä
yhdessä ryhmän kanssa. Kurssi toteutetaan
lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua kurssille myös etänä. Jos haluat osallistua
kurssille etänä, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko lukukauden.
Laskutetaan kahdessa erässä.

ENGLISH FOR YOU, TOO!
BOOK 5
120306

Myllykosken kirjasto
ke 10.30-12.00
Terhi Forss
8.9.2021-8.12.2021 (26 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022-6.4.2022 (24 t)
Noin 5 vuotta englantia opiskelleille. Kurssilla
mm. kehitämme keskustelutaitoja, kertaamme ja laajennamme sanavarastoamme ja
syvennämme perusrakenteiden hallintaa. Oppikirjan aiheina mm. terveyttä ja hyvinvointia,
vastuul
lista kuluttamista, populaarikulttuuria
ja ympäristöasioita. Kurssilla käymme läpi
myös matkailutilanteita. Lisäksi kurssi sisältää ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book
5. Kertauksen jälkeen aloitamme kpl:sta 1.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta mikäli koronatilanne pahenee, kurssi toteutetaan
etäopetuksena (Google Meet). Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ENGLISH CONVERSATION ENGLANNIN KESKUSTELU 			
120307
Myllykosken kirjasto
ke 16.45-18.15
Terhi Forss
8.9.2021-1.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022-6.4.2022 (24 t)
Kurssi on tarkoitettu useita vuosia englantia
opiskelleille. Suulliseen viestintään painottunut kurssi. Tavoitteena myös sanavaraston
kertaaminen ja kartuttaminen. Kurssiin sisältyy myös ajankohtaisia aiheita. Oppikirjana Cotton, Falvey, Kent: Upper Intermediate
Language Leader Coursebook and CD-ROM,
kpl:sta Unit 1 alkaen. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua
kurssille etänä. Jos haluat osallistua kurssille
etänä, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä.

ENGLISH FOR YOU, TOO! 		
BOOK 5
120308
Myllykosken kirjasto
ke 18.30-20.00
Terhi Forss
8.9.2021-1.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022-6.4.2022 (24 t)
Noin 5 vuotta englantia opiskelleille. Kurssilla
mm. kehitämme keskustelutaitoja, kertaamme
ja laajennamme sanavarastoamme ja syvennämme perusrakenteiden hallintaa. Oppikirjan
aiheina mm. populaarikulttuuria, ympäristöasi
oita, aikamme merkittävimpiä keksintöjä, uuti
sia ja mediaa. Kurssilla käymme läpi myös
mat
- kailutilanteita. Lisäksi kurssi sisältää
ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja.
Oppikirjana English for You, too! Book 5. Kertauksen jälkeen aloitamme kpl:sta 4. Kurssi
toteutetaan lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos haluat
osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä kurssin
opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ENGLISH FOR YOU, TOO! 		
BOOK 2
120309
Myllykosken kirjasto
to 10.30-12.00
Terhi Forss
9.9.2021-2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
13.1.2022-7.4.2022 (24 t)
Noin 1-2 vuotta englantia opiskelleille tai
ruostuneita englannin perustaitoja kertaaville
tarkoitettu kurssi. Opiskelemme rauhalliseen
tahtiin mm. kielen perusrakenteita ja -sanastoa sekä helpohkoa matkailusanastoa. Aiheina mm. sähköpostiviestintää ja hymiöitä,
matkalipun ostaminen ja matkustussanontoja, kodista kertominen, kodin askareita ja
kohteliaita ilmaisuja. Kurssi sisältää kertausta, ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book 2.
Kertauksen jälkeen aloitamme kpl:sta 1. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos haluat
osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä kurssin
opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ENGLANNIN PERUSTEITA JA
MATKAILUENGLANTIA 120310

Inkeroisten opisto
to 17.00-18.30
Terhi Forss
9.9.2021-2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
13.1.2022-7.4.2022 (24 t)
Noin 3-4 vuotta englantia opiskelleille, mutta
kurssille voi tulla erilaisin taidoin. Englannin
perusteiden ja matkailuenglannin opiskelua
käytännönläheisesti rauhalliseen tahtiin. Oppikirjan aiheina mm. talviharrastuksia Lapissa, asioiminen Internetissä ja puhelimessa,
ajanvaraus ja lääkärissä käynti Thaimaassa,
illanviettosuunnitelmien laatiminen ja ravintolasanastoa. Kurssilla käymme läpi keskeisiä
matkailutilanteita kuten mm. opimme tekemään matkavarauksia, käymme ostoksilla ja
ongelmatilanteita. Kurssiin sisältyy ajankohtaisia aiheita ja pieniä kulttuuripaloja. Oppikirjana English for You, too! Book 3. Kertaam-

me ensin edellisenä lukuvuonna, erityisesti
kevätlukukaudella, opiskelemiamme asioita.
Mahdollisesta matkailuenglannin -oppikirjasta sovimme syksyllä yhdessä ryhmän kanssa.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta halutessasi voit osallistua kurssille etänä. Jos
haluat osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä
kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Saksa
DEUTSCH PLUS

120401

Myllykosken kirjasto
to 16.00-17.30
Ulf Tütken
9.9.2021-2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
13.1.2022-7.4.2022 (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 2. Kirja on
tilattavissa opettajan kautta. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta halutessasi voit
osallistua kurssille etänä. Jos haluat osallistua kurssille etänä, ota yhteyttä kurssin opettajaan. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
Laskutetaan kahdessa erässä.

Venäjä
DAVAITE ZNAKOMITSJA!
POGOVORIM! - KEVEITÄ
KESKUSTELUHARJOITUKSIA
VENÄJÄKSI ARKEEN JA
MATKAAN (JATKOKURSSI)
		
120601
Myllykosken kirjasto
ti 17.30-18.15
Terhi Forss
7.9.2021-30.11.2021 (12 t)
Kurssimaksu 40 €
11.1.2022-5.4.2022 (12 t)
Ryhmä soveltuu parhaiten muutaman vuoden
venäjää opiskelleille, mutta siihen voi tulla erilaisin taidoin ruostunutta venäjän kielen taitoa
“rapsuttelemaan”. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa selviytymään joistakin arjen ja
matkan helpohkoista keskustelu- ja asioimistilanteista. Aiheina ovat mm. tervehtiminen ja
hyvästeleminen, voinnin kysyminen ja siihen
vastaaminen, itsestä ja perheestä kertominen,
vapaa-ajan vietto ja harrastukset, kahvilassa,
ravintolassa, vaateostoksilla. Samalla kurssi
kertaa ja laajentaa sanavarastoa. Tervetuloa rennon rohkeasti mukaan - pogovorim!
Oppikirja(t) sovitaan syksyllä yhdessä ryhmän
kanssa. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.
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POZALUISTA! - NOSTALGINEN
KIELIMATKA VENÄJÄN KIELEN
ALKEISIIN JA HIEMAN
PERUSTEISIINKIN
120602

Myllykosken kirjasto
to 13.00-14.30
Terhi Forss
9.9.2021-2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 €
13.1.2022-7.4.2022 (24 t)
Ns. valealkajille eli venäjän ruostuneita alkeita ja perustaitoja kertaaville. Kurssilaisten
edellytetään tuntevan venäläiset painokirjaimet. Lämpimästi tervetuloa mukaan Terhin
luotsaamalle nostalgiselle, kielelliselle junamatkalle Moskovaan! Kieltä opiskellessamme
tutustumme tavallisiin venäläisiin ja heidän
jokapäiväiseen elämäänsä. Aiheina mm. tervehtiminen, tutustuminen, itsestä ja lähipiiristä kertominen, kansallisuuksia, kohteliaisuuksia, lukusanoja, opit kertomaan, minne olet
matkalla. Oppikirjana nostalginen Pozaluista
1 (Venäjää, ole hyvä!). Muusta mahdollisesta
oppikirjasta sovitaan syksyllä yhdessä kurssilaisten kanssa. Kurssi toteutetaan lähiopetuksena. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
Laskutetaan kahdessa erässä.

120801

Inkeroisten opisto
ke 17.00-18.30
Sari Pohjola
8.9.2021-1.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022-6.4.2022 (24 t)
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Kurssin
tavoitteena on, että opiskelija harjoittelee ita
lian alkeita ja tulee toimeen tavallisimmissa matkailutilanteissa italian kielellä. Kirjan
kappaleiden aiheita ovat mm. tervehtiminen,
asiointi lentokentällä ja hotellissa sekä kahvilassa ja ravintolassa. Oppikirjana In viaggio.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta mikäli koronatilanne pahenee, kurssi toteutetaan
etäopetuksena. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ITALIA 6

120802

Inkeroisten opisto
ke 18.45-20.15
Sari Pohjola
8.9.2021-1.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022-6.4.2022 (24 t)
Noin 4 vuotta italiaa opiskelleille. Kurssilla
jatkamme italian kielen keskeisen sanaston
sekä kieliopin opiskelua ja samalla kertaamme. Oppikirjan kappaleiden aiheita ovat mm.
terveydenhoito, ulkonäön ja luonteen kuvailu. Oppikirjana Bella Vista 2, kpl:sta 8 alkaen.
Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, mutta mikäli koronatilanne pahenee, kurssi toteutetaan
etäopetuksena. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.
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SUOMEN KIELEN PERUSTEITA
VENÄJÄNKIELISILLE
(JATKOKURSSI)
120101

Inkeroisten opisto
to 19.00-20.30
Veronica Kochergina 9.9.2021-2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 40 €
Suomen kielen perustason kurssi venäjää
puhuville. Kurssin aiheina ovat itsestä ja perheestä kertominen, tapaamisesta sopiminen,
arkitoimet, asuminen ja matkailuun liittyvää
käyttökieltä. Haastavia kieliopillisia asioita selitetään selkeästi venäjän kielellä ja kerrataan
tarvittaessa. Kurssi toteutetaan etäopetuksena, mutta opetuksessa pidetään lähipäivä noin
joka kuukauden toinen torstai Inkeroisissa
opistolla. Kurssin lähiopetuspäivistä sovitaan
tarkemmin yhdessä kurssilaisten kanssa kurssilla. Oppikirjana uudistettu Suomen mestari 1
(2020), kpl:sta 5 jatkaen. Tervetuloa rohkeasti
harjoittelemaan suomen kielen kielioppia ja
puhumaan suomea! Kurssimaksu kattaa syyslukukauden.

SUOMEN KIELEN PERUSTEITA
VENÄJÄNKIELISILLE
(JATKOKURSSI) K
120104

Italia
ITALIAN ALKEITA JA
MATKAILUITALIAA

Suomi

Inkeroisten opisto
to 19.00-20.30
Veronika Kochergina 13.1.2022-7.4.2022 (24 t)
Kurssimaksu 40 €
Suomen kielen perustason kurssi venäjää puhuville. Kurssin aiheina ovat ruoka ja hotellissa asiointi ja matkailuun liittyvää käyttökieltä.
Haastavia kieliopillisia asioita selitetään selkeästi venäjän kielellä ja kerrataan tarvittaessa. Kurssi toteutetaan etäopetuksena, mutta
kurssilla pidetään lähiopetuspäivä noin joka
kuukauden toinen torstai Inkeroisissa opistolla. Kurssin lähiopetuspäivistä sovitaan tarkemmin yhdessä kurssilaisten kanssa kurssilla. Oppikirjana uudistettu Suomen mestari 1
(2020), kpl:sta 7 jatkaen. Tervetuloa rohkeasti
harjoittelemaan suomen kielen kielioppia ja
puhumaan suomea! Kurssimaksu kattaa kevätlukukauden.

VIRO 2

129801

Inkeroisten opisto
pe 15.00-16.30
Terho Aronen
10.9.2021-3.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 14.1.2022-8.4.2022 (24 t)
Kurssi soveltuu vuoden viroa harrastaneille tai
paljon unohtaneille. Viron jatkokurssilla opimme lisää kielen perusteita, kielioppia, sanastoa, jokapäiväisten tilanteiden kielenkäyttöä
ja maan tapoja. Oppikirjana E nagu Eesti (vuoden 2015 tai uudempi painos) kpl:sta 5 alkaen.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

KUVATAITEET
Kuvataidekoulut
Kuvataidekoulu on tarkoitettu 7-18-vuotiaille
lapsille ja nuorille. Opetus pohjautuu taiteen
perusopetuksen yleiseen oppimäärään. Opetus on tavoitteellista ja etenee asteittain. I-VIluokilla opiskelevat 7-12-vuotiaat. Etusijalla
ryhmissä ovat viime vuonna opiskelleet. Yli
12-vuotiaat opiskelevat syventävissä työpaja
opinnoissa. Kuvataidekoulun työpajaopintoja
ei järjestetä Kymenlaakson Opistossa lu
ku
vuonna 2021-2022. Kuvataidekoulun työpajaopintoihin voi ilmoittautua Kouvolan kansalaisopiston lasten ja nuorten kuvataidekou
luun.
Kurssimaksu 70 € kattaa koko lukuvuoden.
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä
(syksyllä ja keväällä). Kuvataidekoululaisilta
peritään kurssimaksun lisäksi 43-60 euron tarvikemaksu.

KUVATAIDEKOULU I-II

110301

Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-18.30
Piipa Toivonen
7.9.2021–30.11.2021 (24 t)
11.1.2022–12.4.2022 (26 t)

KUVATAIDEKOULU III-IV 			
110302

Viro
VIRO 5

pahenee, kurssi toteutetaan etäopetuksena
(Google Meet). Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

129802

Inkeroisten opisto
pe 13.15-14.45
Terho Aronen
10.9.2021-3.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 80 € 14.1.2022-8.4.2022 (24 t)
Noin 4 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 20 alkaen. Kurssi toteutetaan
lähiopetuksena, mutta mikäli koronatilanne

Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 17.00-18.30
Piipa Toivonen
8.9.2021–1.12.2021 (24 t)
12.1.2022–13.4.2022 (26 t)

KUVATAIDEKOULU V-VI

110303

Inkeroisten opisto, Kulttis
ma 17.00-18.30
Piipa Toivonen
6.9.2021–29.11.2021 (24 t)
10.1.2022–11.4.2022 (26 t)

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat ma 6.9.2021. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille ke 25.8. mennessä!

NEULEKORUT KEVÄT

KÄDEN TAIDOT
Lyhytkurssit:
MAKRAME

110403

Inkeroisten opisto, Kulttis
la 11.00-16.00
Elina Kuusisto
11.9.2021 (6 t)
Kurssimaksu 24 €
Kurssilla opetetaan makrameen perussolmut,
saat tietoa erilaisista materiaaleista ja ehdit
valmistaa muutaman pienen tai yhden isomman työn. Voit valmistaa esim. unisiepparin,
pienen seinävaatteen tai kukka-amppelin.
Kurssin hinta ei sisällä materiaaleja, joten ota
mukaan makrameenyöriä tai narua, keppi tai
iso metallirengas kiinnitystä varten ja halutessasi puuhelmiä koristeluun. Kurssin opettajalta voit tarvittaessa ostaa materiaaleja.

TUFTAUS-PUNCH NEEDLE

110404

Inkeroisten opisto, Kulttis
la 11.00-15.00
Kati Peltonen
18.9.2021 (5 t)
Kurssimaksu 20 €
Tule tutustumaan suosittuun tuftaukseen!
Kurssilla valmistetaan pieni taulu tai työ kirjontakehykseen. Voit ottaa mukaan omia paksuja
lankoja, paksun langan tuftausneulan ja kirjontakehyksen. Kaikkia välineitä ja tarvikepaketteja on myytävänä kurssipaikalla. Tuftausneulan saat lainaksi kurssin ajaksi.

LÄHTIKÖ LAPASESTA!

110405

Inkeroisten opisto,
päätalon juhlasali
la 12.00-14.00
Kati Peltonen
2.10.2021 (3 t)
Kurssimaksu 10 €
Kuinka monet koronalapaset tai -sukat tuli
vuoden aikana neulottua? Tule vaihtamaan
kuulumisia kahvin/teenjuonnin lomassa. Ota
mukaan oma neuletyösi, joko keskeneräinen
tai uusi, neulotaan hetki porukalla. Saat uusia
ideoita omiin töihisi ja voit jakaa myös omat
ideasi. Myynnissä materiaaleja ja työvälineitä.

MACRAWEAVE

110406

Inkeroisten opisto, Kulttis
la 11.00-16.00
Kati Peltonen
9.10.2021 (6 t)
Kurssimaksu 25 €
Tekniikka yhdistää hauskasti macraweavesolmuja ja kudontaa. Erilaisia kauniita pintoja
valmistuu pieniin seinätekstiileihin. Ota mukaan omia paksuja lankoja sekä keppi tai oksa,
johon työ tehdään. Päästä luovuus valloilleen!
Opettajalla mukana pieniä seinävaatteita sekä
jouluinen macraweave- kuusi. Kurssi sopii
aloittelijoille sekä myös makrameen taitajille.
Materiaaleja on myytävänä kurssipaikalla.

110407

Inkeroisten opisto, Kulttis
Kati Peltonen pe 28.1.2022 17.00-20.00 (4 t)
su 30.1.2022 12.00-15.00 (4 t)
Kurssimaksu 35 €
Ensimmäisellä kerralla valmistetaan kankaasta korupohjia, jotka kovetetaan muotoonsa.
Toisella kerralla koristellaan korut kirjailulla,
maalaamalla, helmin tai nauhoin. Jokainen
omalla tyylillään ja mieltymysten mukaan.
Kurssille ilmoittautuneille lähetetään kurssiinfo.

RYIJY OMMELLEN KEVÄT

110408

Inkeroisten opisto, Kulttis
Kati Peltonen pe 21.1.2022 18.00-18.45 (1 t)
la 19.2.2022 11.00-15.00 (5 t)
Kurssimaksu 25 €
Ensimmäisellä kerralla tutustumme tarvikepakettitarjontaan ja teemme yhteistilauksen.
Kurssipäivänä opit ryijyn valmistamisen ompelemalla valmiiseen pohjaan. Kurssilla voit
aistia aitojen materiaalien tunnun ja kokea värien sekä käsillä tekemisen rauhoittavan vaikutuksen. Työtä jatketaan kotona. Kun ompelutyö on tehty, voimme sopia vielä tapaamisen,
jossa kertaamme työn viimeistelyn.

SASHIKO-KIRJONTAA JA BOROPAIKKAUSTA KEVÄT
110409

Inkeroisten opisto, Kulttis
la 11.00-14.00
Kati Peltonen
12.3.2022 4 t
Kurssimaksu 15 €
Suositulla boro-paikkauksella paikataan näkyvästi ja sashiko-kirjonnalla parsitaan kauniisti.
Kuviot saavat näkyä, tule kokeilemaan! Ota
mukaan paikattava vaate, esim. farkut, tai kangaskassi koristeltavaksi. Voit ottaa mukaan
omia ompeluvälineitä ja lankoja. Tarvikkeita
myytävänä myös kurssipaikalla.

Kudonta
KUDONTA (INKEROINEN)
110401

Inkeroisten opistokutomo
to 13.15-15.30
Kati Peltonen
9.9.2021–2.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 115 € 13.1.2022–7.4.2022 (36 t)
Kudotaan erilaisia käyttötekstiilejä sekä uutuutena syksyllä 2021 villaista vaatekangasta. 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 kattaa koko
lukuvuoden. 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 -opintoryhmässä
kutoa enintään 3 viikkoa (15€). Tämän jälkeen
voi halutessaan siirtyä varsinaiseen kudonnan
opintoryhmään. Kudontaa aloitteleva opiskelija voi mennä myös suoraan opiston varsinaiseen kudontaryhmään Inkeroisissa.

KUDONTA TUTUKSI INKEROINEN
110402
Inkeroisten opistokutomo

ti 11.00-13.15
ke 11.00-13.15
to 11.00-13.15
9.9.2021–2.12.2021 (108t)
11.1.2022–7.4.2022 (108 t)

Puu- ja metallityöt
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.
Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

PUU- JA METALLITYÖT A 									
110415

Inkeroisten yhteiskoulu
ke 17.15-19.30
Jyrki Kallberg
8.9.2021–1.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 100€ 12.1.2022-6.4.2022 (36 t)
Huom! Kurssin aloitus saattaa hieman myöhäistyä koululla tehtävien rakennustöiden
vuoksi. Jos tunteja joudutaan perumaan alkukaudesta ne hyvitetään joko erikseen sovittavina tai hieman pidempinä kokoontumiskertoina.

PUU- JA METALLITYÖT C												
110416
Myllykosken Saviniemen koulu
ma 17.45-20.00
Toni Kosunen
6.9.2021-29.11.2021 (36 t)
Kurssimaksu 100 € 10.1.2022-4.4.2022 (36 t)
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Huonekalujen
entisöinti ja verhoilu
Puhdistetaan, kunnostetaan, pintakäsitellään
ja verhoillaan vanhoja huonekaluja. Lisäksi
tutustutaan huonekalujen tyylisuuntiin. Omat
työt mukaan jo ensimmäisellä kerralla.

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA
VERHOILU SYKSY
110417

Sippolan koulu
to 17.00-20.35
Sami Kyötikki
9.9.2021-2.12.2021 (57 t)
Kurssimaksu 90 €
Kurssimaksu kattaa syyslukukauden.
Syksyllä 20 keskeytyneelle kurssille osallistuneet ovat etusijalla tälle kurssille! Ilmoittautuneille vahvistetaan opiskelijapaikka tekstiviestillä ennen kurssin alkua.

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI JA
VERHOILU KEVÄT
110418
Sippolan koulu
to 17.00-20.35
Sami Kyötikki
13.1.2022-7.4.2022 (57 t)
Kurssimaksu 90 €
Kurssimaksu kattaa kevätlukukauden.

Puutyöt siput ry

KIMPPUKURSSI KEVÄT

Keramiikka
Kurssilla harjoitellaan keramiikan menetelmiä
monipuolisten ja vaihtuvien tehtävien avulla.
Valmistamme kurssilla taide- ja käyttöesineitä
sekä tutustumme myös keraamisen kuvan
veiston 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. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

KERAMIIKAN TYÖPAJA

110430

Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-19.15
Sini Inkeroinen
7.9.2021–30.11.2021 (36 t)
Kurssimaksu 105 € 11.1.2022-5.4.2022 (36 t)

PUUTYÖT SIPUT RY SYKSY
110420

Myllykosken Saviniemen koulu
Matti Sirviö ja
to 17.30-20.00
Timo Rämä
9.9.2021–2.12.2021 (43 t)
Kurssimaksu 45 €

PUUTYÖT SIPUT RY KEVÄT
110421
Myllykosken Saviniemen koulu
Matti Sirviö ja
to 17.30-20.00
Timo Rämä
13.1.2022–7.4.2022 (43 t)
Kurssimaksu 45 €

Sini Inkeroinen
8.9.2021–1.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 105 € 12.1.2022-6.4.2022 (36 t)

Posliininmaalaus

Taideseuran tila, Myllykoski
ma 13.00-15.15
Anneli Haimi
6.9.2021-29.11.2021 (36 t)
Kurssimaksu 105 € 10.1.2022-4.4.2022 (36 t)
Posliinimaalausryhmä jo aikaisemmin maalanneille. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä
ja keväällä).

Kukkakurssit
KRANSSIKURSSI

110425

Inkeroisten opisto, Kulttis savityöluokka
Anni Toikka
ma 17.30-19.45
Kurssimaksu 15 €
20.9.2021 (3 t)
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 6.9. mennessä.

JOULUISTUTUSKURSSI 110426

Inkeroisten opisto, Kulttis savityöluokka
Liisa Toikka
ma 17.30-19.45
Kurssimaksu 15 €
29.11.2021 (3 t)
Kurssilla tehdään jouluaiheisia istutuksia. Istutustarvikkeita ja -kasveja voi ostaa paikan
päältä. Suositellaan ottamaan omia istutusastioita mukaan. Ilmoittautuminen kurssille
15.11. mennessä.
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LEIKKOASETELMAKURSSI
KEVÄT
110428

Inkeroisten opisto, Kulttis savityöluokka
Anni Toikka
ma 17.30-19.45
Kurssimaksu 15 €
21.2.2022 (3 t)
Kurssilla tehdään kukka-asetelma leikkokukista koriin. Kurssille voi ottaa omia materiaaleja
mukaan. Kukkia ja muita tarvikkeita voi ostaa
paikan päältä. Ilmoittautuminen kurssille 7.2.
mennessä.

KERAMIIKAN TYÖPAJA 2 			
110431 PÄÄSIÄISISTUTUSKURSSI
KEVÄT
110429
Inkeroisten opisto, Kulttis
ke 17.00-19.15

POSLIINIMAALAUKSEN
TYÖPAJA
119810

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

110427

Inkeroisten opisto,Kulttis savityöluokka
Anni Toikka
ma 17.30-19.45
Kurssimaksu 15 €
31.1.2022
Kurssilla opetellaan tekemään kukkakimppu
oikeaoppisesti. Kimpputarvikkeet voi ostaa pai
kan päältä. Ilmoittautuminen kurssille 17.1.
mennessä.

Inkeroisten opisto, Kulttis savityöluokka
Anni Toikka
ma 17.30-19.45
Kurssimaksu 15 €
4.4.2022 (3 t)
Kurssilla tehdään pääsiäis- ja kevätaiheisia
istutuksia. Istutustarvikkeita ja -kasveja voi
ostaa paikan päältä. Suositellaan ottamaan
omia istutusastioita mukaan. Ilmoittautuminen kurssille 21.3. mennessä.

MUSIIKKI
Kuorot
KANSANOOPPERA-KUORO

110101

Myllykosken Seuratalo
to 19.00-21.15
Jouni Sjöblom
9.9.2021–2.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 13.1.2022–7.4.2022 (36 t)
Kansanoopperan kuoro valmistaa suurkuorolle sopivia laajoja ohjelmistoja. Kauden
2021-2022 päätavoite on Kymenlaakson teollistumisen 150-vuotisjuhlan kunniaksi valmistettava kansanooppera, jonka esitykset ovat
kesäkuussa 2022. Kaikki suurkuorossa laulamisesta pitävät laulutaitoiset naiset ja miehet,
tervetuloa mukaan! Kurssimaksu kattaa koko
lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat ma 6.9.2021. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille ke 25.8. mennessä!

METALLIMIESTEN KUORO 			 INKEROISTEN
110102 MUSIIKKIYHDISTYKSEN
Myllykosken Seuratalo
to 16.30-18.45
ORKESTERI
110108
Jouni Sjöblom
19.8.2021–11.11.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 13.1.2022–7.4.2022 (36 t)
Tervetuloa mukaan kaikki kuorolaulusta kiinnostuneet miehet! Huomaa poikkeuksellisen
aikainen syyskauden aloitus 19.8. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

SEKAKUORO ILTARUSKO 			
110103
Myllykosken Seuratalo
ti 9.30-11.30
Martti Laine
7.9.2021–30.11.2021 (32 t)
11.1.2022–5.4.2022 (32 t)
Eläkeläisten oma kuoro. Tervetuloa mukaan!
Kurssi järjestetään yhteistyössä Myllykosken Ummeljoen eläkkeensaajat ry:n kanssa.

SEKAKUORO KYMEN LAULU 			
110104
Viialan päiväkoti
Salla Lehtinen-Eskola
ma 18.00-20.00
6.9.2021–29.11.2021 (32 t)
10.1.2022–4.4.2022 (32 t)
Tule mukaan laulamaan mukavaan, iloiseen
harrastelijakuoroon. Kuorossa soi niin tunteikas karjalaisuus kuin nykyrock ja iskelmäkin.

SÄVELSISKOT

110105

Myllykosken Seuratalo
ma 18.00-20.15
Anna Kuurne
13.9.2021–13.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 10.1.2022–4.4.2022 (36 t)
Nuorekas naiskuoro toivottaa tervetulleeksi
mukaan myös uudet, laulamista rakastavat aikuiset naiset. Edellytyksenä aiempi kokemus
moniäänisestä kuorolaulusta. Kurssimaksu
kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Inkeroisten Opisto
ti 17.00-19.00
Minna Lakaniemi 17.8.2021–9.11.2021 (32 t)
Kurssimaksu 85 € 11.1.2022–5.4.2022 (32 t)
Yhteismusisointia klassisesta kevyeen jousi- ja puhallinsoittajille. Myös uudet nuotinlukutaitoiset soittajat tervetulleita! Huomaa
poikkeuksellisen aikainen syyskauden aloitus
17.8. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden.
Laskutetaan kahdessa erässä.

KOUVOLA BIG BAND

VANHAN TANSSIMUSIIKIN
YSTÄVÄT
110119

Puolakan talomuseo
ma 13.00-14.30
Jouni Sjöblom
6.9.2021–29.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 60 € 10.1.2022–4.4.2022 (24 t)
Matalan kynnyksen ryhmä kaikille soittajille
ja laulajille. Vanhan tanssimusiikin helmiä ja
ikivihreitä sävelmiä yhdessä musisoiden. Kaikkien soittimien soittajat ovat tervetulleita, oma
soitin mukaan. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Instrumenttiopinnot
PIANONSOITTO
A Myllykosken Seuratalo

Orkesterit
AHVION SOITTOKUNTA 110106

Anjalan seurakuntatalo
to 18.30-20.30
Rikupetteri Aaltonen
9.9.2021–2.12.2021 (32 t)
13.1.2022–7.4.2022 (32 t)
Mukavaa yhdessäoloa puhallinmusiikin merkeissä. Uudetkin soittajat ovat tervetulleita.

HARMONIKKAORKESTERI 			
110107
Myllykosken yhteiskoulu
ti 18.15-20.30
Jari Korpinen
7.9.2021–30.11.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 11.1.2022–5.4.2022 (36 t)
Orkesterissa harmonikkoja ja muita kokoonpanoon soveltuvia soittimia. Soitetaan yhteissoittona perinteistä tanssi- ja viihdemusiikkia,
sekä pelimannimusiikkia. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

110109

Myllykosken Seuratalo
ke 17.30-19.45
Timo Jaakkola
8.9.2021–1.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 12.1.2022–6.4.2022 (36 t)
Perinteistä ja uudempaa big band- musiikkia.
Uudetkin soittajat tervetulleita, erityisesti pasunisteja kaivataan. Tervetuloa tutustumaan
big band- maailmaan! Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

B Tehtaanmäen koulu
C Tehtaanmäen koulu
D Myllykosken Seuratalo

110111

ma 14.15-19.15

110112

ti 14.00-17.00

110113

ke 14.15-19.15

110114

Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

UKULELEN ALKEET

110117

Inkeroisten palvelukeskus
ke 18.00-19.00
Sanna Lekander
8.9.2021–1.12.2021 (16 t)
Kurssimaksu 80 € 12.1.2022–6.4.2022 (16 t)
Ukulelen alkeita aikuisille. Rentoa ja reipasta
yhteismusisointia, pääpainona sointuotteiden
opettelu ja laulujen säestys. Tervetuloa mukaan, opit varmasti! Kurssilla tarvitaan oma
soitin. Tarvittaessa saat neuvoja soittimen
hankintaan opettajalta. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

Musiikkileikkikoulut
MUSIIKKILEIKKIKOULUUN
ILMOITTAUTUMINEN
110120

Inkeroisten palvelukeskus
Sanna Lekander
6.9.-2.12.2021 (12 t)
Kurssimaksu 75 €
10.1.-7.4.2022 (12 t)
vauvat
ti 16.45-17.30
1-vuotiaat
ma 16.45-17.30
2-vuotiaat
ma 17.30-18.15
3-vuotiaat
ma 18.15-19.00
4-vuotiaat
to 17.30-18.15
5-6-vuotiaat
ti 18.15-19.00
5-6-vuotiaat
to 18.15-19.00
sisarusmuskari 0-3-vuotiaille
ti 17.30-18.15
Musiikkileikkikoulussa nautitaan musiikista
kokonaisvaltaisesti ja tutustutaan musiikillisiin perusasioihin opiskelijoiden ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen. 3-vuotiaiden ja sitä
nuorempien muskarit yhdessä aikuisen kanssa. Uutena ryhmänä sisarusmuskari, jossa
perheen 0-3-vuotiaat voivat osallistua samalle muskaritunnille yhden tai kahden 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. Laskutetaan kahdessa erässä.

to 13.30-18.30

Minna Lakaniemi

6.9.2021–2.12.2021
10.1.2022–7.4.2022
Kurssimaksu 190 € (16 t) tai 285 € (24 t)
Klassista pianonsoittoa ja/tai vapaata säestystä kaikenikäisille. Yksilöopetusta 30min/
vko tai 45min/vko. Valitse ilmoittautuessasi soittotunnin pituus. Kaikille opintopaikan
saaneille varataan 30min tunti, 45min pituisia
tunteja järjestetään halukkaille mahdollisuuksien mukaan. Oma soitin välttämätön! Vapaita
paikkoja myös uusille oppilaille. Aikataulut viittellisiä, opettaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen.
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MUUT MUSIIKKIRYHMÄT
LÖYDÄ OMA ÄÄNESI

110140

Myllykosken Seuratalo
pe 18.00-19.30
Mari Lavikainen
la 10.00-13.00
Kurssimaksu 70 €
10.9.2021–13.11.2021 (14 t)
15.1.2022–9.4.2022 (16 t)
Löydä oma äänesi! Opetellaan ryhmässä äänenkäyttöä erilaisten puhe- ja lauluharjoitusten avulla. Tavoitteena palauttaa laulamisen
ilo sekä vahvistaa omaa ääntä niin puheessa
kuin lauluissakin. Kurssilla ei tarvitse laulaa
yksin. Avoin kaikille, ei edellytä laulu- tai nuotinlukutaitoa. Kurssipäivät ovat: 10.-11.9.,
9.10., 13.11., 15.1., 12.2., 12.3. ja 9.4. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä.

MUSIIKKIVALMENNUS/ UKULELE
1-3 -luokkalaisille

110130 (16 t)
ke 16.00-17.00

4-6 -luokkalaisille

110131 (16 t)
ke 17.00-18.00

7-9 -luokkalaisille

110132 (16 t)

to 16.30-17.30
Inkeroisten palvelukeskus
Sanna Lekander
8.9.-2.12.2021
Kurssimaksu 80 €
12.1.-7.4.2022
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. Laskutetaan
kahdessa erässä.

POP/JAZZ-LAULURYHMÄ					
110141
Viialan koulu
to 17.00-19.15
Niina Vainio
9.9.2021–2.12.2021 (36 t)
Kurssimaksu 90 € 13.1.2022–7.4.2022 (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. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä.

ELOKUVAPIIRI SIPUT RY
SYKSY
119802

MUU KOULUTUS
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). Kurssimaksu laskutetaan kahdessa
erässä (syksyllä ja keväällä).
Kertamaksu 5 € (sis. opetus ja kahvi)

MYLLYKOSKEN HYVÄNTUULEN
KERHO
999901

Myllykosken kirkko, uusi lisäosa Triadi
Ritva Linder-Sievers
ma 13.00-14.30
6.9.2021–29.11.2021 (24 t)
10.1.2022–4.4.2022 (24 t)

SIPPOLAN SIRKUT

999902

Taidekeskus Antares
Ritva Linder-Sievers
to 12.30-14.00
9.9.2021–2.12.2021 (24 t)
13.1.2022–7.4.2022 (24 t)

INKEROISTEN HYVÄNTUULEN
KERHO
999903

Inkeroisten palvelukeskus
Ritva Linder-Sievers
to 14.45-16.15
9.9.2021–2.12.2021 (24 t)
13.1.2022–7.4.2022 (24 t)

ANJALAN NAPAKAT

999904

Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers
pe 13.45-15.15
10.9.2021–3.12.2021 (24 t)
14.1.2022–8.4.2022 (24 t)

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

Inkeroisten Klubitalo
Heikki Kähkönen ja
Asko Vainio
Kurssimaksu 45 €

pe 17.30-20.30
10.9.2021–26.11.2021
(40 t)

ELOKUVAPIIRI SIPUT RY
KEVÄT
119803
Inkeroisten Klubitalo
Heikki Kähkönen ja
Asko Vainio
Kurssimaksu 45 €

pe 17.30-20.30
14.1.2022–8.4.2022
(40 t)

Opistokino
ANJALANKOSKEN OPISTOKINO
119801

Inkeroisten opisto
to 19.00-21.00
Antero Peräkasari 9.9.2021–25.11.2021 (29 t)
Kurssimaksu 120 € 13.1.2022–31.3.2021 (29 t)
Kerhokortin kokonaishinta on 70 €/lukukausi.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).
Osallistuja voi hankkia minikortin 27 €, joka oikeuttaa kolmen elokuvan katsomiseen.
Syksyn ohjelmisto:
9.9.
Lauri Randla: Näkemiin
Neuvostoliitto
16.9.
Christopher Nolan: Tenet
23.9.
Hirokazu Kore-Eda: Fabiennen
muistelmat
30.9.
Levan Akim: And Then We Danced
7.10.
J.P. Valkeapää: Koirat eivät käytä
housuja
14.10. Nicolas Bedos: La Belle E’poqueelämämme kaunein aika
21.10. Agnieszka Holland: Mr Jones
Lomaviikko
4.11.
Roman Polanski: Upseeri ja Vakooja
11.11. James Erskine: Billie
18.11. Chloe Zhao: Nomadland
25.11. Vaclav Mardoul: Kirjava lintuPainted Bird

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 SYKSY
Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers
Kurssimaksu 25 €
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219801

pe 12.00-13.30
10.9.2021-3.12.2021
(24 t)

Kymenlaakson Opiston syyskauden opinnot alkavat ma 6.9.2021. Kursseille ilmoittautuminen alkaa ke 11.8. klo 11.
Toivomme ilmoittautumiset syyskaudella alkaville kursseille ke 25.8. mennessä!

KEHITYSVAMMAISTEN
OPINTOPIIRI KEVÄT
Anjalatalo
Ritva Linder-Sievers
Kurssimaksu 25 €

219802

pe 12.00-13.30
14.1.2022-8.4.2022
(24 t)

OMAKSI ITSEKSESI -KURSSI
219804

Reunan kirjakahvila
to 17.30-19.00 (8 t)
Katariina Hakaniemi
2.9.2021-23.9.2021
Kurssimaksu 40 €
”Omaksi itseksi” on itsetuntemusta, tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta lisäävä keskusteluryhmä, jossa osallistujat pääsevät ohjatusti
pohtimaan, millaista tarinaa he itsestään ja
elämästään kertovat. Tavoitteena on tulla yhä
tietoisemmaksi omista valinnoistaan ja niiden
vaikutuksesta elämään. Jokainen osallistuja
kertoo itsestään juuri sen verran kuin haluaa.
Luottamuksellista ja leppoisaa keskustelua
ohjaa kirjailija ja terapeutti Katariina Hakaniemi.
Kurssin ohjelma:
2.9. Mitä tarkoittaa olla oma itsensä?
Usein kuulee sanottavan, että esimerkiksi parisuhde tai muu ihmissuhde on hyvä, kun ”saa
olla oma itsensä”. Mitä se tarkoittaa? Miltä
tuntuu, kun ei saa olla itsensä? Virittäydymme
teemaan ja opettelemme tunnistamaan, mistä
omana itsenään olemisessa on kyse. Apuna
sekä tämän että muiden kertojen keskustelussa käytetään itsetuntemukseen liittyvää tietoja kaunokirjallisuutta tai musiikkia.
9.9. Millaisissa tilanteissa olet saanut olla juuri sellainen kuin olet?
Keskustelemme siitä, millainen olisit, jos mitkään ulkoiset asiat tai paineet eivät koskisi sinua eikä kukaan arvostelisi valintojasi. Miten
valitsisit silloin ja millaisia ratkaisuja tekisit?
Vaikka kysymykset ovat isoja, keskustelussa
pidetään valoisa vire ja tulevaisuuteen suuntautuva näkökulma.
16.9. Millaista tarinaa kerrot itsestäsi?
Mitä kertoisit itsestäsi ihmiselle, jonka olet
vasta tavannut, mutta joka tuntuu sielunkumppanilta? Keskustelemme siitä, miksi juuri tietyt
elämäntapahtumat ovat niin tärkeitä, että ainakin ne uuden tuttavuuden pitäisi sinusta tietää. Voisiko niistä kertoa jollakin muulla tavalla
kuin tähän asti on kertonut? Miltä tuntuisi, jos
menneisyyden suuri elämänmuutos tai kriisi ei
enää olisikaan niin määräävä kuin miltä se on
aina tuntunut? Sinun ei tarvitse avata elämäsi
käännekohtia enempää kuin itse haluat.
23.9. Yhteenveto kurssin aikana tulleista oivalluksista.
Millaisia pieniä tai suuria askelia itseksi tulemiseksi on kurssin aikana ottanut? Miten voisit hyödyntää oppimaansa jatkossa? Onko tarinasi muuttunut oivallusten ansiosta? Miten
uusi tarina muuttaa sinua?

Kurssilla on hengähdystaukoja keskusteluista,
jolloin kuunnellaan teemaan sopivia lauluja tai
runoja ohjaajan lukemana. Kurssilaiset voivat
myös itse tuoda mukanaan musiikkia tai tekstiä, josta he ovat löytäneet yhtymäkohtia elämäntarinaansa.

TANSSI JA LIIKUNTA
ITÄMAINEN TANSSI

110500

Inkeroisten opisto, juhlasali
ke 17.15-18.45
Sinikka Carlsson
8.9.2021–1.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 90 € 12.1.2022–6.4.2022 (24 t)
Itämainen tanssi on ilon ja mielihyvän liikuntaa, joka sopii kaikille. Tanssi kohottaa kuntoa,
lisää rangan liikkuvuutta, rentouttaa niskahartiaseudun lihaksia ja vahvistaa erityisesti
keskivartaloa. Kurssilla opetellaan itämaisen
tanssin perusliikkeitä –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. Kurssimaksu kattaa
koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

TANSSILIIKUNTA + VENYTTELY
110501

Anjalan Urheilutalo
to 9.30-10.30
Anu Peltonen
9.9.2021–2.12.2021
Kurssimaksu 64 €
13.1.2022–7.4.2022
Yhteistyössä Kouvolan kaupungin liikuntapalvelujen kanssa järjestettävä kurssi. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

TANSSIRYHMÄ
COUGARS

110502

ASAHI

830102

Katja Metso

su 17.00-19.00
29.8.2021–28.11.2021 (35 t)
16.1.2022–29.5.2022 (45 t)

Myllykosken palvelukeskus
ti 19.40-20.25
Sirpa Viikki
7.9.2021–30.11.2021 (12 t)
Kurssimaksu 48 € 11.1.2022–5.4.2022 (12 t)
Asahi on helppoa ja rauhallista terveysliikuntaa. Auttaa stressinhallinnassa, rauhoittaa
mieltä ja rentouttaa kehoa. Liikkeet tehdään
seisten rauhallisen hengityksen tahdissa. Sopii aloittelijoille sekä asahia jo harrastaneille.
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

SHINDO

830119

Inkeroisten opisto, juhlasali
ma 16.30-17.45
Elina Kuusisto
6.9.-29.11.2021 (20 t)
Kurssimaksu 80 €
10.1.-4.4.2022 (20 t)
Pysähdy itsesi äärelle kuuntelemaan ja tasapainottamaan kehoasi. Yksinkertaisten venytysten ja hengityksen avulla voit rentoutua ja
päästää irti kehon ja mielen jännityksistä. Sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan oma
luistamaton alusta, torkkupeitto ja tyynyjä!
Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

JOOGA I (JATKORYHMÄ JO
VÄHÄN HARRASTANEILLE)
SYKSY
830103

Inkeroisten opisto, juhlasali
to 17.00-18.30
Sanna Suikula
9.9.2021–2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 47,50 €
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 syyslukukauden.

JOOGA I (JATKORYHMÄ JO
VÄHÄN HARRASTANEILLE)
KEVÄT
830104

Inkeroisten opisto, Kulttis
ti 17.00-18.30
Sanna Suikula
11.1.2022–5.4.2022 (24 t)
Kurssimaksu 47,50 €
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 kevätlukukauden.

JOOGA VERKKOKURSSI 830116
Sirpa Viikki
Kurssimaksu 95 €

ke 16.30-18.00
8.9.2021–1.12.2021 (24 t)
12.1.2022–6.4.2022 (24 t)
Sopii kaikenikäisille aloittelijoille tai jo vähän
harrastaneille. Tunnilla tehdään joogan perusharjoituksia, jotka vahvistavat, venyttävät ja
rentouttavat kehoa. Kurssi toteutetaan Google
Meetin välityksellä. Saat sähköpostiisi osallistumislinkin ennen kurssin alkua. Tarvitset
vain toimivan nettiyhteyden ja tietokoneen/
tabletin. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä
ja keväällä).
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MUISTIJOOGA

830105

Myllykosken palvelukeskus
ti 16.30-18.00
Sirpa Viikki
7.9.2021–30.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 € 11.1.2022–5.4.2022 (24 t)
Tehdään sekä joogaharjoitusta että myös li
säk
si muistiharjoitusta MemoMat-joogama
tolla. Muistiharjoituksessa aktivoidaan muis
tia ja tarkkaavaisuutta erilaisilla askelkuvioilla.
Sopii sinulle joka haluat joogatunnilta muutakin kuin perusjoogaa. Tunneilla tarvitaan nimenomaan MemoMat- joogamatto muistitehtävien takia. Opettajalla on 4 mattoa, joita voi
lainata tunnin aikana jos omaa mattoa ei vielä
ole. Jos haluat oman maton, voit tilata sellaisen osoitteesta www. muistijooga.fi. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

NAISTEN JOOGA

830107

Myllykosken palvelukeskus
ti 18.05-19.35
Sirpa Viikki
7.9.2021–30.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 € 11.1.2022–5.4.2022 (24 t)
Sopii sekä aloittelijoille että 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. Laskutetaan
kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

SENIORIJOOGA

830109

Myllykosken palvelukeskus ma 16.30-18.00
Sirpa Viikki
6.9.2021–29.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 € 10.1.2022–4.4.2022 (24 t)
Tunnilla tehdään helppoja joogaharjoituksia
omaa kehoa kuunnellen. Tunnin aikana sekä
keho että mieli rentoutuvat. Ota mukaan oma
joogamatto ja huopa. Päälle joustavan rento
asu ja jalkineina paljaat jalat tai jarrusukat/
jumppatossut. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

YIN JOOGA (JATKORYHMÄ) 			
830112
Sippolan koulu
to 19.00-20.30
Sanna Majander
9.9.2021–2.12.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 € 13.1.2022–7.4.2022 (24 t)
Tämä ryhmä on tarkoitettu ainoastaan tässä
ryhmässä kaudella 2020-2021 opiskelleille.
Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Kurssimaksu laskutetaan 2 erässä
(syksyllä ja keväällä).

ÄIJÄJOOGA

830113

Myllykosken palvelukeskus
ma 18.05-19.35
Sirpa Viikki
6.9.2021–29.11.2021 (24 t)
Kurssimaksu 95 € 10.1.2022–4.4.2022 (24 t)
Sopii kaikenikäisille miehille. Tunnilla tehdään
rennolla asenteella joogaharjoituksia, joissa
venytellään, tasapainoillaan, hengitetään ja
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tietoisesti rentoudutaan. Ota mukaan oma joogamatto. Päälle joustava asu ja jalkineina paljaat jalat tai jarrusukat/jumppatossut. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

HYVÄN OLON LIIKUNTA SYKSY 			
830120
Inkeroisten opisto, juhlasali
to 11.15-12.15
Kati Peltonen
9.9.2021–2.12.2021 (16 t)
Kurssimaksu 32 €
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 syyslukukauden.

HYVÄN OLON LIIKUNTA KEVÄT			
830121
Inkeroisten opisto, juhlasali
to 11.15-12.15
Kati Peltonen
13.1.2022–7.4.2022 (16 t)
Kurssimaksu 32 €
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 JUMPPA

830123

Sippolan koulu
to 18.00-18.45
Sanna Majander
9.9.2021–2.12.2021 (12 t)
Kurssimaksu 48 € 13.1.2022–7.4.2022 (12 t)
Reipasta ja monipuolista lihaskuntojumppaa
niin kokeneille kuntoilijoille kuin vasta-alkajille.
Saat vaihtoehtoja liikkeiden tekemiseen ja voit
säätää tehoja omaan kuntotasoosi. Tervetuloa hikoilemaan hauskassa porukassa! Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan
kahdessa erässä (syksyllä ja keväällä).

SELKÄJUMPPA

830125

Inkeroisten opisto, juhlasali ma 18.00-19.00
Kati Peltonen
6.9.2021–29.11.2021 (16 t)
Kurssimaksu 64 € 10.1.2022–4.4.2022 (16 t)
Kehonhuoltotunti, jossa alkulämmittelyn jälkeen tehdään rauhallisessa tahdissa erityisesti keskivartalon lihaksia vahvistavia harjoituksia. Tunti sisältää erilaisia vartalonhallintaa
pa
rantavia liikkeitä. Tavoitteena on saada
li
sää liikkuvuutta, kohentaa ryhtiä ja kokea
liikunnan teho selän ja niska-hartiaseudun hy
vinvoinnissa. Harjoitukset oman kehon ehdoilla. Mukaan jumppa-alusta. Kurssimaksu kattaa koko lukuvuoden. Laskutetaan kahdessa
erässä (syksyllä ja keväällä).

LIIKUNTASEURAT

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.

ANJALAN JUMPPASEURA RY

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

INKEROISTEN
LIIKUNTASEURA RY

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

MYLLYKOSKEN
VOIMISTELU JA
LIIKUNTA

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

KOOKOO JÄÄTAITURIT
www.kookoojaataiturit.fi
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