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Ilmottautuminen
Verkossa
www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa

Puhelimella 09 2719 2498
Vapaa-ajan palvelupisteeseen

Paikan päällä
Vapaa-ajan palvelupisteessä
(Järvenpää-talo, Hallintokatu 4).
Kiinni 22.12.–6.1.

Osallistumisinfo

Maksu- ja peruutusehdot
Maksun suuruus vaihtelee opinto- ja ohjattujen
ryhmien tuntimäärien ja opetuksen kustannusten
mukaan. Kurssimaksu on mainittu kunkin kurssin
kohdalla.
Ilmoittautuminen on sitova. Opettajalle/ohjaajalle
tehty ilmoitus tai kurssille tulematta jättäminen ei
ole peruutus. Peruutusmaksu on 12 euroa, jos peruutus tehdään viimeistään viikkoa ennen kurssin
alkua Vapaa-aika- ja harrastuspalvelujen palvelupisteeseen. Tee peruutus aina palvelupisteeseen.
Edellä mainitut ohjeet eivät koske Keskisen
Uudenmaan Musiikkiopistoa.
Voit maksaa kurssimaksun myös palvelupisteellä
tai ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissasi
tai ePassilla.

Maksuvälineet
•
•
•
•
•
•
•
•

Käteinen, yleisimmät pankki- ja luottokortit
Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelit
Smartum mobiili
Tyky-kuntoseteli, Tyky-kuntoseteli+, 		
Tyky-Online
Virikeseteli
Edenred-kortti
ePassi
EazyBreak

Em. tykymaksuvälineitä ei voi käyttää Järvenpään
Opiston avoimen yliopiston maksuihin, eikä
kotitalous-, viini- ja olutkurssien maksuihin.
Liikunta- ja kulttuurisetelit ovat henkilökohtaisia
maksuvälineitä ja niillä voi maksaa ainoastaan
setelin saaneen työntekijän kurssimaksun.
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Vuosi 2021

Alennukset
Järvenpään Opiston kurssit

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

Järvenpään Opiston kevät 2021

Sisaralennus: Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa sisaralennus on 20 % toisesta sisaruksesta alkaen.

Sisaralennus: Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksessa sisaralennus on 50 % kolmannesta
sisaruksesta alkaen.

Järvenpään Opiston kevätlukukausi sisältää taiteen perusopetuksen ja kansalaisopiston opetuksen.

Vapaaoppilas: Vapaaoppilaspaikkoja voi hakea
taloudellisin ja sosiaalisin perustein vapaamuotoisella hakemuksella rehtorilta lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen lukuvuodeksi kerrallaan.

Vapaaoppilas: Vapaaoppilaspaikkoja haetaan
taloudellisin ja sosiaalisin perustein elo–syyskuussa lukuvuodeksi kerrallaan.

Kevätkausi: ma 11.1. – su 30.5.2021. Talvilomaviikko vko 8 (22.–28.2.2021). Lomien ja juhlapyhien aikana ei ole opetusta, ellei erikseen ole
toisin sovittu.

Työttömät: Vapaa-ajan palvelupisteessä on jaossa järvenpääläisille työttömille 50 euron suuruisia työttömien opintoseteleitä 166 kpl/2021.
Setelit ovat voimassa kalenterivuoden. Opintosetelin käyttämisen jälkeen työttömät voivat
saada 50 %:n alennuksen kurssimaksusta, jos he
saavat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea
(päivärahan suuruus todistettava).
Työttömien lapset: -50%
Opintosetelit ja opintosetelityyppiset alennukset eivät käy elokuvakerhon tai avoimen yliopiston kurssimaksuihin.

Järvenpään liikuntapalveluiden
ohjattu toiminta

Kurssi alkaa, vaikka laskua ei olisi ehditty
lähettää ennen kurssin alkua. Oppikirjat sekä
opiskelumateriaalit ja -välineet opiskelija hankkii itse, ellei toisin erikseen ilmoiteta.
Järvenpään Opiston oppitunnin (=ot) pituus on
45 minuuttia.
Opettajan sairauspoissaolon vuoksi peruuntunutta yhtä (1) kokoontumiskertaa ei korvata vähintään yhden lukukauden mittaisilla kursseilla.
Opiskeluoikeus Järvenpään Opistossa

Järvenpään Liikuntapalveluiden
kevätkausi 2021
Kevätkausi: Ohjatut ryhmät aloittavat ma 11.1.
alkavalla viikolla
Ei kokoontumista viikolla 8, 22.–28.2.2021. Pyhäpäivistä ilmoitetaan erikseen.
Ohjaajan äkillisen sairauspoissaolon vuoksi peruuntunutta yhtä (1) kokoontumiskertaa ei korvata vähintään seitsemän kokoontumiskerran
mittaisilla kursseilla.

Keskisen Uudenmaan
Musiikkiopisto 2021
Kevätkausi: 7.1.–30.5.2021, koulumusikanttiryhmät aloittavat ma 18.1. alkavalla viikolla
Talviloma: vko 8 (22.–28.2.2021)
Lomien ja juhlapyhien aikana ei ole opetusta.
Opettajan äkillisen sairauspoissaolon vuoksi peruuntunutta yhtä (1) opetuskertaa ei korvata.

Opistossa voivat opiskella kaikenikäiset. Osa
kursseista on tarkoitettu alle 16-vuotiaille opiskelijoille. Alaikäisen ilmoittautuessa kysytään
myös huoltajan tiedot.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Yli 75-vuotiaiden osallistumismaksu on 42 €/
kausi riippumatta ryhmien määrästä
(starttikurssien maksu aina 32,30 €/7 kertaa).
Piirosen kuntosalin vapaaharjoitteluvuorot ovat
70 vuotta täyttäneille järvenpääläisille maksuttomia. Pyydettäessä asiakkaan on esitettävä
henkilöllisyystodistus. Kausiryhmät ovat ensisijaisesti järvenpääläisille.
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Muuta opiskelusta Järvenpään Opistossa ja Liikuntapalveluissa
Kurssiarviointi ja palaute
Opiskelijalla on mahdollisuus antaa kirjallinen tai sähköinen kurssiarvio ja esittää uusia opiskelutoiveita.
Opiston kurssiarviot lähetetään opiskelijoille sähköpostilla. Palautetta voi lähettää sähköpostilla:
vapaa-aikakeskus@jarvenpaa.fi tai liikunta@jarvenpaa.fi. Myös kurssin aikana opiskelijat voivat yhdessä opettajan kanssa keskustella kurssin kulusta ja antaa palautetta kurssista.
Todistukset
Jokainen säännöllisesti opintoryhmässä opiskellut voi pyynnöstä saada kuluvan lukuvuoden opinnoistaan todistuksen, jonka hinta on 8 €. Edellisten lukuvuosien todistuksista veloitetaan tietojen keruun
vaatimien työtuntien mukaan.
Vakuutukset
Kaikki opiskelijat ovat tapaturmavakuutettuja. Opisto tai liikuntapalvelut ei vastaa käytävien naulakoihin tai pukuhuoneisiin jätetyistä vaatteista, eikä muista tavaroista.

Koronapandemian vaikutukset
Vapaa-aika- ja harrastuspalveluiden toimintaan
Järvenpään Opiston, Liikuntapalveluiden ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston kevätlukukausi 2021
käynnistyy normaalisti, mikäli koronapandemiaan liittyvät viranomaisohjeet sen sallivat.
Seuraamme jatkuvasti Järvenpään kaupungin, Keusoten, THL:n sekä muiden viranomaisten suosituksia ja ohjeita. Osa toiminnastamme voidaan muuttaa etäopetukseksi- ja ohjaukseksi tilanteen vaatiessa. Muutoksista tiedotetaan Järvenpään Opiston, Liikuntapalveluiden ja Keskisen Uudenmaan Musiikkiopiston verkkosivuilla.
Mikäli toimintamme pystytään järjestämään lähiopetuksena ja -ohjauksena, huomioimme poikkeustilanteen mm. seuraavilla tavoilla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olemme järjestäneet väljyyttä opetustiloihin ja pienentäneet ryhmäkokoja.
Lähiopetukseen tai -ohjaukseen ei saa osallistua, jos tuntee itsensä sairaaksi.
Edellytämme käsienpesua / desinfiointia ennen osallistumista ja sen jälkeen. Järjestämme tähän
mahdollisuuden.
Suosittelemme vahvasti, että yli 15-vuotiaat osallistujat käyttävät kasvomaskia opetus- ja
odotustiloissa.
Suosittelemme käyttämään omia välineitä mahdollisuuksien mukaan.
Yhteiskäytössä olevien välineiden puhdistukseen kiinnitetään erityistä huomiota.
Riskiryhmään kuuluvien tulee käyttää harkintaa lähiopetukseen osallistumisessa.
Huomioithan kurssitoverisi ja THL:n ja viranomaisten antamat hygieniaohjeistukset.
Mahdolliset tarkemmat ohjeistukset lähetämme osallistujille henkilökohtaisesti sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Vapaa-ajan palvelupiste
Asiakaspalvelu avoinna
ma–to klo 11–17 ja pe 9–13.
Huom. suljettu 23.12.2020–6.1.2021.
p. 09 2719 2498
Hallintokatu 4 (Järvenpää-talo)
04400 Järvenpää
vapaa-aikakeskus@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaa.fi/harrastaminen

Löydät meidät somesta!
Järvenpään liikuntapalvelut
Sähköpostiosoitteet:
liikunta@jarvenpaa.fi
liikunnanohjaajat.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

#jäkeliikkuu #järvenpää #hyväjäke

Järvenpään Liikuntapalvelut
@jarvenpaanliikuntapalvelut

www.jarvenpaa.fi/liikunta

Yhteystiedot

Liikuntapalveluiden henkilöstö

Liikunnanohjaajat

Liikuntapalveluiden johtaminen
Liikuntapäällikkö Tony Konkola, p. 040 315 2062

Lasten, nuorten ja perheiden liikunta
Atte Leppälä, p. 040 315 2352 / Emmiina Suorsa,
p. 040 315 2024

Liikuntapalveluiden kehittäminen
Liikuntapalveluiden asiantuntija Jyri Marjamäki,
p. 040 315 2407
Ulko- ja sisäliikuntapaikat sekä harrastuspaikat
Liikuntapaikkamestari Ari Kuisma, p. 040 315 3638
Ohjatut liikuntaryhmät
Liikuntaesimies Tiia Viherlinna, p. 040 315 2517
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Soveltava liikunta
Harri Tolvanen, p. 040 315 3081 / Riina Pekkanen,
p. 040 315 2403
Ikääntyneiden liikunta
Sanna Seppälä, p. 040 315 2357 / Terhi Behm,
p. 040 315 2994
Terveyttä edistävä liikunta
Laura Partanen, p. 040 315 2515 / Elena Veniniemi,
p. 040 315 2355
Ohjaaja Kati Laukkanen, p. 040 315 2910
Uimavalvomo, p. 040 315 2023
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Järvenpään Opisto
Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää
Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
www.jarvenpaanopisto.fi

Opiston suunnittelijaopettajat
ja muu henkilöstö
Opiston hallinto ja kehittäminen
Mika Hagelin, KM, rehtori, p. 040 315 2283
Kielikurssit ja
maahanmuuttajakoulutuksen koordinointi
Jonna Käsmä, FM, kielten suunnittelijaopettaja,
rehtorin varahenkilö, p. 040 315 2766
Liikuntakurssit
Tuula Malo, liikuntaneuvoja, p. 040 315 3848
(Anna Rantinoja, TtM, liikunnan suunnittelijaopettaja, virkavapaalla 31.12.2021 asti)

Taitoaineet: tekstiilityö, kuvataiteen perusopetus käsitöissä, askartelu, tekninen työ, kotitalous ja tietotekniikka, Järvenpään käsityökoulu
Sanna Tuokko, KM, taitoaineiden suunnittelijaopettaja, p. 040 315 2767
Kudonnan ohjaus
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka, tekstiiliartesaani,
p. 040 315 2271, kudonta@jarvenpaa.fi
Heidi Vesa, hankepäällikkö, p. 040 315 3033
Katja Vaattovaara, talous- ja hallintosihteeri,
p. 040 315 2416
Tapani Tuominen, iltapalveluneuvoja,
toimipaikkana Järvenpään lukio, p. 040 315 3808
Sirli Osolin, digipalveluneuvoja, p. 040 315 3892,
tavoitettavissa ma–pe klo 10–17.

Musiikki, tanssi, jooga, näyttämöaineet, taiteen
perusopetus teatteritaiteessa
Katarina McAlester, MA, TtM, ilmaisutaiteen suunnittelijaopettaja, p. 040 315 2783
Yhteiskunnalliset aineet: historia ja kulttuurituntemus, kirjallisuus, kasvatus ja psykologia,
viestintä, yhteiskuntatietous, luonto ja ympäristö, piha ja puutarha, vesiliikenne, terveys ja
hyvinvointi, yleisöluennot, avoin yliopisto
Maarit Ojala, KM, koulutussuunnittelija, p. 040 315
2031
Järvenpään kuvataidekoulu (taiteen perusopetus), kuvataide, posliinimaalaus, keramiikka,
elokuva ja valokuvaus
Elina Ollikainen, TaM, taiteen perusopetuksen ja
taideaineiden suunnittelijaopettaja, p. 040 315
2949
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Löydät meidät somesta!
Järvenpään Opisto
@jarvenpaanopisto

Keskisen Uudenmaan
Musiikkiopisto
Seutulantie 8, 04410 Järvenpää
Kirkkotie 49, 04310 Tuusula
Sähköpostiosoitteet:
musiikkiopisto@jarvenpaa.fi
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
www.kum.fi
Toimiston palveluajat
Seutulantie 8, 2 krs.
ma klo 13–15
ti klo 14–17.30
to klo 13–15

Löydät meidät somesta!
#keskisenuudenmaanmusiikkiopisto

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto

@musiikkiopisto_kum
KUM musiikkiopisto / KUM muskari

Huom! Korona-aikana asiakaspalvelu
ensisijaisesti puhelimitse/ sähköpostitse.
Musiikkiopiston henkilöstö
Pirre Raijas, rehtori,
p. 040 315 2845
Juha-Pekka Putkonen, apulaisrehtori,
kitara, p. 040 315 2864
Taina Perttilä, opintosihteeri, p. 040 315 2803
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Taiteen
perusopetus

Taiteen perusopinnot Järvenpäässä
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävä on tarjota oppilaalle mahdollisuus
opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti.
Opetus antaa valmiuksia hakeutua kyseisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.
Järvenpäässä taiteen perusopetusta tarjotaan musiikissa, teatteritaiteessa, kuvataiteessa, käsityössä,
sirkustaiteessa ja tanssissa. Taiteen perusopetuksen opintoja on myös aikuisille. Taiteen perusopetukseen pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuvataide
Kuvataidekoulussa kokeillaan monipuolisesti eri kuvataiteen tekniikoita: mm. piirretään, maalataan,
muovaillaan, rakennellaan, tehdään taidegrafiikkaa, kuvataan videoita ja animaatioita. Tunneilla opitaan taiteen teoriaa ja historiaa, nautitaan käsillä tekemisestä, käytetään mielikuvitusta ja kasvetaan
kuvataiteen ystäviksi kivassa ryhmässä.
Lisätietoja: www.jarvenpaanopisto.fi

Käsityö
Käsityökoulussa opiskellaan erilaisia käsitöitä, kehitytään käsityön ja taiteen tekijöinä ja kokijoina, opitaan laajasti eri tekniikoita, kehitetään omaa ilmaisua ja opitaan, mitä taide käsityössä on. Käsityö harrastuksena tuo iloa ja onnistumista käsityön tekemisestä, harjaannuttaa hienomotoriikkaa ja opettaa
suunnittelua ja luovuutta.
Lisätietoja: www.jarvenpaanopisto.fi
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Teatteri
Teatteritaiteen opetuksessa korostuu oman ilmaisun ja itsetuntemuksen kehittäminen, luova työskentely sekä yhteistyötaidot. Teatteritaiteessa yhdistyvät eri taiteenalat ja opinnoissa teatteria opiskellaan
mm. esiintyjyyden, käsikirjoittamisen, ohjaajantaiteen ja visualisoinnin kautta. Opintojen tavoitteena
on sytyttää into elinikäiseen teatterin harrastamiseen, vahvistaa monipuolista osaamista teatterin eri
osa-alueilla ja antaa valmiuksia teatterin jatko-opintoihin. Teatteriopinnoissa harjoitellaan yhdessä kivassa porukassa ja lukukauden lopuksi valmistetaan yhdessä pienimuotoinen esitys. Opetusta järjestetään yhteistyössä Järvenpään teatterin kanssa.

Näkymä Sibeliuksenkadulta asemanmäelle
Kuva: Valokuvaamo Lahti / Järvenpään taidemuseo

Musiikki
Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistossa järvenpääläiset ja tuusulalaiset lapset ja nuoret voivat opiskella musiikkia taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti, innostavien ja ammattitaitoisten
opettajien johdolla. Opetus on monipuolista, ja sisältää sekä yksilöopetusta että yhteismusisointia. Musiikkiopistossa voi opiskella klassista musiikkia, pop/jazz-musiikkia tai vaikkapa jokaisen omaa lempimusiikkia. Musiikkiharrastuksesta saa iloa ja mukavia esiintymiskokemuksia.
Lisätietoja: www.kum.fi
Tuusulanjärven avoin musiikkikoulu antaa musiikinopetusta taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetuksessa sovelletaan lasta ja nuorta arvostavaa Suzuki-menetelmää. Oppilaiden
musikaalisuutta ei testata, vaan opetuksessa luotetaan motivaation syntymiseen ja siihen, että halu oppia merkitsee eniten. Oppilaiden yksilölliset erot otetaan huomioon ja tuetaan oppilaan kehitystä hänen
omista lähtökohdistaan. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa opetusta annetaan pianossa, viulussa, sellossa, huilussa, kitarassa, saksofonissa, klarinetissa, nokkahuilussa, laulussa ja pop/jazzlaulussa. Lisäksi koulussa toimii musiikkileikkikoulu Pikku-uikku. Tuusulanjärven avoimessa musiikkikoulussa
musiikki kuuluu kaikille. Jokainen saa soittaa ja laulaa. Iloinen mieli musiikista!
Lisätietoja: www.avoinmusiikkikoulu.fi

Tanssi
Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO antaa tanssin taiteen perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaisesti. Missiona on tuottaa laadukasta ja turvallista tanssin- ja sirkuksen taiteen perusopetusta
lapsille, nuorille ja aikuisille sekä tanssissa myös erityisryhmille ja senioreille. Tanssi tekee onnelliseksi!
Lisätietoja: www.keto.fi

Sirkustaide
Sirkus Kia Ora! toimii Tanssiopisto Keton yhteydessä antaen sirkustaiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan, ammattitaitoisten opettajien johdolla. Opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille
sekä resurssien ja kysynnän mukaan myös erityisryhmille. Meillä jokaista oppilasta pidetään yksilöllisenä ja tärkeänä. Oppilaita kannustetaan aktiivisuuteen ja positiivista yhdessä tekemisen meininkiä luovaan toimintaan. Opetus kehittää pitkäjänteisyyttä ja luovuutta tähdäten siihen, että sirkuksesta tulisi
elinikäinen harrastus ja tapa ja paikka käsitellä tunteita ja kokemuksia.
Lisätietoja: www.sirkus.keto.fi
Keski-Uudenmaan Tanssiopisto KETO ja Sirkus Kia Ora! toteuttivat syystalvella 2020 pilotin tanssi- ja sirkusopetuksen tuomisesta verkkoon. Opetustuokioihin osallistui ala-, yläkoululaisia sekä lukiolaisia Järvenpäästä, Tuusulasta, Iisalmesta, Taivalkoskelta, Alajärveltä, Lappajärveltä, Evijärveltä ja Vimpelistä.
Projektille on haettu jatkorahoitusta.
Lisätietoa: www.keto.fi
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Tule harrastamaan musiikkia Keskisen Uudenmaan Musiikkiopistoon! Olemme Järvenpään ja Tuusulan yhteinen musiikkiopisto,
jossa voit opiskella musiikkia innostavien ja ammattitaitoisten
opettajien johdolla.
Meillä voit soittaa pianoa, jousisoittimia (viulua, alttoviulua, selloa tai
kontrabassoa), puupuhaltimia (oboeta, huilua, klarinettia tai fagottia),
vaskisoittimia (trumpettia, pasuunaa, käyrätorvea, baritonitorvea tai
tuubaa), lyömäsoittimia, kitaraa, harmonikkaa, kanteletta, pop/jazz-soittimia (sähkökitaraa, sähköbassoa tai rumpuja) tai laulaa.

Keskisen
Uudenmaan
Musiikkiopisto

Musiikkiopistomme tarjoaa mukavia hetkiä soittamisen ja laulamisen parissa, innostavia esiintymismahdollisuuksia sekä myönteisiä tunne-elämyksiä.
Taiteen perusopetus

Avoin musiikkiopisto ja aikuisten opinnot

Musiikkiopistossa järvenpääläiset ja tuusulalaiset
lapset ja nuoret voivat opiskella musiikkia taiteen
perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti.
Opetus on monipuolista ja sisältää yksilöopetusta
ja yhteismusisointia. Opetus on pitkäjänteistä tavoitteenaan edistää hyvän musiikkisuhteen kehittymistä ja luoda edellytykset elinikäiselle musiikin
harrastamiselle. Opinnot suoritettuaan oppilaalla
on mahdollisuus hakeutua musiikkialan ammatilliseen koulutukseen.

Avoimessa opetuksessa kaikenikäiset oppilaat,
myös aikuiset, voivat harrastaa musiikkia omaan
tahtiinsa toivomallaan tavalla. Harrastaa voi yksin
tai yhdessä esimerkiksi omilla soitto- tai laulutunneilla, kuorossa, bändissä tai aikuisten viikonloppukursseilla. Avointa opetusta voidaan järjestää
tilauksesta myös räätälöiden. Tutustu opetustarjontaan ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa:
www.kum.fi.

Musiikkileikkikoulu ja musiikkivalmennus

Koulumusikantit

Musiikkileikkikoulussa musiikin maailmaan sukelletaan elämyksellisesti laulaen, leikkien, soittaen,
liikkuen ja musiikkia kuunnellen. Musiikkileikkikoulu tukee lapsen kehitystä hyvin monipuolisesti
(mm. kielellistä, motorista, emotionaalista ja sosiaalista kehitystä).

Koulumusikanttien soitto- tai lauluopetus tapahtuu omalla tai lähikoululla koulupäivän jälkeen.
Opetusta annetaan pienryhmässä (2–6 oppilasta)
10 kertaa lukukaudessa. Ryhmään osallistuminen
ei edellytä aikaisempaa soitto- tai laulukokemusta. Musiikkiopistolta voi vuokrata soittimen edullisesti harrastusta varten. Koulumusikanttiryhmien
aikataulu ja ilmoittautuminen osoitteessa:
www.kum.fi.

Muskariryhmissä samanikäiset lapset musisoivat yhdessä: 0–2-vuotiaat perheryhmissä oman
aikuisen kanssa, 3–6-vuotiaat soitinryhmissä ja
7–8-vuotiaat musiikkivalmennuksessa. Lisäksi
3–9-vuotiaille tarjotaan lauluvalmennusta. Musiikkileikkikoulun ryhmätarjonta ja ilmoittautuminen
osoitteessa: www.kum.fi.
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Konsertit ja viikonloppukurssit
Katso musiikkiopiston nettisivuilta: www.kum.fi.
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Raine Ampujan musikaali
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helmi

Järvenpää-talo 24.3. - 26.3.2021
OHJAUS: TIINA HÄKKINEN - KOHVAKKA
SOLISTIT: JADE AULOS, ERIN KATTELUS,
ANTON KETTUNEN, SARA LINDBERG, VILLE MUSTONEN,
AUSTRA NYKÄNEN, VEERA PELTONEN

Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto
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JÄRVENPÄÄSSÄ
Seutulantie 8
Keskustan päiväkoti
Pehtoorin päiväkoti
TUUSULASSA
Kirkkotie 49
Päiväkoti Venlantupa

Taiteen perusopetus Järvenpäässä ja Tuusulassa

www.kum.fi
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Kielet

Kotitalous

5303 Minienkku – englantia viskareille
ja eskareille – kevät
ti 17.30–18.15, 12.1.–6.4.2021
Järvenpään lukio
HuK Jani Syrjälä
52 € / 12 ot
5–6-vuotiaille suunnattu kurssi, jossa tutustumme
englannin kieleen laulaen, leikkien ja pelaten. Jatkoa syksyllä alkaneelle kurssille. Taitotaso A1. Ilm.
viim. 4.1.

Ota mukaan kotitalouskursseille essu, sisäkengät
ja pieniä rasioita mahdollisille kotiin viemisille.

Kuvataide
Ks. kohdasta Kuvataide.

Lasten ja
nuorten kurssit

• 6124A Taidepaja lapsen kanssa 1
• 6124B Taidepaja lapsen kanssa 2
• 6111 Lapsi–vanhempi-kurssi – johdatus
peligrafiikkaan
• 6147D Minikuvislaiset 1
• 6147E Minikuvislaiset 2
• 6147F Minikuvislaiset 3
• 6172 Talvilomakuvis 1–6 lk

Soitonopetus
7514K Pianonsoiton alkuun – lapsi (5–6 v.) ja
aikuinen – kevät
Ks. kohdasta Musiikki.

Katso myös:
www.jarvenpaanopisto.fi

9301K 10–12-vuotiaille – kevät
ma 15.15–17.30, 25.1.–8.2.2021
Kartanon koulu, kotitalousluokka Timjami
Kotitalousopettaja KM Satu Taskinen
39 € / 9 ot
Valmistetaan monipuolisesti perusruokia ja leivonnaisia. Kukin kerta koostuu lyhyestä teoriaosuudesta, ruoanvalmistuksesta, ruokailusta ja
jälkitöistä. Pääpaino ruoanvalmistuksen perustaidon harjoittelussa.
9302K Helpot välipalat -kokkauskurssi
erityistukea tarvitsevalle lapselle – kevät
la 10–12.15, 10.–24.4.2021
Kartanon koulu, kotitalousluokka Timjami
Restonomi YAMK Riitta Räisänen
49 € / 9 ot
Suunnattu erityistukea tarvitsevalle lapselle ja
aikuiselle/avustajalle. Valmistetaan yhdessä herkullisia ja helppoja välipaloja esim. sämpylöitä,
pannukakkua, lämpimiä voileipiä ja marjasmoothieita. Nautitaan kokkailun ilosta ja harjoitellaan
helppoja reseptejä. Lapsen suositusikä 9–15 v.
9309 Sushia lapsen ja aikuisen kanssa
la 10–13.45, 13.3.2021
Kinnarin koulu, D1-ovi, kotitalous
Kotitalousopettaja, KM Kati Oikarinen
49 € / 5 ot
Sushin tekeminen on hauskaa! Opit sushin perusteita, kuten riisin keittämistä ja maki- ja nigirisushien valmistamista erilaisista raaka-aineista. Lapsen
suositusikä on 7–12 v. Tarkoitettu aikuiselle ja yhdelle lapselle. Vain aikuinen ilmoittautuu ja maksaa kurssimaksun.
9336 Ystävänpäivänleivontaa lapsen
ja aikuisen kanssa
Ks. kohdasta Kotitalous.
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Teatteri-ilmaisu
6400 Naperoteatteri 5–7 v. – kevät
ti 17–18, 19.1.–20.4.2021
Seuratalo
Ville Mustonen
95 € / 17,29 ot
Pienten lasten oma teatterikerho, jossa opitaan
ilmaisemaan itseä rohkeasti kehittäen myös sosiaalisia taitoja ryhmätyöskentelyssä. Vahvistaa lapsen leikkitaitoja, luovuutta sekä luontaista tutkijaviettiä teatterin ja draaman keinoin.

Tanssi – lapset
65010K Lapsi 2–4 v. + aikuinen tanssi – kevät
la 12.10–12.40, 23.1.–17.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Helvi Hännikäinen
100 € / 8 ot
Mukava yhteinen tanssituokio yhdessä lapsen
kanssa, jossa tutustutaan alkeisbaletin aakkosiin
ja myös luovaan tanssiin. Mukaan mukavat vaatteet, pehmeät sisätossut ja juomapullo. Kurssimaksu kattaa vanhemman ja lapsen osallistumisen. Vain aikuinen ilmoittautuu.
65012K Naperobaletti 565010K 7 v. kevät
to 17.05–17.50, 14.1.–15.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali2
Anni-Maija Pihlaja
50 € / 12 ot
Herätellään lapsen luontainen halu ja kiinnostus
liikkumiseen ja opetellaan baletin perusasioita
lapsentahtisesti leikin ja liikkumisen ilon kautta.
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65013K Baletti 8–10 v. – kevät
to 18–19, 14.1.–15.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Anni-Maija Pihlaja
55 € / 16 ot
Harjoitellaan baletin aakkosia, ilmaisua ja harjaannutetaan musikaalisuutta. Mukaan voi tulla
aloittava tanssija tai jo vähän aikaa tanssinut
oppilas.
65014K Baletti 11–17 v. alkeet – kevät
ke 18–19, 20.1.–14.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Helvi Hännikäinen
55 € / 16 ot
Nuorten tanssijoiden oma balettiryhmä. Tunnilla
pääset sukeltamaan klassisen baletin tanssin
alkeisiin.
65015K Baletti 11–17 v. jatko – kevät
ke 19–20.15, 20.1.–14.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Helvi Hännikäinen
75 € / 24 ot
Nuorten, jo balettia harrastaneiden oma balettitunti.
6505K Vannetanssi 5–7 v. ti – kevät
ti 16.45–17.30, 19.1.–13.4.2021
Kyrölän koulu
Anni Aartomaa
50 € / 12 ot
Mukaansatempaava vannetanssi, jossa opitaan
itseilmaisua tanssillisilla harjoituksilla, joita
maustetaan hulavanteella. Vanteiden käsittelyssä
yhdistellään voimistelu- ja sirkusvanteilua ja vannetanssille tyypillisiä temppuja. Opistolla tarjolla
lainavanteet.

6506K Vannetanssi 8–11 v. ti – kevät
ti 17.40–18.40, 19.1.–13.4.2021
Kyrölän koulu
Anni Aartomaa
55 € / 16 ot
Ks. sisältö: kurssi 6506K.
6507K Tanssi & liike 5–7 v. ke – kevät
ke 16.45–17.30, 20.1.–14.4.2021
Anttilan koulu
Anni Aartomaa
50 € / 12 ot
Pienten lasten oma liikunnallinen tanssitunti. Tutustutaan kehon liikkuvuuteen tanssin ja luovien
harjoitteiden kautta. Käytössä ovat myös välineet,
kuten esim. hulavanteet ja pallot.

6510 Hip hop 10–13 v.
ke 16–17, 20.1.–24.3.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Tuula Malo
45 € / 12 ot
Hiphop on innostava katutanssilaji. Harjoitellaan
perus-bouncea, grooveja ja koreografiaa. Musiikkina klassikoita ja nykyhittejä. Perusliikkeet,
kuten Running Man, Cabbage Patch, Criss Cross ja
Slide tulevat tutuiksi, isolaatioita ja lattialiikkeitä
unohtamatta. Mukaan polvisuojat ja sisäkengät.

6508K Tanssi & liike 8–11 v ke – kevät
ke 17.30–18.30, 20.1.–14.4.2021
Anttilan koulu
Anni Aartomaa
55 € / 16 ot
Ala-asteikäisten oma tanssitunti.
Ks. sisältö kurssi: 6507K.
6509 Show & Dance 8–10 v.
to 16.30–17.30, 14.1.–15.4.2021
Kansakoulunkatu 1, E-ovi, Juhlasali
Maria Sokka
55 € / 16 ot
Tutustutaan monipuolisesti eri tanssilajeihin
ja -tyyleihin. Harjoitellaan, improvisoidaan ja
jorataan uusien ja vanhojen hittibiisien tahdissa.
Mukaan tossut/lenkkarit/tanssikengät.
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Kuvataiteen perusopetus
lapsille ja nuorille

Löytöretkeilijät – kuvataidekoulu
1.–3.-luokkalaisille

Nuorten taideateljee – Kuvataidekoulu
yläkoulu- ja lukioikäisille

Ks. taiteen perusopetuksen esittely ja
teatteritaiteen ryhmät: www.jarvenpaanopisto.fi

Järvenpään Opisto,C-ovi, Kuvataideluokka
140 € / 28 ot
Kuvataidekoulun “Löytöretkeilijöiden” ryhmissä
tutustumme kuvataiteen ilmiöihin, ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin lasten satumaailmoista,
kiinnostuksista ja mielikuvituksesta ammentaen.
Perusasiat materiaaleista ja työskentelytavoista
tulevat tutuksi taideopettajan ohjauksessa. Kurssi
on taiteen perusopetusta.

Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
140 € / 28 ot
Nuorten taideateljeessa, eli yläkoulu- ja lukioikäisten ryhmässä, syvennymme kuvantekemisen
tekniikoihin ja ilmaisukeinoihin ryhmän toiveita
kuunnellen. Piirrämme, maalaamme, valokuvaamme ja teemme grafiikkaa harjoitustehtävien
pohjalta. Teknisten ja ilmaisullisten taitojen syventyessä rakentuu myös taiteentekijän oma tyyli ja
ilmaisu. Kurssi on taiteen perusopetusta.

Valmentavat opinnot 4–6-vuotiaille
lapsille
Kuvataidekoulun varhaisiän opinnoissa kokeillaan
monipuolisesti kuvataiteen ilmaisutapoja, materiaaleja ja työvälineitä leikinomaisuutta, kokemuksellisuutta ja luovan tekemisen iloa painottaen.
Opinnot kehittävät käden ja kuvallisen ilmaisun
taitoja, ryhmässä toimimista sekä kykyä havainnoida ympäristöä eri aisteja hyödyntäen. Valmentavat opinnot, eli varhaisiän kuvataideopinnot,
luovat pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille.
Opinnot eivät sisälly kuvataiteen yleiseen oppimäärään.
Kuvataidekoulu 4–6-vuotiaille
100 € / 14 ot
6148K ti 17.45–18.30, 12.1.–20.4.2021
Kinnarin koulu, Lemmenlaakso
TaM Susanna Poukka
6149K ke 17–17.45, 13.1.–21.4.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Kuvataiteilija Maarit Malin-Pötry
6150K pe 18.15–19, 15.1.–7.5.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Kuvataiteilija Kimmo Koivisto
6151K la 11–11.45, 16.1.–8.5.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Aura Kotkavirta
6152K su 17–17.45, 17.1.–2.5.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
TaM Susanna Poukka
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6154K ma 14.30–16, 11.1.–26.4.2021
TaM Elina Ollikainen
6155K ke 18–19.30, 13.1.–21.4.2021
Kuvataiteilija Maarit Malin-Pötry
6156K to 16.15–17.45, 14.1.–29.4.2021
Kuvataiteilija Kimmo Koivisto

6160K ma 18.15–19.45, 11.1.–26.4.2021
TaM Kirsi Saloheimo
6161K pe 16.30–18, 15.1.–7.5.2021
Kuvataiteilija Kimmo Koivisto

Perusopinnot 1–6.-luokkalaisille

6157K la 12–13.30, 16.1.–8.5.2021
Aura Kotkavirta

Eri kouluilla
140 € / 28 ot

Kisällit – Kuvataidekoulu
4–6.-luokkalaisille

6163K Kuvataidekoulu 1.–3. lk., ti klo 16
ti 16–17.30, 12.1.–20.4.2021
Kinnarin koulu, Lemmenlaakso
TaM Susanna Poukka

Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
140 € / 28 ot
Kisällien, eli 4.–6.-luokkalaisten ryhmissä, syvennämme tietoja ja taitoja kuvataiteen tekniikoista ja
ilmaisukeinoista. Nautimme karttuvista taidoista
ja ilmaisun kehittymisestä mukavassa porukassa.
Harjoitus tekee mestarin! Kurssi on taiteen perusopetusta.
6158KMa 16.30–18, 11.1.–26.4.2021
TaM Kirsi Saloheimo
6159K ti 16.45–18.15, 12.1.–20.4.2021
TaM Elina Ollikainen

6164K Kuvataidekoulu 1.–3. lk., ke klo 15
ke 15–16.30, 13.1.–21.4.2021
Anttilan koulu
TaM Susanna Poukka
6165K Kuvataidekoulu 4.–6. lk., ke 16.30
ke 16.30–18, 13.1.–21.4.2021
Anttilan koulu
TaM Susanna Poukka

6167K Kuvataidekoulu 4.–6. lk., ke 16.15
ke 16.15–17.45, 13.1.–21.4.2021
Haarajoen koulu
Aura Kotkavirta
6168K Kuvataidekoulu 1.–3. lk., to klo 15
to 15–16.30, 14.1.–29.4.2021
Mankalan koulu
TaM Susanna Poukka
6169K Kuvataidekoulu 4.–6. lk., to klo 16.30
to 16.30–18, 14.1.–29.4.2021
Mankalan koulu
TaM Susanna Poukka
6172 Talvilomakuvis 1.–6. lk.
ma–ke 10–13.15, 22.–24.2.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka,
TaM Susanna Poukka
60 € / 12 ot
Aloita talviloma hauskasti kuvataidekoululla! Rennossa kuvataidepajassa mm. piirretään, maalataan ja tehdään kolmiulotteista taidetta. Mukaan
pienet eväät. Kurssimaksu sisältää tarvikkeet.
6174K Digitaalinen kuvis 5.–9 . lk. – kevät
ke 16–17.30, 20.1.–7.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Kuvataideopettaja, TaM Sanna Koskimäki
80 € / 22 ot
Tutustutaan digitaalisen kuvanteon perusteisiin.
Opit digitaalisen piirustuksen, maalauksen, vektorigrafiikan, kuvanmuokkauksen ja videon tekoa.
Opit käyttämään piirtoalustaa ja kuvanmuokkausohjelmia. Opit kuvittamisen ja graafisen suunnittelun perusteita ja videon editointia. Opinnot ovat
taiteen perusopetuksen teemaopintoja.

6166K Kuvataidekoulu 1.–3. lk., ke 14.30
ke 14.30–16, 13.1.–21.4.2021
Haarajoen koulu
Aura Kotkavirta
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Käsityö
9405 Käsityökoulu 1.–6-luokkalaiset – kevät
ti 16.15–18, 12.1.–11.5.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
KM, Käsityönopettaja Sanna Tuokko
90 € / 40 ot
Mukaan voivat tulla uudet ja vanhat oppilaat!
Suunnitellaan, tehdään käsitöitä ja kokeillaan
materiaaleja ja tekniikoita. Aiheina mm. ompelua, punontaa ja koruja. Tärkeää on ilo, luovuus,
mielikuvitus ja onnistuminen, samalla käsityön ja
motoriikan perustaidot vahvistuvat. Kurssihintaan
sisältyy materiaalit.

Tietotekniikka
9104 Hiihtolomakoodaus 9–15-vuotiaille
ma–to 10–14.15, 22.–25.2.2021
Kinnarin koulu
Koodiopettaja Kimmo Kamppari
75 € / 20 ot
Ohjelmointiseikkailussa ei tällä kertaa riitä, että
sankarimme pystyvät ratkaisemaan pythonilla –
ohjelmointikielellä – perusongelmia, hyödyntämään tekoälyä ja tekemään pelin. Tässä seikkailussa tarvitaan myös maker-taitoja, kun sankareiden
lemmikkitekoäly tarvitsee avukseen uusia laitteita
ohjelmineen. Tervetulleita kaikki. Harjoitellaan
älykkäiden koneiden rakentamista. Suositellaan
omaa kannettavaa (ei tarvitse olla uusi), voi lainata
myös opiston konetta. Eväät!

9105 Kesäkoodaus 9–15-vuotiaille
ma–to 10–14.15, 7.–10.6.2021
Kinnarin koulu
Koodiopettaja Kimmo Kamppari
75 € / 20 ot
Ohjelmointiseikkailu 1–3.-leirillä voi suorittaa minkä tahansa edellisen lukuvuoden seikkailuista 1–3
tai kaikki kolme. Kaikki kolme suorittaneet saavat
kehittää taitojaan Ohjelmointiseikkailu 4:ssä. Opitaan Pythonin perusteet ja jatko-opinnot, pelien
tekemistä, tekoälyn perusteita sekä tehdään ja ohjelmoidaan älykkäitä koneita. Ks. eri ohjelmointiseikkailujen tiedot netistä. Ikäsuositus 9–15 v. Suositellaan oman kannettavan käyttöä, mahdollisuus
lainata opiston konetta. Eväät!

Saunakallion päiväkoti

Lasten, nuorten ja perheiden
liikunta

Nuorten 13–17 v. kuntosalikurssit

Lasten (3–4 v. ja 5–6 v.) liikuntakerhot
14 krt / 3–4 v. kerhot: 52,50 € / 5–6 v. kerhot: 57,80 €
Monipuolinen ja leikinomainen liikuntaharrastus,
jossa ei ole lajipainotusta, eikä vakavamielistä kilpailullisuutta. Kerhossa on ohjelmassa sekä sisäettä ulkoliikuntaa ja perhekertoja.

Isokydön päiväkoti
83012LK 3–4 v. liikuntakerho
ti 17.15–17.55, 12.1.–20.4.2021
83016LK 5–6 v. liikuntakerho
ti 18–18.45, 12.1.–20.4.2021

Pajalanpihan päiväkoti
83013LK 3–4 v. liikuntakerho
ti 17.15–17.55, 12.1.–20.4.2021
83017LK 5–6 v. liikuntakerho
ti 18–18.45, 12.1.–20.4.2021
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83014LK 3–4 v. liikuntakerho
ke 17.15–17.55, 13.1.–21.4.2021
83018LK 5–6 v. liikuntakerho
ke 18.–18.45, 13.1.–21.4.2021

Pollen päiväkoti
83015LK 3–4 v. liikuntakerho
to 17.15–17.55, 14.1.–22.4.2021
83019LK 5–6 v. liikuntakerho
to 18–18.45, 14.1.–22.4.2021

7 krt / 23,60 €
Liikuntakeskus Piironen, kuntosali
Höntsähenkinen liikuntaharrastus, jossa pääsee
liikunnanohjaajan opastuksella tutustumaan oikeaoppiseen ja turvalliseen kuntosaliharjoitteluun.
83022L Nuorten 13–17 v. kuntosalikurssi 3
to 15.45–17, 14.1.–4.3.2021
83023L Nuorten 13–17 v. kuntosalikurssi 4
to 15.45–17, 11.3.–22.4.2021

Lasten ja nuorten muu liikunta
Lasten temppurata
ti 9.30–11.30, alk. 12.1.2021
Liikuntakeskus Piironen, yläkerta
35,70 € / 14 krt lippuvihko
Monipuolinen, motorisia taitoja kehittävä temppurata oheistoimintoineen. Suositusikäraja osallistujille 2–5 vuotta. Lapset ovat tilassa huoltajan
vastuulla, paikalla on valvoja. Ei ennakkoilmoittautumisia. Viikot 35 ja 2 ovat maksuttomia kokeilukertoja. Lippuvihkoja voi ostaa Vapaa-ajan
palvelupisteestä, Hallintokatu 4 ja Seutulantalon
palvelupisteestä, Seutulantie 12.
Höntsäliikunta lapsille ja nuorille
ke 14.30–15.30, 13.1.–21.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, yläkerta
Maksutonta ja hauskaa liikunnallista tekemistä
rennolla meiningillä 6–17-vuotiaille. Ei ennakkoilmoittautumista.
Höntsäuinti lapsille ja nuorille
la 14.30–15.30
Järvenpään uimahallin monitoimiallas
Höntsän aikana voi kokeilla erilaisia vesiliikuntavälineitä. Uimataidottomat vain huoltajan kanssa.
Palvelu on käytettävissä uimahallin sisäänpääsymaksulla. Ei ennakkoilmoittautumista. Toiminta
ympäri vuoden, poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.
Liikunnanohjaajan puhelinaika
to klo 12–13, p. 040 315 2542
Kysy liikkumisvinkkejä arkeesi tai tietoa Järvenpään liikuntapaikoista ja -palveluista.
Tiedustelut myös sähköpostilla: liikunnanohjaajat.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi
Kirjaston lainattavat liikuntavälineet
Kokeile erilaisia liikuntavälineitä lainaamalla niitä
kirjastosta kahden viikon laina-ajalla.
Lisätiedot välineistä: www.jarvenpaa.fi/liikunta
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Yleisöluennot
Maksuttomat yleisöluennot pidetään keskiviikkoisin
klo 18–19.30 Järvenpää-talon Juhani Aho -salissa, johon
otetaan turvavälein kuulijat saapumisjärjestyksessä. Kuulijamäärissä AVI:n ohjeistus. Ei ennakkoilmoittautumista. Opisto suosittaa vahvasti kuulijoille kasvomaskin käyttöä! Ethän
tule sairaana tai oireisena tilaisuuksiin.

Järvenpään Opisto

Järvenpään historiaa – Järvenpää 70 vuotta
2406 Kartanoitten ja rautatien Järvenpää
ke 27.1.2021
LuK Tuula Siltasari-Peltonen
Järvenpäätä 1500-luvulta 1920-luvulle ja tarinoita kehitykseen vaikuttaneista henkilöistä. Tänä aikana
Järvenpää oli kahden kartanon hallitsemaa maaseutua, johon 1800-luvulla syntyi asemakylä.

Järvenpään
Opisto

2407 Bjarne Westermarck – Järvenpään taajaman perustaja ja valtakunnallinen vaikuttaja
ke 3.2.2021
LuK Tuula Siltasari-Peltonen
Luennolla tutustutaan maanviljelysneuvos Bjarne Westermarckiin, joka rakensi 1920-luvulla Järvenpään asemakylästä asutus- ja pienteollisuuskeskuksen. Hän oli myös tärkeä valtakunnallinen vaikuttaja
maataloudessa ja osuustoiminnassa.
2408 Järvenpään kaupunkirakenteen synty – kartanon pelloista puutarhakaupunki
ke 10.2.2021
HUOM! klo 18–20
Arkkitehti Ilkka Holmila
Luennolla tutustutaan Järvenpään kaupunkirakenteen ja -kuvan kehitykseen Järvenpään kartanon
omistajien, Westermarckien, ajoista 1900-luvun alusta nykyaikaan. Esityksessä arvioidaan maatalousneuvos Bjarne Westermarckin vaikutusta kaupunkikehityksen alkuun sekä myöhempien suunnitteluvaiheiden tuomia rakenteellisia täydennyksiä.
2409 Taiteilijakoti Kokkosen 170-vuotisjuhlavuosi
ke 3.3.2021
MuM Elina Viitaila ja YTM Antti A. Pesonen
Luennoitsijat ovat isännöineet Villa Kokkosta yli 11 vuotta. Heidän ainutlaatuinen luentonsa konserttihetken kera perehdyttää taiteilijakodin historiaan. Juhlavuodessa yhdistyvät Järvenpään kaupungin
70- ja säveltäjä Joonas Kokkosen syntymän 100-vuotisjuhla.
Katso kurssien tarkemmat sisällöt: www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa
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2410 Järvenpään historiaa 70 vuotta kuvin ja tarinoin
ke 17.3.2021
Kotiseutuaktiivi Jaakko Suokas
Luennolla esittellään Järvenpään historiaa kauppalasta kaupungiksi Järvenpää-seuran valokuvin.
2411 Kaupunki kulttuurin keskipisteessä
ke 24.3.2021
FM Tuomas Ravea
Tuusulanjärven taiteilijayhteisö syntyi v. 1897 Järvenpään kylään. Millainen merkitys yhteisöllä oli aikalaisille ja miten se näkyy Järvenpäässä tänään? Luennolla uppoudutaan taiteilijayhteisöön ja sen naapureihin Tuusulanjärven rannalla.
2403 Järvenpään Kaupunkipolku B
la 10–13, 10.4.2021
LuK Tuula Siltasari-Peltonen
Lähtö Opistolta (Kansakoulunkatu 1, sisäpiha)
Kaupunkipolku esittelee keskusta-alueen rakennuksia ja muita kiintoisia kohteita kahdelta vuosisadalta.
Kävelykierroksella hahmottuu kuva kaupungin menneisyydestä ja siitä, kuinka se näkyy tämän päivän
Järvenpäässä. Opastetulla kävelykierroksella (n. 4 km) kuullaan kohteiden vaiheista, tyylisuunnista sekä
niihin liittyvistä henkilöistä ja tapahtumista.

Järvenpään mylly ja entinen meijeri, 60-luvun loppu?
Kuva: Väinö Kyrölä / Järvenpään taidemuseo
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Psykologia
1920 PerheFriends, 10–13 v
ke 17.30–19, 27.1.–10.3.2021
Perhetalo Joutsikki
15 € / 12 ot
Toteutetaan Aseman Lasten koulutusohjelman
mukaisesti pohjautuen Paula Barretin Friends-menetelmään. Kurssi on tarkoitettu 10–13 v. lapsille ja
heidän vanhemmilleen. Aiheet: tunteiden hallinta,
auttavat ajatukset, selvityssuunnitelma ja tukiverkosto. Vain toinen vanhempi ilmoittautuu. Maksu
on perhekohtainen.
1925 Hetki itselle
to 18–20, 11.2.–18.3.2021
Järvenpään lukio
Henkinen valmentaja Kristina Rintala
37 € / 13 ot
Irrottaudu arjesta ja lähde tutustumaan itseesi,
omiin voimavaroihisi sekä läsnäolon voimaan
lempein ja hauskoin keinoin pienryhmässä. Mukaan muistiinpanovälineet ja viltti.
1928 Hyvän olon pysäkki® – Ajankäyttö
ke 17.30–20, 17.3.2021
Järvenpään lukio
Tiia Helomaa
27 € / 3 ot
Lähde selvittämään, miten vahvistaa hyvinvointia
ajankäytön valinnoilla. Paneudumme ajankäyttöön ja luomme stressittömämpää ja kiireettömämpää arkea. Teemme rentoutumisharjoituksia
istuen.

1929 Johdanto Sosiaalipanoraamamalliin
la 9–16, 27.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
NLP Trainer IANLP Sirpa Kirjalainen
39 € / 9 ot
Sosiaalipanoraamamalli on malli siitä, miten ihmissuhteet tallentuvat mieleen. Ne sijoittuvat mielikuvissa ympärillemme nk. henkilöityminä, joita
voidaan käsitellä ja jotka vaikuttavat vuorovaikutukseemme.

Filosofia
2204 Kulttuurifilosofiaa kaikille B
ma 18–20.15, 25.1.–8.3.2021
Verkkokurssi
FT Mikko Leinonen
39 € / 18 ot
Jatketaan kulttuurin perustekijöiden tarkasteluja
ja katsauksia tekniikan filosofiaan. Ihmetellään
mm. Oswald Spenglerin kulttuurifilosofiaa länsimaiden häviöstä ja ajan keskustelua eurooppalaisen kulttuurin kriisistä. Uudet osallistujat
tervetulleita! Koronatilanteen salliessa jatketaan
kokoontumisia lukiolla.

Historia ja kulttuuri
2502 Sukututkimuksesta syvemmin, verkkokurssi
to 18–20, 21.1.–18.2.2021
Yrittäjä, sukututkija Juha Vuorela
36 € / 13 ot
Käymme läpi talohistoriaa, oikeuslaitosta, sotilaiden tutkimista, tietojen tallentamista netin sukupuupalveluihin ja geneettisen sukututkimuksen
yhdistämistä perinteiseen tutkimukseen. Tarkoitettu sukututkimusta harrastaneille, joita kiinnostaa syventää ja tarinallistaa tietojaan. Osallistujat
saavat sähköisen sukututkimusoppaan. Tarvitset
tietokoneen, padin tai älypuhelimen ja nettiyhteyden opetuksen seuraamiseen!
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2922 Önningebyn taiteilijat
ma 17.30–19, 1.–15.2.2021
Järvenpään lukio
FM Eija Olsson
29 € / 6 ot
Taidemaalari Victor Westerlund kutsui ystävänsä
Turusta, Helsingistä ja Tukholmasta maalaamaan
Ahvenanmaalle. Esittelyssä Westerlundin lisäksi
mm. Amelie Lundahl, Elin Danielson, Hanna Rönnberg, Nina Ahlstedt, Fredrik Ahlstedt, Eva Topelius, J.A.G. Acke, Edward Westerholm, Elias Muukka
ja virolaiset taiteilijat mm. Konrad Mägi, Rudolf
Tassa ja Nikolai Triik.
2929 Järvenpää ennen, nyt ja
tulevaisuudessa B
ti 18–19.30, 2.–23.3.2021
Järvenpään lukio
LuK Tuula Siltasari-Peltonen
28 € / 8 ot
Tutustu kotikaupunkiisi! Perehdytään kaupungin
värikkääseen historiaan, kulttuuriin, luontoon ja
tulevaisuuden näkymiin. 2.3. Järvenpään kehitys keskiajalta nykypäivään, 9.3. Tuusulanjärven
taiteilijayhteisö ja tämän päivän kulttuurielämä,
16.3. luonto ja ympäristö, 23.3. tulevaisuuden
haasteet. Kurssi maksuton alle 2 v. Järvenpäässä
asuneille.
5995 Viron kulttuurikurssi
la 10–14.15, su 10–14.15, 8.–15.5.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
FM Kersti Vigand
30 € / 15 t
Tutustumme Viron historian vaiheisiin, tapakulttuuriin, juhla- ja merkkipäiviin. Ei vaadita viron
kielen taitoa. Opettajan materiaali. Ilm. viim. 30.4.
Kokoontuu 8.5., 9.5., 15.5.
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Yhteiskunta ja työelämä
3905 Hygieniapassi B (selkokielinen)
ti–ke 16.30–19.30, to 16.30–18.30, 16.–18.2.2021
Järvenpään lukio
Restonomi AMK, ammatillinen erityisopettaja
Satu Toivonen
59 € / 8 ot
Hygieniaosaamistestin hyväksytysti suorittanut
henkilö saa hygieniapassin, jonka kulut sisältyvät
kurssihintaan. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja kuulakärkikynä. Tutustu huolellisesti ennakkoon kurssimateriaaliin opiston nettisivuilla:
www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa
3907 Sijoittamisen peruskurssi B
la–su 9.30–14.30, 13.–14.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Talousvalmentaja, MBA Marjo Aho
65 € / 12 ot
Ennakkotietoja sijoittamisesta ei tarvita! Perusasioita käsitellään laajasti ja tutustutaan eri
omaisuuslajeihin ominaispiirteineen. Kurssi on
käytännönläheinen, runsaine esimerkkeineen.
Kurssilaiset saavat esitysmateriaalin.
3909 Sijoittamisen syventävä kurssi
la–su 10–13.30, 27.–28.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Risto Valtonen
69 € / 9 ot
Sijoitussalkun rakentaminen ja salkunhallintaa,
tunnuslukuja rahastosijoittajan avuksi, korkosijoittaminen ja korkorahastojen tuottoajurit, verosuunnittelu. Kun olet suorittanut sijoittamisen
peruskurssin tai perusasiat ovat muuten hallussa,
on aika syventää osaamista.

3915 Vapaaehtoistoiminnan koulutus
to, ti 17–20, 21.1.–11.3.2021
Verkkokurssi
20 ot, maksuton
Tule vapaaehtoistyöhön! Koulutus koostuu aloitusillasta, kahdesta yhteisestä koulutusillasta,
vapaavalintaisista osioista ja yhteisestä päätöstilaisuudesta. Sopii kaikille, jotka haluavat tutustua
vapaaehtoistoimintaan. Suoritetusta kokonaisuudesta saa todistuksen. Yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa.
Ks.: www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa.
3917 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus B
pe 17–21, la 8–16, su 10–18, ke 17–21, 9.–25.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Tony Konkola
180 € / 40 ot
Toteutetaan sisäministeriön sisällön mukaisesti.
Teorian lisäksi voimankäytön ja turvallisuustarkastusten harjoittelua sekä ensiapu-, pelastus- ja
alkusammutuskoulutusta. Hintaan sis. laaja kirjallinen materiaali. Koulutuspäivät pe 9.4., la 10.4., su
11.4., ke 21.4., la 24.4. ja su 25.4.
Ks.: www.opistopalvelut.fi/jarvenpaa.

Luonto ja ympäristö
4923C Virkisty lähiluonnossa C
la 10–12.15, 10.4.2021
Henkinen valmentaja Kristina Rintala
25 € / 3 ot
Lähde lähiluontoon rentoutumaan. Tutustumme
luontoon aisteillamme ja teemme rentoutumisharjoituksia. Mukaan pienet eväät ja retkialusta.
Kohteena Järvenpään lähimetsät. Omat kyydit.
Osallistujille lähetetään infokirje n. viikkoa ennen.
4924D Virkisty lähiluonnossa D
la 10–12.15, 17.4.2021
Ks. Tiedot: kurssi 4923C.

4926 Kompostointi-ilta B
ti 18–20.30, 23.3.2021
Järvenpään lukio
Ympäristövastaava, hortonomi Katri Väyrynen
24 € / 3 ot
Perehdytään talousjätekompostoinnin perusteisiin ja hoitoon käytännönläheisesti. Tutustutaan
kompostoinnin aloitukseen, tarvikkeisiin ja käytäntöihin. Aikaa myös kysymyksille.
4938 Retkeilykurssi
to 18–20.30, la 13–18, 18.3.–17.4.2021
Järvenpään lukio
Mikko Järvinen
53 € / 18 ot
Perustiedot eräretkeilyyn tai lähiluonnossa liikkumiseen. Sisältö: jokamiehen oikeudet, lähialueen
luontokohteet, internet retkeilyharrastuksessa,
varusteet ja vaatetus, retkiruoka, retkikeittimet,
nuotio, tulenteko, teltat, kartat, karttamerkit ja
kompassin käyttö sekä kanootit ja retkimelonta.
Tammirannassa, Niemennokantie 6, la 17.4. klo
13–18 kanootin käsittelyä ja melontaharjoituksia.
Yhteistyössä Järvenpään retkeilijät ry:n kanssa.
Ks. myös kurssi Retkiruokaa B, 9357 s. 56

Kirjallisuus ja luova
kirjoittaminen
6033 Vahvistu kirjoittamalla B
ke 18–20.15, 27.1.–10.3.2021
Järvenpään lukio
Kirjallisuusterapiaohjaaja, toimittaja Helena
Hietaniemi
58 € / 18 ot
Kohdataan omia muistoja, tunteita ja toiveita
kirjoittamalla ja keskustelemalla. Tavoitteena
itsensä kuuntelu, tunteiden tunnistaminen ja löytämisen ilo. Osallistuminen ei edellytä aiempaa
kirjoituskokemusta. Mukaan vihko, kynä ja pientä
evästä.
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6038 Kirjoittamisen 7 salaisuutta B
la–su 10–16, 13.–14.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Kirjailija, FM Mertzi Bergman
40 € / 16 ot
Haluatko oppia kirjoittamaan luovemmin ja
merkityksellisemmin? Kirjoitatko työssäsi tai onko
se tärkeä harrastus? Saat käytännön työkaluja ja
innostusta sekä teet harjoituksia kannustavassa ilmapiirissä. Opit ideoiden, keskittymisen, kiinnostavuuden, rohkeuden, tarinoiden, näkökulmien ja
palautteen salaisuuden.
Opettajan sivut: www.braindrops.fi.

Terveys ja hyvinvointi
8403 Lääkkeetön kivunhoito, verkkokurssi
ma 18–19.30, 1.2.–15.3.2021
KM, Kipumestari-ohjaaja Asta Heikkilä
45 € / 12 ot
Perehdymme krooniseen kipuun ja kivun kanssa
selviämisen keinoihin, joiden avulla haitat talttuvat ja elämänilo vahvistuu. Joka kerralla tehdään
ohjattu suggestiivinen kipuja vähentävä rentoutusharjoitus. Kurssi onTeamsissa, jonka käyttö
onnistuu tietokoneella, tabletilla tai puhelimella.
Osallistujille lähetetään ohjeet ennen kurssia.
8406 Vegaaniruokavalio
ti 18–20.15, 23.–30.3.2021
Järvenpään lukio,
Evy Peltola
35 € / 6 ot
Käydään läpi, mitä vegaanin ruokavalioon kuuluu,
mitä vegaanisia tuotteita kaupoista löytyy ja
mitä tutkimukset sanovat vegaaniruokavaliosta.
Perehdytään oikeaan vegaaniravitsemukseen
muutamassa erityistilanteessa, kuten lapsuuden
ja raskauden aikana.
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8412 Tietoinen liike ja meditaatio B
ma 18.45–20, 25.1.–22.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Joogaohjaaja Carita Keinänen
40 € / 10 ot
Tutustumme meditaatioon ja mindfulnessiin
helpolla tavalla. Meditaatioon laskeutuminen
tapahtuu luontevasti. Liikkeet ovat yksinkertaisia
ja helppoja suorittaa. Sopii ensikertalaisille ja jo
pidempään meditaatiota harjoittaneille.
8416 Hyvinvointipäivä – Shindorentoutus
la 10–15, 30.1.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Shiatsuterapeutti ja Shindo-rentoutusohjaaja
Jonna Huttunen
40 € / 7 ot
Shindo on japanilainen, monipuolinen kehotyöskentelymenetelmä perustanaan venytykset
ja erilaiset rentoutusharjoitteet, joissa keho ja
mieli saavat joustavuutta. Venytykset kohdistuvat
tyypillisiin jännitysalueisiin: alaselkään, lantion
alueelle ja jalkoihin. Auttaa myös stressiin ja
univaikeuksiin.
8417 Mindfulness
la 10–16, 13.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Shiatsuterapeutti ja Shindo-rentoutusohjaaja
Jonna Huttunen
42 € / 8 ot
Mindfulnessista on todettu olevan apua mm.
stressiin, ahdistukseen ja kivun lievittämiseen.
Se voi olla avain rennompaan ja tietoisempaan
elämään. Opit rentoutustekniikoita, hengitysharjoituksia ja kehonhuoltoa arjen keskelle.

8421 Hengitys – avain mielen ja kehon hyvinvointiin B
ti 19.15–20.15, 2.–30.3.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Rentoutusohjaaja, shiatsuterapeutti Ulla Mersinli
37 € / 6 ot
Pidätkö hengitystä itsestäänselvyytenä? Kun
hengitys vapautuu, elämä vapautuu. Opit oikean
hengityksen hyödyt ja eri hengitystekniikoita, joita voit siirtää arkeen. Mukaan alusta, lämmin vaatetus ja viltti. Korona-tilanteen jatkuessa opetus
siirtyy verkko-opetukseksi, josta ilmoittautuneet
saavat tarkemmat ohjeet.
8423 Qigong ja kiinalaiset terveysharjoitteet
ke 17.30–19.30, 20.–27.1.2021
Järvenpään lukio
Shiatsuterapeutti ja Shindo-rentoutusohjaaja
Jonna Huttunen
34 € / 5 ot
Itämainen käsitys terveydestä painottaa mielenrauhaa, energian virtausta ja tasapainoa. Harjoitukset ehkäisevät kehon epätasapainotiloja.
Opastus kiinalaiseen lääketieteeseen ja ohjattuja
liikeharjoituksia.
8425 Rentouttava meditaatio B – iRest® Yoga
Nidra
la 13–15, 6.–13.2.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Joogaohjaaja Sanna Iranta
31 € / 6 ot
Onko sinun vaikea rentoutua? Kärsitkö unettomuudesta, kivuista tai stressistä? iRest on helppo
tapa aloittaa meditointi. Se yhdistää joogarentoutumisen ja nykypsykologian meditaatioksi makuulla tai muussa mukavassa asennossa. Stressi
lievittyy, keskittymiskyky lisääntyy, hermosto
rauhoittuu ja löydät rauhan tunnetta.

8429 Lääkeyrtit
la–su 11–15.15, 13.–14.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Yrttiterapeutti Henriette Kress
40 € / 10 ot
Luonnon ja puutarhan lääkeyrttejä. Tunnettujen
yrttien ei-niin-tunnettuja käyttötapoja ja tuntemattomampien yrttien keruu ja käyttö. Näemme,
miten valmistetaan yrttiöljy, -voide ja -siirappi ja
kuulemme, miten mm. alkoholiuute tehdään.
8430 Sydänmindfulness
to 18–20, 28.1.–25.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Sosionomi AMK ja mindfulness-ohjaaja Jaana
Jetzinger
44 € / 21 ot
Sydänterveyttä vaaliva harjoitusohjelma. Saat tietoa ja opit mielenhallintaa sekä stressin ja kehollisten tuntemusten käsittelyä. Kurssikerta sisältää
luennon ja ohjattuja läsnäolo- ja rentousharjoituksia. Teemoina mm. stressi, hengitys, tietoinen
liike, myötätunto, vuorovaikutus sekä oma tahto
ja toiveet. Aiempaa kokemusta ei tarvita, sopii
kuntoutujille ja toipilaille.
Lisätietoja: www.sydanmindfulness.fi.
8431 Aikuisen naisen meikkikoulu B
la 10–15, 13.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Kosmetologi, kampaaja Teija Linna
Opitaan tekemään klassinen perusmeikki omille
kasvoille, jota voi muokata arki- tai juhlameikiksi.
Opitaan valitsemaan oikeita sävyjä. Tarkoitettu
aikuisille naisille (yli 25 v.). Ota mukaan oma ripsiväri. Tulethan puhtailla kasvoilla.
8432 Aikuisen naisen meikkikoulu C
la 10–15, 17.4.2021
Ks. kurssi 8431.
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8433 Kodin järjestäjän ABC
ke 17.45–20.15, 17.3.–7.4.2021
Järvenpään lukio
Ammattijärjestäjä Merja Huuhka
39 € / 12 ot
Kurssiteemat: 1. Miksi tavaraa kertyy? Historia ja
ilmiöt tavaravuorten takana, 2. Tavarat, Mistä ja
miten aloittaa järjestäminen? 3. Salakavalasti kertyvät paperit 4. Ajankäyttö, Mistä aikaa järjestämiselle? Mukaan muistiinpanovälineet.
8464 Lasten hätäensiapu B
ti 18–21.15, 2.3.2021
Järvenpään lukio
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja Merete Hind
29 € / 4 ot
Tarkoitettu pienten lasten vanhemmille, isovanhemmille ja hoitajille. Sisältö: 1. Toiminta onnettomuudessa ja sairaskohtauksessa, 2. Tajuttoman
lapsen ensiapu, 3. Eloton lapsi ja lapsen elvytys,
4. Tukehtuva lapsi / vierasesine hengitysteissä 5.
Tyypillisimmät lasten vammat ja sairaudet.
Kurssitodistus sis. hintaan.
8466 Hätäensiapu/Ensiavun kertaus B
ke 18–21.15, 27.1.2021
Järvenpään lukio
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja Merete Hind
29 € / 4 ot
Opitaan välittömät ensiaputaidot hätätilanteisiin.
Kurssi kertaa myös kolmen vuoden sisällä käydyn
ensiavun perus- ja ensiavun jatkokurssit tai ylläpitää vähäisimmillään ensiapuvalmiutta.
Kurssitodistus sis. hintaan.
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8469 Ensiavun peruskurssi C
ti, to 18–21.15, 9.–18.3.2021
Järvenpään lukio
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, sairaanhoitaja Merete Hind
55 € / 16 ot
Opit perustaidot hätä- ja sairauskohtaus- ja onnettomuustilanteisiin. Sisältö: tapaturmat ja niiden
yleisyys, toiminta tapahtumapaikalla, potilaan
tutkiminen, elvytystapahtuma, sairauskohtaukset, verenvuodot ja sokki, haavat ja ruhjeet, pään
ja kasvojen vammat, raajojen murtumat ja nivelvammat, myrkytykset, palovammat. Tunnit 9.3.,
11.3., 16.3. ja 18.3. Kurssitodistus sis. hintaan.
8470 Ensiavun peruskurssi D
la–su 9–16.30, 17.–18.4.2021
Yhteiskoulu, Urheilukentän moduuli
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja, terveydenhoitaja Virpi Vilkman
55 € / 16 ot
Ks. kurssi 8469.

Piha ja puutarha
9214 Viherkasvien hoito ja trendit
to 17.30–20, 28.1.2021
Järvenpään Kukkatalo
20 € + materiaalimaksu
Tutustu herkullisiin viherkasviuutuuksiin. Miten
stailata kasveilla, kuinka kodin vihreitä upeuksia
hoidetaan, lannoitetaan, kastellaan ja leikataan.
Opi valitsemaan oikea kasvi oikealle paikalle.
Päätteeksi teemme viherkasvi-istutuksen lasiastiaan. Materiaalimaksu 18 € opettajalle.
9215 Ystävänpäiväkimppu
to 17.30–20, 11.2.2021
Järvenpään Kukkatalo
20 € + materiaalimaksu
Sidomme ystävälle kauniin kimpun. Saat vinkkejä
spiraaliin ja kukkien käsittelyyn. Materiaalimaksu
20 € opettajalle.

9216 Mariskooliasetelma
to 17.30–20, 11.3.2021
Järvenpään Kukkatalo
20 € + materiaalimaksu
Tule tekemään ekologinen kukka-asetelma
skooliisi. Ota mukaan oma skooli tai lempiastia.
Asetelma tehdään uusiokäytettävään kanaverkkoon kukkasienen sijasta. Materiaalimaksu 20 €
opettajalle.
9217 Kuivakukkakimppu B
ke 17.30–20, 17.3.2021
Järvenpään Kukkatalo
20 € + materiaalimaksu
Tule tekemään iki-ihana ja kestävä kuivakukkakimppu. Materiaaleina kuivia ja kauniisti kuivuvia
tuoreita leikkokukkia, oksia ja siemenkotia. Materiaalimaksu 20 € opettajalle.
9220 Onnistu kasvihuoneviljelyssä
la 10–13.00, 13.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Puutarhuri Lea Rauta
29 € / 4 ot
Suunnitteletko kasvihuonetta tai toivot parempaa
satoa? Tule oppimaan kasvihuoneen perustamisesta ja kasvien kasvuolosuhteiden järjestämisestä. Opit aloittelijoille sopivien satoisien hyötykasvien kasvattamista.
9221 Herkullista satoa
parvekkeelta ja puutarhasta
la 10–13, 27.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Puutarhuri Lea Rauta
29 € / 4 ot
Opit hyötykasvien viljelyn perusasiat: siemenkylvön, kasvualustan perustamisen, oikea-aikaiset
viljelytoimet ja tuholaisten torjumisen. Käydään
läpi helppojen ja satoisien hyötykasvien viljelyvaiheet kylvöstä sadonkorjuuseen ja tutustutaan
puutarhatarvikkeisiin ja -lannoitteisiin.

Vesiliikenne
9727 Navigoinnin peruskurssi B
ti, to 18–21.15, la 10–18, 9.–13.3.2021
Järvenpään lukio (9. ja 11.3.) ja Kansakoulunkatu
1 (13.3.)
Veneilykouluttaja Kimmo Patrakka
56 € / 16 ot
Intensiivikurssi antaa riittävän tietopohjan perustason navigointiin. Kurssi perustuu Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin hyväksymään, Turvallisesti vesillä ry:n koulutusjärjestelmään. Lisätiedot
netissä ilmoittautumissivulla.
9728 Navigoinnin jatkokurssi B
ti, to 18–21.15, la 10–18, 13.–17.4.2021
Järvenpään lukio (13. ja 15.4.) ja Kansakoulunkatu 1 (17.4.)
Veneilykouluttaja Kimmo Patrakka
56 € / 16 ot
Edellytyksenä osallistumiselle on navigoinnin
peruskurssin tai vastaavan (saaristolaivuri) hyväksytty suoritus. Kurssi antaa riittävän teoriaosaamisen kansainvälisen huviveneen kuljettajankirjaan. Kurssi perustuu Liikenne- ja viestintävirasto
Traficomin hyväksymään, Turvallisesti vesillä ry:n
koulutusjärjestelmään. Lisätiedot netin ilmoittautumissivulla.
9729 Vuokraveneen kuljettajan teoriakoulutus
B
to 18–21.15, 18.3.2021
Järvenpään lukio
Veneilykouluttaja Kimmo Patrakka
30 € / 4 ot
Edellytyksenä osallistumiselle on navigoinnin perustutkinnon tai saaristolaivuritutkinnon hyväksytty suoritus. Lopuksi voit suorittaa Liikenne- ja
viestintävirasto Traficomin hyväksymän vuokraveneenkuljettajan lakitentin. Lisätiedot netissä
ilmoittautumissivulla.
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Kielet
Kielten opiskelu Järvenpään Opistossa
Järvenpään Opiston kielten opetuksen yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet selvitä arkielämän tilanteissa vieraalla kielellä ja lisätä eri kulttuurien tuntemusta. Monessa kielessä opiskelun
voi aloittaa aivan alkeista tai kohentaa kielitaitoaan jatkokursseilla.

Kysy paikkoja syksyllä
alkaneisiin ryhmiin!

Perustason kielenkäyttäjä

A1

Ymmärtää kaikkein yleisimpiä sanontoja, kun puhutaan hitaasti ja selvästi sekä ymmärtää hyvin
yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa ja luetteloissa. Pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsitteleviin kysymyksiin keskustelussa. Osaa täyttää omat
henkilötietonsa yksinkertaiseen lomakkeeseen.

Kurssit ovat kussakin kielessä tasojärjestyksessä helpoimmasta vaikeimpaan. Taitotasomerkinnät kurssikuvauksissa ovat viitteellisiä ja perustuvat eurooppalaiseen viitekehykseen. Parhaan oppimistuloksen
saavuttamiseksi opiskeltavaa kieltä kannattaa harjoitella myös kotona. Jos kurssilla käytetään oppikirjaa, opiskelija huolehtii itse sen hankkimisesta. Lista käytettävistä oppikirjoista on toimitettu paikalliseen kirjakauppaan. Oppikirjoja voi ostaa useimmista verkkokaupoista. Kirjaa ei tarvita ensimmäisellä
opintokerralla, ellei toisin mainita.

A2 Ymmärtää tavallista omaan elämään liittyvää sanastoa sekä lyhyiden ja selkeiden kuulutusten ydin-

Kurssien sisällöt ja opetusmateriaalit on suunniteltu aikuisten tarpeita vastaaviksi. Alle 16-vuotiaiden
tulee tarkistaa kurssin sopivuus ennen ilmoittautumista. Tarkemmat kurssikuvaukset löydät Opiston
nettisivuilta.

Ymmärtää pääkohdat selkeästä yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi työssä tai
vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä tuttuja aiheita sekä ymmärtää pääkohdat henkilökohtaisesti
kiinnostavasta tai ajankohtaisesta TV-ohjelmasta, kun puhe on selvää. Selviytyy useimmista matkailutilanteista kohdekielellä ja osaa lyhyesti perustella mielipiteensä tai selittää suunnitelmansa. Pystyy kirjoittamaan yksinkertaisia yhtenäisiä tekstejä tutuista aiheista.

Suurin osa kielten kursseista voidaan muuttaa lähiopetuksesta etäopetukseksi tarpeen vaatiessa.

sisällön. Pystyy löytämään tiettyä tietoa yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi esitteistä ja aikatauluista.
Selviytyy tavanomaisista ja lyhyistä keskusteluista käyttäen yksinkertaisia lauseita. Pystyy kirjoittamaan
arkisiin tarpeisiin liittyviä lyhyitä, yksinkertaisia viestejä.

Itsenäinen kielenkäyttäjä

B1

B2

Ymmärtää pitkähköä puhetta ja pystyy seuraamaan luentoja ja monipolvista keskustelua, jos aihe
on tuttu. Ymmärtää useimmat TV-uutiset. Pystyy lukemaan ajankohtaisia ongelmia käsitteleviä raportteja ja ymmärtää oman aikansa kaunokirjallisuutta. Pystyy viestimään sujuvasti ja spontaanisti syntyperäisten puhujien kanssa ja osallistumaan aktiivisesti keskusteluun sekä puolustamaan kantaansa. Pystyy
laatimaan selkeän raportin erilaisista aiheista ja esittämään oman perustellun kantansa.

Taitava kielenkäyttäjä

C1

Ymmärtää pitkähköä puhetta vaikkei asioita ole ilmaistu täsmällisesti sekä ymmärtää TV-ohjelmia ja
elokuvia ilman erityisiä ponnistuksia. Ymmärtää pitkiä ja monipolvisia asia- ja kirjallisuustekstejä sekä
erityisalojen artikkeleita. Pystyy ilmaisemaan ajatuksiansa sujuvasti ja spontaanisti. Osaa muotoilla mielipiteensä täsmällisesti ja liittää ne taitavasti muiden puheenvuorojen lomaan. Pystyy esittämään selkeitä ja yksityiskohtaisia kuvauksia eri aiheista ja päättämään esityksenä sopivaan lopetukseen.

Lähde: Eurooppalainen viitekehys. Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys,
2003. WSOY.
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Englanti

Italia

Ranska

Suomi toisena kielenä

5303 Minienkku – Englantia viskareille
ja eskareille – kevät
Ks. kohdasta Lasten ja nuorten kurssit.

5803 Italian alkeet verkossa
la 10–12.15, 16.1.–20.3.2021
FM Silvia Pina
30 € / 15 ot
Opiskellaan italian alkeita italialaisen opettajan
johdolla. Opettaja lähettää ohjeet verkko-opiskeluun. Oppikirja: Bella Vista 1. Taitotaso A1. Ilm.
viim. 7.1. Kokoontuu 16.1., 23.1., 6.2., 6.3., 20.3.

5601 Ranskan nettialkeet
3.2.–14.4.2021
BBA Anneli Niemistö
38 € / 20 ot
Opiskellaan ranskaa ihan alusta. Opettaja lähettää
ohjeet verkko-opiskeluun. Kurssikirja: C’est
parfait! 1. Taitotaso A1. Ilm. viim. 26.1.

5104 Suomen kielen alkeiskurssi C
ma 16.30–18.30, to 16.30–18.30, 11.1.–18.2.2021
Järvenpään lukio
FM Tanja Vauhkonen
55 € / 32 ot
Suomen kielen alkeiskurssi aikuisille. Ei tarvita
suomen kielen taitoa. Kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Oppikirja: Suomen mestari 1 (vuoden 2020
painos). Taitotaso A1. Ilm. viim. 4.1.

5304 Englannin alkeisjatko keväällä
ti 18.30–20, 12.1.–6.4.2021
Järvenpään lukio
FM Jonna Käsmä
40 € / 24 ot
Sopii sekä alkeiskurssin käyneille että kertaajille.
Harjoittelemme arjen sanastoa ja perusrakenteita.
Oppikirja: Destinations 1, kpl 5 alk. Taitotaso A1.
Ilm. viim. 5.1.
5326 English Reading Club
ke 19–20.30, 20.1.–14.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
M.A. Maria Kimberly
28 € / 14 ot
Let’s read some books in English and talk about
them! Taitotaso B2. Ilm. viim. 12.1. Kokoontuu
20.1., 3.2., 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 14.4.

Espanja
55705 Espanjaa alusta alkaen C
ke 18–19.30, 13.1.–7.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Diplom-Sprachenlehrerin Katja Myyryläinen
40 € / 24 ot
Aloitamme opiskelun aivan alusta ja opettelemme
kielen perusteita. Etenemme rauhalliseen tahtiin.
Oppikirja: Buenas Migas 1. Taitotaso A1. Ilm. viim.
5.1.

42

Japani
5926 Japanin teemakurssi
ma 17–18.30, 26.4.–31.5.2021
Järvenpään lukio
FM Sointu Huvinen
25 € / 12 ot
Syvennämme kielitaitoamme ja opettelemme keskustelemaan uusista aihepiireistä. Sopii erityisesti
1–2 vuotta japania opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2. Ilm. viim. 18.4.

Kiina
5931 Kiinan alkeet
to 17.30–19, 28.1.–25.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Kouluttaja Janne Heikkinen
30 € / 16 ot
Tutustumme mandariinikiinan alkeisiin. Opimme
kertomaan itsestämme, perheestämme ja harrastuksistamme sekä yksinkertaisia kirjoitusmerkkejä. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. Ilm. viim.
21.1.

Ruotsi

5107 Suomen kielen jatkokurssi B
ma 17.30–19.30, 11.1.–15.2.2021
Järvenpään lukio
FM Maria Vahtila
30 € / 16 ot
Suomen kielen jatkokurssi aikuisille. Soveltuu alkeiskurssin suorittaneille. Kokoontuu kerran viikossa. Oppikirja: Suomen mestari 1 (v. 2020 painos). Taitotaso A1. Ilm. viim. 4.1.

5202 Ruotsia rennosti – kevät
ti 18.30–20, 12.1.–6.4.2021
Järvenpään lukio
HuK Jani Syrjälä
40 € / 24 ot
Opiskellaan ja kerrataan ruotsia ja heitetään negatiiviset asenteet romukoppaan! Kurssi on jatkoa
syksyllä alkaneelle kurssille. Oppikirja: Häng med!
1. Taitotaso A1. Ilm. viim. 4.1

5108 Suomen kielen jatkokurssi C
to 16.30–18.30, ma 16.30–18.30, 1.3.–15.4.2021
Järvenpään lukio
FM Tanja Vauhkonen
55 € / 32 ot
Suomen kielen jatkokurssi aikuisille. Soveltuu alkeiskurssin suorittaneille. Kokoontuu kaksi kertaa
viikossa. Oppikirja: Suomen mestari 1 (v. 2020 painos). Taitotaso A1. Ilm. viim. 18.2.

Saksa

5112 Suomea edistyneille
ma 17.30–19.30, 1.3.–12.4.2021
Järvenpään lukio
FM Maria Vahtila
30 € / 16 ot
Suomen kielen jatkokurssi edistyneille. Oppikirja:
Työelämän suomea 1, kpl 6 alk. Taitotaso A1-A2.
Ilm. viim. 18.2.

5402 Es geht los – saksan alkeisjatko
ti 16.15–17.45, 12.1.–6.4.2021
Järvenpään lukio
FM Jonna Käsmä
40 € / 24 ot
Jatketaan saksan opiskelua. Sopii hieman alkeita
opiskelleille ja ruostuneen kielitaidon päivitykseen. Oppikirja: Hallo 1, kpl 4 alk. Taitotaso A1. Ilm.
viim. 4.1.
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5113 Suomen kielen keskustelukurssi
ma 16.30–18.30, 3.5.–21.6.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
FM Maria Vahtila
38 € / 22 ot
Keskustelua pienryhmissä erilaisista teemoista.
Opiskelijat saavat ehdottaa itseään kiinnostavia
aiheita. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1. Ilm.
viim. 26.4.
9338 Suomea keittiössä – Cooking in Finnish
Ks. kohdasta Kotitalous.

Thai
5972 Thain kielen alkeisjatko
ma 18.30–20, 11.1.–12.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
Kouluttaja Mallika Kauppinen
40 € / 24 ot
Jatkamme thain kielen alkeiden opiskelua. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. Ilm. viim. 4.1.

5510 Ensimmäiset venäjän verbit
la 10–12.30, 24.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
B.A. Natalia Härmä
15 € / 3 ot
Kertaamme venäjän kielen ensimmäisiä verbejä.
Soveltuu venäjää 1–2 vuotta opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. Ilm. viim. 15.4.
5511 Venäjää netissä
ti 17.30–19, to 17.30–19, 18.5.–17.6.2021
FM Hanna Määttänen
38 € / 20 ot
Nettikurssi sinulle, joka osaat jo lukea hieman
venäjää. Opettaja lähettää ohjeet verkko-opiskeluun. Voit halutessasi hankkia oppikirjan Ponjatno
1. Taitotaso A1. Ilm. viim. 11.5.

Venäjä
5503 Venäjän ääntämiskurssi
ti 17.30–19, to 17.30–19, 13.–15.4.2021
Järvenpään lukio
B.A. Natalia Härmä
18 € / 4 ot
Harjoitellaan venäjän ääntämisen perusteita. Sopii 1–2 vuotta venäjää opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. Ilm. viim. 6.4.
5506 Lyhyt venäjän kielioppikurssi
ke 18–19.30, 3.2.–17.3.2021
Järvenpään lukio
FM Hanna Määttänen
25 € / 12 ot
Syvennymme venäjän peruskielioppiin. Sopii kaikille venäjää jonkin verran opiskelleille. Opettajan
materiaali. Taitotaso A1– A2. Ilm. viim. 27.1.
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Viro
5995 Viron kulttuurikurssi
la 10–14.15, su 10–14.15, 8.–15.5.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi
FM Kersti Vigand
30 € / 15 t
Tutustumme Viron historian eri vaiheisiin, tapakulttuuriin, juhla- ja merkkipäiviin. Ei vaadita viron
kielen taitoa. Opettajan materiaali. Ilm. viim. 30.4.
Kurssipäivät 8.5., 9.5., 15.5.

Kuvataiteet
6101K Nyt piirtämään – kevät
to 18–20.15, 14.1.–8.4.2021
Järvenpään lukio / Kuvis 1074
Piirustuksen opettaja Anna Matikainen
72 € / 33 ot
Harjoitellaan lyijykynällä, hiilellä ja liiduilla piirtämistä. Opiskellaan piirustuksen perusteita, sommittelua ja mallista katsomista. Omat tarvikkeet.
Pääset alkuun Opiston materiaaleilla. Maksuun sisältyy jonkin verran papereita ja piirustusvälineitä.
Opettajalta saa vinkkejä omien tarvikkeiden hankintaan.
6104 Piirtämisen mahdollisuudet -kurssi
ti 18–21, 6.4.–11.5.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Kuvataiteilija, KuM Susanna Autio
56 € / 24 ot
Kurssilla yhdistetään piirustustekniikoita ja kokeillaan ennakkoluulottomasti. Eri tekniikoiden ja
välineiden yhdistäminen tulevat tutuiksi omien ja
opettajan antamien aiheiden ja tehtävien parissa.
Saat rakentavaa palautetta ja henkilökohtaista tukea oman kädenjälkesi kehittämiseen.
6105K Piirustus ja maalaus -päiväkurssi – kevät
ke 13.30–15.45, 13.1.–31.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Piirustuksen opettaja Anna Matikainen
70 € / 33 ot
Tehtäviä eri materiaaleilla, mm. piirtämistä, akvarellimaalaustekniikoita, sekatekniikkaa, valööri- ja
väritehtäviä. Mukaan omat akvarellivärit ja lehtiö,
lyijykynät, kumi ja luonnoslehtiö. Opettaja auttaa
hankkimaan välineet. Osa materiaaleista sisältyy
kurssihintaan. Alkuun pääset Opiston materiaaleilla.

6106K Akvarelli- ja peitevärimaalaus – kevät
ti 18.15–20.30, 12.1.–30.3.2021
Kinnarin koulu, kuvataide
Muotoilija AMK Sipuliina Kinanen
72 € / 33 ot
Kokeillaan eri tapoja käyttää akvarelli- ja peitevärejä, kehitetään maalaustekniikoiden hallintaa ja
omaa ilmaisua harjoitustehtävien avulla. Pääset
alkuun Opiston välineillä. Omat tarvikkeet voit
hankkia, kun tiedät, millaiset haluat. Soveltuu vasta-alkajille ja jatkokurssiksi.
6107K Piirustusta ja maalausta
etäohjauksessa – kevät
ke 18–20.15, 13.1.–31.3.2021
Piirustuksen opettaja Anna Matikainen
70 € / 33 ot
Vaihtelevia tehtäviä eri materiaaleilla, mm. piirtämistä, akvarellimaalauksen tekniikoita, valööri- ja
väritehtäviä verkko-opetuksena step-by-step-periaatteella. Saat tehtävän kerran viikossa. Saat halutessasi henkilökohtaista ohjausta videopuhelun
kautta. Tarkoitettu taideharrastusta jatkaville ja
aloittaville.
6112K Maalauksen päiväkurssi – kevät
ke 10–13, 13.1.–7.4.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Heli Mäkinen, TaM
90 € / 48 ot
Maalaamme opettajan antamien aiheiden ja opiskelijoiden toiveiden pohjalta. Materiaaleina omat
akryyli-, öljy- tai akvarellivärit. Kertaamme perusteita ja materiaalioppia ja tutustumme eri tekniikkoihin, maalaustaiteen historiaan ja nykyvirtauksiin. Huom. emme käytä kurssilla liuottimia!
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6113K Nyt maalaamaan -päiväkurssi – kevät
to 13.30–16, 14.1.–8.4.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Kuvataiteilija Kimmo Koivisto
72 € / 33 ot
Voit maalata akvarelli-, peite- ja akryyliväreillä tai
kokeilla kaikkia. Opettajan antama tai omat aiheet. Luokassa on tarvikkeet, joilla pääset alkuun.
Sopii aloittelijoille.
6115K Akryyli- tai öljyvärimaalaus – kevät
ma 18–21, 11.1.–5.4.2021
Järvenpään lukio, Kuvis 1074
Kuvataiteilija Janne Parviainen
81 € / 44 ot
Maalataan opettajan antamista ja omista aiheista
akryyli- tai öljyväreillä. Saat opettajalta apua tarvikkeiden hankintaan ja täydennykseen. Maalaustekniikoiden opetusta yksilöllisesti opiskelijoiden
tarpeiden mukaan.
6116K Öljyvärimaalaus jatkokurssi – kevät
ke 18–21, 13.1.–31.3.2021
Järvenpään lukio, Kuvis 1074
Kuvataiteilija, KuM Susanna Autio
81 € / 44 ot
Maalauskurssi pidempään harrastaneille. Öljyvärit
tai akryylivärit. Omat tarvikkeet mukaan. Liuottimien käyttöä vältetään.
6108K Ikonimaalauksen työpaja – kevät
su 10–15, 17.1.–14.3.2021
Kinnarin koulu, D1-ovi, Lemmenlaakso
Ritva Rojo
75 € / 36 ot
Opetellaan ikonimaalauksen perustaitoja. Vasta-alkajat aloittavat piirtämisharjoituksilla ja tutustuvat munatemperatekniikkaan.
Kokeneemmat jatkavat keskeneräisten ikonien
maalaamista tai aloittavat uuden työn. Opettajalta
voi ostaa maalaustarvikkeita, pigmenttejä, siveltimiä ja erikseen tilattuna myös ikonilautoja. Kokoontuu 17.1., 24.1., 7.2., 14.2., 7.3. ja 14.3.
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6114 Monotypiaa – grafiikan viikonloppukurssi
la 14–18, 10.–17.4.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Aura Kotkavirta
42 € / 10 ot
Monotypia on tekniikkana yksinkertainen, nopea
ja helppo lähestyä. Kuva-aihe maalataan tai telataan painolaatalle, jolta se vedostetaan prässillä
painopaperille. Vedokset ovat uniikkeja ja yllätyksellisiä.
6122K Kokeileva taidegrafiikka – kevät
to 18–21, 14.1.–8.4.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Kuvataiteilija, KuM Susanna Autio
87 € / 44 ot
Opitaan taidegrafiikan tekniikoita ja kokeillaan.
Pvc-laattaa on helppo työstää etsauspiikillä tai
puupiirroskaivertimilla. Aloitamme perusteista.
Painovärit sisältyvät kurssihintaan. Laattamateriaalia saa ostaa opettajalta n. 10 € / kurssi. Tietoa
hankittavista materiaaleista ensimmäisellä kerralla (esim. kaivertimet ja vedostuspaperit). Vältämme liuottimien käyttöä.
6124A Taidepaja lapsen kanssa 1
su 13.30–15.30, 7.–28.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
TaM Susanna Poukka
60 € / 10,64 ot
Iloisessa taidepajassa sekä lapsi että aikuinen
piirtävät, maalaavat ja muovailevat. Materiaalit
sisältyvät kurssihintaan. Yhdellä aikuisella voi olla
mukanaan useampi lapsi. Aikuinen ilmoittautuu ja
maksaa kurssimaksun. Toinen lapsi + 20 €. Ikäsuositus yli 6 v.
6124B Taidepaja lapsen kanssa 2
su 13.30–15.30, 11.4.–9.5.2021
Ks. kurssi 6124A.

6134K Sekatekniikka tutuksi
karusellityöskentelynä
pe 18–20.15, la 14–16.30, su 11–13.30, 19.–
28.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
Kuvataiteilija, KuM Susanna Autio
55 € / 22 ot
Karuselli tarkoittaa työskentelytapaa, jossa useampaa teosta työstetään yhtä aikaa. Tehdään 10
eri työtä eri materiaaleille ja erikokoisille papereille mahdollisimman monella tekniikalla. Maalaustarvikkeet ja 1 suuri arkki akvarellipaperia kuuluu
kurssihintaan.
6135K Kalligrafiaa – Kirjaimia luovasti
la–su 10–15, 13.3.–11.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Kalligrafi Kaisa-Leena Tunkkari
65 € / 24 ot
Käydään läpi Italicin perusmuodot ja suunnitellaan pieniä sommitelmia. Tehdään koristeellisia
kirjaimia, joita voi käyttää erityisesti onnittelukorteissa ja pieniä kohopainantoja, joihin tehdään
omia sapluunoita. Suunnitellaan haitarikirjat koristeellisille kirjaimille. Suunnattu kalligrafiaa jo
tehneille. Ks. tarvittavat välineet:
www.jarvenpaanopisto.fi
6110 Sarjakuvakurssi kaiken ikäisille
la 15–17, 17.4.–22.5.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Game Artist, sarjakuvapiirtäjä Luca Cannavò
42 € / 13,30 ot
Tutustutaan eri sarjakuvatyyleihin ja -tekniikoihin,
opitaan luomaan omia hahmoja, piirtämään ilmeitä ja liikkeitä sekä luomaan oma sarjakuvatarina.
Kaikenikäisille.

6103K Digitaalisen taiteen työpaja – kevät
ma 18–20.15, 18.1.–29.3.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka 1075
Game Artist, sarjakuvapiirtäjä Luca Cannavò
68 € / 30 ot
Kiinnostaako digitaalinen taide tai peligraafikon
työ? Opit käyttämään Photoshop-ohjelmaa syvemmin ja peligraafikon työn perusteita. Sisällöt
muovautuvat opiskelijoiden toiveiden mukaan.
Suunnattu Photoshopin peruskäytön hallitseville.
6109 Runosta animaatioksi -viikonloppukurssi
la 10.30–14, 16.1.–13.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
TaM Outi Korhonen
47 € / 12 ot
Tehdään animaatioharjoituksia osallistujien valitseman tekstin pohjalta, joka voi olla oma runo tai
muu lyhyt teksti. Vaihtoehtoina ovat liikuteltavista
osista koostuva pala-animaatio, piirtämistä painottava hiilipiirrosanimaatio tai digitaaliseen liikkeeseen perustuva vektorianimaatio. Ks. tarkempi
sisältö: www.jarvenpaanopisto.fi. Voit tulla ilman
aiempaa kokemusta animaatiosta. Kokoontuu
16.1., 23.1. ja 13.2.
6111 Lapsi–vanhempi-kurssi – johdatus
peligrafiikkaan
la 15–17, 20.–27.3.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka, 1075
Game Artist, sarjakuvapiirtäjä Luca Cannavò
35 € / 5,32 ot
Onko perheessäsi kiinnostusta pelintekoon? Kurssilla vanhempi ja lapsi voivat yhdessä suunnitella oman pelin visuaalisen ilmeen, hahmoja ja
pelimaailman. Työskentelyvälineenä käytämme
mm. Adoben Photoshop-ohjelmaa. Vain aikuinen
ilmoittautuu, kurssihinta sis. aikuisen ja lapsen
osallistumisen.
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Kuvanveisto

Aikuisten taiteen perusopetus
kuvataiteessa
Ks. taiteen perusopetuksen kuvaus:
www.jarvenpaanopisto.fi
6145B Kuvataiteen perusopetus
aikuisille – kevät/2. Maalaus
ti 18.30–21, 12.1.–4.5.2021
Järvenpään Opisto, Kuvataideluokka, C-ovi
TaM Elina Ollikainen
140 € / 50 ot
Kuvataiteen perusopetuksen 2. kurssilla tutustutaan maalauksen ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin
mm. öljyväri-, akryyli-, akvarelli-, peiteväri- ja temperamaalaukseen. Kehitetään yksilöllistä ilmaisua ja taideajattelua harjoitustöiden ja tekemisen
kautta sekä maalaustaiteen perinteeseen ja tyylisuuntiin perehtyen. Materiaalit sisältyvät kurssihintaan.
6145D Kuvataiteen perusopetus
aikuisille – kevät /6. Tila ja ympäristö
ma 18–20.30, 11.1.–26.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
TaM Elina Ollikainen
140 € / 50 ot
Kuvataiteen perusopetuksen kolmantena keväänä
opintojakson aiheena on tila ja ympäristö. Harjoitustehtävien lisäksi kurssilla kuullaan luentoja
taidehistoriasta ja nykytaiteesta. Kurssimaksu sisältää kaikki materiaalit.

Taiteen perusopetus kuvataiteessa
lapsille ja nuorille
Ks. kohdasta Lasten ja nuorten kurssit.
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6227K Puukuvanveisto – kevät
ti 18–21, 26.1.–30.3.2021
Kartanon koulu, Puutyö
Kuvanveistäjä, KuK, FM Kim Jotuni
84 € / 36 ot
Tehdään pienehköjä veistoksia, opitaan suunnittelua ja työstötekniikkaa opettajan mallien ja opiskelijoiden omien suunnitelmien pohjalta. Sopii
aloittelijoille ja ennen puuta veistäneille. Kurssimaksu sisältää työvälineet. Materiaalia voi ostaa
opettajalta.

Posliininmaalaus
6203K Posliinimaalauksen päiväryhmä – kevät
ti 10–12.30, 12.1.–30.3.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi
Kuvataiteilija Marika Tihula
70 € / 33 ot
Maalaamme omista tai opettajan malleista kalkkeerauspaperin avulla. Sinun ei tarvitse osata piirtää, mutta kädentaidoista on hyötyä.
6204K Posliinimaalaus ke – kevät
ke 18.15–20.45, 13.1.–31.3.2021
Ks. muut tiedot 6203K.

Keramiikka
6229K Kuvansiirto keramiikalle -viikonloppukurssi
pe 17–20, la–su 10–15.45, 22.–31.1.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Kuvataiteilija, KuM Susanna Autio
60 € / 18 ot
Helppo kuvansiirtotekniikka, joka mahdollistaa
omien valokuvien ja piirustusten siirtämisen poltettavaan paperisavilaattaan. Paperisavi, töiden
polttaminen ja kuvatulosteet sisältyvät kurssihintaan. Ota A4-arkille tulostettuja valokuvia tai piirustuksia mukaan ensimmäiselle kerralle.

6230K Keramiikka ti – kevät
ti 17.30–20.30, 12.1.–30.3.2021
Kartanon koulu, Keramiikka
Keraamikko, artenomi AMK Henna Nivarpää-Ampuja
95 € / 44 ot
Teemme savesta käyttö- ja koriste-esineitä käsin
rakentaen, dreijaten ja valaen. Tutustumme eri
savilaatuihin ja koristelu- ja lasitusmenetelmiin.
Maksu sisältää lasitteet ja poltot, savet voi ostaa
opettajalta. Sopii aloittelijoille ja ennenkin keramiikkaa tehneille.
6231K Keramiikka ke/päivä – kevät
ke 10–13, 13.1.–31.3.2021
Ks. muut tiedot 6230K.
6232K Keramiikka ke – kevät
ke 18–21, 13.1.–31.3.2021
s. muut tiedot 6230K.
6233K Keramiikka to – kevät
to 18–21, 14.1.–8.4.2021
Ks. muut tiedot 6230K.
6234B Rakukeramiikka B
pe 22.1. ja 26.2. 17–20, la 23.1. 10–16, la 27.2. 10–17
Kartanon koulu, Keramiikka
Keraamikko, artenomi AMK Henna Nivarpää-Ampuja
90 € / 24 ot
Rakukeramiikan teko on kiehtovaa. Esineet poltetaan ulkona kaasu-uunilla ja savustetaan. Tulen ja
savun lopputulos on aina yllätys. Tekniikka sopii
vasta-alkajillekin. Yksinkertaisillakin muodoilla
saadaan upeita lopputuloksia. Kaikki materiaalit
sisältyvät kurssimaksuun.
6234C Rakukeramiikka C
pe 17–20.00, la 10–16/17, 5.2.–13.3.2021
Ks. muut tiedot 6234B.

6236 Tutustu keramiikkaan
ti 18–21, 13.4.–4.5.2021
Kartanon koulu, Keramiikka,
Keraamikko, artenomi AMK Henna Nivarpää-Ampuja
60 € / 16 ot
Tutustutaan kolmeen erilaiseen saven käsinrakennustekniikkaan. Viimeisellä kerralla lasitetaan
työt. Materiaalit ja polttomaksu sisältyvät kurssihintaan.
6239B Keraaminen ruukku -viikonloppukurssi
la 14–18, su 10–14, 13.–14.2.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kuvataideluokka
TaK Mirva Paastela
65 € / 10,66 ot
Kevät ja mullanvaihtoaika – Tule tekemään uudet
ruukut kasveillesi! Opit erilaisia käsinrakennus- ja
koristelutekniikoita, aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Käytetään erivärisiä kivitavarasavia ja engobe-maaleja. Valmiiden töiden nouto la 6.3. klo
12–12.45.

6239K Keramiikan jatkokurssi – kevät
ke 18–21, 14.4.–5.5.2021
Kartanon koulu, Keramiikka
Henna Nivarpää-Ampuja
55 € / 16 ot
Tule tekemään valmiiksi viime keväänä kesken
jääneet työsi tai jatka lukukautta muutamalla kerralla. Ehdit tehdä yhden isomman tai muutaman
pienemmän työn.
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Elokuva ja valokuvaus
6321K Elokuvakerho – kevät
la 16.15–18.45, 9.1.–10.4.2021
Elokuvateatteri Studio 123
Toimittaja, kriitikko Timo Malmi
42 € / 36 ot
Näet 13 korkeatasoista elokuvaa ja saat tietoa,
joka avaa näkökulmia katsomiseen. Elokuvantekijöitä vierailee kertomassa elokuvistaan. Ohjelmiston esittelee kerhon perustaja, Sodankylän
filmijuhlien taiteellinen johtaja ja elokuva-asiantuntija Timo Malmi. Ohjelma Opiston kotisivuilla
ja painettuna näytöksissä. Jäsenkortit jaetaan ensimmäisillä kerroilla.

6325 Kerro tarinasi – Video vanhoista
valokuvista
ke 12–14.15, 13.1.–31.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
TaM Elina Ollikainen
0 € / 33 ot
Millaisia tarinoita elämääsi tai historiaasi liittyy?
Löytyykö kaappien kätköistä valokuvia? Video on
tämän päivän tapa kertoa tarinoita ja jakaa tietoa.
Opit kerronnalliset ja tekniset taidot, joiden avulla
luot ideastasi videon. Digitoimme vanhat valokuvasi ja luomme niistä minidokumentin.

6322 Retki Sodankylän elokuvajuhlille 2021
16.–20.6.2021
TaM Liisa Pöllänen, MA Katarina McAlester
Koe yöttömän yön taika Sodankylän Elokuvajuhlilla! Lisätietoja netissä. Ilmoittautuminen alkaa
helmikuussa.

6339 Valokuvaajan portfolio
ke 18–20.15, 3.2.–31.3.2021
Järvenpään lukio
Valokuvaaja Amanda Lehtola
45 € / 24 ot
Tarkoitettu valokuvauksen perusteet ja kamera-asetukset hallitseville kuvaajille, jotka haluavat
kehittää ilmaisuaan. Perehdymme kuvasommitteluun, valoon, ilmaisuun ja tarinaan, teemme
kuvausharjoituksia ja tutkimme kurssilla syntyviä
kuvia ja mietimme, millaisia tarinoita ne kertovat.
Voit lainata kameraa Opistolta tai käyttää omaa
järjestelmä- tai kompaktikameraa jo ensimmäisellä kerralla.

6323 Videokuvauksen ja editoinnin perusteet
pe 17–20, la 12–17, 5.–6.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
TaM Elina Ollikainen
30 € / 10 ot
Opi elokuvakerronnan, videokuvaamisen ja editoinnin perusteita intensiivikurssilla. Voit lainata
kameraa Opistolta tai käyttää omaa kameraa. Käytämme editointiin Adobe Premiere -ohjelmaa.

Järvenpään taksiasema rautatieaseman vieressä
asemanmäellä, 10.4.1905,
Kuva: Järvenpään taidemuseo
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6345 Kuvankäsittelyn perusteet Gimpillä
ti 18–20.15, 2.–30.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Ateljee
Viia Ranta
45 € / 15 ot
Opit kuvankäsittelyn perustaitoja: rajaamisen, värien säätämisen ja kuvakorjailut maksuttomassa
Gimp-kuvankäsittelyohjelmassa. Voit tuoda mukana oman tietokoneen tai käyttää Opiston konetta.

6346 Kuvankäsittelyn perusteet valokuvaajalle
ma 18–20.15, 3.–17.5.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka 1075
Valokuvaaja Amanda Lehtola
27 € / 9 ot
Adoben Lightroom on kätevä työkalu valokuvien
muokkaamiseen ja kuvakokoelmien hallinnointiin. Tutustutaan Lightroomin toimintaperiaatteisiin ja käydään läpi kuvankäsittelyn perusteita:
rajaaminen, valotuksen korjailu ja värisävyjen
muokkaaminen.
Ks. myös: Photoshop-kurssit s. 53 (Photoshop perusteet (@ & A), 9065B)

Tietotekniikka
Katso tarkemmat kurssikuvaukset nettisivuiltamme.

Mobiililaitekurssit
9012 iPhone ja iPad tutuksi
to 9–11.15, 14.1.–4.2.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
32 € / 12 ot
Harjoitellaan kuvakkeiden käsittelyä, puheluiden
soittamista, viestitoiminnon käyttöä, valokuvaamista, internetin selaamista, sovellusten lataamista, asetusten muuttamista sekä laitteen ja sovellusten päivittämistä. Mukaan oma iPhone tai iPad.

9016 Älypuhelin tutuksi, Android C
To 13.30–15.45, 11.3.–1.4.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
32 € / 9 ot
Android laitteita ovat mm. Samsung, Huawei, Sony
ja Honor -merkkiset puhelimet. Kts. sisältö kurssi
9012.
9017 Tabletti tutuksi, Android – kevät B
to 16–17.30, 11.3.–1.4.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
28 € / 6 ot
Käymme läpi asetuksia, päivitysten lataamisen ja
sovellusten asentamisen ja poistamisen. Harjoittelemme internetin selailua, kuvakkeiden käsittelyä, valokuvaamista ja karttapalvelun käyttöä.
Vinkkejä hyödyllisistä ja hauskoista sovelluksista.
Mukaan oma tabletti.
9021 Facebook älypuhelimella
ja tabletilla – jatko
to 11.30–13, 14.1.–4.2.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
28 € / 8 ot
Harjoittelemme Facebok-ryhmissä toimimista, kuten ryhmiin liittymistä, julkaisemista ja julkaisujen
kommentoimista. Opettelemme oman ryhmän
luomisen, Tapahtumat-osion toimintoja ja omien
tapahtumien lisäämisen. Saat myös vinkkejä ryhmien ja sivujen löytämiseen. Sopii jonkin verran
älypuhelinta ja tablettia käyttäneille. Oma älypuhelin tai tabletti mukaan.
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9023 Googlen pilvipalvelut älypuhelimella
ja tabletilla
to 8–10.15, 11.2.–18.3.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
39 € / 15 ot
Mitä tarkoittaa pilvipalvelu? Mikä on Google Kuvat -pilvipalvelu ja kuinka siirrän älypuhelimen
kuvat sinne? Entä mikä on Googlen Drive -palvelu? Harjoitellaan tiedostojen ja kuvien siirtämistä, tiedostojen ja kuvien jakamista ja tiedostojen
skannaamista pilvipalveluun. Sopii jonkin verran
älypuhelinta ja tablettia käyttäneille. Oma älypuhelin tai tabletti mukaan.

Perustaitojen kurssit
Tieken @ ja A –tietotekniikkatutkinnon voi suorittaa käymällä neljä (@-kortti) tai seitsemän (A-kortti) kurssia, jotka kuuluvat tutkintovaatimuksiin.
Kurssien päätteeksi tutkinnon suorittajat voivat
tehdä näyttökokeen. Kun läpäisee kaikki kurssit,
saa virallisen, kolmikielisen tutkintotodistuksen.
Kursseille voi osallistua myös ilman tutkintotavoitetta. Lisätietoa Opistolta, kurssien opettajilta ja
verkkosivuilta: tieke.fi/A-kortti ja tieke.fi/@-kortti.
9025D Laitteen ja tiedon hallinta (@ ja A),
iltakurssi B
ke 18–20.15, 13.1.–17.2.2021
Järvenpään lukio
Taila Granlund
68 € / 18 ot
Kattava tietotekniikan perusteiden kurssi. Tutustumme näppäimistöön, hiireen, työpöytään, roskakoriin, tallentamiseen ja kansioiden luomiseen,
tulostamiseen, apuohjelmien käyttöön ja ongelmatilanteisiin. Keskitytään käyttöjärjestelmään ja
sen apuohjelmiin ja internetin tietoturvaosioon.
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9026B Internet ja sähköposti (@ ja A),
päiväkurssi B
ke 14–17, 3.3.–7.4.2021
Myllytien toimintakeskus, Ryhmätila 1
Taila Granlund
68 € / 24 ot
Opetellaan käyttämään sähköpostia, tutustutaan
selaimiin ja sen asetuksiin, tiedon hakemiseen netistä, yhteisöllisen median käyttöön, verkkoasiointiin, suosikkeihin, etsi-toimintoon, tietoturvaan ja
tulostamiseen.
9027B Internet ja sähköposti (@ ja A),
iltakurssi B
ke 18–20.15, 10.3.–28.4.2021
Järvenpään lukio
Taila Granlund
68 € / 24 ot
Ks. kurssi 9026B.
9028 Word-tekstinkäsittelyn perusteet senioreille
to 10.30–12.45, 11.2.–18.3.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Tietotekniikan kouluttaja Tarja Ekholm
39 € / 15 ot
Kurssin aiheina tekstinkäsittelyn perusteet, mm.
tekstin muotoilu, kopiointi ja siirto, kuvan lisääminen ja asettelu asiakirjaan, eri tallennusmuodot ja
tulostaminen. Saat vinkkejä, joilla nopeutat ja helpotat asiakirjojen ja tekstien tekoa ja muokkausta.
Opetus Microsoft WORD -ohjelmalla ja Windows 10
-käyttöjärjestelmällä. Soveltuu jonkin verran konetta käyttäneille.

9035 Digitaitojen vahvistaminen 1
ma 14.15–16.30, 1.2.–15.3.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Taila Granlund
25 € / 15 ot
Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka käyttävät
jo jonkin verran tietokonetta, mutta kaipaavat
osaamisen vahvistamista ja varmuutta toimia digimaailmassa sujuvasti. Kurssilla opitaan yhdessä keskustellen ja toisiltamme oppien, kokeillen
ja käytännössä harjoittelemalla. Aiheet valitaan
ryhmän toiveiden mukaan, esim. verkkoasiointi,
sähköposti, valokuvat, etäopetus. Sopii hieman
tietotekonetta käyttäneille.
9036 Digitaitojen vahvistaminen 2
ma 14.15–16.30, 22.3.–3.5.2021
Myllytien toimintakeskus, Kulmakabinetti
Taila Granlund
25 € / 15 ot
Kurssi on tarkoitettu sellaisille, jotka käyttävät
jo jonkin verran tietokonetta, mutta kaipaavat
osaamisen vahvistamista ja varmuutta toimia digimaailmassa sujuvasti. Kurssilla opitaan yhdessä
keskustellen ja toisiltamme oppien, kokeillen ja
käytännössä harjoittelemalla. Aiheet valitaan ryhmän toiveiden mukaan, esim. tietokoneen käytön
sujuvoittaminen pikatoiminnoilla, sähköpostin
toiminnot, Teamsin käyttö sekä ryhmän tarpeiden
mukaan myös muita aiheita. Kurssi sopii erityisen
hyvin Digitaitojen vahvistaminen 1 -kurssin käyneille tai muuten jo kohtalaiset perustaidot osaaville.

Adoben kurssit
9065B Photoshop-perusteet (@ & A)
la–su 10–16, 23.–24.1.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka
Julkaisugraafikko, AmO Laura Helvelahti
62 € / 14 ot
Perehdytään kuvankäsittelyn perusteisiin ja Photoshopin käyttöön: käyttöliittymä ja väriasetukset,
kuvan koko ja resoluutio, rajaaminen, perussäädöt
ja terävöitys. Opit tärkeimmät kuvan muokkaukseen liittyvät toiminnot. Edellytetään sujuvaa tietokoneen hallintaa.
9067A PhotoShop-jatkokurssi
pe 17–20.45, la 10–15, 12.–13.2.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka
Julkaisugraafikko, AmO Laura Helvelahti
49 € / 11 ot
Syvennetään peruskurssilla opittuja taitoja. Tehostetaan työkalujen hallintaa ja otetaan käyttöön
mm. maskit. Edellytetään hyvää tietokoneen peruskäytön hallintaa ja Photoshopin perusteiden
osaamista. Oma muistitikku mukaan.
9062A InDesign-jatkokurssi
la–su 10–15, 6.–7.3.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka
Julkaisugraafikko, AmO Laura Helvelahti
49 € / 12 ot
Syvennetään osaamista ja valmistetaan monisivuinen julkaisu tai jokin muu haasteellisempi tehtävä. Opit käyttämään ja valmistamaan sivupohjia,
käyttämään kappale-, merkki- ja objektityylejä ja
tekemään painovalmiin PDF:n. Edellytetään hyvää
tietokoneen resurssihallinnan ja InDesign-perusteiden osaamista. Oma muistitikku mukaan.
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9063B Illustrator B
la 10–15, pe 17–20.45, 26.–27.3.2021
Järvenpään lukio, Mac-luokka
Julkaisugraafikko, AmO Laura Helvelahti
49,00 €/ 11 t
Illustrator-kurssilla perehdytään vektorigrafiikka
ohjelman peruskäyttöön. Kurssilla käydään läpi
ohjelman perusasetukset, käyttöliittymä, sivuarkit, näppäinkomennot, vektorigrafiikan piirtäminen perusteet ja luodaan vektorigrafiikkaa Illustratorin monipuolisilla työkaluilla.
Ks. Myös kuvankäsittelykurssit
kuvataiteessa s. 50–51

Edenneiden kurssit
9074B Powerpoint-esitysgrafiikka (@ ja A)
iltakurssi
ke 17.45–20.45, 5.–19.5.2021
Järvenpään lukio
Taila Granlund
54 € / 12 ot
Tällä kurssilla opit mm. Power pointin tehokasta
käyttöä esityksissä, esityksen luomisen, muokkaamisen, tekstinkäsittelyn, piirtämisen, kuvien käsittelyn, toistuvat elementit, tulostamisen ja pdf:ksi
viemisen. Ohjelmalla voit luoda myös omista digikuvista näyttäviä kuvaesityksiä.
9075 Taulukkolaskenta Excel (@ ja A)
ma 17.45–20.45, 8.–29.3.2021
Järvenpään lukio
Taila Granlund
59 € / 16 ot
Perusteet, kuten laskeminen taulukoissa, laskentataulukon hallinta ja muokkaus, laskentakaavat ja
taulukkofunktiot, erilaiset kaaviot, ulkoasun muotoilu, taulukkovälilehdet, sivun asetukset ja pdf:ksi
vieminen. Ei edellytä Excelin ennakko-osaamista,
mutta tietokoneen käyttö tulee hallita.
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9108 Koodauksen alkeet
la 10-15.45, 6. ja 20.2.2021
Järvenpään lukio
Koodiopettaja Kimmo Kamppari
49,00 €/ 16 ot
Koodauksen perusteet tarjoaa mahdollisuuden
tutustua tietokoneohjelmointiin tai päivittää taitoja. Kurssi on vasta-alkajille ja niille, joilla on jo perustietoja ohjelmoinnista. Kurssilla valitaan itselle
mieleinen tapa kehittyä ohjelmoijana ja siksi osallistujat voivat valita oman projektin, jota tekevät
kurssilla. Käytämme Python-ohjelmointikieltä.
9109 Koodauksen jatko
la 10–15.45, 13.–27.3.2021
Järvenpään lukio
Koodiopettaja Kimmo Kamppari
49 €/ 16 t
Koodauksen jatko on tarkoitettu alkeet-kurssin
käyneille tai aikaisemmin koodanneille. Kurssilla
työskentelet oman projektin parissa. Käytämme
Python-ohjelmointikieltä. Kokoontuu 13.3. ja 3.4.
Ks. Myös lasten tietotekniikka- ja
koodauskurssit s. 28

Kotitalous
Ota mukaan kotitalouskursseille essu, sisäkengät
ja pieniä rasioita kotiin viemisiä varten. Kurssien
hinnat sisältävät raaka-ainemaksun. Ilmoita mahdolliset allergiasi etukäteen Opistolle.
Lapsille suunnatut kurssit
Ks. kohdasta Lasten ja nuorten kurssit.

Suomalaiset ja kansainväliset herkut
9334 Helppoa ja herkullista kasviksista
ti 17–20.45, 19.1.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Kotitalousopettaja, KM Kati Oikarinen
39 € / 5 ot
Haluatko lisätä kasviksia arkiruoanlaittoosi? Tule
hakemaan ideoita kasvisten ja kasvis- ja proteiinivalmisteiden käyttöön ja valmistamaan maukkaita ja helppoja ruokia. Valmistamme myös vegaaniruokavalioon sopivia ruokia.
9336 Ystävänpäivänleivontaa lapsen
ja aikuisen kanssa
la 10–13.45, 13.2.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Kotitalousopettaja, KM Kati Oikarinen
49 € / 5 ot
Leivomme suolaisia ja makeita leivonnaisia. Saat
mukaasi yllätyksiä ystäville, sillä teemme herkkulahjoja, jotka paketoimme kauniisti. Lapsen
suositusikä 6–12 v. Tarkoitettu aikuiselle ja yhdelle lapselle, vain aikuinen ilmoittautuu ja maksaa
kurssimaksun.

9335 Perinteinen ruisleipä
su 13.15–16.45, 14.2.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Tiia Kylänpää
35 € / 4,66 ot
Opitaan leipomaan kunnon ruisleipää vanhalla
juurella, eli hapattimella, ilman hiivaa. Jokainen osallistuja saa mukaansa leipomisohjeen,
nokareen juurta ja itse leipomansa lämpimän
ruisleivän.
9356 Vegaaniruoka
la 11–14.45, 6.3.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Hyvinvointivalmentaja Satu Malinen
42 € / 5 ot
Valmistamme nopeita ja helppoja ruokia arjen
tarpeisiin: alkuruokia, pääruokaa ja jälkiruokia.
Ruoat sopivat erityisesti lapsiperheille.
9342 Din sum -nyytit
ke 17–20.45, 10.3.2021
Kartanon koulu, Kotitalousluokka Timjami
Kotitalousopettaja KM Satu Taskinen
40 € / 5 ot
Dim sumit ovat pieniä taikinanyyttejä, jotka valmistetaan höyryttämällä, keittämällä tai paistamalla. Täytevaihtoehtoja on lukematon eri määrä,
mutta usein käytetään possua, rapuja ja kasviksia.
Valmistamme dim sumeja ja niille sopivia dippikastikkeita. Kiinalaiseen tapaan juomme teetä
niiden kanssa.
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9338 Suomea keittiössä – Cooking in Finnish
to 17–20.15, 25.3.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Restonomi Riitta Räisänen
39 € / 4 ot
Herkullista kotiruokaa rennossa tunnelmassa.
Huomioidaan resepteissä suomalaisia raaka-aineita ja kauden kasviksia. Harjoitellaan kokkailujen lomassa suomen kieltä ja tutustutaan toisiimme.
9348 Vietnamilainen keittiö
ke 17–20.45, 14.4.2021
Kartanon koulu, Kotitalousluokka Timjami
Kotitalousopettaja KM Satu Taskinen
40 € / 5 ot
Vietnamilainen ruoka on omintakeinen yhdistelmä hienostuneita makuja, jotka on poimittu
naapurimaiden keittiöistä. Tyypillistä on runsas
kasvisten, salaattien ja yrttien käyttö. Valmistetaan mm. kesärullia ja possuvartaita maapähkinäkastikkeen kera.
9355 Sushia!
ke 17–20.45, 5.5.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Kotitalousopettaja KM Kati Oikarinen
39 € / 5 ot
Sushin valmistaminen on helppoa ja hauskaa!
Tutustumme valmistuksen perusteisiin ja opit
keittämään sushiriisin. Valmistamme erilaisia
susheja, kuten makirullia ja nigireitä käyttäen
tuoreita kasviksia ja kalaa.
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9345 Vegaanileivonta
la 11–14.45, 8.5.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Hyvinvointivalmentaja Satu Malinen
42 € / 5 ot
Herkullisia vegaanisia eli täysin munattomia ja
maidottomia kakkuja, voileipäkakkua, suolaisia
tarjottavia ja pikkuleipiä kevään juhliin. Tule hakemaan parhaat ideat!
9333 Thaimaalainen keittiö
ke 17–20.45, 12.5.2021
Kartanon koulu, Kotitalousluokka Timjami
Kotitalousopettaja KM Satu Taskinen
40 € / 5 ot
Thaikeittiön perusta on jasmiiniriisi, jota höystetään tulisilla curryilla, kasviksilla ja merenelävillä.
Perusmakuja on 5: makea, hapanimelä, katkera,
suolainen ja polttava. Kokin tärkein taito on
löytää balanssi makujen välille. Ruoka perustuu
toisiaan täydentäviin aineksiin, esim. currytahnoihin, sitruunaruohoon, kaffirlimenlehtiin ja
kalakastikkeeseen.
9357 Retkiruokaa B
la 10–16, 22.5.2021
Vanhankylän kartano
Retkeilykouluttaja Raija Hentman
65 € / 8 ot
Unohda pussipasta ja nuudelit ja opi valmistamaan retkiruokaa. Tutustumme retkikeittimiin,
kuivattamiseen, ruuan valmisteluun ennen retkeä,
pakkaamiseen sekä hyvän ja ravitsevan retkiruuan valmistukseen. Ateriat on suunniteltu sekaruokavalioon. Ilmoitathan ruokarajoitteesi.

Viinikurssit
Viinikurssit on tarkoitettu vain yli 18-vuotiaille.
9316 Portugalin viinit
la 14–18, 13.2.2021
Kinnarin koulu, Lemmenlaakso
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
49 € / 5 ot
Portugalin viinit ovat lisänneet suosiotaan suomalaisten viininystävien keskuudessa. Maistelemme
Portugalin rypälelajikkeiden viinejä niin punaisena kuin valkoisenakin. K18.
9317 Viininmaistelu: Natura, luomu
ja biodynaamiset viinit
la 14–18, 6.2.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
49 € / 5 ot
Tule tutustumaan natura-, luomu- ja biodynaamisesti valmistettujen viinien maailmaan. Opitaan
rypäleiden kasvatus- ja viinin valmistusmenetelmistä, jotka vaikuttavat viinien luonteeseen. Maistelemme kaikkien kolmen viinityylin viinejä. K18.
9318 Brunssi ja kuohuviinit
la 10–14, 27.3.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
ja kotitalousopettaja, KM Kati Oikarinen
69 € / 5 ot
Tule hakemaan ideoita brunssipöydän tarjoiluihin ja maistelemaan niihin sopivia kuohuviinejä.
Valmistamme erilaisia aamiaiselle ja brunssille
sopivia suolaisia ja makeita syötäviä. K18.

9319 Viininmaistelu: kuohuviinit
ja samppanjat – kevät
la 14–18, 10.4.2021
Kinnarin koulu, Lemmenlaakso
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
54 € / 5 ot
”Kaikki samppanjat ovat kuohuviiniä, mutta
kaikki kuohuviinit eivät ole samppanjaa.” Opit
kuohuviinin ominaisuuksiin ja viinien hintaan vaikuttavista tekijöistä. Maistelemme kuohuviinejä
eri puolilta maailmaa sekä samppanjaa. K18.
9321 Tapas, antipastot ja mezet viinien kera
la 14–18, 24.4.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
ja kotitalousopettaja, KM Kati Oikarinen
69 € / 5 ot
Herkullinen välimerellinen keittiö tarjoa monenlaista pientä suolaista vaikkapa illanistujaisiin
tai brunssille. Espanjalaiset tapakset, italialaiset
antipastot ja itäisen Välimeren mezet nautitaan
sopivien viinien kera. K18.
9322 B Tapas, antipastot ja mezet viinien kera
la 14–18, 15.5.2021
Ks. kurssi 9321
9324 Kesän raikkaat roséviinit
to 17–20.45, 3.6.2021
Kinnarin koulu, Kotitalous, D1-ovi
Viiniasiantuntija, restonomi Sari Ivanoff-Tenkanen
49 € / 5 ot
Tutustumme roséviineihin ympäri maailman ja
pohdimme roséviinien käyttötarkoitusta ja yhdistämistä ruokaan. K18.
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Käsityö

Tekstiilityö

Ompelukurssit

Taiteen perusopetus
Ks. taiteen perusopetuksen kuvaus:
www.jarvenpaanopisto.fi.

9509 Tutustu tekstiilitaiteeseen – tee oma
minitekstiili - verkkokurssi
ma 18–21, 8.2.–19.4.2021
KM, Käsityönopettaja Sanna Tuokko
33 € / 32 ot
Opit suomalaisesta tekstiilitaiteen ilmiöistä,
suuntauksista ja tekstiilitaiteilijoista. Valmistetaan
minitaidetekstiilejä, joiden tekniikan, materiaalin
ja toteutustavan opiskelijat päättävät itse. Saat
ideoita ja opetusta tekniikoiden toteuttamiseen.
Sisältää verkkotapaamisia, videoita, tehtäviä ja
käsin tekemistä. Joka toinen viikko on verkkotapaaminen, joka toinen viikko itsenäistä työskentelyä.

9511 Käsityön työpaja – kevät
ke 12–15, 13.1.–7.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
KM, Käsityönopettaja Sanna Tuokko
68 € / 48 ot
Työpajassa tehdään omia keskeneräisiä käsitöitä, ideoidaan uusia ja opitaan muilta porukassa
tehden. Saat apua ompelu- ja lankatöihin, opiston
ompelukoneet ja saumurit ovat käytössäsi ja
opettaja auttaa pulmatilanteissa. Toiveiden mukaan opiskelemme myös yhteisiä aiheita.

9405 Käsityökoulu 1.–6.-luokkalaiset – kevät
Ks. kohta Lasten ja nuorten kurssit
9415 Käsityön taiteen perusopetus
kevät (2017–2021)
ti 18–20.45, 19.1.–13.4.2021
Kinnarin koulu Käsityö
KM, Käsityönopettaja Sanna Tuokko
105 € / 44 ot
Aiheena lopputyö. Ei uusia opiskelijoita.
9425 Käsityön taiteen perusopetus: kovat
materiaalit (2019–2023)
ti 17.45–20.45, 12.1.–6.4.2021
Kartanon koulu, Puutyö
Puutyönopettaja Jarmo Tikka
105 € / 48 ot
Käsityön taiteen perusopetuksen toisen vuoden
keväällä opiskellaan kovien materiaalien työstämistä. Infokerta ti 12.1. Opistolla: Kansakoulunkatu 1, A-ovi.

9516 Käsityöt verkkoon – kevät
to 13–16, 14.1.–1.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
KM, Käsityönopettaja Sanna Tuokko
64 € / 40 ot
Teemme vapaavalintaisia käsitöitä, esim. ompelemme, neulomme, virkkaamme ja samalla
tutustumme WhatsApp- ja Facebook-sovellusten
toimintaan ja hyödynnämme niitä käsitöiden
suunnittelussa ja tekemisessä. Saat vinkkejä ja
ohjeita käsitöihin, uusia malleja ja ohjausta omien
töiden tekemisessä. Aikaisempaa osaamista
sovellusten käytöstä ei tarvita, mutta tietokoneen,
tabletin tai puhelimen käytöstä on hyvä osata
perusasiat.
9575K Pitsinnypläys – kevät
ke 16.15–19.30, 13.1.–7.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö 2
Artenomi Suvi Salokannel
69 € / 24 ot
Opit nypläyksen perusteet, voit jatkaa keskeneräistä työtä tai kokeilla haastavammilla malleilla.
Omat tarvikkeet mukaan, opettajalta tietoa tarvikkeiden hankintaan. Kokoontuu 13.1., 27.1., 10.2.,
10.3., 24.3. ja 7.4.
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9517 Vaatteita lapsille
pe 17.30–20.30, la 10–16.30, su 10–16.30, 12.–
14.2.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Käsityönopettaja, KM Elisa Pitkänen
44 € / 20 ot
Ommellaan vauvan- ja lastenvaatteita sisä- ja
ulkokäyttöön valmiiden kaavojen avulla. Käytettävissäsi on kaavapaperit ja saumurilangat. Mukaan
omat ompelutarvikkeet ja materiaalit (kankaat,
resorit, vetoketjut, nepparit, tukikangas) työtäsi
varten, myös kaavalehtiä, jos sinulla on. Sopii
aloitteleville tai pidempään ompelua harrastaneille.
9520K Tilkkutyöt – kevät
ma 17.30–20.30, 11.1.–19.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Anne Laavola
54 € / 24 ot
Tällä kurssilla voit päästää luovuutesi valloilleen
tai noudattaa valmiita malleja. Opit värien käyttöä, materiaalin valintaa, ompelutekniikoita yms.
Voit tehdä käyttö- ja koristetekstiilejä. Mukaan
omat ompeluvälineet, tilkkuja ja muistiinpanovälineet. Opetus: 11.1., 25.1., 8.2., 8.3., 29.3., 19.4.

9525 Vaateompelun peruskurssi
to 17.30–20.30, 28.1.–15.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Käsityönopettaja, KM Elisa Pitkänen
68 € / 40 ot
Opit vaatteen ompelun perusteet kaavan piirtämisestä, sovittamisesta, materiaalin valinnasta,
ompelukoneen ja saumurin käytöstä vaatteen
ompeluun ja viimeistelyyn. Voit valmistaa helppoja perusvaatteita. Sopii vasta-alkajille ja sellaisille, jotka haluavat kerrata tehokkaasti ompelun
perusasiat ja saada vinkkejä ompeluun.
9526 Vaatteen kaavoituksen työpaja
la, su 10–16.30, 6.–21.2.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Tekstiili- ja muotialan opettaja Susanna Schildt
49 € / 24 ot
Kurssilla voit piirtää omilla mitoilla peruskaavan
tai aloittaa valmiskaavasta. Perehdymme myös
sovittamisen työtapoihin tekemällä kaavasovitteen. Et tarvitse aiempaa vaatteen kaavoituksen
osaamista, mutta vaateompelun perusteiden hallinnasta on kurssilla apua. Opetus 6.2. ja 20.–21.2.
9527 Kesävaatekaappi kuntoon
pe 17.30–20.30, la–su 10–16.30, 7.–9.5.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Käsityönopettaja, KM Elisa Pitkänen
44 € / 20 t
Ommellaan kesävaatteita lapsille ja aikuisille,
myös vanhaa uudistaen. Käytössäsi ovat kaavapaperit, saumurilangat, tukikankaat ja mallilehtiä.
Mukaan omat ompelutarvikkeet, mahdolliset
kaavat, kankaat ja ompelulangat, napit ja vetoketjut. Soveltuu aloittelijoille ja enemmän ompelua
harrastaneille.
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9565 Ompelupäivä B
su 10–15.45, 21.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö 2
Tekstiiliartesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
22 € / 7 ot
Tule ompelemaan! Voit jatkaa keskeneräisiä töitä,
korjata vaatteita ja kodintekstiilejä tai vaikka
ommella verhot. Ohjaajalta saat apua ja vinkkejä
ompeluun.
9566 Ihanat alusvaatteet
la 10–17.30, 10.4.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö 2
Artenomi Annele Salomäki
38 € / 9 ot
Opit valmistamaan kaarituetut rintaliivit mitoillasi. Ilm. viim. 19.3. Infokirjeessä tietoa kurssista ja
ohjeet mittojen ottoon, mitat ilmoitetaan opettajalle viim. 26.3. Vaatimuksena sujuvat ompelutaidot! Halutessasi mukaan oma ompelukone.
Tarvikemaksu 20 €.
9563 Visible mending – kauniit paikat
Ma 9.30–12.00, 25.1.–1.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Käsityönopettaja, KM Elisa Pitkänen
35,00 €, 17 t
Paikka voi olla vaatteen koru. Tällä kurssilla opit
paikkaamaan, parsimaan ja korjaamaan kauniisti
sekä tekemään upeita ja näyttäviä paikkoja visible
mending -hengessä. Tule laittamaan vanhat vaatteet kuntoon!
9564A Visible mending - paikkauspäivä A
La 10.00–15.00, 13.2.–1.3.2021
Järvenpään Opisto, A-ovi, Käsityö
Käsityönopettaja, KM Elisa Pitkänen
20,00 €, 6 t
Paikkauspäivään voit tulla paikkaamaan, parsimaan ja korjaamaan sekä tekemään upeita ja
näyttäviä paikkoja visible mending -hengessä.
Tule laittamaan vanhat vaatteet kuntoon!
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Muut materiaalit ja työtavat
9573 Villaviikko – kehrää, huovuta, värjää
ma-pe 10-15
Kinnarin koulu Käsityö, Koulukuja 3
Käsityönopettaja Kirsi Kostamo ja artesaani Kati
Nuijanmaa
95,00 €/42 ot
Kurssilla opit käsittelemään raakavillaa, karstaamaan, kehräämään värttinällä ja rukilla, kertaamaan ja viimeistelemään langan sekä villan
huovutusta ja värjäämistä happovärein. Kehräysmateriaalina lähinnä lampaanvilla sekä lisäksi
pellava, silkki tai lemminkin karvat. Kurssi sopii
aiemmin kehränneille ja aloittelijoille.
9602 Indigovärjäystä hedelmäsokerikyypillä
ma 17.30–20.30, la 10–16.30, 25.–30.1.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Salla Hänninen
32 € / 12 ot
Opit värjäämään luonnonväriaine indigolla ja kuvioimaan kangasta japanilaisella shibori-värjäystekniikalla käyttäen sinistä luonnonindigoa, joka
saadaan kiinnittymään kuituihin myrkyttömällä
hedelmäsokerikyypillä. Voit värjätä valkoisia,
luonnonkuituisia kankaita ja neuleita.
9603 Reaktiiviväreillä värjäys
ma 17.30–20.45, la–su 10–15.30, 10.5. ja 22.–
23.5.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Tekstiiliartesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
45 € / 18 ot
Värjää kankaita ja lankoja reaktiiviväreillä, kokeile
kankaiden maalausta tai solmi ja taittele shiboritekniikalla kuvioita. Voit värjätä selluloosapohjaisia materiaaleja (esim. puuvilla, pellava, viskoosi),
värjättävät tekstiilit voivat olla uusia tai kierrätettyjä. Värjäämme keittovärjäyksellä ja seisotusvärjäyksellä. Väreistä ja apuaineista maksu käytön
mukaan.

9613 Kankaanpaino valotetulla seulalla
pe 18–19.30/17.30–20.45, la–su 10–15.45, 16.–
25.4.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Tekstiiliartesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
45 € / 18 ot
Suunnittele ja valmista kankaanpainoseulasi ja
paina uniikit kankaat. Aloituskerralla 16.4. saat
tietoa sopivista kuvista ja niiden muokkaamisesta,
kankaanpainomateriaaleista, seulan valmistamisesta. Teemme tarvittaessa yhteistilauksen tarvikkeista. 23.–25.4. valmistamme seulat ja painamme
kankaita. Väreistä maksu käytön mukaan, hintaan
kuuluu valotusaineet yhtä seulaa varten.
9631 Risuiloa
ma 17.30–20.30, 1.–22.3.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Anne Jouhtinen
44 € / 16 ot
Risukurssilaiset oppivat työstämään notkeita
koivunrisuja seinä- ja ovikoristeiksi ja loihtimaan
esiin eläinhahmoja sisä- ja ulkotiloihin. Ota mukaan työkäsineet, essu, sivuleikkurit, kärkipihdit.
Voit tuoda omia tuoreita koivunrisuja ja sidonta-/
hehkutettua ohutta rautalankaa. Materiaalia
ostettavissa opettajalta.
9633 Pajunpunonta
ke 17.30–20.30, la–su 10–15.30, 31.3.–11.4.2021
Kinnarin koulu, Käsityö
Anne Jouhtinen
46 € / 18 ot
Paju taipuu tekijänsä käsissä niin käyttöesineiksi
kuin sisustukseenkin. Tule valmistamaan pajukorisi tai muita pajutöitä. Info ke 31.3., opetus la–su
10.–11.4. Opettajalta ostettavissa pajua ja rautalankaa.

9656 Hopeatöiden ja kivenistutuksen
jatkokurssi
la–su 9.30–16, 6.–14.3.2021
Kartanon koulu, Metallityö
TaM Ilona Treiman
79 € / 32 ot
Kurssilla opit juottamaan, skrymppaamaan,
granuloimaan, levyn muotoilua, taontaa, patinointia ja kivenistutusmenetelmiä. Mukaan mahd.
omat työkalut (pihdit, korusaha, viilat). Luodaan
kaulakoruja, sormuksia, hopeaketjuja ja vanhat
hopealusikat löytävät uuden elämän. Materiaaleja
ja tarvikkeita voi ostaa opettajalta.
9708 Ryijy ommellen tai kutoen B
ti 17.30–20.45, 13.4.–25.5.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kudontatila
Tekstiiliartesaani Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
48 € / 28 ot
Harjoittelemme ryijyn suunnittelua, värien käyttöä ja tutustumme ryijyn historiaan ja nykyryijyihin. Voit ommella ryijyn valmiiseen pohjaan tai
kutoa kehyksissä. Käytetään opiston kudontakehyksiä tai voit tuoda oman kehyksen. Kokoontuu
13.4., 20.4., 27.4., 11.5. ja 25.5.
9709 Kurkista kutomoon -teemailta,
Mattoja, mattoja!
ma 17–20, 18.1.2021
Järvenpään Opisto, C-ovi, Kudontatila
Hanna-Kaisa Varpio-Tikka
Tule kokeilemaan matonkutomista, leikkaamaan
matonkuteita ja näkemään, kuinka monenlaisia
mattoja voit itse kutoa! Vapaa pääsy, ilmoittaudu
ennakkoon.
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Tekninen työ

Remonttikoulut

9811 Omat puutyöt
valmiiksi –lyhytkurssi
ma 17.30–20.30, 12.4.–17.5.2021
Kartanon koulu, Puutyö,
Puutyönopettaja, artenomi Jarmo Tikka
49 € / 24 ot
Voit tehdä keskeneräisiä töitä valmiiksi, korjata ja
tuunata tai jatkaa muita omia projektejasi. Saat
neuvoja ja vinkkejä ja käytössäsi on puutyösalin
koneet ja pientyövälineet.

Keuda, Wärtsilänkatu 7, pintakäsittelyn opetustilat
Maalarimestari Päivi Kalavainen

9822 Hyönteishotellin rakennuskurssi
la 10–16.30, 6.3.2021
Kartanon koulu, Puutyö
Puutyönopettaja, artenomi Jarmo Tikka
45 € / 8 ot
Auta luontoa ja paranna samalla omaa marjasatoasi rakentamalla hyönteishotelli. Hyönteishotellin rakentaminen on edullista ja hauskaa puuhaa.
Hinta sisältää materiaalit, tuo lisäksi omia luonnonmateriaaleja.
9842 Tehdään puukko
ke 17–18, la, su 9.45–16, 13.1.–6.2.2021
Kartanon koulu, Metallityö
Aseseppä, artesaani Jari Nisula
82 € / 36,33 ot
Valmistetaan peruspuukko perinteisin käsityömenetelmin. Taotaan terä, valmistetaan helat, muotoillaan kahva sekä ommellaan käsin nahkainen
tuppi. Tarvikkeet materiaalivalinnoista riippuen
alk. 20 €/puukko. Infokerralla 13.1. tietoa materiaaleista ja työkaluista. Työskentely 23.–24.1.,
30.–31.1. ja 6.2.
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9855 Laminaatti- ja vinyylilattian asentaminen
la 9–14, 16.1.2021
49 € / 6 ot
Perehdyt vinyylilankun ja laminaatin asennukseen. Hyvä lattia vaatii hyvin tehdyt pohjatyöt,
asennuksen ja viimeistelyn. Ohjeita ja vinkkejä.
Pääset myös kokeilemaan kummankin lattiamateriaalin asennusta.

9858 Ulkomaalaus
la 9–14, 22.5.2021
49 € / 6 ot
Tutustut eri ulkomaalaustuotteisiin. Pääset kokeilemaan harjoituksena puu-, kiviaines- tai metallipintojen maalausta. Saat maalausohjeita ja vinkkejä ulkomaalauksiin.

9856 Laatoitus
la–su 9–12.15, 13.–14.2.2021
65 € / 8 ot
Tutustut laatoituksen teoriaan ja laatoitustyön
suunnitteluun. Harjoitteen voit valita eri laattamateriaaleista ja pääset kokeilemaan laatoitusta,
laattasaumausta ja silikonisauman tekoa. Saat ohjeita ja vinkkejä omaan laatoitustyöhön.
9857 Kalustemaalaus
la–su 9–12.15, 13.–14.3.2021
65 € / 8 ot
Perehdyt kalustemaalauksen pohjatöihin ja kalusteiden pintakäsittelytuotteisiin. Voit maalata
harjoituksena esim. tuolin tai tehdä eri öljy- tai vahakäsittelyjä puupinnoille. Maalausohjeita ja vinkkejä omien kalusteiden maalauksen tueksi.
9850B Tasoitus, pohjatyöt ja sisämaalaus B
la–su 9–12.15, 17.–18.4.2021
65 € / 8 ot
Perehdyt kipsikartonkilevyjen saumanauhaukseen ja tasoitetöihin. Saat ohjeita käytännön töihin
ja pääset kokeilemaan sisämaalauksessa käytettäviä tuotteita. Vinkkejä hyvään lopputulokseen.

Teatteri-ilmaisu
Ks. myös kohdasta Lasten ja nuorten kurssit.
6411K Improvisaatio – kevät
ti 18.05–19.35, 19.1.–20.4.2021
Seuratalo
Ville Mustonen
80 € / 26 ot
Haluatko nauraa useammin? Oppia rohkeutta kokeilla? Sanoa mieluummin kyllä kuin ei? Valitse
impro. Kurssi tarjoaa askelia kohti hyvinvointia leikin ja hulluttelun keinoin.

Tanssi
Ks. myös kohdasta Lasten ja nuorten kurssit.

Tanssi – aikuiset
65150 Reggaeton & Twerk
ke 17–18, 18.1.–24.3.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Tuula Malo
45 € / 12 ot
Rytmikäs ja mukaansatempaava tunti yhdistelee
lajien tekniikoita. Keskivartalon ja lantion käyttö korostuvat liikkeissä, rap-musiikkivideoiden
hiphopvaikutteita unohtamatta. Perustekniikkaharjoitusten lisäksi myös tanssikoreografiaa.
Musiikkina reggaetonia ja rap-musiikkia. Mukaan
polvisuojat.
6518K Aikuisbaletti alkeet – kevät
ti 17–18, 19.1.–13.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Helvi Hännikäinen
55 € / 16 ot
Aikuisille muokattu tunti, joka soveltuu aloittelijoille. Klassisen baletin liikemateriaalia, tankotyöskentelyä ja keskilattiaharjoitteita. Työstetään
vartalon, jalkojen ja käsien asentoja, koordinaatioita ja liikkeen musikaalisuutta. Balettiin pohjautuva kehonhuolto-/lattiatanko-osuus kehittää
sulavuutta.
6519K Aikuisbaletti jatko – kevät
ti 18–19.15, 19.1.–13.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Helvi Hännikäinen
65 € / 20 ot
N. vuoden balettitaustan omaaville ja alkeisbalettikurssin käynneille. Syvennytään perustekniikan
lisäksi tanssin ilmaisulliseen puoleen ja baletin
tekniikan avulla pyritään sulavuuden, liikkeen ilmavuuden, ketteryyden, tasapainon ja musikaalisuuden kehittämiseen.
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6522K Vatsatanssi alkeet – kevät
ti 19.15–20.30, 19.1.–6.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Pirjo Isoniemi
65 € / 22 ot
Pehmeät keskivartalon, rintakehän ja käsien liikkeet, terävät aksenttiset liikkeet, kuten lantion
iskut ja näyttävät värinät johdattavat matkalle
tanssin ja ilmaisun maailmaan. Rento asu, tossut
ja huivi.
6523K Vatsatanssi alkeisjatko – kevät
pe 17.50–19.20, 15.1.–16.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Isoniemi
75 € / 24 ot
Tarkoitettu kaikille vatsatanssin alkeet hallitseville naisille, aikuisille ja senioreille. Valmistetaan
kauden päätteeksi koreografia. Rento asu, tossut
ja huivi.
6524K Vannetanssi aikuiset ja seniorit ti –
kevät
ti 18.50–19.50, 19.1.–13.4.2021
Kyrölän koulu
Anni Aartomaa
55 € / 16 ot
Vanteiden käsittelyssä yhdistellään voimistelu- ja
sirkusvanteilua ja vannetanssille tyypillisiä temppuja. Vannetanssi on säännöistä vapaa laji, jossa
tanssija luo persoonallisen tyylinsä kehoaan ja
välinettä kuuntelemalla. Käytetään koko kehoa,
keskivartalo vahvistuu. Opistolla tarjolla lainavanteet.
6526K Rivitanssi alkeet – kevät
ke 18–19, 13.1.–14.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Susanna Tonteri
60 € / 17 ot
Rivitanssia kantrista pop-musiikkiin. Sopii kaiken
ikäisille tanssitaustasta riippumatta. Mukaan juomapullo, mukavat vaatteet ja sisäkengät.
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6527K Rivitanssi alkeisjatko – kevät
ke 19–20, 13.1.–14.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Susanna Tonteri
60 € / 17 ot
Rivitanssia kantrista pop-musiikkiin. Tällä tunnilla
askelsarjat ovat astetta haastavampia. Sopii kaiken ikäisille tanssitaustasta riippumatta.
6530K Lavatanssikurssi, myös parittomille,
alkeet – kevät
to 18–19.30, 14.1.–15.4.2021
Yhteiskoulu, Sali I 106
Jari Aallikko
75 € / 24 ot
Ei tarvita aikaisempaa tanssitaitoa, eikä paria.
Aloitetaan perusaskeleista ja harjoitellaan eri
tanssien rytmiä ja peruskuvioita. Opetellaan viemisen ja seuraamisen perusteita. Saat perusvalmiudet monien lajien tanssimiseen ja rohkeutta
lähteä tanssipaikoille.

6531K Lavatanssikurssi, myös parittomille,
alkeisjatko – kevät
to 16.30–18, 14.1.–15.4.2021
Yhteiskoulu, Sali I 106
Jari Aallikko
75 € / 24 ot
Voit ilmoittautua yksin, kaksin tai porukalla. Suunnattu perusaskeleet jo hallitseville. Harjoitellaan
eri tanssien rytmiä ja peruskuvioita. Opetellaan
viemisen ja seuraamisen perusteita ja edetään vaikeampiin kuvioihin. Saat hyvät valmiudet monien
lajien tanssimiseen.
6534K Vapaa tanssi aikuisille – kevät
la–su 13–15, 16.–17.1.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Katarina McAlester
20 € / 5 ot
Vapaa tanssi ei ole sidottu tiettyyn tanssitekniikkaan ja kaikki liike nähdään tanssimisen lähtökohtana. Erilaisten tehtävänasettelujen kautta oppija
luo oman tapansa liikkua. Keskitytään omaan
kehoon ja aistimusten havainnointiin. Sopii niin
vasta-alkajille kuin pitkälle edenneille tanssin harrastajille.

6598 Lavatanssi starttikurssi
ke 17.30–19, 2.–16.6.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Anu Wager
30 € / 27 ot
Starttikurssi kesän lavatansseihin. Aloitetaan perusaskeleista ja harjoitellaan tanssien rytmiä ja
peruskuvioita. Opetellaan viemisen ja seuraamisen perusteita.
6600 Häävalssikurssi
la 11–12.30, 5.–12.6.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Anu Wager
55 € / 8 ot
Opetellaan valssin keinuva perusaskel ja käännökset tavoitteena ikimuistoinen häävalssi. Pienillä
asioilla hiotaan valssi näyttämään kauniilta, vaikkei aikaisempaa tanssikokemusta olisikaan. Toisena päivänä harjoitellaan valitsemaanne musiikkiin
ja haetaan tunnetta tanssiin. Vain toinen parista
ilmoittautuu ja maksaa kurssimaksun.
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Tanssilliset ryhmäliikuntatunnit
65095K Hulafit, ke – kevät
ke 18.30–19.30, 20.1.–14.4.2021
Anttilan koulu
Anni Aartomaa
55 € / 16 ot
Hulafit-tunneilla käytetään hulavanteita liikkeiden
tehostamiseen. Vanteen avulla voimistetaan kehon syviä tukilihaksia sekä kehitetään tasapainoa
ja koordinaatiokykyä. Voit osallistua oman voimavanteen kanssa.

Tanssi –seniorit
6516K Kevennetty kuntotanssi, ma – kevät
ma 10.45–11.45, 11.1.–26.4.2021
Harjoitusjäähalli, Liikuntasali
Hanna Lehtimäki
60 € / 19 ot
Kuntotanssi on kehoa ja mieltä hoitavaa iloliikuntaa. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita, askelsarjat on helppo oppia.
6570K Tanssin taikaa senioreille – kevät
ke 9.45–10.45, 13.1.–21.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Hanna Lehtimäki
63 € / 19 ot
Helppo tanssillinen perusjumppa, jossa nautitaan
hyvästä musiikista ja tehdään yksinkertaisia tanssikuvioita. Musiikkina käytetään uusia, vanhoja
kotimaisia ja ulkomaisia kappaleita. Et tarvitse aikaisempaa tanssikokemusta.
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6574K Seniorilattarit alkeet, to – kevät
to 9.30–10.30, 14.1.–15.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Eeva Virtanen
55 € / 16 ot
Tanssimme latinalaisamerikkalaisia tansseja, mm.
näyttävää sambaa, sensuellia salsaa, iloista merenguea, cha chata, rumbaa, tangoa ja jivea. Perusaskeleista kootaan tanssikoreografioita, joissa
pääsee kokemaan tanssin ilon. Tanssimme rivilattaria, paria ei tarvita.
6576K Seniorilattarit alkeisjatko, to – kevät
to 10.45–11.45, 14.1.–15.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Eeva Virtanen
55 € / 16 ot
Ks. kurssi 6574K. Sopii alkeiskurssilla mukana olleille ja uusille harrastajille.
6578K Seniorilattarit jatko, to – kevät
to 12–13, 14.1.–15.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Eeva Virtanen
55 € / 16 ot
Ks. kurssi 6574K. Kurssille voivat osallistua aiemmin Seniorilattarit-kursseilla mukana olleet.

65096K Zumba®, ma – kevät
ma 17.15–18.15, 11.1.–26.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Maria Väkiparta
63 € / 19 ot
Zumbassa kuntoillaan tanssien, askelten kanssa
ei ole kovin tarkkaa. Musiikki ja rytmit vaihtuvat,
hauskanpidosta ei tingitä! Tarvitset tunnille sisätai tanssilenkkarit.

65099K Zumba® päivällä – kevät
ke 10.50–11.50, 13.1.–21.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Hanna Lehtimäki
63 € / 19 ot
Ks. kurssi 65096K.
65100 Latin mix
to 17.35–18.35, 14.1.–15.4.2021
Kansakoulunkatu 1, E-ovi
Maria Sokka
55 € / 16 ot
Tanssillinen tunti, lajeina mm. chacha, samba,
rumba ja jive, salsa, reggaeton, dancehall, bachata, merenque. Kaiken ikäisille ja -kuntoisille, aiempaa tanssikokemusta ei tarvita, eikä paria. Tule sellaisena kuin olet, rennosti ja reteesti joraamaan!
Mukaan tossut/sisälenkkarit/tanssikengät.
65101K Strong by Zumba A®
Ks. Kohta: Muu terveyttä edistävä liikunta - Kuntoliikkujat

65097K Zumba®, pe – kevät
pe 17.50–18.50, 8.1.–16.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Leena Brotherus
55 € / 16 ot
Ks. kurssi 65096K.
65098K Zumba®, ti – kevät
ti 17.30–18.30, 12.1.–20.4.2021
Haarajoen koulu, liikuntasali
Maria Väkiparta
63 € / 19 ot
Ks. kurssi 65096K.
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65102K Dance & Body – kevät
ma 18.15–19.15, 11.1.–26.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Emma Karjalainen
63 € / 19 ot
Tanssillinen ja vauhdikas lihaskuntotunti, jossa
treenataan eri lihasryhmiä hyvän musiikin siivittämänä. Alkulämmittely, tanssivivahteisia lihaskunto- ja sykkeennosto-osuuksia ja loppuvenyttely.
Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita!
6514K Tanssi vieköön päivällä – kevät
ti 11–11.45, 12.1.–20.4.2021
Harjoitusjäähalli, Liikuntasali
Kristiina Peltola
50 € / 14 ot
Hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto. Pääosin
kotimaista ja ulkomaista lavatanssimusiikkia ja piristyksenä myös muuta hauskaa! Osaaminen ei ole
tärkeintä, vaan tanssimisesta nauttiminen.

6520K BalletFit
la 11.00–12.00, 23.1.–17.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Helvi Hännikäinen
55 € / 16 ot
BalletFIt on liikunnallinen balettitunti, jossa tehdään alkeisbalettiharjoitusten lisäksi kehonhuollollisia harjoitteita, vahvistetaan mm. keskivartalon tuki- ja tasapainolihaksia sekä tehdään nk.
lattiatankoharjoitteita.

Musiikki
Kuorolaulu

Soitonopetus

7201K Yhteislaulupiiri – kevät
ma 16.45–17.45, 11.1.–12.4.2021
Seuratalo
Tatjana Poutala
40 € / 16 ot
Laulaminen yhdistää ihmisiä ja auttaa vapauttamaan tunteita, se antaa energiaa ja parantaa muistia. Unohda kiire ja rauhoitu laulamaan tuttuja lauluja uusien ystävien joukossa.

7514K Pianonsoiton alkuun – lapsi (5–6 v.) ja
aikuinen – kevät
to 17–18.15, 21.1.–4.3.2021
Yhteiskoulu, Urheilukentän moduuli
Helena Markula
75 € / 10 ot
Opiskele pianonsoittoa yhdessä lapsesi kanssa.
Tarkoitettu vasta-alkaville lapsille, aikuinen voi
aloittaa tai olla kokenutkin soittaja. Jännittävän
suorittamisen sijaan opiskelemme musisointia
leikkimielisesti ja tutustumme nuottien lukemiseen. Vain toinen ilmoittautuu ja maksaa kurssimaksun.

7203K Kolmisoinnut-sekakuoro – kevät
ti 19.15–20.45, 19.1.–13.4.2021
Järvenpään Opisto
Rytis Ambraziejus
50 € / 24 ot
Tavoitteena tuottaa musiikkielämyksiä ja laulamisen iloa. Laulamme yksi- ja moniäänisesti mm.
kansanlauluja, laulelmia, iskelmiä ja ikivihreitä.
Aiempaa kuorolaulutaustaa ei edellytetä ja kuoro
sopii kaiken tasoisille.
7207K Kuorolaulajan perustaidot – kevät
to 18.30–20.30, 21.1.–4.3.2021
Yhteiskoulu, Urheilukentän moduuli
Helena Markula
55 € / 16 ot
Kuorolaulajan äänenkäytön, hengityksen ja kehonhallinnan perusteita. Harjoitellaan äänten
soinnuttamista toisten joukkoon ja nuoteista laulamisen alkeita. Tunnit alkavat kehon vapauttamisella ja virittämisellä. Sopii kuorolaisille ja laulamisesta kiinnostuneille
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Järvenpään Opisto

Liikuntapalvelut

Liikkumisohjelma vuosille
2021-2024
Liikuntapalvelut valmistelee kaupunkistrategiaan
ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin pohjautuen Liikkumisohjelmaa vuosille 2021-2024. Poikkihallinnollisessa yhteistyössä teemme toimintaa ohjaavat asiakirjat, joiden toimenpiteiden toteutuksella
mahdollistamme järvenpääläisten monipuolisen
liikuskelun läpi elämänkaaren. Liikkumisohjelman
visio on #Ilokseen#liikuskeleva#jäkeläinen!

Liikunta

Kaupungin avustuskäytänteitä yhtenäistetään ja
samalla liikunta-avustusten jakokriteerejä muutetaan. Painopiste on jatkossa tasaisemmin lasten ja
nuorten sekä kilpa- että harrasteurheilun tukemisessa. Lisäksi avustuksilla tuetaan jatkossa entistä vahvemmin soveltavan ja matalan kynnyksen
liikunnan järjestämistä ikään katsomatta. Uudet
avustuskriteerit otetaan käyttöön vuodesta 2022
alkaen.
Kirjastolta lainattavien liikuntavälineiden lisäksi
Järvenpään liikuntapalvelut lainaa talvikaudella sääolosuhteiden mukaan talviliikuntavälineitä
Rantapuiston Tervanokasta yhteistyössä Järvenpään Ladun kanssa. Lainattavaksi löytyy niin perinteisen hiihtotavan suksipaketteja, lumikenkiä,
retkiluistimia kuin luistelutukiakin. Välineistöä
pääsee kokeilemaan sunnuntaisin klo 10.30-12.30.
Katso lisätiedot ja lainavälineistö liikuntapalveluiden nettisivuilta.
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Järvenpään Opiston ja Järvenpään Liikuntapalveluiden kurssit on eroteltu väreillä:
Järvenpään Opisto		

Järvenpään Liikuntapalvelut

Liikunta – matalalla kynnyksellä
liikkeelle
8038 Kevään liikkumisen vinkkejä Opistolta
ma klo 9–12, 11.–18.1.2021
Myllytien toimintakeskus & uimahalli
Katarina McAlester, Tuula Malo

Kirjaston lainattavat liikuntavälineet
Kokeile erilaisia liikuntavälineitä lainaamalla niitä
kirjastosta kahden viikon laina-ajalla. Lisätiedot:
www.jarvenpaa.fi/liikunta.

8039 Kevään ja kesän liikkumisen vinkkejä
Opistolta
ma klo 9–12, 12.4.2021
Uimahalli
Katarina McAlester, Tuula Malo

Vesiliikuntapäivystys
ma 15–16, 11.1.–26.4.2021
Uimahalli, pääallas
Ohjeistusta vesiliikunnan saloihin ja vesiliikuntavälineiden käyttöön. Palvelu on käytettävissä
uimahallin sisäänpääsymaksulla. Ei viikolla 8 ja
arkipyhinä.

Liikkumis- ja elintapaneuvonta
Liikunnanohjaajan Walk in -vastaanotto
ma klo 10–12 JUST (1.krs aula)
ti klo 10–12 Toimintakeskus Myllytie 11 (1.krs aula)
Liikkumisneuvonnasta saat:
• Tukea liikkumisen aloittamiseen ja sopi		
vien liikkumismuotojen löytämiseen
• Vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun ja 		
ohjattujen liikuntapalveluiden valintaan
• Neuvoja uneen ja ravintoon liittyen
Liikunnanohjaajan puhelinaika
to klo 12–13, p. 040 315 2542
Kysy liikkumisvinkkejä arkeesi tai tietoa Järvenpään liikuntapaikoista ja -palveluista. Tiedustelut
myös sähköpostilla:
liikunnanohjaajat.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi.
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Kuntosalipäivystys
ti 17–18, 12.1.–20.4.2021
Uimahalli, kuntosali
Ohjeistusta kuntosalin laitteiden ja välineiden
käyttöön. Palvelu on käytettävissä kuntosalin sisäänpääsymaksulla. Ei viikolla 8 ja arkipyhinä.
Liikuntainfo kirjastolla
ti 16.30–17.30, 19.1., 2.3., 9.3.
ke 16.30–17.30, 3.2., 10.3.
Järvenpään kirjasto
Kysy liikkumisvinkit liikunnanohjaajalta ja mittaa
kehonkoostumus. Palvelu maksutonta, ei ennakkoilmoittautumista.

Liikunnanohjaaja Rampakan portailla
ti 16.30–17.30, 16.3., 23.3., 30.3., 13.4., 20.4., 27.4.
ke 16.30–17.30, 17.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4.
Jäppilänkatu 35
Kaipaatko vinkkejä porrasharjoitteluun tai ulkotreeniin? Kysy vinkit liikunnanohjaajalta. Palvelu on
maksutonta, ei ennakkoilmoittautumista. Jään tai
runsaan lumen vuoksi ulkotreeni lähimaastossa.
Säävaraus.
Liikunnanohjaaja senioripuistossa
ke 13–14, 13.1.–28.4.2021
Kasinokuja
Kevyttä hyvänmielen liikuntaa. Palvelu on maksutonta, ei ennakkoilmoittautumista. Tarvittaessa
lumitilanteen mukaan yhteislenkki Rantapuiston
ympäristössä. Säävaraus. Ei viikolla 8 ja arkipyhinä.
Kevyet kävelylenkit
ti 13–13.30, 12.1.-27.4.2021
Myllytien toimintakeskus
Vaihtoehtoina lyhyt lenkki (n. 1 km) sekä pitkä
lenkki (n. 3–4 km). Vauhti määräytyy hitaimman
kävelijän mukaan. Lähtö toimintakeskuksen aulasta. Huomioi säänmukainen varustus. Ei ennakkoilmoittautumista.
Hydrohex musiikilla
ma 6.30–7
su 14.30–15
Uimahalli, monitoimiallas
Tervetuloa jumppaamaan reipastahtisen musiikin
ja virtuaalijumpparin tahtiin. Palvelu on käytettävissä uimahallin sisäänpääsymaksulla.

Liikuntapalveluiden järjestämien
liikuntaryhmien vuokrapaikat
Vesiliikunta(myös Opiston vesiliikunta)
kertalippu 6,10 € / kerta + uimahallin sisäänpääsymaksu
lippuvihko 25,70 € / 5 krt lippuvihko + uimahallin
sisäänpääsymaksu
Oletko kiinnostunut vesiliikunnasta, mutta et pysty sitoutumaan yhteen ryhmään kokonaiseksi kaudeksi? Ks. netistä tiedot vuokrapaikkatoiminnasta:
www.jarvenpaa.fi/liikunta.
Maaliikunta
liikuntapassi 21 € / 5 krt
Oletko kiinnostunut kokeilemaan uutta liikuntamuotoa maalla, mutta et pysty sitoutumaan ryhmään koko kaudeksi? Katso tarkemmat tiedot
liikuntapassin toimintaan:
www.jarvenpaa.fi/liikunta.
Kuntosalin vapaaharjoitteluvuorot
Liikuntakeskus Piironen, kuntosali
41 € / 15 krt lippuvihko
ma klo 15–17, ti 13–15, ke 8.15–10.15, to 13–15, pe
11.45–13.45
Aloitus viikolla 2, poikkeusajoista ilmoitetaan erikseen. Vapaaharjoitteluvuorot on tarkoitettu eläkeläisille ja erityisryhmille. Vuorot ovat valvottuja,
eivät ohjattuja. Lippuvihkoja voi ostaa Vapaa-ajan
palvelupisteestä (Hallintokatu 4) ja Seutulantalon
palvelupisteestä (Seutulantie 12). Yli 70-vuotiaille
järvenpääläisille maksuton, pyydettäessä asiakkaan todistettava ikänsä.
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Soveltava liikunta – lapset
ja nuoret
Liikuntakerhot erityistukea tarvitseville lapsille
14 krt / 34,10 €
Pajalanpihan päiväkoti
Monipuolista liikuntaa lapsille, joilla on motorisia
rajoitteita esim. kehitysviiveen tai vamman vuoksi. Liikuntakerhossa harjoitellaan ryhmäytymis- ja
liikkumistaitoja. Tiedustelut, p. 040 315 3081.
• 83024LK Liikuntakerho
ma 17.30–18.15, 11.1.–26.4.2021
• 83025LK Pelikerho
ma 18.15–19, 11.1.–26.4.202

Soveltava liikunta – aikuiset
Tasapainoa ja lihaskuntoa 1 ja 2
14 krt / 51,50 €
Tasapaino- ja lihaskuntoharjoittelua henkilöille,
joilla on liikkumisvaikeuksia tai ongelmia arkiaskareissa. Voit osallistua istuen tai seisten.
• 83030LK
ti 12.15–13, 12.1.–20.4.2021
Liikuntakeskus Piironen, Peilisali 1
• 83031LK
ti 13.45–14.30, 12.1.–20.4.2021
Myllytien toimintakeskus
Erityisryhmien ohjattu kuntosali
14 krt / 59,90 €
Liikuntakeskus Piironen, kuntosali
Tunti soveltuu erityistukea tarvitseville aikuisille,
esim. liikuntavammaisille, tuki- ja liikuntaelinsairaille, reumaatikoille, diabeetikoille jne. Vamma/
sairaus tulee olla todennettavissa.
• 83032LK
ke 14.15–15.45, 13.1–21.4.2021
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Tules-aikuisten vesivoimistelu
14 krt / 51,50 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Keusoten fysioterapian ja Liikuntapalveluiden yhteistyöryhmä. Työikäisille tuki- ja liikuntaelinsairaille sekä liikuntarajoitteisille tarkoitettu vesivoimistelu. Monitoimialtaan syvyys 1,2–1,4 m, veden
lämpötila 32 astetta. Lisätietoja:
liikunnanohjaajat.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi
• 83033LK
ti 16.45-17.15, 12.1. - 20.4.2021
Kuntosali mielenterveyskuntoutujille
14 krt / 36,80 €
Liikuntakeskus Piironen, kuntosali
Ohjattu alkulämmittely ja kuntopiiriharjoittelu
oman kunnon mukaan kuntosalilaitteita ja vapaita
liikkeitä yhdistellen. Tule tutustumaan, jonka jälkeen ohjaaja voi ilmoittaa sinut ryhmään.
• 83081LK
ti 11–12, 12.1.–20.4.2021

Vesiliikunta
Starttiryhmät
7 krt / 32,30 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Tutustutaan liikkumiseen vedessä käyttäen apuna
omaa kehoa, veden vastusta sekä erilaisia vesiliikuntavälineitä. Ryhmässä kokeillaan myös hydrospinningiä.
• 83040LK Kevät 1
ti 17.45–18.15, 12.1.–2.3.2021
• 83041LK Kevät 2
ti 17.45–18.15, 9.3.–20.4.2021
Aikuisten alkeisuimakoulu
7 krt / 31,50 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Uimataidottomille tai heikkouimataitoisille
aikuisille.
• 83042LK
pe 18.15–19, 15.1.–5.3.2021

Aikuisten uimakoulu tekniikan alkeet
7 krt / 31,50 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Uimataitoisille aikuisille, jotka haluavat tutustua
eri uintitekniikoihin.
• 83043LK
pe 18.15–19, 12.3.–30.4.2021

Vesiliikunta – kevyemmät ryhmät
Kevennetty vesijumppa
14krt / 43,10 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Rauhallista vesijumppaa erilaisia välineitä hyödyntäen. Altaan syvyys 1,2–1,4 m, veden lämpötila
+32 astetta.
• 83055LK
ke 8–8.30, 13.1.–21.4.2021
• 83056LK
ke 14.15–14.45, 13.1.–21.4.2021

Vesiliikunta – kuntoliikkujat
Hydrospinning
53 € / 14 ot + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Riikka Porvali
Vesispinningpyörällä liikuntaa veden vastusta apuna käyttäen. Tee harjoituksesta juuri niin rankka
kuin haluat. Varsinainen harjoitus kestää 30 min,
aikaa varattu pyörien säätämiseen.
• 8120K Hydrospinning A – kevät
to 18.30–19.15, 14.1. - 29.4.2021
• 8121K Hydrospinning B – kevät
to 19.15–20, 14.1.–29.4.2021

Vesijumppa ilman musiikkia B
41 € / 14 ot + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Riikka Porvali
Taustamusiikkina on vain laineiden liplatus! Monipuolista liikuntaa veden vastusta hyväksi käyttäen.
Ei vaadi uimataitoa.
• 8123K
pe 9.15–10, 15.1.–7.5.2021
Vesi-circuit
33 € / 14 ot + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Irina Murtomäki
Tunti alkaa reippaalla alkulämmittelyllä. Tämän
jälkeen tehokas kiertoharjoittelu, jossa liikkeet ja
välineet vaihtuvat viikoittain. Loppuun lyhyt venyttely. Circuit on vaihteleva vesitreenimuoto, josta
saa niin tehokkaan, kuin haluaa.
• 8131K Vesi-Circuit A
pe 10.45–11.30, 15.1.–7.5.2021
• 8132K Vesi-Circuit B
pe 11.30–12.15, 15.1.–7.5.2021
HIIT-vesivoimistelu
14 krt / 50,40 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Raskasta intervalliharjoittelua vedessä. Tunnilla
saatetaan käyttää välineitä.
• 83069LK
ke 19.15–19.45, 13.1.–21.4.2021
Hydro+Aqua -yhdistelmäryhmä
14 krt / 75,60 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Vuoroviikoin hydrospinningia (30 min.) ja Aquatrainingia (45 min). Kausi alkaa hydrospinningilla.
Hydrospinning voidaan korvata poikkeustilanteessa aquatrainingilla ilman ennakkoilmoitusta.
• 83077LK
pe 16.45-17.45, 15.1.–30.4.2021
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Miesten tehokas vesimix
14 krt / 75,60 € + uimahallin sisäänpääsymaksu
Uimahalli, monitoimiallas
Miesten tehotreenissä vesiliikuntaa musiikin tahdissa kolmen viikon vaihtuvalla teemalla: hydrospinning (30 min./kerta), kiertoharjoittelu (45 min./
kerta) ja aquatraining (45 min./kerta). Hydrospinning voidaan korvata poikkeustilanteessa aquatrainingilla ilman ennakkoilmoitusta.
• 83078LK
la 16.30–17.30, 16.1.–24.4.2021

Kuntosali
Aloittelevat kuntosaliharrastajat
56 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Vera Saaristo
Paneudumme kuntosaliharjoittelun maailmaan.
Opimme käyttämään laitteita oikein ja harjoittelemme oikeaa liiketekniikkaa turvallisessa ympäristössä. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Sopii miehille ja naisille.
• 8110K
ti 17.35–18.35, 12.1.–20.4.2021
Starttikurssit
7 krt / 32,30 €
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Tunneilla opetetaan kuntosaliharjoittelun perusteet, opastetaan laitteiden käyttöä ja suoritustekniikkaa. Tunti sisältää ohjatun alkulämmittelyn,
harjoittelun ja loppuvenyttelyn.
• 83038LK Kevät 1
ke 18.15–19.15, 13.1.–3.3.2021
• 83039LK Kevät 2
ke 18.15–19.15, 10.3.–21.4.2021
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Kuntosali – kevyemmät ryhmät
Kevennetty kuntosali
14krt / 53,60 €
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Tunti sisältää ohjatun alkulämmittelyn, harjoittelun oman kunnon mukaan ja loppuvenyttelyn.
Joka kolmas kerta on kiertoharjoittelua.
• 83050LK
ti 9–10, 12.1.–20.4.2021

Kuntosali – kuntoliikkujat
Kuntosalitreeni
53 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Sanna Erdogan
Yhteinen alkulämmittely, lihaskuntoharjoittelu
kuntosalilaitteita ja -välineitä hyödyntäen sekä yhteinen venyttely. Vastusta ja painojen kokoa vaihtelemalla saat itsellesi sopivan rasituksen.
• 8111K
ti 8–9, 12.1.–20.4.2021
Ohjattu kuntosali
53 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Hanna Lehtimäki
Ohjattua kuntosaliharjoittelua miehille ja naisille.
Yhteinen alkulämmittely, laiteopastus ja -harjoittelu sekä yhteinen venyttely. Sopii sekä aloittelijoille että tottuneellekin kuntosalikävijälle.
• 8112K
ke 12–13, 13.1.–21.4.2021

Kiertoharjoittelu A ja B
67 € / 23 ot
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Sari Sulavuori
Kiertoharjoittelua kuntosalilaitteilla ja ilman musiikin siivittämänä. Liikkeet tehdään pattereissa.
Patteri sisältää 2–5 liikettä ja liikkeet toistetaan
2–3 kertaa ennen vaihtoa. Tunnilla tarvitaan hikipyyhettä ja vesipulloa.
• 8113K
to 17.45–19, 14.1.–29.4.2021
• 8114K
pe 18–19.15, 15.1.–7.5.2021
Kuntopiiri kuntosalilla B
Vera Saaristo
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Tehokasta ohjattua kiertoharjoittelua koko keholle
kuntosalilaitteilla ja vapaina liikkeinä. Tunti sisältää alku- ja loppuverryttelyn. Sopii kaikille.
• 8116K
pe 7.55–9.10, 15.1.–7.5.2021
Ohjattu kuntosaliryhmä
14 krt / 53,60 €
Liikuntakeskus Piironen, Kuntosali
Tunti sisältää ohjatun alkulämmittelyn, harjoittelun oman kunnon mukaan ja loppuvenyttelyn.
Osallistujan tulee osata kuntosaliharjoittelun alkeet. Joka kolmas kerta kiertoharjoittelua.
• 83058LK
ma 12.45–13.45, 11.1.–26.4.2021
• 83059LK
ma 13.45–14.45, 11.1.–26.4.2021

Venyttelyt, pilates ja kehonhuolto
Joogapilates
Huom! Foam roller -kurssi muuttunut Joogapilates-kurssiksi
43 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Aino Latvala
Jooga ja pilates sulautuvat energisoivaksi harjoitukseksi tällä kurssilla. Vahvistamme hyvää ryhtiä
ja tasapainoa ylläpitäviä tukilihaksia ja koko kehon liikeketjujen avaamisen myötä vapautetaan
stressiä ja jännitystä kehosta ja mielestä.
• 8100K
pe 9.05–9.50, 15.1.–7.5.2021
Fascia Method
73 € / 19 ot
Pollen päiväkoti
Sanna Erdogan
FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa.
Kehitämme liikkuvuutta toiminnallisin aktiivisin
venytyksin nivelten täysiä liikeratoja käyttäen, hyvällä kehon kannatuksella ja lihastoimintaketjuja
(faskialinjoja) mukaillen.
• 8101K
ke 20–21, 13.1.–21.4.2021
Fascial kehonhuolto A
46 € / 14 ot
Haarajoen koulu
Riikka Porvali
Harjoittelu perustuu kehon lihaskalvoketjujen
läpikäymiseen ja niiden kautta koko kehon tasapainon koordinaatiokyvyn parantamiseen. Tunnit
ovat kokonaisvaltaista toiminnallista liikkuvuus- ja
liikehallintaharjoittelua. Tavoitteena on myös rauhoittuminen ja rentoutuminen.
• 8102K
ma 18.30–19.15, 11.1.–26.4.2021
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Fascial kehonhuolto B
46 € / 14 ot
Juholan koulu
Riikka Porvali
Ks. muut tiedot: kurssi 8102.
• 8103K
to 17–17.45, 14.1.–29.4.2021
Jumit veks
52 € / 17 ot
Mankalan koulu
Sanna Erdogan
Kropan jumituksien kimppuun käydään kehoa
avaavin dynaamisin liikkein ja venytyksiin. Eri tunneilla painopisteet hieman muuttuvat, mutta pääasiassa aina käydään huoltaen läpi koko keho.
• 8104K
to 20.05–21, 14.1.–29.4.2021
Pilates ja kehonhuolto A ja B
70 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, A sali 1, B sali 2
Teemme liikkuvuutta ja kehonhallintaa parantavia
harjoitteita, jotka parantavat palautumista ja kudosten aineenvaihduntaa. Käytämme eri kehonhuoltotekniikoita, mm. pilatesta, joka syventää
hengitystä ja opettaa liikkumaan fysiologisesti oikein.
• 8080K
Kristiina Peltola
to 11–12, 14.1.–29.4.2021
• 8105K
Aino Latvala
pe 10–11, 15.1.–7.5.2021
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Pilates B
54 € / 11 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Leena Brotherus
Pilates on kehonhallintamenetelmä, jonka avulla
opetellaan käyttämään ja vahvistamaan keskivartalon lihaksia. Liikkeet tehdään hengityksen tahdissa. Opit käyttämään kehoasi tasapainoisesti ja
saat syvistä lihaksista tukea selkärangalle.
• 8083K
su 11–12, 10.1.–18.4.2021
Kevyt pilates jatko B
72 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Aino Latvala
Ks. Kurssikuvaus 8083.
• 8087K
ma 11–12.00, 11.1.–26.4.202
Venyttelyjumppa
54 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Vera Saaristo
Parannetaan liikkuvuutta ja kehonhallintaa rauhalliseen tahtiin kurssilaisten liikkuvuustason mukaan. Herätellään kehoa avauksin, kierroin, taivutuksin, kurkotuksin ym. Tämän jälkeen keskitytään
kehoa avaaviin venytyksiin.
• 8050K
ma 10–10.45, 11.1.–26.4.2021
Raskausajan physiopilates
66 € / 14 ot
Pajalanpihan päiväkoti, liikuntasali
Anniina Sivonen
Kurssi raskaana oleville alkuraskaudesta loppuun.
Harjoittelu perustuu pilates- ja liikkuvuusharjoitteluun ja lantionpohjan lihaksiston tunnistamiseen.
Kurssi valmistaa kehoa synnytykseen ja hoitaa raskauden mukanaan tuomia kipuja.
• 8081K
ke 17.30–18.30, 13.1.–21.4.2021

Venytellen vetreäksi
14 krt / 49,40 €
Liikuntakeskus Piironen, yläkerran voimistelualue
Kehonhuoltoa mieltä unohtamatta. Alkuverryttely,
kehoa huoltavia ja liikkuvuutta parantavia liikkeitä
ja venyttelyä. Voi sisältää rentoutuksen.
• 83053LK
to 14.15–15, 14.1.–22.4.2021

Jooga
Ota mukaan joustava vaatetus, oma alusta ja tarvittaessa peite/lämmin vaate loppurentoutukseen.
Lempeä jooga
57 € / 18 ot
Emalikukka, Liikuntasali, sisäpiha ovi nro 8
Katarina McAlester
Harjoituksessa painottuu suorittamattomuus, tilanteko kehoon, hyväksyvä läsnäolo ja hengityksen syventäminen. Helpot joogan perusasanat,
joten sopii kaiken tasoisille.
• 8059K
ti 15–16.15, 26.1.–6.4.2021
Joogaa selän hyvinvointiin A
63 € / 18 ot
Emalikukka, Liikuntasali, sisäpiha ovi nro 8
Riitta Kivelä
Selän hyvinvointiin keskittyvässä joogassa harjoitellaan selkärankaa vahvistavia liikkeitä, liikesarjoja ja venytyksiä hathajoogan tapaan, hengitystä
myötäillen. Liikkeet kohdistuvat niska–hartiaseudulle ja selkään. Avataan ”kännykkäniskaa” ja rintakehää, vahvistetaan selkä-, vatsa-, keskivartaloja lantionpohjalihaksia.
• 8061CK
pe 12.30–13.30, 15.1.–23.4.2021

Joogaa selän hyvinvointiin B
73 € / 23 ot
Kansakoulunkatu 1, Juhlasali, E-ovi
Riitta Kivelä
Ks. kurssi 8061CK
• 8061K
ma 19.15–20.30, 11.1.–26.4.2021
Hathajooga A
73 € / 23 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Nina Vuorenpää
Hathajooga sopii hyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Harjoitellaan kehoa vahvistavia, avaavia ja venyttäviä liikkeitä (asanoita) hengitystä myötäillen
tai hengitystekniikoita käyttäen. Harjoitusohjelma
etenee liikkeestä toiseen sekä lopuksi rentoudutaan ja hiljennytään.
• 8063K
to 18.30–19.45, 14.1.–29.4.2021
Hathajooga B
63 € / 18,62 ot
Seuratalo
Tiina Rosling
Lempeää ja rauhallista joogaa. Harjoitellaan liikkeen ja hengityksen samanaikaisuutta kehoa
kuunnellen. Rauhoittumista ja rentoutumista.
• 8061BK
ke 17–18, 13.1.–21.4.2021
Flow-jooga
63 € / 19 ot
Anttilan koulu
Nina Vuorenpää
Klassiset jooga-asennot ja aurinkotervehdykset
yhdistyvät dynaamiseksi liikkeeksi, joka vahvistaa kehoa, lisää liikkuvuutta. Tietoinen läsnäolo ja
syvä joogahengitys kuljettavat sarjoja eteenpäin.
Aluksi käydään läpi jooga-asentojen linjauksia ja
tekniikkaa.
• 8062K
ma 16.30–17.30, 11.1.–26.4.2021
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Kundaliinijooga
80 € / 26 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Ulla Mersinli
Kundaliinijooga on keino oppia tuntemaan itsensä
ja voimavaransa. Harjoittelussa yhdistyvät joogan
fyysiset asanat, mudrat eli käsien asennot, bandhat eli kehon lukot, hengitystekniikat, visualisaatiot, mantra, rentoutuminen sekä meditaatio.
• 8064K
ti 17.30–19, 12.1.–13.4.2021
Tanssin jooga
30 € / 7 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Ulla Mersinli
Tule energisoitumaan ja nauttimaan liikkeestä!
Tanssin joogassa yhdistyvät virtaavat joogavenytykset, helpot tanssiliikkeet ja vapaa tanssi, meditaatio ja rentoutuminen kauniin mantramusiikin
tahdissa. Harjoitus auttaa vähentämään stressiä ja
rauhoittaa mieltä.
• 8065K
ti 19.05–20.05, 12.1.–9.2.2021
Neurojooga
84 € / 28 ot
Emalikukka, Liikuntasali, sisäpiha ovi nro 8
Carita Keinänen
Hitaan liikkeen kautta kohti läsnäoloa, työskennellen autonomisen hermoston, aivojen ja sydämen
hyvinvoinnin kanssa. Tavoitteena palautua stressitilasta, antaa kehon uusiutua ja tehostaa immuunipuolustusta. Edesautamme aivojen hyvinvointia
ja ehkäisemme ikääntymistä.
• 8066K
ti 19–20.30, 12.1.–20.4.2021
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Yinjooga A
60 € / 18 ot
Emalikukka, Liikuntasali, sisäpiha ovi nro 8
Katarina McAlester
Yin jooga-asanoissa viivytään pitkään antaen kehon pysähtyä ja rauhoittua. Kun lihakset rentoutuvat, asentojen vaikutukset ulottuvat syvemmälle
jännityksiin ja jäykkyyden tuntemuksiin. Yinjooga
palauttaa ja vähentää stressiä. Et tarvitse aiempaa
joogakokemusta.
• 8076K
ti 17–18.15, 19.1.–6.4.2021
Yinjooga B
60 € / 18 ot
Saunakallion päiväkodin sali
Katarina McAlester
Ks. kurssi 8076 K
• 8077K
to 17.15–18.30, 14.1.–8.4.2021
Yinjooga C
60 € / ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Leena Brotherus
Tehdään venytyksiä kehomeditaation omaisesti.
Ei käytetä lihasvoimaa, vaan asennoissa rentoudutaan. Aktivoidaan kehon meridiaaneja, eli energiakanavia. Tunti on palauttaja keholle ja mielelle. Ei
edellytä kokemusta. Varusteina joogabolsteri, -vyö
ja kaksi tiiltä.
• 8078K
pe 18.50–20, 8.1.–16.4.2021

Joogaa ratsastajille
25 € / 7 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Katarina McAlester
Ratsastajille suunnattu joogatunti. Käydään läpi
istuntaan, tuntumaan, keskivartalon tukeen, tasapainoon liittyviä tekijöitä ja harjoitetaan mielen tasolla, miten säilyttää rauhallisuus ja pelottomuus
hevosten kanssa.
• 8079K
la 10–12.30, su 10–12.30, 16.–17.1.2021

Muu terveyttä edistävä
liikunta – elintaparyhmä
Apua unettomuuteen -ryhmät
4 krt / 20 €
JUST
Ryhmä uniongelmista kärsiville. Tehdään käytännön harjoituksia, tutustutaan menetelmiin ja työkaluihin osana unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa. Kukin ryhmä kokoontuu 3 viikoittaista kertaa
sekä seurantatapaamisen.
• 83044LK
Ryhmä 1 ke 16.10–17.30, 13.1.–24.3.2021
• 83045LK
Ryhmä 2 ke 16.10–17.30, 10.2.–28.4.2021
Pieni päätös päivässä -painonhallintakurssi
7 krt / 28 €
JUST
Voit ilmoittautua ryhmään, jos terveyspalveluidesi tuottaja on Keusote Järvenpää. Yli 18-vuotiaille,
joiden painoindeksi yli 30. Ryhmä kokoontuu 6
viikoittaista tapaamista sekä seurantatapaamisen.
• 83046LK
Kurssi 2 ti 16.30–18, 12.1. - 6.4.2021

Muu terveyttä edistävä
liikunta – kevyemmät ryhmät
Asahi
57 € / 14 ot
Anttilan koulu
Nina Vuorenpää
Asahi on rauhallista terveysliikuntaa. Liikkeet ovat
yksinkertaisia ja ne tehdään hengitystä kuunnellen pystyasennossa. Kehittää tasapainoa ja kehonhallintaa, rentouttaa mieltä ja kehoa.
• 8011K
ma 17.30–18.15, 11.1.–26.4.2021
Kuntouttava polvi–lonkkaryhmä
57 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen
Meiju Jauhiainen
Suunnattu lonkka–polvi-kivuista kärsiville ja/tai
leikatuille. Monipuolista terapeuttista harjoittelua
eri menetelmin, keskitytään parantamaan liikkuvuutta ja lihasvoimaa polvien ja lonkkien näkökulmasta.
• 8013K
ke 16–17, 13.1.–21.4.2021
Tasapainoa ja kehonhallintaa senioreille
45 € / 14 ot
Harjoitushalli, liikuntasali
Hanna Lehtimäki
Tasapaino on keskeistä itsenäiselle selviämiselle.
Pyrkimyksenä vähentää kömpelyyttä, parantaa liikesujuvuutta ja tuoda varmuutta. Tehdään alaraajojen lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita.
• 8020K
ma 12–12.45, 11.1.–26.4.202

81

Kevennetty kuntojumppa
14 krt / 49,40 €
Harjoitushalli, liikuntasali
Kevennettyä kuntojumppaa oman kunnon mukaan ilman hyppyjä tai juoksua. Tunti koostuu
alkulämmittelystä, kehonhallinta- ja lihaskunto-osuudesta sekä loppuvenyttelystä.
• 83051LK
ke 10.45–11.30, 13.1.–21.4.2021
Kevennetty tasapainokuntopiiri
14 krt / 53,60 €
Liikuntakeskus Piironen, yläkerta
Tasapainoa, lihaskuntoa ja kehonhallintaa kehittävä kiertoharjoitus. Tuntiin kuuluu ohjattu alkulämmittely, tasapaino- ja lihaskuntoharjoitteita yhdistävä kuntopiiri sekä loppuvenyttely.
• 83052LK
to 13–14, 14.1.–22.4.2021

Muu terveyttä edistävä
liikunta – kuntoliikkujat
Vatsa–reisi–pakara
65 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Vera Saaristo
Opit kyykkytekniikoita ja harjoittamaan vatsa- ja
pakaralihaksia. Tunnit koostuvat lämmittelystä,
vatsa-, reisi- ja pakaralihastreenistä sekä lyhyestä
venyttelystä. Toisinaan mukana kuminauhat tai
painot.
• 8021K
ti 16.35–17.20, 12.1.–20.4.2021
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Kevyt lihaskuntojumppa
47 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Nina Vuorenpää
Kehonhuoltomenetelmiä yhdistävä tunti, tavoitteena hyvä ryhti. Harjoitukset vahvistavat keskivartalon tukilihaksia, parantavat liikkuvuutta ja
tasapainoa. Sopii aloittelevalle harrastajalle.
• 8022K
to 17.30–18.30, 14.1.–29.4.2021
Lihaskuntoa aamupäivällä
47 € / 14 ot
Harjoitushalli, liikuntasali
Nina Vuorenpää
Eri kehonhuoltomenetelmiä yhdistävä tunti, tavoitteena hyvä ryhti. Harjoitukset vahvistavat keskivartalon tukilihaksia, parantavat liikkuvuutta, tasapainoa ja keskittymiskykyä. Sopii aloittelijoille.
• 8023K
ti 8.45–9.45, 12.1.–20.4.2021
Kahvakuula ja lihaskunto
52 € / 17 ot
Mankalan koulu
Sanna Erdogan
Teemme kahvakuulan perusliikkeitä. Tunti sisältää alkulämmittelyn, kahvakuulaliikkeisiin perustuvan harjoitteluosuuden ja lyhyet venyttelyt.
Kolmen viikon välein vaihtuva ohjelma. Tarvitset
oman kahvakuulan.
• 8025K
to 18.05–19, 14.1.–29.4.2021

Kahvakuula edistyneille
59 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Sari Sulavuori
Opit toiminnallista harjoittelua kahvakuulan avulla. Alkulämmittelyn jälkeen tehdään kuulalla lihaskuntoharjoitteita pattereissa (3–8 liikettä), joissa
syke nousee. Patteri toistetaan 2–5 kertaa. Kahvakuulan perusteet osaavalle.
• 8027K
ma 18.30–19.30, 11.1.–26.4.2021
Helppo aamujumppa
43 € / 14 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Vera Saaristo
Herätellään keho viikkoon lihaksia vahvistaen.
Kurssikerroilla alkulämmittely, lihaskunto-osio ja
loppuvenytykset. Välillä käytetään kuminauhoja,
keppejä tai pieniä käsipainoja. Jumpataan myös
lattiatasolla.
• 8028K
ma 9–9.45, 11.1.–26.4.2021
Haarajoen miesten kuntopiiri
64 € / 23 ot
Haarajoen koulu
Riikka Porvali
Kiertoharjoitus oman kunnon mukaan. Ohjattu
alkulämmittely, kuntopiiriharjoitus ja loppuvenyttely.
• 8030K
ma 19.20–20.35, 11.1.–26.4.2021

Haarajoen kuntojumppa
55 € / 19 ot
Haarajoen koulu
Riikka Porvali
Matalan kynnyksen jumpparyhmäkuntojumppaa
ilman juoksua ja hyppyjä kunnon mukaan. Alkulämmittely, lihaskunto-osuus ja loppuvenyttely.
Otathan jumppa-alustan mukaan.
• 8031K
ma 17.30–18.30, 11.1.–26.4.2021
Teemamix
54 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Sari Sulavuori
Pääset kokeilemaan eri lajeja ja saat harjoitusta
keholle. Teemat vaihtuvat kolmen viikon välein
rauhallisista reippaampiin; esim. keppi-, reisi-vatsa-pakara- ja keskivartalotreeniä.
• 8032K
ma 17.30–18.30, 11.1.–26.4.2021
Hyvän olon mix -verkkokurssi
55 € / 16 ot
Meiju Jauhiainen
Opetus verkkostriiminä. Opettaja ohjaa reaaliaikaisesti, häneen on kamera- ja ääniyhteys. Voit
osallistua kurssille kotoasi käsin. Vetreyttä, liikkuvuutta ja rentoutta tarjolla kurssilla, jossa liikumme hyvän olon teemoin. Esim. niska–selkä-jumppaa, pilatesta ja venyttelyä.
• 8033K
ke 13.45–14.45, 20.1.–21.4.2021
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HIIT
78 € / 17 ot
Mankalan koulu
Sanna Erdogan
Tehdään lyhyitä, kovatehoisia harjoituksia. Tunneilla alkulämmittely, lihaskuntoharjoittelua ja
kestävyyttä kehittäviä harjoitteita. Venyttelyt. Korkea intensiteetti. Liikkeet tehdään kehon painolla.
• 8034K
to 19.05–20, 14.1.–29.4.2021
Strong by Zumba®
50 € / 15 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Leena Brotherus
Intervalliharjoittelu, sis. hyppyjä, kyykkyjä ja punnerruksia. Tunnilla ei tanssita, mutta liikutaan
musiikin tahtiin. Kehonpainolla tehtäviä lihaskuntoliikkeitä ja sykettä nostavia osioita. Ei sovellu
liikuntarajoitteisille. Mukaan treenikengät, juomapullo ja hikipyyhe!
• 65101K
su 12–13, 10.1.–18.4.2021, ei tuntia 24.1. ja 28.3.
Flexibar-Body
40 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 2
Sari Sulavuori
Alkulämmittely tehdään flexibaria käyttäen kuin
keppijumpasssa. Lihaskunto-osuudessa käytetään
myös käsipainoja. Flexi-bar-tangolla tehtävä heiluriliike laittaa selän ja vatsan lihakset töihin. Musiikki rytmittää liikettä.
• 8035K
to 19–20, 14.1.–29.4.2021
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Kuntokiekko
68 € / 16 ot
Harjoitusjäähalli
Mika Hagelin
Tervetuloa kuntokiekon pariin miehet, naiset ja
työtoverit. Sinulle, joka et halua osallistua virallisiin peleihin, vaan pelata kuntoilumielessä jäähallissa. Tarvitset luistimet, mailan ja kypärän. Suosittelemme kasvosuojusta ja käsineitä.
• 8036K
ti 7–7.50, 12.1.–20.4.2021
Circuit
47 € / 19 ot
Liikuntakeskus Piironen, Sali 1
Sari Sulavuori
Kiertoharjoittelu, jossa kierretään pisteeltä toiselle eri välineitä käyttäen. Tunnin voi tehdä oman
kunnon mukaan, musiikki tsemppaa liikkeissä.
Alkulämmittely kiertoharjoitteluna. Lyhyet loppuvenyttelyt.
• 8040K
to 16.30–17.30, 14.1.–29.4.202
Kuntopiiri
14 krt / 53,60 €
Harjoitushalli, kehäkamppailusali
Kiertoharjoitteluna toteutettu tasapainoa, lihaskuntoa ja kehonhallintaa kehittävä tunti. Tuntiin
kuuluu ohjattu alkulämmittely, kuntopiiri sekä
loppuvenyttely.
• 83065LK
ke 9.15–10.15, 13.1.–21.4.2021
Kuntojumppa
14 krt / 53,60 €
Harjoitushalli, liikuntasali
Kuntojumppaa ilman hyppyjä tai juoksua eri
välineitä käyttäen. Tunti sisältää alkulämmittelyn,
kehonhallinta- ja lihaskunto-osuuden sekä loppuvenyttelyn.
• 83067LK
ke 11.35–12.35, 13.1–21.4.2021
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