
KEVÄT 2022



LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS
 
73071 Pilates ja kehonhuolto jatko sunnuntai kevät | 9.1–20.3.2022
Onko sinulla jo pilateksen perusteet hallussa ja sunnuntai sopisi harjoituspäiväksi?
77853 Lavatanssikurssi aloittelijoille kevät Peräseinäjoki | 10.1.–7.2.2022
Mitään ei tarvitse osata etukäteen – harjoitellaan erityisesti Fuskun askeleita.
77091 Lavatanssien jatkokurssi kevät | 11.1.–29.3.2022
Tule hakemaan täydennystä perustaitoihisi
78221 Soivat äänimaljat kevät | 11.1.–12.4.2022
Tule kokemaan miten äänimaljojen värähtely vapauttaa jumeja. Katso myös muut 
rentouttavat kurssit kuten hoitava ääni ja hengitys, kundaliinijooga jne.
73441 Venyttelyjumppa eläkeläiset C kevät | 12.1–13.4.2022
Onko kankea olo, kaipaako tasapaino harjoitusta? Tehdään lempeästi venytyksiä.
78401 Voimaa vievät ihmissuhteet lauantai | 26.2.2022
Tule oppimaan keinoja selvitä energiaa kuluttavissa ihmissuhteissa.

KIRJALLISUUS
 
31141 Runoilla | 11.1.–19.4.2022, joka toinen viikko
Rento ja käytännönläheinen kurssi, jolla kirjoitetaan paljon erityyppisiä runoja. Etsitään ja 
vahvistetaan omaa runoilijaääntä. Jonkin verran käytännön harjoittelua tukevaa teoriaa. 
Sopii sekä vasta-alkajille että jo runojen kirjoittamista harrastaneille.

KEVÄÄN KURSSITARJONTA ON TÄYDENTYNYT 
UUSILLA KURSSEILLA. 

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN VIIKKO ENNEN KURSSIN ALKUA. 

LÖYDÄT MAHDOLLISET MUUTOKSET SIVULTA: OPISTOPALVELUT.FI/SEINAJOKI 



KÄDENTAIDOT
 
22071 Miniryijy | 10.1.–21.3.2022 
Tule itse luomaan miniryijy solmien ja ommellen.
20301 Tee itse treenivaatteet ja trikoot | 12.1.–9.2.2022
Ompele treenivaatteita joustavista materiaaleista.
20531 Kässä-Miitti keväällä – Keskeneräisten töiden paja | 19.–20.2.2022
Tee keskeneräiset ompelu- tai neuletyöt valmiiksi tai uudet käsityöurakat alkuun.
20171 Tuunaa perinnehame | 21.1.–4.2.2022
Tuunaa upea hame, joka huomataan kylillä ja kaupungissa!
20081 Kuosisuunnittelu – pintakuvion muotoilu | 5.2.2022 Asiakkaan toive!
Pintakuvion sommittelun perusteita ja kuviosuunnittelun harjoituksia.
20311 Kaavat omilla mitoilla | 16.2.–23.2.2022 Asiakkaan toive!
Opi korjaamaan lempivaatteesi kaavaa.
20321 Kesämekkoja | 9.3.–13.4.2022
Helmat hulmuten kesään, ompele mekkoja arkeen ja kesärannalle!
25201 Huovuta huiveja | 26.–27.3. 2022
Tutustu huovutuksen eri tapoihin ja pehmeän villan työstämiseen.
26051 Lapsen kanssa: Huopahahmot | 2.–3.4.2022. 
Muotoile neulahuovutuksella huopahahmo.
25381 Pisankamunat pääsiäiskoristeiksi | 8.4.2022
Koristele kanan- tai hanhenmunia perinteisellä pisankka –vahatekniikalla koristeiksi.

KUVATAIDE
 
51111 Tutustu tekemiseen: Taidemix | 10.1.–11.4. 2022
Kokeile kuvataidetta ja tutustu eri työskentelytapoihin.
52071 Tutustu tekemiseen: Grafiikkaa colalitografialla | 14.1.2022
Grafiikkaa painolevyllä, jonka valmistamiseen käytetään colaa.
52434 Helppoa grafiikkaa Ylistarossa | 20.1.–24.3.2022
Helppoja ja hauskoja grafiikan tapoja luovuutesi toteuttamiseksi.
50041 Päivämaalarit | 25.1.–5.4.2022
Tutustumme kuvataiteeseen kokeilemalla.
50141 Be your dream – Unelmaminä | 8.–22.2.2022
Taidetyöskentelyä itsetuntemuksen, voimavarojen, unelmien ja haaveiden äärellä.
50081 Arkkitehtuuripaja aikuisille kevät | 14.2.–28.3.2022
Toiminnallinen taidepaja aikuisille, jossa työstämme omia havaintojamme tilasta.
52081 Tutustu tekemiseen: Grafiikkaa hiekkapaperipainannalla | 18.2.2022
Grafiikkaa painolaattana hiekkapaperi.
52091 Tutustu tekemiseen: Grafiikkaa monotypialla | 18.3.2022
Grafiikkaa maalauksellisesti.
52601 Altered books | 25.–27.3.2022 Suosittua nyt!
”Muunneltu kirja” on luovaa työskentelyä kierrätysmateriaaleista.
50101 Tartu hetkeen! Iloa ja voimaa taiteesta | 1.–3.4.2022
Avaamme aistit, nautimme hetkistä kirjoittamalla, maalaamalla ja liikkumalla.
51444 Lapsen kanssa: Keväisiä kortteja grafiikalla | 30.4.2022
Luo kauniita ja taiteellisia kortteja lapsen kanssa kevään juhliin ja muistamisiin.



LUENNOT
 
“Taitajan jäljillä – Kulttuuria käsillä” on luentosarja rakkaudesta käsillä 
tekemiseen, vankkaan näkemykseen ja kulttuurin elävöittämiseen. Luentosarjan 
Taitajilla on kullakin oma tarinansa käsityöhön perinteenä ja merkitykseen 
kulttuurin osana Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

 25071 Voiko Suomessa elää perinteisellä käsityöllä? | 20.1.2022
 Jarkko Haukkala, Toimitusjohtaja ja yrittäjä Iisakki Järvenpään puukkotehdas

”Taitajan jäljillä – Kulttuuria kaikille” on luentosarja yhteistyöstä, jossa taide 
on oleellinen työskentelytapa ja vuorovaikutusta. Sana-ja kuvataiteen taitajat 
kertovat omista hankkeistaan lasten tai ikäihmisten kanssa. Luentosarjassa 
sosiokulttuurisia hankkeita Etelä-pohjanmaalla ja Kyrönmaalla.

 25081 Selkotarinan voima ikäihmisille | 17.2.2022 
 Sanna-Leena Knuuttila, Selkokielen asiantuntija, selkokirjailija

 25091 Ihmeen kaunista. Taidetta lasten kanssa | 24.3.2022 
 Virpi Timonen, Taidekasvattaja

 25101 Kulttuurihyvinvoinnin helmiä | 7.4.2022
 Katja Kujala, Sosiokulttuurisen työn hankekoordinaattori

11431  Il medioevo-keskiajan ihmiset ja elämä | 22.1.2022 
Keskiajalla otettiin myös suuria askelia ihmiskunnan kehityksessä. Poimitaan ne esiin ja 
samalla pohditaan minkälaista elämää tavalliset ihmiset keskiajalla oikein elivät. 

11441  L´arte sacra in Italia - Pyhä taide Italiassa | 23.1.2022 
Jatkona luennolle Keskiajan ihmiset ja elämä tutustumme erityisesti keskiajan 
arkkitehtuuriin ja taiteeseen. 

11421 La Cappella Sistina- Sikstuksen kappelin synty, evoluutio ja hahmot | 6.2.2022 
Millainen oli Sikstuksen kappelin kehitysprosessi ja minkälaiset ihmiset olivat mukana? 

00540 Henkinen äly | 10.3.2022
Luento henkisen älyn sisällöstä. Pohditaan arvotietoisuutta, viisaasta ja myötäelävää 
elämänasennetta sekä sisäisen ja ulkoisen rauhan toteutumista.



VERKKOKURSSIT

14510 Tutustu tai kertaa - ranskaa verkossa, tasot 1-3/A1-B1 | 17.1.–11.4.2022 
Tällä kurssilla voit valita sinulle sopivan linjan oman tasosi mukaan. Matkailulinja: 
tutustutaan matkailijalle hyödyllisiin asioihin. Lisäksi kulttuuritietoa Ranskasta tai 
Kertauslinja: käydään läpi ranskan perusasioita.

12190 Emails in English for work verkkokurssi | 18.1.–5.4.2022 
Kurssilla käydään läpi sähköpostin rakennetta, sähköpostifraaseja, sähköposteissa 
tarvittavia rakenteita ja kirjoitetaan sähköposteja eri työelämän tilanteisiin. Kurssi sisältää 
teoriaosuuden viikoittain palautettavan soveltamistehtävän, josta saa palautteen. 

11170 Finnish for beginners online, Suomen alkeet verkossa | 21.1.–15.4.2022 
Finnish online course for beginners. Let’s start learning Finnish from scratch - with a focus 
on words and phrases needed in everyday life and basic grammar. Suomen alkeistason 
kurssi verkossa. Aloitetaan suomen kielen opiskelu ihan alusta.

73140 Painonhallintaa ja hyvinvointia verkkokurssi kevät | 17.1.-21.2.2022 
Osallistu etätuntiin – saat vinkkejä painonpudotukseen ja yleiseen hyvinvointiin 
Haluatko treenata kotona koko kevätlukukauden? 

73030 Pilates alkeet verkkokurssi kevät 
Sinulle lähetetään 10.1.2022 youtube linkit neljään pilatestuntiin. Huom tunnit ovat samoja 
kuin syksyn tarjonnassa

73110 Terve selkä kevät verkkokurssi
Saat linkit kolmeen tuntiin jossa harjoitukset keskittyvät rangan liikkuvuuteen ja 
tukilihaksiin. Huom tunnit ovat samoja kuin syksyn tarjonnassa

73080 Vapaa lantio kevät verkkokurssi
Tuntuuko alaselkä ja lantio kireältä? Saat linkit kolmeen tuntiin ja voit tehdä 
liikkuvuusliikkeitä kotona. Huom tunnit ovat samoja kuin syksyn tarjonnassa

Opiskele kieliä tai 
huolla kehoasi kätevästi 

verkkokursseilla!



LIIKUNTA

72071 Kuntosali ikäihmiset maanantai kevät | 10.1.–11.4.2022
Tule mukaan kokeilemaan, miten helppoa lihaskuntoharjoittelu voi olla.
72361 Kuntosali alkeet naiset ja miehet kevät | 13.1.–21.4.2022
Tule yksin tai yhdessä.
76101 Vanhempi-lapsi akrobatia kevät alkaa | 11.1.–12.4.2022
Etsitkö mukavaa tekemistä 4-7 –vuotiaan lapsesi kanssa?
74181 Jooga odottaville äideille kevät A | 12.1.–9.2.2022
Raskausajan lempeää joogaa, voit tulla mukaan raskauden kaikissa vaiheissa.
74091 Kundaliinijooga alkeet aamu kevät | 12.1.–23.3.2022
Kaipaako aamusi ja arkesi rauhoittumista rentouttavan joogan avulla?
78341 Hoitava ääni ja hengitys sunnuntai | 13.3.2022
Tiesitkö että omalla äänellä ja hengityksellä on hoitava vaikutus?

MUSIIKKI

46121 Synnytyslaulukurssi | 3.5.–17.5.2022
Synnytyslaulu auttaa rentoutumaan raskausaikana ja synnytyksessä ja toimii myös 
lääkkeettömänä kivunlievityksenä.
46172 Klassisen laulun lyhytkurssi E | 9.5.–10.5.2022
Kurssi sopii kaiken tasoisille laulajille – edetään jokaisen omista lähtökohdista käsin. 
Sisältää yksilöopetusta ja yhteisen ryhmätunnin.

Lasten ja vanhempien musiikkiryhmissä tilaa, kysy tarkemmat 
kokoontumisajat ja ikäryhmät laura.kivimaki@seinajoki.fi

NÄILLÄ KURSSEILLA VIELÄ PAIKKOJA VAPAANA 

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN VIIKKO ENNEN KURSSIN ALKUA. 

LÖYDÄT MAHDOLLISET MUUTOKSET SIVULTA: OPISTOPALVELUT.FI/SEINAJOKI 



TIETOTEKNIIKKA

Digitrainereilta saat digiohjausta keskiviikkoisin. Soita ja varaa aika 
digitrainereille numerosta 044 425 5004.

61301 Tietotekniikan yksilöohjaus/kevätlukukausi 
Voit varata ajan henkilökohtaiseen digiohjaukseen numerosta 044 425 5319 / Aino Pätsi 
Ajankohta sovitaan yhdessä ohjaajan kanssa.
61041 Työelämän tekstit haltuun Wordillä | 10.1.–7.2.2022
Tule oppimaan tai kertaamaan tekstinkäsittelyohjelma Wordin monipuolisia toimintoja.
60601 Ipad-tablet –tutuksi | 10.1.–21.2.2022
Tule oppimaan Ipad-tabletin monipuolisia toimintoja.
64141 Ohjelmoi oma peli 12-16 -vuotiaat B | 10.1.–21.3.2022
Tule oppimaan peliohjelmointia, pikseligrafiikan ja pelimusiikin tekemistä.
64031 Ohjelmoi oma peli jatkokurssi | 11.1.–23.3.2022
Jatkokurssi sinulle, joka olet hankkinut jo perustaidot ohjelmoinnissa.
64111 SketchUp perusteet | 19.1.–16.2.2022  
Tule opettelemaan 3D-mallinnusta ilmaisella Sketchup-ohjelmalla.

VALOKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY

56361 Lightroom perusteet | 13.1.–10.2.2022
Opi järjestämään ja käsittelemään kuviasi Lightroom-ohjelmalla.
56181 Valokuvauskurssi ikäihmisille | 25.1.–12.4.2022
Rennolla kurssilla opettelemme käyttämään omaa digikameraa monipuolisemmin ja 
teemme harjoituksina kuvaustehtäviä.
56371 Photoshop perusteet, kertauskurssi | 19.–20.2.2022
Tule kertaamaan viikonlopuksi kuvankäsittelyohjelma Photoshopin käyttöä.
56411 Studiokuvaus ja käsittely työpaja kevät | 12.3.–13.3.2022
Tule harjoittelemaan studiokuvausta viikonloppukurssille.

KAUNEUS

79111 Tyylikurssi II | 8.3.–9.4.2022
Jatkokurssi Tyylikurssi naisille-kurssille
79121 Pukeutumisen ekologia | 26.4.–17.5.2022
Miten sinä voit pienentää hiilijalanjälkiäsi järkeistämällä vaatekaapin sisältöä? Pohdintaa 
eri näkökulmista ja käytännön harjoitustöitä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
www.opistopalvelut.fi/seinajoki



TAITEEN PERUSOPETUS: TEATTERI

31300 Luovaamo Varhaisiän teatteriopinnot 6-7 –vuotiaat | 1.9.2021–31.5.2022
Jono vapautuviin opiskelupaikkoihin.
31400 Luovaamo teatteritaiteen perusopetus 8-18 –vuotiaat | 1.9.2021–1.6.2022
Jono vapautuviin opiskelupaikkoihin. 

KUVATAIDE

50051 Taidelabra alakoululaisille 1.-3. -luokkalaisille | 1.10.2021–25.3.2022
Taidelabrassa oppimisen pääpaino on kokeilussa, havainnoinnissa ja kokemuksessa. 
Labrassa testaamme eri materiaaleja ja tuotamme taidetta, jota voi kokea usealla eri aistilla.
51161 Tunnemaalaus kevät | 13.1.–22.3.2022
Tuo esiin ja käsittele tämän hetken tunteitasi maalaten, piirtäen ja muovaillen.
52471 Paperitaide 4: Korttikirja | 21.–22.1.2022 
Sido kauneimmat korttisi kirjaksi helpolla napinläpipistosidoksella.
52481 Paperitaide 5: Japanilainen kirjansidonta 2 | 18.–19.2.2022 Suosittua nyt!
Kurssilla perehdyt japanilaiseen kirjansidontaan esim. nippukirjaan, Hantori-kirjaan tai 
Yamato-vihkoon.
50211 Kuvituskuvan perusteet | 23.–24.4.2022
Ideoimme ja luonnostelemme omaa kuvakäsikirjoitusta.
50344 Piirrä ja maalaa luonnossa | 14.5.–11.6.2022
Piirrä tai maalaa keväistä ja kesäistä luontoa Kirkonkosken lähimaisemissa

TEKNINEN TYÖ

29721 Soitinrakennus C | 14.1.–29.4.2022
Valmistetaan tasakantinen (Fender-tyylinen), pulttikaulainen sähkökitara tai -basso.
29651 Puusorvaus kesä | 30.5.–3.6.2022
Puusorvauksen aloittelijoille sekä jo kokeneille puusorvareille.
29911 Soitinrakennuksen kesäkurssi | 7.6.–26.7.2022
Kurssilla teemme keskeneräiset projektit valmiiksi.



KÄDENTAIDOT

20381 Ompelun alkeet | 10.1.–21.3.2022
Ompele vaatteita helpoilla kaavoilla ja ompeluratkaisuilla.
25441 Hopeakorut 1 kevät | 11.1.–12.4.2022
Puno ketjuja tai istuta kiviä koruihin: valmista riipuksia, rannekoruja ja sormuksia.
25511 Korukivenhionta kevät | 12.1.–13.4.2022
Avaa kivien syvimmät salaisuudet ja hio niistä esiin kauneutta.
21191 Ihana trikoonukke | 14.–16.1.2022
Ompele pehmeä nukke trikoosta.
22061 Lankalounas keväällä | 14.1.–25.3.2022
Lounasaikaan lankatöitä, neulomme, virkkaamme tai kirjomme itselle mieluista.
23071 Makrameen perusteet 3. | 15.1.2022 Suosittua nyt!
Opit makrameen perussolmut ja solmeilet pienen seinävaatteen kotiisi.
25151 Värikästä värjäystä | 15.–16.1. 2022 Suosittua nyt!
Opi lumi- ja jäävärjäystä sekä Kool-Aid- ja reaktiivivärjäystä luonnonmateriaaleille.
26011 Kässämix keväällä | 19.1.–30.3. 2022 Koululaisille!
Tule koululainen puuhaamaan tekstiilikäsityötä ja kuvallista ilmaisua. 
21121 Laukkuja joka lähtöön | 28.1.–27.2.2022
Valmista tyyliisi sopivan laukun haluamastasi materiaalista.
20051 Tutustu tekemiseen: Saumuri tutuksi 2. | 4.–6.2.2022
Kurssilla opit saumurin peruskäyttöä ja joustavien materiaalien ompelemista.
25571 Pronssi- ja hopeakorut, kevät | 4.2.–9.4. 2022
Valmista koruja ketjuista kiviriipuksiin.
20021 Kirjat & kutimet –juttupiiri | 9.2.–11.5.2022 
Kirjaston ja kansalaisopiston yhteistyönä harrastetaan yhdessä: kuuntelemme ääneen 
luettavia kirjoja ja juttelemme käsityön tekemisestä.
20441 Tilkkuviikonloppu kevät | 11.–13.2.2022
Tilkkutöiden ompelua sydämen kyllydestä: kukkaro, kassi tai muuta kaunista.
21021 Vanhanajan Nalle keväällä | 11.–13.3.2022
Valmistamme Vanhanajan nallen aidosta mohairkarvasta käsin ja koneella ommellen.
23081 Makrameekoruja Ystävän kanssa | 19.2.2022
Kutsu Ystäväsi mukaan hurmaaviin kädentaitoihin solmeilemaan yhdessä koruja.
253331 Nahkatuotteita kasviparkkinahasta kuvioimalla-perusteet | 18.–20.2.2022
Perehdy perusteissa kuviointityökaluihin ja valmista pieni nahkatuote.  
22221 Koneneulonta keväällä | 18.–20.3.2022
Opiskelemme koneneuleiden perusteet, kaavan piirtämisen ja mallitilkun.
25371 Ihanat tuohityöt | 18.–20.3.2022
Tutustu tuohitöiden perusteisiin. Puno kurssilla esim. leipäkori tai säilytyskoppa.

LAPSILLE: Tutustu tekemiseen ja Lapsen kanssa -kurssit
26151 Tutustu tekemiseen: Ystäväkutsut – Iltapäivä kavereille (6-9v.) | 14.1.2022
Kutsu ystävä mukaan tekemään yhdessä pienet kutsut askarrellen ja leipoen.
26161 Tutustu tekemiseen: Ystäväkutsut – Iltapäivä kavereille (6-9v.) | 11.2.2022
Kutsu ystävä mukaan tekemään yhdessä pienet kutsut askarrellen ja leipoen.
26171 Tutustu tekemiseen: Ystäväkutsut – Iltapäivä kavereille (6-9v.) | 18.3.2022
Kutsu ystävä mukaan tekemään yhdessä pienet kutsut askarrellen ja leipoen.
51331 Lapsen kanssa: Luovaa toimintaa 3 ”Lohikäärme ja väsynyt pöllö” | 15.1.2022
Kirjoittamisen, maalaamisen, musiikin ja liikkeen avulla luovuuteen, lapsen kanssa.
51381 Lapsen kanssa: Grafiikkaa keväällä | 22.1.-12.3.2022
Tutustu grafiikkaan helposti yhdessä lapsen kanssa.



KOTITALOUS JA PUUTARHA
85031 Yrttien viljely. 1.2.2022
Opit yrttien viljelyn niksejä.
80141 Ruoanvalmistukseen uusia raaka-aineita ja menetelmiä 12.–19.1.2022
Kurssilla perehdytään uusiin raaka-aineisiin ja niiden valmistukseen ruoiksi.
83012 Lauantaibrunssi tammikuu 15.1.2022
Aamiaisen ja lounaan yhdistelmä toimii rentouttavana päivän aloituksena.
80220 Sushi-kurssi kevät 29.1.2022
Opetellaan tekemään kahdenlaista sushia Suomessa saatavilla olevista raaka-aineista.
80210 Rentoa leivontaa: Sokerimassakoristeet 30.1.2022
Kurssilla harjoitellaan tekemään sokerimassakoristeita.
80066 Juuston valmistus kotona 3.2.2022
Opi valmistamaan juustoja kotioloissa.
80230 Haastetta leivontaan: Sugarsheet-kakku 12.–13.2.2.2022
Kurssilla leivotaan kakku ja koristellaan reuna sugarsheet-tekniikalla. Haastavampi kurssi.
80240 Rentoa leivontaa: Pinjata kakku, myös lapsille 13.2.2022
Kurssilla leivotaan ja koristellaan pinjatakakku. Sopii aloittelijoille ja lapsille.
80250 Koristele pursottamalla kukkakorikakku 19.–20.2.2022
Kurssilla harjoitellaan pursotustekniikoita ja opetellaan niksit kreemin valmistamiseen.
80260 Macaron-leivokset Pääsiäinen 12.–13.3.2022
Opit kurssilla  perusasiat macaron valmistuksesta.
83015 Lauantaibrunssi huhtikuu 9.4.2022
Aamiaisen ja lounaan yhdistelmä toimii rentouttavana päivän aloituksena.
83092 Satokausiruokaa kevät 13.4.2022
Lähdemme kokeilemaan satokauden kasviksia käytännössä.

Tarjonnassamme myös Kokkikerhot alakoululaisille. Tulossa myös gluteenitonta 
leivontaa, kaikki kurssit osoitteessa opistopalvelut.fi/seinajoki

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
www.opistopalvelut.fi/seinajoki



KIRJOITTAMINEN JA RUNOT

30242 Kirjoittajatreffit | 15.1.–16.4.2022 
Tule kirjoittamaan yhdessä luovia ja rentoja kirjoitusharjoituksia.
31131 Samoillen luonnossa runoiluun | 31.3.–19.5.2022
Samoilet luonnossa, tunnet rosoisen pinnan männyn iholla, kuulet mustarastaan 
vihellyksen, haistat sammalpeitteen happaman tuoksun saappaasi alla.

KIELET

19321 Viittomakielen alkeet | 10.1.–21.3.2022 
Viittomakielen alkeet-kurssilla käymme läpi arkipäivän tilanteita ja sanastoa yhdessä. 
Kurssi sopii kaikille viittomakielestä ja viittomista kiinnostuneille. 
14531 Ranskan jatkokurssi B1 | 12.1.–27.4.2022 
Ranskan jatkokurssi useamman vuoden kieltä opiskelleille. Aiheina maailmankatsomukset, 
musiikki ja kirjallisuus, sekä vaihtelevia ajankohtaisia materiaaleja. 
15041 Venäjän  ääntäminen ja kuulunymmärtämisen vahvistaminen | 19.1.–16.2.2022 
Tällä lyhytkurssilla harjoitellaan aakkosia, sanojen ääntämistä, kerrataan ja vahvistetaan 
aikaisemmin opittuja asioita sekä tehdään puheen ymmärtämisen harjoituksia.
19271 Üdvözöljük Magyarországon! – Tervetuloa Unkariin | 9.2.–13.4.2022 
Tällä kurssilla opit perusteet Unkarin kulttuurista, historiasta, maantieteestä ja 
väestötieteestä sekä ihmisten käyttämistä perusilmaisuista. 
11571 Risteilyruotsia | 11.2.–8.4.2022 
Kurssilla pääset tutustumaan täsmäiskulla ruotsinristeilyllä eteen tuleviin 
kielenkäyttötilanteisiin. 
16141 ¡Vamos de viaje! – Matkailuespanjan kurssi | 28.3.–30.5.2022 
Tällä kurssilla saat varsin hyvän työkalupakin matkalla vastaan tulevien tilanteiden varalle.
12171 Listening and Pronunciation | 5.4.–3.5.2022 
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat petrata englannin puheen ymmärtämistä ja ääntämistä. 

PÄTEVÖITTÄVÄT

99061 Rannikkolaivurikurssi | 18.1.–22.4.2022
Tule oppimaan ja suorittamaan kansainvälisen huviveneen kuljettajan pätevyystutkinto.
86061 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus C | 22.1.2022
Järjestyksenvalvojakortin uudistamisen yhteydessä tulee esittää poliisilaitokselle todistus 
järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen suorittamisesta.
00451 MLL Lastenhoitajakurssi | 27.1.–24.2.2022
MLL:n kanssa yhteistyössä toteutettava lastenhoitajakurssi antaa sinulle mahdollisuuden 
toimia lastenhoitajana perheissä.
78911 Ensiapukurssi I kevät | 5.2 ja 12.2.2022
Ensiavun peruskurssi SPRn ohjelman mukaan.
99071 Cevni | 19.3.2022
Tule suorittamaan Euroopan sisävesiliikenteen säännöstö CEVNI.
99081 Rannikkolaivurin radioliikennekurssi (meri-VHF) | 26.4.2022
Tule suorittamaan rannikkolaivurin radioliikennekurssi (meri-VHF).
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