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LIIKUNTA, TANSSI JA TERVEYS
 
76061 Reippaillen yhteistä aikaa kevät | 19.4-25.4. | 30€
Koko perheen yhteinen kurssi. 

75181 Lähireitit tutuksi kesä | 22.4, 6.5. ja 20.5. | 30€
Mukavaa yhdessäretkeilyä perjantai-illoille. 

78101 Voimavaroja ja stressinhallintaa luonnosta | 2.5.-6.6. | 30€
Luonnolla on tutkitusti iso merkitys ihmisen palautumiselle ja hyvinvoinnille. 

75191 Juoksukoulu aloittelijat kesä | 25.4.-30.5. | 25€
Tarvitsetko hieman tukea juoksuharrastuksen aloitukselle; tietoa harjoittelusta ja 
tekniikasta rauhallisesti edeten. 

70501 Välinejumppa kesä | 10.5.-14.6. | 30€
Haluatko jatkaa vielä jumppakautta? Jumppaa eri liikuntavälinein. 

KIELET

10161 Suvisuomea/alkeet+alkeisjatko | 4.5.–15.6. | 35€
Suomen kielen alkeiskurssi. 

10171 Suvisuomea/alkeisjatko+jatko | 4.5.–15.6. | 30€
Tule parantamaan suomen kielen taitosi mukavassa porukassa ja rennossa ilmapiirissä, 
mutta tehokkaasti! Kurssi soveltuu parhaiten A1.3-A2.2. tason saavuttaneille opiskelijoille. 

10191 Suomea ukrainalaisille Фінська українцям!  | 21.4.-23.6. | Maksuton
Tule opiskelemaan suomen kielen alkeita tehokkaasti, mutta hauskalla ja mielekkäällä 
tavalla ukrainalaisen opettajan avulla!  Ilmoittautuminen kansalaisopisto@seinajoki.fi 
Головна ідея курсу - подолати бар‘єр до вивчення фінської мови, паралельно 
знайомлячись з фінською культурою. Разом створимо якісну грамматичну основу 
та здобудемо першочерговий словниковий запас використовуючи асоціативний 
метод запам‘ятовування. 

KANSALAISOPISTON KESÄKURSSITARJONTA

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN VIIKKO ENNEN KURSSIN ALKUA. 

LÖYDÄT MAHDOLLISET MUUTOKSET SIVULTA: OPISTOPALVELUT.FI/SEINAJOKI 



MUSIIKKI
 
46191 Musiikinteoriaa aikuisille | 26.4.-5.5. | 35€
Käytännönläheisesti ja helposti musiikinteorian perusasioita, oma soitin mukaan.

46181 Mitä laulajan ja puhujan tulisi tietää mikrofoneista?  | ti 31.5. | 20€
Kurssilla tutustutaan erilaisiin mikrofoneihin ja niiden säätöihin.

46121 Synnytyslaulukurssi | 3.5.-17.5. | 25€
Synnytyslaulu on tehokas tapa rentoutua raskausaikana ja synnytyksessä, laulutaitoa ei 
tarvita.

46171 Klassisen laulun lyhytkurssi D | 2.-3.5. | 30€
46172 Klassisen laulun lyhytkurssi E | 9.-10.5. | 30€
Laulamisen perusasioita, sopii kaiken tasoisille laulajille.

PÄTEVÖITTÄVÄT

86021 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus C | 25.4.-5.5. | 90€
Järjestyksenvalvojakurssilla tai sen jälkeen hyväksytysti suoritetulla koesuorituksesta 
saadulla todistuksella voi hakea/ anoa järjestyksenvalvojakorttia kotipaikan 
poliisilaitokselta.  

TEATTERI JA ILMAISU

31231 Esiintyminen työssä ja puheilmaisu | 22.4-24.4. | 35€
Tällä kurssilla harjoittelemme esiintymistä erilaisissa tilanteissa työssä tai opiskelussa.

KOKO KURSSITARJONTA: 
opistopalvelut.fi/seinajoki



KÄDENTAIDOT

25171 Purkkivärjäys kasviväreillä | 14.5. | 20€
Opi hauska tekniikka värjätä langoista raitaisia, kirjavia ja yllätyksellisiä.

20351 Ompelumaraton – viikonloppu keskeneräisille töille | 21.-22.5. | 35€
Mahtava tilaisuus ommella ja valmistaa keskeneräiset ompelutyösi valmiiksi.  
Ja pari uutta projektiakin!

25181 Kasvivärjäys kesä | 11.-12.6. | 40€
Tule kokeilemaan villalankojen värjäystä kasviväreillä. Käytämme luonnosta kerättyjä 
kasveja sekä ulkomaisia kasvivärejä.

25191 Kesää käsillä –paja | 13.-16.6. | 30€
Kesäinen koru- ja kierrätyspaja. Kurssi on tarkoitettu yläkoululaisille ja aikuisille 
kädentaidoista kiinnostuneille.

29651 Puusorvaus kesä | 30.5.-3.6. | 60€
Kesäkurssi puusorvauksen perusteista aloittaville sekä jo kokeneille puusorvareille. 
Valmistetaan käyttöesineitä pääasiassa kotimaisista puulajeista.

29911 Soitinrakennuksen kesäkurssi | 7.6.-26.7. | 65€
Tällä kurssilla teemme keskeneräisen pulttikaulaisen sähkökitara tai -bassoprojektisi 
valmiiksi.

KUVATAIDE

52601 Altered books | 13.-15.5. | 40€
Kokoa luovalla otteella kierrätysmateriaaleista päiväkirja, muisto- tai vieraskirja. 

50344 Piirrä ja maalaa luonnossa | 14.5.-11.6. | 35€
Piirrä tai maalaa keväistä ja kesäistä luontoa Kirkonkosken lähimaisemissa Ylistarossa.

52111 Grafiikkaa kesällä | 6.-9.6. | 53€
Kurssilla sinulla on mahdollisuus tutustua grafiikan eri menetelmiin.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot
www.opistopalvelut.fi/seinajoki



LUENNOT
 

25071 Taitajan jäljillä - Kulttuuria käsillä: Voiko Suomessa elää perinteisellä 
käsityöllä?  | 23.4. klo 12.30-14.00 | 5€
Jarkko Haukkala. Kalevan Navetta, kansalaisopiston puu- ja metallityöpajalla. 
Iisakki Järvenpään puukkotehtaan vaiherikas historia ja tulevaisuus, sekä sen 
toimitusjohtajan, Jarkko Haukkalan, erilainen tarina yrittäjänä.

25121 Taitajan jäljillä-Kulttuuria käsillä: Hiljainen veisto, laulavat lastut |  
6.5. klo 17.30-19.00 | 5€
Mikki Paajanen. Kalevan Navetta, kansalaisopiston puu- ja metallityöpajalla. 
Luento osana Kalevan Navetan Afterwork Art -ohjelmaa.
Puun muotoilun luova mestari kertoo työstään. 

AVOIMET OVET 
kansalaisopiston puu- ja 

metallityöpajalla, 
Kalevan Navetalla

la 23.4. klo 10.30-12.00. 
Tervetuloa tutustumaan 

tiloihin!



LASTEN KESÄLEIRIT

Bändileiri kesä 2022, 47771a | 6.-10.6. klo 10-15 | 65€ 
Kansalaisopiston F-rakennus Lämppäri,  Puskantie 40 

Bändileiri on 7-14 vuotiaille soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille suunnattu 
päiväleiri. Musisoinnin lisäksi mukavaa vapaa-ajan toimintaa. Mukaan omat ruokaisat 
eväät. Mahdollisuus ruokailla Kansalaisopiston Tammi-kahvilassa.

Harrastamon kesäleiri, 47781 | 13.-17.6. klo 9-14 | 70€ 
Kansalaisopiston F-rakennus Lämppäri,  Puskantie 40 

Tule viettämään mahtava viikko neljään taiteenalaan tutustuen! Leirillä tutustutaan 
teatterin tekemiseen, kuvataiteeseen, musiikkiin ja kädentaitoihin. Leiri on suunnattu 7-15 
-vuotiaille. Leirimaksuun sisältyy lounas kansalaisopiston Tammi-kahvilassa.

Teatterikesäleiri 1.-3. -luokkalaisille, 31200 | 6.-9.6. klo 10-14 | 45€ 
Kansalaisopiston F-rakennus Lämppäri,  Puskantie 40 

Tervetuloa teatterileirille ideoimaan ja harjoittelemaan oma näytelmä! Leiripäivien aikana 
tehdään hauskoja teatterileikkejä ja harjoituksia, sekä samalla ryhmän kanssa ideoidaan ja 
tehdään oma näytelmä, mikä esitetään kurssin päätteeksi. Mukaan omat ruokaisat eväät. 
Mahdollisuus ruokailla Kansalaisopiston Tammi-kahvilassa.

Kässämix kesäleiri,  26041 | 6.-9.6. klo 10-14 | 55€ 
Kansalaiskampus, Kalevankatu 33

Hei alakoululainen! Tule tekemään käsillä kesää. Leirillä puuhastelemme kesäisiä käsitöitä 
ja kuvallista ilmaisua tekstiilimateriaaleilla sopivana sekoituksena. Mukaan omat ruokaisat 
eväät. Mahdollisuus ruokailla Kansalaisopiston Tammi-kahvilassa.

KierrätysVerstas (10-15v), 26221 | 13.-17.6. klo 9-14 | 45€ 
Kalevan Navetta, Nyykoolinkatu 25

Puu- ja metallityö verstas yläkoululaisille. Voit valmistaa retromaisen soittimen 
kierrätysmateriaaleista. Kurssilla voi rakentaa jonkin muunkin laatikkomaisen tuotteen 
oman tarpeen mukaan esim. työkalulaatikko, kukkalaatikko tai vaikka linnunpönttö. 
Kurssilainen saa tehdä useammankin tuotteen halutessaan. Työvälineet ja raaka-aineet 
koululta.  Omat eväät tai omakustanteisesti Äärellä-ravintolasta.

Kuvataiteen kesäkurssi alakouluikäisille, 51311 | 1.-5.8. klo 9-15 | 65€ 
Taidekoulu Oiva, Pellervonkatu 6 

Luovaamon kesäkurssi alakouluikäisille. Mukavaa tekemistä kuvataiteen parissa Taidekoulu 
Oivalla ja kansalaisopiston kampuksen kauniissa ympäristössä. Kurssipäiviin mahtuu 
monenlaista mukavaa tekemistä ulkona ja sisällä säistä riippuen. Omat eväät mukaan.

Englannin kesäpäivät 6-10-vuotiaille, 12491 | 20.-23.6. klo 10-12 | 30€ 
Englannin kesäpäivät 6-10-vuotiaille, 12501 | 20.-23.6. klo 12.30-14.30 | 30€  
Luontotalo Käpälikkö, Kyrkösvuorentie 26

Englannin kielen kesäleiri 6-10-vuotiaille. Leikimme, laulamme, pelaamme ja 
puuhastelemme englannin kielen parissa. Mukaan omat terveelliset eväät ja juomapullo.



LUOVAAMO taiteen perusopetus 
Ilmoittaudu jonoihin tulevalle syksylle jo nyt!

KUVATAIDE

Luovaamo varhaisiän kuvataideopinnot 5-7 -vuotiaat 59005
Luovaamo kuvataiteen perusopetus 8-18 -vuotiaat 59001

TEATTERITAIDE

Luovaamo varhaisiän teatteriopinnot 6-7-vuotiaat 31300
Luovaamo teatteritaiteen perusopetus 8-18-vuotiaat 31400

RYTMIMUSIIKKI

Rockarit 6-7v. 49171
Ryskärit 8-11v. 49161
Bändiopinnot/ Rummut 10-18v. 49141
Bändiopinnot/ Kitara 10-18v. 49131
Bändiopinnot/ Koskettimet 10-18v. 49121
Bändiopinnot/ Laulu 10-18v. 49111
Bändiopinnot/ Basso 10-18v. 49101

Taiteen perusopetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen 
opetusta, joka on kohdennettu erityisesti n.7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Seinäjoen 
kansalaisopisto tarjoaa taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää kuvataiteessa, 
rytmimusiikissa ja teatteritaiteessa, Taide- ja musiikkikoulu Luovaamossa.

LUE LISÄÄ 
LUOVAAMOSTA:

seinajoki.fi/luovaamo



SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO

Kalevankatu 33
60100 Seinäjoki
p. 06 416 2440
seinajoki.fi/kansalaisopisto

Asiakaspalvelu on auki 
ma 9–15.30
ti 9–12  
ke–pe 9–15.30

KURSSI-ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT
OPISTOPALVELUT.FI/SEINAJOKI

06 416 2440

Seinäjoen kansalaisopisto
Kalevankatu 33, Seinäjoki

seinajoki.fi/kansalaisopisto
kansalaisopisto@seinajoki.fi


