
Merijärvi opinto-ohjelma kevät 2022

Ilmoittautuminen; Internetissä ma 1.11.2021 
klo 9.00 alkaen, www.jokihelmenopisto.fi
Puhelimitse ma 1.11.2021 klo 10 alkaen, puh. 
044 7591 999.
 
Kuvataide ja muotoilu 

Kuvataide perusteet Merijärvi kevät 03300002 
11.1.–3.5.2022, 32 t, 85 €, ti klo 14.30–16 
Koivupuhdon koulu, kuvaamataidon luokka 216 
Ann-Marie Ollikainen 
Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan 
perustaitojen hankkiminen. Työmuotoja ovat 
piirustus ja maalaus, kuvanveisto, grafiikka, 
ympäristö- ja yhteisötaide, kuvallinen media sekä 
monitaiteelliset projektit. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun. Sisaralennus ja aktiivialennus. 
Materiaalimaksu 20 €. Ilmoittautuminen päättyy 
15.12.2021 15.00 
Kuvataide teemaopinnot Merijärvi kevät 
03300004 
10.1.–9.5.2022, 32 t, 90 € ma 14.30–16
Koivupuhdon koulu, kuvaamataidon luokka 216 
Ann-Marie Ollikainen 
Teemaopintojen tavoitteena on yhteisissä 
opinnoissa opitun kuvataiteellisen ajattelun ja 
ilmaisun syventäminen ja laajentaminen sekä 
vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen. 
Opintoihin sisältyy esimerkiksi materiaalisia ja 
taiteidenvälisiä kokeiluja ja erikoistekniikoihin 
perehtymistä. Opintojen päätteeksi opiskelija 
tekee lopputyön. Kurssimaksu sisältää 
materiaalimaksun. Sisaralennus ja aktiivialennus. 
Materiaalimaksu 25 €. Ilmoittautuminen päättyy 
15.12.2021 15.00 
Kuvataiteen tehoviikonloppu Merijärvi kevät 
03300006 
26.–27.2.2022, 15 t, 30 € la klo 10–16, su klo 
10–15.15 
Jokihelmen opisto, Oulainen, kuvataide
Jonna Takkunen 
Tehoviikonlopun aikana tutustumme kuvataiteen 
eri tekniikoiden ilmaisumahdollisuuksiin. 
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun. 
Sisaralennus, aktiivialennus. Materiaalimaksu 5 € 
Ilmoittautuminen päättyy 18.2.2022 15.00 

Kädentaidot 

Kudonta Merijärvi kevät 03400004 
12.1.–20.4.2022, 42 t, 53 € ke klo 14.30–16.45 
Vanhustenkotiyhdistys, kerhotila 
Sirpa Pirttiala-Haasiomäki 
Kudonnan lisäksi toiveiden mukaan myös muita 
käsitöitä esim. neuleita ja kirjontaa. Vaikka olisit 
vasta aloittamassa kudontaharrastustasi tai olisit 
kutonut vain vähän, niin tule rohkeasti mukaan! 
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 15.00 

Liikunta ja jooga 

Kuntojumppa Merijärvi kevät 03800003 
11.1.–19.4.2022, 14 t, 42 € ti klo 18–19
Kilpukka, liikuntasali 
Heidi Saukko 
Perusjumppa, missä kohennamme kuntoa, 
kehitämme liikkuvuutta ja lihasvoimaa, 
koordinaatiota ja tasapainoa. Tarpeen mukaan 
voidaan keskittyä niska- ja hartiaseudun alueen 
tai selän alueen lihasten voiman ja liikkuvuuden 
parantamiseen. Teholtaan keskiraskas. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 15.00 
Kahvakuulajumppa Merijärvi kevät 03800004 
11.1.–19.4.2022, 18,62 t, 42 €, ti klo 19–20
Kilpukka, liikuntasali 
Anna Järvelä 
Tehokas, koko kehon voima- ja kestävyystreeni, 
sisältää myös liikkuvuus-, venyttely- ja 
koordinaatioharjoituksia. Alkulämmittely, minkä 
jälkeen kahvakuulaliikkeitä sekä yhdellä että 
kahdella kuulalla, lopuksi loppuverryttely ja 
venyttely. Sopii sekä naisille että miehille. Omat 
kahvakuulat mukaan. Teholtaan keskiraskas. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 15.00 

Musiikki 

Piano TPO Koivupuhto 30 min Merijärvi kevät 
03100004 
10.1.–9.5.2022, 137 €, ma klo 15–16.30 
Koivupuhdon koulu, luokka 304 
Arto Leponiemi Musiikin yleisen oppimäärän 
taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda 
edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle 
ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle. 
Tavoitteena on tukea oppilaan omaehtoista 
musiikin harrastamista. Opiskelussa korostuvat 
musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo 
sekä oppilaan vapaus toteuttaa itseään oman 
musiikin tekemisen ja kokemisen kautta. Uusia 
opiskelijapaikkoja jaetaan resurssien puitteissa. 
Sisaralennus ei käy yksilöopetuksessa. 
Yksilöopetus 30 min/15 viikkoa. Opettaja sopii 
soittoajan. Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 
15.00 
Huilu Koivupuhto 30 min Merijärvi kevät 
03100005 
13.1.–21.4.2022, 120 €, to klo 16–19.30 
Koivupuhdon koulu, luokka 304 
Katri Lahti 
Yksilöopetus 30 min/14 vkoa. Huilunsoiton 
opetusta alkeista alkaen. Mukaan ovat 
tervetulleita kaikenikäiset (yli 6 v.) aloittelijoista jo 
kokeneempiinkin soittajiin. Huilunsoitto on 
hauskaa, tule rohkeasti mukaan! Oma soitin, jos 
on. Opistolta mahdollisuus vuokrata soitin. 
Opettaja sopii soittoajan. Ilmoittautuminen päättyy 
15.12.2021 15.00 
Piano Koivupuhto 20 min Merijärvi kevät 
03100006 
10.1.–25.4.2022, 83 €, ma klo 12.45–15 
Koivupuhdon koulu, luokka 304 
Arto Leponiemi 
Yksilöopetus 20 min/14 viikkoa. Otamme uusia 
opiskelijoita, mikäli paikkoja vapautuu. Aiemmin 
pianonsoittoa opiskelleet etusijalla. Opettaja sopii 



soittoajan. Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 
15.00 

Verkkokurssit 

Kielet 

Espanjan alkeet -verkkokurssi kevät 04200008 
26.1.–6.4.2022, 30 t, 41 € ke klo 18–20.15 
Verkkoympäristö 
Mira Lavonen 
Jatkoa syksyn kurssille, mutta sopii kaikille 
hieman espanjaa osaaville. Aiheina mm. hotelli, 
päiväykset ja harrastukset. Uusi kappale avautuu 
peda.net -alustalle kerran viikossa. Viikkotunteja 
kolme, yhteensä 30 tuntia. Kurssilla ei ole 
oppikirjaa, vain verkkokurssimateriaali, jota 
opiskellaan 10 viikon ajan. Saat tarkemmat ohjeet 
kurssin alussa sähköpostitse. Muista antaa 
ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi! 
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2022 15.00 
Aktivoi englantisi verkossa jatko kevät 
04200009 
26.1.–6.4.2022, 20 t, 32 €, ke klo 18–19.30 
Verkkoympäristö
Anneli Niemistö
Tämä kurssi sopii niille, jotka osallistuivat syksyllä 
Aktivoi englantisi kurssille ja haluavat jatkaa 
opiskelua Everyday English 1 kirjan avulla. 
Mukaan mahtuu uudetkin opiskelijat, jotka 
osaavat englannin kielen perusteita ja haluavat 
vahvistaa ja syventää kielitaitoa. Sanaston ja 
käytännöllisten fraasien lisäksi kertaamme myös 
kielioppia. Viikoittain avautuu uusi opintoviikko ja 
opiskelijat voivat omaan tahtiin käydä läpi 
materiaalia ja tehtäviä. Verkkomateriaali koostuu 
nauhoitetuista videoista, äänitteistä, kuullun 
ymmärtämis-, kirjoitus- ja puheharjoituksista. 
Verkossa opiskelet osana ryhmää. Osa tehtävistä 
on koko ryhmälle suunnattuja ja osa itsenäisiä. 
Saat myös tukea oppimiseen! Voit kysyä 
kysymyksiä koko kurssin ajan. 
Kurssikirjana Everyday English 1. 
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2022 15.00 

Kirjallisuus, kirjoittaminen ja viestintä 

Itsensä kehittäminen ja luova kirjoittaminen -
verkkokurssi kevät 04230003 
31.1.–11.4.2022, 20 t, 30 €, ma klo 9–10.30 
Verkkoympäristö
Ulla Korhonen
Kurssi sopii kaikille itsensä kehittämisestä ja 
kirjoittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla 
harjoitellaan erilaisia itsensä kehittämisen taitoja, 
jotka pohjautuvat mindfulnessista, 
henkisyydestä, NLP:stä, tunnetaidoista jne. sekä 
kirjoitetaan luovasti, terapeutillisesti ja 
intuitiivisesti. Kuunneltavat rentoutus- ja 
meditaatioharjoitukset tukevat oppimista. 
Materiaalit jaetaan ilmoitettuna 
kurssipäivänä Campwire-verkkokurssialustalle, 
joka toimii koko kurssin ajan 
kokoontumispaikkana. Kurssilaiset eivät kokoonnu 
tiettyyn kellonaikaan, vaan tehtävät ja harjoitukset 
tehdään itsenäisesti. Kurssialustalle palautetaan 
viikkotehtävät ja annetaan muille palautetta sekä 
voidaan osallistua halutessa yleiseen 

keskusteluun. Kurssi sopii kaiken 
tasoisille osallistujille. Ilmoittautuminen päättyy 
24.1.2022 15.00 

Ensiapu ja turvallisuus

Ensiapukoulutus 4 h 01140003 
22.3.2022, 4 t, 52 €, ti klo 9–12 
Verkkokoulutus
Safedo Oyj 
Verkkokoulutus tapahtuu kokonaan 
verkkoalustalla, jossa on aiheeseen liittyviä kuvia, 
videoita ja tekstiä. Verkkoalustalla vastataan eri 
välivaiheissa kysymyksiin, jonka avulla osaaminen 
voidaan varmistaa verkkokurssin edetessä. 
Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle 
sopivana ajankohtana/päivänä ja omaan tahtiin: 
koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun 
mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. 
Kurssin aloittamista varten kurssilainen tarvitsee 
nettiyhteyden, verkko-osoitteen ja sinne 
syötettävän koodin. Koulutussisältö vastaa 4 h 
ensiapukurssin lähikoulutuksen neljää oppituntia 
(4 x 45 min). Verkkokoulutuksen suorittamisesta 
saa ensiapukortin, joka on voimassa 3 vuotta. 4 
tunnin kurssin sisältö - Ensiapua vaativan 
tilanteen tunnistaminen ja hätäpuhelun 
soittaminen numeroon 112 - Tajuttoman henkilön 
tunnistaminen ja ensiapu - Sokki, oireet ja ensiapu 
- Raajasssa olevan suuren verenvuodon 
tyrehdyttäminen - Ensiapu tukehtumassa olevalle 
henkilölle - Painelu-puhalluselvytys sekä 
neuvovan defibrillaattorin käyttö - Palovammat - 
Sairaskohtaukset (kouristus, astmakohtaus, 
diabeetikon matala sokeri, aivoverenkiertohäiriöt, 
rintakipu ja vaikea allerginen reaktio) 
Ilmoittautuminen päättyy 8.3.2022 15.00
Ensiapukoulutus 8 h 01140004 
22.3.2022, 8 t, 65 €, ti klo 9–16 
Verkkoympäristö
Safedo Oyj
Verkkokoulutus tapahtuu kokonaan 
verkkoalustalla, jossa on aiheeseen liittyviä kuvia, 
videoita ja tekstiä. Verkkoalustalla vastataan eri 
välivaiheissa kysymyksiin, jonka avulla osaaminen 
voidaan varmistaa verkkokurssin edetessä. 
Kurssilainen suorittaa verkkokoulutuksen itselle 
sopivana ajankohtana/päivänä ja omaan tahtiin: 
koulutuksen voi keskeyttää oman aikataulun 
mukaisesti ja jatkaa samasta kohtaa myöhemmin. 
Kurssin aloittamista varten kurssilainen tarvitsee 
nettiyhteyden, verkko-osoitteen ja sinne 
syötettävän koodin.


