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Joensuun Seudun opintojärjestö ry 

 

KEVÄÄN 2022 KURSSEJA HUKANHAUDAN VANHALLA PUUKOULULLA 

Osoite: Sompatie 2 A, Joensuu 
 

Maalauskurssi  maanantaisin alk. 31.1.2022 x 10  klo 17.00 – 20.00.  Ohjaaja;  Merja 

Flink. Hinta: 30 € (kaikille sama hinta), ilmoittaudu Merjalle p. 0505858742 tai 

tekstiviestillä.  

 

Kahvipussikurssi tiistaisin alk. 1.2.2022 x 7  klo 17.00 – 20.00, ohjaaja Tarja 

Hirvonen. Hinta: 20 € jäsen/kannatusjäsen ja 25 € ei-jäsen, ilmoittaudu Tuulikki 

Jouskarille p. 0505257093 tai tekstiviestillä.  Kahvipusseista tehdään erilaisia kasseja 

(50 eri kuviomallia), korvakoruja ja käyttöastioita (kulhoja, rasioita ym. ym.).  

 

Maksuttomat digi-illat tiistaisin alk. 1.2.2022 x 9 klo 17.00 – 20.00, ohjaajat Lauri 

Ojansivu ja Santtu Arvelainen. Kokoontuu joka tiistai, ei ennakkoilmoittautumista.  

Koulutetut alan digi-osaajat jakavat arvokasta tietoa digitaidoista ja korjaavat 

ongelmalaitteita (pöytäkoneet, läppärit, iPadit, älykännykät ja tabletit).   Digi-iltoihin 

tulet silloin, kun sinulle sopii.  Joka kerta eri ajankohtainen aihe, joka puhututtaa 

digiaikaan liittyen.  ”Älä osta sikaa säkissä”, vaan tule digi-iltaan hakemaan neuvoa 

laitehankinnoissa (atk ja audiovisuaaliset laitteet kuten esim. projektorin 

hankinnassa).  Maksuttomat digi-illat jatkuvat pienen tauton jälkeen tiistaisin alk.  

12.4.2022 x 8 klo 17.00 – 20.00.  

 

Ompelukurssi  torstaisin alk. 3.2.2022 x 7 klo 13.00 – 18.00,  ohjaaja Tuula Kanninen 

Hinta: 20 € jäsen ja 25 € ei-jäsen, ilmoittaudu Tuulikki Jouskarille p. 0505257093 tai 

tekstiviestillä. 

 

Kotien Puolesta ry:n jäsenille Makrame kurssi maanantaisin  7.2. ja 14.2.2022 x 2   

klo 13.00 –17.00 Hinta: 20 € jäsen ja 25 € ei-jäsen.  Ohjaaja:  Leena Lyytikäinen ja 

keskiviikkoisin 23.2. ja 2.3.2022 x 2 klo 16.00 – 20.00 Ohjaaja: Pirkko Ratilainen.  

Ilmoittautumiset Alli Tahvanaiselle p. 040 776 3959 tai s-postilla: 

alli.tahvanainen@gmail.com.  Kurssin aikana voi tehdä amppelin x 2 tai amppelin ja 

seinäkoristeen, tai seinäkoristeen x 2.  Materiaali kuuluu kurssin hintaan ja ohjaus.  

Jos teet amppelin, kurssin hintaan kuuluu myös valkoinen saviruukku.  

  

Laulun tekstien ”Nikkarointikurssi”  alkaen torstaisin 10.2.2022 x 3  klo 18.00 – 

20.00. Hinta: 20 € jäsen ja 25 € ei-jäsen, ilmoittaudu Tuulikki Jouskarille p. 

0505257093 tai tekstiviestillä. Kurssin tarkoituksena on oppia tekemään laulun 

sanoituksia, riimitellä ja löytää niille sävel.  Ohjaaja: Trubaduuri Jii Leino (Juha 

Leinonen) 
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Maksuttomat  yhteislauluillat Hukanhaudalla jatkuvat: 1. Maaliskuu ke 30.3.2022 

klo 18.00 – 19.30.  2.  Huhtikuu ke 27.4.2022 klo 18 – 19.30,  3. Toukokuu ke 18.5. ja 

4. Kesäkuu ke 1.6.2022 . Ohjaaja: Trubaduuri Jii Leino (Juha Leinonen).  

 

MUITA OPINTOJÄRJESTÖN KURSSEJA 

 

JOOGA BARCELONA, etänä Zoomin kautta suoraan Barcelonasta Espanjasta 

torstaisin 3.3.2022 klo 17.00 – 19.30 x 3 aluksi.  Ohjaaja (etänä) Tiina Karhapää 

(retriitistä Alicantesta ). Tiina on opiskellut eri hatha-joogan muotoja, joka on 

pehmeää venyttelyä ja sopii kaikille. Aluksi kolmen kerran kokeilujakso ja sitten 

jatkosta sovitaan yhdessä.  Hinta:  15  € kaikille kolmen kerran kokeilujaksosta.  

Jatkokurssi torstaisin alk. 31.3.2022 klo 17.00 – 19.30:  jatkokurssin  hinta: 30 € 

kaikille. Paikka vielä avoin. On sovittu ohjaajan Tiina Karhapään kanssa aikataulut.  

Jatketaan syksyllä, jos onnistutaan tässä. Syksyn kurssi huipentuu Espanjan matkaan, 

jossa Alicanten retriitissä Tiinan Jooga-ohjaus livenä, jos saadaan järjestettyä suht. 

edullisesti matka ja majoitus 10 hengelle.  Listätiedot ja ilmoittautuminen 

Tuulikki Jouskarille p. 0505257083 tai tekstiviestillä.  

 

Retki perheille ja ihan kaikille kansalaisille Enon Vallisärkälle lauantaina 21.5.2022 

klo 10.00 lähtö Joensuusta, paluu klo 16.00. Ohjatusti Frisbeegolfia (rata on), leijan 

lennätystä, mölkkypeliä, luontopolku.  Laavulla makkaranpaistoa ym. hyvää 

syömistä, musiikkia, yhteislaulua ja laitetaan vaikka tanssiksi. Historiaa: 

Vallisärkkähän oli 70- ja 80-luvula nuorten suosima tanssipaikka, tansseja oli 

suojaintalossa ja tanssilavalla. Rakennuksia ei ole enää mitään jäljellä.  Pääsee 

autolla ylös särkälle ja ylhäällä on parkkipaikat. Vallisärkän historiasta kertoo meille 

särkän laelle pystytetty muistomerkki. Nyt muistomerkin viereen on rakennettu 

laavu ja nuotiopaikka ja hienot maisemat on Vallisärkän laelta.  

 

 Suunnitelmissa vielä kevään aikana (ajankohdat vielä avoimena ja sopimatta) 

 Makramekurssi Kontiolahti kk, Varparannan ty, Eno 

 Ohjaajat:  Leena Lyytikäinen ja Pirkko Ratilainen  

 Kahvipussikurssi  Eno x 3 tutustumisjakso, ohjaaja Tarja Hirvonen 

 Digi-taitokurssi Varparanta ja Eno, suunnattu ikäihmisille /kaikille  

 Ohjaajat: Rauno Myllynen ja Tuulikki Jouskari 

 

TSL:n kurssihintaan sisältyy tarjoilu. Jooga kurssin tarjoilu on harjoituksen jälkeen.  

Myös materiaalit kuuluu hintoihin ja ohjaus.  

 

                   T e r v e t u l o a   t e r v e e n ä   kursseille ja tapahtumiin 

 

                         Käsidesit ja maskit järjestäjän toimesta saatavilla ! 


