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E s poon t yövä e nop i s tossa voit valita
y l i 2 000 e ri l a i ses t a kurssis ta sinulle
s o pi va t . Il moi t t a ut ua voi t l äpi v uoden.

TOTEUTA UNELMASI
Tuntuuko, että sinulla on vihdoin aikaa tehdä sitä, mistä
olet aina haaveillut? Voit tanssia bailatinoa tai balettia,
hitsata, huovuttaa, opiskella ranskaa, latinaa, soittaa
orkesterissa, valmistaa osso bucoa, kirjoittaa omaelämäkerran tai kohdata muita Ikääntyvien yliopistossa.
Mahdollisuuksia on monia. Opiskele yksin tai yhdessä,
sisällä tai ulkona, opistolla tai kotona. Tee sitä, mistä
olet aina haaveillut!

TUTUSTU KURSSEIHIN
JA ILMOIT TAUDU
Katso esitteestä muutamat poiminnat kursseista ja
ilmoittaudu mukaan. Kaikki kurssit löydät osoitteesta
t i ny url.com/se ni ori ku rssit

Voit ilmoittautua myös puhelimitse
020 692 444, ma–to klo 12.30–15.30.
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IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTO
Ikääntyvien yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen
kohtaamispaikka. Ammenna tietoa, lisää ymmärrystä, saa oivalluksia,
kohtaa uusia ystäviä, nauti keskusteluista, osallistu hersyvään nauruun
ja vakavaan pohdintaan - uuden oppiminen on elämän suola. Aihepiirit koskettavat politiikkaa, kulttuuria ja historiaa.
Olet tervetullut riippumatta pohjakoulutuksestasi, ammattitaustastasi tai aikaisemmasta opiskeluhistoriastasi. Tarjoamme yliopistotasoista opiskelua ilman opintosuoritusten tai tutkinnon suorittamisen pakkoa.
Ikäänt yvien yliopiston syksyn aiheet tar ttuvat maailmanpolitiikan kuumiin tuuliin kahdella eri luentosarjalla.
Tule kuulemaan luentoja, joko paikan päällä
tai verkon välit yksellä!
E222688

Aatteet ja teoriat: mikä on niiden rooli
maailmanhistoriassa? | Tapiola ja verkkokurssi
E222673 Demokratiasta diktatuuriin – demokraattinen
ajattelu maailmalla | Tapiola ja verkkokurssi
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K I E L E T JA K U LT T U U RI T
Kielitaidosta on verratonta iloa ja korvaamatonta hyötyä: kielitaito tulee tarpeeseen matkoilla sekä kansainvälisiä asioita seuratessa
tai kenties keskusteluissa ystävien ja tuttavien kanssa. Kielen opiskelu on myös tutkitusti tehokasta aivojumppaa! Meillä voit opiskella
noin kahtakymmentä kiehtovaa kieltä. Voit ylläpitää keskustelutaitojasi,
hioa kielioppia tai lisätä kulttuurintuntemustasi. Senioreille suunnattuja ryhmiä löytyy mm. englannin, espanjan, saksan ja kreikan kielistä.
E221803

Saksa B2 Deutsch bunt gemischt, senioreille | Tapiola
Möchten Sie Ihre guten Deutschkenntnisse aufrechterhalten
und viel diskutieren? Unter Leitung einer muttersprachlichen
Lehrerin können Sie in diesem Mittelstufenkurs in moderatem
Tempo alle Teilbereiche der Sprache trainieren.
E221811 Saksa B2 Deutsch bunt gemischt, senioreille | Leppävaara
Möchten Sie Ihre guten Deutschkenntnisse aufrechterhalten
und viel diskutieren? Unter Leitung einer muttersprachlichen
Lehrerin können Sie in diesem Mittelstufenkurs in moderatem
Tempo alle Teilbereiche der Sprache trainieren.
E222354 Saksa B2-C1 Aktuelle Themen | Tapiola ja verkkokurssi
Bleiben Sie auf dem Laufenden und diskutieren Sie in aktiver
Runde über interessante Nachrichten. Erhalten und erweitern
Sie Ihre fortgeschrittenen Deutschkenntnisse.
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E222019

E223133

E223135

E223134

Verfolgen Sie unter der Leitung einer muttersprachlichen
Lehrerin, welche Themen die Menschen in den
deutschsprachigen Ländern momentan beschäftigen.
Saksa B1-B2 Konversation montags | Tapiola
Möchten Sie Ihr mündliches Deutsch verbessern? Auf der
Grundlage von Zeitungsartikeln und anderen Texten werden wir
über Themen aus den verschiedensten Bereichen von Alltag,
Kultur und Gesellschaft bis zu Landeskunde deutschsprachiger
Länder sprechen.
Espanja A1.1 Alkeet iltapäivisin, senioreille OPH | Tapiola
Aloita espanjan opinnot rauhallisesti edeten käytännönläheisellä
ja puhumaan innostavalla kurssilla. Kurssilla tutustumme kielen
perusrakenteisiin ja harjoittelemme käyttämään kieltä erilaisissa
arkielämän tilanteissa ja matkoilla.
Espanja A1.2 Askel eteenpäin, senioreille OPH | Olari
Tule kommunikaatiopainotteiselle, käytännönläheiselle ja
leppoisasti etenevälle päiväkurssille. Sopii noin vuoden espanjaa
opiskelleille ja alkeiden kertaajille.
Espanja A1.3 Askel eteenpäin, senioreille OPH | Olari
Tervetuloa opiskelemaan aamupäivisin espanjan matkailusanastoa
rauhalliseen tahtiin. Sopii pari vuotta espanjaa opiskelleille ja
kertaajille.

E222036 + E222123

Kreikka A1 Tutustuminen nykykreikan kieleen ja kulttuuriin
senioreille | Uutta | Tapiola ja Leppävaara
Tutustu kreikkalaiseen kieleen ja kulttuuriin ja matkusta
virtuaalisesti Kreikkaan. Kurssilla on värejä, musiikkia ja
Kreikan valoa.
E222414 Englanti A2.2 On You Go, senioreille | Leppävaara
Opiskele rakenteita, aikamuotoja, sanoja, kuuntelua ja puhumista
rauhallisesti ja leppoisasti. Harjoittelemme mm. kuuntelu-,
ääntämis- ja puhetaitoja miellyttävässä ilmapiirissä parin kanssa
tai pienryhmissä.
E222752 Englanti B1 Englantia innostavasti ja hauskasti, senioreille
| Tapiola
Rento seniorikurssi sinulle, joka olet opiskellut englantia muutaman vuoden. Englannin perusrakenteet ovat jo tulleet tutuiksi,
joten tällä kurssilla voit viettää enemmän aikaa hiomalla
keskustelutaitojasi.
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KIR JALLISUUS JA TE AT TERI
Haluatko ymmärtää lukemiesi kirjojen teemoja, keskustella niistä ja
oppia uutta? Haluatko tehdä teatteria, videoita tai ehkäpä elokuvaa?
Teatterin ja kirjallisuuden ihmemaassa seikkailevat kurssit ovat hauskoja
ja taianomaisia! Tarjoamme paljon erilaisia luovuutta ruokkivia kursseja
kuten improvisaatiota, lausuntaa ja kirjoittamista.
E222254

Elämäni teemoja ja tarinoita | Olari
Tule kirjoittamaan elämäsi vaiheista! Kirjoittaminen ja toisten
tarinoiden kuunteleminen tuo oivalluksia ja iloa ja jäsentää
eletyn elämän merkitystä. Tekstejä voi tuottaa pienistä tai
isommista hetkistä, elämän suurista linjoista tai sivupoluista.
E222245 Runon momentum | Tapiola
Millaisia mahdollisuuksia runoteksti tarjoaa esittäjälle?
Läsnäolon merkitys kaikessa esiintymisessä on keskeistä, niin
myös tällä kurssilla. Tavoite on koostaa ryhmän kiinnostuksen
mukaan löytyvistä teksteistä esitys kevään 2023 lopuksi.
E222315 Tutustumme teatteriin senioreille | Tapiola
Alustuksia teatterin nykypäivästä ja historiasta, sivuamme kotimaista elokuvaa. Kurssi sisältää teatterikäyntejä, joiden aikataulut tarkentuvat kurssin alussa. Kurssilaiset maksavat itse
teatterilippunsa.
E221779 Teatteria ummikoille! | Tapiola
Tämä kurssi toimii mukavana johdantona niille, jotka ovat
miettineet teatteriharrastuksen aloittamista tai kaipaavat muuten
lisää esiintymisvarmuutta. Kurssilla tutustumme leikkimielisesti
teatteri-ilmaisun perusteisiin; keräämme rohkeutta, kokeilemme
ja improvisoimme kannustavassa ilmapiirissä!
Katso lisää kursseja ja ilmoittaudu ilmonet.fi | 7

KOTI JA PUUTARHA
Asuuko sisälläsi viherpeukalo, sisustaja vai kotinikkari? Kursseiltamme löydät lääkkeet harrastuskärpäsen puremiin: sisustussuunnittelua, korjausrakentamista, puutarhanhoitoa, pihasuunnittelua, mehiläisten hoitoa, koiran koulutusta tai erilaisia pelejä.
Saat inspiraatiota, ideoita, tietoa ja taitoa.
E222214

Asumisen infoluento – mahdollisuuksia ja
ratkaisuja 55+ ikäisille | Verkkokurssi
Miten turvata itselle tai läheisille toimivia asumisratkaisuja, kun
ikää tulee lisää? Sopivien asuntojen saatavuus ja yksilön elämänkaari. Ikääntyvien toiveet. Ennakoimalla parempia vaihtoehtoja
- esimerkkejä eri ratkaisuista. Pikatestin ja muiden ennakoinnin
välineiden esittely.
E222215 Asumisen valmennuskurssi - mahdollisuuksia ja ratkaisuja
55+ ikäisille, OPH-kurssi | Verkkokurssi
Kurssi asumistaan pohtiville, jotka kaipaavat tiedon lisäksi
keskustelua aiheesta ja omasta tilanteestaan. Kurssin
konkreettinen tähtäyspiste on oman asumisen suunnan
valinta, joka voi olla remppa, muutto tai perusteltu
nykyiseen asuntoon jääminen.
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KOTITALOUS
Kaipaatko piristystä arkeen yhdessä tekemisen ja maukkaiden ruokien
äärellä? Kotitalouskursseilta saat opin, ilon ja hyödyn samassa paketissa.
Voit vaikka inspiroitua uusista ruokakulttuureista tai upottaa kätesi
taikinaan. Valitse sinulle sopivin kurssiaihe useista vaihtoehdoista.
E222942

Miesten kesken – askel kerrallaan keittiössä, OPH
| Leppävaara
Haluatko oppia valmistamaan maukasta kotiruokaa? Jos olet
valmistanut ruokaa vain satunnaisesti, mutta olisit kiinnostunut
oppimaan enemmän, niin tämä kurssi on sinulle! Kertaamme
perusasioita, ja etenemme kurssilaisten ehdoilla.

E222938, E222939, E222512

Miesten kesken keittiössä A, B ja C | Leppävaara
Osaatko perusasiat ruoanvalmistuksesta, mutta haluat kehittää
taitojasi mukavassa miesporukassa? Tule mukaan valmistamaan
hyvää ruokaa ja testaamaan uusia niksejä hyvässä seurassa.
Rohkeasti mukaan vanhat ja uudet kokkaajat - ruoanlaitto on
hauskaa - varsinkin miesten kesken!
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E222710

E222518

E222519

E222520

E222712

E222711

Marokkolainen kasviskeittiö | Leppävaara
Marokkolainen keittiö on harmoninen yhdistelmä afrikkalaisia,
arabialaisia ja eurooppalaisia vaikutteita. Ruoka on taiten
maustettua mutta ei lainkaan tulista. Valmistamme tällä kurssilla
maistuvia kasvisruokia kuten tagine-pataa, hedelmäistä couscousia
ja leipää marokkolaisin maustein.
Ruokamatka Piemonteen | Leppävaara
Piemonte on herkkusuiden unelmakohde! Valmistamme kurssilla
piemontelaisia ruokia, ja käytämme raaka-aineita, joista
Piemonte on kuuluisa. Haudutamme mm. naudanlihaa
meheväksi padaksi, ja teemme hasselpähkinöistä jälkiruokakakkua.
Huippukokki Jamie Oliverin keittiö | Leppävaara
Jamie Oliverin ruoista pitävät kaikki! Hyväntuulinen, rento
kokkaaminen sekä rakkaus aitoihin makuihin ja terveelliseen
ruokavalioon ovat lyömätön yhdistelmä. Monet Jamien resepteistä
ovat saaneet inspiraatiota Italiasta tai Kaukoidästä.
Wieniläiskahvilan herkut | Leppävaara
Wien on kahvilakävijän paratiisi! Tule kokemaan tuulahdus
kahvilatunnelmaa! Leivomme Keski-Euroopan makeita
herkkuja kuten juustokakun kaltaisen quarckkuchen,
marjaisen Linzertorten ja ihanan Budabest-marenkirullan.
Meal prepping, viikon ruokalista | Leppävaara
Meal prepping tuo helpotusta arkeen! Mitä on meal prepping?
Tällä kurssilla saat vinkkejä arjen ruokahuollon helpottamiseksi,
ja valmistamme yhdessä viikon ruokalistan ateriat – jämiä hyödyntäen ja meal preppingia eli esivalmistelua hyödyntäen.
Makumatka Meksikoon | Leppävaara
Meksikolainen ruoka on nyt trendikästä! Vaikka tuliset chilit
ovatkin leimallinen osa meksikolaista ruokakulttuuria, ovat myös
monet muut mausteet ja yrtit tärkeitä. Tällä kurssilla pidämme
tulisuuden maltillisella tasolla, ja valmistamme itse mm. omat
tortillamme sekä herkulliset kastikkeet – kasviksia ja jälkiruokia
unohtamatta.
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KUDONTA - ASEMAT
Kudonta-asemilla voit kutoa kangaspuilla mattoja, huopia, huiveja, pyyhkeitä, seinätekstiilejä tai mitä ikinä ideoitkaan. Kangaspuissa on valmiina loimia, joista voit valita mieleisesi. Kudonta-asemilla
pääset kutomaan juuri silloin, kun sinulle sopii. Varaa itsellesi kudontaaika. Kursseja et tarvitse, vaan saat tarvitsemasi henkilökohtaisen opastuksen kutomisen ohessa. Pääset siis hyvin vauhtiin, vaikka et olisi
koskaan aikaisemmin kutonut.
E223213

Tapiolan kudonta-asema | Tapiola
Kudonta-asemalla pääset kutomaan juuri silloin kun sinulle
sopii. Varaa itsellesi kudonta-aika. Kangaspuissa on valmiina
loimia, joista voit valita mieleisesi. Kursseja et tarvitse, vaan
saat tarvitsemasi henkilökohtaisen opastuksen kutomisen ohessa.
Katso lisää kursseja ja ilmoittaudu ilmonet.fi | 11

KUVATAID E
Uusi harrastaja vai jo kokenut kuvantekijä? Poimi matkaasi
inspiraatiota ja luovuutta kuvataiteen kurssitarjonnasta.
Tuntimäärältään eri mittaisia kursseja löydät sekä verkosta
että lähiopetuksesta. Kummassakin opetusmuodossa pääset
kehittämään kuvailmaisun taitojasi, luomaan oman näköistäsi
taidetta ja kohtaamaan samanhenkisiä harrastajia.
Taideharrastus tuo elämääsi iloa ja elämyksiä.
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E222158

E222388

E222032

E223007

E222789

E222443

E222175

Mennyttä ja tätä päivää | Verkkokurssi
Tule Zoom-verkkoalustan kautta mukaan keskustelevalle kurssille.
Kurssi vie sinut huolettomasti ja vaivatta paikan päälle valikoituihin ja kiinnostaviin historiallisiin kohteisiin Espoossa. Tule
katsomaan ja kuulemaan menneisyyden tarinoita ja esineiden
kertomaa. Opit entisten aikojen tavoista ja työstä. Saat myös itse
kertoa omista kokemuksistasi asioihin liittyen. Tutustut oman
kulttuurisi ja muiden kulttuurien tapoihin.
Väriverryttelyä, maalauskurssi | Leppävaara
Kurssilla keskitymme oman ilmaisun kehittämiseen opettajan
yksilöllisessä ohjauksessa. Opetus soveltuu jo aiemmin maalausta
harrastaneille öljyväri- tai akryylimaalareille.
Elävän mallin piirustus | Leppävaara
Klassinen elävän mallin piirustus vie sinut piirtämisen
ihmeelliseen maailmaan, jossa voit uppoutua rennosti
kokeilemaan ja löytämään omaa kädenjälkeä. Kurssi soveltuu
niin vasta-alkajille kuin aiemmin piirtämistä harrastaneille.
Keramiikan alkeet | Leppävaara
Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan saven lempeitä työstämismahdollisuuksia. Opettelemme yhdessä uutta mukavassa
ilmapiirissä, jossa pääpaino on tekemisen ilossa.
Öljyvärimaalauksen perusteet | Tapiola
Kurssilla maalaat harjoitustehtäviä ja omia maalauksia. Pohjavireenä on päästä kehittämään omaa ilmaisua ja nauttia maalaamisesta. Kurssi sopii kaikille öljyvärimaalauksen harrastusta
aloittaville!
Metalligrafiikan ja puupiirroksen päiväryhmä | Tapiola
Perehdy grafiikan perusmenetelmiin, tekniikoihin ja teoksiin
työpajamaisesti. Saat henkilökohtaista kannustavaa ohjausta ja
voit olla vasta-alkaja tai jo aiemmin grafiikkaan tutustunut.
Syksyn ensimmäinen maalauskurssi | Olari
Tervetuloa nauttimaan maalauksesta valitsemillasi vesiliukoisilla
maaleilla. Kurssilla saat tuntumaa siveltimen käyttöön, värien
sekoittamiseen ja aiheen valintaan.
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KÄSIT YÖ
Kiinnostaako sinua ompeleminen, hopeakorujen
tekeminen, hitsaus, taonta, värjäys, huovutus,
kehräys tai puutyöt?
Halusitpa tutustua perinteisiin tekniikoihin tai uusimpiin
uutuuksiin, tarjonnastamme löydät kursseja moneen
makuun. Voit opiskella yhden illan kursseilla, viikoittain
toistuvissa tapaamisissa tai verkkokursseilla vaikkapa kotisohvalta käsin. Kursseilla saat luottamusta omiin kykyihisi
ja vinkkejä, mitä voit tehdä jo olemassa olevista materiaaleista. Käsillä tekemällä voit vaikuttaa.
Tule, rentoudu ja opi uutta!
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E222078

Ihana ryijy! | Tapiola
Suunnittele ja valmista ryijy kodin sisustukseen. Ryijysi voi olla
moderni seinätekstiili tai vaikkapa ihana ryijytyyny sohvalle.
Voit leikkiä lempiväreilläsi, kuvioilla, erilaisilla materiaaleilla
sekä ryijynukan korkeuksilla ja pituuksilla.
E221841 Kirjansidonta | Olari
Hanki kirjansidonnasta uusi harrastus. Kirjansidonta on
hauskaa, erilaista käsityötä. Ensikertalaisena sidot monistenipusta
itsellesi kirjansidontaoppaan. Voit myös korjata sinulle rakkaan
rikki menneen kirjasi.
E222290 Kudonnan perusteet | Tapiola
Opi perusasiat kangaspuilla kutomisesta. Kurssin käytyäsi osaat
kutoa kangaspuilla itsenäisesti valmiiseen loimeen. Osaat käyttää
kudonnan työvälineitä ja tulkita työohjeita. Valitset työhösi
sopivat materiaalit, ja tiedät, mitkä seikat vaikuttavat työn jälkeen.
E222914 Käsityökombo | Tapiola
Kokeile erilaisia kankaanpinnan muokkaamisen tapoja.
Tutustumme yhdessä erilaisiin käsityötekniikoihin ja kokeilemme
monia tekniikoita. Kokeilemme erilaisia kankaanpinnan muokkaustapoja, miten kankaanpinta saadaan kolmiulotteiseksi.
Katso lisää kursseja ja ilmoittaudu ilmonet.fi | 15

LIIKUNTA , TERVE YS
JA HY VINVOINTI
Espoon työväenopistossa voit löytää liikkujan itsestäsi. Pulahda
altaaseen, veny ja voimistu jumppamatolla, virkisty luonnossa,
hiljenny joogan parissa tai iloitse salsan rytmeistä. Löydät vaihtoehtoja reippaampaan ja rauhallisempaan liikuntaan. Kursseja löytyy liikuntaa aloitteleville ja jo pitkään harrastaneille. Voit harrastaa liikuntaa lähiopetuksessa ympäri Espoota tai osallistua verkkokursseillemme
sieltä, missä sinäkin olet.
Tule liikkumaan - saat mielihyvää, jaksamista ja parempaa oloa!
E222878

Ulkokuntosali senioreille, taso 1-2A | Olari
Tule opettelemaan voimaharjoittelun perusteet ja vahvistamaan
kehoasi virkistävästi ulkoilmassa. Harjoittelemme yhdessä
Puolarmaarin ulkoilukeskuksen ulkokuntosalilla 8 viikon
ajan alkusyksyllä.
E222923 Kuntotreeni senioreille, taso 1A | Tapiola
Tälle liikuntakurssille et tarvitse aikaisempaa kokemusta!
Nostamme maltillisesti sykettä, vahvistamme lihaksia ja
kehitämme tasapainotaitoja. Harjoittelun seurauksena
toimintakykysi ja terveytesi kohenee.
E222633 Kuntotanssi senioreille, taso 2A | Olari
Tanssiminen on parasta kehon ja mielen huoltoa sekä hyvää
aivo- ja sydänjumppaa. Kuntotanssikurssilla opettelemme
helppoja askelsarjoja erilaisten musiikkien tahdissa.
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E223018

Lavis-lavatanssijumppa senioreille OPH, taso 1 A
| Espoon keskus
Helppoa ja hauskaa soolotanssia suomalaisen lavatanssimusiikin
tahtiin! Tunnilla harjoitellaan lavatanssin askelkuvioita, joihin
yhdistetään helppoja lihaskuntoliikkeitä.
E223203 Lattarit senioreille, taso 1A, OPH | Kauklahti
Haluatko päivääsi vauhdikasta ja rentoa menoa latinalaisrytmein?
Harjoittelemme eri tanssilajeja, kuten jivea, sambaa, rumbaa
ja salsaa.
E222642 Tanssillinen kehonhuolto senioreille, taso 1A | Leppävaara
Paranna kehon liikkuvuutta, ryhtiä ja rentouta mieltä kehon
mukana. Kurssilla tehdään tanssillinen osio ja vuoroin
liikkuvuutta ja lihasvoimaa kehittäviä harjoitteita.
E222765 BailatinoSenior®, taso 1-2B | Matinkylä
Vipattaako tanssijalka? Haluaisitko oppia lattaritansseja rennolla
ja hyvällä mielellä? Bailatinossa opit eri tanssilajien askelkuvioita.
E222964 Lempeää hatha- ja yinjoogaa senioreille, taso 1A | Soukka
Lempeitä hathajoogaliikkeitä yhteensovitettuna hengityksen
kanssa sekä rauhallinen, meditatiivinen, pitkiä venyttelyjä sisältävä
yinjoogaosuus.
E222966 Joogaa ja tanssia senioreille, taso 1A | Tapiola
Ihana yhdistelmätunti, joka koostuu hathajoogasta, tutuista
hengityksen tahtiin tehtävistä liikkeistä sekä yksinkertaisista
musiikin kanssa tehtävistä tanssi-improvisaatioharjoituksista.
E222982 Tuolipilates senioreille, taso 1A | Verkkokurssi
Kiinnostaisiko pilatesharjoittelu, mutta lattialle laskeutuminen
haastaa? Tule mukaan tuolipilatekseen, kaikki harjoitukset
tehdään tuolilla istuen.
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LUONTO JA YMPÄRISTÖ
Koe kanssamme luonnon hiljaisuus ja sen hyvää tekevä vaikutus.
Näe muuttolinnut tai ihmettele syksyn sienisatoa. Vietä aikaa samanhenkisen retkiseuran kanssa ja nauti hyvästä olosta kursseillamme.
Lisäksi opit hyödyllisiä taitoja.
E223229

Luonnosta hyvinvointia elämään, senioreille | Lasilaakso ja
Sorlampi
Tule nauttimaan luonnon hyvinvointivaikutuksista! Teemme
metsäkuntosali- ja rentoutusharjoituksia kulkiessamme
helpohkossa maastossa. Matkan varrella pidämme myös
pienen evästauon.
E223150 Bussiretki, Siipien Suhinaa 9 | Linturetki Hankoon
Hanko on syksyisin paras muuttoseurantapaikka varsinkin
petolintujen osalta. Lähde yhteiskuljetuksella seuraamaan
lintujen paluumuuttoa!
E222154 Leppoisa sieniretki senioreille, OPH | Nuuksio
Lähde leppoisalle luontoretkelle Nuuksion kansallispuistoon.
Retkellä poimimme sieniä, havainnoimme Suomen hienoa
luontoa sekä keitämme nokipannukahvit ja nautimme retkieväät.
E223038 Kaamosretki Nuuksiossa, senioreille | Nuuksio
Tule kokemaan kaamos syksyisessä metsässä erätaitoja harjoitellen,
sienestäen ja kalastaen. Yöpyminen joko teltassa tai Kolmikulmalammen kämpässä.
18 | Espoon työväenopisto

MEDIA JA TIETOTEKNIIKKA
Digiosaaminen on avain tämän päivän yhteiskuntaan. Kursseillamme otat älylaitteet haltuun, opit asioimaan sähköisesti tai voit
vaikka innostua ohjelmoinnista. Saat erilaisia taitoja digimaailmassa
toimimiseen. Mediakursseillamme tutustut skannaukseen, valokuvaukseen tai kuvakirjojen tekemiseen.
Maksuttomat Tietotuvat tarjoavat digitukea ja mahdollisuuden itseopiskeluun myös kurssien ulkopuolella. Digitietoiskut tutustuttavat sinut
sähköisten asiointipalveluiden käyttöön. Katso syksyn maksuttomien
digitietoiskujen aiheet ja ajankohdat Ilmonetistä hakusanalla digitietoisku.
E222975

Etä iPad tai iPhone tutuksi | Verkkokurssi
Tutustumme iPadin / iPhonen peruskäytön keskeisiin
osa-alueisiin ja toimintoihin sekä asetuksiin.
E222449 Älylaitteet tutuksi senioreille, OPH | Tapiola
Opi käyttämään tietokonetta sekä omaa älypuhelinta asiointiin
ja omaksi hyödyksesi.
E222493 Kesytä älytön laite senioreille, OPH | Leppävaara
Tutustumme yhdessä laitteiden peruskäyttöön ja asetuksiin sekä
harjoittelemme ryhmäviestien lähettämistä ja kuvien ottamista.
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E222498

Digitaitojen jatkokurssi senioreille | Tapiola
Opi hyödyntämään tietokonetta entistä paremmin.
E222022 Seniorit tekoälymentoreina, OPH | Tapiola ja verkkokurssi
Kiinnostaako tekoäly ja sen käyttö? Haluatko auttaa muitakin
hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia?
E222499 Kuvatiedostot ja kansiot senioreille | Tapiola
Opi siirtämään kuvat puhelimesta tietokoneelle ja järjestele
tiedostoja Windows-koneella.
E223174 Omat kotisivut senioreille – Google Sites, uutta | Tapiola
Tee itsellesi helposti ja ilmaiseksi omat kotisivut Google Sites
-ohjelmalla.
E222450 Pilvipalvelut senioreille - Google | Tapiola
Mitä ovat pilvipalvelut ja miten minä voin niitä käyttää?
E222735 Skannaa vanhat kuvat ja diat digimuotoon | Olari
Opi skannaamaan kuvat ja diat digimuotoon sekä käsittelemään
skannattuja kuvia.
E222736 Valokuvaus ja kuvankäsittely senioreille | Olari
Opi digikuvausta digikameralla tai älypuhelimella sekä
käsittelemään kuvia kuvankäsittelyohjelmalla.
E221827 Tietotupa | Tapiola
Tietotuvassa saat digitukea – apua ja vinkkejä digilaitteiden ja
ohjelmien käyttöön. Maksuton, ei ilmoittautumista.
E221828 Tietotupa | Olari
Tietotuvassa saat digitukea – apua ja vinkkejä digilaitteiden ja
ohjelmien käyttöön. Maksuton, ei ilmoittautumista.

20 | Espoon työväenopisto

MUSIIKKI
Musiikin kursseilla voit laulaa kuorossa, opetella uuden soittimen
perusteet tai vaikkapa kokeilla omien kappaleiden säveltämistä
opettajan ohjauksessa. Löydät meiltä myös musiikkiluentoja ja teoriaja säveltapailuaineiden kursseja. Monelle kurssille on mahdollista osallistua oman valinnan mukaan paikan päällä tai verkossa. Musiikki antaa
iloa elämään ja hoitaa aivojasi, sydäntäsi ja muistiasi.
E222539

Aamun äänet soimaan -lauluryhmä | Tapiola tai verkkokurssi
Joka viikko kokoontuva yhteislauluryhmä laulaa monipuolista
ohjelmistoa perinteisestä kevyempään musiikkiin. Ryhmässä
laulaen opiskellaan myös hengitys- ja laulutekniikkaa. Voit
osallistua kurssille joko paikan päällä Espoon kulttuurikeskuksessa
tai verkossa.
E222540 Päivän parhaat -yhteislaulut | Tapiola tai verkkokurssi
Joka toinen viikko kokoontuva yhteislauluryhmä laulaa monipuolista ohjelmistoa perinteisestä kevyempään musiikkiin.
Kurssilla perehdytään myös äänenkäytön ja laulamisen perusteisiin. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä Espoon
kulttuurikeskuksessa tai verkossa.
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E222537

Seniorikuoro Ruusut ja Ritarit / aloittajat, OPH |
Haukilahti tai verkkokurssi
Senioreille (+63-v.) suunnattu iloinen ja lämminhenkinen
sekakuoro, jonka ohjelmisto muodostuu monipuolisista 2-, 3tai 4-äänisistä lauluista. Perehdymme samalla myös nuotinluvun
ja kuorolaulun perusteisiin. Voit osallistua kurssille joko paikan
päällä Haukilahden monitoimitalossa tai verkossa.
E222605 Elokuvamusiikin hienoimmat hetket | Tapiola tai verkkokurssi
Luennoilla tarkastelun kohteena on sekä taidemusiikki, jota on
käytetty oivaltavasti elokuvassa, että laadukas erityisesti tiettyä
elokuvaa varten sävelletty musiikki. Luennoilla katsotaan
katkelmia elokuvista ja tehdään huomiota siitä, miten musiikkia
on niissä käytetty. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä
Itätuulenpihalla tai verkossa.
E222595 Löytöretkiä klassiseen musiikkiin, syksy 2022 | Tapiola tai
verkkokurssi
Kurssilla kuunnellaan ja analysoidaan eri aikakausien klassista
musiikkia opiskelijoiden toiveet huomioon ottaen. Tavoitteena
on avata musiikinharrastajalle mahdollisuus nauttia kuulemastaan
entistä laajemmin. Voit osallistua kurssille joko paikan päällä
Itätuulenpihalla tai verkossa.
E222694 Kuunteluklubi, syksy 2022 | Tapiola ja Helsinki
Kuunteluklubi vierailee orkesterien kenraaliharjoituksissa neljä
kertaa syksyn aikana. Saat tilaisuuden tutustua klassisen musiikin
maailmaan ja teoksiin kahden huippuorkesterin esittämänä,
mielenkiintoisten teosesittelyjen siivittämänä.
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TAITEEN PERUSOPE TUS
Espoon työväenopistossa voit opiskella musiikkia,
käsitöitä ja kuvataiteita syvällisesti ja tavoitteellisesti.
Taiteen perusopetus on selkeä opintokokonaisuus, jossa
etenet tasolta seuraavalle opetussuunnitelman mukaisesti ja mikä parasta, oppimisen ilo säilyy! Tarjoamme
yleisen 500 tunnin oppimäärän mukaisia opintoja musiikissa ja kuvataiteissa sekä laajan 1300 tunnin oppimäärän mukaisia opintoja käsitöissä. Uudet taiteen perusopetuksen ryhmät alkavat syksyllä 2022 musiikissa ja
kuvataiteissa.
Tutustu taiteen perusopetukseen ja tule mukaan!
t i ny url.com/t a i t eenp eru sopetus
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YHTEISKUNTA
Yhteiskunnalliset kurssit pitävät sinut ajan tasalla tämän hetken
asioista ja ilmiöistä. Tarjoamme myös uusia virikkeitä henkiseen
hyvinvointiisi.
Osallistu yhteiskunnallisesti kiinnostaville luennoille: politiikka,
historia, yrittäjyys, maahanmuutto, perintö, testamentti ja yhteiskunnalliset ilmiöt. Aiheet ja teemat vaihtelevat vuosittain. Järjestämme
kursseja useista mielenkiintoisista aiheista: sukututkimus,
yrittäjyys, henkilöyhtiöverotus ja kannattavuuslaskenta.
Valitse omasi!
E222928

Keskustellaan kansainvälisistä asioita
| Tapiola
Mitä maailmanpolitiikassa tapahtuu?
Tule mukaan kuulemaan emeritusdiplomaatin
arviot maailman tapahtumista sekä keskustelemaan
omasta näkemyksestäsi.

COURSES IN ENGLISH
Espoo Adult Education Centre offers courses and activities for
seniors also in English.Come and find the joy of learning!
E222122
E222118

English B1–B2 Stop for English | Tapiola or online
English B1–B2 Stop for English | Leppävaara or online
Activate your English skills with British instructor Thomas,
in class or online. In this relaxed course, we will discuss a wide
variety of topics such as entertainment, history, art,
and life experiences. There will be a focus on speaking,
activating and preserving the English skills you
already have and learning new vocabulary.
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ESBO ARBIS
Esbo Arbis erbjuder möjlighet till kontinuerlig personlig utveckling
och intressanta kurser. Att studera på arbis är framför allt nyttigt, trevligt och lärorikt. Varmt välkommen!
Nedan ett utplock av våra kurser som lämpar sig för seniorer.
Flera kurser hittar du på
i l monet .fi
Lätt konversation på engelska
(A2) Seniorkurs
EA220186 12 ggr / 24 h / 15 €
EA230002 15 ggr / 30 h / 15 €
on 13.30–15.00 7.9–30.11, 11.1–
26.4
Hagalund, Folkhälsanhuset |
Eva Hisinger-Jägerskiöld
English Discussion Group
(B1) Seniorkurs
EA22018
11 ggr / 22 h / 15 €
EA230004 13 ggr / 26 h / 15 €
on 11.15–12.45 7.9–23.11, 11.1–12.4
Olars, Månskivan 2 | Eva HisingerJägerskiöld

Akvarell i egen stil Seniorkurs
EA220247 11 ggr / 37 h / 20 €
EA230039 13 ggr / 43 h / 20 €
to 10.00–12.30 15.9–1.12, 12.1–20.4
Hagalund, Vindängens skola | Solveig Lindroos
Måla och teckna i egen
stil. Öppen ateljé
EA220348 11 ggr / 37 h / avgiftsfri
EA230137 13 ggr / 43 h / avgiftsfri
ti 12.45–15.15 13.9–29.11, 10.1–11.4
Hagalund, Vindängens skola, Solveig Lindroos
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Teckning och måleri i vattenbaserade tekniker
EA220343 11 ggr / 33 h / 57 €
EA230085 14 ggr / 42 h / 70 €
on 9.30–12.00 7.9–23.11, 11.1–19.4
Hagalund, Vindängens skola,
Marina Ciglar-Tuominen
Öppen sömnadsklass
EA220244 11 ggr / 44 h / avgiftsfri
EA230050 14 ggr / 56 h / avgiftsfri
on 9.30–12.45 7.9–23.11, 11.1–19.4
Olars, Månskivan 2 A,
Malin Meikop
Som skräddarsytt
EA220345 11 ggr / 44 t / 73 €
EA230134 14 ggr / 56 t / 88 €
to 9.30–12.45 8.9–24.11, 12.1–20.4
Olars, Månskivan 2 A,
Malin Meikop
God morgon yoga
EA220304 12 ggr / 24 h / 42 €
EA230091 14 ggr / 28 h / 48 €
to 9.00–10.30 8.9–1.12, 12.1–20.4
Hagalund, Hagalunds idrottshall, Monica Schwela
Konditionscirquit för alla nivåer
EA220259 12 ggr / 16 h / 34 €
EA230049 14 ggr / 19 h / 39 €
må 14.05–15.05 5.9–28.11, 9.1–
24.4
Esboviken, Tanssipiste loiste,
Margit Spångberg
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Pilates & Stretching Nyhet!
EA220339 12 ggr / 24 h / 42 €
EA230129 14 ggr / 28 h / 48 €
to 10.45–12.15 8.9–1.12, 12.1–20.4
Esbo centrum, Kannbrobacken | Catharina Gylling-Österberg.
Funktionell träning för seniorer
Seniorkurs
EA220237 12 ggr / 20 h / 15 €
EA230031 14 ggr / 23 h / 15 €
må 11.30–12.45 5.9–28.11, 9.1–24.4
Esbo centrum, Kannbrobacken,
Thomas Sollberger
Rörlighetspass med Paula
Seniorkurs
EA220254 12 ggr / 16 h / 15 €
EA230046 15 ggr / 20 h / 15 €
ti 9.00–10.00 6.9–29.11, 10.1–25.4
Hagalund, Väderbackens
befolkningsskydd | Paula Vehmanen
Motion för herrar på fredagen
Seniorkurs
EA220251 12 ggr / 16 h / 15 €
EA230043 15 ggr / 20 h / 15 €
fr 8.45–9.45 9.9–2.12, 6.1–28.4
Hagalund, Hagalunds idrottshall, Paula Vehmanen

Seniordans i Esbo Centrum
Seniorkurs
EA220313 11 ggr / 22 h / 15 €
EA230099 14 ggr / 28 h / 15 €
ti 12.00–13.30 13.9–29.11,
10.1–18.4
Esbo centrum, Kannbrobacken, Nanne Vaihinen
Android telefonens grunder (s)
seniorkurs
EA230117
1 ggr / 3 h / 15 €
EA220331 1 ggr / 3 h / 15 €
to 9.00–11.30 15.9, 9.3
Olars, Månskivan 2 A,
Åke Ryynänen

Vi skaffar och bekantar oss med
iPhone/Ipad (s) seniorkurs
EA220330 1 ggr / 3 h / 15 €
EA230118 1 ggr / 3 h / 15 €
to 10.00–12.30 6.10, 2.3
Olars, Månskivan 2 A,
Åke Ryynänen
Vad bör vi aktiva seniorer beakta
när vi köper iphone eller ipadda?
Öppen it och hemteknikrådgivning med Åke
EA220199 21 ggr / 84 h / avgiftsfri
må 9.00–12.15 12.9–21.11, 16.1–3.4
Hagalund, Vindängens skola,
Åke Ryynänen

Du kan anmäla dig till våra kurser via

ilmonet.fi

eller Esbo arbis kundtjänst : telefon 09 8165 7890
(måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–15)
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Espoon työväenopisto – Esbo arbetarinstitut perustettiin
vuonna 1957. Suomen toiseksi suurin vapaan sivistystyön oppilaitos Espoon työväenopisto siirtyi vuonna 2015
osaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.
Aiemmin kaksikielisestä opistosta Esbo Arbis jäi omaksi
opistoksi Espoon kaupungin alaisuuteen.
Kursseillemme osallistuu yli 20 000 innokasta opiskelijaa vuosittain. Opettajamme ovat oman alansa ammattilaisia. Asiakaspalautteiden perusteella asiakastyytyväisyytemme
on ollut jo vuosien ajan korkea (4,5/5). Toimipaikkamme
sijaitsevat Espoon suuralueella.

espoon.tyovaenopisto@omnia.fi tai
p. 020 692 444 ma–to klo 12.30–15.30

Painettu ympäristöystävälliselle PEFC- ja EU Ecolabel -sertifioidulle paperille.
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