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RUOVEDEN OPISTO INFO
Ruovedentie 30  
34600 Ruovesi

Ruoveden opisto on Ruoveden kunnan 
omistama aikuisoppilaitos, jossa myös 
lapset ja nuoret voivat opiskella. Opiston 
hallintoelimenä toimii sivistyslautakunta. 

TOIMINTAVUOSI  2020-2021 

SYYSKAUSI  14.9.-4.12.2020 
Syysloma 12.-18.10.2020

KEVÄTKAUSI 11.1.-23.4.2021      
Talviloma 1.-7.3.2021  
 
Vuosinäyttely järjestetään Viljamakasii-
nissa kesäkuun alussa 2021. 

OPISTON TOIMISTO JA HENKILÖSTÖ

Sivistystoimenjohtaja,
rehtori Aila Luikku   
p. 044 787 1400 

Toimisto Taina Nieminen   
p. 044 787 1390   

ILMOITTAUTUMINEN
RUOVEDEN OPISTO 

1. ILMOITTAUTUMINEN
INTERNETIN KAUTTA 

- osoite: https://www.opistopalvelut.fi/
ruovesi, jossa on linkki  ”ilmoittautuminen” 
ja sen alta löydät tarkemmat ohjeet
- jos ilmoittaudut netin pikahaulla, kirjoita 
kenttään koko kurssitunnus
- alkaa TORSTAINA  3.9.2020  klo 9.00 
alkaen 

2. ILMOITTAUTUMINEN PUHELIMITSE

- siinä tapauksessa, jos kurssin kohdalla on 
tämä maininta
- opiston toimistoon virka-aikana
(klo 9-15)  044  787 1390  
(Huom! Ei tekstiviestillä,

eikä puhelinvastaajaan.)
- TORSTAINA  3.9.2020  klo 9.00 alkaen  
    
3. ILMOITTAUTUMINEN
PAIKAN PÄÄLLÄ 

- opettajalle ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla, ellei toisin ole kurssin kohdalla 
mainittu.

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautu-
misjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli jäätte 
kurssilta pois, niin ilmoittakaa siitä viipy-
mättä toimistoon tai opettajalle.

KURSSIMAKSUT

Kurssimaksu on ilmoitettu kunkin kurssin 
kohdalla ja se koskee koko lukuvuotta. 
Lasku lähetetään kotiosoitteeseen, ja kukin 
lasku on maksettava omalla viitenumerol-
laan.   

Kurssimaksun maksaminen on opiskelu-
paikan lunastus, joten kurssimaksuja ei 
hyvitetä opintojen keskeyttämisen vuoksi. 
Kurssilla voi käydä kaksi (2) kertaa tutus-
tumassa, ennen opiskelupaikan vastaan-
ottamista, poikkeuksena lyhyt- ja viikon-
loppukurssit.  

Koko lukuvuoden kestävän kurssin kevät-
kaudella aloittava maksaa puolet kurssi-
maksusta. 

Mikäli jäätte kurssilta pois, ilmoittakaa 
siitä viipymättä opiston toimistoon   
044  787 1390  tai opettajalle. 

OPINTOSETELIT      

Opetushallitus on myöntänyt  Ruoveden 
opistolle lukuvuodelle 2020-2021 opinto-
setelityyppistä valtionavustusta, jolla edis-
tetään kohderyhmiin kuuluvien henkilöi-
den koulutukseen osallistumista. 
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Avustuksen kohderyhminä ovat työttömät, 
eläkkeellä olevat henkilöt ja seniorit (yli 
63-vuotiaat).

HUOM! Tuen avulla tiettyille kohderyhmil- 
le suunnattujen kurssien maksuja on voitu 
alentaa. Näiden valmiiksi alennettujen 
kurssien kohdalla on maininta Opetushal-
lituksen tukemaa koulutusta. 

Ruoveden Opiston opiskelijoiden ei 
tarvitse hakea henkilökohtaista opin-
tosetelialennusta. 

OPISTON TIEDOTUS 

Ohjelman muutoksista, uusista kursseista 
ja luennoista sekä muista asioista ja tapah-
tumista saa tietoa Ruoveden kunnan verk-
kosivuilta www.ruovesi.fi, somekanavista 
sekä paikallislehdestä. 
Kurssisi tilanteesta saat tietoa puhelimitse, 
tekstiviestitse tai sähköpostitse.

OPPIKIRJAT JA MATERIAALIT 

Oppikirjat ja materiaalit eivät kuulu kurssin 
hintaan. Opiskelijat hankkivat ja kustanta-
vat materiaalit itse, ellei kurssin kohdalla 
toisin mainita. 

OPETUSKERRAN PERUUTUS 

Opetuskerran peruuntumisesta ilmoitetaan 
puhelimitse, tekstiviestillä tai opetuspai-
kalla. Yhtä opetuskerran peruuntumista 
opettajan sairauden vuoksi ei korvata opis-
kelijalle ylimääräisellä opetuskerralla.

OPETUSTUNNIN PITUUS
 
Opetustunnin pituus on 45 minuuttia. 

TAPATURMAVAKUUTUS 

Opiskelijat ovat tapaturmavakuutettuja 
oppituntien aikana opiston järjestämissä 
ja valvomissa tilaisuuksissa ryhmätapatur-
mavakuutuksella. Korvauksissa noudate-
taan julkisia terveydenhoitotaksoja. Vakuu-

tus ei ole voimassa opetukseen liittyvien 
matkojen osalta.

TODISTUKSET 

Kurssin suorittamisesta on mahdollista 
saada todistus.

OPISKELIJATOIMINTA

Lukuvuosi 2020-2021 on Ruoveden opiston 
ja opiskelijayhdistyksen 56. toimintavuosi. 
Ruoveden opiston opiskelijat ry. edistää 
vaikutusalueensa väestön opiskelua, yh-
teistyötä sekä kulttuuri- ja harrastustoi-
mintaa opiston ja opiston opiskelijoiden 
resursseja hyväksi käyttäen. Yhdistys jär-
jestää mm. virkistystoimintaa. Opiskelija-
töiden vuosinäyttely on ollut viime vuosi-
na suurin aktiviteetti.
Yhdistyksen jäsen on jokainen opiston 
kurssimaksun maksanut opiskelija. Halli-
tuksen puheenjohtajana toimii Päivi Kyl-
mälahti, sihteerinä Tuula Ahonen ja rahas-
tonhoitajana Sirkka Hovila. Yhdistyksen 
jäsenet voivat esittää hallituksen jäsenille 
toivomuksia yhdistyksen toiminnasta.

RUOVEDEN KULTTUURITOIMI

Kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtu-
mia ja tekee yhteistyötä eri yhdistysten, 
seurakunnan, kansalaisjärjestöjen ja hal-
lintokuntien kanssa.
Ruovesi-kesäesite ilmestyy vuosittain huh-
tikuun aikana. Siihen aiotut ilmoitukset ja 
tapahtumatiedot tulee toimittaa kulttuu-
ritoimistoon viimeistään maaliskuun 2021 
aikana p. 044 787 1390 tai taina.nieminen@
ruovesi.fi
 
ILMOITTAUDU ROHKEASTI 
INTERNETIN KAUTTA
3.9.2020 ALKAEN
https://www.opistopalvelut.fi/
ruovesi
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Kirjakahvio
Tule viihtymään
l hyvää kahvia,pullaa, sämpylää, jäätelöä 

l Laitilan limonadit
Ruovedentie 15, Ruovesi

Puh. 03-476 2281
info@vinhankirjakauppa.fi
www.vinhankirjakauppa.fi

Perinteistä kirjakauppaa
jo 117 vuoden ajan

VINHAN
KIRJAKAUPPA

RUOVEDEN KUNNANKIRJASTO
Aukioloajat 1.9. alkaen

ma - to 13-19,
pe 9-16, la 10-14

PIKI-verkkokirjasto: aineistohaut, 
e-aineistot, uusinnat,

varaukset, vinkit:  piki.verkkokirjasto.fi

Ajankohtaiset tapahtumat
ja tiedotteet:

ruovesi.fi/kirjasto
facebook.com/ruovedenkirjasto

Asiakastyöhuone ja ryhmätila
käytettävissä aukioloaikoina;

ajanvaraukset asiakaspalvelusta.
Kirjastossa käytettävissä myös

langaton verkko ja monitoimilaite
(kopiointi, tulostus, skannaus).

www.oridea.� Käy taloksi.

Graa� sen alan renkipalvelu.

40 
vuotta

Tule mukaan Taideyhdistyksen toimintaan!
• Työtila, jossa  laadukas grafiikanprässi
• Näyttelyt
• Kurssit
• Taidematkat
• Taidelainaamo

››  www.ruovedentaideyhdistys.fi
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RUOVEDEN OPISTON YLEISÖLUENNOT
SYKSY 2020

To 17.9. klo 18.00-19.30 Ruoveden kirjasto
Huumorin teoria ja käytäntö
Käsikirjoittaja, toimittaja Jyrki Liikka 

Luennolla tarkastellaan huumorin ja komiikan teorioita, pohditaan ideoinnin haas-
teita ja kielen mahdollisuuksia huumorissa. Lisäksi uppoudutaan sanaleikkien maail-
maan. Hauskojen juttujen tekemistä peilataan myös esimerkkitapausten avulla.

To 1.10. klo 18.00-19.30 seurakuntakeskus Aatos
Tolvajärvi 12.12.1939 – talvisodan ensimmäinen suurvoitto
taistelijoiden kertomana
Pajarin Poikien Perinneyhdistyksen puheenjohtaja, kenraalimajuri Kalervo Sipi sekä
tietokirjailija, ekonomi Tuomo Juntunen.

To 8.10. klo 18.00-19.30 Ruoveden kirjasto
Kadonneita sukulaisia etsimässä, vaiettuja tarinoita selvittämässä
Tietokirjailija Ira Vihreälehto.

To 5.11. klo 18.00-19.30 Ruoveden kirjasto
Punavankien puolustaminen sisällissodan jälkeen
FM, tohtorikoulutettava Anna Warsell

Ruovedeltä lähetettiin satoja puolustus- ja syytöskirjeitä vankileireille ja myöhemmin 
valtiorikosoikeuksiin vangittujen punakaartilaisten puolustamiseksi. Esitelmä valot-
taa, ketkä vankeja puolustivat ja millä perusteilla vangit haluttiin vapauttaa. Lähdeai-
neisto koostuu noin tuhannesta puolustus- ja syytekirjelmästä, jotka on tallennettu 
sekä valtiorikosoikeus akteihin että Ruoveden suojeluskunnan arkistoon.

To 26.11. klo 18.00-19.30 Honkalakoti
Liikkumisen suositukset muuttuivat – miten saamme lisää liikettä arkeen?
UKK-instituutin johtaja LT, dosentti Tommi Vasankari

Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Lisätietoja: 
Ruoveden opisto 044 787 1390.
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MUSIIKKI  
 
110139  VISUVEDEN SEKAKUORO kevät 
 16.5.2021-11.7.2021,  28  oppituntia  
 Visuveden nuorisoseurantalo  Alastalontie  
 Pirkkoliisa Tikka   
 Kurssimaksu 25,00 €
  
Kuoro harjoittelee kevään / kesän aikana ja esiintyy Visuveden NS-talon 100-vuotis- 
juhlassa. Kokoonnutaan sunnuntai-iltaisin, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myö-
hemmin. Kaikki laulamisesta pitävät kaikenikäiset kyläläiset, mökkiläiset ja lähikun-
talaiset otetaan mukaan! Ilmoittautumiset myöhemmin kevään aikana.
Ei netti-ilmoittautumista.  
 
110140  MIESKUORO 
 14.9.2020-30.11.2020,  26  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  31  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, luokka 402  Kuruntie 6  
 ma 18.30-21.00 
 Erlend Jantsikene   
 Kurssimaksu 65,00 €  

Kuoromusiikkia klassikoista nykyviihdesävelmiin. Uudet laulajat, tervetuloa! Tiedus-
telut kuoron johtaja, puh. 040 543 9007. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontu-
miskerralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110141  NAISKUORO LÄHTEEN LIKAT 
 15.9.2020-1.12.2020,  26  oppituntia  
 12.1.2021-20.4.2021,  31  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, luokka 402  Kuruntie 6  
 ti 18.30-20.15 
 Johanna Raivio   
 Kurssimaksu 55,00 € 
 
Lähteen likat on iloinen laulavien naisten joukko, johon liittymisen kynnys on mata-
la, mutta kuoron musiikilliset tavoitteet korkealla. Satsaamme yhteissointiin, äänen-
käyttöön ja hyvään meininkiin. Huom! Aiemmista vuosista poiketen kokoonnumme 
toistaiseksi tiistaisin. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. 
alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi. Tervetuloa mukaan!  
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110142  LAULURYHMÄ IKÄIHMISILLE 
 21.9.2020-30.11.2020,  12  oppituntia  
 18.1.2021-12.4.2021,  14  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 Joka toinen viikko  
 ma 14.30-16.00 
 Seppo Heikkonen   
 Kurssi on maksuton.
 
Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Kurssi kokoontuu joka toinen viikko ja on 
avoin kaikille. Viihteellisiä lauluja ja laulelmia yhdessä laulaen. Ilmoittautumiset en-
simmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.
fi/ruovesi.  
 
110143  PIANONSOITTO ZH yksilöopetus 
 14.9.2020-30.11.2020,  33  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  39  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu   Kuruntie 6  
 Sovitut ajat  
 ma 16.00-18.00 
 Zsuzsa Horvath   
 Kurssimaksu 120,00 € 

Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa. Vapaita paikkoja uusille opiskelijoille 
voi tiedustella opiston toimistosta 3.9. alkaen, p. 044 787 1390. Opetuspäivässä 
mahdollisia muutoksia.  
 
110144  PIANONSOITTO PN yksilöopetus 
 18.9.2020-4.12.2020,  17  oppituntia  
 15.1.2021-23.4.2021,  26  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu   Kuruntie 6  
 Sovitut ajat  
 pe 14.00-15.00 
 Päivi Naupert   
 Kurssimaksu 120,00 €  

Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa. Vapaita paikkoja uusille opiskelijoille 
voi tiedustella opiston toimistosta 3.9. alkaen, p. 044 787 1390. Opetuspäivässä 
mahdollisia muutoksia.  
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110145  VIULUNSOITTO yksilöopetus 
 16.9.2020-2.12.2020,  15  oppituntia  
 13.1.2021-14.4.2021,  26  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu   Kuruntie 6  
 Sovitut ajat  
 ke 17.00-18.30 
 Mika Tepponen    
 Kurssimaksu 120,00 €  

Opetuspäivä voi muuttua. Viulunsoiton 
yksilöopetusta aikuisille ja myös nuo-
remmille. Soittotaidon kehittäminen 
eri tyylisten kappaleiden avulla. Vapaita 
paikkoja voi tiedustella Opiston toimis-
tosta p. 044 787 1390. Opetustuntien 
ajat sovitaan opettajan kanssa
p. 044 715 1068.

 

 
110147  KITARANSOITTO SÄHKÖKITARA yksilöopetus 
 14.9.2020-30.11.2020,  44  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  52  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, luokka 402  Kuruntie 6  
 Sovitut ajat  
 Miklos Feher   
 Kurssimaksu 120,00 € 
 
Soittotuntien ajat sovitaan opettajan kanssa. Vapaita paikkoja uusille opiskelijoille 
voi tiedustella opiston toimistosta 3.9.alkaen, p. 044 787 1390.  
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RANSKA  
 
120501  RANSKA 2 jatkokurssi 
 17.9.2020-12.11.2020,  22  oppituntia  
 4.2.2021-1.4.2021,  26  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, luokka 204   Kuruntie 6  
 to 17.00-18.30 
 Laura Vuorinen   
 Kurssimaksu 60,00 €  

On continue! Jatkamme siitä, mihin jäimme keväällä. Syyskauden ohjelmassa on 
asioiden kertailua (toiveet tervetulleita) ja Cest parfait! 1 -kirjan loppuun käyminen. 
Kevätkaudella aloitamme kirjasarjan toisen osan kanssa, Cest parfait! 2. Uuden 
kirjan aiheina mm. matkustelu ja kiinnostuksen kohteet. Kaikki ovat tervetulleita 
kurssille, mutta omaa opiskelua helpottaa, jos on esim. vuoden verran opiskellut 
ranskaa. Ilmoittautuminen 3.9. alkaen Opiston toimistoon 044 787 1390 tai netissä 
https://opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
 
ESPANJA  
 
120711  ESPANJA perusasiat / jatko 
 21.10.2020-9.12.2020,  16  oppituntia 
 13.1.2021-14.4.2021,  26  oppituntia 
 Yhtenäiskoulu, luokka 205  Kuruntie 6 
 ke 17.00-18.30
 Carolina Garcés Morales  
 Kurssimaksu 60,00 €  

Aloitamme poikkeuksellisesti syysloman jälkeen 21.10. Opiskelu jatkuu oppikirjan 
Buenas Migas 1, kappaleesta 9 sekä Buenas Migas 2, kappaleesta 5. Kertaamme 
kielioppia ja perusasioita. Opiskelijoiden osaamistason mukaan pyrimme myös sy-
ventämään kielen opiskelua. Ilmoittautuminen 3.9. alkaen Opiston toimistoon
044 787 1390 tai netissä https://opistopalvelut.fi/ruovesi. 
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NÄYTTÄMÖTAITEET  
 
110210  KEHITYSVAMMAISTEN NÄYTELMÄPIIRI kevät 
 13.1.2021-14.4.2021,  26  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 ke 09.30-11.00 
 Anu Vehkakoski   
 
Kurssi on maksuton. 
Iloa ja rohkeutta esittämiseen! Vain kevätlukukaudella. Ilmoittautumiset ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla. 
 
 
 

  
 
KUVATAITEET  
 
110350  KEHITYSVAMMAISTEN KUVATAIDEKERHO syksy 
 8.9.2020-24.11.2020,  22  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonluokka 406  Kuruntie 6  
 ti 15.00-16.30 
 Merja Önkki   
 
Kurssi on maksuton. 
Tehdään keramiikkaa, piirretään ja maalataan erilaisia välineitä käyttäen. Kurssi 
kokoontuu vain syyslukukaudella. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla.  
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110354  VISUAALISEN TAITEEN TYÖPAJA viikonloppukurssi syksy 
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 Ajankohta, opettaja ja kurssimaksu ilmoitetaan myöhemmin.

Kurssi on suunnattu kaikille innokkaille taiteentekijöille. Kokoonnutaan syyskau-
della 2-3 viikonloppuna. Aikaisempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvita. 
Opiskellaan kuvataidetta monipuolisesti eri teemoilla ja tekniikoilla omaa kokemus-
maailmaa ja kiinnostuksen kohteita hyödyntäen.

110355  MAALAUKSEN JA TAITEEN YLEINEN KURSSI kevät 
 1.2.2021-29.3.2021,  24  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, kuvaamataidonluokka 406  Kuruntie 6  
 ma 18.00-20.15 
 Riikka Lenkkeri   
 Kurssimaksu 40,00 €  

Kurssi antaa eväitä itsenäiseen työskentelyyn ja taiteen tekoon. Uusien oppilaiden 
kanssa käydään läpi taidetarvikkeiden ominaisuuksia. Harjoittelemme luonnoste-
lua, sommittelua värien sekoittamista ja sivellintyöskentelyä. Työskentelyn lomassa 
keskustelemme taiteen olemuksesta. Ilmoittautumiset 3.9. alkaen tai netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110360  METALLIGRAFIIKKA syksy 
 31.10.2020-15.11.2020,  24  oppituntia  
 Taidetalli  Urhontie 4  
 la 10.00-16.00 
 su 10.00-16.00 
 Tuukka Peltonen   
 Kurssimaksu 50,00 € 
 
Kurssilla opetetaan metalligrafiikan perinteiset menetelmät. Osallistuminen ei edel-
lytä aikaisempaa kokemusta. Pidemmälle ehtineet harrastajat voivat työskennellä 
myös omaan tahtiinsa. Kokoonnutaan kahtena viikonloppuna la-su 31.10.-1.11. ja 
14.-15.11. Tiloihin mahtuu max 10 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 3.9. alkaen,
p. 044 787 1390 tai netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110361  METALLIGRAFIIKKA / PUUPIRROS kevät 
 13.3.2021-21.3.2021,  24  oppituntia  
 Taidetalli  Urhontie 4  
 la 10.00-16.00 
 su 10.00-16.00 
 Tuukka Peltonen   
 Kurssimaksu 50,00 €  



RUOVEDEN OPISTON OPINTO-OHJELMA 2020-202112

Jatketaan syksyllä alkanutta metalligrafiikan opiskelua. Mahdollisuus kevätkaudella 
myös puupiirroksiin. Kokoonnutaan kahtena viikonloppuna la-su 13.-14.3. ja 20.-
21.3. Tiloihin mahtuu max. 10 opiskelijaa. Ilmoittautumiset 3.9. alkaen,
p. 044 787 1390 tai https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
 
 
 

  
 
MUOTOILU, KÄDEN TAIDOT  
 
110464  KYKELI Jäminkipohja 
 14.9.2020-30.11.2020,  22  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  26  oppituntia  
 Jäminkipohja liiketalo  Sahantie 17   
 ma 16.00-17.30 
 Marianne Ojala   
 Kurssimaksu 70,00 € 
 
Kutomista, ompelua, askartelua. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110465  VÄÄRIN OMPELIJAT JA KUTOJAT 
 15.9.2020-1.12.2020,  22  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  26  oppituntia  
 Opiskelijoiden kodeissa    
 ti 13.00-15.00 
 Marianne Ojala   
 Kurssimaksu 0,00 €  

Kurssi on maksuton. Kirjontaa, ompelua, askartelua ym. muita pienempiä käsitöitä. 
Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
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110467  VISUN OMPELIJAT JA KUTOJAT 
 16.9.2020-2.12.2020,  22  oppituntia  
 13.1.2021-14.4.2021,  26  oppituntia  
 Visurinteen kerhohuone    
 ke 15.30-17.00 
 Marianne Ojala   
 Kurssimaksu 70,00 €  

Kankaiden kudontaa ja ompelutöitä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110468  KIVIKOULUN KANKURIT 
 15.9.2020-1.12.2020,  22  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  26  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ti 16.00-17.30 
 Marianne Ojala   
 Kurssimaksu 70,00 €  

Kangaspuilla työstetään mattoa, ryijyä tms. oman maun mukaan.
Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 

110471   PUUTYÖT JA ENTISÖINTI 
 15.9.2020-1.12.2020,  33  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  39  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka 1026  Kuruntie 6  
 ti 18.00-20.30 
 Marko Salminen   
 Kurssimaksu 80,00 €  

Puutöitä, pintakäsittelyä ja vanhojen pienehköjen huonekalujen kunnostamista. 
Töiden opastusta yksilöllisesti. Osallistujamäärä enintään 14. Ilmoittautumiset opis-
ton toimistoon 3.9. alkaen, p. 044 787 1390 tai netissä https://www.opistopalvelut.
fi/ruovesi.  
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110473  PUUKONTEKO 
 14.9.2020-30.11.2020,  33  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  39  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, teknisen työn luokka 1026  Kuruntie 6  
 ma 17.00-19.30 
 Matti Lähdekorpi   
 Kurssimaksu 100,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Eläkeläisille kurssimaksu 80 €. Kurssilla 
valmistetaan puukko / puukkoja tuppineen. Kurssilla on käytettävissä tarvittavat 
työkalut ja opettajalta voi ostaa materiaaleja. Osallistujamäärä enintään 15. Alle 
16-vuotias vain aikuisen mukana. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. alkaen
p. 044 787 1390 tai netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110474  NUKKE- JA NALLEKURSSI 
 15.9.2020-1.12.2020,  33  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  39  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ti 17.00-19.30 
 Toini Koskinen   
 Kurssimaksu 60,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. Perin-
teisen paperimassanuken valmistus valuosista. Kangasvartalot ja vaatetus osin kaa-
vojen ja osin omien suunnittelujen mukaan. Osallistujamäärä enintään 10.
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta nuken teossa. Tervetuloa myös uudet opiskelijat! 
Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. alkaen, p. 044 787 1390 tai netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi. 
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110461  KERAMIIKKA lasten ryhmä 
 16.9.2020-25.11.2020,  20  oppituntia  
 13.1.2021-14.4.2021,  26  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ke 16.00-17.30 
 Kristiina Tervala   
 Kurssimaksu 60,00 €  

Keramiikan käsinrakennuksen perustekniikat, koristelut ja lasitus. Toteuta omat 
ideasi; kaikkea voi tehdä, mitään ei tarvitse osata. Tervetuloa mukaan, myös uudet 
opiskelijat! Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla.  
 
110462  KERAMIIKKA aikuiset ja nuoret 
 16.9.2020-25.11.2020,  30  oppituntia   
 13.1.2021-14.4.2021,  39  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ke 17.45-20.00 
 Kristiina Tervala   
 Kurssimaksu 70,00 €  

Keramiikan käsinrakennuksen perustekniikat, dreijaus, koristelut ja lasitus. Läh-
tökohtana ovat jokaisen omat tavoitteet ja kurssilla voi valmistaa monipuolisesti 
erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Tervetuloa mukaan, myös uudet opiskelijat!  
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110463  POSLIININMAALAUS 
 14.9.2020-30.11.2020,  33  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  39  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ma 16.30-19.00 
 Aija Isotalo   
 Kurssimaksu 90,00 €
  
Posliinimaalausta jatkoryhmälle sekä aloittelijoille. Perustekniikoiden harjoittelua 
sekä uusia ideoita. Uudet opiskelijat tervetuloa! Ilmoittautumiset ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
 
 

  
 
ESITTÄVÄ TANSSI  
 
110529  PERHETANSSI syksy 
 15.9.2020-24.11.2020,  10  oppituntia  
 Sointula  Museotie 1  
 ti 17.30-18.15  
 Minna Katajamäki   
 Kurssimaksu 40,00 €  
 10 kokoontumiskertaa, vain syyslukukaudella. 

Perhetanssi on aikuisen ja lapsen (1-5 v.) yhteinen leikkisä tuokio: loruja, leikkejä, 
musiikkia ja tanssia rennossa, turvallisessa ilmapiirissä. Tuokio tapahtuu lapsen 
ehdoilla, mutta aikuinen on aktiivisesti mukana. Perhetanssin tarkoitus on kehittää 
lapsen liikkumisen perustaitoja, ruokkia mielikuvitusta sekä vahvistaa lapsen ja 
aikuisen välistä vuorovaikutusta. Tunnin lopuksi harjoitellaan rentoutumista hengi-
tyksen, kosketuksen tai satuhieronnan keinoin. 
Tunnille mukaan voi tulla lapsen oma vanhempi, isovanhempi, kummi tai muu lap-
selle tärkeä aikuinen. 
Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen
p. 044 787 1390 tai netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 

110530  SENIORITANSSI 
 15.9.2020-1.12.2020,  22  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  26  oppituntia  
 Sointula  Museotie 1  
 ti 10.00-11.30 
 Ulla Markkanen   
 Kurssimaksu 20,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alen-
nus huomioitu kurssimaksussa. 
Seinoritanssi sopii niin aloittelijalle kuin tans-
sia harrastaneelle. Se sisältää monipuoliseen 
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musiikkiin laadittuja pieniä tanssiohjelmia, jotka toistuvat. Edistää myös muistin 
säilymistä ja kehittää tasapainoa. Paria ei tarvita, ryhmästä löytyy aina pari jokaiselle 
ja lajin tyyliin kuuluu, että pari vaihtuu kappaleen aikana usein, sillä toistuvat vuorot 
ovat yleensä lyhyitä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. 
alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110543  SITÄ SUN TÄTÄ YKSIN TANSSIEN 
 27.9.2020-29.11.2020,  12  oppituntia  
 17.1.2021-11.4.2021,  15  oppituntia  
 Sointula  Museotie 1  
 su 18.00-19.00 
 Elina Hautamäki   
 Kurssimaksu 50,00 € 
 
Tanssijumppaa sunnuntai-iltapäivien ratoksi humpasta hamboon. Opetustuokion 
pituus 60 min. Kokoonnutaan 9 kertaa syyskaudella (ei 11.10.), kevätkaudella 11 
kertaa (ei 28.2. ja 4.4.). Ilmoittautuminen ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. 
alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
110545  WEST COAST SWING alkeet / jatko KEVÄT 
 13.2.2021-20.2.2021,  7  oppituntia  
 Sointula  Museotie 1  
 la 11.00-12.30 
 su 11.00-12.30 
 Kristiina Ylistalo   
 Kurssimaksu 25,00 €  

Tervetuloa oppimaan moderni paritanssi! West coast swingiä tanssitaan mm. uu-
simpien listahittien, R&B-musiikin ja lyyristen balladien tahdissa. Lähdetään liikkeel-
le perusteet -tasosta, joten ei tarvitse olla ennakkotaitoja lajista. Vaalimme sopivaa 
seuraajien ja viejien määrää, jotta mahdollisimman tehokkaasti pääsee tanssimaan. 
Parin kanssa ilmoittautuvat pääsevät kurssille suoraan, mutta parittomat jonotus-
listan kautta. Ilmoittautuessasi saat vahvistuksen kurssille pääsystä. Kurssi toteutuu 
vähintään viidellä (5) parilla. Kaksi viikonloppua kevätkaudella. Kokoontumiskerrat 
la 13.2. (2 t), su 14.2. (2 t) ja la 20.2. (3 t). Suosittelemme liukaspohjaisia tanssikenkiä. 
Ennakkoilmoittautuminen 3.9. alkaen Opiston toimistoon p. 044 787 1390. Ei net-
ti-ilmoittautumista.  
 
LIIKUNTA  
 
830134  ELÄKELÄISTEN VESIVOIMISTELU 1 
 15.9.2020-1.12.2020,  11  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 ti 13.00-13.45 
 Aki Kallonen   
 Kurssimaksu 88,00 € 
 
Kurssimaksu 8 €/kerta (88 €/11kertaa syksy ja 104 €/13 kertaa kevät). Allasjumppa 
tapahtuu musiikin tahdittamana reippaaseen tahtiin. Jumpassa tehdään lihaskun-
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toa, nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia liikkeitä. Pukuhuoneeseen 
pääsee noin puoli tuntia ennen tunnin alkua. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 
3.9. alkaen p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista.  
 
830135  ELÄKELÄISTEN VESIVOIMISTELU 2 
 15.9.2020-2.12.2020,  11  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 ti 14.15-15.00 
 Aki Kallonen   
 Kurssimaksu 88,00 €  
Kurssimaksu 8 €/kerta (syksy 88 €/11 kertaa, kevät 104 €/13 kertaa). Allasjumppa ta-
pahtuu musiikin tahdittamana reippaaseen tahtiin. Jumpassa tehdään lihaskuntoa, 
nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia liikkeitä. Ilmoittautumiset opiston 
toimistoon 3.9. alkaen p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista. 

830130  VESIJUMPPAA KAIKILLE 1
 14.9.2020-30.11.2020,  11  oppituntia 
 11.1.2021-19.4.2021,  13  oppituntia 
 Honkala  Honkalantie 7 
 ma 17.00-17.45
 Heini Hemminki  

Kurssimaksu 8 €/kerta (syksy 88 €/11 kertaa, kevät 104 €/13 kertaa). Allasjumppa ta-
pahtuu musiikin tahdittamana reippaaseen tahtiin. Jumpassa tehdään lihaskuntoa, 
nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia liikkeitä. Pukuhuoneeseen pääsee 
noin 15 min. ennen tunnin alkua. Max. 15 osallistujaa. Ilmoittautumiset opiston 
toimistoon 3.9. alkaen p. 044 787 1390 tai netissä https://opistopalvelut.fi/ruovesi. 

830132  VESIJUMPPAA KAIKILLE 2
 17.9.2020-3.12.2020,  11  oppituntia 
 14.1.2021-15.4.2021,  13  oppituntia 
 Honkala  Honkalantie 7 
 to 16.45-17.30
 Heini Hemminki  

Kurssimaksu 8 €/kerta (syksy 88 €/11 kertaa, kevät 104 €/13 kertaa). Allasjumppa ta-
pahtuu musiikin tahdittamana reippaaseen tahtiin. Jumpassa tehdään lihaskuntoa, 
nivelten liikkuvuutta ja koordinaatiota parantavia liikkeitä. Pukuhuoneeseen pääsee 
noin 15 min. ennen tunnin alkua. Max. 15 osallistujaa. Ilmoittautumiset opiston 
toimistoon 3.9. alkaen p. 044 787 1390 tai netissä https://opistopalvelut.fi/ruovesi. 
 
830137  ELÄKELÄISTEN ISTUMAJUMPPA 
 16.9.2020-2.12.2020,  11  oppituntia  
 13.1.2021-15.4.2020,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 ke 15.00-15.45 
 Heini Hemminki   
 Kurssimaksu 20,00 €  
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Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. Jump-
pa tapahtuu istuen. Siinä tehdään lihaskuntoa ja nivelten liikkuvuutta parantavia 
liikkeitä koko keholle. Lopuksi venyttely. Osallistujamäärä enintään 13. Ilmoittautu-
miset opiston toimistoon 3.9. alkaen p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista.  
 
830138  ELÄKELÄISTEN TASAPAINOKOULU I 
 17.9.2020-3.12.2020,  11  oppituntia  
 14.1.2021-15.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 to 14.30-15.15 
 Heini Hemminki   
 Kurssimaksu 20,00 € 

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. Jump-
pa tapahtuu seisten ja istuen. Jumpassa tehdään tasapainoa, lihasvoimaa, nivelten 
liikkuvuutta ja yleistä koordinaatiota parantavia liikkeitä. Jumpassa käytetään har-
joitteita tehostavia ja monipuolistavia välineitä. Lopuksi venyttelyt. Osallistujamäärä 
enintään 11. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. alkaen p. 044 787 1390.
Ei netti-ilmoittautumista.  
 
830139  ELÄKELÄISTEN TASAPAINOKOULU II 
 17.9.2020-3.12.2020,  11  oppituntia  
 14.1.2021-15.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 to 15.30-16.15 
 Heini Hemminki   
 Kurssimaksu 20,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. Jump-
pa tapahtuu seisten ja istuen. Jumpassa tehdään tasapainoa, lihasvoimaa, nivelten 
liikkuvuutta ja yleistä koordinaatiota parantavia liikkeitä. Jumpassa käytetään har-
joitteita tehostavia ja monipuolistavia välineitä. Lopuksi venyttelyt. Osallistujamäärä 
enintään 11. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. alkaen, p. 044 787 1390.
Ei netti-ilmoittautumista.  
 
830140  KUNTOSALIHARJOITTELU ELÄKELÄISILLE 
 16.9.2020-2.12.2020,  11  oppituntia  
 13.1.2021-14.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 ke 14.00-14.45 
 Heini Hemminki   
 Kurssimaksu 20,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa. Jum-
passa tehdään lihaskuntoharjoitteita kuntosalivälineillä kuntopiirin tapaan, lopuksi 
venyttelyt. Osallistujamäärä enintään 11. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. 
alkaen, p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista.  
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830141  KUNTOSALIHARJOITTELU KEHITYSVAMMAISILLE 
 18.9.2020-4.12.2020,  11  oppituntia  
 15.1.2021-16.4.2021,  13  oppituntia  
 Honkala  Honkalantie 7  
 pe 12.30-13.15 
 Heini Hemminki   
 
Kurssi on maksuton. Opetushallituksen tukemaa koulutusta.  
Jumpassa tehdään lihaskuntoharjoitteita kuntosalivälineillä kuntopiirin tapaan, 
lopuksi venyttelyt. Max. 10 osallistujaa. Ilmoittautumiset opiston toimistoon 3.9. 
alkaen p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista. 
 
830150  SENIORILIIKUNTA miehet Murole 
 22.9.2020-1.12.2020,  11  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  13  oppituntia  
 Muroleen kylätalo  Muroleen kanavantie 84 
 ti 18.00-18.45 
 Marja Laine   
 Kurssimaksu 50,00 €  

Urho Kekkosen sanoin: ”Kaikki syyt välttää liikuntaa ovat tekosyitä”. 
Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
830151  NAISTEN LIIKUNTA Murole 
 14.9.2020-30.11.2020,  11  oppituntia  
 11.1.2021-12.4.2021,  13  oppituntia  
 Muroleen kylätalo  Muroleen kanavantie 84 
 ma 18.00-18.45 
 Riitta Sorkkala   
 Kurssimaksu 50,00 € 
 
Alkulämmittely, lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Ilmoittautumiset ensimmäisel-
lä kokoontumiskerralla tai 3.9. alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
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830152  KUNTOJUMPPAA / naiset ja miehet 
 16.9.2020-2.12.2020,  15  oppituntia  
 13.1.2021-14.4.2021,  17  oppituntia  
 Visuveden koulu, Alastalontie    
 ke 17.30-18.30 
 Siina Leinikka   
 Kurssimaksu 50,00 € 
 
Lämmittelyt Laviksen tahtiin. Ylävartalon liikkuvuutta parantava jumppa, jossa 
runsaasti venyttelyjä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. 
alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi. 
 
830160  CHEN-TYYLIN TAIJI 
 15.9.2020-1.12.2020,  19  oppituntia  
 12.1.2021-13.4.2021,  22  oppituntia  
 Sointula  Museotie 1  
 ti 18.30-19.45 
 Harri Mäkiharju   
 Kurssimaksu 50,00 € 
 
Kurssi sopii eri ikäryhmille 16 v. alkaen. Chen-taiji on alkuperäinen taiji-muoto, jossa 
yhdistyvät meditatiivinen rentouden etsintä sekä kehon hallinta. Kurssilla Chen-tai-
jin harjoittelua, muodon opettelua ja työstämistä. Muodon opettelun lisäksi teh-
dään alkuun kehoa avaavia harjoituksia. Tavoitteena on oppia käyttämään kokonai-
suutta kaikessa tekemisessä ja saada keho liikkumaan sulavammin, notkeammin 
ja ilman jännitteitä. Ilmoittautumiset ensimmäisellä kokoontumiskerralla tai 3.9. 
alkaen netissä https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi.  
 
830170  SYDÄNJUMPPA 
 14.9.2020-30.11.2020,  11  oppituntia  
 11.1.2021-19.4.2021,  13  oppituntia  
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1  
 ma 16.15-17.00 
 Tarja Myllykoski   
 Kurssimaksu 20,00 €  

Opetushallituksen tukemaa koulutusta. Alennus huomioitu kurssimaksussa.
Max. 12 jumppaajaa. Ilmoittautumiset 3.9. alkaen p. 044 787 1390 tai netissä
https://www.opistopalvelut.fi/ruovesi. 
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PUUTARHATALOUS  
 
710301  PUUTARHAN KEVÄTTYÖT 
 19.3.2021-19.3.2021,  4  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu, luokka 1048  Kuruntie 6  
 pe 17.30-20.45 
 Raija Palomäki   
 Kurssimaksu 15,00 € 
 
Kurssi keväällä 2021. Käydään läpi, miten ja milloin hedelmäpuut sekä koriste- ja 
marjapensaat leikataan. Puhutaan myös sammalen torjunnasta nurmikolta sekä 
puutarhan tuholaisista ja kasvitaudeista. Ilmoittautuminen Opiston toimistoon 
27.1.2021 alkaen p. 044 787 1390. Ei netti-ilmoittautumista.  
 
 
 
 

  
 
999920  TIETOKONE JA INTERNET TUTUKSI 
 15.9.2020-1.12.2020,  22  oppituntia  
 12.1.2021-20.4.2021,  26  oppituntia  
 Yhtenäiskoulu   Kuruntie 6  
 ti 15.00-16.30 
 Tea Ikala   
 
Kurssi on maksuton. Opetushallituksen tukemaa koulutusta.  
Kurssi on suunnattu työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella 
olevien aikuisten tietotekniikan perustaitojen vahvistamiseen. Kurssille tulijoille ei 
ole osaamisvaatimuksia eikä omaa tietokonetta tarvitse olla mukana. Opetellaan 
yhdessä käyttämään tietokonetta; sovelluksia, perusohjelmia ja sähköistä asiointia. 
Tule rohkeasti mukaan! Ilmoittautumiset 3.9. alkaen https://www.opistopalvelut.fi/
ruovesi tai p. 044 787 1390.  
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”Joka osaa kävellä, oppii myös tanssimaan; 

joka osaa puhua, oppii myös laulamaan; 

joka osaa ajatella, oppii myös uneksimaan.”

Kannen räsymatto: Tuula Ahonen

999930  MIELENTERVEYDEN ENSIAPU 1 kevät
 9.3.2021-6.4.2021,  14  oppituntia 
 Kk, kivikoulu  Palmenintie 1 
 ti 09.15-11.30
 Leena Aalto  

Kurssi on maksuton. Opetushallituksen tukemaa koulutusta.
Kurssi on suunnattu työttömille, työttömyysuhanalaisille ja työvoiman ulkopuolella 
oleville aikuisille. Kurssilla osallistuja saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä, rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydes-
tä ja saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä. Koulutukseen kuuluu 
Mielenterveys elämäntaitona -kirja, jonka osallistujat saavat maksutta. Ilmoittautu-
miset 3.9. alkaen netissä  https://www.opistopalvelut.fi /ruovesi tai p. 044 787 1390. 
Lisätietoja www.mieli.fi /fi /mielenterveydenensiapuyksi. 

999935  ARJEN TALOUSTAIDOT kevät
 27.1.2021-24.2.2021,  25  oppituntia 
 Yhtenäiskoulu, kotitalousluokka  Kuruntie 6
 ke 15.00-19.00 
 Opettajana kotitalousasiantuntija Pirkanmaan Martoista
 
Kurssi on maksuton. Opetushallituk-
sen tukemaa koulutusta. 
Kurssi on suunnattu työttömille, 
työttömyysuhanalaisille ja työvoi-
man ulkopuolella oleville aikuisille. 
Kurssilla yhdistetään viisas talouden-
pito ja edullinen ja maukas kotiruo-
ka. Jokaisella kerralla tehdään ateria-
kokonaisuus, joka syödään yhdessä. 
Kurssilla käydään läpi talouteen 
liittyviä aiheita: Päivittäiset valinnat, 
budjetointi ja talouden suunnittelu. 
Asuminen, säästäminen ja velat sekä 
tulevaisuuden suunnittelu. Kurssilla 
hyödynnetään Marttojen ja Takuu-
säätiön yhteistyössä toteuttaman 
Rahat riittää -hankkeen materiaaleja 
ja testattuja käytäntöjä. Ilmoittau-
tumiset 3.9. alkaen netissä https://
www.opistopalvelut.fi /ruovesi tai
p. 044 787 1390.
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Ruoveden kunta
#tääonruovesi
#hyvänarjenelämä
#ruovesi
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Ilmoittaudu kursseille rohkeasti internetin kautta
3.9.2020 alkaen.

www.opistopalvelut.fi /ruovesi
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