
HUHTI-TOUKOKUU 2020  -OPINTO-OHJELMA 

ESPANJAN KIELI 

2020EA1, Buenas Migas 1, tehokkaiden alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ke 11.30 - 13.00 ja pe 11.30 - 13.00, Antonio-luokka 

1.4.2020 - 29.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 14, 72 € 

Oppikirja: Buenas Migas 1 kpl 10 Perfektin säännölliset muodot 

 

2020EA2, Buenas Migas 1, tehokkaiden alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ma 9.45 - 11.15, Antonio-luokka 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 8, 36 € 

Oppikirja: Buenas Migas 1 kappaleesta 12.  Perfektin säännölliset muodot 

 

2020EA4, Buenas Migas 2, tehokkaiden alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ti 9.45 - 11.15, Antonio-luokka 

7.4.2020 - 28.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 4, 36 € 

Oppikirja: Buenas Migas 2 kpl kpl 6 Preteritin opiskelua 

2020EA5, Buenas Migas 2, tehokkaiden alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ti 11.30-13.00, Antonio-luokka 

7.4.2020-28.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 4, 36 € 

Oppikirja: Buenas Migas 2 

 

2020EA6, Buenas Migas 3, tehokkaiden alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ke 9.45 - 11.15 ja pe 9.45 - 11.15, Antonio-luokka 

1.4.2020 - 29.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 16, 72 € 

Oppikirja: Buenas Migas 3 kpl 10 

 

2020EA7, Kieltä, keskustelua ja kirjallisuutta (huhtikuu) 

To 9.45 - 11.15, Antonio-luokka 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 



Tunteja 8, 36 € 

Opettajan materiaali 

 

 

 

2020EA8, Espanjan keskitason keskustelu (huhtikuu) 

Ma 11.30 - 13.00, Antonio-luokka 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Opettaja Anna-Maija Koskela Oliva 

Tunteja 8, 36 € 

2020ES1, Kieliklinikka (huhtikuu) 

Ma 12.35 - 14.05, Pedro-sali 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Tunteja 24 

Espanjan kielen sanastoon, ilmauksiin ja kielioppii liittyviä teemoja.Kurssi on 

kertamaksullinen, eikä siihen tarvitse ilmoittautua. 8 €/krt. 

 

2020ES2, Kahvitellen espanjaa - maanantaisin (huhtikuu) 

Ma 11.00 - 12.30, Pedro-sali 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Tunteja 24.00 kl, 6,00 €,  

Juttelemme Espanjasta ja espanjalaisesta kulttuurista suomeksi kahvittelun lomassa. 

Opimme espanjaa ilman kieliopin kiemuroita. Sopii ihan 0-tasolta aloittaville mutta myös 

aiemmin espanjaa opiskelleille. Voit hypätä mukaan milloin vain, sillä jokainen kerta on oma 

kokonaisuutensa. Kurssi on kertamaksullinen, eikä sille tarvitse ilmoittautua ennalta. Tule 

silloin kun sinulle sopii! Hinta: 6e/krt, sis.kahvin. 

 

2020ESU1, Espanjan kielioppi ja keskustelu (huhtikuu) 

To 11.35 - 13.05, Paz-luokka 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Opettaja Susana Alba Nieminen 

Tunteja 8, 36 € 

Edistyneille espanjan opiskelijoille tarkoitettu kurssi. Ei oppikirjaa. 

 

2020ESU2, Kielikahvila (huhtikuu) 

Ke 18.00 - 19.00, Hotelli Iluniónin kahvila 

1.4.2020 - 29.4.2020 

Opettaja Susana Alba Nieminen 

Tunteja 24  

Tutustu ihmisiin eri kansallisuuksista ja opi samalla kieliä. Yleisimmät kielet espanja ja 



englanti. Kokoontumiset Ilunion-hotellin kahvilassa rantakadulla, Rafaelin aukion vieressä. 

Kertamaksullinen. 3 €/krt. Ei ennakkoilmoittautumista 

 

 

2020ESU4, Buenas Migas, alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ti 13.15 - 14.45 

7.4.2020 - 28.4.2020 

Opettaja Susana Alba Nieminen 

Tunteja 8, 36,00 € 

 

2020ESU6, Aprende, espanjan alkeiden jatko (huhtikuu) 

Ma 15.30 - 17.00 ja to 18.00 - 19.30 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Opettaja Susana Alba Nieminen 

Tunteja 14, 72 € 

 

 

LUENNOT 

 

5 € maksetaan ovella tasarahalla! 

2020LL12, Luento La Semana Santa -espanjalainen pääsiäinen 

 Ke 11.00 - 12.30, Pedro-sali 

8.4.2020 - 8.4.2020 

Liisa Väisänen 

 

Espanjan pääsiäistraditiot ja niiden symboliikka ihmetyttävät ja kiinnostavat. Luennon 

jälkeen katselet varmasti jo ruokapöytää hieman eri silmin ja saat enemmän irti kulkueista ja 

tapahtumista. Luennolle ei ole ennakkoilmoittautumista. Luentomaksu 5 e maksetaan 

tasarahalla ovella. 

 

LIIKUNTA 

(Huom! Jos osallistujia on riittävästi,  liikuntatunnit jatkuvat myös toukokuussa ja kesällä) 

 

2020LP10, Hulavanneharjoittelu rannalla - tiistaisin (huhtikuu) 

Ti 16.15 - 17.00 

7.4.2020 - 28.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 4, 4 €/krt 



Hulavanneharjoittelun on osoitettu kaventavan vyötäröä todella tehokkaasti.. 45 min 

kurssiin tuntiin sisältyy lihaskunto-osuus, jotka niin ikään ovat keskivartalon lihaksiin 

painottuvia liikkeitä. Harjoittelu sopii kaikille eikä edellytä aikaisempaa kokemusta 

hulavanteen käytöstä. 

 

2020JL1, Sydänjooga (huhtikuu) 

To 11.20 - 12.20 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Liisa Hanén 

Tunteja 5.33, 5 €/krt 

Yhteistyössä Aurinkorannikon sydänyhdistyksen kanssa.  

2020JM1, Äijäjooga (huhtikuu) 

To 10.00 - 11.00 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Maarit Styff 

Tunteja 5.33, 5 €/krt 

 

2020LP11, Aquafit -vesiliikuntaa (huhtikuu) 

Ke 14.00 - 14.45, hotelli Miramar, Calle San Miguel, 1 

1.4.2020 - 29.4.2020 

Turtia Pia, Pia Turtia 

Tunteja 4, 22 € 

Vesiliikuntatunti sopii kaikille! Hauskaa ja vauhdikasta, lihaskuntoa parantavaa sekä 

rentouttavaa liikuntaa lempeässä elementissä. Jokainen voi liikkua omaan tahtiinsa tehden 

harjoituksestaan kevyemmän tai raskaamman. Kurssi järjestetään yhteistyössä Asociación 

Finlandesa Suomelan kanssa.HUOM! Osallistuja maksaa Myramar-hotellin allas- ja 

saunaosastolle sisäänpääsymaksun, 7e/kerta. Saatavilla myös kuukausilippuja. HUOM! 

Muista ottaa uimalakki mukaan, sillä se pakollinen. Pyyhkeet saa respasta maksutta. 

 

2020LP3, Vatsa-reisi- ja pakaramuokkaus maanantaisin (huhtikuu) 

Ma 10.00 - 10.45, Pedro-sali 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 12, 4 €/krt 

Kurssi tähtää ensisijaisesti alavartalon muokkaukseen, jalkojen ja pakaroiden lihaksiston 

vahvistamiseen ja etenkin alavatsan lihasten harjoittamiseen. Erilaiset kyykyt, askelkyykyt, 

hypyt, loikat ja askelsarjat muodostavat kurssin ytimen. Vatsalihasosioon kuuluu 

monipuoliset ja vaihtelevat liikkeet, jotka vahvistavat niin ala- ja ylävatsaa kuin syviä ja 

poikittaisia vatsalihaksia. Myös yhdistelmäliikkeitä tehdään, jotka vahvistavat 

samanaikaisesti niin jalkoja, pakaroita kuin vatsaakin. Käytämme oman kehon painoa ja 

erilaisia salistamme löytyviä välineitä kuten vastuskuminauhja ja nilkka painoja 



hyväksemme. Kurssi on kertamaksullinen ja voit tulla silloin kun sinulle sopii. 

 

 

2020LP4, Kehonhuolto (huhtikuu) 

Ma 9.30 - 10.00, Pedro-sali 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 4, 3 €/krt 

Voimaharjoittelun aiheuttama lihaskireys tai toisaalta lihasten passiivisuudesta johtuvat 

säryt ja jäykkyydet poistetaan parhaiten säännöllisellä kehonhuollolla. Tämä tarkoittaa 

käytännössä venyttelyä, liikkuvuusharjoittelua ja hierontaa. Kurssilla tehdään staattisia ja 

dynaamisia venytyksiä. 

 

2020LP5, Niska-hartia-selkä  -jumppa (huhtikuu) 

Ma 9.00 - 9.30, Pedro-sali 

6.4.2020 - 27.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 4, 3 €/krt 

Jäykkyys ylävartalossa on tuttu ongelma monelle istumatyötä tekevälle ja niska- ja selkäkivut 

ovat päivittäistä elämää. Tämä kurssi keskittyy toisaalta poistamaan jännitystä ylävartalon 

lihaksistosta erilaisilla liikkuvuusharjoituksilla ja toisaalta vahvistamaan etenkin ala- ja 

keskiselkää, jotta paine selkärangasta poistuisi. Istumatyö vaikuttaa usein myös haitallisesti 

ryhtiin, ja sen parantamiseksi tehdään yläselän pienempiin lihaksiin ja olkiin keskittyviä 

liikkeitä. Erilaiset nivelten kierrot ja pyörittelyt kuuluvat myös olennaisena osana kurssiin. 

Kertamaksullinen kurssi. Tule silloin kun sinulle sopii! Ei ennakkoilmoittautumista! 

 

2020LP6, Syvävenyttely (huhtikuu) 

To 14.00 - 14.45 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 4, 4 €/krt 

Syvävenyttely on kehonhuoltoa eli lihasten palautumiskykyä nopeuttavaa ja lihasjännitystä 

poistavaa harjoittelua, joilla niin staattisilla kuin dynaamisilla venytyksilla ja asennoilla 

pyritään palauttamaan lihasten normaalipituus. Jäykkyys ja sitä myötä säryt kehossa ovat 

toisaalta seurausta passiivisuudesta eli kun lihasta ei riittävästi aktivoida ja toisaalta seurasta 

kovasta harjoittelusta, etenkin voimaharjoittelusta, joissa lihasrasitus ja supistus on korkea. 

Kurssi sopii täten siis kaikille, joko himourheilijalle tai vähän liikkuvalle, joka haluaa parantaa 

oloaan kokonaisvaltaisesti venyttelyn aiheuttaman rentoutuksen kautta. Kertamaksullinen, 

ei ennakkoilmoittautumista! 

 

 



 

 

2020LP7, Vatsa-reisi ja pakaramuokkaus perjantaisin (huhtikuu) 

Pe 10.00 - 10.45, Pedro-sali 

3.4.2020 - 24.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 3, 4 €/krt 

Kurssi tähtää ensisijaisesti alavartalon muokkaukseen, jalkojen ja pakaroiden lihaksiston 

vahvistamiseen ja etenkin alavatsan lihasten harjoittamiseen. Erilaiset kyykyt, askelkyykyt, 

hypyt, loikat ja askelsarjat muodostavat kurssin ytimen. Vatsalihasosioon kuuluu 

monipuoliset ja vaihtelevat liikkeet, jotka vahvistavat niin ala- ja ylävatsaa kuin syviä ja 

poikittaisia vatsalihaksia. Myös yhdistelmäliikkeitä tehdään, jotka vahvistavat 

samanaikaisesti niin jalkoja, pakaroita kuin vatsaakin. Kertamaksullinen. Ei 

ennakkoilmoittautumista. Huom. Ei 10.4. pyhäpäivän vuoksi! 

 

2020LP8, Core-eli keskivartaloharjoittelu (huhtikuu) 

To 13.15 - 14.00, Pedro-sali 

2.4.2020 - 30.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 4, 4 €/krt 

Core eli keskivartalon lihaksisto käsittää oikeastaan kaikki lihakset alaselän ja niskan välillä ja 

lantionpohjan ja hartioiden välillä. Sanotaan, että lähes kaikki ihmiskehon liikkeet saavat 

alkunsa keskivartlosta; tämän vuoksi sen vahvistaminen on äärimmäisen tärkeää. Vahva ja 

vakaa keskivartlo tukee monien muiden liikkeiden ja esimerkiksi tasapainon hallintaa, pitää 

yllä hyvää ryhtiä ja mahdollistaa monenlaisia urheilusuorituksia ja liikkeitä. Monet nostot 

arkielämässä saattavat pysyvästi varurioittaa selän, ja usein syynä on paitsi väärä 

nostotekniikka myös alikehittynyt keskivartalon lihaksisto. Core treeniin kuuluu myös 

lantionpohjanlihasten harjoittaminen ja liikkeet, joilla ne syvimmät vatsalihasten kerrokset 

pystytään aktoivoimaan: tämä on etenkin synnyttäneille ja ikääntyville naisille hyvinkin 

tervetullutta harjoittelua. Huom! Ei 9.4. pyhäpäivän vuoksi! 

 

2020LP9, Vastuskuminauhajumppa rannalla (huhtikuu) 

Ke 16.00 - 16.45, Ranta, hotelli Iluniónin edessä 

1.4.2020 - 29.4.2020 

Pia Turtia 

Tunteja 12, 4 €/krt 

Vastuskumihauhaharjoittelu on vartalonhallintaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja voimaa 

kehittävä kurssi. Vastusnauhat ovat monikäyttöisiä, helposti hallittavia, kevyitä mutta 

riittävästi vastusta antavia välineitä, joilla oikeastaan kaikki päälihasryhmät pystytään 

tehokkaasti treenaamaan. Erilaiset kiertoliikkeet, sivuttaiset liikkeet, vedot ja työnnöt 

pystytään nauhoilla toteuttamaan helposti ja hallittavasti. Siksi kurssi on oivallinen 

aloittelijalle tai henkilölle, joka haluaa kehittää voimaa, mutta ei pidä painoilla 



treenaamisesta. Vastuskuminauhoja on eri vahvuisia ja niitä käytetään sekä liikkuvuuden 

että voiman lisäämiseen. Voit tulla suoraan rannalle hotelli Ilunionin eteen. Ohjaajamme tuo 

vastuskuminauhat mukanaan. Ei edellytä ennakkoilmoittautumista. 

 

2020LS1, Kehonhuoltoa senioreille (huhtikuu) 

Ti 10.00 - 11.15, Pedro-sali 

7.4.2020 - 28.4.2020 

Sari Dewald 

Tunteja 8, 7 €/krt 

Fysioterapeutin ohjaama tunti. 

 

RUOKAKULTTUURI 

2020RA03 Kokkailua ja yhdessäoloa rannalla 

Yhteistyössä  

Sofia-opisto ja Asociación Finlandesa Suomela 

La 11.00-16.00, 37 € 

Fuengirolan rannalla, tarkka paikka ilmoitetaan myöhemmin. 

Eva Ingervo ja Ali Toivola 

Raaka-aineet, viini tai muu ruokajuoma sisältyvät kurssihintaan 

 

 

LASTEN KURSSIT 

2020LASA01 Lasten työpaja (huhtikuu) 

Ke 15.50-16.50, Pedro-Sali 
1.4.2020-29.4.2020 
Susana Alba Nieminen 
Tunteja 5, 5 €/krt 
Pajassa askarrellaan, leikitään ja pelataan yhdessä ja joka kerralla opitaan espanjan kielen 
sanoja ja ilmauksia. 
 

AVOIN YLIOPISTO 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto Akateeminen tsemppiryhmä 

To 17.00-18.30 (2.4, 16.4 ja 7.5.) 

Javier-luokka 

Tarja Ehnqvist 


