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KEVÄT
2023 
Ajattele rohkeammin!

KUOPIO – IISALMI – VARKAUS – ETÄOPETUS – NONSTOP

Jotain ihan uutta. 
Aloita jo tänään!

http://https://snellmanedu.fi/ 


Tervetuloa Ikääntyvien yliopistoon!  
- IKIS
Ikääntyvien yliopisto, tuttavallisemmin IKIS, tarjoaa luento-
ja, opintopiirejä ja harrastekursseja kaiken ikäisille aikuisil-
le, jotka ovat kiinnostuneita tieteistä, taiteista ja muuttuvan 
maailman ilmiöistä.

Ikääntyvien yliopiston 
luentosarja kevät 2023   
Jyväskylän kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston luentosarjasta välitetään viisi etäluentoa sekä 
neljänä kertana pääsemme kuulemaan luennoitsijaa livenä Kuopion kaupungintalolla.
Paikka: Kuopion kaupungintalon juhlasali 2 krs     
Aika: keskiviikkoisin klo 14-16

ILMOITTAUTUMINEN:
Koko luentosarjalle ilmoittaudutaan SnellmanEDUn verkkokaupassa tai puhelimitse asiakaspalve-
luun 044 746 2840 tai sähköpostilla asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

Koko luentosarja (yhteensä yhdeksän luentoa) maksaa 45 €. Luentosarjalle ilmoittautuneille jae-
taan kahden ensimmäisen luennon alussa luentopassit. Yksittäisen luennon hinta on 7 €. Yksit-
täiselle luennolle voi osallistua ilmoittautumatta. Luentomaksu maksetaan luennolle osallistuessa 
käteisellä tai korttimaksulla.

ke 11.1. Tulevaisuus – toivoa vai toivot-
tomuutta maahanmuuton näkökulmas-
ta Suomessa: Asiantuntija Anu Rohima-Myl-
läri. Luento välitetään Jyväskylästä

ke 8.2. Kyläyhteisön muistojen tallenta-
minen. Harrastajakirjoittaja Sirpa Suntioinen

ke 22.2. Ahvenanmaan asema Suomen 
historiassa: Dosentti, tutkimusjohtaja Christer 
Kuvaja. Luento välitetään Jyväskylästä

ke 1.3. Kuopion Kalevalaisten 80-vuoti-
sjuhlaluento, Kulttuuria etsimässä: pro-
fessori, taiteilija Jorma Uotinen

ke 15.3. Aihe ilmoitetaan myöhemmin: 
Hyvinvointialuejohtaja Marko Korhonen

ti 21.3. Eläkeläisten rooli tämän päivän 
työelämässä: yrittäjä ja työhyvinvoinnin val-
mentaja Marketta Rantama

ke 5.4. Voiko mediaan luottaa? Yleisön 
etu vai median etu: tutkija emeritus Heikki 
Kuutti. Luento välitetään Jyväskylästä.

ke 19.4. Sotaisa Venäjä ja energia. 
Mikä on Euroopan vastaus?: Professori 
Veli-Pekka Tynkkynen. Luento välitetään Jy-
väskylästä.

ke 3.5. Taide näyttelijän näkemänä: 
Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman. Luento vä-
litetään Jyväskylästä.

Filosofiakahvila 
kevät 2023
Kuopion kaupunginteatterin 
aulakahvilassa klo 17-19
1.3. / 29.3. / 3.5. / 31.5.
Vapaa pääsy – tervetuloa 
keskustelemaan!

Puhujat julkaistaan tammikuun lopulla. 
Seuraa: www.snellmanedu.fi

Teemana humanismi

http://https://snellmanedu.fi/ 
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MUITA KOULUTUKSIA
Tammi-helmikuu
•Kuvataide meillä ja maailmalla: Taide ajan  

peilinä, etä 19.1. - 13.4.
•Klassisen musiikin teemaseminaari 
 – liedmusiikki, etä 8.2. - 19.4.
•Nautitaan kirjoittamisesta (K23),
 Kuopio 17. - 19.2.
•Kotiseutuni Kuopio – historiapiiri, 
 Kuopio 24.2. - 21.4.
•Käsikirjoituksesta romaaniksi, 
 Kuopio 25.2. - 18.3.

Maalis-huhtikuu
•Voimaa kuvista uuteen elämänvaiheeseen, 

Kuopio 13.3. - 10.4.
•Halipysäkki, Kuopio 19.3. - 16.4.
•Voimaa kuvista uuteen elämänvaiheeseen, 

Iisalmi 14.3. - 18.4.
•Kiehtova paikallishistoria, etä, 20. - 24.3.
•Brave Speakers - rohkeutta englannin 
   puhumiseen, etä 22.3. - 20.4.
•TRE-stressinpurkuliikkeillä vapaaksi 
  jännityksistä, Iisalmi 15.4.
•Myötätunnon voima – kilpailukyvystä 
 hyvinvointiin, etä 20.4.
•Feminine Yin-jooga® ja äänimaljarentoutus-

kurssi, Iisalmi 22.4.
•Halipysäkki, Iisalmi 22.4.

Kesäkuu
•Feminine Yin-jooga® ja äänimaljarentoutus-

kurssi, Kuopio 10.6.
•Sommittelu ja valokuvaus, Iisalmi, 
 10. - 11.6.
•Por favor - espanjan intensiiviset alkeet, Kuopio, 

12. -16.6.
•Helpommin! Alexander-tekniikan kurssi, Kuopio 

19. - 26.8.

•Arjen digitaidot Tulossa!  
•Taidetorstai Tulossa!

Käväise silloin tällöin 
verkkokaupassamme! 
Lisäämme sinne koko ajan 
uusia koulutuksia 

www.snellmanedu.fi/
verkkokauppa 

SUOSITTELEMME
myös näitä koulutuksia
•Villiyrttien, -vihannesten ja rohtokasvien hyötykäyttö -verkkokurssi 01.02. - 31.12.
•Eläimet länsimaisen ajattelun historiassa -verkkoluento 02.02.
•Hoitava hengitys, Varkaus 25.03.
•Hoitava hengitys, Iisalmi 01.04.
•Feminine Yin-jooga® ja äänimaljarentoutuskurssi, Iisalmi 22.04.
•Feminine Yin-jooga® ja äänimaljarentoutuskurssi, Kuopio 10.06.
•Italiaa kokaten -webinaarisarja 10.11.2021 - 31.05.2023

http://https://snellmanedu.fi/ 


snellmanedu.fi  |  044 746 2840  | asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

Oppimisen verkkokauppa avoinna 24/7

OPPIMINEN KANNATTAA AINA!
snellmanedu.fi
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Ilmoittautuminen ja lisätietoja
Kaikki tämän esitteen tilaisuudet ja koulutukset löytyvät osoitteesta 
www.snellmanedu.fi => Hae opintoja

Ilmoittautua voi myös suoraan 

ASIAKASPALVELUUMME 
puhelimitse  044 746 2840 tai 
sähköpostilla asiakaspalvelu@snellmanedu.fi

SUKUTUTKIMUSKOULUTUKSIA   
Kaikki etäkoulutuksena verkossa
•Sukututkimus ja Geni 28.1.2023
•Sukututkimustiedot kirjaksi  

31.1. - 28.3.2023
•Sukututkimusta eri vuosisadoilla  

1.-22.2.2023
•Sotilaiden ja käsityöläisten sukututkimuk-

sesta 9.-16.2.2023
•Sukujutut-ohjelma 14.-21.2.2023
•Miten löydän karjalaiset sukujuureni? 

25.2.2023

•Suvun voimatarinat 7.-21.3.2023
•Peru- ja tuomiokirjat sukututkimuksessa 
 8.-15.3.2023
•Tilattomien ja siirtolaisten sukututkimus 
 13.-27.3.2023
•Ortodoksinen sukututkimus 
 25.3.2023

Super-
suositut!
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