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Ulkoasu   , Uusikaupunki
Taitto ja sivunvalmistus   , Uusikaupunki
Painopaikka Salon Lehtitehdas

Vakka-opiston henkilökunta kesäkuussa 2016, kuvassa vasemmalta Anna-Maija Lagerström, Johanna Kivistö, Eero Ollikainen, 
Tarja Silokoski, Merja Nurmi, Piia Allén, Marja Isoluoto, Esa Pirkola, Päivi Ruusuvuori, Anne Tynjälä ja Tomi Kangas.  Kuvasta 
puuttuu osastonjohtaja Taina Salo. Kuva Reea Ruusuvuori.

Rehtori
Tomi Kangas on yleensä Laitilan toimistossa tiistaista torstaihin puh. (02) 8501 6466
ja Uudenkaupungin toimistossa maanantaisin ja perjantaisin puh. (02) 8451 5265, matkapuhelin 
050 543 3564 ja sähköposti tomi.kangas@vakkaopisto.fi

Suunnittelijat
vastaavat opiston kurssisuunnittelusta niissä oppiaineissa, jotka eivät kuulu
päätoimisten opettajien vastuualueisiin.

Piia Allén  •  suunnittelija (Laitila) piia.allen@vakkaopisto.fi
puh. 0440 750 856 sekä (02) 8501 6220

Anna-Maija Lagerström  •  suunnittelija (Uusikaupunki, maanantai-torstai)
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi  •  puh. 044 585 3103 sekä (02) 8451 5229

Päätoimiset opettajat
vastaavat omien oppiaineryhmiensä kurssisuunnittelusta koko opiston toimialueella 
yhdessä osastonjohtajien kanssa. Opettajat tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse työ-
numeroista (joihin voi jättää myös soittopyynnön tai tekstiviestin). Mikäli haluat keskus-
tella opettajan kanssa henkilökohtaisesti, sovi ensin tapaamisaika. Opettajat neuvovat 
opiskeluun liittyvissä asioissa ja ottavat myös vastaan kurssitoiveita.

Kieltenopettaja Päivi Ruusuvuori
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  •  puh. 044 585 3100

Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
johanna.kivisto@vakkaopisto.fi  •  puh. 044 585 3102

Tietotekniikanopettaja Eero Ollikainen
eero.ollikainen@vakkaopisto.fi  •  puh. 044 585 3101

Osastonjohtajat
vastaavat omien alueellisten osastojensa kurssitoiminnasta,
heille voi esittää toiveita kursseista.

Pyhäranta
Taina Salo  •  taina.salo@vakkaopisto.fi 
puh. 050 310 2991 tai 040 5058244 (kiireellisissä asioissa)

Taivassalo
Esa Pirkola  •  esa.pirkola@taivassalo.fi  puh. 050 387 3397

Kustavi
Anna-Maija Lagerström  •  anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3103

Vehmaa
Merja Nurmi  •  merja.nurmi@vehmaa.fi  •  puh. 044 585 3282

Toimistot ja valvonta 
Tarja Silokoski  •  opistosihteeri (Laitila)
tarja.silokoski@vakkaopisto.fi  •  puh. (02) 8501 6273

Marja Isoluoto  •  opistosihteeri (Uusikaupunki)
marja.isoluoto@vakkaopisto.fi  •  puh. (02) 8451 5266

Anne Tynjälä  •  valvoja (Uusikaupunki, Pohitullin koulu)
anne.tynjala@vakkaopisto.fi  •  puh. (02) 8451 5409

Mervi Lännistö  •  iltavalvoja, osa-aikainen (Laitilan keskustan alue)
mervi.lannisto@laitila.fi  •  puh. 050 530 1721 (klo 16 jälkeen)

Opiston henkilökunta
ja yhteystiedot

toimisto@vakkaopisto.fi tai
etunimi.sukunimi@vakkaopisto.fi

www.vakkaopisto.fi

www.facebook.com/
vakkaopisto

Lukuvuoden aikataulut
Opiston syyslukukausi sijoittuu ajalle 12.9.-16.12.2016 
ja kevätlukukausi ajalle 7.1.-30.6.2017.

Koulujen syysloman aikaan ryhmät kokoontuvat normaalisti, jollei ryhmän opettajan kanssa
erikseen ole muuta sovittu. Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 13.4. ei ole opetusta,
joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain
huhti-toukuussa 2017, tarkempia tietoja myöhemmin.

Ilmoittautuminen alkaa torstaina 1.9. klo 17.00
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi tai soittamalla toimistoon
puh. (02) 8501 6273 (Laitila) tai puh. (02) 8451 5266 (Uusikaupunki).
Huom! Muistathan ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, jotta varalla oleva voi saada paikan!

Vakka-opiston toimistot
Laitilan toimisto  Uudenkaupungin toimisto
Kaupungintalo, Sivistysosasto 2. kerros  Viikaisten koulu (lukion ovi)
Keskuskatu 30   1. kerros
postiosoite PL 25, 23801 Laitila   Viikaistenkatu 3, 23500 Uusikaupunki
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15  ma-pe klo 9-16
(lounastauko klo 12-13)  (lounastauko klo 12-13)
Puh. (02) 8501 6273  Puh. (02) 8451 5266

 Laitilan ja Uudenkaupungin toimistojen yhteinen
 sähköposti: toimisto@vakkaopisto.fi

Muut opiston toimipisteet
Taivassalon koulutoimisto Keskustie 9  Kustavin KyläKonttori Koulutie 4
Opiston asioita hoitaa Marja Martinsuo  Osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström
marja.martinsuo@taivassalo.fi   paikalla yleensä perjantaisin, sopimuksen mukaan
puh. 044 722 2253  anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
  puh. 044 585 3103
Pohitullin koulun toimipaikka   
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki   Lisäksi opetusta järjestetään 
Valvoja Anne Tynjälän ja kahvion   yli sadassa toimipaikassa vuosittain.
puh. (02) 8451 5409, anne.tynjala@vakkaopisto.fi
Opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina.
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Kannen kuvassa Vakka-opiston joogaryhmäläisiä 
Uudenkaupungin työväentalolla. Kuva Suvituulia Tuppurainen.

Tietoa opistosta ja opiskelusta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa torstaina 1.9. klo 17.00, samanaikaisesti koko 
Vakka-opiston toimialueella. Tällöin voi internetin lisäksi ilmoittautua puhelimitse klo 19.00 
asti, jonka jälkeen voi ilmoittautua netissä ympäri vuorokauden sekä toimistojen aukioloai-
koina puhelimitse tai käymällä opiston toimistossa. Ilmoittautuminen hoituu sujuvimmin 
netin kautta, varsinkin alkupäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja. 

Netissä linkki ilmoittautumiseen löytyy opiston kotisivuilta (www.vakkaopisto.fi), kohdas-
ta ”Ilmoittautuminen”. Noudata netissä olevia ohjeita – valitse ostoskoriin kaikki haluamasi 
kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen jälkeen kohta ”Kursseille osallistuvan henkilötiedot 
(laskutusta varten myös koko henkilötunnus). Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huolta-
jan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). Maksajan tiedot on annettava myös aina silloin, kun 
maksajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautuessasi myös matkapuhelinnu-
merosi ja sähköpostiosoitteesi, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta.

Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon viisi päivää en-
nen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan.

Elokuusta 2016 lähtien kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhtey-
dessä oman verkkopankin kautta.

Kurssimaksut
löytyvät kurssitiedoista. Yleensä koko kurssi maksetaan kerralla (jos opiskelija aloittaa 
koko lukuvuoden kurssin vasta kevätpuolella, maksu on puolet koko vuoden kurssimak-
susta). Kursseihin liittyvät oppimateriaalit ja retket, mahdolliset todistukset yms. makse-
taan erikseen. Poikkeukset on kerrottu kyseisten kurssien kohdalla. Kurssimaksu toivotaan 
maksettavan ilmoittautumisen yhteydessä oman verkkopankin kautta. Mikäli maksami-
nen ilmoittautumisen yhteydessä ohitetaan, kurssimaksusta lähetetään myöhemmin eril-
linen lasku opiskelijalle kotiin. Yksittäisten luentojen maksut kerätään yleensä käteisellä 
paikan päällä. Myös joihinkin kursseihin liittyvät materiaali- ja tarvikemaksut maksetaan 
suoraan kurssin opettajalle.

Useille kursseille voi yhteen kokoontumiskertaan osallistua maksutta. Poikkeuksena kurs-
sit, joissa on maininta ”Erityiskurssi” tai ”Lyhytkurssi” sekä kaikki atk-kurssit. Näiden koh-
dalla ilmoittautuminen on sitova, eli maksuvelvoite astuu voimaan heti ensimmäisellä 
osallistumiskerralla. Mikäli kursseille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille eikä ole pe-
runut osallistumistaan viisi päivää ennen kurssin alkua, opistolla on oikeus periä 15 euron 
toimistomaksu. Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa kurssin, kurssimaksua ei palau-
teta. Mikäli opisto jostain syystä peruuttaa kurssin, jo maksettu kurssimaksu palautetaan 
kurssilaisen ilmoittamalle pankkitilille.

Vakka-opisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.

Kurssien alkaminen
Kurssi alkaa, mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia määräpäivään mennessä (mai-
nittu kurssitiedoissa kunkin kurssin kohdalla). Minimimäärä vaihtelee jonkin verran osas-
toittain ja oppiaineittain. Mikäli kurssi alkaa, määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vie-
lä mukaan, jos kurssilla on tilaa. Kurssin alkamisesta ei erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. 
Kurssien peruuntumisista, aikataulun muutoksista yms. ilmoitetaan osallistujille pääsään-
töisesti tekstiviestillä. Huom! Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös matkapuhelinnumero 
ja sähkö postiosoite ilmoittautuessa.

Vakuutuksista
Jokaisen opiskelijan on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdolli-
sesti sattuvien vahinkojen varalta.

Tiedottaminen
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät opiston kotisivuilta, osoitteesta www.vakkaopisto.
fi. Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista ym. tiedotetaan opiston koti-
sivujen lisäksi kansalaisopiston palstoilla paikallislehdissä (Laitilan Sanomissa tiistaisin ja/
tai perjantaisin, Uudenkaupungin ja Vakka-Suomen Sanomissa yleensä torstaisin). Samat 
tiedot löytyvät myös Uudenkaupungin ja Laitilan kaapeli-tv:n tiedotteista. Lisäksi tiedote-
taan eri osakaskuntien kuntatiedotteissa jne. Vakka-opisto löytyy myös Facebookista (fa-
cebook.com/vakkaopisto) sekä Instagramista (instagram.com/vakkaopisto) ja Twitteristä 
(twitter.com/vakkaopisto), opiston blogi on osoitteessa vakkaopisto.blogspot.fi

Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja kurssitöistä tehdään valokuvausta opiskelijoiden ja opet-
tajien suostumuksen mukaan. Otettuja kuvia voidaan hyödyntää opiston tiedottamisessa ja 
markkinoinnissa mm. ohjelmalehdissä, nettisivuilla, Facebookissa jne.

Osallistumisoikeus kaikilla
Vakka-opisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Alueen asukkaana voit osallistua halua-
mallesi opiston kurssille riippumatta siitä, missä se järjestetään. Myös muilla kuin opiston 
osakaskuntien kuntalaisilla on mahdollisuus  osallistua  Vakka-opiston kursseille.

Opiston hallinto
Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, Uusikaupunki, Pyhäranta, 
Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa, joista Laitila on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opis-
ton hallinnosta. Vakka-opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta, joka toimii suoraan Laitilan 
kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vuoden 2013 alusta johtokunnan jäseninä ovat: Laitila 
Pirkko Lavila, varapj., (varajäsen Juhani Raitamäki) ja Seppo Mäki-Kamppi (Jussi Perkkola); 
Uusikaupunki Matti Ankelo,  pj., (Leena Anto) ja Taina Grönros (Rauno Saarinen); Pyhäranta 
Kirsti Kallio (Maarit Valpola); Taivassalo Tarja Keskitalo (Pia Lahtinen); Kustavi Jarmo Mäntynen 
(Viktoria Kulmala) sekä Vehmaa Olli-Pekka Ahokas (Teija Virtanen). Johtokunnan esittelijä-
nä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

Tästä pääset QR-koodilla 
Vakka-opiston ilmoittautumissivulle

Tästä pääset QR-koodilla 
Vakka-opiston kotisivuille

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 8 000 euron määrära-
han käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2016-2017 aikana. 
Opinto-ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kunkin 
kurssin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 50 % alen-
nusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa on jo valmiiksi ilmoi-
tettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla.
 Osastoittain opintosetelit on jaettu suhteessa niissä toteutettavan 
opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman 
hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä 
Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät: työttömät, eläkeläi-
set, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä uutena 
kohderyhmänä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Syksyn ilmoittautuminen 
netissä ja puhelimitse
Ilmoittautuminen kursseille alkaa torstaina 1.9. klo 17.00, samanai-
kaisesti koko opiston toimialueella. Ilmoittautua voi internetin kaut-
ta ympäri vuorokauden ja puhelimitse toimistojen aukioloaikoina. 
Internetin kautta ilmoittautu minen voi hoitua sujuvammin, sillä en-
simmäisinä ilmoittautumispäivinä puhelimet ovat varsin varattuja.
Myös internetissä ilmoittautuminen alkaa heti kello 17.00.

Internetin lisäksi erillinen 
puhelinpäivystys
torstaina 1.9. klo 17–19.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan klo 17-19
seuraavissa puhelinnumeroissa:

Laitila puh. (02) 8501 6273
Uusikaupunki puh. (02) 8451 5266
Pyhäranta puh. 050 310 2991
Taivassalo puh. 044 722 2253
Kustavi puh. 044 585 3103
Vehmaa 044 585 3282

Torstain 1.9. klo 19 jälkeen voi
ilmoittautua normaalisti internetin
kautta ympäri vuorokauden ja
puhelimitse toimistoihin niiden
aukioloaikoina.



 Taide ja
 taitoaineet

Historia, kulttuuri
Kaukopartiohyökkäys 
Muurmannin radalle 
tammikuussa 1942 1 3 0 1 1 0 5
Laitilan kaupungintalo  pe 14.00-15.30
16.9.  Raine Narva  Ei kurssimaksua
Rukajärvellä taistellut 14. Divisioona sai 8.1.1942 
päämajasta käskyn koota yli tuhannen miehen 
taisteluosasto Muurmannin radalle tehtävää 
iskua varten. Divisioonan komentaja kenraali 
Raappana määräsi osaston komentajaksi maju-
ri Arnold Majewskin. Osasto Majewskin lopulli-
nen vahvuus huolto mukaan lukien oli yli 1900 
miestä ja 250 hevosta. Matkaa Rukajärveltä Maj 
Gubaan on edestakaisin noin 300 km, josta 150 
km vihollisen puolella. Yhden yön aikana taiste-
luosastot tuhosivat n. 10 km rataa, Maj Guban 
aseman ratapihoineen sekä 90 muuta raken-
nusta. Osasto Majewski palasi takaisin omille 
linjoille hyvin pienin tappioin. Mukana kauko-
partioretkellä oli Pentti Perttulin lisäksi myös 
Rukajärven suunnan oma TK-mies vänrikki Toivo 
Narva, joka kirjoitti ja kuvasi matkan tapahtu-
mia. Toivo Narva jätti jälkeensä sota-arkun, jossa 
on mm. 600 sodassa otettua valokuvaa. Hänen 
poikansa Raine Narva huomasi vasta sotaku-
va-arkiston auettua keväällä 2013, että arkus-
sa olevat kuvat Maj Guban hävitysretkestä ovat 
ennennäkemättömiä. Hän kiinnostui aiheesta, 
luki asiaa koskevaa kirjallisuutta ja veteraanien 
kertomuksia. Näiden tuloksena syntyi multivi-
deoesitys kaukopartioretkestä Muurmannin ra-
dalle. Raine Narvan esitelmä kestää 1,5 tuntia.

Viipuri – 1900-luvun alun
kehittyvä kaupunki 1 3 0 1 1 0 7
Laitilan kaupungintalo  to 18.30-20.00
6.10.  Rehtori, KT Ilkka Virta
Kurssimaksu 6 €
Luennolla muistellaan kuvin ja sanoin luovu-
tettua Karjalaa. Rehtori, kasvatustieteen tohto-
ri Ilkka Virran aiheena on Viipuri ja sen vaiheet 
1900-luvun alkupuolella. Luento on kaikille kiin-
nostuneille avoin, luentomaksu 6 e kerätään 
paikan päällä. 

Johannes, Koivisto ja Kuolemajärvi
 – vireät paikkakunnat Viipurin 
eteläpuolella 1 3 0 1 1 0 9
Laitilan kaupungintalo  to 18.30-20.00
13.10.  Rehtori, KT Ilkka Virta
Ei kurssimaksua
Luennolla muistellaan kuvin ja sanoin luovu-
tettua Karjalaa. Rehtori, kasvatustieteen toh-
tori Ilkka Virran aiheena ovat Johanneksen, 
Koiviston ja Kuolemajärven paikkakunnat. 
Luento on kaikille kiinnostuneille avoin, ei kurs-
simaksua opiston avoimen ovien viikon takia.

Muolaan taistelut 
talvisodassa 1 3 0 1 1 1 1
Laitilan kaupungintalo  to 16.30-18.00
20.10.  FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €
Talvisodan taistelut Karjalan Kannaksella sijait-
sevassa Muolaassa eivät ole olleet yleensä laa-
jemmin esillä, vaikka alueella käytiin ankaria 

taisteluita. Muolaata linnoitettiin kesällä ja syk-
syllä 1939 ja jälkiä tästä on edelleen nähtävissä 
paikan päällä. Töille tuli käyttöä, sillä etenkin kir-
konkylästä taisteltiin ankarasti. Luento on suun-
nattu kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 6 
€ voi maksaa paikan päällä.

Koti, uskonto, isänmaa. 
Miten muinaissuomalaiset
käsittivät maailman, elämän
ja kuoleman? 1 3 0 1 1 1 5
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-19.30 
8.11.   Teol. tri, uskontotieteilijä
Hannu Kilpeläinen  Kurssimaksu 6 €
Luennolla tarkastellaan esikristillistä maailman-
kuvaa, esi-isiemme asuinalueiden ja omistuksen 
määräytymistä, suhdetta vieraisiin ja suhdet-
ta tuonpuoleiseen. Miten, miksi ja kenelle tuo-
tiin uhreja esim. vakkasuomalasille kuppikivil-
le, keitä on haudattuina hiidenkiukaiden alle? 
Mikä on hiisi ja ketkä hallitsivat kotikontuja ja 
riistamaita? Muinaissuomalaisessa traditiossa 
on paljon aineksia, jotka siirtyivät muuntunei-
na kristilliseen traditioon, esim. miten kekristä 
tuli pyhäinpäivä ja pelätyimmistä päivistä vuo-
den lempeimmät pyhäpäivät: juhannus ja jou-
lu. Mitä tapahtui, kun esikristilliset uskonnot ja 
kristinusko kohtasivat? Luento on suunnattu 
kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi 
maksaa paikan päällä.

Mäkituvasta säterikartanoon – 
Laitilan rakennuksia keskiajalta 
1900-luvun alkuun 1 3 0 1 1 1 7
Laitilan kaupungintalo  ma 17.30-19.00
21.11.  FM Lauri Viinikkala  Kurssimaksu 6 €
Luennolla tutustutaan Laitilassa eri aikoina käy-
tössä olleisiin rakennuksiin ja rakennustyyp-
peihin. Tarkastelun kohteena ovat sekä tilat-
toman että varakkaamman väen asumukset 
samoin kuin pihapiireihin olennaisesti kuulu-
neet muut rakennukset. Painotus on asumi-
sessa ja asuinoloissa, mutta luennolla esitellään 
lyhyesti myös kirkon ja koulutalon kaltaisia pi-
täjän julkisia rakennuksia. Luentomaksu 6 € ke-
rätään paikan päällä.

Digitaalinen 
sukututkimus I 1 3 0 1 1 4 0
Varppeen koulu  la 9.00-15.00  
1.10.  Sukututkija Juha Vuorela  
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 20.9. mennessä
Tule oppimaan, miten voit harrastaa suku-
tutkimusta kotonasi, omalla tietokoneellasi. 
Tutustumme internetistä löytyviin tietolähteisiin, 
joiden avulla jokainen voi selvittää sukujuuriaan 
mukavasti ilman arkistokäyntejä. Käymme läpi 
henkilötietolakia, sukukirjan julkaisua ja erilaisia 
internetin tietokantoja, mietimme tietokantojen 
luotettavuutta, perehdymme hakuominaisuuk-
sien hyödyntämiseen ja tietojen tallentami-
seen omalle koneelle. Kurssi sopii kaikenikäisil-
le. Osallistuminen ei edellytä omaa tietokonetta 
tai edes tietotekniikan tuntemusta. Tärkeintä on 
innostus omien juurien löytämiseen ja historiaan. 

Kurssin jälkeen sinulla on perusvalmiudet omi-
en esivanhempiesi tutkimiseen, vaikkapa omal-
ta kotisohvaltasi käsin. Opettajana on Suomen 
Sukututkimusseuran vapaaehtoistyöntekijä ja 
digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela. Lyhytkurssi.

Sukututkimus ja 
vanhat käsialat 1 3 0 1 1 4 5
Varppeen koulu  ke 18.00-20.30
16.11.-14.12.  FM Rauno Luttinen
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 7.11. mennessä
Sukututkimuksen laatiminen edellyttää van-
hojen käsialojen tulkintaa. Tällä viiden kerran 
kurssilla pääpaino on 1700 -luvun käsialoissa. 
Tulkittavia asiakirjoja ovat rippi-, historia-, maa- 
ja henkikirjat, siirtolais- ja sotilasasiakirjat, lain-
huudatus- ja perunkirjoitusasiakirjat sekä tuo-
miokirjat.

Musiikki

Musamuksut tiistai A 1 1 0 1 1 0 2
Padon yhteistalo  ti 17.30-18.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 6.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli-
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö-
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Musamuksut tiistai B  1 1 0 1 1 0 3
Padon yhteistalo  ti 18.30-19.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 7.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli-
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö-
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Vauvamussut 1 1 0 1 1 0 4
Padon yhteistalo  to 15.00-15.45
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ammennetaan ilon pisaroita laulujen, leikkien 
ja lorujen maailmasta turvallisesti vanhemman 
kanssa sylitellen ja körötellen. Ryhmä alle vuo-
den ikäisille vauvoille.

Musamuksut torstai  1 1 0 1 1 0 5
Padon yhteistalo  to 16.00-16.45
15.9.-1.12.  12.1.-6.4. 
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli-
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö-
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Musiikkipiiri erityisryhmille
 1 1 0 1 1 2 0
Palke 7  ti 14.30-15.30  14.9.-13.12.
18.1.-18.4.  Mia Grönroos
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 8.9. mennessä
Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityisryh-
mille. Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit
 1 1 0 1 1 2 5
Opistotalo  pe 18.00-19.30  23.9. alkaen 
13.1.-7.4.  FK, harmonikansoitonopettaja 
Marja-Liisa Santala  Ei kurssimaksua
Ilm. 9.9. mennessä
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja muka-
vaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikanteil-
le! Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Laitila 4

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Muut yhteis-
kunnalliset aineet

Parisuhdekoulu: 
Parisuhteen hoitaminen 
pikkulapsiperheessä                                                        3 2 0 3 1 1 0
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.15
27.9.  Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen 
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 20.9. mennessä
Rakkaus ja hellyydenosoitukset jäävät helposti 
arjen jalkoihin. Kuinka kipinän saa pidettyä yllä 
pienillä eleillä? Tule kuulemaan vinkkejä arjen 
romantiikkaan. Mukaan voi tulla yksin tai kak-
sin. Yhteistyössä Kataja Parisuhdekeskus.

Parisuhdekoulu: 
Vuorovaikutustaitojen
voima                                                        3 2 0 3 1 1 1
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.15 
25.10.  Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 18.10. mennessä
Puhuminen ja kuuleminen ovat toimivan pari-
suhteen perustaitoja. Tule oivaltamaan, kuinka 
kuuntelen kumppania, miten ilmaisen itseäni. 
Mukaan voi tulla yksin tai kaksin. Yhteistyössä 
Kataja Parisuhdekeskus.

Isovanhemmuuden 
voimavarat                                                        3 2 0 3 1 1 8
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.15 
11.10.  Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen 
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 4.10. mennessä
Lastenlapset kääntävät uuden lehden isovan-
hempien elämässä. Tilanteeseen liittyy isoja ilon 
tunteita, mutta myös hämmennystä ja epävar-
muutta. Mistä löytyvät voimavarat isovanhem-
muuteen? Tule päivittämään tietojasi ajankoh-
taisesta aiheesta.
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Kitaransoitto 1 1 0 1 1 5 1
Varppeen koulu, musiikkiluokka  
to 18.00-19.30  15.9.-1.12.  12.1.-6.4. 
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssi kaikenikäisille aloittelijoille tai hieman 
jo soittaneille. Ryhmä jaetaan kahteen pien-
ryhmään. Kurssi antaa valmiuksia säestää soin-
nuilla sekä soittaa nuoteista helpohkoja melo-
dioita. Oppimistunnelma on tavoitteellinen, 
mutta ei ryppyotsainen. Kurssimaksu sisältää 
oppimateriaalin.

Sähkökitara 1 1 0 1 1 5 2
Varppeen koulu, musiikkiluokka  
ke 15.00-19.00  14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 200 €  Ilm. 8.9. mennessä
Sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6-vuo-
tiaille. Ennen kurssin alkua pidetään opettajan 
johdolla infotapaaminen, jossa selviää lukujär-
jestys ja saadaan lisätietoa kurssista. Kurssi las-
kutetaan kahdessa erässä syksyllä 100 € ja ke-
väällä 100 €.

Aikuisten bändisoitto
Wakkarit 1 1 0 1 1 6 5
Kaariaisten koulu  ti 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.   
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 8.9. mennessä
Bändi harjoittelee kevyenmusiikin kappalei-
ta. Keskitytään vanhempaan iskelmä- ja viih-
demusiikkiin.

Näyttämötaiteet 
Lasten ja nuorten
teatterikerho  1 1 0 2 1 0 1
Kappelimäen koulun liikuntasali  
ma 14.30-16.00  12.9.-14.11.  16.1.-27.3.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 7.9. mennessä
Teatterikerhossa tutustutaan teatterin maa-
ilmaan erilaisten leikkien ja pelien avulla. 
Kerhossa harjoitellaan vuorovaikutus- ja esiinty-
mistaitoja, keskittymiskykyä ja ryhmässä toimi-
mista, sekä vahvistetaan lapsen omaa ilmaisua 
erilaisten harjoitteiden avulla. Teatterikerhon 
tavoitteena on valmistaa syksyn aikana pieni-
muotoinen näytelmä.

Varjoteatterin maailmassa – 
elämyksellinen 
työpaja lapsille 1 1 0 2 1 0 2
Walon talo  la 12.00-12.45  24.9.-22.10.
Nukketeatteritaiteilija Kerttu Aaltonen
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 16.9. mennessä
Varjoteatteri on vuosituhansia vanha teatteritai-
teen laji, jonka alkujuuret ovat Aasian maissa. 
Suomeen varjoteatteri kulkeutui taiteilijoiden 
välityksellä 1800-luvulla. Tule tutustumaan, ko-
kemaan, näkemään ja leikkimään valon ja var-
jon viehättävässä maailmassa. Varjot yllättävät, 
innoittavat ja kiehtovat mielikuvitusta. Lasten 
työpajoissa ilo ja luovuus kulkevat käsi kädes-
sä. Varjokuvien ja efektien tekeminen on help-
poa ja hauskaa. Työpajojen aikana opitaan teke-
mään yksinkertaisia varjokuvahahmoja, joiden 
kanssa saadaan aikaan kiehtovia visuaalisia ta-
rinoita. Kuvat kertovat musiikin ja liikkeen vä-
lityksellä enemmän kuin tuhat sanaa. Työpajat 
6-vuotiaille ja sitä vanhemmille. Mukaan mah-
tuu 15 osallistujaa. Ohjaajana nukketeatteritai-
teilija Kerttu Aaltonen. Lisätietoja puh. 044 2828 
151 tai kerttu.aaltonen@piironginlaatikko.com 

Vakka-teatteri 1 1 0 2 1 0 3
Kappelimäen koulun liikuntasali
ja Meijerin teatteritila  
ma 17.30-19.00  19.9.-12.12.  9.1.-29.5. 
Ohjaaja Sari Suominen  Kurssimaksu 45 € 
Ilm. 12.9. mennessä
Vakka-teatteri valmistaa kevääksi näytelmän, 
johon voi osallistua kaikenikäiset lapsista aikui-
siin. Näytelmää tarjotaan toukokuussa koului-
hin. Kaikki näyttelemisestä kiinnostuneet ovat 
tervetulleita mukavaan ja iloiseen porukkaan 
mukaan! Syksyllä kurssi käynnistyy Meijerin 
teatteritilassa.

Kaivolan kesäteatteri 1 1 0 2 1 0 4
Avoin paikka  Ensimmäinen 
kokoontuminen su klo 13.00, 
harjoituksia myös muina päivinä
8.1.-21.5.  Ohjaajana Tiia Valavuo
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 1.11. mennessä
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! 
Opiskellaan näyttelijäntyötä ja valmistetaan 
näytelmä kesäksi 2017. Lisätietoja ohjaajalta 
puh. 040 730 5555.

Teatteri Kissimirri – 
kehitysvammaisten 
teatteriryhmä
 1 1 0 2 1 1 0
Palke 7  ke 13.30-15.00  14.9.-7.12.  
11.1.-5.4.  Esiintyvä taiteilija, toimintate-
rapeutti Eila Saarva  Kurssimaksu 15 € 
Ilm. 8.9. mennessä
Olemme kokeilleet varjoteatteria ja naamio-
teatteria, olisikohan seuraavana vuonna kol-
mannen nukketeatterialueen vuoro? Ainakin 
joka tapauksessa hauskaa pidetään ja tehdään 
mielenkiintoinen esitys! Ilmoittautuminen Palke 
7:n ohjaajille.

Kuvataiteet 
Miten opin piirtämään 1 1 0 3 1 1 0
Walon talo  ke 16.30-17.45  14.9.-7.12. 
11.1.-12.4.  Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tutustutaan kaikkiin eri piirtämisen keinoihin 
ja välineisiin: lyijykynät, hiili, rasvaliidut, punalii-
dut, juokseva tussi. Piirretään malleista luonnos-
tellen valoja ja varjoja tutkien. Aiheina asetel-
mat, esineet, luontoaiheet, sisätilat ja ihminen. 
Opettaja hankkii materiaalit välineet.

Öljy- ja vesivärimaalaus 1 1 0 3 1 1 1
Varppeen koulu  ti 18.00-20.15
13.9.-29.11.   10.1.-4.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla aktivoidaan omaa taideharrastusta ja 
kehitetään ilmaisua. Eteneminen tapahtuu yksi-
löllisesti kunkin osallistujan tarpeiden mukaan. 
Voit myös jatkaa joskus aikaisemmin aloitettu-
ja maalauksia ja saada niihin opastusta. Tälle 
kurssille voivat osallistua kaikenikäiset harras-
tajat vasta-alkajista kokeneempiin.

Kokeile kuvataidetta 1 1 0 3 1 1 2
Kappelimäen koulu  to 15.00-17.30
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 8.9. mennessä
Opetellaan tekemään havaintoja ja kuvaamaan 
valoja ja varjoja sekä käyttämään värejä maala-
uksissa akvarelli- ja akryylitekniikoilla. Kurssi si-
sältää piirtämisen harjoituksia, maalaamista sekä 
muotoilua. Sopii sekä vasta-alkajille että jatkajille.

Laitilan kuvataidekoulu 

Kuvataiteet avaavat oven näkemiselle ja 
oivaltamiselle, ympäristön ja elämän mo-
nimuotoisuudelle. Piirtäminen, maalaami-
nen ja muovaileminen tuottavat onnistu-
misen elämyksiä, onnistumisen elämysiloa. 
Kuvataiteet on helposti lähestyttävä tai-
dekasvatuksen alue. Osaaminen kehittyy 
tekemisen kautta. Kuvataidekoulu an-
taa välineet kehittymiselle, läpi elämän 
jatkuvalle hyvälle harrastukselle. Laitilan 
kuvataidekoulun opetus on tavoitteellis-
ta toimintaa, jonka tarkoituksena on tu-
kea oppilaan persoonallisuuden kehit-
tymistä ja antaa valmiuksia visuaaliseen 
ilmaisuun. Opetuksessa käytetään erilai-
sia materiaaleja, työtapoja ja tekniikoita. 
Kuvataidekasvatuksemme sisältöjä ovat 
piirustus, maalaus, muotoilu, kolmiulot-
teinen rakentelu, grafiikka, valokuva, sar-
jakuva ja monitaiteelliset työmuodot. 
Opetuksessa huomioidaan oppilaan ikä 
ja kehitysvaihe. Lukuvuosi huipentuu ke-
väällä 2017 Käsityökoulun kanssa yhteis-
näyttelyyn ”Mun Suomi”. Näyttely pidetään 
toukokuussa Laitilan kirjastossa. Lasten ku-
vataideopetus on Vakka-opiston ja MLL 
Laitilan osaston yhteistyössä järjestämää 
koulutusta. Kurssimaksu laskutetaan kah-
dessa erässä. Lisätietoja voi kysellä opet-
tajilta: Kerttu Aaltonen (puh. 044 282 815), 
Irene Nyholm (puh. 044 292 2586 ja Auli 
Sormunen (puh. 050 353 1765).

Kuvataidekoulu 
7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 1
Walon talo  ma 18.15-19.15
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Kurssimaksu syksyllä 27 €
 ja keväällä 27 €   Ilm. 7.9. mennessä

Kuvataidekoulu 
4-6 -vuotiaat A 1 1 0 3 1 0 2
Walon talo  ma 16.15-17.00
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Kurssimaksu syksyllä 23 €
 ja keväällä 23 €  Ilm. 7.9. mennessä

Kuvataidekoulu 
4-6 -vuotiaat B 1 1 0 3 1 0 3
Walon talo  ma 17.15-18.00
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Kurssimaksu syksyllä 23 €
 ja keväällä 23 €  Ilm. 7.9. mennessä

Kuvataidekoulu 
9-13 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 6
Walon talo  to 16.30-17.30
15.9.-8.12.  12.1.-20.4. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu syksyllä 27 €
 ja keväällä 27 €  Ilm. 8.9. mennessä

Kuvataidekoulu nuorille
ja nuorille aikuisille 1 1 0 3 1 0 7
Walon talo  ke 15.00-16.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Taiteilija Auli Sormunen
Kurssimaksu syksyllä 27 €
 ja keväällä 27 €  Ilm. 7.9. mennessä

Harmonikkapiiri 1 1 0 1 1 2 6
Kappelimäen koulu  ke 19.00-21.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.  Harmonikan-
soitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 7.9. mennessä
Harmonikansoiton opetusta kaikenikäisille ja 
-tasoisille opiskelijoille. Valitaan jokaiselle oman-
tasoisia ja mieleisiä kappaleita sekä soitetaan 
myös yhdessä.

Mieskuoro 1 1 0 1 1 4 2
Paikka avoin  to 16.45-19.00
18.8.-1.12.  Rehtori Pekka Harmovaara
Ei kurssimaksua
Mieskuorolaiset jatkavat syksyn tullen. Riveihin 
kutsutaan myös uudet laulajat. Yhteistyössä 
kulttuuritoimen kanssa.

Viihdekuoro 1 1 0 1 1 4 3
Varppeen koulu, musiikkiluokka  
ti 18.00-19.30  13.9.-29.11.  10.1.-18.4.
Ohjaajana Jari Aaltonen  
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lauluryhmä kevyenmusiikin ystäville. 
Harjoitellaan ryhmän taitojen mukaan ikivih-
reitä, joita käydään halukkaiden kanssa esittä-
mässä paikallisissa tilaisuuksissa. Harjoittelu ta-
pahtuu osin ilman säestystä.

Kivijärven Hupikööri 1 1 0 1 1 4 4
Kivijärven Puustelli  to 18.30-
20.00  15.9.-1.12.  12.1.-6.4.  
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 8.9. mennessä
Hyvän tuulen laulukööri, jossa toteutetaan kurs-
silaisten omia laulutoiveita ja opitaan uusia. 
Kurssi kokoontuu Kivijärvellä, mutta myös lähi-
alueiden asukkaat ovat tervetulleita. Kööri on 
tarkoitettu aivan tavallisille laulajille, joten riit-
tää kun yleensä pidät laulamisesta.

Veteraanien laulupiiri
 1 1 0 1 1 4 5
Urheilutalon kahvio  Joka toinen viikko
ke 16.00-16.45  21.9.-14.12.  18.1.-12.4.
FM, kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.9. mennessä
Lauletaan ja harjoitellaan esiintymisiä varten so-
ta-ajan lauluja. Kokoontumispaikka Urheilutalon 
kahvio, kulku takapäädystä.

Iloiset laulajat 1 1 0 1 1 4 6
Opistotalo  ti 10.30-12.00  20.9.-22.11.
17.1.-28.3.  Opettaja avoin
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 13.9. mennessä
Laulupiiri kaikenikäisille.  Etsimme parhaillaan 
opettajan sijaista syyskaudeksi.

Ukulele 1 1 0 1 1 5 0
Varppeen koulu, musiikkiluokka  
to 16.30-18.00  15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ukulele on Havaijilla 1860-luvulla kehitetty mi-
nikitara. Sen suosio musiikkiopisto- ja koulusoit-
timena kasvaa ympäri maailman. Lapselle uku-
lele on kitaraa parempi ensisoitin, koska lyhyitä 
nailonkieliä on kevyt soittaa ja ukulele sopii ki-
taraa mukavammin pieneen syliin, lisäksi soitin 
on edullinen hankkia. Ukulelestä kitaraan siir-
tyminen on vaivatonta samankaltaisen virityk-
sen takia. Kaikenikäiset ukulelen soittamisesta 
kiinnostuneet, vasta-alkajat ja pidemmälle ehti-
neet ovat tervetulleita mukaan. Ryhmä jaetaan 
kahteen osaan tason perusteella. Kurssilla käy-
tetään monistemateriaalia.
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Taidegrafiikka 1 1 0 3 1 2 1
Avoin paikka  to 17.30-20.00  
15.9.-8.12.  12.1.-20.4.  
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Taidegrafiikka on ilmaisultaan ja tekniikaltaan kiin-
nostava taiteenlaji. Kurssilla harjoitellaan klassisia 
syövytys- eli syväpainotekniikoita. Kurssilla valmis-
tetaan painolevy, josta kuva vedostetaan prässillä 
paperille. Kurssin opettajana toimii raumalainen 
kuvataiteilija Irene Nyholm, jonka ohjauksessa 
opitaan grafiikan perusteet ja kuullaan myös tai-
dehistoriasta. Mukaan tarvitaan kolme mieluista 
(valo)kuvaa, lyijykynä ja paperia. Kurssimaksun li-
säksi materiaalimaksu käytön mukaan.

Lasten oma 
valokuvauskurssi 1 1 0 3 1 3 0
Walon talo  ti 15.00-16.00  20.9.-8.11. 
Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tule tutustumaan kameraan ja valokuvaukseen 
iltapäivisin koulun jälkeen! Tarkoituksena on yh-
dessä pohtia kuvattavia kohteita ja kurssin tar-
kempi sisältö muokkautuu osallistujien toivei-
den ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Ota 
oma kamerasi ja ideasi mukaan! Kurssi on tar-
koitettu yli 10-vuotiaille lapsille.

Digijärkkäri tutuksi 1 1 0 3 1 3 5
Walon talo  ti 17.00-19.15  20.9.-18.10. 
Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 13.9. mennessä
Löytyykö kotoa digitaalinen järjestelmäkame-
ra, mutta et ole ihan varma mitä kaikkia omi-
naisuuksia siitä löytyy? Tule ottamaan selvää! 
Kurssilla käydään läpi valokuvauksen tekniikkaa, 
tutustutaan järjestelmäkameran toimintoihin ja 
pohditaan onnistuneiden otosten salaisuuksia. 
Aikaisempaa kokemusta valokuvauksesta et tar-
vitse, mutta oman digijärkkärin kyllä.

Valokuvausta leppoisasti
 1 1 0 3 1 3 6
Walon talo  ti 12.30-14.45  4.10.-1.11. 
Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 26.9. mennessä
Tervetuloa valokuvailemaan päiväsaikaan 
rauhallisessa ja leppoisassa ilmapiirissä. 
Tapaamisten aikana opetellaan digitaalisen 
kameran käyttöä ja kuvien siirtämistä tietoko-
neelle sekä niiden katsomista. Mielenkiinnon 
mukaan on mahdollista myös käydä läpi valo-
kuvauksen perusteita, kuten sommittelua, va-
laistusta ja tekniikkaa. Kurssille osallistumisek-
si tarvitaan oma digitaalinen kamera, mutta ei 
aikaisempaa kokemusta.

Muoto- ja studiokuvausta 1 1 0 3 1 3 7
Walon talo  ti 17.00-19.15  25.10.-22.11.  
Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 27.9. mennessä
Mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitä pitää ottaa huo-
mioon, kun tavoitteena on onnistunut muoto-
kuva? Tästä kysymyksestä lähdetään liikkeelle ja 
sitä pohdittaessa tutustutaan paremmin myös 
kameraan ja sen toimintoihin. Aikaisempaa ko-
kemusta valokuvauksesta ei tarvita, mutta oma 
kamera on hyvä olla olemassa. Kurssilla on lisäk-
si mahdollisuus päästä kokeilemaan kuvausta 
studiossa valojen ja taustojen kanssa.

Posliininmaalaus 1 1 0 3 1 4 1
Varppeen koulu  Joka toinen viikko
ma 16.30-19.30  19.9.-5.12.  16.1.-10.4.
Posliininkoristaja Anneli Venno
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 12.9. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis- ja jatko-opetusta 
monipuolisesti jokaiselle toiveitten mukaan. 
Kurssi kokoontuu joka toinen maanantai.

kemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamat-
ta tanssin iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssi laskutetaan kahdessa 
erässä syksyllä 85 € ja keväällä 65 €.

Alkeisbaletti 7-9 v 1 1 0 5 1 0 9
Laitilan urheilutalo/peilisali 
ke 18.15-19.15  31.8.-7.12.  11.1.-17.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 170 €  
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perus-
liikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon 
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, pe-
rusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet 
suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi jär-
jestetään yhteistyössä Tanssi-Studio Spiraalin kans-
sa puvustuksen ja näytösten osalta. Kurssi laskute-
taan kahdessa erässä syksyllä 95 € ja keväällä 75 €.

Dance mix 8-11 v 1 1 0 5 1 0 4
Laitilan urheilutalo/peilisali
ti 16.00-17.00  30.8.-16.12.  10.1.-2.5.
Tanssinopettaja Ritva Norkia
Kurssimaksu 170 €  
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväk-
si kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painot-
tuu showtanssiin. Mausteena mukana muitakin 
tanssilajeja. Tavoitteena on tanssia paljon ja pi-
tää hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssi laskutetaan kahdessa 
erässä syksyllä 95 € ja keväällä 75 €.

Dance mix 12 v. lähtien 1 1 0 5 1 0 5
Varppeen koulun pieni liikuntasali 
ti 18.15-19.15  30.8.-13.12.  10.1.-2.5. 
Tanssinopettaja Ritva Norkia
Kurssimaksu 170 €  
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväk-
si kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painot-
tuu showtanssiin. Mausteena mukana muitakin 
tanssilajeja. Tavoitteena on tanssia paljon ja pi-
tää hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssi laskutetaan kahdessa 
erässä syksyllä 95 € ja keväällä 75 €.

Nuorisobaletti 
alkaen 12 v. 1 1 0 5 1 0 2
Laitilan urheilutalo/peilisali
ma 18.15-19.15  29.8.-5.12.  9.1.-15.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 100 €  
Tunti on tarkoitettu viikon toiseksi tanssitunnik-
si erityisesti Dancmix 12-v ja Balettitanssijoille. 
Tunneilla tutustutaan klassisen baletin liikekie-
leen ja harjoitellaan baletin perusliikkeitä sekä ke-
hitellään lihashallintaa, notkeutta ja vartalon kan-
natusta. Tunneilla tanssitaan erilaisia liikekuvioita 
sekä treenataan myös lattiabalettia. Tunnin lopus-
sa venyttelytuokio. Mukaan voi tulla, vaikkei tans-
sia olisikaan aiemmin harrastanut. Kurssi laskute-
taan kahdessa erässä syksyllä 50 € ja keväällä 50 €.

Aikuisbaletti 1 1 0 5 1 2 0
Laitilan urheilutalo/peilisali
ma 19.15-20.30  12.9.-5.12.  9.1.-15.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 84 €  Ilm. 7.9. mennessä
Tunneilla tutustutaan klassisen baletin liikekie-
leen sekä kehitetään lihashallintaa, notkeutta 
ja vartalon kannatusta. Tunneilla painotetaan 
rauhallisia liikekuvioita sekä treenataan myös 
lattiabalettia ja venytellään. Liikkeen hurmaa 
kauniista musiikista nauttien. Tervetuloa mu-
kaan kaikenikäiset ja -kokoiset oman tanssil-
lisuuden ja liikunnallisuuden kehittämisestä 
kiinnostuneet!

Lasten oma valokuvauskurssi, kevät 
Walon talo ti 17.1. lähtien klo 15.00-16.00

Hiilellä ja lyijykynällä piirtäminen 
Kappelimäen koulu pe 27.1. klo17.30-
20.45 ja la 28.1. klo 10.00-16.00

Tanssi
Ilmoittautuminen tanssin ryhmiin 
käynnistyi 16.8. Vapaita paikkoja voi
tiedustella toimistosta.

Satubaletti 5-6 v 1 1 0 5 1 0 3
Laitilan urheilutalo/peilisali 
ma 17.15-18.00  29.8.-5.12.   9.1.-15.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 150 € 
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lasten-
tanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja 
hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamis-
ta. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja ja 
pieniä tansseja. Mukana on myös luovia harjoit-
teita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa lii-
kemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamat-
ta tanssin iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssi laskutetaan kahdessa 
erässä syksyllä 85 € ja keväällä 65 €.

Baletti 10-12 v 1 1 0 5 1 0 6
Laitilan urheilutalo/peilisali
ti 14.45-16.00  30.8.-13.12.  10.1.-2.5.
Tanssinopettaja Ritva Norkia
Kurssimaksu 170 €  
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliik-
keitä mm. tankotyöskentelyn ja liikkuvien har-
joitusten avulla. Tavoitteena on kehittää oman 
kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja 
rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniik-
kaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki har-
joitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muo-
dossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssi-Studio 
Spiraalin kanssa. Kurssi laskutetaan kahdessa 
erässä. Syksyllä 95 € ja keväällä 75 €.

Esibaletti 6-7 v 1 1 0 5 1 0 7
Laitilan urheilutalo/peilisali 
ti 17.00-18.00  30.8.-13.12.  10.1.-2.5. 
Tanssinopettaja Ritva Norkia
Kurssimaksu 170 €  
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perus-
liikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon 
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, pe-
rusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet 
suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi jär-
jestetään yhteistyössä Tanssi-Studio Spiraalin kans-
sa puvustuksen ja näytösten osalta. Kurssi laskute-
taan kahdessa erässä syksyllä 95 € ja keväällä 75 €.

Satubaletti 3-4 v 1 1 0 5 1 0 8
Laitilan urheilutalo/peilisali
ke 17.15-18.00  31.8.-7.12.  11.1.-17.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 150 €  
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lasten-
tanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja 
hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamis-
ta. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja ja 
pieniä tansseja. Mukana on myös luovia harjoit-
teita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa lii-

Maalaus ja materiaalioppi
 1 1 0 3 1 1 3
Walon talo  ke 17.30-20.00  14.9.-7.12. 
11.1.-12.4.  Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan perinteiset käsinteh-
dyt maalauspohjat sekä maalausnesteet. 
Opetellaan öljyvärien käyttö ja käydään läpi 
maalauksessa tarvittavaa materiaalioppia. 
Tutustutaan kerta- ja palettiveitsi-, sekä ker-
ros- eli lasuuritekniikkaan. Käytännön opetuk-
sen ohella kerrataan kevyesti maalaustaiteen 
historiaa. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu ja 
yhteishankinnat mahdollisia.

Taidehuone
 1 1 0 3 1 1 6
Walon talo  ke 9.00-12.00  14.9.-30.11. 
11.1.-5.4.  Taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.9. mennessä
Erityisesti mielenterveyskuntoutujille suunnattu 
kurssi, jossa avataan ovia taiteen ilmaisulliseen 
ja hyvää tekevään, terapeuttiseen vaikutuk-
seen. Etsimme uusia ulottuvuuksia ja näkökul-
mia omaan elämään taiteen tekemisen kaut-
ta. Taiteen avulla voi löytää vastauksia hiljaisiin 
mielessä pyöriviin kysymyksiin. Kurssilla oppii 
myös erilaisia tapoja toteuttaa taidetta vapaas-
ti ja luovasti, vailla oikein tekemisen paineita. 
Kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. Kurssilla 
teemme taidetta monilla eri tekniikoilla, soi-
tamme ja etenkin kuuntelemme musiikkia, ren-
toudumme, annamme sanojen tulla kirjaimik-
si, liikumme ja keskustelemme. Keskeistä on 
yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä asioi-
den jakaminen luottamuksellisesti ryhmässä. 
Kurssi on tarkoitettu erityisesti mielenterveyt-
tä tukemaan ja edistämään.

Taide osaksi elämää 1 1 0 3 1 1 7
Walon talo  ke 12.30-15.00  14.9.-30.11. 
11.1.-5.4.  Taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 55 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla annamme kuvien syntyä vapaasti virra-
ten. Tarkoituksena on löytää kuviin uutta henki-
lökohtaista suhdetta ja omakohtaisuutta, sekä 
kehittää luovuutta ja rohkaista omaa ilmaisua. 
Samalla opitaan uusia kuvan tekemisen teknii-
koita käyttäen monitaiteellista lähestymistapaa 
hyväksi. Kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. 
Voit siis unohtaa kysymykset osaamisesta ja 
pätevyydestä, sillä jokaisella ihmisellä on aivan 
oma, yksilöllinen kuvakielensä ja sen löytämi-
nen ja toteuttaminen on yksi kurssin päätavoit-
teista. Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka ovat 
kiinnostuneita kokemaan taiteen voimaannut-
tavaa vaikutusta elämässään. Aikaisempaa ko-
kemusta piirtämisestä tai maalaamisesta ei tar-
vitse olla. Taiteen avulla on mahdollisuus saada 
uutta sisältöä elämään.

Ikonimaalaus
 1 1 0 3 1 1 8
Varppeen koulu  ke 16.30-19.00
28.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 21.9. mennessä
Tule maalaamaan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneja vanhalla temperatekniikal-
la. Teemme myös öljykultausta. Mukaan ovat 
tervetulleita sekä aloittelijat että jatkavat. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta (noin 35 €).
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Jazztanssi aikuiset 1 1 0 5 1 2 1
Laitilan urheilutalo/peilisali
ke 19.15-20.30  19.9.-7.12.  11.1.-17.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 84 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tunneilla treenataan jazztanssin tekniikkaa, 
koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, 
tanssisarjoja ja ilmaisutaitoa. Jazztanssille on 
ominaista eloisa rytmin liike, vartalon kokonais-
valtainen käyttö sekä vartalon eri osien isolaa-
tio ja irtonaisuus. Tunneilla on menevä musiik-
ki ja iloinen meininki. Tervetuloa kaikenikäiset 
ja -kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnalli-
suuden kehittämisestä kiinnostuneet!

Bailamos salsa 1 1 0 5 1 2 5
Laitilan urheilutalo/peilisali
to 19.15-20.15  22.9.-24.11.
Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 15.9. mennessä
Tule tutustumaan iloisiin lattarirytmeihin! 
Kurssilla tanssitaan pääasiassa kuubalaista sal-
saa, mutta mukaan saattaa eksyä muitakin lat-
tareita, kuten merengueä, cha cha´ta ja reg-
gaetonia. Tunneilla lähdetään rauhassa alkeista 
liikkeelle, joten kurssi sopii kaiken ikäisille lap-
sille, nuorille, miehille ja naisille eikä aikaisem-
paa kokemusta tarvita. Tanssitaan yksin ilman 
paria. Bienvenidos!

Sanataide
Runotupa
 1 1 0 6 1 1 0
Laitilan kirjasto  ti 10.30-12.00
13.9.-29.12.  10.1.-4.4.  Esiintyvä
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 19 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme, myös uudet 
osallistujat! Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 
vuotta. Haluamme tehdä esityksen ilosta ja rak-
kaudesta kotimaatamme kohtaan! Etsimme ja 
löydämme oivia tekstejä. Miten saisimme ne 
tuoreesti välitettyä? Harjoittelemme syksyllä 
esitystä, jota toivon mukaan saamme useas-
sa paikassa keväällä esittää. Mutta välillä vain 
rentoudumme ja pidämme hauskaa poikkea-
valla teemalla.

Käden taidot
Taiteen perusopetus: 
Lasten käsityökoulu, 
alkavien ryhmä 1 1 0 4 1 0 1
Laitilan Käsityökeskus  ti 15.00-16.30 
13.9.-13.12.  10.1.-9.5.
Artenomi Heljä Saloma  
Kurssimaksu 90 €  Ilm. 6.9. mennessä
Käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitet-
tua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää 
taiteen perusopetusta. Tavoitteena on oppia 
ilmaisemaan itseään käsityön osa-alueilla, joi-
ta ovat esinesuunnittelu ja valmistus, teks-
tiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus 
sekä ympäristönsuunnittelu ja rakentaminen. 
Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan tai-
dot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä 
työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallin-
ta kehittyvät. Lukuvuoden teemana on Suomi 
100 vuotta. Käsityökoulussa ommellaan, puno-
taan, kudotaan ja kirjotaan. Keväällä järjestetään 
Lasten kuvataidekoulun kanssa yhteisnäytte-
ly kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi materiaali-
maksu käytetyn materiaalin mukaisesti. HUOM! 
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä eli 
45 € syksyllä ja 45 € keväällä. Ryhmä on tar-
koitettu aloittaville 7 ikävuodesta eteenpäin. 
Ilmoittautuminen kansalaisopistoon. Lisätietoja 
käsityökeskuksesta p. 040 8499 643.

Tekstiilityöpaja 
Kaariainen  1 1 0 4 1 2 6
Kaariaisten koulu  Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30  14.9.-23.11.  18.1.-29.3.
Ompelija Jaana Renvall 
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan asuja ja asusteita aikuisil-
le ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Halutessaan 
kurssilaiset voivat ommella itselleen sovituspu-
vun, jonka avulla valmiskaavoja voi muokata 
omalle vartalolle sopivaksi. Tekstiilityöpajassa 
valitaan yhdessä teemoja, joihin perehdytään. 
Tällaisia voivat olla vetoketjun ompelu, laukut, 
tuunaaminen tai vaikka tanssiasut.

Ompelun arkitaidot
 1 1 0 4 1 2 7
Kappelimäen koulu  Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30  21.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 15.9. mennessä
Kurssille voit tulla ompelemaan monenlaisia kä-
sitöitä ja opettelemaan koneompelun niksejä. 
Aikaisempaa ompelutaitoa ei tarvita. Opetellaan 
vaihtamaan vetoketju, lyhentämään housunlah-
keet, uudistamaan ja muodistamaan vanhoja 
vaatteita ja tekemään niistä sopivamman ko-
koisia. Käytössä on ompelukoneita, saumureita 
ja kaavalehtiä. Saat ohjausta kaikissa vaatetuk-
seen ja sisustustekstiilien ompeluun liittyvissä 
asioissa. Opitaan ja kerrataan ompelun perus-
taitoja: kaavan piirtämistä, kankaan leikkaa-
mista ja erilaisia ompelun niksejä. Kurssilla voit 
toteuttaa ideoitasi ja suunnitelmiasi ompelun 
parissa ja samalla opit perustaitoja ompelussa.

Saumuri tutuksi 1 1 0 4 1 2 8
Kangaskauppa Helmikangas
ma 17.15.-21.00  10.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 3.10. mennessä
Helmikankaassa pidettävässä ompeluillassa teh-
dään saumurilla helppoja vaatteita joustavas-
ta materiaalista. Voit ommella esimerkiksi pipo-
ja, trikoopaitoja tai -housuja. Kurssilla on myös 
mahdollisuus käyttää peitetikkisaumuria. Voit 
ottaa mukaan omaa trikookangasta tai ostaa 
sitä paikan päältä. Lyhytkurssi.

Saumuri tutuksi 2 1 1 0 4 1 2 9
Kangaskauppa Helmikangas
ma 17.15.-21.00  31.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 24.10. mennessä
Helmikankaassa pidettävässä ompeluillassa teh-
dään saumurilla helppoja vaatteita joustavas-
ta materiaalista. Voit ommella esimerkiksi pipo-
ja, trikoopaitoja tai -housuja. Kurssilla on myös 
mahdollisuus käyttää peitetikkisaumuria. Voit 
ottaa mukaan omaa trikookangasta tai ostaa 
sitä paikan päältä. Lyhytkurssi.

Nypläys 1 1 0 4 1 3 1
Kappelimäen koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-21.00  26.9.-21.11.  9.1.-3.4.
Vaatturi Terhi Manni  Kurssimaksu 38 € 
Ilm. 19.9. mennessä
Nypläystä raumalaisten mallien mukaan van-
hoille ja uusille harrastajille. Jokainen saa ede-
tä omaan tahtiinsa. Kokoontuminen syksyllä 
6 kertaa ja keväällä 7 kertaa. Syksyn kurssipäi-
vät: 26.9., 10.10., 17.10., 24.10., 14.11. ja 21.11. 
kevään kurssipäivät: 9.1., 16.1., 6.2., 13.2., 6.3., 
13.3. ja 3.4.

Skräppäystä ja 
jouluaskartelua
 1 1 0 4 1 3 3
Kappelimäen koulu  la 10.00-15.00
22.10.-26.11.  Ohjaajana Jaana Pakarinen
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 14.10. mennessä

Kokoonnutaan kahtena lauantaina, joista en-
simmäisellä kerralla skräpätään. Skräppäys on 
kollaasimaista paperiaskartelua, jossa tehdään 
koristeltuja valokuva-albumeita. Kurssilla opetel-
laan paperiaskartelutekniikoita, leimailua, sivujen 
sommittelua ja koristeiden tekemistä. Apuna käy-
tämme opettajalta syksyllä julkaistavaa skräppä-
yskirjaa. Leimasimet ovat yhteiskäytössä. Toisena 
lauantaina teemme joulukortteja leimaillen ja 
paperiaskartelutekniikoin. Paljon ideoita ja oh-
jeita myös pieniin itsetehtyihin lahjoihin, joista 
voi toteuttaa mieleisimmät. Ensimmäiselle ker-
ralle mukaan sakset, liimaa ja valokuvia. Muita 
materiaaleja voi ostaa opettajalta.

Villalangan kehruuta 
rukilla ja värttinällä
 1 1 0 4 1 3 5
Walon talo  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  24.9.-25.9.
Muinaistekniikan artesaani Toive Lehtinen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 15.9. mennessä
Kurssilla opetellaan kehräämään lankaa rukil-
la ja värttinällä. Mukaan tarvitset oman rukin, 
värttinöitä on opistolla. Voit halutessasi ottaa 
mukaan omat karstat, opettajan ja opiston vil-
lakampoja ja karstoja on mahdollisuus käyt-
tää kurssilla. Opettajalta voi ostaa harjoituksis-
sa tarvittavan villan, mutta mukaan voi ottaa 
omia villoja ja koiran tai muun lemmikkieläi-
men karvoja. Opetellaan langan kertaamista 
ja valmiin langan viimeistely. Katsotaan myös 
rukin huoltoa lyhyesti. Lyhytkurssi.

Neulekankaan suunnittelu ja 
valmistus 1 1 0 4 1 3 6
Kappelimäen koulu  Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30  21.9.-19.10.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kurssilla suunnitellaan kaksivärinen kirjoneu-
lekuvio, joka toteutetaan kankaaksi teollisuus-
neulekoneella. Kangas valmistetaan opettajan 
työhuoneella Taivassalossa. Kankaan materi-
aalivaihtoehdot ovat luomupuuvilla ja vil-
la. Kangasta voi teettää haluamansa määrän. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi

Neule, virkkaus, kirjonta 
päiväryhmä 1 1 0 4 1 3 7
Laitilan kirjasto  ti 15.15-17.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tule mukaan Laitilan kirjastoon virkkaamaan ja 
neulomaan! Miten menikään sukan kantapää, 
neulepalmikko tai kirjoneule? Vai haluatko op-
pia jotain uutta lankatekniikoista tai kokeilla uu-
sia neulelankoja ja materiaaleja? Harjoitellaan 
erikoistekniikoita kurssilaisten toiveiden mu-
kaan, mutta myös neulotaan ja virkataan omia 
keskeneräisiä töitä. Kurssille voit tulla tekemään 
kirjontatöitä, esimerkiksi ristipistoja tai rekipeit-
toa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että pidem-
pään harrastaneille.

Neule, virkkaus, kirjonta
iltaryhmä 1 1 0 4 1 3 8
Laitilan kirjasto  ti 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tule mukaan Laitilan kirjastoon virkkaamaan ja 
neulomaan! Miten menikään sukan kantapää, 
neulepalmikko tai kirjoneule? Vai haluatko op-
pia jotain uutta lankatekniikoista tai kokeilla uu-
sia neulelankoja ja materiaaleja? Harjoitellaan 
erikoistekniikoita kurssilaisten toiveiden mu-
kaan, mutta myös neulotaan ja virkataan omia 
keskeneräisiä töitä. Kurssille voit tulla tekemään 
kirjontatöitä, esimerkiksi ristipistoja tai rekipeit-
toa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että pidem-
pään harrastaneille.

Taiteen perusopetus: 
Lasten/nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 1 1 1 0 4 1 0 2
Laitilan Käsityökeskus  ke 14.45-17.00
14.9.-7.12.  11.1.-10.5.    Artenomi 
Heljä Saloma  Kurssimaksu 100 €
Taiteen perusopetusta. Ryhmään mahtuu 
muutama uusi mukaan. Tiedustelut Laitilan 
Käsityökeskus puh. 040 8499 643. Lukuvuoden 
teemana on Suomi 100 vuotta. Käsityökoulussa 
ommellaan, punotaan, kudotaan ja kirjotaan. 
Keväällä järjestetään Lasten kuvataidekoulun 
kanssa yhteisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun 
lisäksi materiaalimaksu käytetyn materiaalin 
mukaisesti. HUOM! Kurssimaksu laskutetaan 
kahdessa erässä eli 50 € syksyllä ja 50 € keväällä.

Taiteen perusopetus: 
Lasten/nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2 1 1 0 4 1 0 3
Laitilan Käsityökeskus  ma 14.45-17.00
12.9.-5.12.  9.1.-22.5.  Artenomi Heljä 
Saloma    Kurssimaksu 100 €
Taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja poikien jat-
kava ryhmä. Ryhmään mahtuu muutama uusi 
mukaan! Tiedustelut Laitilan Käsityökeskus puh. 
040 8499 643. Lukuvuoden teemana on Suomi 
100 vuotta. Käsityökoulussa ommellaan, puno-
taan, kudotaan ja kirjotaan. Keväällä järjestetään 
Lasten kuvataidekoulun kanssa yhteisnäytte-
ly kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi materiaali-
maksu käytetyn materiaalin mukaisesti. HUOM! 
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä eli 50 
€ syksyllä ja 50 € keväällä.

Kehyslaukku 1 1 0 4 1 2 3
Kappelimäen koulu 
ma 17.30-20.30  7.11.-21.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 31.10. mennessä
Valmistetaan kehyslaukku käyttäen laukkuun 
sopivaa isoa kukkaronkehystä. Laukun kaavoi-
tuksessa on monia vaihtoehtoja. Opetellaan 
laukun kaavoitus ja kehyksen kiinnittäminen. 
Ota mukaasi tukevaa kangasta ja laukkukehys. 
Kehyksiä ja kiinnitysliimaa voi ostaa myös opet-
tajalta. Lyhytkurssi.

Jouluisia Tilda-töitä 1 1 0 4 1 2 4
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  3.12.-4.12. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 25.11. mennessä
Tildaus on norjalaisen Tone Finnangerin luoma 
sisustustapa. Se on tyyliltään lämmin, humoris-
tinen ja mukavalla tavalla naiivi. Tilda-tuotteissa 
värit ja kuviot ovat raikkaan maalaisromanttisia. 
Tildatuotteita voi luoda kaikkeen sisustukseen - 
tällä kurssilla keskitytään tonttujen, enkeleiden, 
joulupukin tai joulukoristeiden tekemiseen til-
daamalla. Ota mukaasi erilaisia raikkaita puuvil-
lakankaita, myös kierrätysmateriaali käy hyvin. 
Täytevanua voi ostaa opettajalta. Lyhytkurssi.

Kangaskukkaro 1 1 0 4 1 2 5
Walon talo  ma 10.00-13.00  17.10.-
31.10.  Kädentaitojenopettaja Johanna 
Kivistö
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 10.10. mennessä
Valmistetaan kehys- eli nipsukukkaro puuvilla-
kankaista. Opetellaan kukkaron kaavoitus ja ke-
hyksen kiinnittäminen. Kukkaron kaavoitukseen 
on useita vaihtoehtoja. Voit tehdä kännykkä- 
ja meikkipusseja, penaaleja ja rahakukkaroita. 
Mukaan tarvitset puuvillakangasta ja kiinnitys-
kehyksiä. Lyhytkurssi.
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Käsityökahvila 1 1 0 4 1 3 9
Walon talo  Joka 3. viikko 
la 10.00-13.00  17.9.-10.12.  14.1.-8.4.
Piia Allén  Kurssimaksu 35 €
Ilm. 9.9. mennessä
Tule mukaan Käsityökahvilaan! Tehdään moni-
puolisesti käsitöitä ja askarteluja itselle tai lah-
jaksi. Voit myös ottaa mukaan omia kesken-
eräisiä käsitöitä, toiveita ja ideoita. Jokaisella 
kerralla oma teema, joka valitaan yhdessä. Niitä 
voivat olla esim. kranssit, Tilda-työt, neuleet, si-
sustuskoristeet tai erilaiset pienet ompelutyöt 
kuten laukut ja pussukat. Kurssi kokoontuu noin 
kolmen viikon välein tunnelmallisella Walon 
talolla. Kurssilla voi hyvin hyödyntää olemas-
sa olevia materiaaleja kuten tilkkuja, nauho-
ja ja nappeja. Kurssipäivät ovat syksyllä: 17.9., 
8.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 10.12. Kevään päi-
vät: 14.1., 28.1., 18.2., 4.3., 18.3. ja 8.4.

Käsitöitä ja iltateetä 1 1 0 4 1 4 0
Walon talo  Joka 3. viikko 
pe 16.30-19.30  16.9.-9.12.  13.1.-7.4. 
Piia Allén  Kurssimaksu 35 € 
Ilm. 9.9. mennessä
Tehdään monipuolisesti käsitöitä ja askartelu-
ja itselle tai lahjaksi. Voit myös ottaa mukaan 
omia keskeneräisiä käsitöitä, toiveita ja ide-
oita. Jokaisella kerralla oma teema, joka vali-
taan yhdessä. Niitä voivat olla esim. kranssit, 
Tilda-työt, neuleet, sisustuskoristeet tai erilai-
set pienet ompelutyöt kuten laukut ja pussu-
kat. Kurssi kokoontuu noin kolmen viikon välein 
tunnelmallisella Walon talolla. Kurssilla voi hyvin 
hyödyntää olemassa olevia materiaaleja kuten 
tilkkuja, nauhoja ja nappeja. Kurssipäivät ovat 
syksyllä: 16.9., 7.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. 
Kevään päivät: 13.1., 27.1., 17.2., 3.3., 17.3. ja 7.4.

Bonzo-koira 1 1 0 4 1 4 1
Kappelimäen koulu  la 9.00-16.30
15.10.  Mervi Koskinen
Kurssimaksu 13 €  Ilm. 7.10. mennessä
Bonzo-koiran juuret ovat 20-luvun englantilai-
sesta sarjakuvasta, jonka jälkeen siitä tuli suosit-
tu hahmo. Suomeen koira rantautui 30-luvulla. 
Bonzo-koiraa on ostettu kaupustelijoilta ja to-
reilta sekä valmistettu kotona kankaan lopuista. 
Vartalokankaana näkee usein miesten pukukan-
kaan. Käpälissä ja kasvoissa vaaleaa puuvillaa. 
Koira täytettiin flokilla, nykyään useimmiten va-
nulla. Kasvot kirjotaan helmi- tai muliinilangalla. 
Kieleen pieni pala punaista huopaa. Tarvikkeet: 
tummaa tiivistä vartalokangasta n. 30cm, vaa-
leaa käpäliin ja kasvoihin, täytevanua, kirjonta-
lankaa. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi
 1 1 0 4 1 4 3
Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
15.9.-3.11.  16.2.-20.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja 
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla teh-
dään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töi-
tä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjal-
koja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla 
tarvitaan: pestyjä päästä avattuja kahvipusse-
ja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula, 
leikkuri, sakset ja metalliviivotin. Pussit on hyvä 
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Jääkarhu-huopikkaat 1 1 0 4 1 4 4
Kappelimäen koulu  ke 17.30-19.00 
to 17.30-20.30  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  16.11.-27.11.
Muotoilija Terhi Laitila
Kurssimaksu 29 €  Ilm. 10.11. mennessä
Valmistetaan persoonalliset huopatöppöset 
ulkokäyttöön Jääkarhu-esihuovasta ompele-
malla ja märkähuovuttamalla. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla 16.11. on info ja materi-

aalin tilaus. Osallistuminen infokertaan välttä-
mätöntä. Varsinaisina huovutuspäivinä 24.11. 
ja 26.-27.11. tossujen osat leikataan ja ommel-
laan pistoilla tossut muotoonsa. Huopikkaat 
kuvioidaan neulahuovuttamalla ja materiaali-
na voi käyttää karstavillaa, merinovillaa tai nu-
nohuovutusta. Lyhytkurssi.

Puutyöpiiri keskustassa 1 1 0 4 1 6 0
Kappelimäen koulu  ke 17.30-21.15
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 7.9. mennessä
Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistus-
ta puusta. Kurssilla on mahdollista myös enti-
söidä vanhoja huonekaluja. Kurssi ei kokoonnu 
jokaisen kuukauden 3. keskiviikkona.

Naisten puutyöpiiri 
keskustassa 1 1 0 4 1 6 1
Kappelimäen koulu  ma 18.00-21.00
12.9.-28.11.  9.1.-10.4.
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 58 € 
Ilm. 7.9. mennessä
Valmistetaan erilaisia koriste- ja käyttöesinei-
tä puusta. Ryhmä on tarkoitettu jonkin verran 
puutöitä aikaisemmin harrastaneille. Vuosittain 
voidaan ottaa mukaan muutamia aivan alkeis-
ta aloittavia.

Puutyö A Seppälässä 1 1 0 4 1 6 2
Seppälä  ti 18.00-20.15  13.9.-29.11. 
10.1.-4.4.  Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 6.9. mennessä
Valmistetaan puusta erilaisia käyttö- ja koriste-
esineitä kurssilaisten toiveiden mukaan.

Puutyö B Seppälässä 1 1 0 4 1 6 3
Seppälä  ke 18.00-20.15  14.9.-30.11. 
11.1.-5.4.  Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 8.9. mennessä
Omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia! 
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä kurssilais-
ten omien toiveiden mukaan.

Perinnepuukkokurssi A
 1 1 0 4 1 6 7
Kappelimäen koulu  ti 18.00-21.00
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen 
puukko. Käytetään mahdollisuuksien mukaan 
uusiomateriaaleja, esim. auton jousia tai laake-
rin kehiä, puukkojen valmistuksessa. Myös nai-
set ovat tervetulleita mukaan kurssille!

Perinnepuukkokurssi B
 1 1 0 4 1 6 8
Kappelimäen koulu  ke 18.00-21.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen 
puukko. Käytetään mahdollisuuksien mukaan 
uusiomateriaaleja, esim. auton jousia tai laake-
rin kehiä, puukkojen valmistuksessa. Myös nai-
set ovat tervetulleita mukaan kurssille!

Pinkopahvin tapetointi
 1 1 0 4 1 6 5
Retkikohde  la 10.00-15.30  su 10.00-15.00
1.10.-2.10.  Elsi Nieminen
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 23.9. mennessä
Opettelemme tapetoimaan perinteisen pinko-
pahvin päälle paperitapettia. Tapetointiin käy-
tetään itse valmistettua vehnäjauholiisteriä. 
Käymme läpi myös tapettien historiaa ja hirsi-
rakennukseen soveltuvia maaleja sekä itse teh-
tyjä sisämaaleja. Lyhytkurssi.

Jalkineiden valmistus
 1 1 0 4 1 6 6
Suutarinliike Mikkonen  to 17.30-20.30.
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Suutari Harri Mikkonen  
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Valmistetaan erilaisia nahkajalkineita jalkojen 
mitat huomioiden. Myös muut nahkatyöt, kuten 
reput ja vyöt ovat mahdollisia. Kurssimaksun li-
säksi materiaalimaksu, joka on noin 100 € boot-
seista tai noin 60 € puolikengistä. Kengät voi val-
mistaa myös edullisesti kierrätysmateriaaleista.

Metallitöitä lapsille ja aikuisille 
yhdessä syksy 1 1 0 4 1 6 9
Kappelimäen koulun metallityöluokka
ma 16.15-18.15  19.9.-5.12.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan helppoja metallitöi-
tä. Lapsi voi tulla kurssille vanhemman, iso-
vanhemman tai muun tutun aikuisen kans-
sa. Molemmat ilmoittautuvat kurssille ja kaikki 
maksavat kurssimaksun. Kurssi on tarkoitettu 
yli 10 vuotiaille lapsille. Kurssilla valmistettavat 
työt voi valita oman kiinnostuksen mukaan ja 
töihin voi yhdistellä metalli- ja puuosia. Sopivia 
töitä voisivat olla erilaiset naulakot tai katunu-
mero/sukunimi -kyltit raudasta taivuttelemalla 
sekä erilaiset koriste-esineet. Lisätietoja opet-
tajalta: akseli.wikstrom@laitila.fi 

Metallityön alkeet 1 1 0 4 1 7 0
Kappelimäen koulun metallityöluokka
ma 18.15-20.30  19.9.-5.12.  9.1.-3.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla saa ohjausta metallitöiden valmista-
miseen, materiaalien hankintaan ja turvallisiin 
työskentelytapoihin. Voit tehdä kodin tarve- tai 
koriste-esineitä kynttilälyhtytelineestä takka-
settiin. Töissä voi yhdistellä metalli- ja puuosia. 
Lisätietoja opettajalta: akseli.wikstrom@laitila.fi

Metallityö 1 1 0 4 1 7 1
Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
15.9.-17.11.  12.1.-23.3.
Teknisentyönopettaja Olli Paavola
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 8.9. mennessä
Koriste- ja käyttöesineiden valmistusta eri me-
talleista. Ryhmä on tarkoitettu yli 16-vuotiaille 
ja liikkeelle lähdetään perusasioista.

Hopeatyön alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 2
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  29.10.-30.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 20.10. mennessä
Sileän sormuksen valmistus hopeasta, samalla 
opitaan kultasepän perustekniikoita. Kurssi on 
koruntekemisen alkeiskurssi, mutta alkeiskurs-
sin käyneetkin voivat tulla mukaan. Opettaja 
tuo materiaalit ja työkalut, hopea maksetaan 
käytön mukaan ja tarvike-/työkalumaksu on 
5 €. Lisätietoja opettajalta puh. 050 586 3885. 
Lyhytkurssi.

Hopeavalu 
seepiankuoreen 1 1 0 4 1 7 3
Kappelimäen koulu  la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30  12.11.-13.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 3.11. mennessä
Opetellaan vanha valutekniikka, jossa valumuotti 
tehdään seepiankuoreen kaivertamalla. Valetaan 
esim. koru tai pienesine. Mahdollisuus käyttää 
omia vanhoja hopeita, esim. lusikoita, koruja 
ym. Hopeaa saa myös opettajalta. Työväline- ja 
tarvikemaksu 5 €, jonka lisäksi seepiankuoret ja 
hopeat maksetaan käytön mukaan, käteismak-
su. Essu tms. mukaan. Lyhytkurssi.

Kankaankudonta Laitila

Meijeri A 1 1 0 4 1 1 0
Meijeri  ma 11.00-14.00
26.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 57 €   Ilm. 19.9. mennessä

Soukainen 1 1 0 4 1 1 1
E. Elon koulu  ma 18.00-20.15
26.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 19.9. mennessä

Katinhäntä 1 1 0 4 1 1 2
Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 11.00-13.15  27.9.-13.12.  10.1.-4.4. 
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 20.9. mennessä

Suontaka 1 1 0 4 1 1 3
Suontaan koulu  ti 18.00-20.15
27.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 20.9. mennessä

Palttila 1 1 0 4 1 1 4
Palttila  ke 17.00-19.15
28.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 21.9. mennessä

Untamala 1 1 0 4 1 1 5
Untamalan kylätalo Ventola
to 13.30-15.45  29.9.-8.12.  12.1.-6.4. 
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 22.9. mennessä

Meijeri B 1 1 0 4 1 1 6
Meijeri  to 18.00-20.15
29.9.-8.12.  12.1.-6.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 22.9. mennessä

Kouma-Seppälä 1 1 0 4 1 1 7
Soini, Kouma  pe 10.00-13.00
30.9.-9.12.  13.1.-7.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 57 €   Ilm. 23.9. mennessä

Leinmäki 1 1 0 4 1 1 8
Leinmäen kylätalo  ti 17.30-19.45
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä

Kusni 1 1 0 4 1 1 9
Kusnin Sakari Sonkki/ent. Pietilän talo
to 11.00-13.15  15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Emäntä Helvi Sonkki
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä

Pato 1 1 0 4 1 2 0
Padon yhteistalo  to 17.15-19.30
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
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Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 1 7 4
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  10.9.-11.9. 
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia 
koruja ja pieniä esineitä taivuttelemalla, sa-
haamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä. 
Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten hope-
aa). Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja -le-
vyä sekä korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin. 
Tarvikemaksu 5 € ja materiaalimaksu tehtyjen 
töiden mukaan. Lyhytkurssi.

Lusikkakorukurssi 2 1 1 0 4 1 7 5
Kappelimäen koulu  la 10.00-17.30  
8.10.  Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 30.9. mennessä
Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia 
koruja ja pieniä esineitä taivuttelemalla, sa-
haamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä. 
Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten hope-
aa). Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja -le-
vyä sekä korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin. 
Tarvikemaksu 5 € ja materiaalimaksu tehtyjen 
töiden mukaan. Lyhytkurssi.

Verhoilukurssi
 1 1 0 4 1 7 6
Kappelimäen koulu  to 16.30-21.00
27.10.-15.12.  9.3.-27.4.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 20.10. mennessä
Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä 
käsityöverhoiluna. Ensimmäisellä kerralla pu-
retaan verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, 
joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan.

Tölkkiklipsut
 1 1 0 4 1 8 3
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00 
su 10.00-16.00  22.10.-23.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 14.10. mennessä
Kerää juoma- ja säilyketölkeistä avaamisklip-
suja ja tule tekemään niistä asusteita ja koru-
ja. Lyhytkurssilla opitaan klipsujen yhdiste-
lytekniikkaa ja valmistetaan pieniä tuotteita. 
Muutamalla kymmenellä klipsulla pääset al-
kuun. Tule mukaan oppimaan hauskaa uutta 
kierrätysmateriaalin käyttöä! Ota mukaan virk-
kuukoukku ja erilaisia lankoja sekä tölkkiklipsu-
ja. Lyhytkurssi.

Kädentaitomessut
Tampereella 1 1 0 4 1 8 5
su 8.00-20.00  20.11.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 25.10. mennessä
Vakka-opisto järjestää matkan Suomen kä-
dentaidot -messuille Tampereelle su 20.11. 
Euroopan suurimmat kädentaitomessut tar-
joavat lukuisia näytteilleasettajia tuotteineen, 
mielenkiintoista ohjelmaa, työpajoja ja näytök-
siä sekä kiinnostavia esiintyjiä ja vinkkejä omaan 
tekemiseen. Matkalle lähdetään Vehmaalta 
Osuuspankin vierestä klo 8, Uudenkaupungin 
linja-autoasema 8.30, Laitilan linja-autoase-
ma klo 9. Paluu samaa reittiä, lähtö takaisin 
Tampereelta n. klo 17. Perilläoloaika messuilla 
n. 11.30-17.00. Pääsylippu sisältyy matkan hin-
taan. Lisätietoa messuista netissä www.tampe-
reenmessut.fi. Tervetuloa mukaan innostavaan 
ja iloiseen kädentaitojen tapahtumaan!

Korukurssi 1 1 0 4 1 8 6
Kappelimäen koulu  ke 17.30-20.30  
2.11.-16.11.  Yrittäjä Tuija Kangas 
Kurssimaksu 19 €  Ilm. 26.10. mennessä
Opetellaan koruntekemisen niksejä. 
Tutustutaan työvälineisiin sekä erilaisiin helmiin 
ja muihin korutarvikkeisiin. Valmistetaan eri ma-
teriaaleja käyttäen helmiä, ketjuja, korvakoru-
ja, rannekoruja, kirjanmerkkejä jne. Tarvikkeet 
ja työvälineet opettajalta, maksu käytön mu-
kaan. Lyhytkurssi.

Massakorut 1 1 0 4 1 8 7
Kappelimäen koulu  la 10.00-14.00  24.9.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €   Ilm. 16.9. mennessä
Valmistetaan iloiset ja herkulliset karkkikorut fi-
momassasta. Perustarvikepaketti maksaa 10€/
hlö, sisältää 2 x korviskoukkuparit, sormuspoh-
jan ja kaulakoru- ja rannekorunauhan + fimo-
massat. Kurssille voivat osallistua 14 v. täyttä-
neet ilman aikuista ja 8 v. täyttäneet aikuisen 
kanssa. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus syksy 1 1 0 4 1 9 0
Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  1.10.-2.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 22.9. mennessä
Valmistetaan uunisulatustekniikalla ikkunako-
risteita, valaisimia, vateja, lautasia ja koruja. Ota 
mukaasi muistiinpanovälineet, piirustuspape-
ria, lyijykynä, sakset, viivain sekä lasityövälineet, 
jos omistat. Töistä sulatusmaksu työn koon mu-
kaan. Työkalumaksu 6 € maksetaan opettajalle. 
Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Lisätietoja 
opettajalta puh. 050 559 0056. Lyhytkurssi, si-
tova ilmoittautuminen.

Melkein kaikkea lasista 1 1 0 4 1 9 1
Varppeen koulu  la 9.00-16.00 
su 9.00-16.00  22.10.-30.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 37 €  Ilm. 17.10. mennessä
Tule lasien upeaan ja värikkääseen maailmaan 
kokeilemaan eri tekniikoita yksin tai yhdistellen: 
Tiffany, lyijykisko, sulatus, mosaiikki ym. Mukaan 
muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijyky-
nä, sakset, viivain sekä lasityövälineet jos omis-
tat. Laseja ja tarvikkeita voi ostaa kurssipaikal-
ta. Työkalukorvaus 6 € maksetaan opettajalle. 
Lisätietoja opettajalta puh. 050 559 0056.

Lasitaidetta puutarhaan 1 1 0 4 1 9 2
Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  12.11.-13.11. 
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 8.11. mennessä
Tule tekemään värikkäitä lasisia korentoja, lintuja, 
perhosia, kukkia, rivimerkkejä, laattoja ym. puu-
tarhaasi. Valmis työ voidaan kiinnittää metallivar-
teen, verkkoon tai ripustaa puuhun. Ota mukaa-
si muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, sakset, 
lyijykynä ja viivain. Sulatuslaseja voi ostaa kurssi-
paikalta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn 
koon mukaan ja työkalumaksu 6 € opettajalle. 
Kysy lisää p. 050-5590056. Lyhytkurssi.

Jouluiset 
lasinsulatustyöt 1 1 0 4 1 9 3
Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  26.11.-27.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 22.11. mennessä
Valmistetaan jouluaiheisia sulatustöitä, lauta-
sia, vateja tai vaikkapa joulukortteja lasista. Ota 
mukaasi muistiinpanovälineet, piirustuspape-
ria, lyijykynä, sakset, viivain sekä lasityövälineet 
jos omistat. sulatuslaseja voi ostaa kurssipai-
kalta. Työkalukorvaus 6 € maksetaan opetta-
jalle. Lisätietoja opettajalta puh. 050 559 0056. 
Lyhytkurssi, sitova ilmoittautuminen.

Kielet

Lasityö kevät 1 1 0 4 1 9 4
Varppeen koulu, la-su 21.-29.1. 9.00-16.00

Lasinsulatus kevät 1 1 1 0 4 1 9 5
Varppeen koulu, la-su 11.-12.2. 9.00-16.00

Lasinsulatus kevät 2 1 1 0 4 1 9 6
Varppeen koulu, la-su 11.-12.3. 9.00-16.00

Laukku karkkipaperista 1 1 0 4 1 3 2
Kappelimäen koulu la-su 4.-5.2. 
10.00-16.00

1930-luvun Mikki Hiiri 1 1 0 4 1 4 2
Kappelimäen koulu, la 28.1. 9.00-16.30, su 
29.1. 11.00-17.00

Hopeaketjun alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 9
Kappelimäen koulu, la-su 11.-12.2. 
10.00-16.00

Suomen kieltä 
maahanmuuttajille
/ Finnish for Foreigners

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 1 1 1
Kappelimäen koulu  ti 19.30-21.00 
to 19.30-21.00  13.9.-1.12. 
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Suomen kielen alkeiskurssi alueella asu-
ville ulkomaalaisille. Kurssilla tutustutaan 
suomen kieleen, harjoitellaan ääntämis-
tä ja opetellaan perussanastoa ja fraaseja. 
Kurssin päätavoitteena on auttaa maahan-
muuttajia pääsemään alkuun suomen kie-
len opinnoissa ja selviytymään auttavas-
ti tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. 
Oppitunnit kaksi kertaa viikossa. Taitotaso 
A1. Kurssilla käytettävä materiaali ei sisäl-
ly kurssin hintaan. Materiaalimaksu 20 € 
maksetaan suoraan opettajalle.

Finnish for beginners. You will learn about 
the Finnish language, practice pronunciation 
and study some basic vocabulary and 
phrases. The main aim is to help foreigners 
to start their Finnish language studies and to 
help them learn enough to cope in everyday 
situations. Lessons twice a week. Level A1. 
Teaching will be in Finnish (also English used 
if needed). The material costs 20 € and it is 
paid directly to the teacher.

Suomen jatkokurssi 1 2 0 1 1 2 1
Kappelimäen koulu  to 18.00-19.30
15.9.-1.12.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Suomen kielen jatkokurssi alueella asuville 
ulkomaalaisille. Kurssi on tarkoitettu kaikil-
le, jotka jo osaavat jonkin verran suomea. 
Kurssin tarkempi sisältö ja käytettävä ma-
teriaali päätetään kurssin alussa, kun tie-
detään osallistujien suomen kielen taito-
taso. Oppitunnit kerran viikossa.

Continuation course of the Finnish language 
for those who already understand and speak 
some Finnish. The contents and the material 
will be decided during the first lesson when 
we know what the students’ level of Finnish 
is. Lessons once a week. Teaching will be in 
Finnish.

English for Kids 1 1 2 0 3 1 0 1
Kappelimäen koulu  ke 17.00-17.45
14.9.-30.11.  Opettaja Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 8.9. mennessä
Englannin kerho 5-6 -vuotiaille lapsille. Kerhossa 
tutustutaan englannin kieleen erilaisten laulu-
jen, leikkien ja pelien avulla.

English for Kids 2 1 2 0 3 1 0 2
Kappelimäen koulu  ke 18.00-18.45
14.9.-30.11.  Opettaja Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 8.9. mennessä
Englannin kerho 1.-2. -luokkalaisille lapsille. 
Kerhossa tutustutaan englannin kieleen erilais-
ten laulujen, leikkien ja pelien avulla.

Everyday English Starter 1 2 0 3 1 2 1
Kappelimäen koulu  ke 18.00-19.30
14.9.-30.11.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu sekä viime vuonna englannin al-
keiskurssilla olleille että kaikille muille englan-
nin alkeita vuoden verran aiemmin opiskelleille. 
Tarkoitus on syksyn aikana käydä läpi oppikir-
jan Everyday English Starter keskeisimmät asiat. 
Kurssilla kerrataan aluksi viime vuonna opiskel-
tua sanastoa ja rakenteita, jonka jälkeen käy-
dään läpi kesken jääneen kirjan pari viimeis-
tä kappaletta. Taitotaso A1. Kevätlukukaudella 
opiskelua voi jatkaa kurssilla 1203122.

Katso myös Uudenkaupungin
ja muiden osastojen kielten kurssit, 
erityisesti lyhyt- ja viikonloppukurssit 
sekä verkkokurssit. Huomaa myös
suunnitellut kielikurssimatkat. 
Tänä syksynä on kieltenkursseihin
merkitty myös taitotasot, tavoitteena 
helpottaa oikean tasoisen kurssin
valitsemista. Lisätietoja taitotasoista si-
vulta www.vakkaopisto.fi



Katso tietotekniikan verkkokursseja 
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Atk:n alkeiskurssi
 3 4 0 1 1 0 1
Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00   
to 17.00-20.00  13.9.-29.9. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 17 €  Ilm. 11.9. mennessä
Kurssi sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tietokoneista tai perusasiat tieto-
koneen käytöstä ovat päässeet unohtumaan. 
Kurssilla tutustutaan tietokoneen käyttöön ihan 
alkeista lähtien, kuin myös internetin ja sähkö-
postin alkeisiin.

Tutustuminen Windows 10 
-käyttöjärjestelmään 3 4 0 1 1 0 2
Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00
4.10.-25.10.  Tietotekniikkainsinööri 
Sami Suominen  Kurssimaksu 26 €

 Ilm. 28.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan Windows 10 -käyttöjärjes-
telmän perusteisiin, kuten Windows 10 käyt-
töliittymän käyttöön ja sen mukauttamiseen. 
Kurssilla käydään lävitse esimerkiksi Windows 
10 työpöydän peruskäyttöä sekä uudestaan 
palanneen käynnistä-valikon käyttöä ja sen 
muokkausta. Lisäksi tutustutaan Windows 10 
asetuksiin sekä mahdollisesti tiedostojen synk-
ronoinnin perusasioihin ja sen vaatimuksiin. 
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannet-
tava Windows 10 kone, sillä oppilaitoksen ko-
neissa ei mahdollisesti ole Windows 10 -käyt-
töjärjestelmää.

Word-tehoilta 1 3 4 0 1 1 1 1
Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00  10.10. 
 Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 4.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Word -tekstin-
käsittelyohjelman tiettyihin ominaisuuksiin: 
Illan aiheena tyylien käyttö asiakirjassa ja sivu-
numerointi sekä hakemiston ja sisällysluettelon 
teko. Ohjelmana käytetään MS Officen Word 
2010 -tekstinkäsittelyohjelmaa.

Laitila 10

Bella vista 1 1 2 0 8 1 2 1
Kappelimäen koulu  ma 18.00-19.30
24.10.-12.12.  9.1.-20.3.  FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 17.10. mennessä
Italian kieltä noin pari vuotta opistossa opiskel-
leille tai vastaavat tiedot omaaville. Jatkamme 
italian kielen opiskelua ja kertaamme ensin hie-
man aiemmin opittuja asioita. Opimme lisää 
kielen rakenteita, sanavarasto karttuu ja tun-
neilla on paljon suullisia pariharjoituksia, joista 
on hyötyä matkoillakin. Aiheina mm. ruokakau-
passa asiointi ja ostoksilla käynti. Saamme myös 
tietoa Italiasta ja italialaisista. Oppikirjana Bella 
vista 1 (kappaleesta 10). Taitotaso A1.

 Tietotekniikka

Kurkistus Kreikkaan 
Kappelimäen koululla, kolme viikonlop-
pua maaliskuussa

Englannin kertaus 
Kaukan kyläkoti Pyhärannassa, neljä lau-
antai-päivää maaliskuussa

Arkiruotsia 
Pohitullin koululla, Uudessakaupungissa, 
maanantai-iltaisin

Kevään opetus kokonaisuudessaan
joulukuun lopussa jaettavassa
kevätohjelmassa.

Word-tehoilta 2 3 4 0 1 1 1 2
Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00  17.10.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 11.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Word -teks-
tinkäsittelyohjelman tiettyihin ominaisuuksiin: 
Illan aiheena virallisen asiakirjan teko ja asiakir-
jan muotoilut ja ylä- ja alatunnisteiden lisäys. 
Ohjelmana käytetään MS Officen Word 2010 
-tekstinkäsittelyohjelmaa.

Word-tehoilta 3 3 4 0 1 1 1 3
Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00  24.10.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 18.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Word -teks-
tinkäsittelyohjelman tiettyihin ominaisuuksiin: 
Illan aiheena tarrojen ja joukkokirjeen teko. 
Ohjelmana käytetään MS Officen Word 2010 
-tekstinkäsittelyohjelmaa.

Excel-tehoilta 1 3 4 0 1 1 1 4
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00  13.10.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 7.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Excel -tauluk-
kolaskentaohjelman tiettyihin ominaisuuk-
siin: Illan aiheena laskentataulukoiden teko, 
taulukoiden muotoilut, funktiot ja tulostus. 
Ohjelmana käytetään MS Officen Excel 2010 
-taulukkolaskentaohjelmaa.

Excel-tehoilta 2 3 4 0 1 1 1 5
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00  20.10.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 14.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Excel -tauluk-
kolaskentaohjelman tiettyihin ominaisuuksiin: 
Illan aiheena kaaviot, niiden muotoilut ja tulos-
tus. Ohjelmana käytetään MS Officen Excel 2010 
-taulukkolaskentaohjelmaa.

Excel-tehoilta 3 3 4 0 1 1 1 6
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00   27.10.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 21.10. mennessä
Yhden illan kurssilla tutustutaan Excel -tauluk-
kolaskentaohjelman tiettyihin ominaisuuksiin: 
Illan aiheena luettelot ja lajittelut, usean tau-
lukon hallinta ja linkitykset. Ohjelmana käyte-
tään MS Officen Excel 2010 -taulukkolasken-
taohjelmaa.

Ilmainen toimisto-ohjelmisto 
Libreoffice 3 4 0 1 1 1 7
Varppeen koulu  ti 17.00-20.00  8.11.-29.11.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 2.11. mennessä
Kurssi sopii kaikille ilmaisesta ammattitason 
LibreOfficen toimisto-ohjelmasta kiinnostu-
neille tai sitä jo käyttäville. Kurssilla tutustu-
taan LibreOfficen ohjelmiin, kuten esimer-
kiksi Writer-tekstinkäsittelyohjelmaan ja 
Calc-taulukkolaskentaohjelmaan sekä saa tie-
toa mistä ko. toimisto-ohjelmiston voi ladata ja 
asentaa turvallisesti omalle koneelleen.

Avoin atk-paja 3 4 0 1 1 2 1
Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00   
ke 17.00-20.00  7.9.-7.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €/kerta
Avoin atk-paja, johon voi tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan atk-taitoja sekä hakemaan 
mahdollisia ratkaisuja omiin pulmatilantei-
siin. Kurssipaikalle voi tuoda myös oman ko-
neensa ja atk-pajalle voi osallistua niin mo-
neen kertaan kuin katsoo itse sen tarpeelliseksi. 
Kokoontumiskerrat: 7.9., 21.9., 5.10., 7.11., 16.11., 
7.12. Ilmoittautumiset paikan päällä jokaiselle 
kerralle erikseen, myös kurssimaksu 6 €/kerta 
suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Kts. Enrico di Nardon lyhytkurssit 
Uudenkaupungin osaston kielten
kohdalta s. 21

Le Perle del Centro Italia – 
Keski-Italian helmet 1 2 0 8 2 4 1

Viaggio al Sud Italia –
matka Etelä-Italiaan 1 2 0 8 2 4 2

English for You 2 1 2 0 3 1 3 1
Kappelimäen koulu  ti 16.30-18.00
13.9.-28.11.  9.1.-3.4.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 8.9. mennessä
Englannin kurssi opistossa pari vuotta kiel-
tä opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Kurssin alussa kertaillaan aiemmin opittua ja 
käydään läpi oppikirjan English for You, too! 
Book 1 pari viimeistä kappaletta. Sen jälkeen 
siirrytään oppikirjaan English for you, too! Book 
2. Taitotaso A1-A2.

English for You 4 1 2 0 3 1 4 2
Kappelimäen koulu  ti 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 8.9. mennessä
Englannin kurssi kieltä aiemmin nelisen vuotta 
opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaa-
ville. Kurssilla kerrataan kielen perusrakentei-
ta ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirjana 
English for You, too! Book 4, jossa tutustutaan 
myös amerikanenglantiin ja amerikkalaiseen 
elämänmenoon. Taitotaso A2-B1.

Stepping Stones 1 1 2 0 3 1 5 1
Kappelimäen koulu  ke 19.30-21.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Granger Simmons
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 8.9. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, 
joille kielen keskeisimmät rakenteet ovat tuttu-
ja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaaminen 
olisi paikallaan. Kirjan aihepiirit liittyvät matkai-
luun ja jokapäiväiseen elämään. Päätavoitteena 
on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa – har-
joittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohke-
utta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka kol-
mas kerta opiskellaan syntyperäisen opettajan 
johdolla. Oppikirjana Finn Lecturan Stepping 
Stones 1. Taitotaso A2-B1.

Hallo 1 1 2 0 4 1 1 1
Kappelimäen koulu  ti 17.30-19.00
13.9.-29.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tiivistahtinen alkeiskurssi, joka on tarkoitettu 
sekä vasta-alkajille että kertaukseksi vähän sak-
saa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että kaik-
ki on unohtunut. Käytännönläheisellä kurssilla 
opitaan arkielämän puhekieltä ja selviytymään 
erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielel-
lä. Samalla tutustutaan saksankielisten mai-
den kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana 
Hallo! 1, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A1. Kurssi jatkuu kevätlukukaudella 
mikäli on riittävästi kiinnostusta.

Buenas migas 1 
-alkeiskertaus 1 2 0 7 1 2 1
Kappelimäen koulu  ke 16.30-18.00
14.9.-19.10.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu espanjan alkeita jo vähän opiskel-
leille (esim. opistossa vuoden verran). Kurssilla 
kertaamme pikaisesti oppikirjan Buenas migas 
1 alkuosan keskeisimmät asiat (kappaleet 1-7). 
Kurssin tavoitteena on antaa niin viime vuon-
na mukana olleille kuin uusillekin opiskelijoil-
le paremmat valmiudet jatkaa espanjan alkei-
den opiskelua kurssilla 1207122. Taitotaso A1. 
Erityiskurssi.

Buenas migas 1 -jatko 1 2 0 7 1 2 2
Kappelimäen koulu  ke 16.30-18.00
26.10.-30.11.  11.1.-5.4. 
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 19.10. mennessä
Espanjan alkeiskurssi vuoden verran kieltä 
opiskelleille (syksyn pikakertauskurssilla ol-
leille ja muille alkeita aiemmin opiskelleille). 
Oppikirjana Buenas migas 1 (kappaleesta 8). 
Taitotaso A1.

Viroa matkailijoille 1 2 9 8 1 2 1
Kappelimäen koulu  to 17.00-19.15
22.9.-10.11.  19.1.-16.3.  FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 15.9. mennessä
Matkailupainotteinen melko ripeästi etenevä vi-
ron kielen kurssi vasta-alkajille. Sopii myös ker-
taus- ja aktivointikurssiksi viroa vähän aiemmin 
opiskelleille, jos tuntuu että asiat ovat pahasti 
unohtuneet. Kurssin aikana käydään läpi eri-
laisissa matkailijan kohtaamissa tilanteissa tar-
vittavaa kieltä. Oppikirjana Finn Lecturan Viroa 
matkailijoille. Taitotaso A1.

Viro-lauantai 
– Eesti laupäev 1 3 0 2 2 2 0
Uudessakaupungissa la 15.10. kts. sivu 15

Arabian alkeita
Loppusyksylle on suunnitteilla arabian kielen 
lyhytkurssi, jolla tutustutaan arabian ääntämi-
seen ja rakenteeseen sekä harjoitellaan tavalli-
sia sanoja ja fraaseja, kuten esim. numeroita ja 
tervehdyksiä. Kurssista tiedotetaan myöhem-
min opiston nettisivuilla ja paikallislehdissä. 
Lisätietoja voi kysellä myös päätoimiselta kiel-
tenopettajalta:
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 
044 585 3100

Yksilö- tai pariopetus
Eikö kurssiohjelmasta löydy itsellesi sopivaa 
kielikurssia? Järjestämme myös kielten yksi-
löopetusta eri kielissä resurssien mukaan. 
Tai jos sinulla on kaveri, joka on kielen opin-
noissa suunnilleen samalla tasolla ja haluai-
sitte opiskella yhdessä, on sekin mahdollista. 
Yksilöopetus räätälöidään opiskelijan tarpeet, 
toiveet ja tavoitteet huomioiden ja kaikista käy-
tännön asioista (oppimateriaali, aikataulu yms.) 
sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opiskelu 
voidaan järjestää myös kokonaan tai osittain 
verkossa. Lisätietoja voi kysellä päätoimiselta 
kieltenopettajalta:
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 
044 585 3100



Pilvipalveluihin 
tutustuminen 3 4 0 1 1 4 1
Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00   
22.11.-29.11.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 16.11. mennessä
Mitä ovat pilvipalvelut? Mihin niitä oikein käy-
tetään? Onko niiden käyttö turvallista? Kurssilla 
käsitellään kahta ilmaista yleisintä pilvipalvelua, 
Google Drive ja Microsoft OneDrive. Kurssilla tu-
tustutaan tiedostojen tallennukseen, säilytyk-
seen ja niiden jakamiseen em. pilvipalveluissa. 
Lisäksi käydään lävitse, miten näitä pääsee käyt-
tämään ja mikä tunnus tarvitaan kyseisiin pilvi-
palveluihin ja luodaan myös tarvittava tunnus-
kin kurssilaisille niin haluttaessa.

Sosiaalisen median
infopäivä 3 4 0 1 1 4 2
Laitilan kirjasto  ma 12.00-15.00  12.9.
Internetmarkkinoinnin ja sosiaalisen
median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 8.9. mennessä
Infopäivässä saa tietoa yleisimmistä ja suosi-
tuimmista sosiaalisen median palveluista, ku-
ten Facebookista ja Twitteristä, sekä mitä ne 
ovat ja miten niitä pääsee käyttämään ja mi-
ten niitä voi hyödyntää.

Facebookin päiväkurssi 3 4 0 1 1 4 3
Laitilan kirjasto  ma 12.00-15.00
19.9.-10.10.  Internetmarkkinoinnin
ja sosiaalisen median kouluttaja 
Sirkku Hirvonen  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 14.9. mennessä
Miten luon itselleni tunnuksen Facebookiin? 
Miten sitä Facebookia oikein käytetään? Miten 
löydän kaverit ja miten niitä lisätään? Miten 
saan ladattua sinne kuvia? Miten ja mistä 
muutan niin käyttäjä- kuin turvallisuusase-
tuksia? Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tah-
tiin yleisimpään sosiaalisen median palveluun 
Facebookiin ja sen käyttöön. Kurssille kannat-
taa ottaa mukaan oma kannettava kone, tablet-
ti tai älypuhelin.

Älypuhelimeen
tutustumiskurssi 3 4 0 1 1 4 4
Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00  3.11.-10.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 28.10. mennessä
Älypuhelinkurssilla tutustutaan älypuhelimien 
perusasioihin. Kurssilla käydään lävitse nykyis-
ten älypuhelimien eri käyttöjärjestelmiä ja yh-
teystapoja sekä niiden mahdollisuuksista netin 
ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tietoa saa myös 
älypuhelimien erilaisista ilmaisista sekä maksul-
lisista hyöty- ja hupiohjelmista. Mahdollisesti 
oma jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkei-
neen, esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, 
kannattaa myös ottaa mukaan kurssille.

Tablettitietokoneeseen
tutustumiskurssi 3 4 0 1 1 4 5
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00   
17.11.-24.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 11.11. mennessä
Tablettitietokonekurssilla tutustutaan tabletti-
tietokoneiden perusasioihin. Kurssilla käydään 
lävitse yleisimpien tablettitietokoneiden käyt-
tötapoja sekä niiden mahdollisuuksista netin 
ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tutustutaan 
tablettitietokoneille suunnattuihin erilaisiin il-
maisiin että maksullisiin hyöty- ja hupiohjel-
miin. Oma jo aiemmin hankittu tablettitieto-
kone kaikkine tarvikkeineen kannattaa ottaa 
mukaan kurssille.
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 Käytännön
 taidot

Lähdetään sieniretkelle -luento
 7 1 9 8 1 0 5
Kappelimäen koulu  ti 18.00-19.30  13.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 9.9. mennessä
Yleinen sieniä koskeva luento, sieniretkien taus-
taksi. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvi-
en kera: tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiinty-
mispaikat, varusteasioita, ym. metsään ja sieniin 
liittyviä asioita. Luento on kaikille kiinnostuneil-
le suunnattu, maksu 5 € kerätään luentopaikalla.

Sieniretki
 7 1 9 8 1 0 6
Retkikohde, lähtö Laitilan kaupungintalon 
pihalta  ti 17.00-20.00  20.9. 
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 7 €  Ilm. 16.9. mennessä
Säänmukainen varustus. Lähdetään omilla au-
toilla tai kimppakyydeillä kaupungintalolta. 
Kurssimaksun 7 € voi maksaa käteisellä paikan 
päällä. Lyhytkurssi.

Miehet keittiössä 8 1 0 2 1 1 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ti 18.00-20.15  13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Seppo Helenius  Kurssimaksu 46 €
Ilm. 7.9. mennessä
Valmistetaan perinteistä ja maukasta kotiruo-
kaa. Helppoa – ja valtavan hauskaa. Lisukkeena 
tarjoillaan huumorilla höystetyt ruoanlaitto- ja 
ruokailuhetket. Kurssimaksun lisäksi tarvike-
maksu, joka maksetaan joka kerralla käteisel-
lä suoraan opettajalle. Huom! Tänä lukuvuon-
na ryhmiä on vain yksi, mukaan voidaan ottaa 
12 ensin ilmoittautunutta.

Voimaruokaa 
hyvään arkeen 8 1 0 2 1 1 3
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  27.10.
Ammattiopettaja Leila Mutanen
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 20.10. mennessä
Mikä on super ruoka-aine ja miten se vaikut-
taa hyvinvointiin. Kurssilla valmistetaan aisteja 
hivelevä malliateria suosien lähiraaka-aineita. 
Opettaja kerää raaka-aineista noin 15 € maksun.

Syötävän koristeellista 2 8 1 0 2 1 1 5
Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
la 10.00-14.30  26.11.
Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 18.11. mennessä
Tervetuloa tutustumaan hedelmä- ja vihannes-
koristeiden värikkääseen maailmaan! Kurssilla 
opitaan toteuttamaan lisää upeita kokonaisuuk-
sia, sinun ei tarvitse kuitenkaan käydä muotoi-
lukurssi 1:stä ennen tätä kurssia. Mukaan kurs-
sille tarvitaan: 1 punainen omena, 2 porkkanaa, 
1 punasipuli, 1 kesäkurpitsa, 1 punajuuri, 1 hu-
najameloni, leikkuulauta ja astia muotoilujen 
kotiin kuljetusta varten. Tervetuloa ennakko-
luulottomasti ja luovalla mielellä tutustumaan 
vihannesten ja hedelmien monimuotoisuuteen! 
Kurssilta voit ostaa opettajalta muotoiluveitsen 
hintaan 8 €. Halutessasi voit ilmoittautua mu-
kaan myös Syötävän koristeellista 1 -kurssille, 
joka järjestetään 12.11. Uudessakaupungissa.

Alkupaloja ja kevyttä purtavaa 
thaimaalaiseen tapaan 8 1 0 2 1 2 0
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  29.9.
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan herkullisia käsintehtyjä 
herkkuja thaimaalaiseen tapaan. Opettaja tuo 
materiaalit ja niistä maksetaan käytön mukaan 
(n. 15 €) paikan päällä. Lyhytkurssi.

Aasialaista lähiruoka-aineista
 8 1 0 2 1 2 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
to 17.30-20.30  3.11.
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 26.10. mennessä
Kotimaisista raaka-aineista on helppo luoda 
thai-tyylisiä ateriakokonaisuuksia, tule kokei-
lemaan ja hämmästymään! Opettaja tuo ma-
teriaalit ja niistä maksetaan käytön mukaan (n. 
15 €) paikan päällä. Lyhytkurssi.

Kasvisruokaa thaimaalaiseen 
tapaan
 8 1 0 2 1 2 3
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  1.12.
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 23.11. mennessä
Kasvisruokaakin voi valmistaa itämaiseen tyy-
liin. Opettaja tuo materiaalit ja niistä makse-
taan käytön mukaan (n. 15 €) paikan päällä. 
Lyhytkurssi.

Kosmetiikan alkeet
 8 1 0 4 1 2 0
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  6.10.
Luonkos ay:n ohjaajat 
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 28.9. mennessä
Kurssilla opitaan kotikosmetiikan perusteknii-
koita, joiden avulla voi luoda omia kosmeettisia 
tuotteita. Opit käyttämään luonnonmateriaaleja 
ihonhoidossa esim. yrttejä, kaakaovoita, erilaisia 
kasviöljyjä ja eteerisiä öljyjä. Saat mukaasi huu-
maavan tuoksuisia kauneustuotteita. Tuo muka-
nasi pieniä purkkeja tuotteita varten. Otathan 
oman essun sekä tossut mukaan. Kurssimaksun 
lisäksi materiaalimaksu 30 € / henkilö, makse-
taan opettajalle käteisenä.

Kylpy- ja vartalonhoito-
tuotteet 8 1 0 4 1 2 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  3.11. 
Luonkos ay:n ohjaajat
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 26.10. mennessä
Kurssilla pääset tutustumaan valloittavien kylpy-
tuotteiden maailmaan ja voit tehdä laadukkaita 
tuotteita myös lahjaksi. Opit valmistamaan saip-
puaa turvallisesti kylmämenetelmällä. Ota mu-
kaasi tyhjä maito- tai mehutölkki (1 litra) sekä 
muutamia pieniä purkkeja tuotteiden pakkaus-
ta varten. Otathan oman essun sekä tossut mu-
kaan. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 30 
€ / henkilö, maksetaan opettajalle käteisenä.

Hyvän olon päivä 8 1 0 4 1 8 4
Laitilan kaupungintalo  su 10.00-14.15 
2.10.  Kosmetologi-meikkaaja 
Noora Härmä  Kurssimaksu 8 €
Ilm. 19.9. mennessä
Päivä koostuu kasvojen, käsien ja jalkojen hoi-
dosta. Hoidot tehdään opastetusti itselle tai 
toinen toiselle. Hoidoissa käytetään pääosin 
syötäviä luonnon raaka-aineita. Päivän aikana 
saadaan vinkkejä itsensä hoitamiseen kotiolois-
sa. Mahdollisuus kokeilla myös Kuolleenmeren 
luonnonmukaisia ihonhoitotuotteita pientä 
maksua vastaan.

Meikkivinkkejä 8 1 0 4 1 8 5
Laitilan kaupungintalo  su 10.00-13.15 
30.10.  Kosmetologi-meikkaaja 
Noora Härmä  Kurssimaksu 8 € 
Ilm. 17.10. mennessä
Päivän aikana käydään läpi omaa meikkipussia, 
saadaan opastusta miten käyttää jo hankittuja 
meikkejä sekä mitä puutteita mahdollisesti löy-
tyy. Tehdään myös kokonaisvaltainen arkimeik-
ki joko omilla meikeillä tai pientä korvausta vas-
taan Boho-luonnonkosmetiikalla.

Sisustussuunnittelu 9 9 9 9 1 2 0
Laitilan kaupungintalo  Joka toinen viikko
ke 18.00-21.00  21.9.-16.11. 
Sisustussuunnittelija Tuija Talvitie
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 22.9. mennessä
Sisustussuunnittelun perusteisiin paneutu-
va kurssi, jonka sisällöstä vastaa sisustussuun-
nittelija Tuija Talvitie Talvitie Designista. Mikäli 
sisustaminen kiinnostaa ja haluat oppia sii-
tä lisää, tervetuloa kurssille. Kurssi kokoon-
tuu viitenä iltana, tässä tuntien teemat: 21.9. 
Sisustussuunnittelun perusteet, kalusteasette-
lu ja tilantarve, käytännölliset ja kestävät valin-
nat. 5.10. Pintamateriaalit, maalit ja tapetit, sä-
vyt ja niiden valinta. 19.10. Valo ja valaistuksen 
suunnittelu. 2.11. Sisustustekstiilit, mattojen ja 
verhojen valinnat, koot ja materiaalit ja asette-
lu. 16.11. Harjoitustyö, tehdään pieni harjoitus 
perustuen kurssin antiin.

Liikunta
Lapset liikkumaan 
8-12 -vuotiaille 8 3 0 1 1 0 1
Varppeen koulun iso liikuntasali  
ke 15.30-16.30  21.9.-7.12.
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 14.9. mennessä
Hauska ja kehittävä liikuntaharrastus, jossa lapsi 
pääsee nauttimaan liikunnan riemusta yhdessä 
muiden saman ikäisten lasten kanssa. Opitaan 
leikkien liikunnallisia perustaitoja. Tunneilla 
juostaan, hypitään, kieritään, pyöritään, kii-
vetään, heitetään, tasapainoillaan, roikutaan 
ja keksitään mitä erilaisimpia liikkumistapoja. 
Kurssi tukee hyvin eri liikuntalajien harrastusta.

Koululaisten sählyä 
Itäkulmalla 8 3 0 1 1 0 9
Itäkulman nuorisoseurantalo
ke 18.00-19.30  21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Ohjaajana Markus Soini
Kurssimaksu 38 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kurssi sisältää alkulämmittelyn, sählyn pelaa-
mista, tekniikan ja temppujen opettelua sekä 
loppuvenyttelyn. Mukaan omat mailat, suoja-
lasit ja sisäpelikengät.

 Liikunta
 ja terveys
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Aamulavis-
lavatanssijumppa 8 3 0 1 1 2 0
Laitilan urheilutalo/sali  ti 9.30-10.30
20.9.-29.11.  Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 14.9. mennessä
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi hauska, help-
po ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu la-
vatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa 
että kukaan talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan 
tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, 
rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri la-
vatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohel-
la. Kuten lavatansseissa, laviksessa tanssitaan 
kaksi samaa tanssilajia peräkkäin ja tunnilla soi 
perinteinen suomalainen lavatanssimusiikki. 
Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huo-
maa kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta hikisenä.

Lavis-lavatanssijumppa  8 3 0 1 1 2 1
Varppeen koulun iso liikuntasali
ke 16.30-17.30  21.9.-7.12.
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 14.9. mennessä
LAVIS-lavatanssijumppa on uusi hauska, help-
po ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu la-
vatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. 
Lavista tanssitaan yksin, joten ei ole vaaraa 
että kukaan talloo varpaille. Tunnilla tanssitaan 
tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, 
rock/jive, cha cha ja samba. Tunnilla opit eri la-
vatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohel-
la. Kuten lavatansseissa, laviksessa tanssitaan 
kaksi samaa tanssilajia peräkkäin ja tunnilla soi 
perinteinen suomalainen lavatanssimusiikki. 
Lavatanssi on niin mukavaa, että et edes huo-
maa kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta hikisenä.

Zumba Gold 8 3 0 1 1 2 6
Laitilan urheilutalo/sali  ke 14.00-15.00
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 14.9. mennessä
Zumba Gold® on hauska ja helppo tanssitunti, 
jossa mieli lepää samalla kun keho nautiskelee. 
Se on tavallista zumba-tuntia kevyempi eikä si-
sällä hyppyjä eikä nopeita pyörähdyksiä. Tunti 
soveltuu kaikille tanssista nauttiville, mutta on 
suunniteltu erityisesti mm. aloittelijoille, elä-
keläisille, raskaana oleville, synnyttäneille sekä 
heille, joille liikkumisen pitää olla erityisen hy-
vin suunniteltua ja turvallista. Kurssi laskutetaan 
kahdessa erässä: syksyllä 28 € ja keväällä 28 €.

Naisten kuntojumppa 8 3 0 1 1 2 8
Laitilan urheilutalo/sali  ma 17.30-18.30
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 9.9. mennessä
Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihaskun-
toon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. 
Käytetään oman kehon paino ja eri välineitä. 
Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-
selkä, rvp, keppijumppa jne.

Kahvakuula 8 3 0 1 1 3 2
Laitilan urheilutalo/sali  ke 17.00-18.00
14.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 8.9. mennessä
Lähdetään liikkeelle turvallisesti alkeista ja opi-
taan koko kehoa käyttävät tekniikat. Kurssi on 
toiminnallista ja tehokasta lihaskuntoliikun-
taa. Ryhti ja peruskestävyys kohenevat. Kurssi 
koostuu tekniikkaharjoituksista, liikepattereis-
ta, vatsalihasosiosta ja loppuvenyttelyistä. Ota 
oma kuula ja jumppamatto mukaan.

Syke-Core 8 3 0 1 1 3 4
Laitilan urheilutalo/sali  pe 16.30-17.30
16.9.-9.12.  13.1.-21.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 9.9. mennessä
Perjantain Syke-core -tunti on hyvä startti vii-
konloppuun! Alkulämmittelyn jälkeen sykettä 
kohottava intervallitreeni, jossa helppoja askel-
luksia ja hyppyjä (voi korvata askeltaen). Core-
osuudessa haastetaan keskivartalon lihakset 
töihin. Joillakin kerroilla tanssillisiakin osioita. 
Lopuksi venyttelyt. Pidäthän mukana jumppa-
mattoa ja vesipulloa.

Syke-Core Suontaka 8 3 0 1 1 3 5
Suontaan koulu  to 18.30-19.15
15.9.-8.12.  12.1.-20.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 8.9. mennessä
Alkulämmittelyn jälkeen sykettä kohotta-
va intervallitreeni, jossa helppoja askelluk-
sia ja hyppyjä (voi korvata askeltaen). Core-
osuudessa haastetaan keskivartalon lihakset 
töihin. Joillakin kerroilla tanssillisiakin osioita. 
Lopuksi venyttelyt. Pidäthän mukana jumppa-
mattoa ja vesipulloa.

RVP  8 3 0 1 1 3 6
Varppeen koulun iso liikuntasali
ke 17.30-18.30  21.9.-7.12.
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen läm-
mittely. Lihaskunto-osuus, jossa keskitytään 
reisien, vatsan ja pakaroiden alueen lihaksiin. 
Joinakin kertoina myös Tabataa. Lopussa venyt-
tely. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

Bodystep (syksy) 8 3 0 1 1 3 7
Kuntokeskus Tzemppi  ma 17.30-18.30
19.9.-21.11.  Kuntokeskus Tzempin 
liikunnanohjaaja Sanna Myllymaa
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 12.9. mennessä
BodyStep on energisoiva askeltreeni, jonka 
avulla pääset eroon stressistä. Tunnilla on kor-
keudeltaan säädettävät steppilaudat, hyvä mu-
siikki ja kannustavat ohjaajat. Treeniä on helppo 
soveltaa rankemmaksi tai kevyemmäksi siten, 
että säätää askeleen korkeutta. BodyStep -tunti 
alkaa kevyellä lämmittelyllä, josta siirrytään pe-
rusliikkeisiin. Treenin tempo nousee hiljalleen, 
sydämen syke nousee ja hiki virtaa! Treeni si-
sältää myös yläkehon ja vatsalihasten treenin. 
Välillä otetaan rauhallisemmin ja palaudutaan.

Circuit (syksy) 8 3 0 1 1 3 9
Kuntokeskus Tzemppi  ke 19.00-20.00 
21.9.-23.11.  Kuntokeskus Tzempin
liikunnanohjaaja Tiia Riekko
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kiertoharjoittelu on tehokas koko kehon läpi-
käyvä harjoittelu. Hydrauliikkavastuksella toi-
mivat Easy Line -laitteet takaavat turvalliset 
liikeradat ja soveltuvat näin kaikille. Tunti on 
yhdistelmä lihaskunto- ja aerobista harjoitte-
lua ja soveltuu erinomaisesti kehon muokkauk-
seen ja rasvanpolttoon. Laitteiden lisäksi liikkei-
tä tehdään myös lattialla ja viikoittain vaihtuvat 
liikkeet takaavat sen, että tunnit ovat aina eri-
laisia ja kiehtovia.

Toiminnallinen harjoittelu, 
alkeiskurssi (syksy) 8 3 0 1 1 4 1
Kuntokeskus Tzemppi  to 17.15-18.15 
22.9.-24.11.  Kuntokeskus Tzempin
liikunnanohjaaja Emilia Perkkola
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 15.9. mennessä
Toiminnallinen harjoittelu kehittää parhaim-
millaan lihaskuntoa, kestävyyttä, koordinaa-
tiota, tasapainoa ja liikkuvuutta. Alkeiskurssilla 
harjoittelemme perusliikkeitä, joiden hallitse-

minen heijastuu vahvasti arkielämään saakka. 
Ihminen on luotu liikkumaan monipuolisesti ja 
juurikin tähän me tähtäämme kurssilla. Olit sit-
ten vasta alkaja tai hieman preppausta tarvit-
seva, tule rohkeasti mukaan.

Toiminnallinen harjoittelu,
 jatkokurssi (syksy) 8 3 0 1 1 4 2
Kuntokeskus Tzemppi  to 18.30-19.30 
22.9.-24.11.  Kuntokeskus Tzempin
liikunnanohjaaja Jani Rajala
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 15.9. mennessä
Tämä jatkokurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat 
aikaisemmin osallistuneet kyseiselle kurssil-
le tai harrastaneet crossfitiä. Jatkokurssi edel-
lyttää tekniikoiden hyvää hallintaa. Crossfit-
tyyppinen tunti tarjoaa tehokkaan harjoituksen! 
Tunti muodostuu kolmesta osiosta: lämmitte-
lystä, voimaosiosta ja WOD:ista. Lämmittely pe-
rustuu kolmeen erilaiseen liikkeeseen ja liik-
keitä tehdään kolme kierrosta. Lämmittely on 
tehokas ja sykettä nostattava. Voimaosio koos-
tuu joko ylä- tai alakehon yhdestä liikkeestä 
ja osio kestää 20 minuuttia. WOD:issa on 3-5 
erilaista liikettä, joita tehdään aikaa vastaan. 
Tunti on todella kokonaisvaltainen ja haasta-
va. Toiminnallinen harjoittelu soveltuu kaikille, 
jotka haluavat ottaa treenitunnista kaiken irti!

Kuntoliikuntaa Leinmäellä
 8 3 0 1 1 4 5
Leinmäen kylätalo  to 17.00-18.00
15.9.-8.12.  12.1.-20.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 8.9. mennessä
Monipuolista, tehokasta ja vaihtelevaa jump-
paa. Jumpan aikana käydään läpi kaikki lihas-
ryhmät. Alkulämmittelyssä sykettä nostetaan 
helpoilla askelluksilla, jonka jälkeen välineinä 
kepit, kahvakuulat, jumppakuminauhat. Lopuksi 
hyvä, kattava venyttelytuokio.

Kuntoliikuntaa Untamalassa 
 8 3 0 1 1 4 6
Untamalan koulu  ma 18.00-19.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.  Liikunnanohjaaja, 
personal trainer Carita Hyttilä
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikku-
vuutta. Käytetään oman kehon painoa ja eri 
välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja esim. 
niska-selkä, rvp, keppijumppaa jne.

Naisten kuntoliikuntaa
Itäkulmalla
 8 3 0 1 1 4 7
Itäkulman koulu  to 18.00-19.00
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Ohjaajana Taru Nieminen
Kurssimaksu 38 €  Ilm. 8.9. mennessä
K äydään läpi  k aik k i  l ihasr yhmät. 
Alkuverryttelyssä nostetaan sykettä helpoilla as-
kelluksilla, jonka jälkeen tehdään kiinteyttävät ja 
vahvistavat lihaskuntoliikkeet. Lopuksi venytte-
lyt. Kurssi kokoontuu syksyllä Katinhännän nuo-
risoseurantalolla ja keväällä Itäkulman koululla.

Liikuntaa Itäkulmalla
 8 3 0 1 1 4 9
Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 18.00-19.30  20.9.-29.11.  10.1.-28.3. 
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 13.9. mennessä
Sisältää alkulämmittelyn ja sen jälkeen ohjattu-
na erilaista liikuntaa, jumppaa, kuntopiiriä, len-
topalloa ym. Lopuksi venytellään. Ota mukaasi 
makuualusta, sopivat jalkineet ja juomapullo.

Pilates 8 3 0 1 1 1 3
Laitilan urheilutalo/sali  ke 15.00-16.00
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 14.9. mennessä
Pilates on kehonhallintamenetelmä, joka sopii 
lähes kaikille. Pilates-tunnin tavoitteena on vah-
va, liikkuva ranka, hyvä ryhti ja hyvä olo. Pilates-
tunti on lihaskuntopainotteinen ja siinä kes-
kitytään tekemään liikkeet oikein, oma keho 
haastaen ja omaa kehoa kuunnellen. Pukeudu 
tunnille lämpimästi kerroksittain, jotta voit vä-
hentää vaatetusta, kun tulee lämmin. Tunnilla 
ollaan sukkasillaan. Ota mukaan jumppa-alus-
ta. Kurssi laskutetaan kahdessa erässä: syksyllä 
30 € ja keväällä 30 €.

Lempeä hatha-jooga 8 3 0 1 1 1 4
Laitilan urheilutalo/peilisali 
pe 17.00-18.30  30.9. alkaen  13.1.-7.4. 
Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 9.9. mennessä
Lempeä hatha-jooga on ohjattu tunti, joka si-
sältää kehoa vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä 
liikkeitä. Tunti soveltuu kaikille niin joogapolun 
alussa oleville, ikääntyneille kuin pidempäänkin 
jooganneille. Liikkeet tehdään pehmeästi oman 
hengityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan jous-
tava asu ja joogamatto.

Dynaaminen hatha-jooga 8 3 0 1 1 1 5
Laitilan urheilutalo/peilisali
su 11.00-12.30  25.9.-11.12.  8.1.-9.4.
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 16.9. mennessä
Dynaaminen hatha-jooga sopii niin vasta-alka-
jalle kuin aiemmin jooganneelle. Tunnilla teh-
dään kehoa voimistavia, notkeutta lisääviä sekä 
tasapainoa harjoittavia asanoita eli asentoja. 
Dynaaminen hathajooga on aktiivisempaa ja 
hieman haastavampaa kuin perinteinen hatha-
jooga. Se nostaa sykettä ja laittaa ihmisen hikoi-
lemaan. Liikesarjat ovat pidempiä kuin tavalli-
sessa hathajoogassa.

Joogan intensiivikurssi
 8 3 0 1 1 1 7
Laitilan urheilutalo/peilisali
ma 10.00-11.30  ke 10.00-11.30  
pe 10.00-11.30
3.10.-18.11.  Joogaohjaaja Ilse Becker 
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 26.9. mennessä 
Hatha-joogan liikkeet ovat pehmeitä ja kehoa 
venyttäviä, mutta samalla myös vahvistavia 
ja ne pyritään tekemään hengityksen rytmis-
sä. Kurssin tavoitteena on innostaa osallistujia 
harrastamaan joogaa omatoimisesti. Ohjelma 
on laadittu niin, että se sopii sekä vasta-alkajille 
että jo aiemmin jooganneille. Tarkoituksena on 
harjoitella ensimmäiset kaksi viikkoa kolmena 
päivänä viikossa yhdessä. Sen jälkeen on ope-
tuksessa kahden viikon tauko. Tauon aikana 
osallistujien tulisi pyrkiä tekemään kotona mu-
kaan annettuja harjoituksia. Sitten seuraa vielä 
kolmen viikon jakso, jossa kokoonnutaan kaksi 
kertaa viikossa. Silloin käydään läpi kokemuk-
sia ja mahdollisia kysymyksiä sekä valmistel-
laan uusia ohjelmia itsenäiseen harjoittamiseen.

Kehonhuolto 8 3 0 1 1 1 9
Laitilan urheilutalo/sali  ma 18.30-19.30
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.  Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 8.9. mennessä
Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. 
Tunnilla tehdään syvävenyttelyä, aktiivisia liik-
kuvuusharjoitteita, dynaamisia venytyksiä ja 
kiertoliikkeitä. Oma jumppamatto mukaan.

uusi kurssi ohjelman painamisen jälkeen:
Kehonhuolto B 8 3 0 1 1 1 8 
Varppeen koulun pieni liikuntasali
ti 19.15-20.00  13.9.-13.12.  10.1.-2.5.
Tanssinopettaja Ritva Norkia
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 9.9. mennessä



Ikämiesten kuntopiiri 8 3 0 1 1 5 0
Laitilan urheilutalo/sali  to 19.00-21.00
22.9.-8.12.  12.1.-6.4.
Ohjaajana Jari Kiveinen
Kurssimaksu 38 €  Ilm. 15.9. mennessä
Sisältää alkuverryttelyn, ohjattua jumppaa ja 
pääosin lentopalloa. Kurssi on tarkoitettu yli 
35-vuotiaille kuntoilijoille.

Naisten kuntoliikuntaa 
Kodjalassa
 8 3 0 1 1 5 3
Kodjalan koulu  ke 18.30-19.15
14.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kaikille sopivaa lihaskuntoa kohottavaa jump-
paa, lopuksi kunnon venyttely.

Miesten kuntoliikuntaa 
Kodjalassa
 8 3 0 1 1 5 4
Kodjalan koulu  ke 19.15-20.00
14.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kaikille sopivaa lihaskuntoa kohottavaa jump-
paa, lopuksi kunnon venyttely.

Kuntoliikuntaa Suontakana
 8 3 0 1 1 5 5
Suontaan koulu  to 19.15-20.00
15.9.-8.12.  12.1.-20.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 8.9. mennessä
Lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikku-
vuutta. Käytetään oman kehon painoa ja eri 
välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja esim. 
niska-selkä, rvp, keppijumppaa, kehonhuol-
toa jne.

Sydänliikkuja 8 3 0 1 1 6 5
Laitilan urheilutalo/sali  ma 16.15-17.00
12.9.-28.11.  9.1.-10.4. 
Ohjaajina Carita Hyttilä ja Katja Kataja
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lihaksistoa voimistavaa liikuntaa. Keppejä, ku-
minauhoja, käsipainoja välillä apuna käyttäen. 
Ota mukaan oma jumppa-alusta ja juomapullo.

Tuolijumppa
 8 3 0 1 1 7 1
Opistotalo  ma 12.00-13.00
12.9.-28.11.  9.1.-10.4.
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 18 €
Tuolijumpassa jumpataan istuallaan ja jokai-
nen voi tehdä liikkeet oman kuntonsa ja voin-
tinsa mukaan. Lihaskuntoa harjoitellaan mel-
kein huomaamatta. Sisältää jokaiselle sopivia 
venyttelyitä ja jumppaliikkeitä. Tavoitteena on 
kunnon ja yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen.

Kuntoliikunta 
yli 65-vuotiaille 8 3 0 1 1 7 2
Laitilan Terveyskoti  ti 10.30-11.30
20.9.-22.11.  10.1.-4.4.  Terveyskodin
fysioterapeutti Paulina Iiskala
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 13.9. mennessä
Ikääntyneille sopivaa musiikkiliikuntaa, jonka 
sisältö ja ohjaaja vaihtelevat. Mukaan ei tarvita 
omia välineitä. Ohjelmat kuormittavat ja virkis-
tävät sopivasti koko kehoa.

Kumpparijumppa 8 3 0 1 1 7 3
Laitilan urheilutalo/sali  ti 10.30-11.30
20.9.-29.11.  Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kuminauha välineenä on pieni ja kevyt, mut-
ta yhdessä pyyhkeen ja tuolin kanssa sii-
tä saa yhden hengen kuntosalin. Kuminauha 
toimii hyvin voimaharjoittelun vastuksena. 
Kuminauhajumppa haastaa kehon kauttaal-
taan ja vahvistaa kaikkia isoja ja tärkeimpiä li-
hasryhmiä. Kuminauhajumppa onkin kätevä 
johdatus kuntosali- ja lihaskuntoharjoitteluun 
vastuksia käyttäen.

Kuntosali 8 3 0 1 1 8 0
Kuntokeskus Kuntokukko  ke 10.00-11.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan kuntosaliharjoitteluun, 
käydään liikkeet ja laitteet läpi ja tehdään myös 
kiertoharjoittelua. Treenataan reippaan pop-
musiikin tahdissa. Kuntosalilaitteiden lisäksi 
käytetään myös kuntopalloja, kahvakuulia ja 
keppejä.

Ikäihmisten 
kuntosali A 8 3 0 1 1 8 3
Laitilan Terveyskoti  ma 12.00-13.00
26.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Terveyskodin ohjaaja Riitta Verhonen
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 12.9. mennessä

Ikäihmisten 
kuntosali B 8 3 0 1 1 8 4
Laitilan Terveyskoti  ma 13.00-14.00
26.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Terveyskodin ohjaaja Riitta Verhonen
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 12.9. mennessä

Ikäihmisten 
kuntosali C 8 3 0 1 1 8 5
Laitilan Terveyskoti  pe 13.15-14.15
23.9.-25.11.  13.1.-7.4.
Terveyskodin ohjaaja Anne 
Ruusuranta
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 16.9. mennessä
Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu se-
nioriliikunnan vaihtoehdoksi. Ohjauksessa 
käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja si-
sältää alkulämmittelyn lisäksi harjoittelua 
kuntovälinein ja ikäihmisille suunnitelluin 
laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava ve-
nyttelytuokio.

Allasvoimistelu A 8 3 0 1 1 8 6
Laitilan Terveyskoti  ma 9.30-10.15
26.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Terveyskodin ohjaaja Riitta Verhonen
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä ve-
dessä pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm syvä 
ja tasapohjainen sekä soveltuu hyvin ikäihmisel-
le tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen pääsee 
mol. puolin kaitein varustettuna tai jopa hissillä. 
Reippaan alkulämmittelyn jälkeen tehdään li-
haskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi 
kevyttä venyttelyä ja rentoutus.

Allasvoimistelu B 8 3 0 1 1 8 7
Laitilan Terveyskoti  ke 10.15-11.00
28.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Terveyskodin ohjaaja Anne Ruusuranta
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä ve-
dessä pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm syvä 
ja tasapohjainen sekä soveltuu hyvin ikäihmisel-
le tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen pääsee 
mol. puolin kaitein varustettuna tai jopa hissillä. 
Reippaan alkulämmittelyn jälkeen tehdään li-
haskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi 
kevyttä venyttelyä ja rentoutus.

Vesijumppa A 8 3 0 1 1 9 1
Laitilan uimahalli  ma 19.00-19.45
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 12.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahal-
lin vesijumppa-altaassa. Käytössä erilaisia ve-
siliikuntavälineitä lihaskunto- ja jumppaliikkei-
den tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja 
soveltuu parhaiten työikäisille. Kurssimaksun li-
säksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

Vesijumppa B 8 3 0 1 1 9 2
Laitilan uimahalli  ke 19.00-19.45
21.9.-7.12.  9.1.-5.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin 
uudessa vesijumppa-altaassa. Käytössä erilaisia 
vesiliikuntavälineitä lihaskunto- ja jumppaliik-
keiden tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas 
ja soveltuu parhaiten työikäisille. Kurssimaksun 
lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

Vesijuoksu 8 3 0 1 1 9 3
Laitilan uimahalli  ma 19.45-20.30
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 12.9. mennessä
Syvänvedenjumpassa käytetään vesivöitä, joilla 
vesijuostaan sekä tehdään erilaisia lihaskunto- 
ja jumppaliikkeitä. Tunti on tehokas, mutta so-
vellettavissa jokaiselle oman kunnon mukaan. 
Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin si-
säänpääsymaksu.

Tasapainoryhmä syksy
 8 3 0 2 1 2 5
Laitilan Terveyskoti  to 10.30-11.30
22.9.-24.11.  Terveyskodin
fysioterapeutti Piia Luukkanen
ja toimintaterapeutti Satu Heikola
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 15.9. mennessä
Pienryhmässä harjoitellaan ja opitaan mitä asi-
oita tulee huomioida vahvemman tasapainon 
saavuttamiseksi. Tunneilla annetaan tietoa ta-
sapainoon vaikuttavista tekijöistä ja niitä pyri-
tään yhdistämään toiminnallisiksi harjoitteik-
si arkiaskareisiin, jolloin turvallista harjoittelua 
on helppo jatkaa kotona. Harjoitteet pyritään 
muokkaamaan jokaiselle sopiviksi kuntota-
so huomioiden. Liikkumisen apuväline ei ole 
osallistumiselle esteenä, kunhan kävely oman 
apuvälineen kanssa onnistuu omatoimisesti. 
Ohjauksessa keskitytään lihasvoima- ja tasa-
painoharjoituksiin tavoitteena parempi liikku-
misturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.

Mielen hyvinvoinnin ABC 8 3 0 2 1 3 5
Poukanvillen hyvinvointikeskus
ti 17.00-18.30  20.9.-8.11.
Terveyskodin lyhytkognitiivinen 
psykoterapeutti Anja Kortteinen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tutustutaan mielenterveyden eri osa-alueisiin. 
Kurssilla saadaan vinkkejä oman mielentervey-
den hoitamiseen keskusteluin ja erilaisten tehtä-
vien avulla. Kurssin tavoitteena on lisätä avointa 
keskustelua mieltä painavista asioista.

Elämäni kirja – 
ohjattu oma tahto
 8 3 0 2 1 3 7
Poukanvillen hyvinvointikeskus  
to 12.00-13.00  22.9.-6.10.
Terveyskodin ohjaajat Anna Kortteinen
ja Hanna Raiskinmäki
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 15.9. mennessä
Elämäni kirja on tarkoitettu mahdollistamaan 
yksilöllistä kohtaamista erilaisissa elämäntilan-
teissa. Se kertoo Sinusta. Elämäni kirjaan voit 
kirjata tapoja ja tottumuksia, siihen voit listata 
mitä haluat syödä, kuunnella ja harrastaa, mitä 
toiveita sinulla on siitä, miten sinusta huoleh-
ditaan ja kuka saa olla osallisena hoitopäätök-
siä tehtäessä. Kurssilla täytetään työkirjaa, jon-
ka aiheena olet Sinä. Elämäni kirjan tarkoitus 
on, että voisimme elää mielekästä elämää läpi 
koko elämän.
 
Kevyt liikunnallinen 
aivojumppa 8 3 0 2 1 3 9
Poukanvillen hyvinvointikeskus
ke 12.00-13.00  21.9.-23.11.
Terveyskodin ohjaajat Anna Kortteinen
ja Hanna Raiskinmäki
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tavoitteena on aktivoida aivojen hyvinvointia 
ja löytää keinoja itsenäiseen aivojumppaan ja 
mielen virkeyteen. Kurssilla hyödynnetään mm. 
digitekniikkaa. Ryhmässä tapahtuvat harjoitteet 
tukevat muistitoimintoja, keskittymistä ja päät-
telykykyä. Liikunnalliset harjoitteet ovat fyysi-
sesti helppoja suorittaa.

Laitila13

Tasapainoryhmä, kevät 8 3 0 2 1 2 6
Laitilan Terveyskoti to klo 10.30-11.30, 
12.1.-23.3.

Kilot kiinteiksi 8 3 0 2 1 3 0
Poukanvillen hyvinvointikeskus ma klo 
17.00-18.30, 16.1.-10.4.

Circuit, kevät 8 3 0 1 1 4 0
Kuntokeskus Tzemppi ke klo 19.00-20.00, 
18.1.-29.3.

Terveys
 
Niska- ja selkäryhmä 8 3 0 2 1 2 0
Laitilan terveyskoti  to 16.30-17.30
22.9.-24.11.  Terveyskodin
fysioterapeutti Piia Luukkanen
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 15.9. mennessä
Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niska-
selkäryhmässä kiinnitetään huomiota rangan 
hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Ryhmässä et-
sitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan 
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa. 
Ryhmä on tarkoitettu pienistä niska-, hartia- tai 
selkävaivoista kärsiville.



Historia 
Merelliset illat, syksy 1 3 0 1 2 0 2
Kulttuurikeskus Cruselli  Kerran kuussa
to 18.00-20.00  22.9.-15.12.
Eri luennoitsijoita, 
kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua
Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Meri-
historiallisen yhdistyksen järjestämät, suuren 
suosion saavuttaneet merelliset illat jatkuvat 
tuttuun tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja mak-
suttomia kaikille merellisestä historiasta kiin-
nostuneille. Syksyn iltojen aiheet ja ajankoh-
dat ovat seuraavat: 
To 22.9. Pauli Kivistö: Matkustajalaivaliikenne 
Uudestakaupungista Ruotsiin
To 20.10. Matti Anttila: Panssarilaiva Ilmarisen 
hylyn nykytila
To 17.11. Carl-Gustav Wallden: Suomen valta-
merentakaiset linjat – viimeinen nousu ja tuho
To 15.12. Jarmo Saarinen: Karkaamiset pur-
jelaivoilta
Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa 
(Kullervontie 11, Uusikaupunki).

Merihistorian perinnepiiri
 1 3 0 1 2 0 5
Hotelli Aquariuksen Saab-kabinetti
Noin joka 3. viikko  to 18.00-19.30
15.9.-8.12.  Merihistoriallisen 
yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 €
Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uuden-
kaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kans-
sa merellistä perinnepiiriä, jonka tarkoituksena 
on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen 
kerääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen 
merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville henki-
löille. Perinnepiiri toimii myös ”ohjausryhmänä” 
Uudenkaupungin merenkulun 400-vuotishisto-
riahankkeessa. Tarpeen mukaan kokoontumi-
siin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita 
esim. Forum Marinumista. Ryhmän kokoon-
tumispäivät syyskaudella: 15.9., 29.9., 27.10., 
10.11., 24.11. ja 8.12. Kokoontumispaikkana ho-
telli-ravintola Aquariuksen Saab-kabinetti, joll-
ei toisin ilmoiteta.

Suomen rahalöydöt rauta- 
kaudelta nykypäivään 1 3 0 1 2 0 8
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
ke 16.45-18.15  21.9.
Arkeologi, FM Jani Oravisjärvi
Kurssimaksu 6 €
Tällä Vakka-opiston ja Ugin kulttuurihistorial-
lisen museon yhdessä järjestämällä luennolla 
käydään läpi tyypillisimpiä maastamme löytyviä 
rahalöytöjä, ja sitä mitä ne kertovat maamme 
historiasta. Luennolla käsitellään lisäksi rahan-
käytön historiaa sekä kuinka toimia löydettäes-
sä vanhoja rahoja. Luennoitsija, arkeologi Jani 
Oravisjärvi on kirjoittanut kevättalvella 2016 
julkaistun kirjan ”Opas Suomen rahalöytöihin”. 
Kirjaa on myytävänä luennon yhteydessä muu-
tama kappale. Luento on suunnattu kaikille 
kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi maksaa 
paikan päällä.

Kekkosen konstit – Kekkonen 
vallankäyttäjänä 1 3 0 1 2 0 9
Viikaisten koulu  ma 18.00-19.30
26.9.  Professori Timo Soikkanen
Kurssimaksu 6 €
Kekkosen konstit ja vallankäytön muodot oli-
vat kiistelyn kohteena jo 1930-luvulla. Tänäkin 
päivänä Kekkoseen vedotaan usein vahvana 
johtajana, joka sai asiat tehdyksi ja näytti virka-
miehille ja pikkupolitikoille heidän paikkansa. 
Turun yliopiston poliittisen historian emeritus-
professori Timo Soikkasen luennolla tarkastel-
laan Kekkosen vallankäytön keinoja ja välineitä 
sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, luentomak-
sun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Sotavangit Suomessa 
1939-1944 1 3 0 1 2 1 0
Viikaisten koulu  ma 16.45-18.15  3.10. 
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €
Suomalaisjoukot saivat toisen maailmansodan 
aikana kymmeniä tuhansia neuvostoliittolaisia 
sotavangeiksi. Etenkin jatkosodan hyökkäysvai-
heessa vuonna 1941 vankeja saatiin runsaas-
ti. Suuren määrän sotavankeja tappaneen tal-
ven 1941-1942 jälkeen sotavankeja sijoitettiin 
työvoimaksi maatiloille, ja moni suomalainen 
on muistellut vankeja kohdellun pikemminkin 
perheenjäseninä kuin vangittuina vihollisina. 
Luento on suunnattu kaikille kiinnostuneille, 
luentomaksun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Viipurilaisia, viipurilaisia! – 
Kaupungin 1920- ja 1930-
lukujen asukkaista ja heidän 
elämänmenostaan 1 3 0 1 2 1 2
Viikaisten koulun auditorio
ma 18.30-20.00  24.10.
Rehtori, KT Ilkka Virta  Kurssimaksu 6 €
Luennolla muistellaan kuvin ja sanoin luovu-
tettua Karjalaa. Rehtori, kasvatustieteen tohto-
ri Ilkka Virran aiheena ovat Viipurin kaupungin 
ja sen asukkaiden vaiheet 1920- ja 30-luvuilla. 
Luento on kaikille kiinnostuneille avoin, luen-
tomaksu 6 € kerätään paikan päällä.

Antrea, Metsäpirtti ja Terijoki – 
Kannakselaiset
paikkakunnat 1 3 0 1 2 1 3
Viikaisten koulun auditorio 
ma 18.30-20.00  31.10.
Rehtori, KT Ilkka Virta  Kurssimaksu 6 €
Luennolla muistellaan kuvin ja sanoin luovu-
tettua Karjalaa. Rehtori, kasvatustieteen tohto-
ri Ilkka Virran aiheena ovat kannakselaiset paik-
kakunnat Antrea, Metsäpirtti ja Terijoki. Luento 
on kaikille kiinnostuneille avoin, luentomaksu 
6 € kerätään paikan päällä.

Ilmapommitettu Suomi 
1939-1944 1 3 0 1 2 1 5
Viikaisten koulu  ma 16.45-18.15  14.11.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €
Ilma-ase muodostui toisessa maailmansodas-
sa korostetuksi välineeksi, jolla pyrittiin rinta-
man lisäksi murtamaan siviiliväestön moraa-
li. Suomen kaupunkeja pommitettiin useaan 
otteeseen ja jälkiä on yhä nähtävissä monien 
rakennusten julkisivuissa. Luennolla käydään 
läpi laajimmat pommitukset ja niiden seurauk-
set. Luento on suunnattu kaikille kiinnostuneil-
le, luentomaksun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Siinain ja Syyrian erämaista 
Karjalaan, Petsamoon
ja Heinävedelle –
idän kirkon luostarilaitoksen 
kuohuva historia 1 3 0 1 2 1 6
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  16.11.
Teol. tri, uskontotieteilijä
Hannu Kilpeläinen  Kurssimaksu 6 €
Luento selittää luostarilaitoksen leviämistä syn-
tysijoiltaan ns. itäistä reittiä Bysantin ja slaavilais-
alueiden kautta Karjalaan, Lappiin ja Suomeen. 
Prosessin kiihdyttäjänä olivat myös tapahtumat 
Vakka-Suomessa 1100-1200-luvuilla. Tarkastelun 
kohteina ovat mm. Valamon ja Konevitsan luosta-
reiden perustamisen poliittiset ja reformatoriset 
syyt. Entä mitä tarkoittaa se, että Vienanmeren 
Solovetskin luostarilla oli 1500-1600-lukujen 
vaihteessa Euroopan jääkaappi- ja pakastinteol-
lisuuden monopoli? Ja kumpi voitti uskonsodan 
Karjalassa, Viipurin fransiskaani- ja dominikaani-
veljet vai Laatokan Karjalan monen kymmenen 
luostarin ortodoksimunkit? Luento on suunnat-
tu kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi 
maksaa paikan päällä.

Naiset työssä 
sota-aikana 1 3 0 1 2 1 8
Viikaisten koulu  ma 16.45-18.15  28.11. 
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €
Tavallisesti sota-ajan naisista nostetaan esille 
lotat ja muut suoraan armeijaa työllään hyö-
dyttäneet naiset, mutta ”tavallisessa” palkka-
työssä ja kotirintamalla työskennellet naiset te-
kivät myös suunnattomat urakat suomalaisten 
elämän eteen. ”En minä voinut Lotta Svärdiin 
liittyä kun isä oli rintamalla, veljet oli rintamalla, 
enot ja sedät oli rintamalla ja jonkun piti huo-
lehtia kotitilasta, vanhuksista ja lapsista” muiste-
li eräs sodan kokenut nainen. Luento keskittyy 
naisten työelämään sota-aikana ja siitä seuran-
neisiin muutoksiin. Luento on suunnattu kaikil-
le kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi mak-
saa paikan päällä.

Perinnepiiri, Uusikaupunki
 1 3 0 1 2 2 1
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
Joka 3. viikko  ma 13.00-14.30
19.9.-12.12.  16.1.-8.5.
Rehtori, FM Tomi Kangas
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin 
menneisyydestä. Pyritään löytämään myös 
sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Syksyllä ja 
keväällä yksi kerta vanhojen valokuvien kat-
selua. Tavoitteena myös tehostaa paikallisen 
perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. 
Kokoonnutaan syksyllä 19.9., 10.10., 31.10., 
21.11. sekä 12.12. Kevään kokoontumispäi-
vät ovat 16.1., 6.2., 27.2., 20.3., 10.4. sekä 8.5. 
Kurssimaksu 10 € koko vuoden maksu.

Perinnepiiri, Lokalahti
 1 3 0 1 2 2 2
Lokalahden seurakuntakoti Paanula
Kerran kuussa  to 18.00-19.30  8.9.-1.12.
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuu-
kaudessa torstaisin klo 18 Paanulassa. 
Kokoontumispäivät syyskaudella ovat 8.9., 6.10., 
3.11. ja 1.12. Syksyllä pyritään keräämään ky-
littäin tietoja ja valokuvia – mahdollista kirjaa 
varten.

Perinnepiiri, Pyhämaa
 1 3 0 1 2 2 4
Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa
Joka toinen viikko  to 13.00-14.45
29.9.-24.11.  19.1.-27.4.  FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)
Ilm. 22.9. mennessä
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia 
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin. 
Syksyn kokoontumispäivät ovat 29.9., 13.10., 
27.10., 10.11. ja 24.11. Keväällä aloitetaan 19.1., 
2.2., 16.2., 16.3., 30.3. ja 27.4.

Karjalainen perinnepiiri
 1 3 0 1 2 2 5
Pohitullin koulu  Joka 3. viikko
ti 14.00-15.45  20.9.-29.11.  24.1.-11.4. 
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalai-
suuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan kuvia 
ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 20.9., 18.10., 
1.11., 15.11. ja 29.11. Kevään kokoontumispäivät 
ovat 24.1., 7.2., 28.2., 14.3., 21.3. ja 11.4.

Digitaalisen 
sukututkimuksen jatkokurssi, 
Uusikaupunki 1 3 0 1 2 5 0
Pohitullin koulu  la 9.00-15.00  29.10. 
Sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 18.10. mennessä
Tule mukaan saamaan lisäpotkua tutkimuk-
siisi. Perehdymme kurssilla kirkonkirjojen ul-
kopuolisiin lähteisiin. Päivän ohjelmaan kuu-
luvat mm. ylioppilasmatrikkeli, Historiallinen 
Sanomalehtiarkisto, Sampo, Katiha, Sukutilat, 
Läänintilit, Tuomiokirjat, SAY, Sotilaslähteet jne. 
Kurssin tavoitteena on antaa sinulle laajempi 
näkökulma omiin tutkimuksiisi. Kurssi sopii kai-
kille, myös aloittelijoille (tämä jatkokurssi ei siis 
vaadi peruskurssin käymistä). 

Uusikaupunki – kolmesta 
keskiajan kylästä uuden ajan 
kaupungiksi 1 3 0 1 2 3 4
7.3.-14.3., emeritusprofessori Sakari 
Hinneri luennoi

Uudenkaupungin kadunnimien 
taustaa ja historiaa 1 3 0 1 2 3 5
21.3., hallintojohtaja Matti Jalava luennoi

Uusikaupunki 14
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Kulttuuri
Kulttuurikahvila 1 3 0 2 2 1 8
Vaihtuva paikka  Noin kerran kuussa
ke 18.00-19.30  21.9.-7.12.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua  Ilm. 14.9. mennessä
Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritie-
to- ja kahvitteluhetki. Voit osallistua yhteen tai 
useampaan tilaisuuteen. Ei lukukausimaksua, 
mutta varaudu kullakin kerralla pieneen kah-
vi-/teemaksuun. Kokoontumiset klo 18, syk-
syn ohjelmassa:
21.9. Salmen kartanon historiaa ja nykypäivää. 
Vieraisilla Salmen kartanossa, Lokalahdentie 
186. Esittelijänä isäntä Heikki Kallioinen. 
Kimppakyytiläiset postin edestä klo 17.45.
5.10. Alastalon salissa. Hyviä syitä lukea Volter 
Kilven pääteos. Päivi Sipilän alustus Merja 
Alastalon salissa, Vihtjärventie 235, 23200 
Vinkkilä. Kimppakyytiläiset postin edestä klo 
17.30.
9.11. Muistoja 30-luvun Uudestakaupungista. 
Jean Suominen muistelee. Uudenkaupungin 
museo.
7.12. Tonttuja, tähtiä ja enkeleitä – sekä tier-
napojat. Johdatusta joulutunnelmiin yleisöl-
le ja Sorvakkokodin väelle. Glögiä ja piparia 
tarjoaa Lions Club Merettäret. Sorvakkokoti, 
Sairaalakatu 12.

Viro-lauantai
– Eesti laupäev 1 3 0 2 2 2 0
Pohitullin koulu  la 10.00-15.30  15.10.
Kurssinjohtajana Riitta Kilkku
Ei kurssimaksua
Perinteinen virolaisaiheinen päivä. Luentoja vi-
rolaisista aiheista, kahvila virolaistyylisin leivon-
naisin, pienimuotoinen näyttely, virolaisruokia 
ja virolaista luonnonkosmetiikkaa myynnissä, 
kirjakirpputori, elokuva ja mukavaa yhdessäoloa 
koko päiväksi. Järjestetään yhteistyössä Vakka-
Suomen Viro-seuran kanssa. Päivän ohjelma:
10.00-10.05 Jaana Vasama, Päivän avaus
10.05-10.45 Jaana Vasama, Viro.nyt – ajankoh-
taista Virossa
10.45-11.30 Mikael Sjövall, Vironruotsalaiset
12.00-12.45 Mikko Meronen, Sukellusvenesotaa 
Itämerellä ensimmäisen maailmansodan aika-
na virolaisesta näkökulmasta
12.45-13.30 Johanna Pakola, Uudenkaupungin 
seudun virolaispakolaiset
13.30-14.00 ruokiin ja kosmetiikkaan tutustu-
minen
14.00-14.45 Minun Vironi
14.45-15.30 Samuli Haapasalo, Länsi-Vironmaan 
linnut
16.00 Elokuva Mandariinit Kuvalassa

Japanilaissatujen 
varhaiset suomennokset 
ja suomentajat 1 3 0 2 2 3 0
Kaupunginkirjasto  ke 18.00-19.30  28.9.
FM, japanologi, tutkija Ritva Larva-Salonen
Ei kurssimaksua
Japanilaisia manga-sarjakuvia ja anime-elokuvia 
myydään jo tavallisissa ruokakaupoissa. Niiden 
tarinat ja hahmot perustuvat paljolti japanilai-
siin kansansatuihin ja myytteihin. Kansansadut 
eivät alunperin olleet lapsille tarkoitettuja, vaan 
ne olivat usein aikaihmisten puhdetöiden lo-
massa kertomaa ajanvietettä. Satujen Suomeen 
välittämisessä Uudellakaupungilla on roolinsa, 
sillä yhtenä japanilaissatujen suomentajana 
oli uusikaupunkilaissyntyinen Marta Keravuori 
(1888–1976). Hän suomensi 1940-ja 1950-luvun 
taitteessa satukokoelmia. Luennolla tutustum-
me häneen ja muihin suomentajiin sekä tietysti 
japanilaisiin kansansatuihin ja niiden suomen-
noksiin. Luento toteutetaan yhteistyössä Vakka-
opiston ja Ugin kaupunginkirjaston kanssa, ei 
luentomaksua.

Muut yhteis-
kunnalliset aineet
Ikääntyvien yliopisto
-videoluentosarja  1 3 0 2 2 3 2
Pohitullin koulu  ke 14.00-16.00
14.9.-16.11.  Eri asiantuntijoita
Kurssimaksu 5 €/kerta  Ilm. 7.9. mennessä
Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyli-
opiston kanssa Ikääntyvien yliopistotoimintaan 
liittyvän videoluentosarjan, jossa asiantuntijat 
käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden 
välityksellä. Luentosarjaa seurataan Pohitullin 
koululla keskiviikkoisin klo 14-16, luentomak-
su 5 € kerätään paikan päällä ennen luentoa. 
Syksyn aikataulu ja aiheet ovat:
14.9. Viina on viisasten juoma. Alkoholi – 
haaste ikääntyneille. Johtava asiantuntija Esa 
Österberg, THL.
21.9. Eduskuntatyöstä ja sen uudistumisesta. 
VT Seppo Tiitinen, eduskunnan entinen pää-
sihteeri.
12.10. Hoitoon liittyvät infektiot ja nii-
den ennaltaehkäisy. Infektioylilääkäri Maija 
Rummukainen, KSSHP. Lisäksi tietoisku suun 
terveyden vaikutuksesta hyvinvointiin. 
26.10. Kilpirauhassairaudet. Endokrinologian 
esikoislääkäri Anna-Mari Koski, KSSHP.
16.11. Perheoikeus ja onnellinen vanhuus. 
Professori Urpo Kangas, HY.
 
Uskomaton 
Usko Kemppi 1 3 0 2 2 4 2
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30  11.10.  Mauri Tenhonen 
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 3.10. mennessä
Luentoillassa käydään läpi monilahjakkaan Usko 
Kempin elämänvaiheita ja hänen tuotantoaan 
usealla taiteen saralla. Mukana Usko Kempin 
lukuisien Lapin reissujen kaveri tyttärenpoika 
Jukka-Jussi Palojärvi. Luentoon osallistuville jae-
taan Usko Kemppi 100 v. (vuodelta 2007) juhla-
julkaisu. Ennakkoilmoittautuminen 3.10. men-
nessä on välttämätöntä kahvitarjoilun vuoksi!

Kulttuuri 2017-hanke 1 3 0 2 2 4 6
Viikaisten koulu  ti 18.00-19.30  22.11.
Mauri Tenhonen  Ei kurssimaksua
Ilm. 14.11. mennessä
Luentoillassa kerrotaan meneillä olevasta hank-
keesta Kulttuuri 2017, jossa dokumentoidaan ja 
saatetaan sähköiseen muotoon Usko Kempin 
valtavan laaja tuotanto kaikkien nähtäville. 
Hankkeen edistymistä voi seurata osoitteessa 
www.uskokemppi.fi. Luentoillassa kerrotaan 
Usko Kemppi Seuran ja tallennushankkeen 
järjestämistä juhlavuoden 2017 tapahtumis-
ta: Suomi 100 suurkonsertti Usko Kemppi 
Kulttuuriviikolla 12.3.2017, lukuisat vierailut 
hoivalaitoksissa, näyttelyt, Kempin kirjallisuus- 
ja musiikki-illat jne. 

Mitä tarkoittaa maallistuminen 
ja mistä se johtuu 1 3 0 3 2 1 0
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  26.10.
TM, YTM, teologian tohtorikoulutettava 
Tuomas Savolainen  Kurssimaksu 6 €
Maallistuminen merkitsee uskonnon merki-
tyksen ja uskonnollisiksi ymmärrettyjen arvo-
jen heikkenemistä yhteiskunnassa ja yksilöiden 
arjessa. Äärimmillään uskonnon on ennustettu 
menettävän merkityksensä yhteiskunnallisen 
kehittymisen myötä. Tästä huolimatta erilaiset 
uskonnolliset uskomukset pitävät yhä pintan-
sa, joskin yhteisöllinen uskonnonharjoittami-
nen on menettänyt Euroopassa viehätystään. 
Luennolla tarkastellaan maanläheisesti muun 
muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä on maallis-
tuminen? Mistä se johtuu? Mitkä asiat vaikutta-
vat maallistumiseen? Seuraako maallistumista 
koskeva kehitys kaikkialla maailmassa saman-

laisia kehityspolkuja? Aiempaa tietämystä ai-
healueesta ei edellytetä. Luento on suunnattu 
kaikille kiinnostuneille, luentomaksu 6 € kerä-
tään paikan päällä.

Presidentti USA:ssa 
-verkkoluentosarja 3 2 0 2 2 1 0
Pohitullin koulu  ke 13.00-14.30
19.10.-9.11.  VTT, professori Vesa Vares
Kurssimaksu 15 €
Opisto järjestää yhteistyössä Turun suomenkie-
lisen työväenopiston kanssa kolmiosaisen verk-
koluentosarjan, jossa VTT, poliittisen historian 
professori Vesa Vares kertoo presidentin roolista 
USA:n poliittisessa järjestelmässä ja käy lyhyesti 
läpi eri presidenttejä eri aikakausilta. Luentoja 
seurataan Adobe Connect- ohjelman välityksel-
lä Pohitullin koululla kolmena keskiviikkona klo 
13-14.30. Kertamaksu 5 € (kerätään käteisellä 
paikan päällä) tai koko sarja 15 € (voidaan las-
kuttaa). Sarjan ohjelma:
Ke 19.10. Presidentti USA:n poliittisessa jär-
jestelmässä.
Ke 2.11. Washingtonista Rooseveltiin.
Ke 9.11. Supervallan johtaja: Trumanista 
Obamaan.

Isyyden roolit ja ihanteet 
nyt ja historiassa 3 2 9 8 2 1 0
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  23.11.
TM, YTM, teologian tohtorikoulutettava 
Tuomas Savolainen  Kurssimaksu 6 €
Mistä isyydessä on lopulta kyse? Itsestään sel-
vältä vaikuttava kysymys ei ehkä olekaan lopul-
ta yksiselitteinen. Arkikeskustelussa isä mielle-
tään yhä usein maskuliiniseksi elättäjähahmoksi, 
jolta lapsen hoivaaminen ja perhearjen pyörittä-
minen ei tapahdu yhtä luontaisesti kuin äidiltä. 
Tästä huolimatta nykypäivän isältä odotetaan 
aiempaa enemmän osallistuvuutta lastenhoi-
toon ja kotitöihin. Missä määrin käsitykset isän 
luonnollisista ominaisuuksista ovat todella syn-
nynnäisiä? Ehkäpä isänä olemisen käytäntöjä 
omaksutaan myös yhteiskunnallisten normi-
en, pakkojen ja sääntöjen myötävaikutuksella. 
Luennolla tarkastellaan yleistajuisesti isyyden 
rooleja ja ihanteita nyt ja historiassa. Aiempaa 
tietämystä teemasta ei edellytetä. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, luentomak-
sun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Luonto ja ympäristö
Jätevesien ja jätteiden 
käsittelymääräykset
 4 1 0 2 2 1 0
Viikaisten koulun auditorio  ti 18.00-20.30
4.10.  Eri asiantuntijoita  Ei kurssimaksua
Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksen ja 
Vakka-opiston yhdessä järjestämässä illassa 
käsitellään muuttuneita ja voimassaolevia mää-
räyksiä jätteiden kotikäsittelystä ja myös tu-
levia muuttuvia asioita kuten esim. jätteiden 
lajittelu. Jätevesimääräyksistä kertoo Jarkko 
Leka Winnovasta, kaatopaikkojen ohjeistuk-
sesta ja jätteiden kotilajittelusta Jarno Helistölä 
Helistölä Oy:stä. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, 
vapaa pääsy.

Hinku-luento
 4 1 0 2 2 1 5
Viikaisten koulun auditorio  
ti 18.00-19.30  25.10.    Mauri Tenhonen
Ei kurssimaksua  Ilm. 18.10. mennessä
Uusikaupunki on edelläkävijä nopeasti muut-
tuvan toimintaympäristönsä kertomisessa. 
Uudellakaupungilla on myös koko maassa ai-
noa aiheeseen liittyvä jokaiseen talouteen jaet-
tava kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä julkaisu. 

 Taide ja
 taitoaineet

Musiikki

Uudenkaupungin bändipajat 
Pohitullin musiikkiluokka  arkisin klo 12-
16 välillä  viikot 35-48 ja viikot 2-17
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 27 € sl, 27 € kl
Bändipajoissa tutustutaan musiikkiin ja yhteis-
soittoon laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen 
ja improvisoiden musiikin kanssa. Musiikillisia 
perusvalmiuksia ja bändisoittoa harjoitellaan ja 
opetellaan monipuolisesti eri työtapoja käyttä-
en. Lukuvuoden aikana tutustutaan mm. seu-
raaviin soittimiin: piano, kitara, basso, kantele, 
laattasoittimet, rummut ja muut rytmisoittimet. 
Bändipajoihin kootaan eri-ikäisten koululaisten 
ryhmiä 7-18 -vuotiaille ilmoittautumisten mu-
kaan. Ryhmiin ilmoittautuminen ja toiminta 
on alkanut, mutta vapaita paikkoja voi tiedus-
tella numerosta 040 767 3925 / Päivi Kurkilahti

VPK:n soittokunta 1 1 0 1 2 2 2
Vanha VPK:n talo torin laidalla
ti 18.30-21.00  16.8.-13.12.  16.5.-16.5.
Lehtori Kari Leino  Kurssimaksu 46 €
VPK:n soittokunnassa harjoitellaan moni-
puolista puhallinorkesteri-ohjelmistoa, myös 
viihdettä ja klassisenkin musiikin sävellyksiä. 
Soittokunnan toimintaan kuuluu esiintyminen 
erilaisissa tilaisuuksissa. Uudet soittajat ovat 
tervetulleita!

Kansanmusiikkiyhtye 1 1 0 1 2 2 5
Pohitullin koulu  ke 19.30-21.00
14.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 7.9. mennessä
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja muka-
vaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikan-
teille! Kaikkien soittimien soittajat ovat terve-
tulleita musisoimaan.

Naiskuoro D´Ameni 1 1 0 1 2 3 1
Viikaisten koulu  ma 18.00-20.00
5.9.-12.12.  9.1.-24.4.
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 50 €
Naiskuorossa lauletaan 2-4 -äänisesti erityylisiä 
lauluja, mm. kevyttä viihdemusiikkia ja rytmi-
musiikkia. Harjoitellaan äänenmuodostusta ja 
hengitystekniikkaa. Tutustutaan myös improvi-
sointiin laulaen sekä liikkeen käyttöön laulami-
sen ja ilmaisun tukena.

Kymmenen vuotta sitten ei tunnettu sanaa di-
gitalisaatio, nyt se on mukana kaikessa. Sen 
ansiosta seuraavan kymmenen vuoden aika-
na katoaa kolmasosa nykymuotoisista työ-
paikoista, ja digitalisoituminen koskee lähes 
kaikkea muutakin elämässämme. Miten täs-
sä kehityksessä on mahdollista pysyä muka-
na Uudessakaupungissa? Kunnat asettavat 
itselleen tavoitteita kasvihuonekaasujen ra-
joittamisessa. Miksi niitä asetetaan? Mikä on 
Uudenkaupungin rooli asiassa?
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Laulu-Veikot 1 1 0 1 2 3 2
Pohitullin koulu  ma 18.00-20.15
15.8.-28.11.  9.1.-15.5.
Rehtori Pekka Harmovaara 
Kurssimaksu 52 €
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoi-
tusta ja monipuolista mieskuoro-ohjelmiston 
valmistamista eri tilaisuuksiin. Ensimmäisellä 
kerralla 15.8. klo 18-19 otetaan vastaan uusien 
laulajien ilmoittautumisia!

Kitaransoitto 1 1 0 1 2 4 1
Pohitullin koulu  ma 15.00-20.00
12.9.-12.12.  9.1.-24.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu 260 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kitaransoiton yksittäisopetusta. 14 kokoontu-
miskertaa lukukaudessa. HUOM! Kurssimaksu 
laskutetaan kahdessa erässä eli puolet syksyl-
lä ja puolet keväällä. Kurssille on vielä mahdol-
lisuus ilmoittautua, opetus käynnistyy viikolla 
37, jolloin myös sovitaan tarkempi aikataulu. 
Lisätietoja opettajalta, puh. 0440 552 848/Pete 
Pethman.

Kitaransoiton alkeet 1 1 0 1 2 4 3
Pohitullin koulu  ti 18.00-19.00
13.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 7.9. mennessä
Tämä vasta-alkajille tarkoitettu kurssi on ryh-
mäopetusta. Pienin harppauksin edeten ope-
tellaan mm. oikea soittoasento, kitaran viritys, 
yleisimmät soinnut ja laulujen säestäminen. 
Kurssille tarvitset mukaan vain iloisen mielen 
ja akustisen kitaran.

Näyttämötaiteet
Teatteritaiteen perusopetus 
(1-3 lk) 2 1 1 0 2 2 0 1
Pohitullin koulu  ti 17.00-18.30  27.9.-29.11.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 20.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan teatterin maailmaan erilais-
ten draama – ja liikuntaleikkien avulla ja harjoi-
tellaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja leikkien 
ja pelien avulla. Kurssilla rohkaistaan ja innos-
tetaan lapsia ilmaisemaan itseään monin eri ta-
voin ja eläydytään sadun ja seikkailujen maail-
maan turvallisessa ympäristössä.

Teatteritaiteen perusopetus 
(4-6 lk) 1 1 0 2 2 0 2
Pohitullin koulu  to 17.00-18.30  29.9.-1.12.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 22.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan teatterin maailmaan erilais-
ten draama- ja liikuntaleikkien avulla ja harjoi-
tellaan ryhmätyö- ja esiintymistaitoja leikkien 
ja pelien avulla. Kurssilla rohkaistaan ja innos-
tetaan lapsia ilmaisemaan itseään monin eri ta-
voin ja eläydytään sadun ja seikkailujen maail-
maan turvallisessa ympäristössä.

Teatteritaiteen perusopetus, 
nuoret ja aikuiset 1 1 0 2 2 0 3
Pohitullin koulu  
ti 18.30-21.00  27.9.-29.11.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 20.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan teatterin maailmaan eri-
laisten toiminnallisten harjoitteiden kautta. 
Tutustutaan improvisaation perusteisiin, teks-
tilähtöiseen teatteri-ilmaisuun ja näyttelijäntyön 
perusteisiin. Tavoitteena on saada rohkeutta 
ja varmuutta omaan ilmaisuun sekä vahvistaa 
vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja.

Improkurssi 1 1 0 2 2 0 4
Pohitullin koulu
to 18.30-21.00  29.9.-1.12.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 22.9. mennessä
Kurssi on tarkoitettu nuorille (15 v.) ja aikuisil-
le. Kurssilla tehdään monipuolisia toiminnalli-
sia harjoitteita ja perehdytään improvisaation 
perusasioihin ja tekniikoihin. Improvisaation 
keskeisiä käsitteitä ovat vuorovaikutus, iloinen 
epäonnistuminen, heittäytyminen ja hauskuus. 
Improvisaatiokurssi sopii kaikille; se on hauskaa, 
virkistävää ja kehittävää. Tavoitteena on järjes-
tää yleisölle avoimet iltamat.

Kuvataiteet
Torstaimaalarit, 
päiväryhmä 1 1 0 3 2 2 4
Seikowin koulu  to 10.00-12.45
15.9. -1.12.  12.1.-6.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 66 €  Ilm. 8.9. mennessä
Torstaimaalareissa aktivoidaan omaa taideharras-
tustoimintaa ja kehitetään ilmaisua. Kurssilla on 
aiheiden omakohtaista kehittelyä, sommittelua, 
värioppia ja maalaustekniikkaa. Eteneminen ta-
pahtuu yksilöllisesti kunkin osallistujan tarpeiden 
mukaan, joten aivan aloittelijakin voi osallistua.

Akvarellikerho 1 1 0 3 2 2 5
Seikowin koulu  Joka toinen viikko
pe 13.00-16.00  7.10.-16.12.   20.1.-31.3.
Kuvataiteilija Heli Sammalisto
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 28.9. mennessä
Perjantai-iltapäivisin joka toinen viikko kokoon-
tuvassa maalauskerhossa tutustutaan akvarel-
limaalaukseen leppoisassa ja rauhallisessa il-
mapiirissä. Mukaan voivat tulla aloittelijat tai 
enemmän maalanneet. Ota mukaan seuraa-
vat välineet: maalauspohja, väh. A2-kokoinen, 
esim. vaneri- tai kovalevy, akvarellipaperia, si-
veltimet, värit, sakset, mattoveitsi, liimapaperia, 
talouspaperia, luonnonsieni, vesiastia, pehmeä 
lyijykynä ja suttupaperia.

Erityisryhmien 
kuvataidekerho
 1 1 0 3 2 2 8
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ma 17.00-18.30  19.9.-12.12.  16.1.-10.4.
Sosionomi, lastentarhanopettaja
Irina Taipalus-Suominen ja 
erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kuvataidekerho tarjoaa välineitä monipuoli-
seen taiteen tekemiseen sekä mahdollisuuden 
nauttia taiteesta. Tarkoituksena on innostaa mo-
nipuoliseen käsillä tekemisen harrastukseen 
sekä leppoisaan yhdessäoloon taiteen parissa. 
Kurssilla käytetään erilaisia työskentelytapo-
ja ja käytettäviä materiaaleja ovat mm. erilai-
set kynät (hiilet, liidut, värikynät, tussit, vaha-
kynät), maalausvälineet (akvarellit, peitevärit, 
sormi- ja vesivärit), paperilaadut ja maalaus-
pohjat. Lisäksi hyödynnetään kierrätys- ja luon-
nonmateriaaleja Kerhon punaisena lankana on 
tekemisen ilo, onnistumisen kokemukset sekä 
itseilmaisun riemu kaikkia aistikanavia hyödyn-
täen. Kevätlukukaudella osallistumme opiston 
järjestämään taidenäyttelyyn.

Maalaamisen ABC 1 1 0 3 2 2 9
Seikowin koulu  to 18.00-20.15
22.9.-8.12.  Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 15.9. mennessä
Oletko haaveillut maalaamisesta, millaisilla 
väreillä voi maalata ja mitä muuta tarvitaan 
kuin värit? Ota aluksi mukaan piirustuslehtiö 
ja muutama erilainen kynä. Voit ottaa mukaan 
myös värejä, jos sinulla on. Saat henkilökohtais-
ta opetusta väreistä, värien käytöstä ja muista 
hankinnoista, maalausaiheista ja-tekniikoista. 
Teemme helppoja harjoituksia sinua kiinnos-
tavista aiheista.

Taidetunti 
2-4-v. lapsen kanssa 1 1 0 3 2 3 0
Seikowin koulu  ma 10.00-11.00
19.9.-21.11.  Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 12.9. mennessä
Taidetuokiossa tutkitaan ja tehdään taidetta 
yhdessä eläytyen lapsen maailmaan lapselle 
soveltuvin materiaalein. Kurssi on tarkoitet-
tu 2-4-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa, 
osallistujamäärä on siten rajoitettu (yht. max.12 
henkeä). Opettaja perii maksun tunneilla käy-
tettävästä materiaalista.

Luova maalaus 1 1 0 3 2 3 1
Seikowin koulu  ti 9.30-11.45
20.9.-13.12.  Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kurssilla ei tarvitse ”osata” maalata. Annetaan 
tunteen ja ajatusten ohjata sivellintä tai kynää. 
Päästetään luovuus, ehkä kadotettu, esiin. 
Materiaalit hankitaan yhdessä. Omat värit voi 
ottaa mukaan.

Kuvataide, Kalanti  1 1 0 3 2 3 5
Kalannin yläkoulu  to 17.30-20.15
15.9.-1.12.  12.1-6.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 66 €  Ilm. 8.9. mennessä
Pääosin öljy- ja akryylimaalaukseen keskitty-
nyt ryhmä. Aiheiden omakohtaista kehittelyä, 
sommittelua, värioppia ja eri maalaustekniikoi-
ta. Myös vasta-alkajat ja nuoret voivat tulla mu-
kaan, opetus on yksilöllistä.

Elävän mallin piirtämisen
työpaja 1 1 0 3 2 4 2
Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
la 10.00-14.00  26.11.  Anttu Mattila
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 16.11. mennessä
Elävän mallin piirtämisessä mallina on ihmi-
nen ja välineinä hiilet ja lyijykynät. Työpajassa 
tehdään sekä lyhyitä croquis-asentoja että pi-
dempiä tutkielmia. Menetelmä on ensisijaisesti 
katsomisen ja havainnoinnin harjoittelua, mut-
ta tarjoaa samalla myös erinomaisen mahdol-
lisuuden harjoitella piirtämistä ja yleisiä kuvan 
tekemisen taitoja. Elävän mallin piirtäminen 
tarjoaa mahdollisuuksia ja haasteita niin koke-
neille konkareille kuin piirtämiseen vähemmän 
perehtyneillekin. Aikaisempaa kokemusta ei siis 
tarvita. Lyhytkurssi.

Digijärkkäri tutuksi 1 1 0 3 2 6 1
Pohitullin koulu  maanantaisin18.00-20.15
19.9.-17.10  Ohjaajana Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 12.9. mennessä
Löytyykö kotoa digitaalinen järjestelmäkame-
ra, mutta et ole ihan varma mitä kaikkia omi-
naisuuksia siitä löytyy? Tule ottamaan selvää! 
Kurssilla käydään läpi valokuvauksen tekniikkaa, 
tutustutaan järjestelmäkameran toimintoihin ja 
pohditaan onnistuneiden otosten salaisuuksia. 
Aikaisempaa kokemusta valokuvauksesta et tar-
vitse, mutta oman digijärkkärin kyllä.

Uudenkaupungin lasten ja 
nuorten kuvataidekoulu 

Kuvataidekoulussa annetaan yleisen op-
pimäärän mukaista taiteen perusopetus-
ta lapsille ja nuorille. Koulussa saa ohjausta 
kuvalliseen ilmaisuun ja se tarjoaa työtilat 
ja materiaalit taiteellista työskentelyä var-
ten. Perusopinnot koostuvat tasolta toiselle 
etenevistä kokonaisuuksista ja ne on tarkoi-
tettu 5-19-vuotiaille. 5-6-vuotiaat kokoon-
tuvat 45 min. kerrallaan, vanhemmat tun-
nin tai kaksi. Ryhmät kokoontuvat 14 kertaa 
lukukaudessa, töiden näyttely on touko-
kuussa. Kurssimaksu laskutetaan kahdes-
sa erässä, puolet syksyllä ja puolet kevääl-
lä. Tämän lukuvuoden teemana on ”Minun 
maani ja kaupunkini”. Ryhmiin ilmoittautu-
minen on alkanut, mutta vapaita paikko-
ja voi vielä tiedustella soittamalla opiston 
toimistoon puh. (02) 8451 5266 tai netissä 
osoitteessa www.vakkaopisto.fi, kohta il-
moittautuminen. Kuvataidekoulu kokoon-
tuu Seikowin koulun pihapiirissä olevassa 
ns. kivikoulussa (3. krs.) Susanna Pihlajan 
johdolla, yli 13-vuotiaiden ryhmä Viikaisten 
koululla opettajanaan Auli Sormunen.

Maanantain ryhmät ajalla 29.8.-
28.11. ja 9.1.-24.4.  

Kuvataidekoulu 
7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 1
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 46 € sl, 46 € kl 

Kuvataidekoulu 
9-10-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 2
klo 16.15-17.15, kurssimaksu 46 € sl, 46 € kl

Kuvataidekoulu 
5-6-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 3
klo 17.30-18.15, kurssimaksu 36 € sl, 36 € kl

Tiistain ryhmät ajalla 30.8.-29.11. ja 
10.1.-18.4.

Kuvataidekoulu 
7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 3 0 4
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 46 € sl, 46 € kl

Kuvataidekoulu 
11-12 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 6
klo 16.15-17.00, kurssimaksu 58 € sl, 58  € kl

Kuvataidekoulu 
yli 13-vuotiaat 1 1 0 3 2 1 0
klo 17.30-20.30, kurssimaksu 72 € sl, 72 € kl

Keskiviikon ryhmät ajalla 31.8.-
30.11. ja 11.1.-19.4.

Kuvataidekoulu 
9-10 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 7
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 46 € sl, 46 € kl

Kuvataidekoulu 
11-12 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 9
klo 17.30-19.00, kurssimaksu 58 € sl, 58 € kl
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Valokuvauksen terapeuttiset 
mahdollisuudet 1 1 0 3 2 6 5
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  2.11.
Sosiaalipsykologi Anni-Veera Valpas
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 2.11. mennessä
Valokuvat ovat kaikille tuttuja, mutta olisiko 
niissä enemmän mahdollisuuksia kuin miltä 
pintapuolisesti näyttää? Luennolla pohditaan 
katseen merkitystä elämässä ja ennen kaik-
kea sitä, miten se vaikuttaa ihmisen mieliku-
vaan omasta itsestään. Lisäksi tutustutaan va-
lokuvaterapiaan ja omakuvatyöskentelyyn sekä 
mietitään miten nämä kaikki asiat liittyvät toi-
siinsa. Luennoitsijana toimii sosiaalipsykologi 
Anni-Veera Valpas, joka on tehnyt aiheesta pro 
gradu -tutkielman. Luento on suunnattu kaikil-
le kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi mak-
saa paikan päällä.

Taidehuone
 1 1 0 3 2 7 0
Viikaisten koulu  ti 14.30-17.30
13.9.-22.11.  10.1.-28.3.
Taiteilija, ekspressiivinen taideterapeutti 
Auli Sormunen  Kurssimaksu 40 € 
Ilm. 6.9. mennessä
Kurssilla avataan ovia taiteen ilmaisulliseen 
ja hyvää tekevään, terapeuttiseen vaikutuk-
seen. Etsimme uusia ulottuvuuksia ja näkökul-
mia omaan elämään taiteen tekemisen kaut-
ta. Taiteen avulla voi löytää vastauksia hiljaisiin 
mielessä pyöriviin kysymyksiin Kurssilla oppii 
myös erilaisia tapoja toteuttaa taidetta vapaas-
ti ja luovasti, vailla oikein tekemisen paineita. 
Erityisosaaminen on sivuseikka, kaikki synty-
vät teokset ovat tärkeitä. Teemme taidetta mo-
nilla eri tekniikoilla, soitamme ja etenkin kuun-
telemme musiikkia, rentoudumme, annamme 
sanojen tulla kirjaimiksi, liikumme ja keskus-
telemme. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja 
kokeminen sekä asioiden jakaminen luotta-
muksellisesti ryhmässä. Materiaaleista kerä-
tään erillinen maksu.

Keraaminen 
kuvanveisto 1 1 0 3 2 8 2
Viikaisten koulu  ma 14.00-17.00
12.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Keraamikko Auli Sormunen
Kurssimaksu 76 €  Ilm. 9.9.mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneem-
mille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan sa-
ven mahdollisuuksia. Tällä kurssilla keski-
tymme lähinnä keraamiseen kuvanveistoon, 
mutta kurssilla on myös mahdollisuus kokeil-
la dreijaamista ja erilaisten astioiden tekemis-
tä. Tekemisen tavat ovat käsin rakentamiseen 
liittyviä, perinteisiä, ikiaikaisia, kolmiulotteisen 
ilmaisun kehittämiseen ja omaan yksilölliseen 
ilmaisuun tähtääviä. Kaikenlaisten uusien ja eri-
laisten markkinoilla olevien materiaalien, uu-
sien tekniikoiden ja tuotteiden kokeilemista 
emme tällä kurssilla toteuta. Materiaalimaksu 
käytön mukaan.

Luontokuvaus-työpaja 1 1 0 3 2 6 2
Pohitullin koulu, la klo 10.00-14.30.
6.5. ja 20.5.

temusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, 
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on 
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyö-
dyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki 
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa 
muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi jär-
jestetään yhteistyössä Tanssi-Studio Spiraalin 
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta. 
Kurssimaksu kahdessa erässä, syksyllä 85 € ja 
keväällä 65 €.

Alkeisbaletti 
7-9-vuotiaille 1 1 0 5 2 5 2
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 19.15-20.15  30.8.-29.11.  10.1.-16.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 170 €
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perus-
liikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon 
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, 
perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoit-
teet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muo-
dossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssi-Studio 
Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osal-
ta. Kurssimaksu kahdessa erässä, syksyllä 94 € 
ja keväällä 75 €.

Show dance 10-13-v.  1 1 0 5 2 6 2
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ma 18.30-19.30  12.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Ella Jalava  Kurssimaksu 80 €
Ilm. 6.9. mennessä Kurssi täynnä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväk-
si kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painot-
tuu showtanssiin. Mausteena mukana muitakin 
tanssilajeja. Kurssi sopii myös pojille. Tavoitteena 
on tanssia paljon ja pitää hauskaa!

Sanataide
Don Quijoten kuolema 1 1 0 6 2 1 5
Kaupunginkirjasto  ma 18.00-19.30
10.10.  Näyttelijä Teuvo Ahokas
Ei kurssimaksua
Tänä vuonna tulee kuluneeksi tasan 400 vuotta 
Cervantesin (ja Shakespearen) kuolemasta. Noin 
tunnin mittainen, näyttelijä Teuvo Ahokkaan 

Tanssi
Ilmoittautuminen tanssin ryhmiin 
käynnistyi 16.8. Vapaita paikkoja voi
edelleen tiedustella toimistosta.

Dance mix, 7-9-v. 1 1 0 5 2 4 9
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 16.30-17.30  30.8.-29.11.  10.1.-16.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 170 €  Ilm. 26.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi 
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu 
show- ja jazztanssiin. Mausteena on muitakin 
lajeja. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniik-
kaa, koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioi-
ta ja tanssisarjoja. Tavoitteena on liikkua paljon 
ja pitää hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen 
ja näytösten osalta. Kurssimaksu kahdessa eräs-
sä, syksyllä 95 €, keväällä 75 €.

Satubaletti 
3-4 vuotiaille 1 1 0 5 2 5 0
Pohitullin ryhmäliikuntasali 
ti 17.30-18.15  30.8.-29.11.  10.1.-16.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 150 €  Ilm. 26.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa las-
tentanssia, jossa opitaan oman kehon tun-
temusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, 
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on 
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyö-
dyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki 
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa 
muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi jär-
jestetään yhteistyössä Tanssi-Studio Spiraalin 
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta. 
Kurssimaksu kahdessa erässä, syksyllä 85 € ja 
keväällä 65 €.

Satubaletti 
5-6 vuotiaille 1 1 0 5 2 5 1
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 18.30-19.15  30.8.-29.11.  10.1.-16.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 150 €  Ilm. 26.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa las-
tentanssia, jossa opitaan oman kehon tun-

monologiesitys keskittyy don Quijoten viimei-
siin päiviin, ja siinä yritetään selvittää, mitä pii-
lee siinä, että hän kuolinvuoteellaan niin äkki-
arvaamatta muuttui hullusta viisaaksi. Ja minkä 
vuoksi Cervantes kirjailijana kätkeytyy maurilai-
sen historioitsijan sidi Hamid Benengelin rooli-
hahmon taakse? Taustana on 1600-luvun alun 
uskonkiihkon ja etnisten puhdistusten riivaama 
Eurooppa, jossa niin rakastuneet kuin pakolai-
setkin etsivät suojaista paikkaa, jossa rakentaa 
omaa tulevaisuuttaan. Monologiesitys järjeste-
tään Ugin kaupunginkirjaston ja Vakka-opiston 
yhteistyönä, vapaa pääsy.

Iltahämärässä – 
tulevaisuus Pohjolassa 1 1 0 6 2 2 1
Kaupunginkirjasto  ma 19.00-20.30 
14.11.  Ei kurssimaksua
Ilm. 10.11. mennessä
Pohjoismaisen kirjastoviikon avaustilai-
suus Iltahämärässä järjestetään tuttuun ta-
paan Uudenkaupungin kaupunginkirjastossa 
ma 14.11. klo 19.00. Aiheena on Tulevaisuus 
Pohjolassa. Musiikkia, luento ja kahvi/teetar-
joilua sekä arpajaiset. Tilaisuuteen on vapaa 
pääsy, tervetuloa!

Runokamari 1 1 0 6 2 4 0
Kaupunginkirjasto  ke 10.00-12.15
14.9.-7.12.  11.1.-5.4.  Esiintyvä
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 9.9. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme, myös uudet 
osallistujat! Vuonna 2017 Uusikaupunki täyt-
tää kunniakkaat 400 vuotta. Haluamme tehdä 
esityksen ilosta ja rakkaudesta kotikaupunkia 
kohtaan! Etsimme ja varmasti myös löydämme 
uusikaupunkilaisia tekstejä eri vuosisadoilta ja 
kymmeniltä. Mietimme tuoretta tapaa esittää 
ne? Harjoittelemme syksyllä esitystä, jota toivon 
mukaan saamme useassa paikassa keväällä esit-
tää. Mutta välillä vain rentoudumme ja pidäm-
me hauskaa poikkeavalla teemalla.

Sanaseikkailijat 1 1 0 6 2 4 1
Kaupunginkirjasto  ke 13.30-15.00
31.8.-7.12.  11.1.-5.4.  Esiintyvä
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 24.8. mennessä
Sanaseikkailijat on sanataideopetusta 9-12-vuo-
tiaille, mielekästä, riemastuttavaa tekemistä, 
kehittävää iltapäivätoimintaa koululaisille. 
Tutkimme erilaisia kirjallisuuden lajeja, teem-
me esityksiä, kuvataidetta, kuunnelmia, varjo-
teatteria. Kirjoitamme itse erilaisia sanataiteen 
alaan kuuluvia tekstejä. Sanataiteen harjoitte-
lu tukee omaa ilmaisua ja eläytymiskykyä ja ri-
kastaa kieltä ja mielikuvitusta. Kirjoittaminen ja 
kirjallisuuteen tutustuminen kehittää ajattelu-
taitoa ja jäsentää maailmaa. Tästä kaikesta on 
hyötyä myös muuhun koulunkäyntiin. Ja ennen 
kaikkea toiminta on iloista ja mielenkiintoista!

Muistot talteen kirjoittamalla
 

 1 1 0 6 2 4 5
Pohitullin koulu  to 13.00-15.30
15.9.-8.12.  12.1.-6.4.
Toimittaja, kirjoittaja Pirkko Varjo
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
Millaisen muistojen kirjan sinä haluaisit koota 
elämästäsi? Kirjoitetaan, keskustellaan, herätel-
lään yhdessä muistoja ja jaetaan niitä. Et tarvit-
se tietokonetta, kynä ja paperi riittävät. Kurssin 
päättyessä olet koonnut itsellesi arvokkaan ko-
koelman muistoja ja arjen historiaa. Osa tari-
noista voidaan niin halutessasi julkaista kan-
salaisopiston Perinne-Vakka -sivustolla. Kurssi 
kokoontuu sekä syys- että kevätlukukauden. 
Huom! Syksyllä ei kokoontumista to 29.9. ja 
keväällä ei kokoontumista talvilomaviikolla 8.



Uusikaupunki 18

Käden taidot
Kudonta, Lokalahti
 1 1 0 4 2 0 1
Lokalahden entinen osuuskauppa
ma 16.15-18.30  19.9.-21.11.  9.1.-20.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 12.9. mennessä
Syvennetään kankaankudonnan tieto-
ja ja taitoja sekä teoriassa että käytännössä. 
Suunnitellaan ja kudotaan pääasiallisesti sisus-
tus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti 
erilaisia sidoksia ja materiaaleja. Kudotaan myös 
tuotteita vaatetukseen. Tarvittaessa opetetaan 
myös kudonnan alkeita. Voit osallistua koko 
vuoden kurssille tai tulla kutomaan räsymat-
toa valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon 
ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €. Toivotaan, 
että kaikki osallistuvat ensimmäiseen kokoon-
tumiskertaan, jotta saadaan selville matonku-
tojien aikataulu.

Kudonta 
 1 1 0 4 2 0 2
Tuokilan talon kudontatupa
ma 18.00-20.15  19.9.-21.11.  9.1.-20.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen 
ja kudonnan perusasioita. Valmistetaan tuottei-
ta pääasiassa puuvillasta, villasta, pellavasta, 
poppanasta ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja 
pöytäliinoja, mattoja ja muita sisustustekstiilejä. 
Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan al-
keita. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yh-
dessä. Kudontakurssi sopii myös aloittelijoille.

Kudonta, Kalanti
 1 1 0 4 2 0 3
Kalannin yläkoulu  ti 15.30-17.45
20.9.-22.11.  10.1.-21.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 13.9. mennessä
Syvennetään kudonnan tietoja ja taitoja. 
Kudotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja 
käyttötekstiilejä, kuten pyyheliinoja, mattoja, 
huiveja ja pöytäliinoja. Kudontatöissä käyte-
tään erilaisia materiaaleja, sidoksia ja poimin-
tatekniikoita. Tarvittaessa tutustutaan myös 
kudonnan perusasioihin, kuten kankaanraken-
tamisen eri työvaiheisiin, työvälineisiin ja perus-
sidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat 
voivat tulla mukaan.

Kudonta, Pyhämaa
 1 1 0 4 2 0 4
Kammelan koulu  ti 18.15-20.30
20.9.-22.11.  10.1.-21.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 13.9. mennessä
Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja 
taitoja. Kudotaan erilaisista materiaaleista si-
sustus- ja käyttötekstiilejä. Tarvittaessa tutustu-
taan myös kudonnan perusasioihin, kuten kan-
kaanrakentamisen eri työvaiheisiin, kudonnan 
työvälineisiin sekä perussidoksiin, joten uudet-
kin kudonnan harrastajat voivat tulla mukaan.

Nypläys 1 1 0 4 2 0 7
Pohitullin koulu  to 18.00-20.15
15.9.-24.11.  12.1.-23.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 8.9. mennessä
Opiskellaan monipuolisesti nypläyksen perus-
tietoja ja -taitoja sekä nyplättyjen tuotteiden 
valmistusta. Tarkoitettu sekä aloittelijoille että 
alkeet jo osaaville.

Nypläys, Kalanti 1 1 0 4 2 0 8
Kalannin alakoulu  ti 18.00-20.15
20.9.-22.11.  10.1.-21.3.
Nypläyksen ohjaaja Mirja Rinne
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 13.9. mennessä
Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. On tar-
koitettu sekä aloittelijoille että alkeet jo osaa-
ville.

Kädentaitoja
 1 1 0 4 2 1 1
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko 
ke 10.00.-13.00  21.9.-30.11.  18.1.-29.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kädentaidoissa tehdään erilaisia käsitöitä kurs-
silaisten toiveiden mukaan. Suunnitellaan en-
simmäisellä kokoontumiskerralla, mitä halu-
taan tehdä tai kokeilla kurssin aikana. Voidaan 
esimerkiksi ommella, tehdä lankatöitä tai kirjon-
taa, huovuttaa tai painaa kangasta, tehdä olki-
töitä, tildausta tai betonitöitä. On myös mahdol-
lista aloittaa isompi kirjonta-, neule/virkkaus- tai 
tilkkutyö, jota voi tehdä kokoontumiskerroilla 
tai kotona lukuvuoden aikana.

Kangaskukkaro 1 1 0 4 2 1 2
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
12.9.-26.9.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 7.9. mennessä
Valmistetaan kehys- eli nipsukukkaro puuvil-
lakankaista. Opetellaan kukkaron kaavoitus ja 
kehyksen kiinnittäminen. Kukkaron kaavoitta-
misessa on useita vaihtoehtoja. Voit tehdä kän-
nykkä- ja meikkipusseja, penaaleja ja rahakuk-
karoita. Mukaan tarvitset puuvillakangasta ja 
kiinnityskehyksiä. Myös opettajalta voi ostaa 
kehyksiä. Lyhytkurssi.

Laukku purjekankaasta
 1 1 0 4 2 1 3
Tuokilan talon kudontatupa
su 10.00-16.00  2.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 23.9. mennessä
Ommellaan laukku vanhasta purjeesta. Opisto 
on saanut lahjoituksena materiaalia, joten 
omaa purjekangasta ei tarvitse olla mukana. 
Opitaan ompelemaan teollisuusompelukoneel-
la. Laukkuun voit lisätä tehosteeksi muutakin 
kangasta. Lyhytkurssi.

Kankaan maalaus 1 1 0 4 2 1 4
Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
pe 18.00-20.30  la 10.00-15.00
21.10.-22.10.  Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 14.10. mennessä
Maalataan puuvillakangas tai sekoitekangas. 
Voit hankkia haluamasi määrän maalattavaa 
kangasta. Muista pestä kankaasi ennen kurssia. 
Maalatusta kankaasta voi tehdä esimerkiksi si-
sustustekstiilejä tai vaatteita. Kangas voi olla vä-
rillistä vaaleasta mustaan asti. Opettaja tuo tar-
vittavat värit ja välineet. Materiaalimaksu käytön 
mukaan. Lyhytkurssi.

Ommellaan tunika 1 1 0 4 2 1 5
Pohitullin koulu  ma 17.15-21.00 
17.10.-24.10.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 10.10. mennessä
Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika. 
Voit käyttää haluamaasi materiaalia; villaa, puu-
villaa, pellavaa tai sekoitekangasta. Voit tulla 
ompelemaan tunikan myös kankaan maalaus-
kurssilla tekemästäsi kankaasta. Lyhytkurssi.

Neulevintti 1 1 0 4 2 2 0
Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
Joka toinen viikko  ke 16.45-19.00
21.9.-14.12.  1.2.-12.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 39 €  Ilm. 15.9. mennessä
Neulevintissä virkataan, neulotaan ja kahvitel-
laan mukavassa vanhan talon tunnelmassa. 
Opetellaan ja kerrataan neulomisen ja virkkaa-
misen perustekniikoita ja harjoitellaan erikois-
tekniikoita kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Jokaisella kerralla on jokin yhdessä valittu aihe, 
mutta mukaan voi ottaa aina myös oman kes-
keneräisen työn. Kurssi sopii aloittelijoille sekä 
neuleharrastajille. Voit tulla neulevinttiin myös 
ilman ennakkoilmoittautumista. Kertamaksu on 
6 €. Seuraavan kokoontumiskerran aihe kerro-
taan opiston nettisivuilla www.vakkaopisto.fi 
kohdassa ajankohtaista sekä paikallislehdissä 
opiston palstalla n. viikkoa ennen kokoontu-
mista. Kokoontumiskerrat syksyllä 21.9. 5.10. 
19.10. 2.11. 16.11. ja 30.11.

Neuleita ja virkkausta, 
Pyhämaa 1 1 0 4 2 2 1
Pyhämaan koulu  Joka toinen viikko 
ke 17.30-19.45  14.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 39 €  Ilm. 8.9. mennessä
Neulekurssilla palautetaan mieleen vanho-
ja tuttuja neulonnan ja virkkauksen niksejä, 
mutta myös opetellaan uutta lankatekniikois-
ta. Kokeillaan uusia neulelankoja ja neulonnan 
ja virkkauksen välineitä. Harjoitellaan erikois-
tekniikoita opiskelijoiden toiveiden mukaan, 
mutta myös neulotaan ja virkataan omia kes-
keneräisiä töitä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että pidempään harrastaneille.

Neulotaan huivi, 
Knitting A Scarf
 1 1 0 4 2 2 4
Pohitullin koulu
pe 11.30-14.00  11.11.-2.12.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö, 
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 2.11. mennessä
Neulotaan huivi opettajan valitsemaa englan-
ninkielistä ohjetta käyttäen. Tavoitteena on op-
pia ymmärtämään enganninkielisiä neuleohjei-
ta, joita on paljon mm. netissä. Kurssilla opitaan 
sanastoa, joka liittyy neuleohjeisiin, tarvikkei-
siin, materiaaleihin jne. Kurssille voivat osal-
listua niin aloittelijat kuin neuleharrastajatkin. 
Välttävä englanninkielentaito riittää. Myös maa-
hanmuuttajat voivat osallistua kurssille, tar-
peen mukaan opetus tulkataan englanniksi. 
Erityiskurssi.

We`ll knit a scarf using an English pattern chosen 
by the teacher. The Internet is full of English 
knitting instructions and the aim of the course is to 
learn to understand them. We`ll learn vocabulary 
on tools, materials and knitting terminology. 
The course is open to both beginners and those 
who are more experienced in knitting. You don`t 
need to be fluent in English. Also foreigners are 
wellcome, as both English and Finnish can be 
used in class.

Kirjansidonta
 1 1 0 4 2 3 0
Pohitullin koulu  ti 17.30-20.30
20.9.-29.11.  17.1.-4.4.
Kädentaitojenopettaja Taina Helminen
Kurssimaksu 67 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tutustutaan kirjansidonnan materiaaleihin, työ-
välineisiin ja eri työvaiheisiin. Tehdään erilai-
sia kirjoja ja valokuva-albumeja. Vanhojen kir-
jojen korjaus ja lehtien vuosikertojen sidonta 
kuuluvat myös kurssin ohjelmaan. Omaa kir-
japrojektia voi myös jatkaa. Kurssi on sekä al-
keis- että jatkokurssi. Uutuussidoksia ovat bra-
del-sidos (aloitetaan tästä), ”nahkaselkäinen 
koptisidos” ja erilaiset ristirakennesidokset. 
Ilmoittautuneet saavat tekstiviestin ennen kurs-
sia koskien bradel-sidosta ja tarvittavia materi-
aaleja. Alkeiskurssilaiset tekevät ensin pienen 
pyöreäselkäisen kirjan (tarvitaan ensimmäisellä 
kerralla n. 70 kpl A4 -kokoista monistuspaperia).

Antiikkinalle 1 1 0 4 2 3 1
Pohitullin koulu
ke 17.00-21.00  26.10.-16.11.
Kädentaitojenopettaja Taina Helminen
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 4.10.mennessä
Valmistetaan antiikkinalle niin kuin oikeat ted-
dynallekarhut on valmistettu viime vuosisadan 
alusta lähtien. Kankaana käytetään purkautu-
matonta mohair- tai viskoosikarvaa. Nalle om-
mellaan käsin ja se täytetään puulastukuidulla 
todella tukevaksi. Nalleen tulee liikkuvat nive-
let ja lasisilmät. Materiaalin tilausta varten näyt-
teet ovat nähtävillä kansalaisopiston toimistos-
sa Uudessakaupungissa 21.9.-4.10. Nallepaketin 
hinta on 25-50 € riippuen karvan muhkeudes-
ta ja väristä. Kurssi kokoontuu 26.10. 2.11. 9.11. 
ja 16.11. lisäksi jonkin verran kotona työskente-
lyä. Ensimmäisellä kerralla mukaan silmäneula 
ja pienet, teräväkärkiset sakset. Sitova ilmoit-
tautuminen. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi
 1 1 0 4 2 3 2
Pohitullin koulu  pe 18.00-20.15
la 10.00-16.00  16.9.-29.10.  Brita Laine
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja 
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet.Kurssilla teh-
dään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töi-
tä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjal-
koja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla 
tarvitaan: pestyjä päästä avattuja kahvipusse-
ja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neu-
la, leikkuri, sakset ja metalliviivotin. Pussit on 
hyvä pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusau-
moja. Kokoontumiskerrat pe 16.9. sekä la 1., 
15. ja 29.10.

Joulukoristeita havusta
 1 1 0 4 2 4 0
Pohitullin koulu
ma 18.00-21.00  28.11.-12.12.
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 21.11. mennessä
Tutustutaan havu- ja muidenkin luonnonmate-
riaalien käyttömahdollisuuksiin koristeita tehtä-
essä. Havusta, myös mustikanvarvuista, tehdään 
esim. kranssi, köynnös tai havupallo. Mukaan 
omat sakset ja punontalankaa, myös omia luon-
nonhavuja voi tuoda mukanaan. Opettajalta 
saa tarvittaessa materiaalia, maksu käytön mu-
kaan. Lyhytkurssi.

Joulukorttipaja, Kalanti 1 1 0 4 2 4 2
Kalannin yläkoulu  pe 18.00-20.30 
la 10.00-15.30  11.11.-12.11. 
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 5.11. mennessä
Käytämme luovasti monenlaisia materiaale-
ja – kangas, pahvi, selluloosa, sanoma- ja ai-
kakausilehdet... joulukorttien valmistamiseen. 
Materiaaleja voi myös ostaa kurssilta. Lyhytkurssi.
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Hopeatyön alkeiskurssi 1 1 0 4 2 5 0
Pohitullin koulu  la 10.00-16.30
su 10.00-16.30  22.10.-23.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 14.10. mennessä
Sileän sormuksen valmistus hopeasta, samalla 
opitaan kultasepän perustekniikoita. Kurssi on 
koruntekemisen alkeiskurssi, mutta alkeiskurs-
sin käyneetkin voivat tulla mukaan. Opettaja 
tuo materiaalit ja työkalut, hopea maksetaan 
käytön mukaan ja tarvike-/työkalumaksu on 
5 €. Lisätietoja opettajalta puh. 050 586 3885. 
Lyhytkurssi.

Hopeaketjun tekeminen 1 1 0 4 2 5 1
Viikaisten koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  26.11.-27.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 17.11. mennessä
Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. Opitaan 
vetämään (ohentamaan) tarvittaessa metallilan-
kaa, tekemään siitä spiraali, josta sahataan len-
kit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta. 
Kurssilla voi tehdä ketjusormuksen, -korvikset, 
ranne- tai kaulakorun tms. Myös solmionpidi-
ke onnistuu. Tarvikemaksu 5 €. Opettajalta saa 
hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapihdit mu-
kaan, jos on. Lyhytkurssi.

Keramiikka 1 1 0 4 2 5 2
Viikaisten koulu  ma 17.00-20.00
12.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 76 €  Ilm. 9.9. mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneem-
mille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan sa-
ven mahdollisuuksia. Kurssilla tehdään käyt-
töesineitä käsin rakentamalla ja dreijaten ja 
haetaan myös ideoita vanhoista malleista ja 
muista kulttuureista. Materiaalimaksu käytön 
mukaan.

Puu- ja metallityö, Kalanti
 1 1 0 4 2 6 0
Kalannin yläkoulu  ke 18.00-20.15
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 7.9. mennessä
Käyttö- ja koriste-esineiden sekä kalusteiden 
valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleis-
ta. Myös vanhojen kunnostusta.

Puu- ja metallityö
 1 1 0 4 2 6 1
Pohitullin koulu  to 18.00-20.15
15.9.-8.12.  12.1.-6.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 8.9. mennessä
Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metal-
li- ja/tai puuesineitä ja kunnostetaan vanhoja, 
pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa on rajoi-
tetusti opiskelijoiden töille.

Naisten puutyöpaja 1 1 0 4 2 6 2
Viikaisten koulu  ti 18.00-21.00
20.9.-29.11.  10.1.-28.3.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 70 € 
Ilm. 13.9. mennessä
Valmistetaan puusta koriste- ja käyttöesinei-
tä, perehdytään myös niiden pintakäsittelyyn. 
Aloitetaan tutustumalla koneiden ja laitteiden 
käyttöön, suunnittelemalla tehtävää työtä sekä 
laskemalla materiaalimenekkiä. Tarkoitettu yhtä 
hyvin aloitteleville kuin kokeneemmillekin puu-
töistä kiinnostuneille. Kurssilaiset hankkivat ma-
teriaalin itse.

Huonekalujen kunnostus
 1 1 0 4 2 6 3
Pohitullin koulu  ti 18.00-21.00
27.9.-13.12.  10.1.-28.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 20.9. mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puu-
osien korjausta ja uusimista sekä perehtymis-
tä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsitte-
lymenetelmiin.

Koristemaalaus, ootraus 1 1 0 4 2 6 4
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30
la ja su 10.00-13.45  3.11.-27.11.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 26.10.mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puu-
osien korjausta ja uusimista sekä perehtymistä 
tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsittelyme-
netelmiin. Kokoontumiskerrat to 3.11., la 12., 19. 
ja 26.11. sekä su 27.11.

Vanhan oven tai 
ikkunan kunnostus
 1 1 0 4 2 6 6
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko 
la 10.00-14.45  10.9.-5.11.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 36 €
Ilm. 5.9. mennessä
Kunnostetaan vanha peiliovi tai vastaava pe-
rinteisin menetelmin (mahdollisuus kunnostaa 
myös vanhaa ikkunaa) – alusta lähtien, käyden 
läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä valmis ovi 
(ikkuna). Ensimmäisellä kerralla kunnostettava 
työ mukaan, jotta voidaan tehdä työsuunnitel-
ma. Kokoontumispäivät ovat: 10.9. 24.9. 8.10. 
22.10. ja 5.11. Erillinen tarvikelista.

Verhoilukurssi, Lokalahti
 1 1 0 4 2 6 7
Lokalahden entinen osuuskauppa
ti 16.30-21.00  13.9.-25.10.  10.1.-28.2.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 68 €  Ilm. 8.9. mennessä
Verhoile vanha huonekalusi perinteisenä kä-
sityöverhoiluna. Ensimmäisellä kerralla pure-
taan vanha verhoilu (purkuun tarvittavat työ-
kalut mukaan) ja tehdään materiaalitilaukset, 
joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan.

Pärekaton valmistus
 1 1 0 4 2 6 8
Laihosen torpan piha, Pyhämaa
la 9.00-14.30  su 10.00-15.00  1.10.-9.10.
Restaurointikisälli Raine Asikainen
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 16.9. mennessä
Pärekatto on puinen vesikate, joka on tehty lo-
mitetuista päreistä. Perinteinen pärekatto sopii 
tänäkin päivänä esim. hirsirakenteisen raken-
nuksen kattomateriaaliksi. Päreiden asennus 
on tarkkaa työtä, jotta katosta saadaan sään-
kestävä. Kahden viikonlopun kurssilla opetel-
laan tekemään pärekatto. Mikäli sataa, kurssi-
päiviä voidaan joutua muuttamaan. Lyhytkurssi.

Sammalnalle
 1 1 0 4 2 7 0
Pohitullin koulu  la 9.00-15.00  17.9.
Helena Heijari  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 10.9. mennessä
Kurssilla tehdään n. 50 cm korkea nalle samma-
leesta ja metalliverkosta. Nallen voi tehdä mis-
tä tahansa sammaleesta. Sammalta tarvitaan n. 
kolme muovipussillista. Kurssilta voit ostaa tar-
vitsemasi määrän verkkoa ja metallilankaa. Ota 
mukaan metallilangan katkaisemiseen soveltu-
vat pihdit tai sakset. Lyhytkurssi.

Puukkokurssi 1 1 0 4 2 9 4
Kappelimäen koulu, Laitila, viikonloppu-
kurssi, 20.-29.1.

Kesäinen räsymatto
 1 1 0 4 2 0 5
Tuokilan talon kudontatupa, ma 18.15-
20.30, 3.4.-15.5.

Hopeavalu seepiankuoreen 1 1 0 4 2 5 3
Pohitullin koulu, la-su 10.00-15.30, 28.1.-
29.1

Mehiläisvahakynttilä
 1 1 0 4 2 7 1
Pohitullin koulu  su 10.00-14.30  27.11.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 14.11. mennessä
Aidosta mehiläisvahasta tehdyt kynttilät luovat 
lämpöä pimeneviin iltoihin ja juhlistavat joulun-
aikaa. Mehiläisvaha on luonnontuote, jota me-
hiläiset käyttävät pesäkennojensa rakennus-
materiaalina. Kurssilla tehdään kynttilöitä sekä 
vahalevystä että muottiin valamalla. Opettajalta 
voi ostaa materiaalia. Materiaalimaksu käytön 
mukaan. Lyhytkurssi.

Lasitaidetta puutarhaan 1 1 0 4 2 7 2
Pohitullin koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  24.9.-25.9.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 19.9. mennessä
Tule tekemään lasisia korentoja, lintuja, perho-
sia, kukkia, rivimerkkejä ym. puutarhaasi. Valmis 
sulatettu työ voidaan kiinnittää metallivarteen 
tai ripustaa puuhun. Ota mukaasi muistiinpa-
novälineet, piirustuspaperia, sakset, lyijykynä 
ja viivain. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikal-
ta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon 
mukaan ja työkalumaksu 6 e. opettajalle. Kysy 
lisää p. 050-5590056. Lyhytkurssi.

Tölkkiklipsut, Lokalahti
 1 1 0 4 2 7 3
Lokalahden entinen osuuskauppa
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00  8.10.-9.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 30.9. mennessä
Kerää juoma- ja säilyketölkeistä avaamisklipsuja 
ja tule tekemään niistä asusteita, koruja tai jopa 
vaatteita. Kurssilla opitaan klipsujen yhdistely-
tekniikkaa, tutustutaan klipsivirkkaustuottei-
siin ja tehdään pieniä tai isompia töitä mielty-
mysten mukaan. Parillakymmenellä klipsulla 
pääset alkuun. Tule mukaan oppimaan haus-
kaa uutta kierrätysmateriaalin käyttöä! Ota mu-
kaan virkkuukoukku (n. nro 2) ja erilaisia lanko-
ja sekä tölkkiklipsuja. Lyhytkurssi.

Karkkikoruja 
fimomassasta 1 1 0 4 2 7 5
Pohitullin koulu  su 10.00-14.00  9.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 30.9. mennessä
Valmistetaan iloiset ja herkulliset karkkikorut fi-
momassasta. Perustarvikepaketti maksaa 10€/

hlö, sisältää 2 x korviskoukkuparit, sormuspoh-
jan ja kaulakoru- ja rannekorunauhan + fimo-
massat. Kurssille voi osallistua 14 v. täyttäneet 
ilman aikuista ja 8 v. täyttäneet aikuisen kans-
sa. Lyhytkurssi.

Elävät patsaat 
-puvustuskurssi 1 1 0 4 2 7 6
Pohitullin koulu  ke 17.30-19.00  30.11.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo ja 
tekstiiliartesaani Heli Mäki-Arvela
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 23.11. mennessä
Uudenkaupungin 400-vuotisjuhlatilaisuuksissa 
kaupungilla on tarkoitus olla esillä eläviä patsai-
ta. Elävän patsaan muodostaa yksi tai useam-
pi henkilö, joka muistuttaa patsasta. Usein ohi-
kulkija huomaa vasta pienestä vihjeestä, esim. 
silmäniskusta, että kyseessä ei ole patsas vaan 
näyttelijä. Lisätietoa netistä hakusanalla elävä 
patsas. Patsaat esittävät käsityöläisiä kaupun-
gin historian ajalta. Puvustuskurssi alkaa infoti-
laisuudella ke 30.11. Varsinainen pukujen teke-
minen on keväällä muutamana arki-iltana. Illat 
sovitaan infokerralla yhdessä osallistujien kans-
sa. Puvut tehdään vanhoista vaatteista käyttä-
mällä maalin ja sementin seosta. Kurssi on tar-
koitettu kaikille puvustuksesta kiinnostuneille. 
Elävien patsaiden esittäjäksi voi ilmoittautua 
erikseen. Lyhytkurssi.



Mornings with Granger,
päivä 1 2 0 3 2 6 1
Pohitullin koulu  ke 9.30-11.00
14.9.-30.11.  BA Granger Simmons
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
An activity based English conversation class 
aimed at students who already speak English 
quite well, but would like to learn more vocabulary 
and improve their speaking and listening skills. 
The course is led by a native English teacher 
and only English will be used in class. Material 
provided by the teacher.

Chez Olivier -alkeet 1 2 0 5 2 1 1
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ma 18.30-21.00  19.9.-28.11.  16.1.-3.4.
FM Päivi Ruusuvuori, FM Leena Durand
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ranskan kielen kurssi vasta-alkajille. Sopii myös 
vähän ranskaa joskus opiskelleille, jos tuntuu 
että kaikki on unohtunut. Ryhmä kokoontuu 
joka toinen viikko kolmeksi oppitunniksi ker-
rallaan. Väliviikolla tehdään kotona tehtäviä 
opettajan ohjeiden mukaan. Opiskelun tukena 
on tarkoitus käyttää Optima-verkkoympäristöä 
mahdollisuuksien mukaan. Oppikirjana Chez 
Olivier 1, Ranskaa aikuisille. Taitotaso A1.

Escalier 2 1 2 0 5 2 3 2
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ranskan kurssi kieltä pari vuotta aiemmin opis-
tossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Oppikirjana Escalier 2. Taitotaso A1-A2.

Pora 1 -alkeet 1 2 0 6 2 1 1
Pohitullin koulu  ke 19.00-20.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Venäjän kielen kurssi vasta-alkajille. Soveltuu 
keväällä venäjän tutustumiskurssilla olleille 
ja kaikille muille venäjän kielestä kiinnostu-
neille. Oppikirjana Pora! 1, Venäjää aikuisille. 
Taitotaso A1.

Pora 1 -jatko 1 2 0 6 2 2 1
Pohitullin koulu  ke 17.30-19.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Venäjän kurssi kieltä noin vuoden opistossa 
opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii 
myös venäjän alkeita joskus aiemmin vähän 
enemmänkin opiskelleille, jos tuntuu että pal-
jon on unohtunut. Oppikirjana Pora! 1, Venäjää 
aikuisille (kappaleesta 6). Taitotaso A1.

Buenas migas 1 -alkeet 1 2 0 7 2 1 1
Pohitullin koulu  ma 17.00-18.30
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Espanjan kielen kurssi vasta-alkajille. 
Oppikirjana Buenas migas 1. Taitotaso A1.

Buenas migas 1 
-alkeiskertaus 1 2 0 7 2 2 1
Pohitullin koulu  ti 19.30-21.00
13.9.-18.10.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu espanjan alkeita jo vähän opiskel-
leille (esim. opistossa vuoden verran). Kurssilla 
kertaamme pikaisesti oppikirjan Buenas migas 
1 alkuosan keskeisimmät asiat (kappaleet 1-7). 
Kurssin tavoitteena on antaa niin viime vuon-
na mukana olleille kuin uusillekin opiskelijoil-
le paremmat valmiudet jatkaa espanjan alkei-
den opiskelua kurssilla 1207222. Taitotaso A1. 
Erityiskurssi.
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ENGLANNIN 
VERKKOKURSSIT

Pacific Paradise, 
verkkokurssi 1 2 0 3 2 7 1
26.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori, 
FM Tuula Myllynen
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 19.9. mennessä
Kokonaan verkossa ohjattuna itseopiske-
luna suoritettava englanninkurssi kieltä 
vähintään 3-4 vuotta opiskelleille. Kurssilla 
matkataan kuvitteelliselle valtamerisaa-
relle, jossa on pakko pärjätä englannil-
la. Kurssin aikana opiskellaan erilaisissa 
matkailutilanteissa tarvittavaa sanastoa 
ja fraaseja sekä kerrataan kielen tärkeim-
piä rakenteita. Taitotaso B1.
Kurssin alkaessa Optima-verkko ympä ris-
tön osoite ja salasana sekä aloitusohjeet 
lähetetään osallistujille sähköpostitse. 
Muista siis antaa meille ilmoittautumi-
sen yhteydessä myös sähköpostiosoit-
teesi! Erityiskurssi.

Braving America, 
verkkokurssi 1 2 0 3 2 7 2
17.10.-27.11.  BA Granger Simmons
Kurssimaksu 22 €  
Ilm. 10.10. mennessä
Do you like detective stories? Do you like 
solving problems, riddles, mysteries? Well 
if so then this is the course for you. Join 
London’s Police force on a quest to brave 
The North American regions to find the 
world’s first Diamond ring. Someone you 
know is the thief; you must figure out who 
it is and solve this crime! Every week Chief 
Willoughby will send you to a new location 
in America. Your task is to follow the trail 
of diamond dust across America until you 
capture our thief. Sound interesting? Then 
sign up for this amazing adventure and let’s 
Brave America together!

Kurssin alkaessa Optima-verkkoympäris-
tön osoite ja salasana sekä aloitusohjeet 
lähetetään osallistujille sähköpostitse. 
Muista siis antaa meille ilmoittautumi-
sen yhteydessä myös sähköpostiosoit-
teesi! Erityiskurssi.

Opintomatka Englantiin
Viime vuonna opintomatka Englantiin 
ei toteutunut, joten yritämme vielä uu-
delleen keväällä 2017. Lähde mukaan, 
jos sinua kiinnostaa kehittää englan-
nin taitojasi paikan päällä, oppia lisää 
ja saada varmuutta erityisesti puhumi-
seen. Suunnitteilla on intensiivinen viik-
ko Oxfordissa, runsaan tunnin matkan 
päässä Lontoosta. Matkaan sisältyy 15 
tuntia opetusta paikallisessa kielikoulus-
sa, majoitus tavallisessa perheessä (oma 
huone ja puolihoito), lennot ja kuljetus 
suoraan kentältä majapaikkaan ja takai-
sin, opastettu kaupunkikierros, retkiä lä-
hiympäristöön, päiväretki Lontooseen ym. 
Matkan kustannuksista jokainen vastaa 
itse. Ajankohdaksi on suunniteltu viikkoa 
21. Matka järjestetään, mikäli mukaan läh-
tijöitä on riittävästi. Kiinnostaako? Ota yh-
teyttä 15.11. mennessä päätoimiseen kiel-
tenopettajaan:
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai puh. 044 585 3100).

Aamuenglantia
 1 2 0 3 2 3 1
Pohitullin koulu  ma 11.30-13.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
FM Päivi Ruusuvuori  Kurssimaksu 27 € 
Ilm. 8.9. mennessä
Sopii englannin alkeita pari vuotta aiemmin 
opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Kurssin alussa kertaamme oppikir-
jan English for You, too! Book 1 loppuosan asi-
oita (uusien ei tarvitse tätä varten hankkia) ja 
siirrymme sitten uuteen kirjaan English for You, 
too! Book 2. Taitotaso A1-A2.

Knitting a Scarf 1 1 0 4 2 2 4
Kts. sivu 18

English For You 4 1 2 0 3 2 4 1
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Englannin kurssi kieltä aiemmin nelisen vuotta 
opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaa-
ville. Kurssilla kerrataan kielen perusrakentei-
ta ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirjana 
English for You, too! Book 4, jossa tutustutaan 
myös amerikanenglantiin ja amerikkalaiseen 
elämänmenoon. Taitotaso A2-B1.

English for You 4, jatko 1 2 0 3 2 4 2
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Granger Simmons
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Sopii englantia 4-5 vuotta opistossa opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla kerrataan 
ja opitaan lisää kielen perusrakenteita ja laajen-
netaan sanavarastoa. Oppikirjana on English for 
You, too! Book 4, josta syksyllä jatkamme kappa-
leesta 5. Kirjan teemana on Yhdysvallat ja siinä 
tutustutaan myös tärkeimpiin britti- ja amerikan-
englannin eroavaisuuksiin. Noin joka kolman-
nella kerralla opiskellaan syntyperäisen opetta-
jan johdolla. Taitotaso A2-B1.

Stepping Stones 2, päivä 1 2 0 3 2 5 1
Pohitullin koulu  ke 11.30-13.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Granger Simmons
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Jatkokurssi englantia useamman vuoden opis-
kelleille, joille kielen rakenteet ovat jo tuttuja, 
mutta sekä rakenteiden että sanaston kertaus 
on tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää eri-
tyisesti osallistujien suullista kielitaitoa – har-
joittaa puheen ymmärtämistä sekä saada roh-
keutta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka 
kolmas viikko opiskellaan syntyperäisen opet-
tajan johdolla. Opetuskieli englanti. Oppikirjana 
Stepping Stones 2. Taitotaso B1-B2. Iltakurssilla 
1203252 on sama sisältö ja aikataulu, joten ryh-
mät sopivat myös vuorotyössä käyville.

Stepping Stones 2, ilta 1 2 0 3 2 5 2
Pohitullin koulu  to 16.30-18.00
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Granger Simmons
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 8.9. mennessä
Jatkokurssi englantia useamman vuoden opis-
kelleille, joille kielen rakenteet ovat jo tuttuja, 
mutta sekä rakenteiden että sanaston kertaus 
on tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää eri-
tyisesti osallistujien suullista kielitaitoa – harjoit-
taa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeut-
ta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka kolmas 
viikko opiskellaan syntyperäisen opettajan joh-
dolla. Opetuskieli englanti. Oppikirjana Stepping 
Stones 2. Taitotaso B1-B2. Päiväkurssilla 1203251 
on sama sisältö ja aikataulu, joten ryhmät sopi-
vat myös vuorotyössä käyville.

Kielet

Everyday English Starter 1 2 0 3 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 18.00-19.30
12.9.-28.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu sekä viime vuonna englannin al-
keiskurssilla olleille että kaikille muille englan-
nin alkeita vuoden verran aiemmin opiskelleille. 
Tarkoitus on syksyn aikana käydä läpi oppikir-
jan Everyday English Starter keskeisimmät asiat. 
Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan viime vuon-
na opiskeltua sanastoa ja rakenteita, painopis-
teenä erityisesti suullisen kielitaidon aktivointi. 
Taitotaso A1. Kevätlukukaudella opiskelua voi 
jatkaa kurssilla 1203222.

Suomen kieltä 
maahanmuuttajille
/ Finnish for Foreigners

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 2 1 1
Pohitullin koulu  ma 19.30-21.00 
ke 19.30-21.00  12.9.-30.11. 
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
Suomen kielen alkeiskurssi alueella asu-
ville ulkomaalaisille. Kurssilla tutustutaan 
suomen kieleen, harjoitellaan ääntämis-
tä ja opetellaan perussanastoa ja fraaseja. 
Kurssin päätavoitteena on auttaa maahan-
muuttajia pääsemään alkuun suomen kie-
len opinnoissa ja selviytymään auttavas-
ti tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. 
Oppitunnit kaksi kertaa viikossa. Taitotaso 
A1. Kurssilla käytettävä materiaali ei sisäl-
ly kurssin hintaan. Materiaalimaksu 20 € 
maksetaan suoraan opettajalle.

Finnish for beginners. You will learn about 
the Finnish language, practice pronunciation 
and study some basic vocabulary and 
phrases. The main aim is to help foreigners 
to start their Finnish language studies and to 
help them learn enough to cope in everyday 
situations. Lessons twice a week. Level A1. 
Teaching will be in Finnish (also English used 
if needed). The material costs 20 € and it is 
paid directly to the teacher.

Suomen jatkokurssi 1 2 0 1 1 2 1
Kts. Laitilan kielten ohjelma s. 9

Katso myös Laitilan ja muiden
osastojen kielten kurssit, erityisesti 
lyhyt- ja viikonloppukurssit sekä
verkkokurssit.
Tänä syksynä on kieltenkursseihin
merkitty myös taitotasot, tavoitteena
helpottaa oikean tasoisen kurssin 
valitsemista. Lisätietoja taitotasoista
sivulta www.vakkaopisto.fi



Buenas migas 1 -jatko 1 2 0 7 2 2 2
Pohitullin koulu  ti 19.30-21.00
25.10.-29.11.  10.1.-4.4. 
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 18.10. mennessä
Espanjan alkeiskurssi vuoden verran kieltä 
opiskelleille (syksyn pikakertauskurssilla ol-
leille ja muille alkeita aiemmin opiskelleille). 
Oppikirjana Buenas migas 1 (kappaleesta 8). 
Taitotaso A1.

Buenas migas 1 
-kertaus 1 2 0 7 2 3 1
Pohitullin koulu  ti 16.30-18.00
13.9.-18.10.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu espanjaa opistossa vuoden tai pari 
opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Kurssilla kerrataan pikaisesti oppikirjan Buenas 
migas 1 keskeisiä asioita. Uusien ei tarvitse kir-
jaa tätä varten hankkia. Kurssin tavoitteena on 
helpottaa espanjan opiskelun jatkamista kurs-
silla 1207232. Taitotaso A1. Erityiskurssi.

Buenas migas 2 1 2 0 7 2 3 2
Pohitullin koulu  ti 16.30-18.00
25.10.-29.11.  10.1.-4.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 18.10. mennessä
Espanjan kielen alkeiden jatkokurssi pari vuot-
ta kieltä aiemmin opistossa opiskelleille tai vas-
taavat tiedot omaaville. Oppikirjana Buenas 
migas 2. Taitotaso A2.

Más español 1 2 0 7 2 4 2
Pohitullin koulu  ti 18.00-19.30
13.9.-29.11.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 8.9. mennessä
Espanjan kertaus- ja aktivointikurssi kieltä jo 
useamman vuoden opiskelleille (esim. oppikir-
jat Fantástico 1-4). Kurssin tarkempi ohjelma ja 
sisältö sovitaan ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Taitotaso B1-B2.

Bella vista 1 -alkeet 1 2 0 8 2 1 1
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ma 18.30-21.00  12.9.-21.11.  9.1.-27.3.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 8.9. mennessä
Italian kielen kurssi vasta-alkajille. Sopii myös 
vähän italiaa joskus opiskelleille, jos tuntuu että 
kaikki on unohtunut. Ryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko kolmeksi oppitunniksi kerrallaan. 
Väliviikolla tehdään kotona tehtäviä opettajan 
ohjeiden mukaan. Opiskelun tukena on tarkoi-
tus käyttää Optima-verkkoympäristöä mah-
dollisuuksien mukaan. Oppikirjana Bella vista 
1. Taitotaso A1.

Bella vista 1 -kertaus 1 2 0 8 2 3 1
Pohitullin koulu  to 19.30-21.00
15.9.-1.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
Italian kurssi kieltä aiemmin pari vuotta opis-
tossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaavil-
le. Syksyn aikana käymme läpi oppikirjan Bella 
vista 1 pari viimeistä kappaletta ja kertaamme 
kaikkea tähän asti opittua – tavoitteena palaut-
taa mieliin sanastoa, harjoitella rakenteita sekä 
aktivoida erityisesti suullista kielitaitoa. Taitotaso 
A1. Kevätpuolella opiskelua jatketaan kurssilla 
1208232 Bella vista 2.

Viroa matkailijoille 1 2 9 8 1 2 1
Kts. Laitilan kielten ohjelma s. 10

Viro-lauantai 
– Eesti laupäev 1 3 0 2 2 2 0
la 15.10. kts. sivu 15
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 Tietotekniikka

Atk:n alkeiskurssi
 3 4 0 1 2 0 1
Pohitullin koulu  ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15  4.10.-20.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 17 €  Ilm. 28.9. mennessä
Kurssi sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tietokoneista tai perusasiat tieto-
koneen käytöstä ovat päässeet unohtumaan. 
Kurssilla tutustutaan tietokoneen käyttöön ihan 
alkeista lähtien, kuin myös internetin ja sähkö-
postin alkeisiinkin.

Tutustuminen Windows 10 
-käyttöjärjestelmään 3 4 0 1 2 0 2
Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15  19.10.-9.11.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 13.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan Windows 10 -käyttöjärjes-
telmän perusteisiin, kuten Windows 10 -käyt-
töliittymän käyttöön ja sen mukauttamiseen. 
Kurssilla käydään lävitse esimerkiksi Windows 
10 -työpöydän peruskäyttöä sekä uudestaan 
palanneen käynnistä-valikon käyttöä ja sen 
muokkausta. Lisäksi tutustutaan Windows 10 
-asetuksiin sekä mahdollisesti tiedostojen synk-
ronoinnin perusasioihin ja sen vaatimuksiin. 
Kurssille voi myös halutessaan ottaa mukaan 
oman kannettavan Windows 10 -koneensa.

Excel-taulukkolaskennan 
perusteiden kertauskurssi 3 4 0 1 2 1 1
Pohitullin koulu
ti 17.15-20.30  25.10.-15.11.
FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 19.10. mennessä
Kurssi sopii henkilöille, joilta taulukkolaskennan 
perusasiat ovat päässeet unohtumaan. Kurssilla 
kerrataan ja harjoitellaan taulukkolaskentaoh-
jelman peruskäyttöä, esimerkiksi laskentataulu-
koiden laadintaa ja funktioita ja laskentakaavi-
oita sekä lajittelua ja taulukoiden ja kaavioiden 
tulostusta. Ohjelmana käytetään MS Officen 
Excel 2010 -taulukkolaskentaohjelmaa. Aiheet 
voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveit-
ten mukaisia.
 
Ilmainen toimisto-ohjelmisto 
LibreOffice 3 4 0 1 2 1 2
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.45
24.10.-14.11.  FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 18.10. mennessä
Kurssi sopii kaikille ilmaisesta ammattitason 
LibreOfficen toimisto-ohjelmasta kiinnostu-
neille tai sitä jo käyttäville. Kurssilla tutustu-
taan LibreOfficen ohjelmiin, kuten esimer-
kiksi Writer-tekstinkäsittelyohjelmaan ja 
Calc-taulukkolaskentaohjelmaan sekä saa tie-
toa mistä ko. toimisto-ohjelmiston voi ladata ja 
asentaa turvallisesti omalle koneelleen.

Opintomatka Espanjaan?
Toivomuksia on tullut opintomatkan jär-
jestämisestä Espanjaan. Matka kestäisi 
viikon verran ja siihen sisältyisi opetus-
ta paikallisessa kielikoulussa. Mihinkään 
turistikohteeseen ei ole tarkoitus mennä, 
vaan esim. Salamanca on yhtenä vaihto-
ehtona. Matkan kustannuksista jokainen 
vastaa itse.  Mikäli olet kiinnostunut, ota 
yhteyttä päätoimiseen kieltenopettajaan 
15.11. mennessä:
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100

Le Perle del Centro Italia – 
Keski-Italian helmet 1 2 0 8 2 4 1
Pohitullin koulu  la 10.30-13.30
22.10.  Enrico Di Nardo
Kurssimaksu 12 €  
Ilm. 13.10. mennessä

Viaggio al Sud Italia –
matka Etelä-Italiaan 1 2 0 8 2 4 2
Pohitullin koulu  la 10.30-13.30
19.11.  Enrico Di Nardo
Kurssimaksu 12 €  
Ilm. 10.11. mennessä
I corsi hanno l’obiettivo di far conoscere 
la cultura e le bellezze paesaggistiche 
dell’Italia centro-settentrionale (Lazio, 
Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria ed Emilia 
Romagna) e del Sud Italia (Campania, 
Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna). In 
un viaggio immaginario percorreremo i 
luoghi più interessanti e scopriremo insieme 
le caratteristiche e le differenze culinarie, 
artistiche e naturalistiche di queste stupende 
regioni. Durante i corsi utilizzeremo 
materiale fotografico e guarderemo 
interessanti video.

Kursseilla tutustumme Keski-Italian 
(Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana, Umbria 
ja Emilia Romagna) ja Etelä-Italian 
(Campania, Puglia, Basilicata, Sisilia ja 
Sardegna) maakuntiin.
 Mielikuvitusmatkalla matkustamme 
kiinnostavimpiin paikkoihin ja tutustum-
me näiden maakuntien ruokakulttuuriin, 
taiteen ja luonnon erikoisuuksiin kuvi-
en ja mielenkiintoisten videoiden avulla. 
Kurssit sopivat kaiken tasoisille italian 
opiskelijoille. Erityiskurssi.

Tudo bem? 1 2 9 8 2 4 3
Pohitullin koulu  ma 15.00-16.30
la 10.00-15.00  19.9.-11.12.  16.1.-3.4.
Martta Mäkelä de Oliveira
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 15.9. mennessä
Portugalin kurssi viime vuoden alkeiskurssilla 
olleille ja muille portugalin alkeita jonkin ver-
ran opiskelleille. Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä Someron opiston kanssa. Molemmissa on it-
senäiset  viikoittain kokoontuvat tutor-ryhmät, 
joissa vetäjinä ovat Olla-Riitta Aarikka ja Päivi 
Ruusuvuori. Lisäksi talven aikana on muutama 
yhteinen kokoontuminen lauantaisin portugali-
laisen opettajan johdolla (syksyllä 8.10. ja 12.11. 
Uudessakaupungissa sekä 10.12. Somerolla; 
keväällä 4.2. ja 11.3. Uudessakaupungissa sekä 
mahdollisesti kerran Somerolla). Yhteyttä opet-
tajaan pidetään osittain Skypen välityksellä. 
Lisäksi tukena opinnoissa sekä yhteydenpidon 
välineenä on käytössä Optima-verkkoympäristö. 
Syksyn aluksi kertaamme viime talvena opiskel-
tuja asioita, jonka jälkeen jatkamme oppikir-
jan Tudo bem?1 kappaleesta 11. Taitotaso A1.

Viime kevään tapaan on keväälle 2017 suunnit-
teilla erillinen omakustanteinen kielikurssimat-
ka, johon kiinnostuneilla on mahdollisuus osal-
listua. Matka järjestetään yhteistyössä Someron 
kanssa ja se suuntautuu Lissabonin ja Sintran 
alueelle. Ajankohtana toukokuun alku ja kesto 
noin viisi päivää.

Yksilö- tai pariopetus
Eikö kurssiohjelmasta löydy itsellesi sopivaa 
kielikurssia? Järjestämme myös kielten yksi-
löopetusta eri kielissä resurssien mukaan. 
Tai jos sinulla on kaveri, joka on kielen opin-
noissa suunnilleen samalla tasolla ja haluai-
sitte opiskella yhdessä, on sekin mahdollista. 
Yksilöopetus räätälöidään opiskelijan tarpeet, 
toiveet ja tavoitteet huomioiden ja kaikista käy-
tännön asioista (oppimateriaali, aikataulu yms.) 
sovitaan yhdessä opettajan kanssa. Opiskelu 
voidaan järjestää myös kokonaan tai osittain 
verkossa. Lisätietoja voi kysellä päätoimiselta 
kieltenopettajalta:
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100

Arkiruotsia
 
Pohitullin koululla, maanantai-iltaisin

Kurkistus Kreikkaan 
Kappelimäen koululla, Laitilassa, kolme 
viikonloppua maaliskuussa

Englannin kertaus 
Kaukan kyläkoti Pyhärannassa, neljä lau-
antai-päivää maaliskuussa

Kevään opetus kokonaisuudessaan jou-
lukuun lopussa jaettavassa kevätohjel-
massa.
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Avoin atk-paja 3 4 0 1 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 17.00-20.00  5.9.-5.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €/kerta
Avoin atk-paja, johon voi tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan atk-taitoja sekä hakemaan 
mahdollisia ratkaisuja omiin pulmatilanteisiin. 
Kurssipaikalle voi tuoda myös oman koneen-
sa ja atk-pajalle voi osallistua niin moneen ker-
taan kuin katsoo itse tarpeelliseksi. Atk-pajan 
kokoontumiskerrat: 5.9., 26.9., 10.10., 17.10., 
21.11., 5.12. Ilmoittautumiset paikan päällä jo-
kaiselle kerralle erikseen, myös kurssimaksu 6 
€/kerta suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Älypuhelimeen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 2 2
Pohitullin koulu  ma 17.00-20.00 
ke 17.00-20.00  28.11.-30.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 22.11. mennessä
Älypuhelinkurssilla tutustutaan älypuhelimien 
perusasioihin. Kurssilla käydään lävitse nykyis-
ten älypuhelimien eri käyttöjärjestelmiä ja yh-
teystapoja sekä niiden mahdollisuuksista netin 
ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tietoa saa myös 
älypuhelimien erilaisista ilmaisista sekä maksul-
lisista hyöty- ja hupiohjelmista. Mahdollisesti 
oma jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkei-
neen, esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, 
kannattaa myös ottaa mukaan kurssille.
 
Tablettitietokoneeseen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 2 3
Pohitullin koulu  to 17.00-20.00  1.12.-8.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 25.11. mennessä
Tablettitietokonekurssilla tutustutaan tablet-
titietokoneiden perusasioihin. Kurssilla käy-
dään lävitse yleisimpien tablettitietokoneiden 
käyttötapoja sekä niiden mahdollisuuksia ne-
tin ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tutustutaan 
tablettitietokoneille suunnattuihin erilaisiin il-
maisiin että maksullisiin hyöty- ja hupiohjel-
miin. Oman jo aiemmin hankkimansa tabletti-
tietokoneen kaikkine tarvikkeineen kannattaa 
ottaa myös mukaan kurssille.

Pilvipalveluihin 
tutustuminen 3 4 0 1 2 2 4
Pohitullin koulu  ke 17.00-20.15  28.9.-5.10.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 22.9. mennessä
Mitä ovat pilvipalvelut? Mihin niitä oikein käy-
tetään? Onko niiden käyttö turvallista? Kurssilla 
käsitellään kahta ilmaista yleisintä pilvipalvelua, 
Google Drive ja Microsoft OneDrive. Kurssilla tu-
tustutaan tiedostojen tallennukseen, säilytyk-
seen ja niiden jakamiseen em. pilvipalveluissa. 
Lisäksi käydään lävitse, miten näitä pääsee käyt-
tämään ja mikä tunnus tarvitaan kyseisiin pilvi-
palveluihin ja luodaan myös tarvittava tunnus 
kurssilaisille niin haluttaessa.

Tietokoneen tietoturvallisuus, 
päiväkurssi 3 4 0 1 2 2 5
Pohitullin koulu
ma 13.00-16.15  24.10.-31.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 18.10. mennessä
Miten saan koneeni tietoturvalliseksi? Miten tar-
kistan koneen päivitykset ja mitä päivityksiä voi 
valinnaisesti asentaa? Mistä voin turvallisesti la-
data ja asentaa itselle ohjelmia? Miten poistan 
internetin sivuhistorian verkkopankkiasioinnin 
jälkeen? Lyhytkurssilla tutustutaan myös tarjol-
la oleviin ilmaisiin tietoturvaohjelmiin ja niiden 
turvallisiin lataus- ja asennuspaikkoihin.
 

Eläkeläisten atk-alkeiskurssi
 3 4 0 1 2 3 1
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  12.9.-28.9.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ikäihmisten oma atk-peruskurssi on tarkoitettu 
henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
tietokoneista tai perusasiat tietokoneen käytös-
tä ovat unohtuneet. Kurssilla tutustutaan rau-
halliseen tahtiin tietokoneen käyttöön ihan 
alkeista lähtien, kuin myös internetin ja sähkö-
postin alkeisiinkin.

Eläkeläisten
digikuvakurssi 3 4 0 1 2 3 2
Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  25.10.-3.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 19.10. mennessä
Eläkeläisten omalla digikuvakurssilla tutustaan 
tavallista rauhallisempaan tahtiin kuvien tuon-
tiin tietokoneelle sekä kuvankäsittelyn perustei-
siin yleisimmillä ja osin ilmaisillakin kuvankäsit-
telyohjelmilla. Kurssille voi ja kannattaa ottaa 
mukaan ensimmäisillä kerroilla oman kameran-
sa oheislaitteineen tai muun tallennusvälineen, 
joka sisältää mielellään runsaasti omia kuvia. 
Ajan antaessa myöden tutustutaan myös ku-
vakirjan tekoon Ifolor-kuvakirjaohjelman avulla.

Eläkeläisten
atk-kertauskurssi
 3 4 0 1 2 3 3
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  9.11.-23.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 3.11. mennessä
Ikäihmisten atk:n kertaus- ja jatkokurssi on tar-
koitettu henkilöille, jotka haluavat kerrata omia 
atk-taitojaan. Kurssilla myös syvennetään aikai-
semmin opittuja aiheita, esimerkiksi tekstinkä-
sittelyä, kuvankäsittelyä sekä sähköpostin ja in-
ternetin hyötykäyttöä. Aiheet voivat olla osittain 
myös kurssilaisten toiveitten mukaisia.
 
Eläkeläisille älypuhelimeen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 3 4
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  3.10.-5.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 29.9. mennessä
Ikäihmisille tarkoitetulla älypuhelinkurssilla tu-
tustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien pe-
rusasioihin. Kurssilla käydään lävitse nykyisten 
älypuhelimien eri käyttöjärjestelmiä ja yhteys-
tapoja sekä niiden mahdollisuuksista netin ja 
sähköpostin käytössä. Lisäksi tietoa saa myös 
älypuhelimien erilaisista ilmaisista sekä mak-
sullisista hyöty- ja hupiohjelmista. Mahdollisesti 
oma, jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkei-
neen, esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, 
kannattaa ottaa mukaan kurssille.

Eläkeläisille 
tablettitietokoneeseen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 3 5
Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  22.11.-24.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 16.11. mennessä
Ikäihmisille tarkoitetussa tablettitietokonekurs-
silla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tablettitie-
tokoneiden perusasioihin. Kurssilla käydään 
lävitse yleisimpien tablettitietokoneiden käyt-
tötapoja sekä niiden mahdollisuuksista netin 
ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tutustutaan 
tablettitietokoneille suunnattuihin erilaisiin il-
maisiin että maksullisiin hyöty- ja hupiohjelmiin. 
Oma, jo aiemmin hankittu tablettitietokone 
kaikkine tarvikkeineen kannattaa ottaa mukaan.

TIETOTEKNIIKAN 
VERKKOKURSSEJA

C-ohjelmointikielen perusteet 
verkossa, osa I 3 4 0 2 2 1 0
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
13.9.-20.10.  Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 €
Ilm. 5.9. mennessä
Kurssi johdattaa sinut askel askeleelta 
C-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi suo-
ritetaan kokonaan netissä vuorovaikut-
teisella alustalla itseopiskeluna tutorin 
avustuksella. Ei lähitapaamisia. Kurssi on 
pehmeä johdatus ohjelmointiin sellaisel-
le, jolla ei ole aiempaa ohjelmointikoke-
musta, mutta halua ohjelmoinnin opiske-
luun löytyy. C-kieli on yksi suosituimmista 
ja laajimmalti käytetyistä ohjelmointikie-
listä. Se on yleiskäyttöinen ohjelmointi-
kieli ja käytettävissä lähes kaikissa ole-
massa olevissa tietokonejärjestelmissä. 
Sisältöteemat: johdatus ohjelmointiin, 
muuttujat, ohjelmalauseet, lausekkeet ja 
operaattorit, if-lauseet, silmukkarakenteet, 
funktiot ja numeeriset taulukot. Tutori on 
käytettävissä kurssin aikana reaaliaikaisel-
la keskustelukanavalla kahdesti viikossa (ti 
ja to klo 19.00-20.30). Tutori vastaa keskus-
telufoorumilla esitettyihin kysymyksiin ar-
kipäivisin 24h kuluessa. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

Tutustu ohjelmointiin Scratchin 
avulla, verkkokurssi 3 4 0 2 2 1 5
Verkkokurssi (Internetin välityksellä) 
ke 18.00-19.30  2.11.-23.11.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 84 €  
Ilm. 25.10. mennessä
Kurssilla käydään läpi mitä on ohjel-
mointi, ohjelmoinnin logiikka ja perus-
käsitteistö sekä tutustutaan alakoulu-
laisen tapaan harjoitella ohjelmointia 
Scratchin avulla. Kurssi suoritetaan ko-
konaan netissä vuorovaikutteisella alus-
talla itseopiskeluna kouluttajan avus-
tuksella. Kurssi ja sen materiaalit ovat 
verkossa ja sen kesto on 2 oppituntia nel-
jänä viikkona peräkkäin. Tiistaisin klo 18. 
Ohjelmistovaatimukset: Internet-selain ja 
Adobe Flash-selainlaajennus. Kurssi toteu-
tetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

Excel 2016 -perusteet, 
taitotaso 1, verkkokurssi 3 4 0 2 2 2 0
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
to 18.00-19.30  3.11.-24.11.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 84 €  
Ilm. 25.10. mennessä
Kurssilla opiskellaan Microsoft Office -tuo-
teperheeseen kuuluvan Excel 2016 -tau-
lukkolaskentasovelluksen peruskäyttö. 
Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuo-
rovaikutteisella alustalla itseopiskeluna 
kouluttajan avustuksella. Sisältöteemat: 
käyttöliittymä, tiedon syöttäminen, lasku-
kaavat ja perusfunktiot, muotoilut, lajittelu 
ja suodattaminen, kaavioiden luominen. 
Kouluttaja on käytettävissä kurssin aikana 
reaaliaikaisella keskustelukanavalla to klo 
18.00-19.30. Kouluttaja vastaa keskustelu-
alueilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivi-
sin 24h kuluessa. Kurssin suorittamisesta 
saa todistuksen. Ohjelmistovaatimukset: 
Excel 2016. Kurssi toteutetaan yhteistyös-
sä Viope Oy:n kanssa.

Eläkeläisten
tietokoneen 
hallintakurssi 3 4 0 1 2 3 6
Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  29.11.-1.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 23.11. mennessä
Miten siivoan koneeni ja nopeutan sen toimin-
taa samalla? Miten ja mistä saan muutettua ko-
neen tärkeitä asetuksia? Mistä voin poistaa tur-
vallisesti itselle turhia ohjelmia? Kurssiaamuina 
tutustutaan tietokoneen yleisimpiin tärkeisiin 
asetuksiin, sekä turvalliseen siivoamiseen yli-
määräisistä ja turhista tiedoista ja tiedostoista.

Eläkeläisten 
Facebook-kurssi 3 4 0 1 2 3 7
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
17.10.-7.11.  Internetmarkkinoinnin
ja sosiaalisen median kouluttaja
Sirkku Hirvonen  Kurssimaksu 20 €
Ilm. 11.10. mennessä
Miten luon itselleni tunnuksen Facebookiin? 
Miten sitä Facebookia oikein käytetään? Miten 
löydän kaverit ja miten niitä lisätään? Miten 
saan ladattua sinne kuvia? Miten ja mistä 
muutan niin käyttäjä- kuin turvallisuusase-
tuksia? Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tah-
tiin yleisimpään sosiaalisen median palveluun 
Facebookiin ja sen käyttöön. Kurssille voi myös 
halutessaan ottaa mukaan oman kannettavan 
koneensa, tablettinsa tai älypuhelimensa.

Sosiaalisen median 
infopäivä 3 4 0 1 2 4 1
Pohitullin koulu  ke 13.00-16.15  12.10.
Internetmarkkinoinnin ja sosiaalisen
median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 6.10. mennessä
Infopäivässä saa tietoa yleisimmistä ja suosi-
tuimmista sosiaalisen median palveluista, ku-
ten Facebookista ja Twitteristä, sekä mitä ne 
ovat ja miten niitä pääsee käyttämään ja mi-
ten niitä voi hyödyntää.
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 Käytännön
 taidot

Saaristolaivurikurssi 5 1 0 2 2 5 2
Pohitullin koulu  ma 17.50-21.00
to 17.50-21.00  24.10.-1.12.
Insinööri Aarre Salmi  Kurssimaksu 52 € 
Ilm. 17.10. mennessä
Merenkulun peruskurssi aivan alkeista lähtien. 
Kurssi antaa valmiudet veneillä turvallisesti saa-
ristossa merikarttaa ja kompassia hyväksi käyttä-
en. Kokoontumiskertoja 11. Kurssilla käsitellään 
Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten 
mukainen asiakokonaisuus. Kurssille otetaan 
20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä, mi-
nimimäärä on 10 opiskelijaa. Ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla tehdään yhteinen tarvike-
tilaus (oppikirja, harjoituskartta, yhdenkäden 
harppi, astelevy ym.), joten tuolloin on syytä 
olla paikalla tai ainakin ottaa yhteyttä opetta-
jaan. Navigaatioseura Isokarin Kiertäjät ry jär-
jestää saaristomerenkulkuopin tutkinnon per-
jantaina 9.12. klo 18–22, erillinen tutkintomaksu. 
Lisätietoja tutkinnosta saa kurssin opettajalta. 
Kokoontumiset ovat maanantaisin ja torstaisin.

Puutarhapiiri 7 1 0 3 2 0 1
Viikaisten koulu  ke 18.00-19.45
21.9.-2.11.  18.1.-7.6.  FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 14.9. mennessä
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhan-
hoidosta. Osanottajien kiinnostuksen mukaan 
valitaan sopivia aiheita. Syyskaudella neljä ko-
koontumista: 21.9., 5.10., 19.10. ja 2.11. Keväällä 
kokoontumisia on 9: 18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 
5.4., 26.4., 10.5. ja 7.6. Lukukausimaksu koko kurs-
silta on 32 € ja se laskutetaan kokonaisuudessaan 
syyslukukaudella. Vain syyskaudella osallistuvilta 
maksu on 14 € ja vain keväällä osallistuvilta 24 €.

Sieniretki
 7 1 9 8 2 0 6
Lähtö Viikaisten koulun pihalta
to 17.00-20.00  15.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 7 €  Ilm. 12.9. mennessä
Säänmukainen varustus. Lähdetään omilla au-
toilla tai kimppakyydeillä Viikaisten koulun pi-
halta (Viikaistenkatu 3). Kurssimaksun 7 € voi 
maksaa käteisellä paikan päällä. Lyhytkurssi. 

Katso myös Lähdetään sieniretkelle 
-luento ti 13.9. Laitilan osasto s. 11

Puun polttokurssi
 7 1 9 8 2 1 0
Warma-Uunit Oy:n tilat  ti 17.00-19.30 
11.10.  Toimitusjohtaja Vesa Salminen ja 
kehityspäällikkö Aki Aarinen
Ei kurssimaksua  Ilm. 30.9. mennessä
Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Warma-
Uunit Oy:n sekä Uudenkaupungin kaupun-
gin Hinku-hankkeen kanssa kaikille kiinnostu-
neille suunnatun yhden illan tilaisuuden, jossa 
käydään läpi erilaisia puun polttamiseen liitty-
viä kysymyksiä. Käsitellään seuraavia teemoja: 
1. Oikeanlainen sytyttäminen. Kerrotaan miten 
tulisija pitäisi sytyttää ja miksi, sen jälkeen esitel-
lään sytytys. 2. Tehdaskierros. Kuljetaan kaake-
litehtaan ja kokoonpanohallin läpi laboratorio-
tilaan, esitellään matkalla tulisijavalmistusta. 3. 
Puhtaan palamisen polttotekniikka. Tapahtuu 
laboratoriotilassa. Sytytetään tulisija ja esitel-
lään päästömittausta. Esitellään hyvän ja huo-
non polton päästömittaustuloksia. 4. Tehokas 

 Liikunta ja
 terveys

Liikunta
Päiväjooga 8 3 0 1 2 0 0
Ugin Työväentalo  ke 16.00-17.30
21.9.-30.11.  18.1.-26.4.
Joogaohjaaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 14.9. mennessä
Perus hatha-joogaa ja venyttelyä. Tunnit sopi-
vat niin aloittelijoille kuin pitempään mukana 
olleille. Vaatimuksia notkeuden ja akrobatian 
suhteen ei ole, sillä liikkeet tehdään oman ke-
hon rajoissa. Ota mukaan alusta ja halutessasi 
esim. viltti tai villasukat loppurentoutukseen. Ei 
kokoontumista viikolla 43.

Aamuista hathajoogaa 8 3 0 1 2 0 1
Seikowin koulu  ma 8.15-9.45
19.9.-5.12.  16.1.-10.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 12.9. mennessä
Aamuharjoituksessa virittäydytään tulevaan 
päivään. Harjoitukset koostuvat dynaamisista 
ja voimaannuttavista venyttelyistä ja asanois-
ta. Lämmin joustava asu (tarrapohjaiset sukat) 
ja alusta mukaan. Mahdolliset muut välineet 
sovitaan kurssin alussa.

Jooga 8 3 0 1 2 0 2
Seikowin koulu  ti 19.00-20.30
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 12.9. mennessä
Hatha-joogaa kaikille, harjoituksissa pyritään 
palautumaan työpäivän jälkeen. Lämmin jous-
tava asu (tarrapohjaiset sukat) ja alusta mu-
kaan. Mahdolliset muut välineet sovitaan kurs-
sin alussa.

polttotapa. Esitellään hyvän ja huonon polton 
lämmönvarauskäyriä sekä tutkitaan miten illan 
alussa sytytetty tulisija on lämmennyt. Kurssi ko-
koontuu Warma-Uunit Oy:n tiloissa osoitteessa 
Lokalahdentie 1. Maksuton, ennakkoilmoittau-
tuminen rajallisten tilojen takia. Kahvitarjoilu.

Syötävän koristeellista 1 8 1 0 2 2 1 1
Pohitullin koulu  la 10.00-14.30  12.11.
Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 4.11. mennessä
Tervetuloa tutustumaan hedelmä- ja vihannesko-
risteiden värikkääseen maailmaan! Kurssilla ope-
tellaan helppoja ja samalla näyttäviä kokonaisuuk-
sia tutuista hedelmistä ja vihanneksista. Mukaan 
pääset sillä, että osaat siivuttaa omenan, juju on-
kin siinä miten siivut avataan! Mukaan kurssille 
tarvitset: 2 punaista omenaa, 1 porkkana, 1 lant-
tu, 1/2 vesimeloni, leikkuulauta ja astia muotoi-
lujen kotiinkuljetusta varten. Ripauksen ennak-
koluulottomuutta ja avointa mieltä! Kurssilta voit 
ostaa opettajalta muotoiluveitsen hintaan 8 €. 
Voit myös osallistua 2-kurssille Laitilassa la 26.11., 
mikäli haluat vielä jatkaa opiskelua. Lyhytkurssi.

Alkupaloja ja kevyttä purtavaa 
thaimaalaiseen tapaan 8 1 0 2 2 3 0
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  27.9.
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 20.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan herkullisia käsintehtyjä 
herkkuja thaimaalaiseen tapaan. Opettaja tuo 
materiaalit ja niistä maksetaan käytön mukaan 
(n. 15 €) paikan päällä. Lyhytkurssi.

Aasialaista lähiruoka-aineista
 8 1 0 2 2 3 1
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  1.11. 
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 25.10. mennessä
Kotimaisista raaka-aineista on helppo luoda 
thai-tyylisiä ateriakokonaisuuksia, tule kokei-
lemaan ja hämmästymään! Opettaja tuo ma-
teriaalit ja niistä maksetaan käytön mukaan (n. 
15 €) paikan päällä. Lyhytkurssi.

Kasvisruokaa 
thaimaalaiseen tapaan 
 8 1 0 2 2 3 2
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  29.11. 
Ravintoloitsija Akraya Salomaa
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.11. mennessä
Kasvisruokaakin voi valmistaa itämaiseen tyy-
liin. Opettaja tuo materiaalit ja niistä makse-
taan käytön mukaan (n. 15 €) paikan päällä. 
Lyhytkurssi.

Järjestyksenvalvojan 
perus- ja kertauskurssi 8 2 0 2 2 1 2
Pohitullin koulu  pe, ma ja ti 16.30-21.00
la 10.00-18.00, su 11.00-18.00  23.9.-27.9.
X-Sec Group Oy:n kouluttajat
Kurssimaksu 130 € (kertauskurssi 65 €)
Ilm. 14.9. mennessä
Järjestyksenvalvojan peruskurssin koulutus-
ohjelma on sisäministeriön määrittelemän si-
sällön mukainen (32 h). Järjestyksenvalvojana 
voi toimia esim. yleisötapahtumissa, ravintolois-
sa, laivalla nuhteeton 18 vuotta täyttänyt hen-
kilö, joka on suorittanut kurssin ja siihen liitty-
vän kokeen hyväksytysti. Kurssin suorittamisen 
jälkeen saa koulutustodistuksen, jolla voi hakea 
järjestyksenvalvojakorttia poliisilta. Kurssin yh-
teydessä on mahdollista suorittaa myös kertaus-
kurssi (8 h). Kertaamaan voi hakeutua kuusi kuu-
kautta ennen aikaisemman järjestyksenvalvojan 
hyväksynnän päättymistä tai viimeistään kuusi 
kuukautta järjestyksenvalvojakortin voimassa-
olon päättymisen jälkeen. Kertauksen aikatau-
lu on seuraava: la 24.9. klo 10-17 ja kurssimaksu 
on 65 €. Läsnäolo peruskurssilla kaikkina viite-
nä kurssipäivänä on pakollinen. Erityiskurssi.

Rannikkolaivurikurssi 5 1 0 2 2 5 3 
Pohitullin koulu ma  17.50-21.00 ja 
to 17.50-21.00, 6.3.-20.4.

Hedelmäisen herkulliset 
kakun koristeet 8 1 0 2 2 1 2 
Pohitullin koulu la 10.00-14.30 1.4.

Viinikurssi  
(aikataulu avoin)

Geokätköily 9 9 9 9 2 2 1
Viikaisten koulu  to 18.00-20.15
29.9.-6.10.  Tuukka Koskenrouta
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 20.9. mennessä
Geokätköilykurssilla käydään läpi seuraavaa: 
kätköilyetiketti, tunnusten luominen, kätkötyy-
pit, attribuutit, käytettävät ohjelmat, laitteet, va-
rusteet yms. mitä harrastusta aloitellessa voi tul-
la vastaan. Tarkoitus on käydä läpi perusasioita 
ja helpottaa kätköilyharrastuksen aloittamista. 
Voit ottaa mukaan omia välineitä (tietokone, 
gps, älypuhelin). Toisella kokoontumiskerralla 
mennään myös maastoon. Lyhytkurssi.

Äijäjooga 8 3 0 1 2 0 3
Haapaniemen koulu  ma 17.00-18.30
19.9.-5.12.  16.1.-10.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla tehdään kaikille soveltuvia hathajoo-
ga-harjoituksia. Kurssi soveltuu kaikenikäisille ja 
-kuntoisille miehille. Lämmin joustava asu (tar-
rapohjaiset sukat) ja alusta mukaan.

Hyvinvointia joogasta 8 3 0 1 2 0 4
Seikowin koulu  pe 13.30-15.00
23.9.-9.12.  20.1.-21.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 14.9. mennessä
Lempeää hatha-joogaa. Kurssi soveltuu erityi-
sesti jo keski-ikään ehtineille ja sen ylittäneille 
sekä erilaisia tuki- ja liikuntaelinten rajoitteita 
omaaville henkilöille. Hyvä myös aloittelijoille. 
Lämmin joustava asu (tarrapohjaiset sukat) ja 
alusta mukaan. Mahdolliset muut välineet so-
vitaan kurssin alussa.

Dynaaminen hatha-jooga 8 3 0 1 2 0 7
Seikowin koulu  su 13.00-14.30
25.9.-11.12.  8.1.-9.4.
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 16.9. mennessä
Dynaaminen hatha-jooga sopii niin vasta-alka-
jalle kuin aiemmin jooganneelle. Tunnilla teh-
dään kehoa voimistavia, notkeutta lisääviä sekä 
tasapainoa harjoittavia asanoita eli asentoja. 
Dynaaminen hathajooga on aktiivisempaa ja 
hieman haastavampaa kuin perinteinen hatha-
jooga. Se nostaa sykettä ja laittaa ihmisen hikoi-
lemaan. Liikesarjat ovat pidempiä kuin tavalli-
sessa hathajoogassa.

Iltajooga 8 3 0 1 2 0 8
Novidan liikuntasali  pe 17.30-19.00
23.9.-2.12.  20.1.-28.4.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 15.9. mennessä
Ihana tapa lopettaa työviikko ja siirtyä viikon-
loppuun! Perus hatha-joogaa ja venyttelyä. 
Tunnit sopivat niin aloittelijoille kuin pitem-
pään mukana olleille. Vaatimuksia notkeuden 
tai akrobatian suhteen ei ole, sillä liikkeet teh-
dään oman kehon rajoissa. Ota mukaan alusta 
ja halutessasi esim. viltti loppurentoutukseen. 
Ei kokoontumista viikolla 43.

Eläkeläisten liikunta 1,
naiset 8 3 0 1 2 0 9
Seikowin koulu  ti 9.30-10.15
13.9.-13.12.  10.1.-18.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 6.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas-
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan jumppa-alus-
ta ja juotavaa!

Eläkeläisten liikunta 2,
naiset 8 3 0 1 2 1 0
Seikowin koulu  ti 10.15-11.00
13.9.-13.12.  10.1.-18.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 6.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas-
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan jumppa-alus-
ta ja juotavaa!
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Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 5
Uudenkaupungin paloasema
ti 18.00-21.00  to 18.00-21.00
15.11.-24.11.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.11. mennessä
Opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja 
ja -taitoja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun: 
hengitys, sydämen toiminta, suuret verenvuo-
dot, äkilliset sairauskohtaukset, lisäksi haavat, 
murtumat, myrkytykset ja sähkötapaturmat. 
Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin suorit-
tamisesta saa EU:n hyväksymän kansainvälisen 
ensiaputodistuksen (7 € maksu ohjaajille) ja se 
on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka kurssiker-
ralla on pakollista. Neljä kokoontumiskertaa: 
15.11., 17.11., 22.11. ja 24.11. Lyhytkurssi. Huom. 
Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat voivat päi-
vittää korttinsa tällä kurssilla (8 t).

Ensiapu 1, päiväkurssi 6 1 0 1 2 1 6
Uudenkaupungin paloasema
ti 8.30-15.30  ke 8.30-15.30
18.10.-19.10.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 10.10. mennessä
Opiskellaan ensiavun antamisen perustieto-
ja ja -taitoja. Painottuu hätäensiavun opiske-
luun: hengitys, sydämen toiminta, suuret ve-
renvuodot, äkilliset sairauskohtaukset, lisäksi 
haavat, murtumat, myrkytykset ja sähkötapa-
turmat. Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin 
suorittamisesta saa EU:n hyväksymän kansain-
välisen ensiaputodistuksen (7 € maksu ohjaa-
jille) ja se on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo mo-
lempina kurssipäivinä on pakollista. Lyhytkurssi. 
Sisäänkäynti Paloasemalle Novidan puoleisesta 
päädystä ja autot pysäköitävä Novidan parkki-
paikalle, mikäli tilaa on.

Rentouttava 
mindfulness, syksy 8 3 0 2 2 3 0
Viikaisten koulu  ke 18.30-20.00
21.9.-19.10.  Luontaishoitaja Suvituulia 
Tuppurainen  Kurssimaksu 12 € 
Ilm. 14.9. mennessä
Lukuvuoden kuluessa järjestettäville Mindful-
ness-kursseille voit osallistua oman aikatau-
lusi mukaan, joko vain yhteen tai kahteen tai 
useampaan, kurssi-illat ovat itsenäisiä osioita. 
Läsnäoloa ja rentoutumista, hyvinvointia ja ole-
mista. Juuri oiva lääke kiireiseen elämänrytmiin. 
Ota mukaan lämmintä kuten viltti ja villasukat. 
Viisi kokoontumiskertaa.

Rentouttava 
mindfulness, loppusyksy 8 3 0 2 2 3 1
Viikaisten koulu  ke 18.30-20.00
2.11.-30.11.  Luontaishoitaja
Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 25.10. mennessä
Läsnäoloa ja rentoutumista, hyvinvointia ja ole-
mista. Juuri oiva lääke kiireiseen elämänrytmiin. 
Ota mukaan lämmintä kuten viltti ja villasukat. 
Viisi kokoontumiskertaa.

Meditaatio 8 3 0 2 2 3 6
Viikaisten koulu  to 19.00-21.15
22.9.-1.12.  19.1.-27.4.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 13.9. mennessä
Meditaatio ei ole ryppyotsaista mantran tois-
tamista tai väkisin hiljaa olemista. Se on pal-
jon enemmän: olemista, läsnäoloa. itsehoitoa. 
Kurssin aikana tehdään erilaisia tekniikoita ku-
ten ohjattuja mielikuvamatkoja ja meditaatio-
ta liikkeen kera. Tutustutaan myös meditaatiota 
auttaviin keinoihin, kuten rauhoittavaan mu-
siikkiin. Ota mukaan oma vesipullo ja viltti tms. 
lämmintä. Ei kokoontumista 27.10.

Rentouttava mindfulness
talvi 8 3 0 2 2 3 2
ke 18.1.-15.2.

Rentouttava mindfulness
kevät 8 3 0 2 2 3 3
ke 1.3.-29.3. 

Rentouttava mindfulness
loppukevät 8 3 0 2 2 3 4
ke 5.4.-26.4.

Eläkeläisten liikunta, 
miehet 8 3 0 1 2 1 1
Seikowin koulu  ti 11.15-12.00
13.9.-13.12.  10.1.-18.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 6.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas-
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan jumppa-alus-
ta ja juotavaa.

Tai ji
 8 3 0 1 2 2 0
Seikowin koulu  la 12.00-16.00
10.9.-17.12.  14.1.-6.5.
Tai ji -ohjaaja Jarkko Eskola
Kurssimaksu 29 €  Ilm. 7.9. mennessä
Taiji on kiinalainen liikunnallinen energiahar-
joitus, jonka juuret ovat tuhansien vuosien ta-
kaisessa kiinalaisessa joogassa ja kiinalaisten 
munkkien hengitysharjoituksissa. Taijin pe-
rinteisen jang-tyylin päämääränä on ihmisen 
bioenergian tasapainottaminen ja bioenergia-
tason nostaminen. Taijilla on voimakkaasti ter-
veyttä edistävä vaikutus. Harjoitukset sisältävät 
liikkeiden opettelua, teoriaa sekä rentoutus- 
ym. harjoituksia. Varusteiksi väljä, pitkähihai-
nen asu ja makuualusta. Kokoontumiskerroilla 
yksi 15 min tauko, tarvittaessa vesipullo mu-
kaan. Kokoontumiset: 10.9., 1.10., 29.10., 26.11. 
ja 17.12. Keväällä 14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5.

Taijin alkeiskurssi 8 3 0 1 2 2 1
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ma 17.00-18.30  19.9.-28.11.
Ohjaajana Maija Pietilä
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 12.9. mennessä
Koho kehon harjoituksena toteutettava taiji 
sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Tällä alkeis-
kurssilla käydään läpi ykkösliikesarjaa ja se so-
pii hyvin lajiin tutustuville. Ota mukaan makuu-
alusta, pitkähihaiset joustavat löysät vaatteet 
ja juotavaa.

Chi kung 3 0 1 2 2 4
Viikaisten koulu  to 17.30-18.30
22.9.-1.12.  19.1.-30.3.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 15.9. mennessä
Chi kung on vanha kiinalainen oppi kehon ener-
gian eli chin hallinnasta ja liikuttamisesta yk-
sinkertaisten liikkeiden avulla. Harjoitus toimii 
mieltä rauhoittavana ja keskittymistä lisäävänä 
ja auttaa näin yleiseen hyvään oloon. Ota mu-
kaan alusta ja villasukat, päällä olevat vaatteet 
mielellään luonnonmateriaalia. Syksyllä 10 ko-
koontumista, ei viikolla 43.

Jooga, Lokalahti 8 3 0 1 2 3 2
Lokalahden koulu  to 18.00-19.30
15.9.-8.12.  12.1.-4.5.
Jooganopettaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 56 €
Jooga on sekä mielen että kehon harjoitusta. 
Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallin-
taa ja parantavat keskittymiskykyä, hengityksen 
laatua sekä kykyä rentoutua. Kaikki harjoitukset 
tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa 
kuunnellen ja kunnioittaen. Harjoitukset sopi-
vat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin joo-
ganneille. Mukaan lämmin väljä asu ja alusta.

Kevennetty 
kimppisjumppa 8 3 0 1 2 4 1
Uimahallin judosali  ti 15.00-16.00
13.9.-13.12.  10.1.-25.4.
Lähihoitaja-hieroja Maria Kettunen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 9.9. mennessä
Eläkeläisille tarkoitetussa liikuntatuokiossa on 
tarjolla hauskaa, monipuolista sekä kevennettyä 
jumppaa kaiken kuntoisille Uudenkaupungin 
uimahallin alakerrassa, judosalissa. Mukavaa 
yhdessäoloa liikunnan merkeissä. Mahdollisuus 
soveltaa tunti jokaisen oman kunnon mukaan. 
Tunnille mukaan tarvitset juomapullon sekä 
mukavat liikunnalliset vaatteet. Ei kokoontu-
mista 27.9. eikä 4.10.

Circuit training  8 3 0 1 2 4 2
Uimahallin judosali  ti 16.00-17.00
13.9.-13.12.  10.1.-25.4.
Lähihoitaja-hieroja Maria Kettunen
Kurssimaksu 40 €
Kuntopiiriin kuuluu koko kehon lihasten suori-
tuskykyä kehittäviä liikkeitä. Se sopii niin mie-
hille kuin naisille. Circuit-harjoittelussa voit itse 
päättää kuinka raskaan harjoittelustasi teet ja 
voit keskittyä vain omaan tekemiseesi ja jaksa-
miseesi. Tuntiin sisältyy alkulämmittely ja lop-
puvenyttelyt. Varustus: Sisäliikunta-asu, pieni 
pyyhe, juomapullo. Kokoontumiskerran kesto 
50 minuuttia. Ei kokoontumista 27.9. eikä 4.10.

Piloxing 8 3 0 1 2 4 3
Uimahallin judosali  ti 17.00-18.00
13.9.-13.12.  10.1.-25.4.
Lähihoitaja-hieroja Maria Kettunen
Kurssimaksu 40 €
Piloxing on hauska, helppo ja tehokas ryhmälii-
kuntatunti, joka sisältää vaikutteita pilateksesta, 
nyrkkeilystä ja tanssista. Intensiivisellä ja vauh-
dikkaalla tunnilla nyrkkeily-, pilates- ja tanssi-
sarjat vuorottelevat muodostaen tehokkaan 
samanaikaisesti kehoa vahvistavan ja huolta-
van treenin. Tunnin lopuksi lyhyt lihaskunto-
osuus ja venyttelyt. Tunti ei sisällä mutkikkaita 
koreografioita. Varustus: Sisäliikunta-asu, pieni 
pyyhe ja juomapullo. Kokoontumiskerran kesto 
60 minuuttia. Ei kokoontumista 27.9. eikä 4.10.

Ensiapu ja terveys
Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 4
Uudenkaupungin paloasema
ti 18.00-21.00  to 18.00-21.00  27.9.-6.10.
SPR:n kouluttaja  Kurssimaksu 46 €
Ilm. 19.9. mennessä
Opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja 
ja -taitoja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun: 
hengitys, sydämen toiminta, suuret verenvuo-
dot, äkilliset sairauskohtaukset, lisäksi haavat, 
murtumat, myrkytykset ja sähkötapaturmat. 
Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin suo-
rittamisesta saa EU:n hyväksymän kansainväli-
sen ensiaputodistuksen (7 € maksu ohjaajille) 
ja se on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka kurs-
sikerralla on pakollista. Neljä kokoontumisker-
taa: 27.9., 29.9., 4.10. ja 6.10. Lyhytkurssi. Huom. 
Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat voivat päi-
vittää korttinsa tällä kurssilla (8 t). Sisäänkäynti 
Paloasemalle Novidan puoleisesta päädystä ja 
autot pysäköitävä Novidan parkkipaikalle. 

Luento meditaatiosta 8 3 0 2 2 3 8
Viikaisten koulu  la 12.00-14.15  8.10.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 30.9. mennessä
Luennolla tehdään pieni kurkkaus meditaati-
ossa olemisen ihmeelliseen maailmaan. Mitä 
meditaatio on ja miten sitä voi harjoittaa eri ta-
voilla? Tehdään myös ohjattu meditaatio-har-
joitus. Tilaisuus sopii ihmisille, joilla on vaikeuk-
sia oman harjoituksensa kanssa tai kiinnostus 
meditaatioon, muttei vielä keinoa harjoittaa 
sitä. Luentomaksu 6 € kerätään paikan päällä.

Energiahoito 8 3 0 2 2 4 1
Viikaisten koulu  Joka 3. viikko
la 11.00-15.30  1.10.-3.12.  21.1.-13.5.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 150 €  Ilm. 21.9. mennessä
Kurssin aikana opiskellaan energiahoidon pe-
rusteet itsen ja toisten hoitamiseen sekä kau-
kohoitoon. Lisäksi käsitellään energiamaail-
maan liittyviä käsitteitä kuten chakrat, aurat ja 
enkelit. Sopii niin aloittelijoille kuin asiaan jo tu-
tustuneille. Syyskauden kokoontumiset: 1.10., 
22.10., 12.11. ja 3.12.. Keväällä 21.1., 18.2., 11.3., 
1.4., 22.4., ja 13.5. Mukaan alusta, viltti. villasu-
kat ja vesipullo.

Naurujooga 8 3 0 2 2 4 3
Viikaisten koulun liikuntasali 
la 12.00-14.15  26.11.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 17.11. mennessä
Nauramisesta tulee hyvä olo. Tämä oli naurujoo-
gan kehittäjän Madan Katarian ajatus, kun hän 
lähti luomaan tätä tekniikkaa, jossa nauretaan 
juuri ei millekään erityiselle, pelkän nauramisen 
ilon vuoksi. Pukeudu mukavasti ja ota mukaan 
alusta ja vaikka viltti loppurentoutusta varten. 
Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

Äänenkäyttö 8 3 0 2 2 5 0
Viikaisten koulu
ti 18.00-19.30  20.9.-29.11.
Luontaishoitaja Suvituulia Tuppurainen
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 13.9. mennessä
Harmonisen äänenkäytön tekniikalla pyritään 
rentouttamaan äänentuottoa, jotta se kestää 
paremmin pitkään puhumista ja jotta siihen tu-
lee luonnostaan enemmän voimaa. Harjoittelu 
auttaa myös laulamisessa, vaikkei tunneilla var-
sinaisesti lauletakaan. Ota mukaan villasukat 
ja oma vesipullo. Ei kokoontumista viikolla 43.

HUOM! 
Katso myös terveyteen 
liittyvät Ikääntyvien yliopiston
verkkoluennot sivulla 15!



Historia 

Perinneillat, Santtio
 1 3 0 1 3 0 3
Santtion Maininki  Kerran kuussa
ti 18.30-20.30  4.10.-29.11.  24.1.-21.3.
Luennoitsijana Leena Sammallahti
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 22.9. mennessä
Perinneiltojen aiheet: 4.10. Koulusta ja kokous-
huoneesta kodiksi. Santtion Betelin ja koulutalon 
vaiheita. 1.11. Santtion purettuja torppia etsimäs-
sä. 29.11. Santtion talojen jaot ja uudet pytingit 
24.1. Port Caledonia. Haaksirikon muisto. 21.2. 
Maidon tie ruokapöytään 21.3. Entisajan lasten 
leikeistä. Syksyllä maksettu 10 euron kurssimak-
su kattaa myös kevätlukukauden.

Muistelot Pyhärannassa – 
Pyhärannan historiaa, syksy
 1 3 0 1 3 0 5
Hannula  Kerran kuussa  to 18.00-20.00 
15.9.-17.11.   Hannulan isäntä 
Rauno Luttinen  Kurssimaksu 10 €
Muisteloissa on tänä syksynä aiheena 
Pyhärannan historiaa 1900-luvun alusta ny-
kyaikaan valmisteilla olevan Pyhäranta-kirjan 
pohjalta. Kokoonnutaan Hannulassa, syksyn 
aiheet: To 15.9. Maatalouden työt To 20.10. 
Metsätalouden työt To 17.11. Asuinrakennukset 
parituvista mataliin tyyppitaloihin. Syksyn kurs-
simaksu 10 € kattaa myös kevään Muistelot.

 Taide ja
 taitoaineet

Posliininmaalaus 1 1 0 3 3 2 3
Rohdaisten koulu  Joka toinen viikko
ti 15.00-18.00  20.9.-29.11.  10.1.-11.4.
Marjatta Sirkki  Kurssimaksu 38 € 
Ilm. 13.9. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis- ja jatko-opetusta 
monipuolisesti, jokaiselle toiveitten mukaan.

Käden taidot
Kankaankudonta, Kukola
 1 1 0 4 3 1 0
Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila 
to 15.45-18.00  15.9.-1.12.  12.1.-6.4. 
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kukolan kudontakurssi pidetään idyllisessä van-
han talon tuvassa. Käytettävissä on kuudet kan-
gaspuut, joihin tehdään yhteisloimia. Voit osal-
listua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan 
räsymattoa valmiiseen mattoloimeen muuta-

Pyhärannan osastonjohtajana toimii Taina Salo, 
puh. 050 310 2991 tai 040 505 8244 (kiireellisissä asioissa), 
sähköposti taina.salo@vakkaopisto.fi
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi tai 
Laitilan toimisto puh. (02) 8501 6273.
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun
kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on
valmiina alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 3.

man viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €. 
Mattojen lisäksi kudotaan muita sisustusteks-
tiilejä, kuten pöytäliinoja, pyyheliinoja ja pop-
panaa. Suunnitellaan yhdessä, millaisia kudon-
tatöitä halutaan talven aikana tehdä. Kurssille 
voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat ku-
donnan harrastajat.

Kankaankudonta, 
Kaukan kyläkoti
 1 1 0 4 3 1 2
Kaukan kyläkoti  ma 15.00-17.15
19.9.-5.12.  9.1.-3.4. 
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentami-
sen ja kudonnan perusasioita. Luodaan ja ra-
kennetaan yhteisloimia. Valmistetaan tuotteita 
pääasiassa puuvillasta, pellavasta, poppanasta 
ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja pöytäliinoja, 
mattoja sekä seinätekstiilejä. Tutustutaan myös 
villalangan käyttöön kudonnassa. Tarpeen mu-
kaan opetetaan myös kudonnan alkeita.

Kehruukurssi
 1 1 0 4 3 2 0
Santtion Maininki  pe 17.30-20.30 
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00  21.10.-23.10.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 29 €  Ilm. 14.10. mennessä
Kehräämisen jatko- ja kertauskurssi aikaisem-
min kehränneille ja samalla alkeiskurssi vasta-
alkajille. Kurssilla kehrätään värttinällä ja rukil-
la lankaa villasta ja pellavasta. Mukaan tarvitset 
oman rukin, värttinöitä on opistolla. Omaa keh-
rättävää materiaalia voi ottaa mukaan, mut-
ta kehruuvillaa voi ostaa kurssin ohjaajalta. 
Kehräämiseen sopii myös koiran tai muun lem-
mikkieläimen karva. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi
 1 1 0 4 3 2 2
Kaukan kyläkoti  ti 18.00-20.15
13.9.-1.11.  14.2.-11.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 8.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja 
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla teh-
dään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töi-
tä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjal-
koja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla 
tarvitaan: pestyjä päästä avattuja kahvipusse-
ja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula, 
leikkuri, sakset ja metalliviivoitin. Pussit on hyvä 
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Kaislanpunonta, 
Santtion Maininki 1 1 0 4 3 2 5
Santtion Maininki  pe 18.00-21.00  
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00  14.10.-16.10.
Tekstiilityönopettaja Kristiina Aaltonen
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 7.10. mennessä
Kurssilla opetellaan perustekniikoita mm. paltti-
na-, ristipunonta- ja spiraalitekniikkaa sekä pal-
mikointia. Valmistetaan erilaisia koreja, tablette-
ja, tähtiä, kransseja ym. käyttö- ja koriste-esineitä. 
Tietoa myös kaislan keräämisestä, kuivatukses-
ta ja säilytyksestä. Kurssilla tarvittavat kaislat voi 
ostaa opettajalta (n. 30 €). Lyhytkurssi.

Ompelu, 
Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 3 0
Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko 
ke 18.00-21.00  28.9.-7.12.  11.1.-22.3. 
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 14.9. mennessä
Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä ko-
din tekstiilejä. Perehdytään mallien ja materiaa-
lien valintaan, kaavoihin, leikkaamiseen, erilai-
siin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen.

Ompelu, Reila 1 1 0 4 3 3 1
Reilan koulu  Joka toinen viikko
to 18.00-21.00  15.9.-1.12.  19.1.-30.3. 
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 7.9. mennessä
Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä ko-
din tekstiilejä. Perehdytään mallien ja materiaa-
lien valintaan, kaavoihin, leikkaamiseen, erilai-
siin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen. 
Aloitus 15.9., seurava kerta 6.10. ja siitä lähtien 
joka toinen viikko.

Nypläys, Santtio
 1 1 0 4 3 4 2
Santtion Maininki  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  19.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 12.9. mennessä
Nypläystä raumalaisten mallien mukaan van-
hoille ja uusille harrastajille sekä myös alle 
15-vuotiaille. Kokoontumiset joka toinen viikko.

Pyhäranta

Pyhäranta25

 Yhteiskunta,
 ihminen, luonto Nypläys, Ihode

 1 1 0 4 3 4 3
Ihoden koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  12.9.-12.12.  16.1.-27.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 5.9. mennessä
Nypläystä raumalaisten mallien mukaan uusille 
ja vanhoille harrastajille, myös alle 15-vuotiaille. 
Kokoontumiset joka toinen viikko.

Puutyöpiiri, Kaukan kyläkoti
 1 1 0 4 3 7 4
Kaukan kyläkoti  ti 17.00-20.00
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 8.9. mennessä
Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmis-
tusta sekä korjausta ja entisöintiä.

Viulunrakennuskurssi 1 1 0 4 3 7 5
Kaukan kyläkoti  ma 18.00-21.00
19.9.-28.11.  9.1.-27.3.
Opettajana Timo Kulmala
Kurssimaksu 85 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla perehdytään viulun rakentamiseen 
aloittaen mallin ja muotin tekemisestä edeten 
kehän, pohjan, kannen ja kaulan valmistuk-
seen. Lopuksi soitin pintakäsitellään ja varus-
tetaan soittokuntoon.

Verhoilua, Kaukan kyläkoti
 1 1 0 4 3 8 3
Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko
su 10.00-15.15  18.9.-27.11.  8.1.-19.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 9.9. mennessä
Verhoile vanha huonekalusi perinteisenä käsi-
työverhoiluna tai uusin menetelmin ja materi-
aalein. Ensimmäisellä kerralla puretaan vanha 
verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, joten 
otathan työsi heti ensimmäiselle kerralle mu-
kaan. Kurssin kokoontumiset ovat joka toinen 
viikko.

Sorvauspiiri Santtiolla 1 1 0 4 3 8 6
Puu-Santtion Toimintakeskus (Palotalli)
Joka toinen viikko  to 18.00-21.00
22.9.-1.12.  12.1.-6.4.  Jarmo Valpio
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 15.9. mennessä
Joka toinen viikko kokoontuva sorvauspiiri sekä 
aloittelijoille että jo vähän kokeneemmillekin 
sorvaajille. Huom! Kurssin kokoontumispäivä 
on muuttunut.



Keväällä tulossa englantia, mutta
katso nyt syksyllä muiden osastojen
kielikurssitarjonta, erityisesti
lyhyt- ja viikonloppukurssit,
verkkokurssit sekä mahdollisuus
yksilöopetukseen. 
Huomaa myös suunnitelmissa
olevat kielikurssimatkat.

 Tietotekniikka

Atk-kurssi 
pyhärantalaisille
 3 4 0 1 3 0 1
Rohdaisten koulu  ke 17.00-20.00
12.10.-9.11.  Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 15 €
Ilm. 6.10. mennessä
Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhä-
rantalaisille. Kurssilla kerrataan aiemmin opit-
tuja atk-taitoja ja tutustutaan myös kurssilais-
ten toiveiden mukaisiin aiheisiin. Aihealueina 
on esimerkiksi sähköpostin ja internetin kerta-
usta, tutustumista tietokoneen yleisimpiin tär-
keisiin asetuksiin, sekä turvalliseen siivoamiseen 
ylimääräisistä ja turhista tiedoista ja tiedostoista, 
sekä erilaisten älylaitteiden käyttöönottamiseen 
ja käyttöön. Aiheet voivat olla myös kurssilais-
ten toiveitten mukaisia. Kurssille kannattaa ot-
taa mukaan oma kannettava tietokone, tablet-
ti tai älypuhelin.

 Käytännön taidot

Ukkoillat, syksy 8 1 0 2 3 0 2
Kappelimäen koulun kotitalousluokka, 
Laitila  Kerran kuussa  ma 18.00-21.00
3.10.-28.11.  Kokki Pertti Lindroos
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 26.9. mennessä
Miesten oma kokkausilta, kokoonnutaan kol-
me kertaa syksyn aikana. Hyvää ruokaa ja 
mukavia juttuja. Kurssi kokoontuu Laitilassa 
Kappelimäen koulun kotitalousluokassa 3.10., 
31.10. ja 28.11. Raaka-ainemaksu käteisellä suo-
raan opettajalle.

Lempeä hatha-jooga, 
Reila 8 3 0 1 3 3 1
Reilan koulu  la 16.00-17.30  24.9.-10.12.
7.1.-8.4.   Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 16.9. mennessä
Lempeä hathajooga on ohjattu tunti, joka si-
sältää kehoa vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä 
liikkeitä. Tunti soveltuu kaikille niin joogapolun 
alussa oleville, ikääntyneille kuin pidempäänkin 
jooganneille. Liikkeet tehdään pehmeästi oman 
hengityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan jous-
tava asu ja joogamatto.

Kahvakuula, Rohdainen 8 3 0 1 3 3 2
Rohdaisten koulu  ti 18.00-19.00
13.9.-29.11.  10.1.-18.4.  Personal trainer, 
urheiluhieroja Jaana Urhonen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 6.9. mennessä
Kahvakuulaharjoittelu on monipuolis-
ta, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa. 
Harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä liikkeel-
le ja käydään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma 
kuula ja jumppa-alusta.

Torstain treenit, Reila 8 3 0 1 3 3 3
Reilan koulu  to 18.00-19.00  15.9.-8.12. 
12.1.-20.4.  Fysioterapeutti Lotta Niemi
Kurssimaksu 38 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lihaskuntopainotteinen tunti, jossa liikkeitä 
tehdään kehonpainoa ja välineitä hyödyntä-
en. Tunti on monipuolinen, tehokas ja helppo. 
Oma kahvakuula mukaan.

Kuntobudo, Rohdainen 8 3 0 1 3 3 6
Rohdaisten koulu  su 17.00-18.30
2.10.-4.12.  15.1.-26.3.
Ohjaajana Ilja Syrjänen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 23.9. mennessä
Kuntobudoa yli 10-vuotiaille. Kurssilla yhdiste-
tään kolmen itsepuolustuslajin (karate, taek-
wondo, han moo do ) tekniikkaa ja kuntoillaan 
niiden oppien mukaan. Et tarvitse aikaisempaa 
kokemusta. Kurssilla ollaan avojaloin.

Pyrografia, lyhytkurssi 1 1 0 4 3 8 7
Reilan koulu, puutyöluokka 

Karkkikoruja fimomassasta, 
lyhytkurssi 1 1 0 4 3 7 0 
Kaukan kyläkoti, su 5.2. klo 10.00-14.00

Englannin kertaus 1 2 0 3 3 3 1
Kaukan kyläkoti, la 4.3.-25.3. klo 10.00-
14.30

Ukkoillat, kevät 8 1 0 2 3 0 3
Kappelimäen koulun kotitalousluokka, 
ma klo 18.00-20.30, kerran kuussa 16.1., 
13.2. ja 20.3.

 Liikunta
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Aamujumppaa 
Santtion Mainingissa
 8 3 0 1 3 2 1
Santtion Maininki  to 9.00-10.00
22.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 15.9. mennessä
Aamuista perusjumppaa kaikille ja kaiken-
ikäisille. Vahvistavaa ja venyttävää jumppaa. 
Käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä. 
Ei hyppelyä!

Lastentanssi 8 3 0 1 3 2 2
Rohdaisten koulu  ke 18.00-18.45
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Fysioterapeutti Lotta Niemi
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lastentanssissa liikutaan, leikitään ja tanssitaan 
monipuolisen musiikin tahtiin. Tunneilla hyö-
dynnetään myös erilaisia välineitä ja tehdään 
helppoja akrobatiaharjoituksia.

Kuntojumppa, Reila 8 3 0 1 3 2 6
Reilan koulu  ke 17.45-18.45
21.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Liikunnanohjaaja yamk Katja Törrönen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 14.9. mennessä
Perusjumppaa, jossa tehdään monipuolisia ja 
selkeitä liikkeitä hyödyntäen oman kehon pai-
noa ja eri välineitä mm. painoja, kuminauhoja 
ja keppejä. Tavoitteena on lihasvoiman, kun-
non, vartalonhallinnan ja ryhdin kehittäminen. 
Tarkoitettu sekä naisille että miehille.

Ihode circuit training 8 3 0 1 3 2 9
Ihoden koulu  ma 19.00-20.30
12.9.-28.11.  9.1.-10.4.
Ohjaajina Kaisa-Leena Siivonen
ja Akseli Venho  Kurssimaksu 50 € 
Ilm. 5.9. mennessä
Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä ke-
hittävä kiertoharjoittelu. Helpot, tehokkaat liik-
keet ja lopuksi venyttely. Sopii kaikille.

Lempeä hatha-jooga,
Ihode 8 3 0 1 3 3 0
Ihoden koulu  la 9.00-10.30  1.10. alkaen
14.1.-8.4.  Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 9.9. mennessä
Lempeä hathajooga on ohjattu tunti, joka si-
sältää kehoa vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä 
liikkeitä. Tunti soveltuu kaikille niin joogapolun 
alussa oleville, ikääntyneille kuin pidempäänkin 
jooganneille. Liikkeet tehdään pehmeästi oman 
hengityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan jous-
tava asu ja joogamatto.

 Kielet
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Historia 

Perinnepiiri
 1 3 0 1 4 0 5
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-20.15  21.9.-30.11.  25.1.-26.4. 
Rehtori Birgitta Tommila
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 13.9. mennessä
Perinnepiiri alkaa 21.9. Keskustelu- ja muistelu-
piiri. Aiheet sovitaan yhteisesti. Ensimmäisellä 
kerralla aiheena ”Taivassalon paikannimet”. 
Seuraava kokoontuminen sovitaan aina erik-
seen.

 Taide ja
 taitoaineet

Latinobic 1 1 0 5 4 4 6
Taivassalon nuortenkoti  ma 17.00-18.00
26.9.-21.11.  Tanssinopettaja Helena Feldt
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 14.9. mennessä
Latinobic on latinalaistansseja yksin tans-
sien. Kunto kohenee ja tasapaino kehittyy. 
Tanssimme mm. rumbaa, cha chata, salsaa, 
sambaa, jiveä, kongaa ja charlestonia. Alussa 
lämmittely ja lopussa verryttelyt.

Lavatanssin peruskurssi 1 1 0 5 4 4 7
Taivassalon nuortenkoti  ma 18.00-19.00
26.9.-21.11.  Tanssinopettaja Helena Feldt
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 14.9. mennessä
Opettelemme kaikkia tanssilavoilla tanssitta-
via tansseja ryhmän tason mukaan. Voit tulla 
yksin tai parisi kanssa. Kaikki pääsevät tanssi-
maan. Käytämme jatkuvaa parin vaihtoa. Voit 
tanssia myös oman parisi kanssa.

Taivassalo

Taivassalon osastonjohtajana toimii Esa Pirkola, 
puh. 050 387 3397, sähköposti esa.pirkola@taivassalo.fi
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi, 
Taivassalon koulutoimisto puh. 044 722 2253 tai 
Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto 
puh. (02) 8451 5266.
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun kurssin
maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiina
alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 3.

Rock´n Swing 
tanssikurssi 1 1 0 5 4 4 8
Taivassalon nuortenkoti  ma 19.00-20.30
26.9.-21.11.  Tanssinopettaja Helena Feldt
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 21.9. mennessä
Opettelemme tanssilavoillamme tanssittavat 
suosituimmat Rockn’n Swing tanssit. Tanssilajit 
ovat Fusku eli Lavajive, Jive ja Bugg. Aloitamme 
alkeista ja etenemme ryhmän tason mukaan 
kohti sujuvaa tanssia. Kurssi sopii sinulle, joka 
haluat aloittaa tanssiharrastuksen näistä ns. 
kädenalitansseista tai sinulle, jolla on jo tanssi-
taustaa. Olet mahdollisesti tanssinut jo kysei-
siä lajeja ja haluat päivittää ja kerrata jo opittua.

Kuvataide tutuksi 1 1 0 3 4 0 1
Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 18.00-20.15  14.9.-16.11.  11.1.-22.3.
Kuvataiteilija Jukka Suominen
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kuvataiteen 10 tekniikkaa. Syksy siveltimillä 
ja kevät kynillä. Teoriaa ja taulun tekemistä. 
Keskitymme öljyväreihin. Opetus on yksilöl-
listä ja henkilökohtaista, opiskelijan taidoista 
ja valmiuksista alkavaa. Toteutukset oppilaan 
omin välinein.

Akvarellimaalauksen 
peruskurssi 1 1 0 3 4 0 2
Taivassalon yhtenäiskoulu  to 18.00-20.15
22.9.-24.11.  Kuvataiteilija Päivi Hannula
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 15.9. mennessä
Akvarellimaalauksen kurssi johdattaa akvarel-
lin mahdollisuuksiin yhdessä maalaten ja teoria-
tuokioiden kautta. Kurssi sopii kaikille kiinnostu-
neille, niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta 
jo aiemmin harrastaneille. Opettaja ohjaa jokais-
ta myös yksilöllisesti. Toteutukset oppilaan omin 
välinein. Tarvittaessa opettaja avustaa tarvikkei-
den ja materiaalien hankinnassa.

Käden taidot 
Kudonta
 1 1 0 4 4 1 0
Taivassalon kudontatupa  to 17.30-20.30
15.9.-17.11.  12.1.-23.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 8.9. mennessä
Syvennetään kankaankudonnan tieto-
ja ja taitoja sekä teoriassa että käytännössä. 
Suunnitellaan ja kudotaan pääasiallisesti sisus-
tus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti 
erilaisia sidoksia ja materiaaleja. Kudotaan myös 
tuotteita vaatetukseen. Tarvittaessa opetetaan 
myös kudonnan alkeita.

Keramiikka
 1 1 0 4 2 5
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15  13.9.-8.11. 
Diplomikuvataiteilija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 7.9. mennessä
Käyttö- ja koriste-esineiden valmistamista käsin 
muovailemalla. Myös vasta-alkajat tervetuloa!

Neulekankaan suunnittelu ja 
valmistus 1 1 0 4 4 5 0
Taivassalon yhtenäiskoulu  Joka toinen
viikko  ke 17.30-20.30  28.9.-26.10. 
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 21.9. mennessä
Kurssilla suunnitellaan kaksivärinen kirjoneu-
lekuvio, joka toteutetaan kankaaksi teollisuus-
neulekoneella. Kangas valmistetaan opet-
tajan työhuoneella Taivassalossa. Kankaan 
materiaalivaihtoehdot ovat luomupuuvilla ja 
villa. Kangasta voi teettää haluamansa mää-
rän. Materiaalimaksu käytön mukaan. Kurssin 
kokoontumiskerrat ovat 28.9., 12.10. ja 26.10. 
Lyhytkurssi.

Neulekankaan ompelu 1 1 0 4 4 5 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30  2.11.-16.11. 
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 26.10. mennessä
Ommellaan erilaisista neulekankaista vaattei-
ta ja sisustustekstiilejä. Voit tulla ompelemaan 
neulekankaan suunnittelukurssilla tehtyä neu-
lekangasta tai ottaa mukaan muuta joustavaa 
materiaalia. Kurssilla opitaan käyttämään om-
pelukonetta ja saumuria joustaviin kankaisiin 
ja neulokseen.

Katso myös muiden osastojen
kielikurssitarjonta, erityisesti 
lyhyt- ja viikonloppukurssit,
verkkokurssit sekä mahdollisuus
yksilöopetukseen.
Huomaa myös suunnitelmissa
olevat kielikurssimatkat.

Stepping stones 1 1 2 0 3 4 4 2
Taivassalon yhtenäiskoulu 
ma 17.30-19.00  12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
FM Riitta Salmi  Kurssimaksu 52 €
Ilm. 8.9. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, 
joille kielen keskeisimmät rakenteet ovat tuttu-
ja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaaminen 
olisi paikallaan. Kirjan aihepiirit liittyvät matkai-
luun ja jokapäiväiseen elämään. Päätavoitteena 
on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa – har-
joittaa puheen ymmärtämistä sekä saada roh-
keutta ja sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana 
Finn Lecturan Stepping Stones 1 (Step 6:sta 
eteenpäin). Taitotaso A2-B1.

Bella vista 1 1 2 0 8 4 2 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.30-19.00  15.9.-24.11. (ei 13.10.) 
12.1.-27.4.  FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 8.9. mennessä
Italian kurssi kaikille italian kielestä ja kulttuu-
rista kiinnostuneille, jotka ovat kielen alkeita 
vuoden verran aiemmin opiskelleet. Aiheina 
mm. kaupungilla liikkuminen, vapaa-aika, ho-
telli, ruokakaupassa asiointi. Oppikirjana Bella 
vista 1 (kappaleesta 7). Taitotaso A1.

Kts. Enrico di Nardon lyhytkurssit, 
Uudenkaupungin osaston Kielten 
opetus s. 21

Le Perle del Centro Italia – 
Keski-Italian helmet 1 2 0 8 2 4 1

Viaggio al Sud Italia – 
matka Etelä-Italiaan 1 2 0 8 2 4 2

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Kielet

Tekninen työ 1 1 0 4 4 7 0
Taivassalon yhtenäiskoulu  ti 18.00-20.30
13.9.-27.12.  10.1.-11.4.
Kuvanveistäjä Pekka Pyykönen
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 8.9. mennessä
Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan eri-
laisia esineitä puusta ja metallista. Perehdytään 
koneiden käyttöön. Suoritetaan erilaisia koti-ir-
taimiston kunnossapitotöitä sekä uudisrakenta-
jien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja mui-
den puuesineiden entisöintiä.
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 Tietotekniikka

Eläkeläisten atk-peruskurssi
 3 4 0 1 4 3 2
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 12.30-14.30  13.10.-24.11. 
Tietotekniikan opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 5.10. mennessä
Ikäihmisten oma atk-peruskurssi henkilöille, 
joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tietoko-
neista tai perusasiat tietokoneen käytöstä vaa-
tivat kertausta. Kurssilla tutustutaan kaikessa 
rauhassa tietokoneen peruskäyttöön, tekstin 
kirjoittamiseen, sähköpostiin ja internetin al-
keisiin. Kurssilla voidaan myös käsitellä kurssi-
laisten omien toiveiden mukaisia aihepiirejä.

Avoin atk-paja 3 4 0 1 4 3 4
Taivassalon yhtenäiskoulu 
Noin kerran kuussa  
ke 17.00-19.15  21.9.-30.11.
Tietotekniikan opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu 6 €/kerta
Avoin atk-paja, johon voi tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan atk-taitoja sekä hakemaan 
mahdollisia ratkaisuja omiin pulmatilanteisiin. 
Kurssipaikalle voi tuoda myös oman koneensa 
tai laitteensa ja atk-pajalle voi osallistua niin mo-
neen kertaan kuin katsoo itse sen tarpeellisek-
si. Kokoontumiskerrat syksyllä 21.9., 12.10., 2.11., 
23.11, Ilmoittautumiset paikan päällä jokaiselle 
kerralle erikseen, myös kurssimaksu 6 €/kerta 
suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Sienet, marjat ja kasvikset – 
suomalaista superruokaa
 8 1 0 2 4 4 0
Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.00-20.45  19.9.  Ravintola- ja 
suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 13.9. mennessä
Valmistetaan ruokia, jälkiruokia, leivonnaisia ja 
pientä tarjottavaa suomalaisista raaka-aineista.

Äijät keittiössä 8 1 0 2 4 4 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.00-20.45  23.11.   Ravintola- ja 
suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 16.11. mennessä
Valmistetaan aina alkupaloista jälkiruokiin koko 
kattaus.

Salaatteja ja 
pikkupurtavaa 8 1 0 2 4 4 2
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.00-20.45  6.10.-13.10.  Ravintola- 
ja suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 29.9. mennessä
Valmistetaan raikkaita salaatteja ja pientä pur-
tavaa iltapalalle tai illanistujaisiin.

Jooga 8 3 0 1 4 0 1
Taivassalon nuortenkoti  ti 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Joogaohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 6.9. mennessä
Jooga on sekä mielen että kehon harjoitusta. 
Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallin-
taa ja parantavat keskittymiskykyä, hengityksen 
laatua sekä kykyä rentoutua. Kaikki harjoitukset 
tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa 
kuunnellen ja kunnioittaen. Harjoitukset sopi-
vat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin joo-
ganneille. Mukaan lämmin väljä asu ja alusta.

Kehon huoltoa ja 
venyttelyä miehille 8 3 0 1 4 0 3
Taivassalon nuortenkoti  ti 19.45-20.45
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Ohjaajana Noora Mannonen
Kurssimaksu 35 €   Ilm. 6.9. mennessä
Kiristävätkö hartiat, tuntuuko selkä jäykältä, 
onko sormenpäiden lattiaan saaminen mahdo-
tonta? Ratkaisu voi löytyä venyttelystä. Kurssilla 
tehdään liikkuvuus- ja venytysharjoituksia ja ke-
hitetään lihastasapainoa. Harjoitukset sopivat 
kaikenikäisille ja tasoisille miehille. Varustukseksi 
tarvitaan venyttelyyn sopivat vaatteet ja jump-
pamatto.

 Käytännön
 taidot

Liikunta

Keittoja, jälkiruokia
ja leipiä 8 1 0 2 4 4 3
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.00-20.45  20.10.  Ravintola- ja 
suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 12.10. mennessä
Tehdään suussasulavia keittoja ja herkullisia jäl-
kiruokia sekä ihania leipiä.

Koukussa kalaan 8 1 0 2 4 4 4
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 17.00-20.45  29.11.  Ravintola- ja 
suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.11. mennessä
Kaipaatko uusia ihania kalareseptejä, nyt nii-
tä valmistetaan.

Suklaaherkkuja ja 
leivonnaisia 8 1 0 2 4 4 5
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 17.00-20.45  13.12.  Ravintola- ja 
suurtalouskokki Jenni Helenius
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 5.12. mennessä
Valmistetaan suklaasta erilaisia herkkuja – hy-
viä vinkkejä vaikkapa jouluksi!

Ikiliikkujat
 8 3 0 1 4 1 0
Taivassalon liikuntahalli  ti 16.30-17.30
13.9.-15.11.  10.1.-28.3.
Ohjaajana Noora Mannonen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tule nauttimaan ja virkistäytymään liikunnasta 
mukavassa seurassa ja erilaisten kehoa hoitavi-
en liikkeiden parissa. Tunneilla tehdään help-
poja toimintakykyä ylläpitäviä liikkeitä sekä 
tasapaino- ja voimaharjoitteita eri välineitä hyö-
dyntäen ja ilman. Liikkeet tehdään ilman hyp-
pyjä ja vaikeita askelkuvioita. Lopussa rentou-
tus- ja venyttelyosuus. Sopii sekä naisille että 
miehille. Mukaan jumppa-alusta, juomapullo 
ja sisäkengät.

Naisten jumppa 8 3 0 1 4 1 1
Taivassalon liikuntahalli  ke 19.00-20.00
14.9.-30.11.  11.1.-26.4.  Mia Salo
Kurssimaksu 39 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tule treenaamaan keskivartaloa kuntoon, josta 
on iloa koko keholle! Liikunnasta nauttii koko 
keho, sillä tunnilla käydään läpi myös muut li-
hasryhmät omaa kehon painoa ja eri välineitä 
hyödyntäen (jumppapallo, keppi, käsipainot, 
kuminauha ja kevyt tanko). Tunti muodostuu 
tehokkaista ja helpoista perusliikkeistä, pää-
paino ei ole askelkuvioissa. Mukana myös rei-
pasta ja hikistä menoa ja lopussa venyttely. Ota 
mukaan jumppa-alusta, mukavat sisäkengät ja 
juomapullo.

Kahvakuulatreeni 8 3 0 1 4 1 2
Taivassalon liikuntahalli  ma 18.00-19.00
12.9.-28.11.  9.1.-27.3.  Leila Gröndahl
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 6.9. mennessä
Kahvakuulaharjoittelu on monipuolis-
ta, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa. 
Harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä ja käy-
dään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma kuula ja 
jumppa-alusta.

Neulekoneella neulomisen
alkeiskurssi 1 1 0 4 4 5 3
Taivassalon yhtenäiskoulu pe 18.00-21.00, 
la 10.00-16.00, su 10.00-16.00, 27.1.-29.1.



Kustavi
Kustavin osastonjohtajana toimii 
Anna-Maija Lagerström, puh. 044 585 3103, 
sähköposti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. 
Hän on tavattavissa KyläKonttorissa 
sopimuksen mukaan perjantaisin.
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi,
puh. 044 585 3103 tai Vakka-opiston Uudenkaupungin 
toimisto puh. (02) 8451 5266. 
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun
kurssin maksu on puolet normaalista. Alennettu maksu on 
valmiina ohjelmassa. Katso tarkemmin s. 3.

Huom! Syyskaudesta alkaen kulku KyläKonttoriin on 
Urheilutalon ns. pääovesta!

Kustavi29

 Taide ja
 taideaineet

Kuvataide
 1 1 0 3 5 1 4
Kustavin KyläKonttori  to 17.00-19.15
15.9.-1.12.  12.1.-6.4.
Kuvataiteilija Marja Salonen
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla perehdytään öljy-, akryyli- ja akvarelli-
maalaukseen, piirtämiseen sekä sommitteluun 
ja värioppiin. Opiskelijat työskentelevät itseään 
kiinnostavalla tekniikalla ja kurssille voivat tulla 
mukaan sekä harrastustaan aloittelevat että ku-
vallisessa ilmaisussaan jo pidemmälle ehtineet.

Savityöpaja 1 1 0 4 5 7 0
Kustavin KyläKonttori  la 10.00-14.00 
su 10.00-14.00  15.10.-16.10. 
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 7.10. mennessä
Työpajassa teemme pienimuotoisia saviteoksia 
vapaasti muovailemalla ja levy- sekä makkara-
tekniikalla. Kokeilemme myös pintakuviointia 
erilaisin menetelmin. Kuivuttuaan työt polte-
taan kestäviksi. Materiaalimaksu käytön mukaan.

Käden taidot
Kudonta 1 1 0 4 5 3 0
Kustavin Kudonta  ti 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville 
että jo kutoville harrastajille. Tutustutaan kan-
kaankudonnan perusteisiin ja toteutetaan eri-
laisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä puu-
villa-, pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla. Voit 
osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kuto-
maan räsymattoa valmiiseen mattoloimeen 
muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu 
on 20 €. Toivotaan, että kaikki osallistuvat en-
simmäiseen kokoontumiskertaan, jotta saadaan 
selville matonkutojien aikataulu.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 5 4 0
Kustavin KyläKonttori  ke 18.00-20.15
21.9.-30.11.  8.2.-5.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 14.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja 
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla teh-
dään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töi-
tä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjal-
koja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla 
tarvitaan: pestyjä päästä avattuja kahvipusse-
ja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula, 
leikkuri, sakset ja metalliviivotin. Pussit on hyvä 
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Mehiläisvahakynttilä 1 1 0 4 5 5 6
Kustavin KyläKonttori  la 10.00-14.30   
12.11.  Kädentaitojenopettaja
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 4.11. mennessä
Aidosta mehiläisvahasta tehdyt kynttilät luovat 
lämpöä pimeneviin iltoihin ja juhlistavat joulunai-
kaa. Mehiläisvaha on luonnontuote, jota mehiläiset 
käyttävät pesäkennojensa rakennusmateriaalina. 
Kurssilla tehdään kynttilöitä sekä vahalevystä että 
muottiin valamalla. Opettajalta voi ostaa materiaa-
lia. Materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Käsityöpaja 1 1 0 4 5 6 0
Kustavin KyläKonttori  Joka toinen viikko
ti 17.00-19.15  13.9.-13.12.  17.1.-11.4.
Sinikka Virtanen  Kurssimaksu 34 €
Käsityöpajassa tehdään yhdessä leppoisasti seu-
rustellen. Aloittelijat saavat ohjausta ja vinkkejä ja 
kokeneemmat voivat vaihtaa ajatuksia eri teknii-
koista. Käsin neulomisen terveysvaikutuksia tut-
kittaessa on todettu, että se tekee hyvää aivoille 
parantaen mm. kolmiulotteista ajattelua, luovaa 
ongelmanratkaisua ja molempien aivopuoliskojen 
yhteistyötä. Tuo langat, puikot tai se puolivalmis 
työ mukanasi. Kokoontuminen joka toinen viikko.

Ommellaan mekko
tai tunika 1 1 0 4 5 6 1
Kustavin KyläKonttori  Joka toinen viikko
ti 17.00-19.15  20.9.-29.11.
Sinikka Virtanen  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 13.9. mennessä
Kurssilla ommellaan yksinkertainen mekko tai 
tunika omista kankaista. Se voi olla vaikka van-
ha pöytäliina tai verho, jos siltä tuntuu. Voit tuo-
da kurssille oman koneen, mutta se ei ole vält-
tämätöntä. Ensimmäisellä kerralla opetellaan 
kaavojen ottamista. Kurssi kokoontuu joka toi-
nen viikko.

 Kielet

Katso muiden osastojen kielikurssi-
tarjonta, erityisesti lyhyt- ja
viikonloppukurssit, verkkokurssit
sekä mahdollisuus yksilöopetukseen. 
Huomaa myös suunnitelmissa
olevat kielikurssimatkat.

 Tietotekniikka

Tallennus ja tietoturva 3 4 0 1 2 7 5
Kustavin KyläKonttori  ti 18.00-19.30
25.10.-1.11.  Datanomi Anne Stenij
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 18.10. mennessä
Kurssilla käydään läpi tallentamiseen liittyvät 
perusasiat. Lisäksi kerrataan tietoturvatoimen-
piteet, jotka jokaisen tulisi tietää mm. netis-
sä surffaillessaan. KyläKonttorissa on käytös-
sä Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Lyhytkurssi.

Sosiaalisen median
infopäivä 3 4 0 1 5 7 6
Kustavin KyläKonttori  pe 13.00-15.15 
21.10.  Internetmarkkinoinnin ja sosiaalisen
median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 14.10. mennessä
Infopäivässä saa tietoa yleisimmistä ja suosi-
tuimmista sosiaalisen median palveluista, ku-
ten Facebookista ja Twitteristä, mitä ne ovat ja 
miten niitä pääsee käyttämään ja miten niitä voi 
hyödyntää. Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

Tekstinkäsittelyn niksit 3 4 0 1 5 7 7
Kustavin KyläKonttori  ti 18.00-20.15
27.9.-18.10.  Datanomi Anne Stenij
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 20.9. mennessä
Miten saada kaikki hyöty irti Word-
tekstinkäsittelyohjelmasta? Kurssilla käydään 
läpi tärkeimpien perusasioiden lisäksi muuta-
mia hyödyllisiä taitoja, kuten esim. osoitetar-
rojen tekoa.

 Liikunta

Jooga 8 3 0 1 5 0 3
Kustavin urheilutalo  ke 18.00-19.30
14.9.-7.12.  11.1.-26.4.
Jooganohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 7.9. mennessä
Jooga on sekä mielen että kehon harjoitusta. 
Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallin-
taa ja parantavat keskittymiskykyä, hengityksen 
laatua sekä kykyä rentoutua. Kaikki harjoitukset 
tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa 
kuunnellen ja kunnioittaen. Harjoitukset sopi-
vat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin joo-
ganneille. Mukaan lämmin väljä asu ja alusta.

Ensiapu 1 6 1 0 1 5 1 1
KyläKonttori la ja su 21.1.-22.1. klo 9.00-
15.30
Luontokuvaus-työpaja 1 1 0 3 5 2 1
KyläKonttori la klo 10.00-14.30,
13.5. ja 27.5.



Vehmaa 30

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Historia
Digitaalinen 
sukututkimus I 1 3 0 1 6 3 0
Vinkkilän koulun väistötilat  la 9.00-15.00
17.9.  Sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tule oppimaan, miten voit harrastaa suku-
tutkimusta kotonasi, omalla tietokoneellasi. 
Tutustumme internetistä löytyviin tietolähtei-
siin, joiden avulla jokainen voi selvittää sukujuu-
riaan mukavasti ilman arkistokäyntejä. Käymme 
läpi henkilötietolakia, sukukirjan julkaisua ja 
erilaisia internetin tietokantoja, mietimme tie-
tokantojen luotettavuutta, perehdymme ha-
kuominaisuuksien hyödyntämiseen ja tietojen 
tallentamiseen omalle koneelle. Kurssi sopii kai-
kenikäisille. Osallistuminen ei edellytä omaa tie-
tokonetta tai edes tietotekniikan tuntemusta. 
Tärkeintä on innostus omien juurien löytämi-
seen ja historiaan. Kurssin jälkeen sinulla on pe-
rusvalmiudet omien esivanhempiesi tutkimiseen. 
Opettajana on Suomen Sukututkimusseuran va-
paaehtoistyöntekijä ja digitoimikunnan jäsen 
Juha Vuorela. Lyhytkurssi.

 Taide ja
 taitoaineet

Luovan toiminnan paja 
erityisryhmille
 1 1 0 3 6 0 1
Margareeta-koti  Joka toinen viikko
ke 16.30-18.45  21.9.-30.11.  18.1.-29.3.
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu16 €  Ilm. 14.9. mennessä
Kokeillaan erilaisia kuvan tekemisen ja ilmaisun 
tapoja ja tekniikoita: piirustusta, maalausta, as-
kartelua ja valmistetaan tauluja sekä käyttö- ja 
koriste-esineitä eri materiaaleista. Tarvikemaksu.

Lasten ja nuorten kuvataide, 
5-7 -vuotiaat 1 1 0 3 6 0 2
Kirkonkylän koulu  to 16.30-17.30
15.9.-24.11.  Heljä Friman
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tutustutaan kuvataiteen maailmaan leikkimie-
lellä, lapsen luontaista ennakkoluulottomuutta 
tukien ja rohkeaan itseilmaisuun kannustaen. 
Hyvä pohja jatkaa edelleen varttuneempi-
en ryhmässä. Luvassa myös savityöskentelyä. 
Savityöt poltetaan keramiikkauunissa ja maa-
lataan. Materiaalimaksu 32 €.

Lasten ja nuorten kuvataide, 
8-12 -vuotiaat 1 1 0 3 6 0 3
Kirkonkylän koulu  to 17.45-19.15
15.9.-24.11.  Heljä Friman
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tule mukaan harrastamaan sekä perinteisen että 
luovan ja kokeilevan kuvataiteen ryhmäämme! 
Tehden ja kokeillen löydät yhdessä toisten kanssa 
uusia mukavia tekniikoita ja maailmoja! Luvassa 
myös aina niin toivottua savityöskentelyä sekä öl-
jyvärimaalausta. Materiaalimaksu 32 €.

Käden taidot
Kankaankudonta
 1 1 0 4 6 0 1
Lahdingon koulu  ti 18.00-20.15
20.9.-29.11.   10.1.-4.4.
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 13.9. mennessä
Opetellaan kankaankudonnan eri työvaiheet: 
loimen luonti, rakentaminen, kutominen ja kan-
kaan viimeistely. Toteutettavat työt suunnitel-
laan yhdessä kutojien toiveiden ja taitojen mu-
kaan. Sopii myös aloittelijoille.

Puutyö 1 1 0 4 6 0 2
Kirkonkylän koulu  ke 17.15-20.15
21.9.-23.11.  18.1.-12.4.
KM, opettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 14.9. mennessä
Käsillä tekemisen iloa kaikille! Erilaisia puuesi-
neitä tekemällä ja kunnostamalla.

Verhoilukurssi
 1 1 0 4 6 0 3
Kirkonkylän koulu  to 17.30-20.30
22.9.-24.11.  12.1.-6.4.
Verhoilija, entisöijä Anne Silver
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 15.9. mennessä
Vasta-alkajille ja aikaisemmin verhoilua harras-
taneille huonekalujen verhoilua perinteisin ja 
nykyaikaisin menetelmin. Kurssille sopiva työ on 
esim. rahi, kevyt tuoli tai lepotuoli. Kurssilaiset 
maksavat materiaalit itse ja niitä on mahdollis-

ta tilata myös kurssin ohjaajan kautta. Ota työ 
mukaan jo ensimmäisellä kerralla, teemme sil-
loin mm. työsuunnitelmat ja materiaalitilaukset.

Kahvipussin toinen elämä, 
alkeiskurssi
 1 1 0 4 6 0 4
Lahdingon koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  19.9.-28.11.  6.2.-15.5.
Brita Laine  Kurssimaksu 40 € 
Ilm. 12.9. mennessä
Kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edul-
lista, koska kierrätämme kaiken materiaalin. 
Pese pussit haalealla pesuaineella. Älä avaa pus-
sin saumoja, avaa vain pohja. Alkeisryhmässä 
teemme kaksi perustekniikkaa, joissa ei tarvita 
ompelukonetta. Tekniikkoina ruutupunonta ja 
hakaketju. Jos aikaa jää, voimme perehtyä pan-
nunalusiin. Isoon kassiin menee 168 pussia, jos 
haluaa kuvioita. Sekakassin saa 50 pussilla. Ensi 
alkuun riittää viivoitin, sakset, lahjanaru ja tylp-
päpäinen neula. Joka toinen viikko.

Kahvipussin toinen elämä,
jatkokurssi
 1 1 0 4 6 0 5
Lahdingon koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  26.9.-5.12.  13.2.-24.4.
Brita Laine  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 19.9. mennessä
Jatkokurssilla teemme vähän vaativampia töi-
tä. Esim. joutsenia, sydämiä,vetoketjullisia pus-
sukoita, laakeita vateja, maljakoita ym. Joka toi-
nen viikko.

Nypläys 1 1 0 4 6 0 6
Kirkonkylän koulu  ke 18.00-20.15
21.9.-23.11.  18.1.-29.3.
Nypläyksen ohjaaja Mirja Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 14.9. mennessä
Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. On tar-
koitettu sekä aloittelijoille että alkeet jo osaa-
ville.

Kädentaitoja
 1 1 0 4 6 4 0
Kirkonkylän koulu  Joka toinen viikko 
pe 15.15.-18.15  16.9.-25.11.  20.1.-31.3.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 9.9. mennessä
Kädentaidoissa tehdään erilaisia käsitöitä kurs-
silaisten toiveiden mukaan. Suunnitellaan en-
simmäisellä kokoontumiskerralla, mitä halutaan 
tehdä tai kokeilla kurssin aikana. Voidaan esi-
merkiksi ommella, tehdä lankatöitä tai kirjontaa, 
huovuttaa tai painaa kangasta, tehdä olkitöitä, 
tildausta tai betonitöitä. On myös mahdollista 
aloittaa isompi kirjonta- tai neule/virkkaustyö, 
jota voi tehdä kokoontumiskerroilla tai kotona 
lukuvuoden aikana.

Joulukoristeita havusta
 1 1 0 4 6 7 5
Kirkonkylän koulu  la 10.00-14.30
su 10.00-14.30  3.12.-4.12.
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 25.11. mennessä
Tutustutaan havu- ja muidenkin luonnonmate-
riaalien käyttömahdollisuuksiin koristeita tehtä-
essä. Havusta, myös mustikanvarvuista, tehdään 
esim. kranssi, köynnös tai havupallo. Mukaan 
omat sakset ja punontalankaa, myös omia luon-
nonhavuja voi tuoda mukanaan. Opettajalta 
saa tarvittaessa materiaalia, maksu käytön mu-
kaan. Lyhytkurssi.

Kielet

Katso myös muiden osastojen kieli-
kurssitarjonta, erityisesti lyhyt- ja 
viikonloppukurssit, verkkokurssit 
sekä mahdollisuus yksilöopetukseen. 
Huomaa myös suunnitelmissa olevat 
kielikurssimatkat.

English for You 2 1 2 0 3 6 3 1
Kirkonkylän koulu  ti 18.00-19.30
13.9.-29.11.  FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Tarkoitettu englantia pari vuotta opistossa opis-
kelleille tai muuten vastaavan pohjan omaaville. 
Kurssi sopii kertaukseksi enemmänkin englan-
tia joskus opiskelleille, jos paljon tuntuu unoh-
tuneen. Oppikirjana English for You, too! Book 2 
(kappaleesta 6). Taitotaso A1-A2. Keväällä opis-
kelua voi jatkaa kurssilla 1203632.

Espanjaa matkailijoille 1 2 0 7 6 1 1
Kirkonkylän koulu  to 19.30-21.00
15.9.-24.11. (ei 13.10.)  FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Espanjan alkeiskurssi kaikille espanjan kielestä 
kiinnostuneille, jotka haluavat oppia kielen al-
keita selviytyäkseen erilaisista matkailijalle tu-
tuista tilanteista. Aiheina mm. tervehtimiset, 
ruokailu- ja kahvilatilanteet, asiointi kaupassa 
jne. Monistemateriaali. Taitotaso A1. Kurssille 
järjestetään jatkoa kevätlukukaudella, mikäli 
kiinnostuneita on riittävästi.

Vehmaa
Vehmaan osastonjohtajana toimii Merja Nurmi, puh. 044 
585 3282, sähköposti merja.nurmi@vehmaa.fi 
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi tai
Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto
puh. (02) 8451 5266. 

Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun kurssin maksu on 
puolet normaalista. Alennettu maksu on valmiina ohjelmassa. 
Katso tarkemmin s. 3.



 Tietotekniikka

Avoin atk-paja 3 4 0 1 6 0 1
Vinkkilän koulun väistötilat  Kerran kuussa
ke 17.00-20.00  14.9.-7.12.  FM, 
matematiikan ja tietotekniikan lehtori 
Petri Puukki  Kurssimaksu 6 €/kerta
Avoin atk-paja, johon voi tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan atk-taitoja sekä hakemaan 
mahdollisia ratkaisuja omiin pulmatilantei-
siin. Kurssipaikalle voi tuoda myös oman ko-
neensa ja atk-pajalle voi osallistua niin mo-
neen kertaan kuin katsoo itse sen tarpeelliseksi. 
Kokoontumiskerrat:14.9., 12.10., 2.11., 16.11., 
7..12. Ilmoittautumiset paikan päällä jokaiselle 
kerralle erikseen, myös kurssimaksu 6 €/kerta 
suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Tutustuminen sosiaaliseen
mediaan Facebookiin
ja Twitteriin 3 4 0 1 6 1 2
Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00  23.11.-30.11. 
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori 
Petri Puukki  Kurssimaksu 14 €
Ilm. 17.11. mennessä
Mikä ihmeen sosiaalinen media? Miten sitä pää-
see käyttämään ja miten sitä käytetään turval-
lisesti? Kurssi-iltoina tutustutaan yleisimpiin 
sosiaalisen median palveluihin Facebookiin ja 
Twitteriin ja niiden peruskäyttöön. Lisäksi käy-
dään ajan salliessa myös lävitse kyseisten pal-
velujen turvallisuusasetuksia.

 Käytännön
 taidot

Dynaaminen jooga 8 3 0 1 6 0 1
Kirkonkylän koulu  ma 18.30-20.00
19.9.-5.12.  16.1.-10.4.
Joogaohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 12.9. mennessä
Parempi ryhti ja notkea, voimakas keho sekä 
kasvava kehotietoisuus. Mahdollisuus unoh-
taa arki ja keskittyä oman kehon kuunteluun 
ja hengityksen rytmiin. Harjoitus koostuu lyhy-
estä alkuvirittäytymisestä, kehon lämmittelys-
tä ja dynaamisesta liikeharjoituksesta. Lopuksi 
pysähdytään hiljentymään. Dynaamisesta har-
joituksessa tehdään erilaisia lyhyitä liikesarjois-
ta tai yksittäisiä liikkeitä: kiertoja, venytyksiä, 
taivutyuksia ja pitoja. Kaikki liikkeet tehdään 
omaa kehoa kuunnellen ja omista lähtökoh-
dista. Tarvitset vain oman alustan, väljän vaa-
tetuksen ja avoimen mielen!

Jooga  8 3 0 1 6 0 2
Seurala  pe 17.00-18.30  16.9.-2.12. 
20.1.-21.4.   Hatha-joogaopettaja 
Johanna Kallio  Kurssimaksu 48 €
Ilm. 9.9. mennessä
Jooga avaa lukkoja kehosta ja mielestä, kohot-
taa yleiskuntoa, laskee verenpainetta, poistaa 
kuona-aineita ja parantaa unen laatua. Hatha- 
ja Kundalini-joogan yhdistelmäharjoitus virtaa 
asanasta (jooga liikkeestä) toiseen. Asanoissa 
keskitytään selkärangan ja selkäydinnesteen 

Vehmaa31 Vehmaa31

Liikunta

Silmäys italialaiseen 
ruokakulttuuriin 
KM, kotitalousopettaja Kaisa Kraatila, 
Vinkkilän koulun väistötilat 

Silmäys ranskalaiseen 
ruokakulttuuriin 
KM, kotitalousopettaja Kaisa Kraatila, 
Vinkkilän koulun väistötilat 

Silmäys kiinalaiseen 
ruokakulttuuriin 
KM, kotitalousopettaja Kaisa Kraatila, Vink-
kilän koulun väistötilat 

liikuttamiseen, nostaen kehon energiaa lanti-
osta päälakeen. Asanoihin liittyvät hengitys-
harjoitukset laajentavat keuhkokapasiteettia ja 
lisäävät verenkiertoa tuoden kudoksiin happea 
ja poistaen hiilidioksidia ja muita kuona-ainei-
ta. Dynaaminen ja lämpöä kohottava liikesarja 
päättyy aina Savasanaan, eli syvärentoutukseen, 
jossa keho saa mahdollisuuden ottaa vastaan 
kaikki joogaharjoituksen tuottamat hyödyt.

Kahvakuula ja 
kehonpainoharjoittelu 8 3 0 1 6 0 3
Kirkonkylän koulu  ma 17.15-18.15
19.9.-5.12.  16.1.-10.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen (SJL)
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kehonpainoharjoittelu on lihaskuntotree-
niä omaa kehonpainoa vastuksena käyttäen. 
Liikkeitä on mahdollista varioida omaan kun-
totasoon sopivaksi. Kahvakuulaharjoittelussa 
työskennellään monipuolisesti kuulan kans-
sa. Tunti koostuu lämmittelystä, kehonpainol-
la ja kuulan kanssa tehtävistä harjoituksista ja 
loppuvenyttelystä. Lihaskunto, kehonhallin-
ta, koordinaatio ja hapenottokyky kasvavat ja 
hiki saa lentää!

Tuolijumppa
 8 3 0 1 6 0 4
Seurala  to 15.00-15.45  15.9.-1.12. 
12.1.-13.4.  Mirja Pusala
Kurssimaksu 13 €  Ilm. 7.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa ikääntyville. Tervetuloa 
mukaan!

Jumppa
 8 3 0 1 6 0 5
Seurala  ma 13.00-14.00  19.9.-5.12. 
16.1.-10.4.  Liikunnanohjaaja Noora 
Mannonen (SJL)  Kurssimaksu 13 € 
Ilm.12.9. mennessä
Kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin 
tahdissa. Sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisil-
le jumppaajille. Oma alusta mukaan.



Tästä QR-koodilla
ilmoittautumaan

Ilmoittautuminen
alkaa torstaina
1.9. klo 17.00
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.vakkaopisto.fi tai
soittamalla toimistoon
puh. (02) 8501 6273 (Laitila) tai
puh. (02) 8451 5266 (Uusikaupunki).

Katso toimistojen aukioloajat sivulta 2.
Huom! Muistathan ilmoittaa myös
peruutuksesta ajoissa, jotta varalla
oleva voi saada paikan!

Avointen ovien viikko
lokakuussa
Vakka-opistossa järjestetään lokakuussa, viikolla 41 (10.-16.10.) 
avointen ovien viikko. Tuolla viikolla toimialueen asukkaat ja muut-
kin kiinnostuneet voivat vapaasti ja maksutta tulla tutustumaan 
opiston kursseille. Avointen ovien viikkoa vietetään koko opiston 
toimialueella ja kaikki tuolla viikolla kokoontuvat opiston kurssit 
ovat mukana. Opiston kurssilaiset voivat pyytää ystäviään ja tuttu-
jaan mukaan tutustumaan käymiinsä kursseihin tai kuka tahansa 
voi lähteä katsomaan, millaista opiston toiminta on. Huomioithan, 
että kurssien luonteesta johtuen osalla avointen ovien viikon kurs-
seista voit käydä seuraamassa opetusta ja joillakin voit myös itse 
osallistua opetukseen. Innostuessaan kurssille voi ilmoittautua 
vaikka saman tien jatkamaan opiskelua!
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Vakka-opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä ja py-
syvänä osana opiston kaikkea toimintaa. Kurssit, jotka sisältävät eri-
tyisen kestävän kehityksen näkökulman tai otteen, on tänäkin luku-
vuonna merkitty opetusohjelmaan ekoteko-logolla.
Ideana on toteuttaa kursseilla pieniä ja konkreettisia ekologisia te-
koja. Joillakin kursseilla ekoteko toteutetaan yhdellä kokoontumi-
sella, joillakin se näkyy materiaalivalinnoissa ja toisilla käsiteltävässä 
aiheessa. Ekoteko-kampanjan tuloksia esitellään Vakka-opiston tule-
vissa kevätnäyttelyissä. Keväällä 2016 opistolle myönnettiin oppilai-
tosten valtakunnallinen Kestävän kehityksen sertifikaatti.

Vakka-opistolle myönnettiin keväällä 2016 valtakunnallinen kestävän kehityksen sertifikaatti. Sen luovutti Uudenkaupungin 
kevätnäyttelyn avajaisten yhteydessä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön hallituksen  puheenjohtaja Ari-Pekka 
Elomaa (oikealla). Tunnustusta olivat vastaanottamassa rehtori Tomi Kangas, johtokunnan puhenjohtaja Matti Ankelo ja 
suunnittelijat Anna-Maija Lagerström ja Piia Allén.

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 8 000 euron määrära-
han käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2016-2017 aikana. 
Opinto-ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kunkin 
kurssin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 50 % alen-
nusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa on jo valmiiksi ilmoi-
tettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla.
 Osastoittain opintosetelit on jaettu suhteessa niissä toteutettavan 
opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman 
hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä 
Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät: työttömät, eläkeläi-
set, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä uutena 
kohderyhmänä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Opistossa useita
verkkokursseja
Vakka-opistossa on tänäkin lukuvuonna tarjolla useita pelkästään 
internetin kautta toteutettavia verkkokursseja, joihin voi osallistua 
mistä tahansa oman tietokoneen avulla. Kursseja järjestetään niin 
englannin kielessä kuin ohjelmoinnissa ja tekstinkäsittelyssäkin. 
Katso tarkemmat tiedot opinto-ohjelman sivuilta, kielten verkko-
kurssit s. 20 (Uusikaupunki kielet) ja tietotekniikan verkkokurssit s. 22 
(Uusikaupunki atk) tai opiston kurssisivusto www.vakkaopisto.fi

PACIFIC PARADISE                                                                                                     1 2 0 3 2 7 1
verkkokurssi 26.9.-4.12., ilm. 19.9. mennessä

BRAVING AMERICA                                                                                                  1 2 0 3 2 7 2
verkkokurssi 17.10.-27.11., ilm. 10.10. mennessä

C-OHJELMOINTIKIELEN PERUSTEET VERKOSSA, OSA I                          3 4 0 2 2 1 0
verkkokurssi 13.9.-20.10., ilm. 5.9. mennessä

TUTUSTU OHJELMOINTIIN SCRATCHIN AVULLA                                        3 4 0 2 2 1 5
verkkokurssi ke 2.11.-23.11. klo 18.00-19.30, ilm. 25.10. mennessä
 
EXCEL 2016 -PERUSTEET, TAITOTASO 1                                                         3 4 0 2 2 2 0
verkkokurssi to 3.11.-24.11. klo 18.00-19.30, ilm. 25.10. mennessä 

Kurssimaksu verkossa
jo ilmoittautuessa
Tästä syksystä lähtien Vakka-opiston kurssimaksut voi mak-
saa verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. Opisto toi-
voo, että mahdollisimman moni ottaisi uuden maksutavan 
käyttöön, koska se vähentää opistossa tehtävää laskutustyötä.
 Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja no-
pea maksutapa. Maksaminen tapahtuu ilmoittautumisen päät-
teeksi ja sen voi halutessaan ohittaa. Mikäli verkkomaksu ohi-
tetaan, lähetetään kurssista myöhemmin lasku postitse aivan 
kuten aiemminkin, joko opiskelijan kotiin tai erikseen ilmoi-
tettuun laskutusosoitteeseen.
 Mikäli opisto jostain syystä peruuttaa kurssin, verkkopankis-
sa jo maksettu kurssimaksu palautetaan kurssilaisen ilmoittaml-
le pankkitilille.
 Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumiskäytännöistä 
löytyvät opiston nettisivuilta www.vakkaopisto.fi, kohta il-
moittautuminen.

Oletko pöytälaatikko-
muistelija?
Muistuuko mieleesi jokin hyvä juttu lapsuudestasi tai merkit-
tävä tapahtuma, jonka haluaisit tallentaa muidenkin luetta-
vaksi ja jälkipolville säilytettäväksi?
Tiesitkö, että opisto ylläpitää Perinne-Vakkaa, vakkasuomalais-
ten muistojen digitaalista arkistoa internetissä. Käy katsomas-
sa, mitä Perinne-Vakasta löytyy, sivustolle pääset osoitteessa 
http://perinnevakka.vakkaopisto.fi tai opiston kotisivun kautta 
www.vakkaopisto.fi (kohta Perinne-Vakka). Rekisteröitymällä 
voit tallettaa sinne kirjoituksesi ja siihen liittyvää kuvitusta tai 
muuta materiaalia. Sivuilla on ohjeita, mutta voit myös pyy-
tää henkilökohtaista ohjausta alustan käyttöön. Valmista ma-
teriaaliakin otamme vastaan tietyin rajoituksin.

Lisätietoja ja yhteydenotot
suunnittelija Anna-Maija Lagerström,
puh. 044 585 3103 tai s-posti
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi


