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Ulkoasu   , Uusikaupunki
Taitto ja sivunvalmistus   , Uusikaupunki
Painopaikka Salon Lehtitehdas

Vakka-opiston henkilökunta kesäkuussa 2017. Vasemmalta Marja Isoluoto, Anna-Maija Lagerström, Tarja Silokoski, Eero 
Ollikainen, Tomi Kangas, Anne Tynjälä, Päivi Ruusuvuori, Päivi Martinsuo, Merja Nurmi, Johanna Kivistö ja Taina Salo.

Rehtori
Tomi Kangas on osittaisella virkavapaalla 1.8.2017 lähtien ja hoitaa vain opiston hallinnollisia 
tehtäviä. 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
Päivi Martinsuo  •  paivi.martinsuo@taivassalo.net  • puh. 040 620 5477

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
Syyslukukausi 21.8.-15.12.2017 
Kevätlukukausi 7.1.-30.6.2018.

Koulujen syysloman aikaan ryhmät kokoontuvat normaalisti, jollei ryhmän opettajan kanssa
erikseen ole muuta sovittu. Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 29.3. ei ole opetusta,
joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain
huhti-toukuussa 2018, tarkempia tietoja myöhemmin.

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 16.8. 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.

Kannen kuvissa tossuja lasten käsityökoulun näyttelystä, Laitila, ja 
Sanna Rouhiaisen ”Minun Suomeni”, Kuvataidekoulu Uusikaupunki.
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Tietoa opistosta ja opiskelusta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 16.8. klo 17.00, samanaikaises-
ti koko Vakka-opiston toimialueella. Tällöin voi internetin lisäksi ilmoittautua puhelimitse 
klo 19.00 asti, jonka jälkeen voi ilmoittautua netissä ympäri vuorokauden sekä toimisto-
jen aukioloaikoina 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.

Kurssimaksut on nykyään mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhteydessä oman 
verkkopankin kautta.

Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon vähintään vii-
si päivää ennen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan.

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).

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. Valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen johtokunnan jä-
senet ovat: Laitila Robin Aittakari (henkilökohtainen varajäsen Timo Rantanen) ja Terhi 
Hemmilä (Anna Setälä); Uusikaupunki Rauno Saarinen (Raimo Korhonen) ja Jani Tanner 
(Mauri Tenhonen); Pyhäranta Sinikka Pirttinokka (Satu Sainio); Taivassalo Stina Mäkinen 
(Tarja Keskitalo); Kustavi Elina Korpinen (Marja Lehtikallio) sekä Vehmaa Simo Virtanen 
(Henri Palmunen). Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

Tästä pääset QR-koodilla 
Vakka-opiston ilmoittautumissivulle

Tästä pääset QR-koodilla 
Vakka-opiston kotisivuilleOpintoseteleitä eläkeläisille,

työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 6 500 euron määrära-
han käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2017-2018 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 oppimis-
vaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Syksyn ilmoittautuminen 
netissä ja puhelimitse
Ilmoittautuminen kursseille alkaa sekä internetissä että puheli-
mitse keskiviikkona 16.8. klo 17.00, samanaikaisesti koko opiston 
toimialueella. Tästä lähtien internetin kautta voi ilmoittau-
tua vuorokauden ympäri (www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen)

Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 16.8. klo 17.00-19.00 
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

16.8. jälkeen puhelimitse
voi ilmoittautua toimistoihin niiden
aukioloaikoina.

Internetin kautta ilmoittautu minen
voi hoitua sujuvammin varsinkin
ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä,
jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.

Opisto huomioi myös
vuorotyöläiset
Toteutamme kursseja, joihin voit osallistua vuoroviikoin aamu- ja ilta-
päivällä. Mm. kielistä Englannin startti A (aamuisin) ja B (iltapäivisin) 
ja Mornings with Granger ja Evenings with Granger mahdollista-
vat viikoittaiset kieliopinnot vuorotyöstä huolimatta, katso tarkem-
min s. 20 (Uusikaupunki kielet). Samanlainen mahdollisuus on myös 
mm. Ompelu aamu- ja iltakursseissa s. 18 (Uusikaupunki Käden tai-
dot). Pyrimme toteuttamaan joustavasti kurssitoiveita myös muis-
ta oppiaineista, ota yhteyttä opiston toimistoon (toimisto@vakka-
opisto.fi) tai jätä ehdotus kotisivujemme kautta Kurssitoiveet tai 
Palaute -kohdista.



Laitila 4

 Taide- ja
 taitoaineet

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Historia ja kulttuuri
Presidentit ja huumori 1 3 0 1 1 1 1
Laitilan kaupungintalo  ke 18.00-19.30
27.9.  Professori Timo Soikkanen
Kurssimaksu 6 €
Emeritusprofessori Timo Soikkasen luennolla 
”Presidentit ja huumori” ryhmitellään Suomen 
presidentit huumorin ja huumorin käytön mu-
kaan sekä kuvataan kunkin ryhmän erikois-
piirteitä. Mukana on niin ironian käyttäjät kuin 
”rutikuivat” jne. Presidenttien tavoista käyttää 
huumoria kerrotaan esimerkkejä kuten myös 
mille heidän piirteilleen, tavoilleen ja politii-
kalleen naurettiin. Luentomaksun 6 € voi mak-
saa paikan päällä.

Miksi ja miten Suomi säilyi 
läntisenä demokratiana? 1 3 0 1 1 1 3
Laitilan kaupungintalo  ke 18.00-19.30
11.10.  Professori Timo Soikkanen
Ei luentomaksua
Turun yliopiston poliittisen historian emeri-
tusprofessorin Timo Soikkasen luennolla kä-
sitellään kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat vai-
kuttaneet Suomen säilymiseen länsimaisena 
demokratiana. Erityisesti kiinnitetään huomio-
ta Suomen säilymiseen länsimaisena demokra-
tiana vuoden 1944 jälkeen, jolloin kaikki muut 
Neuvostoliiton rajanaapurit muuttuivat kan-
sandemokratioiksi. Vapaa pääsy, ei luentomak-
sua Vakka-opiston avointen ovien viikon takia.

Reformaatio ja Suomen kirkon 
synty – Kustaa Vaasan, Agricolan 
ja Juusteenin jäljillä 1 3 0 1 1 1 5
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-19.30
17.10.  Teol.tri, uskontotieteilijä Hannu 
Kilpeläinen  Kurssimaksu 6 €
500 vuotta sitten Viipurin latinankoulussa ta-
pasivat kaksi eri yhteiskuntaluokan teiniä, vii-
purilainen kauppiaanpoika Paavali Juusteen 
ja pernajalaisen maanviljelijän poika Mikael 
Agricola. Molemmista tuli sittemmin Turun piis-
poja. Kummatkin harrastivat ja kehittivät suo-
men kieltä jo ennen kuin kirkollinen ura, us-
konpuhdistus ja kansallinen itsetunto toteutui. 
Molempien poikien tie vei Wittenbergin yli-
opistoon tohtori Lutherin oppiin. Myöhemmin 
Agricola komennettiin Turkuun, kohosi piis-
paksi, tapasi Kustaa Vaasan ja Iivana Julman, 
kuoli rauhanneuvotteluista palatessaan 
Kuolemanjärvellä, ja tuli Paavali Juustenin vuoro 
nousta Turun piispanistuimelle. Luentomaksun 
6 € voi maksaa paikan päällä.

Lotta Svärd 1 3 0 1 1 1 7
Laitilan kaupungintalo  ti 16.15-17.45
14.11.  FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €
Lotta Svärd -järjestön ja sen jäsenten, lottien 
panos talvi- ja jatkosodassa oli Suomen sodan-
käynnin kannalta ratkaiseva. Monissa tehtävis-
sä palvelleet naiset huolehtivat muun muassa 
ilmavalvonnasta, muonituksesta, viestiyhteyk-
sistä ja monista muista vastuullisista tehtävistä. 
Lottien lasketaan vapauttaneen 25 000 miestä 
armeijaan kotirintamalta. Lotat eivät välttyneet 
sodan vaaroilta: 228 lottaa sai surmansa jatko-
sodan aikana. Luento keskittyy Lotta Svärd- jär-

jestön organisaatioon ja toimintaan jatkosodan 
aikana, mutta esittelee myös sen aikaisempia 
vaiheita. Luentomaksun 6 € voi maksaa pai-
kan päällä.

Vainajia, haltioita, enkeleitä. 
Katsaus suomalaiseen vanhaan 
ja uuteen kansanuskoon 1 3 0 2 1 1 2 
Laitilan kaupungintalo  ke 17.30-19.30
1.11.  PhD Kirsi Hänninen
Luentomaksu 6 €  Ilm. 25.10. mennessä
Suomalaiseen kansanperinteeseen mahtuu niin 
kodinhaltioita, levottomia vainajia kuin suoje-
levia enkeleitäkin. Yliluonnolliseen liittyvät ta-
vat ja uskomukset kuuluivat entisajan arkipäi-
vään, mutta ne eivät ole outoja nykypäivän 
ihmisellekään. Luentomaksun 6 € voi maksaa 
paikan päällä.

Muut yhteis-
kunnalliset
aineet 
Riittävän hyvä 
arkirakkaus 3 2 0 3 1 1 0
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.15
19.9.  Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 12.9. mennessä
Valtaosa parisuhde-elämästä on arkea. Tule oi-
valtamaan, minkälaisten lasien läpi katsot omaa 
suhdettasi. Onni kun on elämän sivutuote, jota 
annostellaan melko pieninä paloina. Mukaan 
voi tulla yksin tai kaksin, yhteistyössä Kataja 
Parisuhdekeskus.

Tärkeät 
vuorovaikutustaidot 3 2 0 3 1 1 2
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.15
3.10.  Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 26.9. mennessä
Puhuminen ja kuunteleminen ovat parisuh-
teen tärkeitä perustaitoja. Illassa käsitellään ai-
heita: kuinka kuuntelen toista, miten ilmaisen 
itseäni, miten tunteet vaikuttavat vuorovaiku-
tustilanteissa ja onko riitely oikea tapa ratkais-
ta ristiriitoja. Mukaan voi tulla yksin tai kaksin, 
yhteistyössä Kataja Parisuhdekeskus.

Naisten viikonloppupaja: 
Omalta maistuva elämä 3 2 0 3 1 1 5
Laitilan kaupungintalo  pe 17.00-20.15
la 10.00-15.00  27.10.-28.10.
Parisuhdeterapeutti Anne Hievanen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 20.10. mennessä
Tutustutaan naiseuden saloihin Annen ja Pirjon 
matkassa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi tuo le-
vollisen olon. Viikonlopun aikana opitaan mi-
ten voi vahvistua ja avautua naisena. Kurssilla 

yhdistyy luennot naiseudesta ja toiminnalli-
set harjoitukset, joissa liikkeen, rentoutuksen 
ja muiden harjoitusten kautta havainnoidaan 
suhtautumista omaan kehoon. Keskeinen tee-
ma kurssilla on se, miten riitän sellaisena kuin 
olen. Anne Hievanen on parisuhdeneuvoja ja 
seksuaaliterapeutti. Pirjo Huvila on toimintate-
rapeutti ja luovuusterapian asiantuntija. Kurssi 
kokoontuu perjantaina ja lauantaina. Toiveena 
on, että kurssilaiset pukeutuvat mukaviin kiris-
tämättömiin vaatteisiin. Mukaan otetaan villa-
sukat, kasvopeili, viltti, tyyny, jumppamatto ja 
utelias mieli.

Ehjin nahoin 
muutoksessa 8 3 0 2 1 0 5
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.00
24.10.  Terveysvalmentaja 
Sirkka Santapukki
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 17.10. mennessä
Arkemme on hyvin usein jatkuvan muutok-
sen ja vaihtuvien tilanteiden keskellä elämistä. 
Miten säilyttää ja jopa lisätä omaa hyvinvoin-
tia kiireen keskellä. Miten pystymme ylläpitä-
mään toimintakykymme muutoksessa ja vä-
hentämään stressiä.

Miten varautua oikeudellisesti 
sairauteen ja vanhuuteen
-työpaja 3 2 9 8 1 2 2
Kappelimäen koulu  ti 17.00-19.00
ke 17.00-19.00  7.11.-8.11.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 31.10. mennessä
Työpajassa käsitellään luentomonisteen poh-
jalta testamentit ja muut oikeustoimet ennen 
sairastumista tai vanhuutta. Kahdella kokoon-
tumiskerralla selvitellään hoiva- ja hoitotahtoa, 
edunvalvontaa, testamentti- ja perintöoikeutta 
sekä lahjoituksia ja näitten veroseuraamuksia. 
Käsitellään myös lesken ja kuolinpesän osak-
kaan asemaa. Monisteen eri lomakemalleista 
luonnostellaan osallistujille ko. aiheen tavalli-
simmat asiakirjat. Monistemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan. Lyhytkurssi.

Nauti elämästä äiti 3 2 0 3 1 2 0

Laitilan kaupungintalo ti 13.2. klo 18.00-20.15

Musiikki 

Musamuksut tiistai A 1 1 0 1 1 0 2 
Padon yhteistalo  ti 17.30-18.15
19.9.-5.12.   9.1.-3.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €

 Ilm. 12.9. mennessä

Musamuksut tiistai B 1 1 0 1 1 0 3
Padon yhteistalo  ti 18.30-19.15
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €

 Ilm. 12.9.  mennessä

Musamuksut torstai 1 1 0 1 1 0 5
Padon yhteistalo  to 16.00-16.45
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €

 Ilm. 14.9.  mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ih-
meelliseen maailmaan yhdessä vanhem-
man kanssa. Vaihtuvat teemat vuoden-
aikojen ja juhlien myötä johdattelevat 
tunnelmasta toiseen.

Vauvamussut 1 1 0 1 1 0 4
Padon yhteistalo  to 15.00-15.45
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 14.9.  mennessä
Ammennetaan ilon pisaroita laulujen, leikkien 
ja lorujen maailmasta turvallisesti vanhemman 
kanssa sylitellen ja körötellen. Ryhmä alle vuo-
den ikäisille vauvoille.

Musiikkipiiri erityisryhmille
 1 1 0 1 1 2 0
Palke 7  ti 14.15-15.15  12.9.-28.11. 
16.1.-10.4.   Mia Grönroos
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 5.9. mennessä
Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityisryh-
mille. Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit 1 1 0 1 1 2 5
Kappelimäen koulu  ke 17.30-19.00
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.  FK, harmonikan-
soitonopettaja Marja-Liisa Santala
Ei kurssimaksua  Ilm. 13.9. mennessä
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja muka-
vaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikanteil-
le! Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Harmonikkapiiri 1 1 0 1 1 2 6
Kappelimäen koulu  ke 19.15-20.45
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.   Harmonikan-
soitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 13.9.  mennessä
Harmonikansoiton opetusta kaikenikäisille ja 
-tasoisille opiskelijoille. Valitaan jokaiselle oman-
tasoisia ja mieleisiä kappaleita sekä soitetaan 
myös yhdessä.
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Laitilan kuvataidekoulu 

Kuvataiteet avaavat oven näkemiselle ja oi-
valtamiselle, ympäristön ja elämän moni-
muotoisuudelle. Piirtäminen, maalaaminen 
ja muovaileminen tuottavat onnistumisen 
elämyksiä. Osaaminen kehittyy tekemisen 
kautta. Kuvataidekoulu antaa välineet ke-
hittymiselle, läpi elämän jatkuvalle hyväl-
le harrastukselle. Laitilan kuvataidekoulun 
opetus on tavoitteellista toimintaa, jonka 
tarkoituksena on tukea oppilaan persoonal-
lisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia 
visuaaliseen ilmaisuun. Opetuksessa käy-
tetään erilaisia materiaaleja, työtapoja ja 
tekniikoita. Kuvataidekasvatuksemme si-
sältöjä ovat piirustus, maalaus, muotoilu, 
kolmiulotteinen rakentelu, grafiikka, va-
lokuva, sarjakuva ja monitaiteelliset työ-
muodot. Opetuksessa huomioidaan op-
pilaan ikä ja kehitysvaihe. Lukuvuoden 
teemana on vuodenajat ja juhlat, luku-
vuosi huipentuu keväällä Laitilan kirjas-
tossa pidettävään näyttelyyn. Lasten ku-
vataideopetus on Vakka-opiston ja MLL 
Laitilan osaston yhteistyössä järjestämää 
koulutusta. Kurssi maksu laskutetaan kah-
dessa erässä. Lisätietoja voi kysellä opetta-
jilta: Kerttu Aaltonen (puh. 044 282 815) ja 
Irene Nyholm (044 292 2586).

Kuvataidekoulu
4-6 -vuotiaat A 1 1 0 3 1 0 2 
Walon talo   ma 16.15-17.00
11.9.-4.12.  8.1.-16.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 24 €  Kevät 24 €
Ilm. 4.9. mennessä

Kuvataidekoulu
4-6 -vuotiaat B 1 1 0 3 1 0 3
Walon talo   ma 17.15-18.00
11.9.-4.12.   8.1.-16.4. 
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 24 €  Kevät 24 €
Ilm. 4.9. mennessä

Kuvataidekoulu
7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 4
Walon talo   ma 18.15-19.15
11.9.-4.12.   8.1.-16.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 28 €  Kevät 28 €
Ilm. 4.9. mennessä

Kuvataidekoulu
9-13 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 6
Walon talo   to 16.30-17.30
14.9.-7.12.  11.1.-19.4.
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Syksy 28 €  Kevät 28 €
Ilm. 7.9. mennessä

Viihdekuoro Bolero 1 1 0 1 1 4 3
Varppeen koulu, musiikkiluokka
ti 18.00-19.30  12.9.-28.11.  9.1.-17.4.
Ohjaajana Jari Aaltonen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 9.8. 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  ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 6.9. 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
Laitilan Urheilutalon kahvio
Joka toinen viikko  ke 16.00-16.45
20.9.-29.11.  17.1.-11.4.
FM, kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 13.9. mennessä
Lauletaan ja harjoitellaan esiintymisiä varten sota-
ajan lauluja. Kokoontumispaikkana Urheilutalon 
kahvio, kulku takapäädystä. Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Laitilan Sotaveteraanit ry:n kanssa.

Ukulele 1 1 0 1 1 5 0
Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 16.30-18.00  14.9.-30.11.  11.1.-5.4. 
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 7.9. 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.

Kitaransoitto 1 1 0 1 1 5 1
Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 18.00-19.30  14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 7.9. 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 15.00-17.30  to 15.00-21.00
13.9.-30.11.    10.1.-5.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 200 €  Ilm. 6.9. mennessä
Sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6-vuo-
tiaille. Ennen kurssin alkua pidetään opetta-
jan johdolla infotapaaminen, jossa selviää lu-
kujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista. 
Harjoitusaikoja on keskiviikkoisin ja torstaisin. 
Soittotunnin kesto on 30 minuuttia viikoittain. 
Kurssi laskutetaan kahdessa erässä syksyllä 100 
€ ja keväällä 100 €.

Aikuisten bändisoitto
Wakkarit 1 1 0 1 1 6 5
Kaariaisten koulu  ti 18.00-20.15
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 12.9. 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  18.9.-20.11.  15.1.-26.3.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 38 €  Ilm. 11.9. 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.

Kaivolan kesäteatteri 1 1 0 2 1 0 4
Itäkulman koulu  su 13.00-17.00
14.1.-27.5.   Kurssimaksu 52 €
Ilm. 8.1. mennessä
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! 
Opiskellaan näyttelijäntyötä ja valmistetaan 
näytelmä kesäksi 2018.

Teatteri Kissimirri – 
kehitysvammaisten 
teatteriryhmä
 1 1 0 2 1 1 0
Palke 7  to 13.30-15.00  31.8.-7.12.  
11.1.-5.4.   Esiintyvä taiteilija, 
toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 24.8. mennessä
Syksyllä 2016 rakensimme nuket ja keväällä harjoit-
telimme ”Suomi mielessäin”, ilkikurisen ja iloisen esi-
tyksen rakkaasta sata-vuotiaasta Suomestamme. 
Syksy käynnistyy tämän näytelmän lämmittelyl-
lä. Alamme harjoitella Suomi-esitystä jo elokuun 
lopussa ja menemme esittämään sitä syyskuussa 
Poriin. Tämän jälkeen teemme jälleen uuden käsi-
kirjoituksen ja esityksen. Olisikohan esineteatte-
rin vuoro, vai haluammeko esittää omin kasvoin? 
Ilmoittautuminen Palke 7:n ohjaajille.

Vakka-teatteri 1 1 0 2 1 2 0
Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 17.30-19.00  18.9.-4.12.  8.1.-21.5. 
Ohjaaja Jarmo Koski  Kurssimaksu 46 € 
Ilm. 11.9. mennessä
Vakka-teatteri valmistaa kevääksi näytel-
män, jota tarjotaan kouluille. Teatterikurssille 
toivotaan kaikenikäisiä lapsista aikuisiin. 
Näyttelemisestä ja improsta kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukavaan ja iloiseen poruk-
kaan mukaan!

Kauppilan umpipihan 
kesäteatteri 1 1 0 2 1 2 1
Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 19.00-20.15  18.9.-4.12.  8.1.-28.5.
Ohjaaja Jarmo Koski  Kurssimaksu 46 € 
Ilm. 11.9. mennessä
Kesäteatterinäytelmä kaipaa ja odottaa juuri 
Sinua, joka olet kiinnostunut näyttelemisestä. 
Kauppilan umpipihalla esiinnytään elokuussa 
2018. Tule heti alusta alkaen mukaan rentoon 
ja hauskaan porukkaan. Tehdään yhdessä ilois-
ta teatteria. Syksyllä kokoonnutaan klo 19-20.15 
ja keväällä klo 19-21.

Tiistain Taidesoppi 1 1 0 3 1 1 1
Varppeen koulu  ti 18.00-20.15
12.9.-28.11.  16.1.-10.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 5.9. mennessä
Rentoa meininkiä ja iloista seurustelua taide-
harrastuksen parissa, olet sitten vasta-alkaja tai 
vuosikymmeniä mukana ollut, nuori, vanha tai 
ruuhkavuosien kiireisiin viikoittaista hengähdys-
taukoa kaipaava. Öljy-, akryyli-, vesiväri-, pastel-
li- tai sekatekniikka –mitä vain haluat kokeilla. 
Teemme yhdessä, opimme toisiltamme, stres-
sinpoistoa parhaimmillaan. Taide on iloa ja op-
pimista – ei suorittamista ja osaamista.

Torstain Taideverstas 1 1 0 3 1 1 2
Kappelimäen koulu  to 15.00-17.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4. 
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kokeillaan erilaisia maalausmenetelmiä vesi-
väreillä, akryyliväreillä ja guassiväreillä omis-
ta aiheista havaintoja ja luovaa mielikuvitusta 
käyttäen. Sopii sekä aloittelijoille että jatkajille.

Maalaus- ja 
materiaalioppi 1 1 0 3 1 1 3
Walon talo  ke 17.40-20.15  13.9.-13.12. 
10.1.-11.4.  Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 56 €  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.

Taide osaksi elämää
 1 1 0 3 1 1 7
Walon talo  ma 10.00-13.00
18.9.-20.11.  15.1.-16.4.
Taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Annamme kuvien syntyä vapaasti virraten. 
Tarkoituksena on löytää kuviin uutta henkilö-
kohtaista suhdetta ja omakohtaisuutta sekä 
kehittää luovuutta ja rohkaista omaa ilmaisua. 
Samalla opitaan uusia kuvan tekemisen teknii-
koita käyttäen monitaiteellista lähestymistapaa. 
Kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. Voit siis 
unohtaa kysymykset osaamisesta ja pätevyydes-
tä, sillä jokaisella ihmisellä on aivan oma, yksilöl-
linen kuvakielensä ja sen löytäminen ja toteutta-
minen on yksi kurssin päätavoitteista. Kurssi on 
suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita 
kokemaan taiteen voimaannuttavaa vaikutusta 
elämässään. Aikaisempaa kokemusta piirtämi-
sestä tai maalaamisesta ei tarvitse olla. 

Ikonimaalaus 1 1 0 3 1 1 8
Varppeen koulu  ke 16.30-19.00
13.9.-7.12.  10.1.-12.4.
Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tule maalaamaan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneja vanhalla temperatekniikalla. 
Opitaan mitä ovat serafit ja pylväskilvoittelijat 
ikonimaalauksen keinoin. Mukaan ovat terve-
tulleet myös aloittelijat. Materiaalia voi ostaa 
myös opettajalta.

Tussimaalaus 1 1 0 3 1 2 0
Kappelimäen koulu  pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45  17.11.-18.11. 
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 8.11. mennessä
Maalataan tussilla ja vesiväreillä eläimiä, kukkia 
ym. aiheita oman valinnan mukaan. Harjoituksia 
siveltimen monipuoliseen käyttöön.

Kuvataiteet 
Piirrä omaksi iloksesi 1 1 0 3 1 1 0
Walon talo  ke 16.30-17.45  13.9.-13.12. 
10.1.-11.4.  Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 6.9. mennessä
Harjoittele havainnoimaan ja huomaamaan 
pientenkin asioitten ja esineitten monimuo-
toisuus. Piirtäminen rentouttaa ja rauhoittaa, 
käden ja aivojen yhteistyö kehittää ajattelua. 
Piirtämisen välineet ovat mitä yksinkertaisim-
mat: kynät, liidut, tussit ja paperit.



Laitila 6

Taidegrafiikka 1 1 0 3 1 2 1
Walon talo  to 17.30-20.00  14.9.-7.12. 
11.1.-12.4.  Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 7.9. mennessä
Taidegrafiikka on ilmaisultaan ja tekniikaltaan 
kiinnostava taiteenlaji. Kurssilla harjoitellaan 
klassisia syövytys- eli syväpainotekniikoita. 
Kurssilla valmistetaan painolevy, josta kuva ve-
dostetaan prässillä paperille. Kurssin opettajana 
toimii raumalainen kuvataiteilija Irene Nyholm, 
jonka ohjauksessa opitaan grafiikan perusteet 
ja kuullaan myös taidehistoriasta. Mukaan tar-
vitaan kolme mieluista (valo)kuvaa, lyijykynä ja 
paperia. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 
käytön mukaan.

Posliininmaalaus 1 1 0 3 1 4 1
Varppeen koulu  Joka toinen viikko
ma 16.30-19.30  18.9.-11.12.  15.1.-9.4.
Posliininkoristaja Anneli Venno
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 11.9. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis- ja jatko-opetusta 
monipuolisesti jokaiselle toiveitten mukaan. 
Kurssi kokoontuu joka toinen maanantai.

Opi piirtämään helposti 1 1 0 3 1 1 9
Kappelimäen koulu pe 2.3. klo 17.30-20.45 
ja la 3.3. klo 10.00-15.45. Taidegraafikko 
Riitta Lehto-Toivanen

Valokuvaus ja 
digijärkkäri tutuksi I 1 1 0 3 1 3 5
Kappelimäen koulu ma  29.1.-5.3. klo 
18.00-20.15. Ohjaajana Anni-Veera Valpas

Valokuvaus ja 
digijärkkäri tutuksi II 1 1 0 3 1 3 6
Kappelimäen koulu ma 19.3.-23.4. 
klo 18.00-20.15. Ohjaajana Anni-Veera 
Valpas

Tanssi
Satubaletti 5-6 v 1 1 0 5 1 0 2
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 17.00-17.45  28.8.-4.12.  8.1.-14.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 €  Ilm. 21.8. 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 on 150 €, maksetaan kahdessa 
erässä syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Baletti alkaen 10 v. 1 1 0 5 1 0 3
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 17.45-18.45  28.8.-4.12.  8.1.-14.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € 

 Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin pe-
rusliikkeitä mm. tankotyöskentelyn ja liikku-
vien harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehit-
tää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä 

musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on 
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja pieniä tans-
seja. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle 
sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luo-
vuutta ja iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssimaksu 170 € maksetaan 
kahdessa erässä: syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Satubaletti 3-4 v 1 1 0 5 1 0 5
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ke 17.00-17.45  30.8.-13.12.  10.1.-9.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 €  Ilm. 23.8. 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 150 € maksetaan kahdessa eräs-
sä syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Baletti 7-9 v 1 1 0 5 1 0 6
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ke 17.45-18.45  30.8.-13.12.  10.1.-9.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € 
  Ilm. 23.8. mennessä
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 170 € maksetaan kahdessa eräs-
sä syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Dance mix 8-11 v 1 1 0 5 1 0 7
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 18.45-19.45  28.8.-4.12.  8.1.-14.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväk-
si kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painot-
tuu showtanssiin. Mausteena mukana muitakin 
tanssilajeja. Tavoitteena on tanssia paljon ja pitää 
hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssi-
Studio Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten 
osalta. Kurssimaksu on 170 €, maksetaan kahdes-
sa erässä syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Dance mix 12 v lähtien 1 1 0 5 1 0 8
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ke 18.45-19.45  30.8.-13.12.  10.1.-9.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 23.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväk-
si kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painot-
tuu showtanssiin. Mausteena mukana muita-
kin tanssilajeja. Tavoitteena on tanssia paljon 
ja pitää hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyös-
sä Tanssi-Studio Spiraalin kanssa puvustuksen 
ja näytösten kanssa. Kurssimaksu on 170 €, las-
kutetaan kahdessa erässä syksyllä 90 € ja ke-
väällä 80 €.

Aikuisbaletti 1 1 0 5 1 2 0
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 19.45-20.45  28.8.-4.12.  8.1.-14.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 21.8. mennessä

Tunneilla tutustutaan klassisen baletin liikekie-
leen sekä kehitetään lihashallintaa, notkeutta ja 
vartalon kannatusta. Tunneilla painotetaan rau-
hallisia liikekuvioita sekä treenataan myös lat-
tiabalettia ja venytellään. Liikkeen hurmaa kau-
niista musiikista nauttien. Tervetuloa mukaan 
kaikenikäiset ja -kokoiset oman tanssillisuuden 
ja liikunnallisuuden kehittämisestä kiinnostu-
neet! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio 
Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

Jazztanssi aikuiset 1 1 0 5 1 2 1
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ke 19.45-20.45  30.8.-13.12.  10.1.-9.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 23.8. 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 musiikki 
ja iloinen meininki. Tervetuloa kaikenikäiset ja 
-kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuu-
den kehittämisestä kiinnostuneet! Kurssi järjes-
tetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kans-
sa puvustuksen ja näytösten osalta.

Tulossa keväällä:

Ay qué ritmo! 
Lattaritanssikurssi 1 1 0 5 1 2 5
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali ti 30.1.-
17.4. klo 18.00-19.00. Ohjaajana Anni-
Veera Valpas

Sanataide
Runotupa 1 1 0 6 1 1 0
Laitilan kirjasto  Joka 3. Viikko
to 17.00 - 18.30  28.9.-30.11.  18.1.-5.4. 
Esiintyvä taiteilija, toimintaterapeutti
Eila Saarva  Kurssimaksu 15 €

 Ilm. 21.9. mennessä
Alkavana lukuvuonna Runotupa kokoontuu 
noin kerran kuussa eri teemojen ympärille. Tule 
mukaan iloiseen joukkoomme ja tuo mukanasi 
ystävä, teemaan sopiva runo tai muu teksti ja 
vaikka keskeneräinen käsityö, pieni veistotyö-
kin sopii. Vietetään yhdessä leppoisia ja mie-
lenkiintoisia iltoja! 
Runotuvan kerrat ja teemat: 
28.9. Luonto, elämys, mistä saan voimaa arkee-
ni ja elämääni
19.10. Ystävyys, toinen toisemme tukeminen ja 
toisaalta sietäminen
16.11. Ihmisten erilaisuus, toistemme kunnioit-
taminen ja hyväksyminen
30.11. Ammatit ja harrastukset, löytyykö niistä 
runoja tai pieniä kuvauksia?
18.1. Tämä ikä, jota elän, elämänkaari
15.2. Herkulliset murteet
15.3. Ystävämme eläimet 
5.4. Ilo, riemu ja huumori

Runoraatiryhmä 1 1 0 6 1 1 2
Laitilan kirjasto  ma 16.00 -17.30
27.11.-4.12.  8.1.-29.1.  Esiintyvä 
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 20.11. mennessä
Runoraati on ollut osa Kustaa Hiekan kulttuuriviik-
koa jo useana vuonna. Vuoden 2018 Runoraadin 
järjestää tämä Runoraatiryhmä. Tervetuloa mielen-
kiintoiselle ja mukavalle kurssille tekemään löytöjä ja 
kokemaan iloisia elämyksiä! Kokoontumiskerrat syk-
syllä: 27.11., 4.12. ja keväällä: 8.1., 15.1., 22.1. ja 29.1.

Runoraati, runon ja
tunnelman hetki 1 1 0 6 1 1 1
Laitilan kirjasto  la 15.00-17.00  27.1. 
Esiintyvä taiteilija, toimintaterapeutti 
Eila Saarva  Ei kurssimaksua
Runoraati on osa Kustaa Hiekan kulttuuriviik-
koa. Tänä vuonna kuullaan klassikko runoilijoi-
den tuotantoa. Runoja esittää Runoraatiryhmä 
ja niistä keskustelee raati. Vapaa pääsy.

Muistot talteen kirjoittamalla
 1 1 0 6 1 4 0
Varppeen koulu  to 16.30-19.00
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Toimittaja, kirjoittaja Pirkko Varjo
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 13.9. 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. 
Keväällä ei kokoontumista talvilomaviikolla 8.

Käden taidot 
Taiteen perusopetus: 
Lasten käsityökoulu, 
alkavien ryhmä 1 1 0 4 1 0 1
Laitilan Käsityökeskus  to 15.00-16.30
7.9.-7.12.  11.1.-3.5.
Artenomi Heljä Saloma  Syksy 45 € 
Kevät 45 €  Ilm. 31.8. mennessä
Käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitettua 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taiteen 
perusopetusta. Tavoitteena on oppia ilmaise-
maan itseään käsityön osa-alueilla, joita ovat 
esinesuunnittelu ja valmistus, tekstiilin ja vaa-
tetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäris-
tönsuunnittelu ja rakentaminen. Opetussisällöt 
valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tek-
niikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden 
monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. 
Lukuvuoden teemana on koti. Käsityökoulussa 
ommellaan, punotaan, kudotaan ja kirjotaan. 
Keväällä järjestetään Lasten kuvataidekoulun 
kanssa yhteisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun 
lisäksi materiaalimaksu käytetyn materiaalin 
mukaisesti HUOM! Kurssimaksu maksetaan kah-
dessa erässä eli 45 € syksyllä ja 45 € keväällä. 
Ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuodesta 
eteenpäin. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon. 
Lisätietoja käsityökeskuksesta p. 040 8499 643.

Taiteen perusopetus: 
Lasten käsityökoulu, 
jatkavat 1 1 1 0 4 1 0 2
Laitilan Käsityökeskus  ti 14.45-17.00
5.9.-5.12.  9.1.-8.5.   
Artenomi Heljä Saloma   Syksy 50 € 
Kevät 50 €   Ilm. 29.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja 
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan 
Käsityökeskus puh. 040 8499 643. Lukuvuoden 
teemana on koti. Käsityökoulussa ommellaan, 
punotaan, kudotaan ja kirjotaan. Keväällä jär-
jestetään Lasten kuvataidekoulun kanssa yh-
teisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi ma-
teriaalimaksu käytetyn materiaalin mukaisesti. 
HUOM! Kurssimaksu maksetaan kahdessa eräs-
sä eli 50 € syksyllä ja 50 € keväällä.
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Taiteen perusopetus: 
Lasten/nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2 1 1 0 4 1 0 3
Laitilan Käsityökeskus  ke 14.45-17.00
6.9.-13.12.  10.1.-2.5.
Artenomi Heljä Saloma  Syksy 50 €
Kevät 50 €  Ilm. 30.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja 
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan 
Käsityökeskus puh. 040 8499 643. Lukuvuoden 
teemana on koti. Käsityökoulussa ommellaan, 
punotaan, kudotaan ja kirjotaan. Keväällä jär-
jestetään Lasten kuvataidekoulun kanssa yh-
teisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi ma-
teriaalimaksu käytetyn materiaalin mukaisesti. 
HUOM! Kurssimaksu 100 € maksetaan kahdessa 
erässä eli 50 € syksyllä ja 50 € keväällä.

Taiteen perusopetus: 
Lasten/nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 3 1 1 0 4 1 0 4
Laitilan Käsityökeskus  ma 14.45-17.00
4.9.-4.12.  8.1.-7.5.    
Artenomi Heljä Saloma  Syksy 50 €
Kevät 50 €  Ilm. 28.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja 
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan 
Käsityökeskus puh. 040 8499 643. Lukuvuoden 
teemana on koti. Käsityökoulussa ommellaan, 
punotaan, kudotaan ja kirjotaan. Keväällä jär-
jestetään Lasten kuvataidekoulun kanssa yh-
teisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi ma-
teriaalimaksu käytetyn materiaalin mukaisesti. 
HUOM! Kurssimaksu maksetaan kahdessa eräs-
sä eli 50 € syksyllä ja 50 € keväällä.

Ullakon aarteet 
käyttötekstiileiksi 1 1 0 4 1 2 3
Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
7.11.-21.11.  
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 31.10. mennessä
Ullakoilta ja kirpputoreilta löytyy toinen tois-
taan upeampia aarteita, kauniita tekstiilejä. Tällä 
kurssilla annetaan näille aarteille uusi elämä 
valmistamalla niistä tämän päivän käyttöteks-
tiilejä aina vaatteista sisustukseen ja pussukoi-
hin. Ota mukaasi mieleisiä tekstiilejä, jotka ha-
luat kokonaan uudistamalla ja/tai tuunaamalla 
saada uuteen eloon! Lyhytkurssi.

Ommellaan tunika 1 1 0 4 1 2 5
Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
3.10.-17.10.  Kädentaitojen tuntiopettaja 
Sanna Järvinen  Kurssimaksu 16 €
Ilm. 26.9. mennessä
Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika. 
Voit käyttää haluamaasi materiaalia; villaa, puu-
villaa, pellavaa tai sekoitekangasta. Kangas on 
hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. 
Käytetään helppoja kaavoja, joten aloittelevat-
kin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Ompelun arkitaidot 1 1 0 4 1 2 7
Kappelimäen koulu  ke 17.30-20.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu 57 €  Ilm. 6.9. mennessä
Kurssille voit tulla ompelemaan monenlaisia kä-
sitöitä ja opettelemaan koneompelun niksejä. 
Aikaisempaa ompelutaitoa ei tarvita. Opetellaan 
vaihtamaan vetoketju, lyhentämään housunlah-
keet, muodistamaan vanhoja vaatteita ja om-
pelemaan vaatteita helppoja kaavoja käyttäen. 
Käytössä on ompelukoneita, saumureita ja kaa-
valehtiä. Saat ohjausta kaikissa vaatetukseen ja 
sisustustekstiilien ompeluun liittyvissä asiois-
sa. Kurssilla voit toteuttaa ideoitasi ja suunni-
telmiasi ja samalla opit ompelun perustaitoja.

Keskeneräisestä 
kauniiksi 1 1 0 4 1 2 9
Kappelimäen koulu
ma 17.30-20.30  20.11.-4.12. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö 
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 13.11. mennessä
Käsityön harrastajalla on usein komeroiden 
kätköissä kesken jääneitä käsitöitä. Niiden lop-
puunsaattaminen on joskus työlästä. Tällä kurs-
silla tehdään keskeneräisiä käsitöitä valmiiksi. 
Valmistetaan, korjataan ja viimeistellään kes-
keneräiset työt kauniiksi! Voit tulla tekemään 
ompelua, neulontaa, kirjontaa ym. Lyhytkurssi.

Neulekahvila 1 1 0 4 1 3 0
Tiihosen kahvilan yläkerta
Joka toinen viikko  ke 15.00-17.15
20.9.-29.11.  10.1.-11.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 13.9. mennessä
Neulekahvilassa virkataan, neulotaan ja kahvi-
tellaan yhdessä. Opetellaan ja kerrataan neulo-
misen ja virkkaamisen perustekniikoita ja har-
joitellaan erikoistekniikoita toiveiden mukaan. 
Jokaisella kerralla on jokin yhdessä valittu aihe, 
mutta mukaan voi ottaa aina myös oman kes-
keneräisen työn. Neulekahvilaan voi tulla niin 
aloittelija kuin neuleharrastajakin. Voit osallis-
tua koko vuoden kurssille tai tulla myös ilman 
ennakkoilmoittautumista vain yhdeksi tai use-
ammaksi kerraksi kertamaksulla. Kertamaksu 
on 6 €. Seuraavan kokoontumiskerran aihe ker-
rotaan opiston nettisivuilla www.vakkaopisto.
fi kohdassa ajankohtaista n. viikkoa ennen ko-
koontumista. Kokoontumiskerrat syksyllä 20.9. 
4.10. 18.10. 1.11. 15.11. ja 29.11. 

Nypläys 1 1 0 4 1 3 1
Kappelimäen koulu  ma 18.00-21.00
25.9.-27.11.  8.1.-9.4.  Vaatturi Terhi Manni
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 18.9. 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: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 13.11. ja 27.11. 
Kevään kurssipäivät: 8.1., 15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 
12.3. ja 9.4. 

Villalangan kehruuta
rukilla ja värttinällä 1 1 0 4 1 3 2
Walon talo  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  28.10.-29.10.
Muinaistekniikan artesaani Toive Lehtinen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 19.10. 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.

Neulakinnas 1 1 0 4 1 3 3
Kappelimäen koulu  ma 15.00-21.00
23.10.-30.10.   Merja Latvala
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 16.10. mennessä
Neulakinnastekniikka on maailman vanhimpia 
tapoja valmistaa kinnas eli lapanen villalangas-
ta. Kurssilla perehdytään neulakinnastekniikan 
alkeisiin ja valmistetaan neulakinnas. Työhön 
tarvitaan oma peukalo, pehmeää villalankaa, 
esim. Novita Joki (mielellään vaalea) ja kinnas-
neula. Neuloja voi ostaa opettajalta. Lyhytkurssi.

Kankaankudonta Laitila
Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- 
ja käyttötekstiilejä valmiiden mallien 
tai muunnelmien mukaan myös uutta 
ideoiden. Loimet laitetaan kangaspui-
hin ohjattuna yhteistyönä. 

Meijeri A 1 1 0 4 1 1 0
Meijeri  ma 11.00-14.00
25.9.-11.12.  8.1.-9.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 18.9. mennessä

Soukainen 1 1 0 4 1 1 1
E. Elon koulu  ma 18.00-20.15
25.9.-11.12.  8.1.-9.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 19.9. mennessä

Katinhäntä 1 1 0 4 1 1 2
Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 14.00-16.15  26.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 19.9. mennessä

Suontaka 1 1 0 4 1 1 3
Suontaan koulu  ti 18.00-20.15
26.9.-12.12.  9.1.-3.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 19.9. mennessä

Palttila 1 1 0 4 1 1 4
Palttila  ke 15.00-17.15
27.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 20.9. mennessä

Untamala 1 1 0 4 1 1 5
Untamalan kylätalo Ventola
to 13.30-15.45  28.9.-14.12.  11.1.-5.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 21.9. mennessä

Meijeri B 1 1 0 4 1 1 6
Meijeri   to 18.00-20.15  28.9.-14.12. 
11.1.-5.4.   Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 21.9. mennessä

Kouma-Seppälä 1 1 0 4 1 1 7
Soini, Kouma  pe 10.00-13.00
29.9.-15.12.  12.1.-6.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 22.9. mennessä

Leinmäki 1 1 0 4 1 1 8
Leinmäen kylätalo  ti 17.30-19.45
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. mennessä 

Kusni 1 1 0 4 1 1 9
Kusnin Sakari Sonkki/ent. Pietilän talo
to 11.00-13.15  14.9.-30.11. 
11.1.-5.4.  Emäntä Helvi Sonkki
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 7.9. mennessä

Pato 1 1 0 4 1 2 0
Padon yhteistalo  to 17.15-19.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4. 
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 7.9. mennessä

Neule, virkkaus, kirjonta 1 1 0 4 1 3 4
Laitilan kirjasto  ti 17.00-19.15
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 5.9. 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.

Keppihevonen 
huovuttamalla 1 1 0 4 1 3 5
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  21.10.-22.10.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 13.10. mennessä
Aikuinen & lapsi -kurssi. Kurssilla tutustutaan 
villaan ja huovutetaan oma keppihevonen. 
Jokainen huovutettu keppihevonen on val-
loittavan ihana ja ainutlaatuinen! Osallistujille 
lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia. 
Materiaaleja voi ostaa kurssilla myös opetta-
jalta. Lyhytkurssi.

Huovutetut tontut 1 1 0 4 1 3 6
Laitilan kirjasto  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  2.12.-3.12.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 24.11. mennessä
Jouluvalmistelut on mukava aloittaa tekemäl-
lä tonttuja talon väen touhuja tarkkailemaan. 
Tällä kurssilla huovutetaan villasta veikeitä pu-
nanuttuja ja harmaapartoja. Hyödynnetään 
sekä märkä- että neulahuovutustekniikoita. 
Osallistujille lähetetään tarvikelista lähempä-
nä kurssia. Materiaaleja voi ostaa myös opet-
tajalta kurssilla. Lyhytkurssi.

Vanhan ajan kangaslelut 1 1 0 4 1 3 7
Kappelimäen koulu  la 9.00-16.30
su 9.00-15.00  14.10.-15.10.
Mervi Koskinen  Kurssimaksu 26 €
Ilm. 6.10. mennessä
Ommellaan perinteisiä kangasleluja eri vuosi-
kymmeniltä. Bonzo-koira, Mikki ja Minni Hiiri 
sekä Pluto ja pahvikasvoinen Molla-Maija ovat 
jo vuosikymmenien ajan olleet suosittuja koto-
na valmistettuja leluja. Ilmoittautumisen yhtey-
dessä kerro, minkä näistä hahmoista teet kurssil-
la. Kuvat nähtävillä opiston toimistossa Laitilassa, 
opiston Facebook -sivulla ja saat kuvat myös teks-
tarina omaan kännykkääsi. Opettaja tuo Molla-
Maijan pahvikasvot ja kankaita Minniin, Mikkiin, 
Plutoon ja Bonzo -koiraan. Halutessasi voit tuo-
da omia kankaita. Täytevanua tarvitaan lelujen 
täyttämiseen. Lyhytkurssi.

Käsityökahvila 1 1 0 4 1 3 9
Kappelimäen koulu  Joka 3. Viikko
to 17.00-20.00  14.9.-7.12.  18.1.-3.5. 
FM Piia Allén  Kurssimaksu 35 €
Ilm. 7.9. mennessä
Käsityökahvilaan ovat tervetulleita käsillä teke-
misestä kiinnostuneet. Kokoontumisilla on eri-
laisia teemoja, joista sovimme yhdessä. Oma 
vapaavalintainen työ voi aina olla mukana. 
Syksyn teemoja voivat ovat mm. erilaiset lau-
kut ja muut ompelutyöt, lämpimät asusteet 
neulomalla ja joulun alla valmistettavat joulu-
koristeet. Tarkoituksena on harrastaa yhdessä, 
saada uusia ideoita sekä oppia toinen toisiltam-
me. Työskentelyn lomassa pidetään pieni kah-
vi-/teetauko. Kurssipäivät syksyllä: 14.9., 5.10., 
26.10., 16.11. ja 7.12. Kurssipäivät keväällä: 18.1., 
8.2., 1.3., 22.3., 12.4. ja 3.5.
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Islantilainen neule 1 1 0 4 1 4 0
Kappelimäen koulu  Joka 3. viikko 
to 17.00-20.00  21.9.-14.12.
FM Piia Allén  Kurssimaksu 20 € 
Ilm. 14.9. mennessä
Valmistetaan lämmin perinteinen tai moder-
nimpi villapaita tai neuletakki islanninlampaan 
villasta. Neuleet valmistuvat pyöröneuleena ja 
useimmissa malleissa on kirjoneulekaarrok-
keet. Ensimmäisellä kerralla valitaan malli, tu-
tustutaan islantilaisiin lankoihin ja niitä myy-
viin liikkeisiin. Apua saa tilauksen tekemiseen. 
Seuraavilla kerroilla neulotaan omaan tahtiin ja 
käydään läpi neuleen vaiheita, kuten kirjoneu-
letta, kappaleiden yhdistämistä ja lopulta tak-
kien avaamista ja viimeistelyä.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 1 4 3
Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
14.9.-2.11.  8.2.-5.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Brita Laine
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 7.9. 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.

Sammalmatto 1 1 0 4 1 4 7
Walon talo  ti 17.30-20.30  
ke 17.30-20.30  5.9.-6.9. 
Kädentaitaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 30.8. mennessä
Valmistetaan perinteinen pieni karhunsammal-
matto ulko-oven tai rappujen eteen. Tarvikkeina 
ainoastaan karhunsammalta ja sitomiseen pie-
ni pätkä pellavalankaa tai koivun- tai pajunvitsa. 
HUOM!!! Karhunsammaleen keräämiseen tar-
vitaan maanomistajan lupa! Kurssi kokoontuu 
kahtena iltana, ensimmäisenä kerätään samma-
let ja toisena iltana valmistetaan matto. Sään 
mukainen asustus. Matto valmistetaan ulko-
na. Lisätietoja opettajalta puh. 050-559 0056 
Lyhytkurssi.

Kaikkea kivaa vanhoista
kirjoista 1 1 0 4 1 4 8
Kappelimäen koulu  la 9.30-15.30
su 9.30-15.30  11.11.-12.11. 
Artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 2.11. mennessä
Vanha kirja saa uuden elämän tuunaamalla. 
Kirjasta voi valmistaa esim. taulun, kassin, na-
ruhyllyn tai rasian vaikkapa makeisille tai koruil-
le. Kirjan sivut muuttuvat kurssilla kranssiksi, ko-
ruksi, enkeliksi, pieneksi joulukuuseksi pöydälle 
tai muuksi joulukoristeeksi, esim. joulukuuseen. 
Ota mukaan vanhoja kirjoja, muistiinpanoväli-
neet, sakset, paperiveitsi, viivain, liimaa ja ko-
ristelumateriaaleja. Lyhytkurssi.

Sähkökitaran valmistus 1 1 0 4 1 5 9
Kappelimäen koulu  ke 17.30-21.15
13.9.-13.12.  10.1.-4.4. 
Ohjaajana Jyrki Varjo
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 6.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan sähkökitara käsityönä 
laadukkaista materiaaleista. Rakennettavan ki-
taran mallin voi valita joko kolmesta yleisim-
mästä kitaramallista eli Fenderin Telecaster 
tai Stratocaster tai Gibsonin Les Paul -mal-
leista tai valmistaa ns. sikarilaatikkokitaran. 
Kurssimaksun lisäksi tulee materiaalikustan-
nukset, jotka ovat noin 550 € yhtä kitaraa koh-
den. Materiaaleja hankitaan yhdessä. Kurssi ko-
koontuu Puutyökurssin kanssa samaan aikaan, 
kokoontumisia ei ole jokaisen kuukauden kol-
mantena keskiviikkona. Kurssille otetaan vain 
4 kurssilaista.

Puutyöpiiri keskustassa 1 1 0 4 1 6 0
Kappelimäen koulu  ke 17.30-21.15
13.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 58 € 
Ilm. 6.9. 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
11.9.-27.11.  8.1.-16.4. 
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 58 € 
Ilm. 4.9. 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
Väkkäräntie 306, Seppälä  ti 18.00-20.15 
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 5.9. mennessä
Valmistetaan puusta erilaisia käyttö- ja koriste-
esineitä kurssilaisten toiveiden mukaan.

Puutyö B Seppälässä 1 1 0 4 1 6 3
Väkkäräntie 306, Seppälä  ke 18.00-20.15 
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 5.9. mennessä
Omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia! 
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä kurssilais-
ten omien toiveiden mukaan.

Huonekalujen 
kunnostus 1 1 0 4 1 6 4
Kappelimäen koulu  to 18.00-21.00
21.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 14.9. mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puu-
osien korjausta ja uusimista sekä perehtymis-
tä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsitte-
lymenetelmiin.

Pärekorin valmistus 1 1 0 4 1 6 5
Kaivolantie 1004   to 17.30-20.30
14.9.-5.10.  Korimestari Antti Keskilä
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan pärekorin valmistamiseen 
ja tehdään pieni pärekori, jonka aloittelijakin voi 
tehdä. Mukaan tarvitset oman puukon. Kurssin 
ohjaaja hankkii koriin tarvittavat päreet ja san-
kaan tarvittavan materiaalin. Materiaalimaksu 
10 € kerätään kurssipaikalla. Kurssi pidetään 
Kaivolan kylässä korintekijän verstaalla. Osoite 
on Kaivolantie 1004. Lyhytkurssi.

Jalkineiden valmistus 1 1 0 4 1 6 6
Suutarinliike Mikkonen  to 17.30-20.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Suutari Harri Mikkonen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 7.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suutarin opissa erilai-
sia nahkajalkineita jalkojen mitat huomioiden. 
Myös muut nahkatyöt, kuten esim. reput ja vyöt 
ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on lastenkengäs-
tä bootsiin ja huopatossuun. Kurssimaksun li-
säksi materiaalimaksu, joka on esim. noin 100 
€ bootseista tai noin 60 € puolikengistä. Kengät 
voi valmistaa myös edullisesti kierrätysmateri-
aaleista.

Perinnepuukkokurssi A 1 1 0 4 1 6 7
Kappelimäen koulu  ti 18.00-21.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. 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
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. 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!

Metallityö 1 1 0 4 1 7 1
Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. 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.

Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 1 7 4
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  16.9.-17.9.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 8.9. 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  ti 16.30-21.00
12.9.-31.10.  9.1.-6.3. 
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. mennessä
Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä 
käsityöverhoiluna. Ensimmäisellä kerralla pu-
retaan verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, 
joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan. 

Hopeavalu 
seepiankuoreen 1 1 0 4 1 7 7
Kappelimäen koulu  la 10.00-15.30
su 10.00-15.30  14.10.-15.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 5.10. mennessä
Opetellaan vanha valutekniikka, jossa valu-
muotti tehdään seepiankuoreen kaivertamalla. 
Valetaan esim. koru tai pienesine. Mahdollisuus 
käyttää omia vanhoja hopeita, esim. lusikoi-
ta, koruja ym. Hopeaa saa myös opettajalta. 
Työväline- ja tarvikemaksu 5 €, jonka lisäk-
si seepiankuoret ja hopeat maksetaan käy-
tön mukaan, käteismaksu. Essu tms. mukaan. 
Lyhytkurssi.

Hopeaketjun 
alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 9
Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  23.9.-24.9.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 15.9. 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. Työkalumaksu 3 €. Opettajalta saa 
ostaa hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapih-
dit mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Kädentaitomessut 
Tampereella 1 1 0 4 1 8 5
Retkikohde  su 8.00-20.00  19.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 26.10. mennessä
Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma 
Tampereella! Euroopan suurimmat kädentai-
tomessut tarjoavat lukuisia näytteilleasettajia 
tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työ-
pajoja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä 
ja vinkkejä omaan tekemiseen. Matkalle läh-
detään Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo 
8, Uudenkaupungin linja-autoasema 8.30 ja 
Laitilan linja-autoasema klo 9. Paluu samaa reit-
tiä, lähtö takaisin Tampereelta n. klo 17. Perillä 
oloaika messuilla n. 11.30-17.00. Pääsylippu si-
sältyy matkan hintaan. Lisätietoa messuista 
netissä www.tampereenmessut.fi Tervetuloa 
mukaan innostavaan ja iloiseen kädentaitojen 
tapahtumaan! 

Hauskaa 
polymeerimassasta 1 1 0 4 1 8 6
Kappelimäen koulu  la 10.00-15.30
su 10.00-15.30  4.11.-5.11.
Yrittäjä Kia Vähä-Jaakkola
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 26.10. mennessä
Polymeerimassa on kotiuunissa kovetettavaa 
askartelumassaa (esim. Kato, Fimo, Cernit), jos-
ta syntyy mitä ihastuttavampia töitä. Tutuksi 
tulevat erilaiset työvälineet ja erilaiset teknii-
kat oman kiinnostuksen mukaan. Kurssi so-
pii niin aloittelijoille kuin aiemmin massailleel-
le, erilaisia tekniikoita riittää tutustuttavaksi. 
Valmistetaan esimerkiksi helmiä ja riipuksia. 
Kurssi on suunnattu aikuisille, mutta lapsetkin 
voivat osallistua aikuisen seurassa. Mukaan voi 
ottaa oman pastakoneen, mikäli on. Lisätietoa 
netissä. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus syksy 1 1 0 4 1 9 0
Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  21.10.-22.10. 
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 16.10. mennessä
Värikästä lasinsulatusta uunisulatustekniikalla. 
Tule tekemään ikkunakoriste, lautanen, lasiset 
salusiinit ikkunaasi, koristeita puutarhaan tai 
koruja. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyi-
jykynä, musta vedenpitävä ohutkärkinen tus-
si, sakset sekä viivain. Sulatuslaseja voi ostaa 
kurssipaikalta. Töistä sulatusmaksu työn koon 
mukaan. Työkalumaksu 6 € maksetaan opet-
tajalle. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. 
Lyhytkurssi.

Lasityö 1 1 0 4 1 9 1
Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  18.11.-26.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 37 €  Ilm. 13.11. mennessä
Valmistetaan lasityö perinteisellä lyijykisko- tai 
tiffanytekniikalla. Voidaan tehdä myös sulatus-
töitä. Mahdollisia töitä ovat esim. pieni ikku-
nalamppu, ikkunatyö, peili tai korut. Ota mu-
kaan muistiinpanovälineet, musta vedenpitävä 
ohutkärkinen tussi, lyijykynä, viivain ja sakset. 
Lasia voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 8 
e maksetaan opettajalle. Sulatustöistä sulatus-
maksun työn koon mukaan. Lisätietoja opetta-
jalta puh. 050 559 0056.



Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Uudessakaupungissa on tarjolla
myös muita kieliä. On myös lyhyitä
viikonloppukursseja, päiväryhmiä 
sekä joka toinen viikko kokoontuvia
ryhmiä. Englannissa on nyt lisäksi
sekä vuorotyössä käyville sopivia
että suomea osaamattomille
sopivia ryhmiä.
Ohjelmassa näkyvät vain syyskau-
delle suunnitellut kurssit, mutta
ryhmille on tarkoitus järjestää
keväällä jatkoa, mikäli kiinnostuneita
on riittävästi. Kursseilla käytettävät
oppikirjat jokainen hankkii itse.
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100).
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KieletKangaskukkaro 1 1 0 4 1 2 8
Kappelimäen koulu ma 17.30-20.30, 15.1.-
29.1.

Nahkalaukku 1 1 0 4 1 4 6
Kappelimäen koulu la 24.3. klo 10.00-16.00

Millefioria 
polymeerimassasta 1 1 0 4 1 9 5
Kappelimäen koulu la 31.3.klo 10-15 ja 
1.4. klo 10-15.

Karkkikoruja fimomassasta 1 1 0 4 1 8 7
Kappelimäen koulu la 27.1. klo 10-14

Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 1 7 5
Kappelimäen koulun metallityöluokka la 
5.5. klo 10-16 ja su 6.5. klo 10-16

Lasinsulatus kevät 1 1 0 4 1 9 3
Varppeen koulu la 3.2. klo 9-16 ja su 4.2. 
klo 9-16

Lasityö kevät 1 1 0 4 1 9 4
Varppeen koulu la 3.3.-su 18.3. klo 9-16

Laukku karkkipaperista 1 1 0 4 1 4 9
Kappelimäen koulu la 3.2. klo 10-16 ja su 
4.2. klo 10-16

Haapsalun huivi 1 1 0 4 1 3 8
Kappelimäen koulu, Joka toinen viikko, ke 
17.1.-14.2. klo 17.30-20.30

Hopeatyön alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 8
Kappelimäen koulu la 17.3. klo 10-16 ja 
18.3. klo 10-16

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 1 1 1
Kappelimäen koulu 
ti 19.30-21.00
to 19.30-21.00 
12.9.-30.11.
FM Terttu Viinikkala 
Kurssimaksu 27 €
Ilm. 4.9. mennessä
Suomen kielen alkeiskurssi alueella asu-
ville ulkomaalaisille. Kurssilla tutustutaan 
suomen kieleen, harjoitellaan ääntämis-
tä ja opetellaan perussanastoa ja fraase-
ja. Kurssin päätavoitteena on auttaa maa-
hanmuuttajia pääsemään alkuun suomen 
kielen opinnoissa ja selviytymään autta-
vasti tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. 
Oppitunnit kaksi kertaa viikossa. Taitotaso 
A1. Kurssilla käytettävä materiaali ei sisälly 
kurssin hintaan. Materiaalimaksu 20 € mak-
setaan 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 will 
be paid directly to the teacher.

Suomen jatkokurssi 1 2 0 1 2 3 1
Kts. Uudenkaupungin kielten ohjel-
ma s. 20

English for Kids 1 1 2 0 3 1 0 1
Kappelimäen koulu  to 17.00-17.45
14.9.-30.11.  HuK Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 4.9. mennessä
Englannin kerho 5-6 -vuotiaille lapsille. Lapsen 
tulee olla täyttänyt 5 vuotta ennen kurssin al-
kua. Kerhossa tutustutaan englannin kieleen 
erilaisten pelien, kuvien ja leikkien avulla. 
Erityiskurssi.

English for Kids 2 1 2 0 3 1 0 2
Kappelimäen koulu  to 18.00-18.45
14.9.-30.11.  HuK Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 4.9. mennessä
Englannin kerho 1.-2. -luokkalaisille lapsille. 
Kerhossa tutustutaan englannin kieleen erilais-
ten pelien, kuvien ja leikkien avulla. Erityiskurssi.

Englantia aivan alusta 1 2 0 3 1 1 1
Kappelimäen koulu  to 18.00-19.30
14.9.-30.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 4.9. mennessä
Vasta-alkajille tarkoitettu englannin kurssi. Jos 
et ole koskaan opiskellut englantia tai joskus 
kauan sitten opitut alkeet ovat täysin unohduk-
sissa, tule mukaan aloittamaan englannin opis-
kelu aivan alusta. Oppikirjana Everyday English 
Starter, Englantia aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A1.

Everyday English 1 1 2 0 3 1 2 1
Kappelimäen koulu  ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 4.9. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiem-
min opiskelleille. Kurssilla opiskellaan kielen pe-
rusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan mo-
nipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. 
Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikui-
sille (Finn Lectura). Kurssin alussa kerrataan ke-
väällä opiskeltu kirjan alkuosa, jonka jälkeen jat-
ketaan kappaleesta 3. Taitotaso A1.

English for You 3 1 2 0 3 1 3 1
Kappelimäen koulu  ti 18.00-19.30
12.9.-28.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 4.9. mennessä
Kurssi soveltuu englantia 3-4 vuotta opistos-
sa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Kurssilla kerrataan ja opiskellaan lisää kielen 
perusrakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. 
Kirjan teemana on englanti kansainvälisenä kie-
lenä ja sen myötä tutustutaan eri maissa asuviin 
ihmisiin, jotka tarvitsevat englantia jokapäiväi-
sessä elämässään. Oppikirjana English for You, 
too! Book 3. Taitotaso A2.

Stepping Stones 1 1 2 0 3 1 5 1
Kappelimäen koulu  ke 19.30-21.00
13.9.-29.11.  FM Päivi Ruusuvuori, 
BA Granger Simmons  Kurssimaksu 27 € 
Ilm. 4.9. 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. Kurssin tavoit-
teena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa 
– harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada 
rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka 
kolmas kerta opiskellaan syntyperäisen opet-
tajan johdolla. Oppikirjana Stepping Stones 1 
(Finn Lectura). Syksyllä jatkamme kappaleesta 
Step 6 eteenpäin. Taitotaso A2-B1.

ENGLANNIN 
VERKKOKURSSIT

Pacific Paradise  1 2 0 3 1 7 1
2.10.-11.12.  FM Päivi Ruusuvuori 
Kurssimaksu 27 €  
Ilm. 25.9. mennessä
Englanninkurssi kieltä muutaman vuo-
den opiskelleille (Taitotaso A2-B1). 
Kurssimateriaali on kokonaan verkossa 
ja se sisältää 10-osaisen juonellisen tari-
nan, jossa matkataan kaukaiselle valtame-
risaarelle. Kurssilla käydään läpi erilaisissa 
matkailutilanteissa tarvittavaa sanastoa 
ja fraaseja sekä kerrataan kielen perusra-
kenteita. Jokainen osa sisältää tekstejä, ai-
hepiiriin liittyvää sanastoa sekä runsaas-
ti sanasto- ja rakenneharjoituksia. Joka 
maanantai saat uuden osan materiaalit 
käyttöösi ja sinulla on viikko aikaa niiden 
läpikäymiseen. Voit opiskella missä ja mil-
loin itsellesi parhaiten sopii, kunhan käy-
tössäsi on tietokone ja nettiyhteys, sekä 
kuuntelumahdollisuus (tekstit ja sanastot).
Kurssin alkaessa 2.10. verkkoympäris-
tön osoite ja salasana sekä aloitusohjeet 
lähetetään kurssilaisille sähköpostitse. 
Muista siis antaa meille ilmoittautumi-
sen yhteydessä myös sähköpostiosoit-
teesi! Erityiskurssi.

Braving America  1 2 0 3 1 7 3
2.10.-13.11.  BA Granger Simmons
Kurssimaksu 22 €  
Ilm. 25.9. mennessä
Do you like detective stories and solving 
problems, riddles and mysteries? 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. Every week Chief Willoughby will send 
you to a new location in America and your 
task is to find the thief and solve this crime! 
Sound interesting? Then sign up for this 
amazing adventure and let’s Brave America 
together!
The course is for students who know 
English rather well, as only English will be 
used. Every Monday you’ll be given access 
to new material (texts and tasks, as well 
as authentic video clips) and you’ll have a 
week to study it. You can study wherever and 
whenever suits you best, as long as you have 
a computer and access to internet and you 
are able to listen and watch videos. When 
the course starts on Oct 2 you’ll be sent the 
instructions and your password by email. 
Remember to give also your email address 
when you sign up for this course!

Ranskaa?
Kiinnostaako? 

Toivomuksia on tullut ranskan
kurssin järjestämisestä. Jos olet
kiinnostunut ranskan opinnoista,
ota yhteyttä päätoimiseen kielten-
opettajaan 15.9. mennessä
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100).

Kurssi järjestetään mikäli kiinnos-
tuneita on riittävästi. Tarkempi
sisältö, lähtötaso ym. päätetään
kiinnostuneiden taitotason ja
toivomusten mukaan.
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 Tietotekniikka

Viittomat puheen tukena 2 
Kappelimäen koululla, kaksi viikonloppua 
helmikuussa

Vardagssvenska 
Pohitullin koululla Uudessakaupungissa 
maanantai-iltaisin

Englannin intensiiviviikonloppu 

Venäjän starttikurssi 1 2 0 6 1 0 1
Kappelimäen koulu  to 19.00-20.30
5.10.-23.11.  Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 28.9. mennessä
Tutustumiskurssi venäjän kieleen. Kurssin ta-
voitteena on tutustua venäjän kielen aakkosiin, 
jotta vaikkapa Venäjän matkalla saa selvää erilai-
sista kylteistä. Samalla opitaan venäjän sanoja 
ja joitakin tavallisia fraaseja. Kurssin käyminen 
helpottaa myös varsinaisen venäjän opiskelun 
aloittamista, kun kirjaimet ovat jo vähän tuttu-
ja. Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Espanjan aktivointia 1 2 0 7 1 2 4
Kappelimäen koulu  ke 16.30-18.00
4.10.-15.11.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 27.9. mennessä
Sopii espanjaa vuoden tai pari opistossa 
opiskelleille tai vastaavan pohjan omaaville. 
Kertaamme erilaisissa matkailijan kohtaamissa 
tilanteissa tarvittavaa perussanastoa ja raken-
teita (vastaa suunnilleen oppikirjan Buenas mi-
gas 1 sisältöä). Painopiste tunneilla on erityisesti 
suullisen kielitaidon kehittämisessä, tavoitteena 
oppia paremmin ymmärtämään puhetta ja saa-
da rohkeutta puhumiseen. Monistemateriaali. 
Taitotaso A1. Erityiskurssi.

Sisilian salaisuudet 1 2 0 8 1 0 1
Kappelimäen koulu  pe 18.00-20.30
6.10.  FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 6 € 

 Ilm. 29.9. mennessä
Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisäl-
lään lukuisia historiallisia nähtävyyksiä ja 
upeita maisemia. Tällä luennolla pääset 
tekemään Sisilian kiertomatkan, kun kuvi-
en kautta tutustutaan saaren mielenkiin-
toisimpiin paikkoihin. Samalla kuullaan 
sisilialaisten elämänmenosta ja nykypäi-
västä. Luennolla lisätietoa myös keväälle 
suunnitellusta opintomatkasta Sisiliaan. 
Tervetuloa kuuntelemaan ja innostumaan 
kiehtovasta Sisiliasta! Luentomaksun voi 
maksaa paikan päällä. Erityiskurssi.

Opintomatka Sisiliaan
Keväälle 2018 on suunnitteilla kaikille 
avoin opintomatka Sisiliaan (alustavasti 
vko 17). Saaren kukkaloisto on tuolloin 
kauneimmillaan ja Etnan huipulla vielä lun-
ta. Paikan päällä oppaana on italianopet-
tajamme Heidi Amedeo, joka on asunut 
saarella useamman vuoden ajan. Matkalla 
pääset kokemaan mm. aitojen sisilialaisten 
pikkukylien tunnelmaa ja nauttimaan hy-
vistä Välimeren herkuista! Kiinnostaako? 
Ota viimeistään 5.10. yhteyttä päätoimi-
seen kieltenopettajaan (p. 044 5855 3100 
tai paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi). 

Italiaa aivan alusta 1 2 0 8 1 1 1
Kappelimäen koulu  ma 17.30-19.00
25.9.-11.12. (ei 13.11. ja 20.11.)
FM Heidi Amedeo  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 11.9. mennessä
Italian kielen kurssi vasta-alkajille sekä niille kie-
len alkeita aiemmin opiskelleille, jotka haluavat 
kerrata kaiken aivan alusta. Kurssilla opitaan ita-
lian kielen alkeita ja selviytymään erilaisista käy-
tännön tilanteista esim. matkoilla. Monipuoliset 
harjoitukset tekevät opiskelusta mielenkiintois-
ta ja suullista kielitaitoa parannetaan pariharjoi-
tusten avulla. Lisäksi saadaan tietoa italialaisten 
arjesta ja elämänmenosta. Oppikirjana Bella  
vista 1 (Sanoma Pro). Taitotaso A1.

Più l’Italiano 1 2 0 8 1 3 1
Kappelimäen koulu  ma 19.00-20.30
25.9.-11.12. (ei 13.11. ja 20.11.)
FM Heidi Amedeo  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 11.9. mennessä
Italian jatkokurssi kieltä useamman vuoden jo 
opiskelleille. Kurssin tavoitteena on erityisesti 
aktivoida suullista kielitaitoa ja saada sujuvuut-
ta puhumiseen. Tunneilla keskustelemme mm. 
tutuista arkipäivän aiheista ja kurssin sisältö ra-
kentuu myös opiskelijoiden toiveiden mukaan. 
Sanavarastoa laajennetaan ja kerrataan tarvitta-
essa myös kielen rakenteita. Monistemateriaali. 
Erityiskurssi.

Viittomat 
puheen tukena 1 1 2 9 8 1 1 1
Kappelimäen koulu  pe 17.30-20.45
la 10.00-13.15  10.11.-18.11.
Viittomakielen tulkki Merja Åstrand
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 3.11. mennessä
Joudutko työssä tai vapaa-aikanasi tilanteisiin, 
joissa toivoisit osaavasi edes vähän viittomakiel-
tä? Tai tarvitsetko kotona lähiomaisesi kanssa 
viittomia puheen tukena? Kahtena viikonlop-
puna kokoontuvalla kurssilla opiskellaan arki-
päivän elämässä tarvittavia viittomia ja harjoi-
tellaan niiden käyttöä puheen ohessa. Kurssi on 
tarkoitettu vasta-alkajille. Monistemateriaali si-
sältyy kurssimaksuun. Erityiskurssi.

Viron lyhytkursseja

Tere – viroa aivan alusta 1 2 9 8 2 2 1

Head reisi – matkailuviroa 1 2 9 8 2 2 2

Loeme ja räägime – luemme 
ja keskustelemme 1 2 9 8 2 2 3

Kts. Uudenkaupungin kielten ohjel-
ma s. 21

Kalimera – 
kreikan alkeita 1 2 9 8 2 5 1
Kts. Uudenkaupungin kielten
ohjelma s. 21

Eläkeläisten atk:n alkeiskurssi
 3 4 0 1 1 0 1
Laitilan kirjasto  to 12.00-15.00  14.9.-5.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 11.9. mennessä
Kurssi sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tietokoneista tai perusasiat tieto-
koneen käytöstä ovat päässeet unohtumaan. 
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tieto-
koneen peruskäyttöön sekä hieman myös in-
ternetin ihmeisiin. Kurssille on suotavaa ottaa 
mukaan oma kannettava tietokone, sillä erilli-
siä opetuskoneita ei kirjastossa ole. Oma kone 
ei kuitenkaan ole välttämätön. Kirjaston langa-
ton verkko myös mahdollistaa internetin käy-
tön omalla koneella.

Wordin ja Excelin 
tehokas käyttö 3 4 0 1 1 1 1
Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00
3.10.-24.10.  
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 27.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan tekstinkäsittelyssä esimer-
kiksi tyylien käyttöön, asiakirjamallien luontiin, 
ylä- ja alatunnisteiden lisäykseen asiakirjaan, ja 
sivunumerointiin. Taulukkolaskennassa tutustu-
taan laskentakaavojen ja funktioiden käyttöön 
sekä laskentataulukon muotoilutoimintoihin. 
Ajan antaessa myöden tutustutaan myös oh-
jelmien yhteiskäyttöön.

Ilmainen toimisto-ohjelmisto 
LibreOffice 3 4 0 1 1 1 2
Varppeen koulu  ma 17.00-20.00
23.10.-13.11.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 17.10. 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.

Avoin atk-paja 3 4 0 1 1 2 1
Kappelimäen koulu  ke 17.00-20.00
6.9.-13.12.  Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 6 €/kerta
Avoin atk-paja, johon voi tulla kertaamaan 
ja harjaannuttamaan atk-taitoja sekä hake-
maan mahdollisia ratkaisuja omiin pulmati-
lanteisiin. Kurssipaikalle voi tuoda myös oman 
koneensa ja atk-pajalle voi osallistua niin 
monta kertaa kuin katsoo itse tarpeellisek-
si. Kokoontumiskerrat: 6.9., 20.9., 4.10., 15.11., 
29.11., 13.12. Ilmoittautumiset paikan päällä 
jokaiselle kerralle erikseen, myös kurssimaksu 
6 €/kerta suoritetaan käteisellä paikan päällä.

GIMP -kuvankäsittelyohjelman 
perusteet 3 4 0 1 1 3 1
Varppeen koulu  to 17.00-20.00
5.10.-26.10.   Tietotekniikkaopettaja
Vesa Ala-Äijälä  Kurssimaksu 26 €

 Ilm. 29.9. mennessä
Kurssilla tutustaan ilmaisen ja monipuolisen 
GIMP–kuvankäsittelyohjelman perusteisiin, ku-
ten esimerkiksi kuvien muokkaukseen ja korjai-
luun sekä tallennustapoihin. Kurssille voi myös 
ottaa mukaan jonkin tallennusvälineen, joka si-
sältää omia kuvia (muistitikku, ulkoinen kova-
levy, CD/DVD). 

Ifolor-kuvakirjakurssi 3 4 0 1 1 3 2
Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00
23.10.-30.10.   Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 17.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan ilmaiseen Ifolor-kuva-
kirjaohjelmaan sekä kuvanmuokkauksen pe-
rusasioihin kuvakirjaa varten. Kurssille voi ha-
lutessaan ottaa mukaan oman kannettavan 
tietokoneen, johon voidaan kurssin aikana asen-
taa ilmainen Ifolor-kuvakirjaohjelma sekä jokin 
tunnettu ilmainen kuvankäsittelyohjelma. Myös 
jonkin oma muistiväline, joka sisältää omia ku-
via, kannattaa ottaa mukaan kurssille (muisti-
tikku, ulkoinen kovalevy, CD/DVD).

Älypuhelimeen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 1 4 1
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00
2.11.-9.11.   Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 27.10. mennessä
Älypuhelinkurssilla tutustutaan älypuhelimi-
en perusasioihin. Kurssilla käydään lävitse ny-
kyisten älypuhelimien eri käyttöjärjestelmiä ja 
yhteystapoja sekä niiden mahdollisuuksia ne-
tin ja sähköpostin käytössä. Lisäksi tietoa saa 
myös älypuhelimien erilaisista ilmaisista sekä 
maksullisista hyöty- ja hupiohjelmista. Oma jo 
aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkeineen, 
esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, kannat-
taa ottaa mukaan kurssille.

Tablettitietokoneeseen
tutustumiskurssi 3 4 0 1 1 4 2
Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00
16.11.-23.11.   Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 10.11. mennessä
Tablettitietokonekurssilla tutustutaan tabletti-
tietokoneiden perusasioihin. Kurssilla käydään 
lävitse yleisimpien tablettitietokoneiden käyt-
tötapoja sekä niiden mahdollisuuksia netin ja 
sähköpostin käytössä. Lisäksi tutustutaan tablet-
titietokoneille suunnattuihin erilaisiin ilmaisiin ja 
maksullisiin hyöty- ja hupiohjelmiin. Oma jo ai-
emmin hankittu tablettitietokone kaikkine tar-
vikkeineen kannattaa ottaa mukaan kurssille.

Facebook-kurssi
 3 4 0 1 1 4 3
Laitilan kirjasto  ma 12.00-14.15
18.9.-9.10.  Internetmarkkinoinnin ja 
sosiaalisen median kouluttaja
Sirkku Hirvonen  Kurssimaksu 12 €
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 turvallisuusasetuksia? Kurssilla tu-
tustutaan rauhalliseen tahtiin yleisimpään so-
siaalisen median palveluun Facebookiin ja sen 
käyttöön. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava kone, tabletti tai älypuhelin.
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 Käytännön
 taidot

 Liikunta
 ja terveys

Pilvipalveluihin 
tutustuminen 3 4 0 1 1 4 4
Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00
7.11.-14.11. 
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 1.11. 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.

Lähdetään sieniretkelle
-luento 7 1 9 8 1 0 5
Kappelimäen koulu  ti 18.00-19.30
12.9.  Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 7.9. 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 kaupungin-
talon pihalta   ti 17.00-20.00  19.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 14.9. mennessä
Säänmukainen varustus. Lähdetään omilla au-
toilla tai kimppakyydeillä kaupungintalolta. 
Kurssimaksun 10 € voi maksaa käteisellä pai-
kan päällä. Lyhytkurssi. 

Miehet keittiössä 8 1 0 2 1 1 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ti 18.00-20.15  12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Seppo Helenius  Kurssimaksu 48 €
Ilm. 5.9. 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 käteisellä 
suoraan opettajalle.

Ruokaa läheltä – 
kasvikset kaiken perusta 8 1 0 2 1 2 0
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  28.9.
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.9. mennessä
Ruokaa läheltä on kolmen opetuskerran koko-
naisuus, mutta kursseille voi osallistua myös 
yksittäin. Tavoitteena on antaa valmiuksia tie-
dostaa kotitalouksien jokapäiväisten ruokava-
lintojen merkitys ympäristölle, terveydelle ja 
paikalliselle elinkeinorakenteelle. Opetellaan 
valmistamaan ruokalajeja niin arkeen kuin juh-
laan sekä vahvistetaan perusruuanlaiton val-
mistusmenetelmiä. Ruoka-aineiden alkuperä 
on keskeisessä asemassa. Kasvikset kaiken pe-
rusta -kurssilla valmistetaan erilaisia ruokia lä-
hellä tuotetuista kasviksista sekä opetellaan 
käyttämään lähellä tuotettua kasviproteiinia 
ruuan valmistuksessa. Materiaalimaksu opet-
tajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Ruokaa läheltä – 
kalaa monipuolisesti 8 1 0 2 1 2 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  12.10.
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 5.10. mennessä
Ruokaa läheltä-kokonaisuuden toisessa osassa 
valmistetaan kasvatetuista kaloista erilaisia ruo-
kia. Kurssilla pohditaan kalan ravitsemuksellista 
merkitystä sekä eri kalalajien käyttöä ympäris-
tön kuormittajana. Materiaalimaksu opettajal-
le käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Ruokaa läheltä – laadukasta 
lihaa lautaselle 8 1 0 2 1 2 2
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  23.11.
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 16.11. mennessä
Lihakerralla opiskellaan lihan merkitystä ruo-
kavaliossa sekä mietitään liharuokien hiilija-
lanjälkeä. Valmistamme liharuokia paikallisten 
lihantuottajien tarjonnasta. Materiaalimaksu 
opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Vegaaniruokaa 8 1 0 2 1 2 5
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ke 17.30-20.30  13.9.
Personal Trainer Tiina Puranen
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 7.9. mennessä
Vegaaniruokaa-kurssilla perehdytään veganis-
miin ja valmistetaan vegaanisia ateriakokonai-
suuksia. Kurssi alkaa luento-osuudella, jossa 
osallistujilla on myös mahdollisuus kysyä ja ja-
kaa omia kokemuksia veganismista. Molemmilla 
kerroilla valmistetaan kolmen ruokalajin päi-
vällinen. Lisäksi kurssilta saa helppoja ja hy-
viksi todettuja reseptejä kotiin kokeiltavaksi. 
Materiaalimaksu opettajalle käytön mukaan. 
Lyhytkurssi.

Kasvojenhoitotuotteet 8 1 0 4 1 2 0
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  21.9.
Luonkos ay:n ohjaajat  Kurssimaksu 10 € 
Ilm. 14.9. mennessä
Kurssilla opit valmistamaan sata prosenttises-
ti luonnollisia, lisäaineettomia ja kasvojesi ihoa 
helliviä luonnonkosmetiikkatuotteita. Teemme 
kurssilla kokonaisen kasvojen hoitotuotesar-
jan. Tuotteilla puhdistat ja hoidat kasvojesi ihoa 
luonnollisesti. Saat mukaasi huumaavan tuok-
suisia kauneustuotteita. Tuo mukanasi pieniä 
purkkeja tuotteita varten. Ota oma essu ja tos-
sut mukaan. Kurssimaksun lisäksi materiaali-
maksu 30 € / henkilö, maksetaan opettajalle 
käteisenä. Purkkeja voit ostaa myös opettajalta.

Marmorisaippua 8 1 0 4 1 2 1
Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  5.10.
Luonkos ay:n ohjaajat
Kurssimaksu 10 €  Ilm.  28.9. mennessä
Kurssilla opit valmistamaan saippuaa turval-
lisesti kylmämenetelmällä ja pääset itse ko-
keilemaan erilaisia saippuan marmorointi-
tekniikoita. Ota mukaasi 2 tyhjää maito- tai 
mehutölkkiä (á 1 litra). Ota oma essu sekä tos-
sut mukaan. Valmista saippuaa tulee yhteensä 
1kg. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 30 
€ / henkilö, maksetaan opettajalle käteisenä.

Hyvän olon liikuntapäivä 8 3 0 1 1 1 0
Laitilan Monitoimihalli  
la 10.30-16.30  26.8. 
Liikunnan- ja tanssinohjaus: mm. 
Katja Kataja, Jatta Ihanmäki ja Heli 
Koskimies  Kurssimaksu 15 € 
Ilm. 22.8. mennessä
Elokuun lopun lauantai aloittaa Vakka-
Suo  men kansalaisopiston uuden liikunta-
kauden. Tapahtuma sisältää näytetunteja 
useista eri lajeista, luentoja ja paikallisten 
hyvinvointipalvelujen esittelyä uudella 
Finnlamex-hallilla. Lipun hinta 15 € sisältää 
salaattilounaan. Liput ilman lounasta hin-
taan 10 €, voi hankkia soittamalla opiston 
toimistoon puh. 02 8501 6273. Ovet avau-
tuvat klo 10.30. Peili-salin tunneille ilmoit-
tautuminen käynnistyy samalla. 

Teline- ja 
permantovoimistelu 8 3 0 1 1 0 2
Varppeen koulun iso liikuntasali
ke 15.00-16.30  13.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 55 €  Ilm. 6.9. mennessä
Voiman, kehonhallinnan ja liikkuvuuden kehit-
tämiseen tarkoitettu tunti yli 7-vuotiaille lap-
sille ja nuorille. Alkulämmittelynä käytetään 
rytmisestä voimistelusta tuttuja voimisteluliik-
keitä musiikin tahtiin. Tunnilla kehitetään ke-
honhallintaa erilaisten koordinaatioiden ja ak-
robatia liikkeiden kautta. Välineinä ovat mm. 
rekki, köysi ja puolapuut. Tunti soveltuu hyvin 
muiden urheilulajien tueksi ja vaatii osallistu-
jalta jonkin verran kehonhallintaa, kuten kär-
rynpyörät ja kuperkeikat.

Nuorten juoksukoulu 8 3 0 1 1 0 3
Laitilan Monitoimihalli, Juoksusuora
ma 15.00-16.00  11.9.-27.11.   8.1.-30.4. 
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 4.9. mennessä
Yli 9-vuotiaille suunnattu juoksukoulu, jossa 
keskitytään juoksutekniikan opetteluun koor-
dinaatio- ja pikajuoksuharjoitteiden kautta. 
Juoksutekniikan lisäksi kurssilla keskitytään 
juoksulihaksia vahvistavien liikkeiden harjoit-
teluun sekä kehonhallintaan.

Nuoren urheilijan 
voimaharjoittelu 8 3 0 1 1 0 4
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 16.00-17.00  11.9.-27.11.   8.1.-30.4. 
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 4.9. mennessä
Yli 11-vuotiaille urheilijoille suunnattu voima-
harjoittelun peruskurssi, jossa keskitytään oikei-
den kuntosaliliikkeiden opetteluun mm. keppiä 
ja kuntopalloa hyödyntäen. Jokaisella kerralla 
keskitytään oikeiden liikeratojen opetteluun 
sekä tehokkaaseen lihaskunnon kehittämiseen 
erilaisilla voimaharjoitteilla.

Lasten liikuntakerho 8 3 0 1 1 0 5
Varppeen koulun iso liikuntasali
ke 16.30-17.30  13.9.-29.11.   10.1.-25.4. 
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tunnilla opetellaan ja kehitetään lasten moto-
risia perustaitoja. Tunti soveltuu kaikille lapsil-

le ja antaa monipuoliset liikunnan perustaidot, 
joiden jatkoksi on helpompi kehittää omien lii-
kuntaharrastusten lajitaitoja. Tunnilla juostaan, 
pallotellaan, hypitään, ryömitään, kiivetään, hei-
tetään, rytmitetään ja voimistellaan ilon sekä lii-
kuntaleikkien kautta.

Joukkuevoimistelu 8 3 0 1 1 0 6
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
pe 15.00-17.00  su 17.00-18.00
15.9.-3.12.  12.1.-4.5.
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Syksy 75 €  Kevät 75 €  Ilm. 8.9. mennessä
Kurssi on ensimmäinen joukkuevoimistelun pilot-
tikilparyhmä, joka edustaa Jyskeen naisvoimisteli-
joita. Ryhmän vaatimuksena on 10-13 vuoden ikä 
sekä sitoutuminen harjoitteluun ja kilpailuihin. 
Joukkuevoimistelun kilpailuohjelma on musiik-
kiin sommiteltu taiteellinen ja urheilullinen koko-
naisuus. Pakollisten vaikeusosien lisäksi kokonai-
suuden sitovat yhteen jatkuva, virtaava liike sekä 
ohjelman tunnelma tai teema, jota liikekieli, mu-
siikki, puvut ja ohjelman taiteelliset liike-elementit 
ilmentävät. Joukkuevoimistelun ytimenä ovat vir-
taavat vartalon liikkeet. Kokonaisuuden kruunaa-
vat eläytyminen ja ilmaisu. Joukkuevoimistelun 
sydän on suomalaisessa naisvoimistelussa. Lajin 
juuret löytyvät Suomesta. Lajia harrastetaan 
monella taitotasolla aina harrastevoimistelusta 
huippu-urheiluun. Joukkuevoimistelu on hyvä 
lajivalinta, jos haluaa kehittää voimaa, nopeutta, 
vartalonhallintaa, liikkuvuutta ja koordinaatiota 
sekä kokea liikunnan ohella taiteellisia elämyksiä.

Akrobatia alkeet, 
lapset 8-13 v 8 3 0 1 1 0 7
Varppeen koulun iso liikuntasali
la 13.00-14.30  30.9.
Sirkusopiskelija Maija Jormakka
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.9. mennessä
Akrobatiakurssilla harjoittelemme erilaisia ku-
perkeikkoja, kärrynpyöriä sekä päällä- ja käsil-
läseisontaa. Osa harjoituksista tehdään yksin, 
osa parin kanssa. Omaa paria et kuitenkaan tar-
vitse. Kurssiin kuuluu myös lajityypillinen alku-
lämmittely ja loppuverryttely voima- ja venyt-
telyosuuksineen. Varusteet: joustavat vaatteet 
ja juomapullo. Lyhytkurssi.

Lapsijooga 6-9 -vuotiaille 8 3 0 1 1 0 8
Laitilan urheilutalo/peilisali
pe 17.30-18.00  22.9.-24.11.
Lapsijoogaohjaaja Jenni Silvast
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 15.9. mennessä
Lapsijooga on kehon kokonaisvaltaista liik-
kumista. Se vahvistaa koko kehon lihaksistoa, 
edesauttaa niiden joustavuutta ja tukee mo-
toriikan kehitystä. Lapsijooga on leikinomais-
ta: liikkeet tehdään tarinan avulla ja mielikuvien 
muodossa. Lapsijooga on rauhoittumista leikin 
ohessa. Se vahvistaa keskittymiskykyä ja edes-
auttaa kehon fyysisen kehityksen myötä kogni-
tiivista älykkyyttä, vahvistaa itsetietoisuutta ja 
sen kautta itsevarmuutta. Lapsijooga luo posi-
tiivista ja elämänmyönteistä asennetta ja opet-
taa lasta hyväksymään itsensä sellaisena kuin 
on. Lapsijooga ei ole kilpailua vaan tekemisen 
ja liikunnan iloa ja innostaa edistykseen. Lapsi 
tuntee olonsa turvalliseksi, keskittyy itseen-
sä ja voi tehdä oman harjoituksensa rauhassa.

Lempeä hathajooga 8 3 0 1 1 1 4
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
su 11.30-13.00  24.9.-3.12.  14.1.-8.4. 24  
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9. 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.
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Dynaaminen hathajooga 8301115
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
su 13.00-14.30  24.9.-3.12.  14.1.-8.4. 
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9. mennessä
Dynaaminen hathajooga sopii niin vasta-alkajalle 
kuin aiemmin jooganneelle. Tunnilla tehdään ke-
hoa voimistavia, notkeutta lisääviä sekä tasapai-
noa harjoittavia asanoita eli asentoja. Dynaaminen 
hathajooga on aktiivisempaa ja hieman haasta-
vampaa kuin perinteinen hathajooga. Se nostaa 
sykettä ja laittaa ihmisen hikoilemaan. Liikesarjat 
ovat pidempiä kuin tavallisessa hathajoogassa.

Astangajoogan 
alkeiskurssi 8301116
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
su 15.30-17.00  24.9.-3.12.   14.1.-8.4.  
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9. mennessä
Astangajooga on hyvä aloittaa alkeiskurssilla. 
Kurssilla harjoitellaan astangajoogan hengitys-
tekniikkaa, lihaslukkojen käyttöä ja asanoita eli 
liikkeitä. Astangajooga on kehoa vahvistavaa 
ja avaavaa. Harjoitus päättyy loppurentoutuk-
seen. Astangajooga on fyysinen joogamuoto 
ja sopii liikunnallisesta joogasta kiinnostuneille.

Joogan intensiivikurssi 8301117
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ti 16.15-17.45  to 11.30-13.00  12.9.-
19.10.  Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 5.9. mennessä
Hathajoogan liikkeet ovat pehmeitä ja kehoa 
venyttäviä, mutta samalla myös vahvistavia ja 
ne pyritään tekemään hengityksen rytmissä. 
Kurssilla tutkitaan hengitystä sekä liikkeiden 
yhteydessä että myös meditaatioharjoituksis-
sa. Tavoitteena on innostaa osallistujia harjoit-
tamaan joogaa ja meditointia omatoimisesti. 
Kurssi soveltuu parhaiten jo aiemmin joogaa 
harrastaneille, mutta myös vasta-alkajat voivat 
osallistua. Kurssi kokoontuu kuuden viikon ajan 
tiistaisin ja torstaisin.

Äijäjooga 8301118
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
to 17.00-18.30  14.9.-30.11. 
Joogaohjaaja Ilse Becker 
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 7.9. mennessä
Äijäjoogassa liikkeet ovat pääosin samoja, kuin 
missä tahansa helpossa perusjoogassa, esimer-
kiksi hathajoogassa. Rento asenne ja valpas kes-
kittyminen ovat olennainen osa tätäkin joogaa. 
Äijäjoogassa ei ole tarkoitus seistä päällä vaan 
tukevasti jaloilla. Harjoitus tuo notkeutta nive-
liin ja tyyneyttä tietoisuuteen. Kroppa ja koppa 
virkistyvät ja rauhoittuvat.

Kehonhuolto 8301119
Laitilan Urheilutalon sali 
ma 18.30-19.30  11.9.-4.12.  8.1.-30.4. 

 Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 4.9. mennessä
Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. 
Tunnilla tehdään syvävenyttelyä, aktiivisia liik-
kuvuusharjoitteita, dynaamisia venytyksiä ja 
kiertoliikkeitä. Oma jumppamatto mukaan.

Kehonhuolto
ja syvävenyttely 8301120
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ti 11.30-12.30  12.9.-28.11.  9.1.-24.4. 
Liikunnanohjaaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 5.9. mennessä
Syvävenyttelytunnilla avataan ja rentoutetaan 
lihaksia erilaisin menetelmin sekä välinein. 
Välineinä käytetään foam rolleria, nystyräpal-
loa ja erilaisia venyttelytekniikoita. Nystyräpallon 
avulla poistat lihaskireyttä, parannat veren-
kiertoa, aktivoit hermostoa sekä teet rentou-
tumisharjoituksia. Nystyräpallo sopii erityisesti 

alaselän hierontaan, niska-hartiaseudun hie-
rontaan istuen sekä jalkojen ja jalkapohjien hie-
rontaan. Foam rollerilla palautetaan pehmyt-
kudosten sekä lihaskalvojen eheys ja pituus. 
Syvävenyttelytunti suositellaan yhdistämään 
FytoFit-tunnin kanssa peräkkäin, jolloin saadaan 
parhaimmat tulokset kehonhuollosta.

Lavis-lavatanssijumppa 8301121
Varppeen koulun pieni liikuntasali
ke 17.00-18.00  13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Lavis-ohjaaja Heidi Uola-Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 6.9. mennessä
Lavis-lavatanssijumppa on uusi hauska, helppo ja 
hikinen liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssi-
askeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tans-
sitaan yksin, joten ei ole vaaraa että kukaan talloo 
varpaille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssila-
jeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden pe-
rusteita kuntoilun ohella. Kuten lavatansseissa, 
laviksessa tanssitaan kaksi samaa tanssilajia pe-
räkkäin ja tunnilla soi perinteinen suomalainen la-
vatanssimusiikki. Lavatanssi on niin mukavaa, että 
et edes huomaa kuntoilevasi, silti lähdet tunnilta 
hikisenä. Mukaan juomapullo ja mukavat kengät.

Aamulavis-
lavatanssijumppa  8301125
Laitilan Urheilutalon sali  ti 9.30-10.30
12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Lavis-ohjaaja Heidi Uola-Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 5.9. mennessä
Lavis on uusi hauska, helppo ja hikinen liikun-
tamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden 
ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yk-
sin, joten ei ole vaaraa, että kukaan talloo var-
paille. Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssila-
jeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha 
ja samba. Tunnilla opit eri lavatanssiaskeleiden 
perusteita kuntoilun ohella. Kuten lavatansseis-
sa, laviksessa tanssitaan kaksi samaa tanssilajia 
peräkkäin ja tunnilla soi perinteinen suomalai-
nen lavatanssimusiikki. Lavatanssi on niin muka-
vaa, että et edes huomaa kuntoilevasi, silti läh-
det tunnilta hikisenä.

Terveselkä keppijumppa 8301127
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 9.30-10.30  11.9.-27.11.  8.1.-30.4.  
Liikunnanohjaaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 4.9. mennessä
Terveselkä tunnilla käytetään keppejä tehos-
tamaan liikkeitä. Tunti koostuu helpoista liike-
radoista yhdistettynä menevään musiikkiin. 
Mukana myös kevyitä, vahvistavia liikkeitä koko 
vartalolle. Tarkoitus on parantaa niskahartian ja 
selän liikkuvuutta sekä rentouttaa ylävartaloa.

Naisten kuntojumppa 8301128
Laitilan Urheilutalon sali  ma 17.30-18.30
11.9.-4.12.  8.1.-30.4. 

 Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 4.9. mennessä
Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihaskun-
toon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. 
Käytetään oman kehon paino ja eri välineitä. 
Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-sel-
kä, rvp, keppijumppa jne.

Naisten kuntojumpan
aamuvuoro 8301129
Laitilan Urheilutalon sali  ma 10.30-11.30 
11.9.-4.12.  8.1.-30.4. 
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 46 € 
Ilm. 4.9. mennessä
Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihaskun-
toon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. 
Käytetään oman kehon painoa ja eri välineitä. 
Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-
selkä, rvp, keppijumppa jne. Tähän jumppaan 
voivat osallistua ne, jotka haluavat jumpata aa-

mupäivällä, mutta myös vuorotyöläiset ovat ter-
vetulleita. Vuorotyöläiset voivat valita viikoittain 
osallistuvatko kuntojumpan aamu- vai iltavuo-
roon. Illan kuntojumppa kokoontuu 17.30-18.30.

Kahvakuula alkeet 8301132
Laitilan Urheilutalon sali  ke 17.00-18.00
13.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 46 € 
Ilm. 6.9. mennessä
Lähdetään liikkeelle turvallisesti alkeista ja opi-
taan koko kehoa käyttävät tekniikat. Kurssi on 
toiminnallista ja tehokasta lihaskuntoliikuntaa. 
Ryhti ja peruskestävyys kohenevat. Kurssi koos-
tuu tekniikkaharjoituksista, liikepattereista, vat-
salihasosiosta ja loppuvenyttelyistä. Ota oma 
kuula ja jumppamatto mukaan.

Kahvakuula edistyneet 8301133
Laitilan Urheilutalon sali  ke 18.00-19.00 
13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
Perustekniikat jo hallitseville rakennettu tun-
ti. Otekestävyyttä ja liikepattereita, joissa eri-
tyisesti tekniikkaharjoitteita. Haastetaan koko 
keho. Oma kuula, juomapullo ja jumppamat-
to mukaan.

Fitball 8301134
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
to 9.30-10.30  14.9.-30.11.  11.1.-26.4. 
Nuorisovalmentaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. mennessä
Tehokas tunti, jossa ison jumppapallon avulla pa-
rannetaan lihaskuntoa, kehonhallintaa sekä ta-
sapainoa. Helpon lämmittelyn jälkeen jatketaan 
lihaskunto- ja kehonhallintaliikkeillä. Tunnin lopus-
sa palauttavat venyttelyt. Laji kehittää erityisesti 
keskivartalon korsetin lihaksia. Tunti sopii kaikille.

RVP 8301135
Varppeen koulun iso liikuntasali
ke 17.30-18.30  13.9.-29.11.  10.1.-25.4.  
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 6.9. 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.

Circuit 8301139
Kuntokeskus Tzemppi  ke 19.15-20.15
20.9.-22.11.  Kuntokeskus Tzempin
liikunnanohjaaja Suvihelena Laivo
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 13.9. mennessä
Kiertoharjoittelu on tehokas koko kehon läpikäy-
vä harjoittelu. Hydrauliikkavastuksella toimivat 
Easy Line -laitteet takaavat turvalliset liikeradat 
ja soveltuvat näin kaikille. Tunti on yhdistelmä 
lihaskunto- ja aerobista harjoittelua ja soveltuu 
erinomaisesti kehon muokkaukseen ja rasvan-
polttoon. Laitteiden lisäksi liikkeitä tehdään myös 
lattialla ja viikoittain vaihtuvat liikkeet takaavat 
sen, että tunnit ovat aina erilaisia ja kiehtovia.

Akrobatia alkeet ja 1 taso, 
nuoret ja aikuiset 8301126
Varppeen koulun iso liikuntasali
la 14.30-16.00  30.9.
Sirkusopiskelija Maija Jormakka
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 21.9. mennessä
Akrobatiakurssilla harjoittelemme erilaisia ku-
perkeikkoja, kärrynpyöriä sekä päällä- ja käsil-
läseisontaa. Osa harjoituksista tehdään yksin, 
osa parin kanssa. Omaa paria et kuitenkaan tar-
vitse. Kurssiin kuuluu myös lajityypillinen alku-
lämmittely ja loppuverryttely voima- ja venyt-
telyosuuksineen. Varusteet: joustavat vaatteet 
ja juomapullo. Lyhytkurssi.

Fytofit 8301144
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ti 10.30-11.30  12.9.-28.11.  9.1.-24.4. 
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 5.9. mennessä
FytoFit on terveysliikuntatunti joka sopii eri-
tyisen hyvin niska-, hartia-, ja selkävaivaisille. 
FytoFit-tunnilla käytetään jumppakeppiä, jätti-
jumppapalloa ja mattoa. Tunnilla tehdään koko 
vartaloa avaavia ja vahvistavia liikkeitä musiikin 
tahtiin. Tunti ei sisällä vaikeita askelsarjoja tai liik-
keitä. FytoFit-tuntia suositellaan yhdistämään 
syvävenyttelytunnin kanssa peräkkäin, jolloin 
saadaan parhaimmat tulokset kehonhuollosta.

Kuntoliikuntaa 
Leinmäellä 8301145
Leinmäen kylätalo  to 19.00-20.00
14.9.-7.12.  11.1.-26.4.
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 42 € 
Ilm. 7.9. 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.

Naisten kuntoliikuntaa 
Itäkulmalla 8301147
Itäkulman koulu  to 18.00-19.00
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Ohjaajana Taru Nieminen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 7.9. mennessä
Käydään läpi kaikki lihasryhmät. Alku-verryt-
telyssä nostetaan sykettä helpoilla askelluksil-
la, jonka jälkeen tehdään kiinteyttävät ja vah-
vistavat lihaskuntoliikkeet. Lopuksi venyttelyt. 
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  26.9.-5.12.   9.1.-27.3. 
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu 20 €   Ilm. 19.9. mennessä 
Sisältää alkulämmittelyn ja sen jälkeen ohjattu-
na erilaista liikuntaa, jumppaa, kuntopiiriä, len-
topalloa ym. Lopuksi venytellään. Ota mukaasi 
makuualusta, sopivat jalkineet ja juomapullo.

Ikämiesten kuntopiiri 8 3 0 1 1 5 0
Laitilan Urheilutalon sali
to 19.00-21.00  21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Ohjaajana Jari Kiveinen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 14.9. mennessä
Sisältää alkuverryttelyn, ohjattua jumppaa ja 
pääosin lentopalloa. Kurssi on tarkoitettu yli 
35-vuotiaille kuntoilijoille.

Kuntoliikuntaa 
Suontakana 8 3 0 1 1 5 5
Suontaan koulu  to 17.30-18.30
14.9.-7.12.  11.1.-26.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 7.9. mennessä
Lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikkuvuut-
ta. Käytetään oman kehon painoa ja eri välinei-
tä. Lukukauden aikana eri teemoja esim. niska-
selkä, rvp, keppijumppaa, kehonhuoltoa jne.

Sydänliikkuja 8 3 0 1 1 6 5
Laitilan Urheilutalon sali  ma 16.00-17.00 
11.9.-27.11.   8.1.-30.4. 
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 4.9. mennessä
Lihaksistoa voimistavaa liikuntaa. Keppejä, ku-
minauhoja, käsipainoja välillä apuna käyttäen. 
Ota mukaan oma jumppa-alusta ja juomapullo.
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Tuolijumppa 8 3 0 1 1 7 1
Opistotalo  ma 12.00-13.00  11.9.-27.11. 
8.1.-30.4.  Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 4.9 mennessä
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
19.9.-21.11.  16.1.-10.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 12.9. 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 Monitoimihalli, Peilisali
ti 9.30-10.30  12.9.-28.11.   9.1.-24.4.  
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 5.9. 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 kauttaaltaan 
ja vahvistaa kaikkia isoja ja tärkeimpiä lihasryh-
miä. Kumpparijumppa onkin kätevä johdatus 
kuntosali- ja lihaskuntoharjoitteluun vastuk-
sia käyttäen. Mukaan oma jumppakuminauha.

Allasvoimistelu A 8 3 0 1 1 8 6
Laitilan Terveyskoti  ma 9.30-10.15
18.9.-20.11.  15.1.-16.4. 
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 11.9. 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
20.9.-22.11.  17.1.-11.4.
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 13.9. 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
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 11.9. 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
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 6.9. 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
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.   Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 11.9. 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.

Erityisryhmien vesiliikunta 8 3 0 1 1 9 5
Laitilan uimahalli  ke 18.00-18.45
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Uimahallin ohjaaja  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 13.9. mennessä
Monipuolista vesiliikuntaa mukaansatempaa-
van musiikin tahdissa. Ryhmä sopii kaikille eri-
tyisryhmiin kuuluville aikuisille yksin tai oman 
avustajan (avustajalle vapaa pääsy) kera. Tunnit 
sisältävät vaihtelevasti vesijumppaa, vesikoris-
ta, tanssia, muita vesipallopelejä, uimaopetus-
ta ja muuta vesiliikuntaa. Kurssimaksun lisäksi 
maksetaan uimahallin pääsymaksu.

Kilot kiinteiksi 8 3 0 2 1 3 0
Poukanvillen hyvinvointikeskus
ma 17.30-19.00  25.9.-11.12. 
Terveyskodin ohjaajat  Kurssimaksu 45 € 
Kilot kiinteiksi on liikuntapainotteinen laihdu-
tusohjelma. Se on tarkoitettu naisille, jotka eivät 
välttämättä ole aiemmin kuntoilleet, mutta joil-
ta löytyy halua löytää iloisen tavan liikkua ja laih-
tua yhdessä ryhmän kanssa. Kohderyhmänä ovat 
lievästi ylipainoiset työikäiset naiset, joilla ei ole 
terveydellisiä esteitä liikunnalle. Kilot kiinteiksi 
-ohjelman avulla osallistujia kannustetaan kohen-
tamaan liikunta- ja ravintotottumuksia, paranta-
maan kuntoa ja alentamaan painoa. Kurssilla täh-
dätään uusiin elintapoihin ja pysyviin tuloksiin.

Elämäni kirja – 
ohjattu oma tahto 8 3 0 2 1 3 7
Poukanvillen hyvinvointikeskus
to 12.00-13.00  21.9.-5.10.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 14.9. mennessä
Elämäni kirja on tarkoitettu mahdollistamaan yk-
silöllistä kohtaamista erilaisissa elämäntilanteis-
sa. Se kertoo Sinusta. Elämäni kirjaan voit kirja-
ta tapoja ja tottumuksia, siihen voit listata mitä 
haluat syödä, kuunnella ja harrastaa, mitä toivei-
ta sinulla on siitä, miten sinusta huolehditaan ja 
kuka saa olla osallisena hoitopäätöksiä tehtäes-
sä. Kurssilla täytetään työkirjaa, jonka aiheena 
olet Sinä. Elämäni kirjan tarkoitus on, että voi-
simme elää mielekästä elämää läpi koko elämän.

Muistijumppa 8 3 0 2 1 3 9
Poukanvillen hyvinvointikeskus
ke 12.00-13.00  20.9.-22.11. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tavoitteena on aktivoida kokonaisvaltaista hy-
vinvointia ja löytää mielen virkeyteen. Kurssilla 
hyödynnetään mm. digitekniikkaa. Ryhmässä 
tapahtuvat harjoitteet tukevat muistitoiminto-
ja, keskittymistä ja päättelykykyä. Liikunnalliset 
harjoitteet ovat fyysisesti helppoja suorittaa.

Liikkuvan ihmisen 
kasvisruokavalio 8 3 0 2 1 4 0
Laitilan kaupungintalo  ti 18.00-20.00
26.9.  Personal Trainer Tiina Puranen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 19.9. mennessä
Luennolla tutustutaan liikkuvan kasvisruokai-
lijan ruokavalioon. Pohditaan mm. mistä saa 
tarvittavat ravintoaineet, onko lisäravinteet ja 
vitamiinit tarpeellisia, mitkä ovat parhaimmat 
kasvisperäiset proteiinin lähteet. Osallistujat 
voivat vapaasti esittää kysymyksiä aiheesta.

60+ liikunta ja
ravitsemus 8 3 0 2 1 4 1
Laitilan kaupungintalo  ke 18.00-20.00
4.10.  Personal Trainer Tiina Puranen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 27.9. mennessä 
Luennolla perehdytään ikääntyvän ihmisen lii-
kunta- ja ravitsemussuosituksiin. Millä tavoin 
ikääntyminen vaikuttaa ravitsemukseen ja mitä 
seikkoja kannattaa ottaa huomioon liikuntalajia 
valittaessa. Luennolla kerrotaan myös voimalii-
kunnan merkityksestä iän karttuessa.

Pumppi A 8 3 0 1 1 6 0
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
ma 10.30-11.30
11.9.-27.11.   8.1.-30.4.  
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 €

 Ilm. 4.9. mennessä

Pumppi B 8 3 0 1 1 6 2
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
to 10.30-11.30
14.9.-30.11.  11.1.-26.4. 
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 €

 Ilm. 7.9. mennessä

Pumppi C 8 3 0 1 1 6 3
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
pe 17.00-18.00
15.9.-1.12.   12.1.-4.5.
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 €

 Ilm. 8.9. mennessä

Pumppi D 8 3 0 1 1 6 4
Laitilan Monitoimihalli, Peilisali
su 18.00-19.00
17.9.-3.12.  14.1.-29.4.
Ohjaajana Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 €

 Ilm. 8.9. mennessä
Lihaskestävyyttä kehittävä tunti tankoa, le-
vypainoja ja step-lautaa hyväksi käyttäen. 
Tunti sisältää alkulämmittelyn sekä venyt-
telyt. Pumppi ei sisällä askelsarjoja ja sopii 
siten jokaiselle. Painot voi valita oman kun-
totasonsa mukaan.

Ikäihmisten kuntosali A 8 3 0 1 1 8 3
Laitilan Terveyskoti  ti 12.00-13.00
19.9.-21.11.  16.1.-10.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 12.9. mennessä 

Ikäihmisten kuntosali B 8 3 0 1 1 8 4
Laitilan Terveyskoti  ti 13.00-14.00
19.9.-21.11.  16.1.-10.4. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 12.9. mennessä

Ikäihmisten kuntosali C 8 3 0 1 1 8 5
Laitilan Terveyskoti  to 12.00-13.00
21.9.-23.11.  18.1.-12.4. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 €
  Ilm. 14.9. 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.

Terveys 
Niska- ja selkäryhmä 8 3 0 2 1 2 1
Poukanvillen hyvinvointikeskus
ma 16.30-17.30  25.9.-27.11.  15.1.-9.4. 
Terveyskodin fysioterapeutti 
Piia Luukkanen  Kurssimaksu 50 €
Ilm. 18.9. mennessä
Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niska-selkäryh-
mässä kiinnitetään huomiota rangan hyvinvointiin 
liittyviin tekijöihin. Ryhmässä etsitään hyvä ryhti, 
harjoitellaan parantamaan liikkuvuutta, koordi-
naatiota ja lihastasapainoa. Ryhmä on tarkoitettu 
pienistä niska- hartia- tai selkävaivoista kärsiville.

Tasapainoryhmä syksy 8 3 0 2 1 2 5
Laitilan Terveyskoti  to 10.30-11.30
21.9.-23.11.  Terveyskodin fysio-
ja toimintaterapeutti  Kurssimaksu 40 € 
Ilm. 14.9. 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 kuntotaso 
huomioiden. Ohjauksessa keskitytään lihasvoi-
ma- ja tasapainoharjoituksiin tavoitteena pa-
rempi liikkumisturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.



Uusikaupunki 14

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Historia
Merelliset illat, syksy 1 3 0 1 2 0 2
Kulttuurikeskus Cruselli  Kerran kuussa
to 18.00-20.00  21.9.-14.12.
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana
Matti Jussila  Ei kurssimaksua
Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin 
Merihistoriallisen yhdistyksen järjestämät, suu-
ren suosion saavuttaneet merelliset illat jatku-
vat tuttuun tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja 
maksuttomia kaikille merellisestä historiasta 
kiinnostuneille. Syksyn iltojen aiheet ja ajan-
kohdat ovat seuraavat:
To 21.9. Jarmo Saarinen, Hanna Niittymäki, Pauli 
Kivistö ja Maija Joro: 400 vuotta merenkulkua 
Uudessakaupungissa
To 19.10. Maija Joro ja Jarmo Saarinen: ”Ensi-
reissun juopumus” – Uudenkaupungin meri-
miesväestön rikollisuudesta 1800-luvun lopulla
To 16.11. Jarmo Saarinen: Uusikaupunkilaisten 
laivojen haaksirikkoja maailman merillä 1800-lu-
vulla
To 14.12. Pauli Kivistö ja Hanna Niittymäki: 
Laivanrakennus Uudessakaupungissa
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
7.9.-21.12.  Merihistoriallisen
yhdistyksen pj. Matti Jussila
   Kurssimaksu 20 €
Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä 
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdis-
tyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka 
tarkoituksena on toisaalta merellisen perin-
netiedon talteen kerääminen, toisaalta tuki-
ryhmänä toimiminen merihistoriallisia tutki-
muksia kirjoittaville henkilöille. Perinnepiiri 
toimii myös ”ohjausryhmänä” Uudenkaupungin 
merenkulun 400-vuotishistoriahankkees-
sa. Tarpeen mukaan kokoontumisiin voidaan 
kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum 
Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät 
syyskaudella: 7.9., 28.9., 26.10., 9.11., 30.11. ja 
21.12. Kokoontumispaikkana hotelli-ravinto-
la Aquariuksen Saab-kabinetti, jollei toisin il-
moiteta.

Valonpilkahdus 
mielettömyyden keskellä – 
invalidivankien vaihto-
operaatio 1915-18 1 3 0 1 2 0 8
Viikaisten koulun auditorio
ma 18.00-19.30  18.9. 
Professori Timo Soikkanen
   Kurssimaksu 6 €
Suomen itsenäistymisen kummallakin puolen, 
vuosina 1915-18 Suomen halki kuljetettiin yli  
60 000 sotainvalidia, jalattomia, kädettömiä, so-
keita ja muuten raajarikkoisia. Kyse on suurim-
masta avustusoperaatiosta mikä on koskaan 
toteutettu Suomessa. Kyseessä oli maailmanso-
dan osapuolten vankienvaihto, joka toteutettiin 
Tornio-Haaparanta -akselilla. Emeritusprofessori 
Timo Soikkanen esittelee tällä luennollaan myös 

poikkeuksellisen hienoja kuvia tästä operaati-
osta, josta juontaa juurensa mm. sanonnat ”toi-
mia siltana idän ja lännen välillä” ja ”mieluum-
min lääkärinä kuin tuomarina”. Luentomaksun 
6 € voi maksaa paikan päällä.

Uudenkaupungin 
seurakunnan vaiheita 1 3 0 1 2 1 0
Viikaisten koulun auditorio  ti 18.00-19.30
26.9.  FM Lauri Viinikkala
Kurssimaksu 6 €
Luennolla tutustutaan Uudenkaupungin seu-
rakunnan vaiheisiin kaupungin perustamisesta 
nykypäivään. Miten vasta perustettu kaupunki 
sai seurakuntansa? Miten ympäröivien maa-
seutupitäjien vaiheet kietoutuvat yhteen kau-
pungin seurakunnan historian kanssa? Miten 
seurakunta on eri aikoina näkynyt kaupungin 
katukuvassa ja elämässä? Luentomaksun 6 e 
voi maksaa paikan päällä.

Kieltolaki ja sen 
vaikutukset Viipurissa 1 3 0 1 2 1 1
Viikaisten koulun auditorio
ma 18.00-19.30  2.10.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
   Kurssimaksu 6 €
Alkoholin valmistamisen ja myynnin kieltä-
neen kieltolain (1919–1932) ajasta on kirjoi-
tettu paljon eri puolilta Suomea, mutta kiel-
tolain aikaisen Viipurin vaiheista ei juurikaan 
ole tietoja. Luennolla käsitellään kieltolain vai-
kutusta Viipurissa, karjalaisten kaupungissa. 
Luentomaksun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Suurhyökkäys 
kesällä 1944 1 3 0 1 2 1 2
Viikaisten koulun auditorio 
ma 18.00-19.30  9.10. 
FM, arkeologi Riku Kauhanen
   Ei kurssimaksua
Kaksi ja puoli vuotta kestänyt asemasota päät-
tyi kesäkuussa 1944 venäläisten suurhyökkäyk-
seen Karjalan kannaksella. Hyökkäys saatiin py-
säytettyä Tali-Ihantalassa ja myöhemmin muilla 
rintamilla. Luennolla kerrotaan monien taiste-
luihin osallistuneiden sotaveteraanien muisto-
ja. Vapaa pääsy, ei luentomaksua Vakka-opiston 
avointen ovien viikon takia.

Karjala ja karjalaisuus 
sotien jälkeen 1 3 0 1 2 1 4
Viikaisten koulun auditorio 
ma 18.00-19.30  16.10. 
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Kurssimaksu 6 €

Sotien jälkeen kysymys Karjalan palautukses-
ta nousi aina vähän väliä esille. Samaan aikaan 
kotinsa menettänyt siirtoväki sopeutui elä-
mään Kanta-Suomessa. Luennolla tarkastellaan 
Karjalan palauttamisesta käytyä keskustelua 
sekä karjalaisten identiteetin ja kulttuurin säily-
mistä ja muutoksia sotien jälkeisessä Suomessa. 
Luentomaksun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Agitointia ja avustusta – 
työläisnaiset Suomen
sisällissodassa 1918 1 3 0 1 2 1 5
Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-19.30  25.10. 
 VTT Tiina Lintunen  Kurssimaksu 6 €
VTT Tiina Lintunen luennoi Suomen sisällisso-
taan osallistuneista punaisista naisista. Lintunen 
on väitellyt aiheesta v. 2015 ja julkaissut kevääl-
lä 2017 kirjan ”Punaisten naisten tiet”. Hän ker-
too luennolla huolto- ja sairaanhoitotehtävissä 
toimineista naisista ja heidän saamistaan tuo-
mioista. Lintunen valottaa myös sitä, miten pu-
naiset naiset sopeutuivat yhteiskuntaan sodan 
jälkeen ja millaiseksi heidän arkensa muodos-
tui. Luentomaksun 6 € voi maksaa paikan päällä.

Uudenkaupungin kirkot 1 3 0 1 2 1 6
Viikaisten koulun auditorio  ti 18.00-19.30
31.10.  FM Lauri Viinikkala
Kurssimaksu 6 €
Luennolla perehdytään nykyisen Uuden-
kaupungin seurakunnan alueella oleviin kir-
kollisiin rakennuksiin ja niiden historiaan kes-
kiajalta nykypäivään. Lisäksi kerrotaan näille 
kirkoille kuuluneista ja suureksi osaksi niissä 
yhä käytössä olevista kirkollisista esineistä, joista 
monet kuuluvat suomalaisen taiteen ja käsityön 
merkittävimpiin saavutuksiin. Luentomaksun 6 
€ voi maksaa paikan päällä.

Nunnaluostarit – kukkivia
Jumalan puutarhoja? 1 3 0 1 2 1 7
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  15.11. 
Teol. tri, uskontotieteilijä Hannu Kilpeläinen
Kurssimaksu 6 €
Luennolla tarkastellaan luostarilaitosta nais-
näkökulmasta. Yleensähän luostareita käsitel-
lään munkkilaisuudesta käsin, kuitenkin esim. 
Venäjällä aina vallankumoukseen saakka oli 
enemmän naisluostareita ja nunnia kuin munk-
kiluostareita. Suomessa ja Skandinaviassa kuva 
on tasapainoisempi täällä vaikuttaneiden birgit-
talaisjärjestön luostarien välityksellä. Luennolla 
käsitellään birgittalaisen naisten ja miesten yh-
teisluostareiden lisäksi mm. Lintulan naisluos-
taria Kivennavalla ja Heinävedellä. Entä kei-
tä olivat Laatokan Valamon nunnat? Ja miten 

tsaarin hovi ja Venäjän vallankumous rantau-
tuivat nunnankasvoisina Valamoon, Helsinkiin 
ja Tukholmaan? Luennolla käsitellään myös sek-
suaalisuutta luostareissa sekä homoseksuaa-
lisuutta ja naisten läsnäolon vaikutusta mies-
luostareissa niin luostarin näkökulmasta kuin 
oikeudenistuntojen ja poliisikuulusteluraport-
tien pohjalta. Luentomaksun 6 € voi maksaa 
paikan päällä.

Vuosi 1918 Suomessa 1 3 0 1 2 1 8
Viikaisten koulun auditorio
ma 18.00-19.30  20.11. 
FM, arkeologi Riku Kauhanen
   Kurssimaksu 6 €
Ensimmäinen maailmansota mullisti Euroopan 
karttaa, ja yhtenä uusista valtioista syntyi Suomi. 
Suomen itsenäistymistä seurasi sisällissota, joka 
on edelleen vaikea pala suomalaista historiaa. 
Luento esittelee sisällissodan kulun Suomessa 
ja keskeiset taistelut sekä käytetyn aseistuk-
sen. Suomen sisällissota oli oman aikansa mit-
tapuulla ”amatöörien käymä moderni sota”. 
Luennolla käsitellään myös Uudenkaupungin 
vaiheita vuoden 1918 aikana. Luentomaksun 
6 € voi maksaa paikan päällä.

Uudenkaupungin 
seudun kartanot 1 3 0 1 2 1 9
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30  28.11.  FM Lauri Viinikkala
Kurssimaksu 6 €
Luennolla tutustutaan Uudenkaupungin alu-
eella sijaitseviin kartanoihin ja niiden histori-
aan. Samalla kerrotaan kartanoiden rakennuk-
sista ja niiden vaiheista. Lisäksi kuullaan joitakin 
kartanoihin liittyviä kansantarinoita ja muuta 
perimätietoa. Luentomaksun 6 € voi maksaa 
paikan päällä.

Talvisota – ratkaisun 
hetket Kannaksella 1 3 0 1 2 2 0
Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30  30.11.   Historian 
harrastaja, maanviljelijä Seppo Posio
  Kurssimaksu 6 €
Luento perustuu luennoitsijan tekemiin tal-
visodan sotilaiden haastatteluihin, joukossa 
muiden muassa uusikaupunkilainen talous-
neuvos Eino Saari sekä historian ja sotahisto-
rian dokumentteihin, joista poimintoja myös 
uuskaupunkilaisen opettaja Erkki Luntamon 
kertomasta. Runsaasti SA kuvia, tilannekart-
toja sekä kommentteja. Luentomaksun 6 € voi 
maksaa paikan päällä.

Perinnepiiri, 
Uusikaupunki 1 3 0 1 2 2 1
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
Joka 3. viikko  ma 13.00-14.30
18.9.-11.12.  15.1.-7.5.
VTM Matti Jussila
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 18.9., 9.10., 30.10., 20.11. 
sekä 11.12. Kevään kokoontumispäivät ovat 
15.1., 5.2., 26.2., 19.3., 9.4. sekä 7.5. Kurssimaksu 
10 € on koko vuoden maksu.

Perinnepiiri, Lokalahti 1 3 0 1 2 2 2
Lokalahden seurakuntakoti Paanula
Kerran kuussa  to 18.00-19.30  14.9.-7.12. 
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 18 Paanulassa. Kokoontumispäivät 
syyskaudella ovat 14.9., 12.10., 23.11. ja 7.12. 
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Syksyllä jatketaan vanhojen valokuvien kerää-
mistä ja katselua mahdollista kotiseutujulkai-
sua varten. Samalla kerätään tietoja ja tarinoita 
kirjaa varten. Kokoontumisissa on lisäksi myös 
muuta ohjelmaa. 

Perinnepiiri, Pyhämaa 1 3 0 1 2 2 4
Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa
Noin joka toinen viikko  to 13.00-14.45
28.9.-7.12.  18.1.-12.4.  FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 € (koko lukuvuosi)
Ilm. 21.9. mennessä
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia 
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin. 
Syksyn kokoontumispäivät ovat 28.9., 12.10., 
26.10, 23.11. ja 7.12. Keväällä kokoonnutaan 
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 15.3. ja 12.4.

Karjalainen perinnepiiri 1 3 0 1 2 2 5
Pohitullin koulu  Noin joka 3. Viikko
ti 14.00-15.45  19.9.-28.11.  23.1.-10.4. 
FM Päivi Mikola  Kurssimaksu 10 € (koko 
lukuvuosi)  Ilm. 12.9. mennessä
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalai-
suuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan ku-
via ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 19.9., 3.10., 
17.10., 31.10., ja 28.11. Kevään kokoontumis-
päivät ovat 23.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3. ja 10.4.

Museoilta – sota-ajan
Uusikaupunki 1 3 0 1 2 3 1
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
to 18.00-19.30  28.9.
Museonjohtaja Mari Jalava
Ei kurssimaksua
Museoillassa katsellaan museonjohtaja Mari 
Jalavan johdolla kuvia ja kuullaan tietoa, millais-
ta oli elämä 1940-luvun Uudessakaupungissa, 
kun miehet olivat rintamalla. Ei kurssimak-
sua, mutta museon normaali pääsymaksu 
peritään. Museoillan järjestävät yhteistyössä 
Uudenkaupungin museo ja Vakka-opisto ja se 
pidetään Wahlbergin museotalossa (Ylinenkatu 
11) to 28.9. klo 18. Museoilta on osa Suomi100 
–juhlavuoden ohjelmaa.

Museoilta – telakan ja tekstiili-
teollisuuden Uusikaupunki 
(1950-60 -luvut) 1 3 0 1 2 3 5
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
to 18.00-19.30  26.10.
Museonjohtaja Mari Jalava
Ei kurssimaksua
Museoillassa katsellaan museonjohtaja 
Mari Jalavan johdolla kuvia ja kuullaan tie-
toa, millaista oli elämä 1950- ja 1960-luku-
jen Uudessakaupungissa. Miten kaupungissa 
asuttiin, mistä saatiin elanto ja miten vietet-
tiin vapaa-aikaa. Ei kurssimaksua, mutta muse-
on normaali pääsymaksu peritään. Museoillan 
järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin mu-
seo ja Vakka-opisto ja se pidetään Wahlbergin 
museotalossa (Ylinenkatu 11) to 26.10. klo 18. 
Museoilta on osa Suomi100 –juhlavuoden oh-
jelmaa.

Museoilta – kasvava 
teollisuuskaupunki 
(1970-80 -luvut) 1 3 0 1 2 4 0
Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
to 18.00-19.30  23.11.
Museonjohtaja Mari Jalava
Ei kurssimaksua
Museoillassa katsellaan museonjohtaja 
Mari Jalavan johdolla kuvia ja kuullaan tie-
toa, millaista oli elämä 1970- ja 1980-luku-
jen Uudessakaupungissa. Miten kaupungissa 
asuttiin, mistä saatiin elanto ja miten vietet-
tiin vapaa-aikaa. Ei kurssimaksua, mutta muse-
on normaali pääsymaksu peritään. Museoillan 
järjestävät yhteistyössä Uudenkaupungin mu-

seo ja Vakka-opisto ja se pidetään Wahlbergin 
museotalossa (Ylinenkatu 11) to 30.11. klo 18. 
Museoilta on osa Suomi100 –juhlavuoden oh-
jelmaa.

Kirkonkirjat tutuiksi 
sukututkimuksessa 1 3 0 1 2 5 0
Pohitullin koulu  la 9.30-15.30  21.10. 
Sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 11.10. mennessä
Tällä lyhytkurssilla perehdytään kirkonkirjojen 
käyttöön ja saatavuuteen. Tutuksi tulevat HisKi-
tietokanta sekä lisäksi mm. Karjala-tietokanta, 
Digiarkisto, Digitaaliarkisto ja Kansallisarkiston 
käyttölupamenettely sekä monet muut lähteet. 
Päivä antaa hyvät valmiudet omatoimiseen su-
kututkimukseen, vaikka kotisohvalta käsin. Sopii 
sekä harrastustaan aloittelevalle että konkareil-
le. Oman koneen voi ottaa mukaan, mutta se ei 
ole mitenkään välttämätöntä.

Muut yhteis-
kunnalliset aineet
Kulttuurikahvila 1 3 0 2 2 1 8
Eri kokoontumispaikkoja  Kerran kuussa
ke 18.00-19.30  20.9.-13.12.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua, pieni kahvi-/teemaksu
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:
20.9. Luontokuvauksen ilosanomaa, valokuvaa-
ja Keijo Väänänen, Uudenkaupungin kaupun-
ginkirjasto (Alinenkatu 34).
11.10. Aleksis Kiveä kiitellen ja katsellen poh-
joista taivasta. Näitä runoja haluamme kuul-
la. Mukana Jukolan Jussi (Seppo Lohtaja) ja 
LC Merettarien runokuoro. Sorvakkokoti 
(Sairaalakatu 12).
8.11. Suomen hevonen isänmaan puolustajana 
ja talouden voimatekijänä. Sotahistorian har-
rastaja Seppo Posio. Viikaisten koulun audito-
rio (Viikaistenkatu 3).
13.12.  Tonttuja,  tähtiä,  enkeleitä. 
Joulutunnelmaista runoa, laulua, muistelua ja 
jutustelua. LC Merettäret tarjoavat glögiä ja pi-
pareita. Sorvakkokoti (Sairaalakatu 12).

Ikis-luennot-
videoluentosarja 1 3 0 2 2 3 2
Pohitullin koulu  ke 14.00-16.00
13.9.-29.11.  Eri asiantuntijoita
Kurssimaksu 5 €/kerta  Ilm. 4.9. 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, pieni luento-
maksu 5 e kerätään paikan päällä ennen luen-
toa. Huom. IKIS-luennoille ei ole ala- eikä yläikä-
rajaa! Syksyn aikataulu ja aiheet ovat:
13.9. Aktiivisena vanheneminen – keinoja hy-
vään elämään. Prof. Taina Rantanen, JY
18.10. Suomen presidenttien puolisot. FM Aava-
Leena Kurki
25.10. Kivut ja niiden hoito. Neurokirurgian eri-
koislääkäri Kari Sulkko
15.11. Parlamentaarisen demokratian kriisi ja 
siitä toipuminen Suomessa vuosina 1917-19. 
Professori Pasi Ihalainen, JY
29.11. Eurooppa Nationalismin kouris-
sa. Ulkomaantoimittaja, tietokirjailija Heikki 
Aittokoski 

Reformaation tarinasta 1 
– reformaatiosta pohjoiseen 
hyvinvointivaltioon 1 3 0 3 2 1 0
Viikaisten koulu  ti 18.00-19.30  5.9. 
Kirkkoherra Esa Mierlahti
Ei kurssimaksua
Uudenkaupungin seurakunta ja Vakka-opisto 
järjestävät yhteistyössä reformaation 500-juh-
lavuoden kunniaksi kaksi kaikille avointa, mak-
sutonta yleisöluentoa. Ensimmäisellä luennolla 
kirkkoherra Esa Mierlahti kertoo, miten refor-
maatio toteutuu Ruotsi-Suomessa ja minkä 
matkan se on kulkenut tähän päivään – poh-
joisen hyvinvointivaltioon. Millä perusteella 
voidaan ajatella, että reformaation perintö nä-
kyy monella tavalla suomalaisessa kulttuuris-
sa? Mahdollisuus keskusteluun.

Reformaation tarinasta 2 
– Luther ja luterilaisia 
ajatuksia 1 3 0 3 2 1 5
Viikaisten koulu  ti 18.00-19.30  19.9. 
Kirkkoherra Esa Mierlahti
Ei kurssimaksua
Uudenkaupungin seurakunta ja Vakka-opisto 
järjestävät yhteistyössä reformaation 500-juhla-
vuoden kunniaksi kaksi kaikille avointa, maksu-
tonta yleisöluentoa. Toisella luennolla kirkkoher-
ra Esa Mierlahti esittelee Lutheria ja luterilaisia 
ajatuksia ihmisestä, uskosta, kirkosta ja yhteis-
kunnasta. Lähdetään Lutherin henkilöstä ja hä-
nen keskeisistä teologisista korostuksistaan ja 
kuljetaan näiden löytöjen kanssa kirkon elä-
mään tässä ajassa. Mahdollisuus keskusteluun.

Miten varautua oikeudellisesti
sairauteen ja vanhuuteen? 
Työpaja A 3 2 9 8 2 2 2
Pohitullin koulu  to 14.00-16.00
pe 14.00-16.00  21.9.-22.9.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 12.9. mennessä
Työpajassa käsitellään luentomonisteen poh-
jalta testamentit ja muut oikeustoimet ennen 
sairastumista tai vanhuutta. Kahdella kokoon-
tumiskerralla selvitellään hoiva- ja hoitotahtoa, 
edunvalvontaa, testamentti- ja perintöoikeutta 
sekä lahjoituksia ja näitten veroseuraamuksia. 
Käsitellään myös lesken ja kuolinpesän osak-
kaan asemaa. Monisteen eri lomakemalleista 
luonnostellaan osallistujille ko. aiheen tavalli-
simmat asiakirjat. Monistemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan. Lyhytkurssi.

Miten varautua oikeudellisesti 
sairauteen ja vanhuuteen? 
Työpaja B 3 2 9 8 2 2 3
Pohitullin koulu  to 14.00-16.00
pe 14.00-16.00  28.9.-29.9.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 19.9. mennessä
Työpajassa käsitellään luentomonisteen poh-
jalta testamentit ja muut oikeustoimet ennen 
sairastumista tai vanhuutta. Kahdella kokoon-
tumiskerralla selvitellään hoiva- ja hoitotahtoa, 
edunvalvontaa, testamentti- ja perintöoikeutta 
sekä lahjoituksia ja näitten veroseuraamuksia. 
Käsitellään myös lesken ja kuolinpesän osak-
kaan asemaa. Monisteen eri lomakemalleista 
luonnostellaan osallistujille ko. aiheen tavalli-
simmat asiakirjat. Monistemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan. Lyhytkurssi.

Miten varautua oikeudellisesti 
sairauteen ja vanhuuteen? 
Työpaja C 3 2 9 8 2 2 4
Pohitullin koulu  ti 18.00-20.00
ke 18.00-20.00  3.10.-4.10.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 25.9. mennessä
Työpajassa käsitellään luentomonisteen poh-
jalta testamentit ja muut oikeustoimet ennen 
sairastumista tai vanhuutta. Kahdella kokoon-
tumiskerralla selvitellään hoiva- ja hoitotahtoa, 
edunvalvontaa, testamentti- ja perintöoikeutta 
sekä lahjoituksia ja näitten veroseuraamuksia. 
Käsitellään myös lesken ja kuolinpesän osak-
kaan asemaa. Monisteen eri lomakemalleista 
luonnostellaan osallistujille ko. aiheen tavalli-
simmat asiakirjat. Monistemaksu sisältyy kurs-
sin hintaan. Lyhytkurssi.

Luonto ja ympäristö
Avaruuden mustat ja 
pimeät mysteerit 4 1 0 2 2 1 5
Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-19.30  18.10.  Astrofyysikko, 
tohtoriopiskelija Sissi Enestam
Kurssimaksu 6 €
Mitä tarkoittavat pimeä energia, pimeä aine ja 
mitä löytyy mustasta aukosta? Tällä luennolla 
käydään yleistajuisesti läpi miksi pimeä energia 
on niin mystinen voima maailmankaikkeudes-
sa ja mikä tekee pimeästä aineesta niin pimeää. 
Aalto-yliopiston tohtoriopiskelija Sissi Enestamin 
luennolla kurkistetaan myös mustaan aukkoon 
ja pohditaan mitä se voi kertoa meille maailman-
kaikkeuden synnystä ja evoluutiosta. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 
6 € voi maksaa paikan päällä.

Musiikki 
 
Uudenkaupungin bändipajat 
Pohitullin musiikkiluokka
arkisin klo 12-16 välillä
viikot 35-48 ja viikot 2-17
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti 
Kurssimaksu 28 € sl, 28 € 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, ukulele, basso, 
kantele, laattasoittimet, rummut ja muut ryt-
misoittimet. Bändipajoihin kootaan eri-ikäisten 
koululaisten ryhmiä 7-18 -vuotiaille ilmoittau-
tumisten mukaan. Ryhmiin ilmoittautuminen 
alkaa 16.8. klo 17.

VPK:n soittokunta 1 1 0 1 2 2 2
Vanha VPK:n talo torin laidalla
ti 18.30-21.00  15.8.-5.12.
9.1.-22.5.  Lehtori Kari Leino
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.8. mennessä
VPK:n soittokunnassa harjoitellaan monipuolista 
puhallinorkesteri-ohjelmistoa, myös viihdettä ja 
klassisenkin musiikin sävellyksiä. Soittokunnan 
toimintaan kuuluu esiintyminen erilaisissa tilai-
suuksissa. Tervetuloa uudet soittajat.
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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 toi-
selle etenevistä kokonaisuuksista ja ne on 
tarkoitettu 5-19-vuotiaille. 5-6-vuotiaat ko-
koontuvat 45 min. kerrallaan, vanhemmat 
tunnin tai kaksi. Ryhmät kokoontuvat 14 
kertaa lukukaudessa, töiden näyttely on 
toukokuussa. 
HUOM! Kuvataidekouluun on hyvä ottaa 
mukaan jokin taiteilijatakki (essu, iso pai-
ta tms.). Kurssimaksu maksetaan kahdes-
sa erässä, puolet syksyllä ja puolet kevääl-
lä (sis. materiaalimaksun). Kuvataidekoulu 
kokoontuu Seikowin koulun pihapiirissä 
olevassa ns. kivikoulussa (3. krs.) Susanna 
Pihlajan johdolla, yli 13-vuotiaiden ryh-
mä Viikaisten koululla opettajanaan Auli 
Sormunen.  

 
Maanantain ryhmät 
ajalla 21.8.-20.11. ja 8.1.-23.4.  

7-8-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 1 
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl  

9-10 –vuotiaat 1 1 0 3 2 0 2
klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl 

5-6-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 3
klo 17.30-18.15, kurssimaksu 38 € sl, 38 € kl 
 
Tiistain ryhmät 
ajalla 22.8.-21.11. ja 9.1.-24.4. 

7-8-vuotiaat 1 1 0 3 3 0 4
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

11-12 –vuotiaat  1 1 0 3 2 0 5
klo 16.15-17.45, kurssimaksu 60 € sl, 60  € kl

5-6-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 6
klo 18.00-18.45, kurssimaksu 38 € sl, 38 € kl

Yli 13-vuotiaat 1 1 0 3 2 1 0
klo 17.30-20.30, kurssimaksu 74 € sl, 74 € kl 

Keskiviikon ryhmät 
ajalla 23.8.-29.11. ja 10.1.-25.4. 

9-10 –vuotiaat 1 1 0 3 2 0 7
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl 

7-8-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 8
klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl 

11-12-vuotiaat 1 1 0 3 2 0 9
klo 17.30-19.00, kurssimaksu 60 € sl, 60 € kl 

Ukulele 1 1 0 1 2 2 4
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-11.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 5.9. 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.

Kansanmusiikkiyhtye 1 1 0 1 2 2 5
Pohitullin koulu  ke 19.30-21.00
13.9.-29.11.  10.1.-11.4.
Musiikin maisteri Markus Rantanen
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 5.9. 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
4.9.-18.12.  8.1.-23.4.
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 4.9. mennessä
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.

Laulu-Veikot 1 1 0 1 2 3 2
Pohitullin koulu  ma 18.00-20.15
14.8.-27.11.  8.1.-14.5.
Rehtori Pekka Harmovaara
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 14.8. mennessä
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoi-
tusta ja monipuolista mieskuoro-ohjelmiston 
valmistamista eri tilaisuuksiin. Ensimmäisellä 
kerralla 14.8. klo 18-19 otetaan vastaan uusien 
laulajien ilmoittautumisia!

Kitaransoitto 1 1 0 1 2 4 1
Pohitullin koulu  ma 15.00-20.00
4.9.-4.12.  8.1.-23.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu  130 € sl, 130 € kl
Ilm. 1.9. mennessä
Kitaransoiton yksittäisopetusta. 14 kokoontu-
miskertaa lukukaudessa. HUOM! Kurssimaksu 
laskutetaan kahdessa erässä eli 130 € syksyl-
lä ja 130 € keväällä. Opetus käynnistyy viikolla 
36. Tarkempia tietoja aikataulusta opettajalta, 
puh. 0440 552 848/Pete Pethman.

Näyttämötaiteet
Lasten ja nuorten 
teatterikerho 1 1 0 2 2 0 3
Kulttuurikeskus Cruselli  ti 17.00-19.00
19.9.-21.11.  16.1.-27.3.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 11.9. mennessä
7-15-vuotiaille tarkoitetussa Teatterikerhossa tu-
tustutaan teatterin maailmaan erilaisten leikki-
en ja pelien avulla. Kerhossa harjoitellaan vuoro-
vaikutus- ja esiintymistaitoja, keskittymiskykyä 
ja ryhmässä toimimista, sekä vahvistetaan lap-
sen omaa ilmaisua erilaisten harjoitteiden avul-
la. Teatterikerhon tavoitteena on valmistaa syk-
syn aikana pienimuotoinen näytelmä.

Improkurssi (alkeet) 1 1 0 2 2 0 4
Kulttuurikeskus Crusell  to 17.30-19.00
21.9.-23.11.  18.1.-5.4.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssi on tarkoitettu nuorille (16v) ja aikuisille. 
Kurssilla tutustutaan improvisaation perusteisiin 
ja vuorovaikutuksen ihmeelliseen maailmaan. 
Kurssilla perehdytään esiintymistaidon perus-
teisiin ja haetaan potkua ja rohkeutta omaan 
ilmaisuun. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, 
mukaan tarvitset ainoastaan avoimen ja has-
suttelevan asenteen.

Improkurssi (jatko) 1 1 0 2 2 0 5
Kulttuurikeskus Cruselli  to 19.00-21.00
21.9.-23.11.  18.1.-5.4.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 66 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssi tarkoitettu jo jonkin verran improvisaatio-
ta tehneille ja perusasiat osaaville nuorille (16v) 
ja aikuisille. Kurssilla tutustutaan improvisaation 
eri tekniikoihin ja syvennetään omaa ilmaisua 
ja osaamista. Kurssilla syvennetään myös omia 
vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja niin yksilö- 
kuin ryhmäharjoituksilla. Kurssilla rikotaan ra-
joja, venytetään henkseleitä ja ennen kaikkea 
hankitaan kosolti naururyppyjä.

Kuvataiteet

Torstaimaalarit, 
päiväryhmä 1 1 0 3 2 2 4
Seikowin kivikoulu  to 10.00-12.45
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 5.9. mennessä
Torstaimaalareissa edetään yksilöllisesti omaa 
ilmaisua kehittäen. Kurssilla käydään läpi som-
mittelua, värioppia ja maalaustekniikkaa ja voit 
kokeillen löytää itsellesi parhaiten sopivan tyy-
lin ja tekotavan. Voit siis tulla mukaan, vaikka oli-
sit vasta aloittelemassa harrastusta.

Akvarellikerho 1 1 0 3 2 2 5
Seikowin kivikoulu  Joka toinen viikko
pe 13.00-16.00  13.10.-8.12.  19.1.-23.3. 
Kuvataiteilija Heli Sammalisto
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 2.10. 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  18.9.-11.12.  22.1.-23.4. 
Sosionomi, lastentarhanopettaja
Irina Taipalus-Suominen ja erityisopettaja 
Pipsa Appelblom  Kurssimaksu 40 € 
Ilm. 11.9. 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 työskentelytapoja ja 
käytettäviä materiaaleja ovat mm. erilaiset ky-
nät (hiilet, liidut, värikynät, tussit, vahakynät), 
erilaiset maalausvälineet (akvarellit, peitevä-
rit, sormi- ja vesivärit), erilaiset paperilaadut ja 
maalauspohjat. Lisäksi hyödynnetään erilaisia 

kierrätys- ja luonnonmateriaaleja Kerhon punai-
sena lankana on tekemisen ilo, onnistumisen 
kokemukset sekä itseilmaisun riemu kaikkia ais-
tikanavia hyödyntäen. Kevätlukukaudella osal-
listumme opiston järjestämään taidenäyttelyyn.

Kuvataide, Kalanti 1 1 0 3 2 3 5
Kalannin yläkoulu  to 17.30-20.15
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 5.9. mennessä
Pääosin öljy- ja akryylimaalaukseen keskittynyt 
ryhmä, myös pastellimaalaus ja vaikka piirtä-
minenkin tarvittaessa mukana. Aiheiden oma-
kohtaista kehittelyä, sommittelua, värioppia ja 
eri maalaustekniikoita. Vasta-alkajat ja nuoret 
ovat tervetulleita mukaan, opetus on yksilöllistä.

Piirustuksen ja 
maalauksen perusteet 1 1 0 3 2 3 6
Seikowin kivikoulu  Joka toinen viikko
to 18.00-20.15  21.9.-30.11.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 12.9. mennessä
Väri- ja sommitteluoppia käytännössä opetta-
jan tai omien aiheiden mukaan. Opitaan havain-
tojen ja mielikuvien kuvaksi tekemisen taitoa. 
Opetus on henkilökohtaista ja opiskelija toi-
veet huomioivaa. Kurssi kokoontuu joka toi-
nen viikko 6 kertaa.

Yksityiskohdat muotokuva-
maalauksessa 1 1 0 3 2 3 7
Seikowin kivikoulu  la 12.15-15.15
11.11.-25.11.  Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 1.11. mennessä
Tällä lyhytkurssilla keskitytään mm. silmien ja 
huulien tarkasteluun, maalaamiseen ja piirtä-
miseen. Havaitaan miten ne vaikuttavat kuvas-
sa näköisyyteen. Ota mukaan valokuvasta otet-
tu A4 tai A3 kopio. Lyhytkurssi.

Taidehuone 1 1 0 3 2 7 0
Viikaisten koulu  ti 14.30-17.30
19.9.-28.11.  9.1.-3.4.  Taiteilija, ekspres-
siivinen taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 11.9. 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.

Luovaa kirjoitusta musteella
ja irtoterillä 1 1 0 3 2 7 3
Pohitullin koulu  ti 18.00-19.30
19.9.-24.10.  Maarit Nylund
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla opetellaan vanhanajan käsin kirjoitus-
ta erilaisin kirjasinmuodoin. Näin voit laatia yk-
silölliset kortit, kutsut jne. Ota mukaan omat 
kirjoitusvälineet, jos sinulla on, mutta pelkäl-
lä lyijykynälläkin pääset alkuun. Tarvikkeita voi 
hankkia myös opettajalta.
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Keraaminen 
kuvanveisto 1 1 0 3 2 8 2
Viikaisten koulu  ma 14.00-17.00
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.
Keraamikko Auli Sormunen
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 11.9.  mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneem-
mille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan sa-
ven mahdollisuuksia. Tällä kurssilla keskitym-
me lähinnä keraamiseen kuvanveistoon sekä 
erilaisten astioiden (ruukkujen) valmistukseen. 
Tekemisen tavat ovat käsin rakentamiseen liit-
tyviä, perinteisiä, ikiaikaisia, kolmiulotteisen il-
maisun kehittämiseen ja omaan yksilölliseen 
ilmaisuun tähtääviä. Materiaalimaksu käytön 
mukaan.

Tanssi
Dance mix, 7-10-v. 1 1 0 5 2 4 9
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 16.30-17.15  29.8.-5.12.  9.1.-15.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 € 
Ilm. 22.8. 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 
osalta. Kurssimaksu 150 € maksetaan kahdes-
sa erässä, syksyllä 80 €, keväällä 70 €.

Satubaletti, 
3-4 vuotiaille 1 1 0 5 2 5 0
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 17.15-18.00  29.8.-5.12.  9.1.-15.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 €
Ilm. 22.8. 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 osalta. Kurssimaksu 150 
€ maksetaan kahdessa osassa, syksyllä 80 € ja 
keväällä 70 €.

Satubaletti, 
5-6 vuotiaille 1 1 0 5 2 5 1
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 18.00-18.45  29.8.-5.12.  9.1.-15.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €   Kevät 70 €
Ilm. 22.8. 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 osalta. Kurssimaksu 150 
€ maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 80 € ja 
keväällä 70 €.

Baletti, 7-10-vuotiaille 1 1 0 5 2 5 2
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 18.45-19.30  29.8.-5.12.  9.1.-15.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 22.8. mennessä
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 muodos-
sa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Tanssi-Studio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta. Kurssimaksu 170 € 
maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 90 € ja ke-
väällä 80 €.

Show dance 10-13-v. 1 1 0 5 2 6 2
Pohitullin ryhmäliikuntasali
ma 18.00-19.00  11.9.-27.11.  8.1.-23.4. 
Ella Jalava  Syksy 40 €  Kevät 40 € 
Ilm. 4.9. mennessä
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
Iltahämärässä – 
Pohjoismaisen kirjastoviikon 
avajaistilaisuus 1 1 0 6 2 2 1
Kaupunginkirjasto  ma 19.00-20.30
13.11.  Luennoitsija avoin
Ei kurssimaksua
Uudenkaupungin kaupunginkirjasto, Vakka-
opisto ja Uudenkaupungin Pohjola-Norden 
järjestävät yhdessä Pohjoismaisen kirjasto-
viikon avaustilaisuuden ”Iltahämärässä” ma 
13.11. klo 19 Uudenkaupungin kaupungin-
kirjastossa. Tämän vuoden teema on Saaret 
Pohjolassa. Illan aikana nähdään upeita luonto-
kuvia mm. Huippuvuorilta, Islannista, Färsaarilta, 
Bornholmista sekä Ahvenanmaalta. Ääneen lu-
ettuna kuullaan katkelma Ulla-Lena Lundbergin 
Finlandia-palkinnon saaneesta teoksesta Jää. 
Kahvi- ja teetarjoilua, musiikkia ja arvontaa. 
Kaikki kirjallisuuden ja kauniiden luontokuvi-
en ystävät ovat lämpimästi tervetulleita, va-
paa pääsy!

Runokamari
 1 1 0 6 2 4 0
Kaupunginkirjasto  ke 10.00-12.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.  Esiintyvä 
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme, myös uudet 
osallistujat! Ryhmä valitsee kirjailijoita, teemo-
ja ja vaikka runokuvia, joiden mukaan etsim-
me ja luemme runoja ja muita lyhyitä tekstejä. 
Keskustelemme niiden synnyttämistä ajatuk-
sista ja etsimme teksteistä elämää. Välillä pi-
dämme lautapelikerran, koska pelit herättävät 
mielikuvituksemme tai piristävät jotain muu-
ta aluetta ajattelustamme. Älä pelkää tulla. 
Lukuvuonna emme valmista yhden yhtä esi-
tystä! Ensimmäiselle kerralle voit jo etsiä jonkun 
mieleisesi tekstin luettavaksi muille.

Sanaseikkailijat 9-12-v. 1 1 0 6 2 4 1
Kaupunginkirjasto  ke 13.30-15.00
30.8.-29.11.  10.1.-4.4.  Esiintyvä 
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 22.8. mennessä
Sanaseikkailijat on sanataideopetusta 9-12-vuo-
tiaille, mielekästä, riemastuttavaa tekemis-
tä, kehittävää iltapäivätoimintaa koululaisil-
le. Tutkimme erilaisia kirjallisuuden lajeja, 

Käden taidot
Kudonta, Pyhämaa 1 1 0 4 2 0 1
Kammelan koulu  ti 18.15-20.30
19.9.-21.11.  9.1.-20.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 12.9. 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.

Kudonta, Kalanti 1 1 0 4 2 0 2
Kalannin yläkoulu  ti 15.30-17.45
19.9.-21.11.  9.1.-20.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 12.9. 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 1 1 0 4 2 0 3
Tuokilan talo  ma 18.00-20.15
18.9.-20.11.  8.1.-19.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 11.9. 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, Lokalahti 1 1 0 4 2 0 4
Lokalahden entinen osuuskauppa
ti 14.00-16.15  12.9.-28.11.   9.1.-3.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 5.9. mennessä
Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan pääasias-
sa sisustustekstiilejä, kuten pöytäliinoja, pop-
panoita, pyyheliinoja ja mattoja. Voit osallis-
tua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan 

räsymattoa valmiiseen mattoloimeen muuta-
man viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €. 
Suunnitellaan yhdessä, millaisia kudontatöitä 
halutaan talven aikana tehdä. Kurssille voivat 
tulla sekä kokeneet että aloittelevat kudonnan 
harrastajat. Toivotaan, että kaikki osallistuvat en-
simmäiseen kokoontumiskertaan, jotta saadaan 
selville matonkutojien aikataulu.

Nypläys 1 1 0 4 2 0 5
Pohitullin koulu  to 18.00-20.15
21.9.-23.11.  11.1.-22.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 14.9. 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 6
Kalannin alakoulu  ti 18.00-20.15
19.9.-21.11.  9.1.-20.3.
Nypläyksen ohjaaja Mirja Rinne
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 12.9. mennessä
Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. On tar-
koitettu sekä aloittelijoille että alkeet jo osaaville.

Rekipeittokirjonta 1 1 0 4 2 0 7
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 10.00-12.15  13.9.-7.12.  17.1.-18.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 6.9. mennessä
Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suo-
malainen käsityötekniikka, joka on ollut käytös-
sä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan villakan-
gasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla. 
Rekipeittokirjonnalla voi koristella paitsi peit-
toja myös pöytäliinoja, tuolinpäällisiä tai ko-
ristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös villasta teh-
tyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun. 
Rekipeittokirjonnalla tehtäviin koristetyynyi-
hin tai peittoihin on saatavilla valmiita tarvike-
paketteja. Kurssilla pääset tutustumaan tähän 
perinteiseen kirjonnan muotoon ja voit tehdä 
haluamiasi tuotteita.

Reppu purjekankaasta 1 1 0 4 2 1 6
Pohitullin koulu  su 10.00-16.00  22.10. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 13.10. mennessä
Ommellaan reppu vanhasta purjeesta. Opisto 
on saanut lahjoituksena materiaalia, joten 
omaa purjekangasta ei tarvitse olla mukana. 
Osallistujat saavat tarvikelistan muista tarvik-
keista. Repun voi tehdä myös jostain muusta 
tukevasta kankaasta. Lyhytkurssi.

Huovutetaan keppihevonen, 
perhekurssi 1 1 0 4 2 1 8
Pohitullin koulu  ti 17.30-20.30
10.-24.10.  Muotoilija Terhi Laitila
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 3.10. mennessä
Aikuinen ja lapsi huovuttavat yhdessä keppi-
hevosen pään, joka kiinnitetään puukeppiin 
esim. harjan varteen. Tekniikkana käytetään 
sekä märkä- että neulahuovuttamista. Jokainen 
tuo kepin mukanaan. Tarvikeluettelo lähetetään 
osallistujille. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. 
Materiaalikustannukset noin 10 €.

Makramee 1 1 0 4 2 1 9
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00  27.10.-28.10.
Muotoilija AMK Päivi Koskinen
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 19.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan makramee-tekniikkaan ja 
sen moniin käyttömahdollisuuksiin. Tehdään 
pieni työ esim. koru, vyö, amppeli, verkkokassi 
tai seinävaate. Tarvikelista tulee osallistujille lä-
hempänä kurssin alkua. Lyhytkurssi.

teemme esityksiä, kuvataidetta, varjoteatte-
ria. Kirjoitamme itse erilaisia sanataiteen alaan 
kuuluvia tekstejä. Sanataiteen harjoittelu tukee 
omaa ilmaisua ja eläytymiskykyä ja rikastaa kiel-
tä ja mielikuvitusta. Kirjoittaminen ja kirjallisuu-
teen tutustuminen kehittää ajattelutaitoa ja jä-
sentää maailmaa. Tästä kaikesta on hyötyä myös 
muuhun koulunkäyntiin. Ja ennen kaikkea toi-
minta on iloista ja mielenkiintoista!

Muistot talteen 
kirjoittamalla 1 1 0 6 2 4 5
Pohitullin koulu  to 13.00-15.30
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Toimittaja, kirjoittaja Pirkko Varjo
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 13.9.
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. 
Keväällä ei kokoontumista talvilomaviikolla 8.
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Neulevintti 1 1 0 4 2 2 0
Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
Joka toinen viikko  ke 16.45-19.00
13.9.-22.11.  31.1.-18.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 7.9. 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 ker-
rotaan opiston nettisivuilla www.vakkaopisto.
fi kohdassa ajankohtaista n. viikkoa ennen ko-
koontumista. Kokoontumiskerrat syksyllä ovat 
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.

Kangaskukkaro 1 1 0 4 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
18.9.-2.10. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 11.9. 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.

Ommellaan tunika 1 1 0 4 2 2 2
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
9.10.-23.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 2.10. mennessä
Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika. 
Voit käyttää haluamaasi materiaalia; villaa, puu-
villaa, pellavaa tai sekoitekangasta. Käytössä 
monenlaisia kaavoja, saumureita ja ompelu-
koneita. Lyhytkurssi.

Ommellaan 
vaatteita lapselle 1 1 0 4 2 2 3
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
30.10.-13.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 23.10. mennessä
Uudet printtitrikoot ja lasten puuvillakankaat 
innostavat tekemään itse vaatteita lapsille. 
Kurssilla opetellaan kaavan valitseminen ja piir-
täminen ja tehdään helppoja vaatteita saumu-
rilla ja ompelukoneella. Käytössä on kaavalehtiä 
(esim. Ottobre ) ja netin kaavoja. Voit halutessa-
si ottaa mukaan oman saumurin. Lyhytkurssi.

Ompelun aamu
 1 1 0 4 2 2 4
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ti 10.00-13.00  19.9.-28.11.
9.1.-27.3.    Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö   Kurssimaksu 24 €
Ilm. 12.9. mennessä

Ompelun ilta
 1 1 0 4 2 2 5
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 18.00-21.00  20.9.-29.11.
10.1.-28.3.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö   Kurssimaksu 24 €
Ilm. 13.9. mennessä

Ompelun aamupäivän ja illan työpajoissa 
tehdään erilaisia ompelutöitä kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Kurssilla voidaan teh-
dä kangaskukkaroita, kehyslaukkuja, tu-
nikoita, erilaisia vaatteita ja asusteita sekä 
esimerkiksi tilkkutöitä ja konekirjontaa. 
Käytettävissä on saumureita, ompeluko-
neita ja kaavalehtiä. Voit osallistua jous-
tavasti joko aamun tai illan ompeluryh-
mään aikataulusi ja työvuorojesi mukaan. 
Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään 
sen mukaan, kumpaan pääset useimmin.

Alikeompelukurssi – 
Uki 400 v. teemalla 1 1 0 4 2 2 6
Pohitullin koulu  ti 17.30-20.30  26.9.-3.10. 
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 19.9. mennessä
Valmistetaan kassi tai helppo laukku, johon teh-
dään kuvio alikeompelulla. Ohjaajalla on kassi- 
ja laukkukaavoja sekä kuviomalleja Uki 400 v. 
teemalla, esim. haukia ja tuulimyllyjä. Voit myös 
suunnitella oman kuvion max. A4 -kokoisena. 
Mukaan tarvitset pienet terävät sakset ja halu-
tessasi myös solkia, pitsiä, nauhoja tai nappeja 
sekä konekirjontalankaa. Opisto on saanut lah-
joituksena tarvittavat yksiväriset kankaat ja til-
kut, mutta saat tuoda kurssille myös omia ma-
teriaaleja. Lyhytkurssi.

Ompelukurssi nuorille 1 1 0 4 2 2 7
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 14.15-16.30  13.9.-22.11.  17.1.-4.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 6.9. mennessä
Nuorille (n. 12-16 v.) suunnatussa käsityöpajas-
sa ommellaan yksilöllisiä vaatteita omien miel-
tymysten mukaan. Kurssi soveltuu sekä aloitte-
leville ompelijoille että jo enemmän käsitöitä 
harrastaneille. Kurssilla opetellaan ja kerrataan 
kaavan valitseminen, piirtäminen ja ompelun 
perusasiat. Kurssin aikana ehtii tehdä useita 
vaatteita saumurilla ja ompelukoneella, esim. 
toppeja, paitoja, huppareita ja trikoita. Käytössä 
on kaavalehtiä ja myös netin kaavoja.

Ompelun viikonloppu, 
Pyhämaa 1 1 0 4 2 2 8
Kuivarauman VPK:n talo  pe 17.30-20.30 
la 10.00-14.30  su 10.00-14.30  6.10.-8.10.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 29.9. mennessä
Ompelun viikonlopussa tehdään ompelutöitä 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssilla voi-
daan tehdä esim t-paitoja, toppeja. tunikoita, 
huppareita, legginsejä, verkkareita, ym. vaat-
teita ja asusteita. Käytettävissä on saumureita, 
ompelukoneita ja erilaisia kaavalehtiä. Kurssi 
soveltuu myös koululaisille.

Vuoritetut suorat verhot 
välivuorilla 1 1 0 4 2 2 9
Pohitullin koulu  ti 13.00-16.00
12.9.-31.10.   Sisustussuunnittelija ja 
verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 5.9. mennessä
Suunnitellaan ja ommellaan vuoritetut pimen-
nysverhot. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 
suunnitellaan työ, joten voit ottaa mukaasi ku-
van suunniteltavasta kohteesta, sekä mittoja. 
Ensimmäisellä kerralla ei tarvitse olla vielä mu-
kana verhokangasta tai muita materiaaleja, vaan 
silloin tehdään menekkilaskelmia ja suunnitel-
mia. Kurssilla ehtii tehdä ainakin yhdet verhot.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 2 3 2
Pohitullin koulu  pe 18.00-20.15
la 10.00-16.00  15.9.-21.10.  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 metalliviivoitin Pussit on 
hyvä pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusau-
moja. Kokoontumiskerrat pe 15.9., la  23.9., 7.10. 
ja 21.10.

Kehruupäivä 1 1 0 4 2 4 0
Pohitullin koulu  la 10.00-16.00  11.11.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 3.11. mennessä
Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet ai-
emmin kehrännyt, tule kertaamaan jo opittua. 
Kurssilla kehrätään värttinällä ja rukilla lankaa 
villasta ja pellavasta. Mukaan tarvitset oman 
rukin, värttinöitä on opistolla. Omaa kehrättä-
vää materiaalia voi ottaa mukaan, mutta keh-
ruuvillaa voi ostaa kurssin ohjaajalta. Mikäli ha-
luat lainata opiston rukkia, ota yhteys Johanna 
Kivistöön p. 0445853102. Pidempi kehruukurs-
si Pyhärannan Kaukassa 13.-15.10. Lyhytkurssi.

Joulukorttipaja, Kalanti 1 1 0 4 2 4 2
Kalannin yläkoulu  pe 18.00-20.30
la 10.00-15.30  24.11.-25.11.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 17.11. mennessä
Käytämme luovasti monenlaisia materiaale-
ja – kangas, pahvi, selluloosa, sanoma- ja ai-
kakausilehdet... joulukorttien valmistami-
seen. Materiaaleja voi myös ostaa kurssilta. 
Lyhytkurssi.

Vanhan oven tai 
ikkunan kunnostus 1 1 0 4 2 5 1
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
la 10.00-14.45  2.9.-21.10.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 36 €
Ilm. 26.8. 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: 2.9., 16.9., 30.9., 
14.10. ja 21.10. Erillinen tarvikelista.

Keramiikka 1 1 0 4 2 5 2
Viikaisten koulu  ma 17.00-20.00
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 11.9. mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneem-
mille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan sa-
ven mahdollisuuksia. Kurssilla tehdään käyt-
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töesineitä käsin rakentamalla ja dreijaten ja 
haetaan myös ideoita vanhoista malleista ja 
muista kulttuureista. Materiaalimaksu käytön 
mukaan.

Hopeatyön alkeiskurssi 1 1 0 4 2 5 3
Pohitullin koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  25.11.-26.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 17.11. 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.

Betonikurssi 1 1 0 4 2 5 5
Pohitullin koulu  ti 17.30-20.30
22.8.-29.8.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 18.8. mennessä
Betonista voi valmistaa monenlaisia koriste-
esineitä, ruukkuja, laattoja ja astioita. Vanhoilla 
pitseillä, kohokuviollisella tapetilla tai kasvi-
en lehdillä voi tehdä työhön pintakuvioita. 
Sukkahousujen ja narun avulla voi valmistaa 
kurpitsoja ja tatteja. Pitsiliinoista voi tehdä ruu-
kun kastamalla liinan betonimassaan ja asetta-
malla sen muotin päälle kuivumaan. Kurssille 
kannattaa ottaa mukaan erilaisia muovi-, lasi-, 
pahvi- tai silikonimuotteja sekä ruukkuja. 
Koristeluun kasvin lehtiä, oksia, pitsejä, koris-
tekiviä yms. Ohjaaja tuo myös joitain mate-
riaaleja. Itselle kannattaa hankkia säkki S30-
valmisbetonia ja kumihanskat. Lyhytkurssi.

Puu- ja metallityö 1 1 0 4 2 6 0
Pohitullin koulu  to 18.00-20.15
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 7.9. mennessä
Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metal-
li- ja/tai puuesineitä ja kunnostetaan vanhoja, 
pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa on rajoi-
tetusti opiskelijoiden töille.

Puu- ja metallityö, 
Kalanti 1 1 0 4 2 6 1
Kalannin yläkoulu  ke 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 6.9. mennessä
Käyttö- ja koriste-esineiden sekä kalusteiden 
valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleis-
ta. Myös vanhojen kunnostusta.

Huonekalujen 
kunnostus 1 1 0 4 2 6 3
Pohitullin koulu  ti 18.00-21.00
19.9.-28.11.  9.1.-27.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 12.9. mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puu-
osien korjausta ja uusimista sekä perehtymis-
tä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsitte-
lymenetelmiin.

Naisten puutyöpaja 1 1 0 4 2 6 4
Viikaisten koulu  ti 18.00-21.00
19.9.-28.11.  9.1.-27.3.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 70 € 
Ilm. 12.9. 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.

Tuohityöt 1 1 0 4 2 6 5
Pohitullin koulu  la 10.00-17.00
su 10.00-17.00  7.10.-8.10.  Muotoilija 
(AMK), puukkoseppä Eero Kovanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 28.9. mennessä
Tutustutaan tuohen keräämiseen, tuohilevyn 
käsittelyyn ja punontatekniikoihin. Jokainen 
valmistaa pienen työn joko oman idean poh-
jalta tai opettajan esittelemistä vaihtoehdois-
ta. Voit käyttää omia tuohia tai ostaa opettajal-
ta. Sopii myös aloittelijoille. Lyhytkurssi.

Korvakorut 
3D -tulostimella 1 1 0 4 2 6 9
Novidan rakennusosasto
la 10.00-16.00  30.9.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 22.9. mennessä
Suunnitellaan korvakorut, jotka mallinnetaan 
ja tulostetaan 3D -tulostimella. Voit tehdä kor-
vakoruista haluamasi muotoiset. Kurssi on tar-
koitettu kaikille eikä vaadi aiempaa kokemus-
ta mallintamisesta tai 3D -tulostuksesta. Kurssi 
toteutetaan yhteistyössä Novidan ja Ravakan 
kanssa. Materiaalimaksu 10€, joka sisältää tulos-
tusmateriaalin ja korvakorukoukut. Lyhytkurssi.

Mehiläisvahakynttilä 1 1 0 4 2 7 1
Pohitullin koulu  su 10.00-14.30  26.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 17.11. 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. Kurssille voivat osallistua myös lapset 
yhdessä aikuisen kanssa. Lyhytkurssi.

Lasitaidetta puutarhaan 1 1 0 4 2 7 2
Pohitullin koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  30.9.-1.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 21.9. 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 €. opettajalle. Kysy 
lisää p. 050-5590056. Lyhytkurssi.

Lasinsulatuksen
jatkokurssi 1 1 0 4 2 7 3
Pohitullin koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  28.10.-29.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 23.10. mennessä
Lasinsulatuksen jatkokurssi sulatustöitä teh-
neille sekä myös vasta-alkajat voivat tulla mu-
kaan lasien upeaan ja värikkääseen maailmaan. 
Valmistetaan uunisulatustekniikalla ikkunako-
risteita, lautasia, vateja, koruja ym. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet, lyijykynä, musta vedenpi-
tävä ohutkärkiknen tussi, viivain ja sakset. Laseja 
voi ostaa kurssipaikalta. Kurssi sopii myös alle 
15 -vuotiaille. Työkalumaksu 6€ ja sulatusmaksu 
työn koon mukaan. Lisätietoja kurssista opet-
tajalta puh. 0505590056.

Knit & Listen – 
Neulo & kuuntele 1 2 0 3 2 7 5
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 9.30-11.00  20.9.-29.11.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 €

 Ilm. 4.9. mennessä
Do you like knitting? Would you like to 
practice your English listening skills? How 
about doing both? Now it’s possible! Take 
your knitting along and come and listen to 
Granger reading short stories while we are 
knitting. There is a new story every time, so 
it doesn’t matter if you can’t always join us.

Tykkäätkö neuloa? Haluaisitko treenata 
englannin kuullun ymmärtämistä? Entä 
jos tekisit molempia yhtä aikaa? Nyt se 
on mahdollista! Ota kudin mukaan ja tule 
kuuntelemaan, kun Granger lukee novel-
leja ääneen kun me muut neulotaan. Joka 
kerta luetaan uusi tarina, joten ei hait-
taa, vaikka et aina pääsisikään mukaan. 
Erityiskurssi.

Karkkikoruja 
fimomassasta 1 1 0 4 2 7 5
Pohitullin koulu  la 10.00-14.00  30.9. 
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 22.9. 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.

Sammalnalle 1 1 0 4 2 8 3
Pohitullin koulu  la 9.00-15.00  16.9. 
Helena Heijari  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 8.9. mennessä
Kurssilla tehdään n. 50 cm korkea nalle samma-
leesta ja metalliverkosta. Nallen voi tehdä mis-
tä tahansa sammaleesta. Sammalta tarvitaan n. 
kolme muovikassillista. Kurssilta voit ostaa tar-
vitsemasi määrän verkkoa ja metallilankaa. Ota 
mukaan metallilangan katkaisemiseen soveltu-
vat pihdit tai sakset. Lyhytkurssi.

Joulukoristeita havusta 1 1 0 4 2 8 5
Pohitullin koulu  ma 18.00-21.00
27.11.-11.12. 
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 20.11. 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.

Vanhanajan tonttu 1 1 0 4 2 9 1
Pohitullin koulu  pe 17.00-21.00
la 10.00-16.30  su 10.00-16.30
8.12.-10.12.  Käsityön ja taideaineiden 
suunnittelijaopettaja, nukentekijä
Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 23.11. mennessä
Tonttu ilmestyi suomalaiseen kulttuuriin 
1800-luvun lopulla. Valmistetaan noin 50 cm 
pitkä nostalginen vanhan ajan tonttu. Tontun 
pää on paperimassaa, joka hiotaan ja maa-
lataan. Tontulle maalataan kasvot ja ilme. 
Lampaantaljasta ommellaan hiukset ja parta. 
Tontulle tehdään taipuisa vartalo ja ommellaan 
yksilölliset villavaatteet. Opettaja tuo kaikki tar-
vittavat materiaalit ja työvälineet, alk. 30 € / pää 
ja muu materiaalimaksu 23 €. Materiaalimaksu 

Kädentaitomessut 
Tampereella 1 1 0 4 1 8 5
Su 19.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 26.10. mennessä
Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma 
Tampereella! Euroopan suurimmat kädentai-
tomessut tarjoavat lukuisia näytteilleasettajia 
tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työ-
pajoja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä 
ja vinkkejä omaan tekemiseen. Matkalle läh-
detään Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo 8, 
Uudenkaupungin linja-autoasema 8.30, Laitilan 
linja-autoasema klo 9. Paluu samaa reittiä, läh-
tö takaisin Tampereelta n. klo 17. Perilläoloaika 
messuilla n. 11.30-17.00. Pääsylippu sisältyy 
matkan hintaan. Lisätietoa messuista netissä 
www.tampereenmessut.fi Tervetuloa mukaan 
innostavaan ja iloiseen kädentaitojen tapah-
tumaan!

sisältää tarvittavien työvälineiden käytön ja ma-
teriaalit ”alastoman” tontun valmistamiseen. 
Vaatetuskankaat eivät sisälly materiaalimak-
suun. Ilm. 23.11. mennessä materiaalitilausten 
vuoksi. Kurssilaisille lähetetään tietoa kurssis-
ta ja materiaaleista. Lisätietoja www.nukke-
kamari.fi



Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Laitilassa on tarjolla myös muita
kieliä. On lyhyitä viikonloppukursseja
sekä verkkokursseja ja suunnitteilla
on myös opintomatka Sisiliaan.
Ohjelmassa näkyvät vain syyskau-
delle suunnitellut kurssit, mutta
ryhmille on tarkoitus järjestää
keväällä jatkoa, mikäli kiinnostuneita
on riittävästi. Kursseilla käytettävät
oppikirjat jokainen hankkii itse.
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai p. 044 585 3100).
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Everyday English 1 1 2 0 3 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 18.00-19.30
11.9.-27.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiem-
min opiskelleille. Kurssilla opiskellaan kielen pe-
rusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan mo-
nipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. 
Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikui-
sille (Finn Lectura). Kurssin alussa kerrataan ke-
väällä opiskeltu kirjan alkuosa, jonka jälkeen jat-
ketaan kappaleesta 3.Taitotaso A1.

Aamuenglantia 1 2 0 3 2 3 1
Pohitullin koulu  ma 11.30-13.00
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Sopii englantia pari kolme vuotta opistos-
sa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Oppikirjana English for You, too! Book 2. Kurssin 
alussa kerrataan pikaisesti kirjan alkuosan kes-
keisiä asioita, jonka jälkeen jatkamme opiske-
lua kappaleesta 5. Taitotaso A1-A2.

dolla. Opetuskieli englanti. Oppikirjana Stepping 
Stones 2 (Finn Lectura), josta syksyllä jatkamme 
kappaleesta 5 eteenpäin. Taitotaso B1-B2.

Knit & Listen – 
Neulo & kuuntele 1 2 0 3 2 7 5
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 9.30-11.00  20.9.-29.11.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 4.9. mennessä
Do you like knitting? Would you like to 
practice your English listening skills? How 
about doing both? Now it’s possible! Take 
your knitting along and come and listen to 
Granger reading short stories while we are 
knitting. There is a new story every time, so 
it doesn’t matter if you can’t always join us.

Tykkäätkö neuloa? Haluaisitko treenata 
englannin kuullun ymmärtämistä? Entä 
jos tekisit molempia yhtä aikaa? Nyt se 
on mahdollista! Ota kudin mukaan ja tule 
kuuntelemaan, kun Granger lukee no-
velleja ääneen kun me muut neulotaan. 
Joka kerta luetaan uusi tarina, joten ei hait-
taa, vaikka et aina pääsisikään mukaan. 
Erityiskurssi.

Stepping Stones 1 1 2 0 3 2 5 1
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30
14.9.-30.11.  FM Päivi Ruusuvuori, 
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille 
(esim. English for You, too. Book 1-4), joille kie-
len keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta 
rakenteiden ja sanaston kertaaminen olisi pai-
kallaan. Kirjan aihepiirit liittyvät matkailuun ja 
jokapäiväiseen elämään. Kurssin tavoitteena on 
kehittää erityisesti suullista kielitaitoa – harjoit-
taa puheen ymmärtämistä sekä saada rohke-
utta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka kol-
mas kerta opiskellaan syntyperäisen opettajan 
johdolla. Oppikirjana Stepping Stones 1 (Finn 
Lectura). Taitotaso A2-B1.

Stepping Stones 2 1 2 0 3 2 6 1
Pohitullin koulu  ke 11.30-13.00
13.9.-29.11.  FM Päivi Ruusuvuori, 
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. 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-

Saksaa aivan alusta 1 2 0 4 2 1 1
Pohitullin koulu  to 19.30-21.00
14.9.-30.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Saksan kielen alkeiskurssi, joka soveltuu sekä 
vasta-alkajille että kertaukseksi vähän saksaa 
jo 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.

Ranskaa aivan alusta 1 2 0 5 2 1 1
Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Ranskan kielen kurssi vasta-alkajille. Sopii ker-
taukseksi myös vähän ranskaa jo aiemmin opis-
kelleille, jos tuntuu että kaikki on unohtunut. 

Mornings with Granger 1 2 0 3 2 7 1
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 9.30-11.00  13.9.-22.11.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 4.9. mennessä

Evenings with Granger 1 2 0 3 2 7 2
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
to 19.30-21.00  14.9.-23.11.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 4.9. mennessä
Activity based English conversation classes 
aimed at students who already speak English 
quite well, but would like to learn more 
vocabulary and improve their speaking and 
listening skills. The courses are led by a native 
English teacher and only English will be used 
in class. Material provided by the teacher.
Mornings with Granger and Evenings with 
Granger will have the same contents and 
materials, so the groups are suitable also 
for students working in shifts. Sign up for the 
one you’ll probably be attending more often.

Kankaan maalaus 1 1 0 4 2 1 4
Pikkukylän puoti & Runonkulman Galleria
pe 18.00-20.30, la 10.00-15.00, 2.-3.3.

Veistoksia 
kierrätyskankaista 1 1 0 4 2 1 5
Kalanti, Kalannin yläkoulu la-su 10.00-
16.00, 3.-4.2.

Hopeaketjun alkeiskurssi 1 1 0 4 2 5 4
Pohitullin koulu la-su 10.00-16.00, 10.-11.2.

Lasityön viikonloppu 1 1 0 4 2 7 4
Pohitullin koulu la-su 9.00-16.00, 10.-11.3.

Karkkikoruja fimomassasta 1 1 0 4 2 7 7
Pohitullin koulula la 10.00-14.00, 7.4.

Puukkokurssi 1 1 0 4 2 8 0
Kappelimäen koulu, Laitila pe 17.30-20.30 
la-su 9.00-15.00, 19.-28.1.

Perinnelelukurssi 1 1 0 4 2 9 2
Pohitullin koulu pe  17.00-21.00 la-
su 10.00-16.30, 9.-11.3.

Kehyslaukku 1 1 0 4 2 3 3
Pohitullin koulu ma 17.30-20.30, 12.-26.3.

Kielet

Suomen kieltä 
ulkomaalaisille / 
Finnish for Foreigners

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 2 1 1
Pohitullin koulu  ma 19.30-21.00
ke 19.30-21.00  11.9.-29.11.
FM Terttu Viinikkala

 Kurssimaksu 28 €
Ilm. 4.9. mennessä
Suomen kielen alkeiskurssi alueella asu-
ville ulkomaalaisille. Kurssilla tutustutaan 
suomen kieleen, harjoitellaan ääntämis-
tä ja opetellaan perussanastoa ja fraase-
ja. Kurssin päätavoitteena on auttaa maa-
hanmuuttajia pääsemään alkuun suomen 
kielen opinnoissa ja selviytymään autta-
vasti 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 will be paid 
directly to the teacher.

Suomen jatkokurssi 1 2 0 1 2 3 1
Pohitullin koulu  ti 18.00-19.30
26.9.-28.11.  FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €
  Ilm. 19.9. mennessä
Suomen jatkokurssi alueella asuville ulko-
maalaisille, jotka ovat opiskelleet jo aika 
paljon suomea. Kurssin tavoitteena on 
saada sujuvuutta puhumiseen ja laajen-
taa sanavarastoa, jotta opiskelija selviytyy 
entistä paremmin suomen kielellä joka-
päiväisessä elämässä. Aiheina ovat erilai-
set arkielämän tilanteet ja ajankohtaiset 
asiat. Ensimmäisellä kerralla tutustutaan 
toisiin ja mietitään yhdessä opiskeltavia 
asioita. Monistemateriaali.

Englannin startti A 1 2 0 3 2 1 1
Pohitullin koulu  ma 10.00-11.30
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €
Ilm. 11.9. mennessä

Englannin startti B 1 2 0 3 2 1 2
Pohitullin koulu  ma 16.30-18.00
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €
Ilm. 11.9. mennessä
Vasta-alkajille tarkoitettuja englannin ryh-
miä. Jos et ole koskaan opiskellut englan-
tia tai joskus kauan sitten opitut alkeet 
ovat täysin unohduksissa, tule mukaan 
aloittamaan englannin opiskelu aivan alus-
ta. Oppikirjana Everyday English Starter, 
Englantia aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso 
A1.
Päiväryhmässä Englannin startti A ja ilta-
ryhmässä Englannin startti B on sama oh-
jelma ja etenemisvauhti, joten ne soveltu-
vat myös vuorotyössä käyville. Ilmoittaudu 
siihen ryhmään, jossa todennäköisesti käyt 
enemmän.

Englannin verkkokurssit

Pacific Paradise 1 2 0 3 1 7 1

Braving America 1 2 0 3 1 7 3

Kts. Laitilan kielten ohjelma s. 9

English Workshop 1 2 0 3 2 7 7
Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
to 19.30-21.00  21.9.-30.11.
BA Granger Simmons  Kurssimaksu 20 €
Ilm. 4.9. mennessä
Do you like short stories? Plays? Poetry? Do you 
like to write? Now is your chance to practice 
writing in English! Join us as we have fun and 
work together to create different types of written 
“works of art”. The course is led by a native English 
teacher and only English will be used in class. Thus, 
no Finnish language skills are required.
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 Tietotekniikka

Vardagssvenska
 
Pohitullin koululla, maanantai-iltaisin

Viittomat puheen tukena 2 
Kappelimäen koululla, Laitilassa, kaksi vii-
konloppua helmikuussa

Englannin intensiiviviikonloppu 

Kurssilla harjoitellaan erilaisissa arkielämän 
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana 
Chez Olivier 1, Ranskaa aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A1.

Escalier 2 1 2 0 5 2 3 1
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30
14.9.-30.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Ranskan kurssi kieltä kolmisen vuotta opistos-
sa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
Oppikirjana Escalier 2 (Sanoma Pro), josta syk-
syllä jatketaan kappaleesta 6. Taitotaso A1-A2.

Pora 1 1 2 0 6 2 2 1
Pohitullin koulu  ke 19.00-20.30
13.9.-29.11.  Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Venäjän kurssi kieltä vuoden verran opistos-
sa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaavil-
le. Sopii myös venäjän alkeita aiemmin vähän 
enemmänkin opiskelleille, jos tuntuu että pal-
jon on unohtunut. Oppikirjana Pora! 1, Venäjää 
aikuisille (Otava). Alussa kerrataan viime talve-
na opittua tarpeen mukaan, jonka jälkeen jat-
ketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Pora 2 1 2 0 6 2 3 1
Pohitullin koulu  ke 17.30-19.00 
13.9.-29.11.  Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 4.9. mennessä
Venäjän kurssi kieltä pari kolme vuotta opis-
tossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaa-
ville. Sopii myös kertauskurssiksi venäjää jos-
kus aiemmin vähän enemmänkin opiskelleille. 
Oppikirjana Pora! 2, Venäjää aikuisille (Otava). 
Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosa, jonka 
jälkeen jatketaan kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Espanjaa aivan alusta 1 2 0 7 2 1 1
Pohitullin koulu  ti 19.30-21.00
19.9.-5.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla opis-
kellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä 
harjoitellaan tavallisissa arjen ja matkailun vies-
tintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana 
Buenas migas 1 (Otava).Taitotaso A1.

Buenas migas 1 – jatko 1 2 0 7 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 18.00-19.30
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Tarkoitettu vuoden verran espanjan alkeita opis-
kelleille. Kurssilla opetellaan kielen perusraken-
teita ja sanastoa. Aihepiireinä ovat mm. ruokai-
lu, matkailutilanteet sekä kaupassa ja lääkärissä 
asiointi. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava), 
josta alun kertauksen jälkeen jatkamme kap-
paleesta 8. Taitotaso A1.

Buenas migas 2 – 
pikastartti 1 2 0 7 2 3 1
Pohitullin koulu  la 14.00-17.15
su 10.00-13.15  16.9.-17.9.
FM Päivi Ruusuvuori  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 4.9. mennessä
Yhden viikonlopun ”kiinniotto- ja kertauskurs-
si” viime kevään kurssilla olleille ja muille, jot-
ka suunnittelevat jatkavansa espanjan opinto-
ja kurssilla Buenas migas 2 (1207232). Kurssilla 
käydään läpi keväällä aloitetun oppikirjan alku-
osan tärkeimmät asiat (Buenas migas 2, Otava, 
kappaleet 1-4), joten kirja olisi hyvä olla jo han-
kittuna ja mukana tunnilla. Erityiskurssi.

Buenas migas 2 1 2 0 7 2 3 2
Pohitullin koulu  ti 16.30-18.00
19.9.-5.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä

Espanjan jatkokurssi kieltä noin kolme vuotta 
opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaa-
ville. Kurssilla opitaan lisää kielen perusraken-
teita ja sanastoa sekä harjoitellaan erilaisissa 
arkipäivän kommunikointitilanteissa tarvitta-
vaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 2 (Otava), 
josta syksyllä jatketaan kappaleesta 5. Taitotaso 
A2. Kirjan alkuosan asioita voi tulla kertaamaan 
ennen kurssin alkua järjestettävälle lyhytkurs-
sille Buenas migas 2 – pikastartti (kts. edellä).

Buenas migas 3 1 2 0 7 2 4 1
Pohitullin koulu  ti 18.00-19.30
19.9.-5.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Espanjan jatko- ja kertauskurssi useamman vuo-
den kieltä opiskelleille. Kurssilla kehitetään pe-
ruskielitaitoa edelleen, kerrataan ja syvenne-
tään rakenteiden tuntemusta sekä laajennetaan 
sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena on saa-
da rohkeutta puhumiseen ja oppia selviyty-
mään espanjaksi erilaisissa arkipäivän viestintä-
tilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 (Otava). 
Taitotaso B1.

Viittomat 
puheen tukena 1 1 2 9 8 1 1 1
Kts. Laitilan kielten ohjelma s. 10

Kalimera – 
kreikan alkeita 1 2 9 8 2 5 1
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.00
la 10.00-12.30  10.-11.11. ja 24.-25.11.
Opettaja Sari Kuusisto  Kurssimaksu 20 €
Ilm. 1.11. mennessä
Olisiko Kreikan matkalla mukava saada kylteis-
tä selvää ja tervehtiä paikallisia heidän omal-
la kielellään? Tai kiinnostavatko kielet sinua 
muuten vaan? Tervetuloa mukaan opiskele-
maan kreikan alkeita. Kahtena viikonloppuna 
kokoontuvalla lyhytkurssilla tutustutaan kielen 
pääpiirteisiin, opitaan kreikan aakkoset, harjoi-
tellaan ääntämistä sekä opetellaan matkailuti-
lanteissa hyödyllistä perussanastoa ja fraaseja. 
Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Portugalin jatkoa?
Mikäli olet vuoden tai pari opiskellut
portugalin kieltä ja olisit kiinnostunut
jatkamaan opintoja, ota yhteyttä päätoimi-
seen kieltenopettajaan 15.9. mennessä
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100).

Atk:ta aivan alusta 3 4 0 1 2 0 1
Pohitullin koulu  ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15  5.10.-19.10. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 29.9. mennessä
Kurssi sopii henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta tietokoneista tai perusasiat tieto-
koneen käytöstä ovat päässeet unohtumaan. 
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tie-
tokoneen peruskäyttöön ihan alkeista lähtien, 
sekä myös internetin jännittävään maailmaan.

Excel -taulukkolaskennan 
alkeiskurssi 3 4 0 1 2 1 1
Pohitullin koulu  ti 17.15-20.30
24.10.-14.11.   FM, tietotekniikan 
opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 18.10. mennessä
Kurssi sopii myös henkilöille joilta taulukkolas-
kennan perusasiat ovat päässeet unohtumaan. 
Kurssilla harjoitellaan taulukkolaskentaohjel-
man peruskäyttöä, esimerkiksi laskentataulu-
koiden laadintaa ja funktioita ja laskentakaavi-
oita sekä lajittelua ja taulukoiden ja kaavioiden 
tulostusta. Ohjelmana käytetään MS Officen 
Excel -taulukkolaskentaohjelmaa.

Powerpointin 
peruskurssi 3 4 0 1 2 1 2
Pohitullin koulu  ke 17.15-20.30
18.10.-8.11.
Tietotekniikkainsinööri Sami Suominen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 12.10. mennessä
Kurssi sopii kaikille esitysgrafiikasta ja sen 
hyödyntämisestä kiinnostuneille, esimerkik-
si niille jotka haluavat korvata perinteiset esi-
tyskalvot näyttävillä diaesityksillä. Kurssilla tu-
tustutaan PowerPoint -esitysgrafiikkaohjelman 
monipuolisiin toimintoihin, kuten diaesitysten 
tuottamiseen ja niiden erilaisiin esitystapoihin. 
Ohjelmana käytetään MS Officen PowerPoint 
-esitysgrafiikkaohjelmaa.

Bella vista 1 – pikastartti 1 2 0 8 2 2 1
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.45
la 10.00-13.15  15.9.-16.9.
FM Päivi Ruusuvuori  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 4.9. mennessä
Yhden viikonlopun kertauskurssi, jonka tavoit-
teena on helpottaa italian opintojen jatkamis-
ta kurssilla Bella vista 1(1208222). Mukaan ovat 
tervetulleita sekä viime talvena alkeiskurssilla 
olleet että muut italian alkeita aiemmin opis-
kelleet. Kurssilla palautellaan mieleen viime 
talvena opiskeltuja keskeisimpiä rakenteita ja 
sanastoa (Bella vista 1, kappaleet 1-7). Kirja oli-
si hyvä olla jo hankittuna ja mukana tunnilla. 
Erityiskurssi.

Bella vista 1 1 2 0 8 2 2 2
Pohitullin koulu  ma 19.30-21.00
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 11.9. mennessä
Italian kurssi vuoden verran kieltä opiskelleille. 
Sopii myös kertaukseksi vähän enemmänkin ita-
liaa joskus opiskelleille, jos tuntuu että paljon 
on unohtunut. Oppikirjana Bella vista 1, josta 
syksyllä jatketaan kappaleesta 8. Taitotaso A1. 
Kirjan alkuosan asioita voi tulla kertaamaan en-
nen kurssin alkua järjestettävälle lyhytkurssille 
Bella vista 1-pikastartti (kts. edellä).

Sisilian salaisuudet
-luento 1 2 0 8 1 0 1
Kts. Laitilan kielten ohjelma s. 10

Opintomatka Sisiliaan
Keväälle 2018 on suunnitteilla kaikille 
avoin opintomatka Sisiliaan (alustavasti 
vko 17). Saaren kukkaloisto on tuolloin 
kauneimmillaan ja Etnan huipulla vielä lun-
ta. Paikan päällä oppaana on italianopet-
tajamme Heidi Amedeo, joka on asunut 
saarella useamman vuoden ajan. Matkalla 
pääset kokemaan mm. aitojen sisilialaisten 
pikkukylien tunnelmaa ja nauttimaan hy-
vistä Välimeren herkuista! Kiinnostaako? 
Ota viimeistään 5.10. yhteyttä päätoimi-
seen kieltenopettajaan (p. 044 5855 3100 
tai paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi). 

Viron lyhytkurssit
Virosta järjestetään kolme asteittain etene-
vää viikonloppukurssia. Näistä ensimmäi-
nen sopii vasta-alkajille. Toiseen voi tul-
la, jos on käynyt ensimmäisen tai muuten 
osaa jo jonkin verran viron alkeita. Kolmas 
sopii näiden jatkoksi sekä kaikille muille, 
jotka ovat jo vähän enemmän opiskelleet 
viroa aiemmin.

Tere – viroa aivan alusta 1 2 9 8 2 2 1
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.00
la 10.00-14.15  29.9.-30.9.
Lehtori Riitta Kilkku

 Kurssimaksu 12 €
Ilm. 22.9. mennessä
Tutustumiskurssi viron kieleen aivan aloit-
telijoille. Kurssilla käydään läpi terveh-
dyksiä ja muuta perussanastoa. Samalla 
tutustutaan suomen ja viron kielen eroi-
hin ja yhtäläisyyksiin. Monistemateriaali. 
Erityiskurssi.

Head reisi – matkailuviroa 1 2 9 8 2 2 2
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.00
la 10.00-14.15  13.10.-14.10.
Lehtori Riitta Kilkku
  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 6.10. mennessä
Kurssi sopii viron kieltä jo jonkin verran 
osaaville. Kurssilla käydään läpi matkailus-
sa ja erilaisissa asiointitilanteissa tarvitta-
vaa kieltä. Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Loeme ja räägime – luemme
ja keskustelemme 1 2 9 8 2 2 3
Pohitullin koulu  pe 17.30-20.00
la 10.00-14.15  27.10.-28.10.
Lehtori Riitta Kilkku
  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 20.10. mennessä
Sopii jatkoksi sekä edelliset kurssit käyneil-
le että kaikille muille vastaavat viron kielen 
tiedot ja taidot omaaville. Kurssilla luetaan 
helpohkoja tekstejä, laajennetaan sanava-
rastoa ja harjoitellaan keskustelua viroksi. 
Monistemateriaali. Erityiskurssi.



Uusikaupunki 22

Eläkeläisten digikuvakurssi
 3 4 0 1 2 3 2
Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  24.10.-2.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 18.10. mennessä
Eläkeläisten omalla digikuvakurssilla tutustu-
taan rauhalliseen tahtiin kuvien tuontiin tieto-
koneelle sekä kuvankäsittelyn perusteisiin ku-
vankäsittelyohjelmilla. Kurssille voi ja kannattaa 
ottaa mukaan ensimmäisillä kerroilla oman ka-
meransa oheislaitteineen tai muun tallennus-
väline, joka sisältää mielellään runsaasti omia 
kuvia. Ajan antaessa myöden tutustutaan pin-
tapuolisesti myös hieman Ifolor -kuvakirjaoh-
jelmaan.

Eläkeläisten
atk-kertauskurssi
 3 4 0 1 2 3 3
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  8.11.-22.11. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 2.11. 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  2.10.-9.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 26.9. mennessä
Ikäihmisille suunnatulla älypuhelinkurssilla tu-
tustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien pe-
rusasioihin, kuten älypuhelimien käyttöön sekä 
niiden mahdollisuuksiin esimerkiksi netin ja säh-
köpostin käytössä. Lisäksi tutustutaan älypuhe-
limien erilaisiin ilmaisiin hyöty- ja viihdeohjel-
miin sekä niiden oikeaoppiseen asentamiseen 
ja poistamiseen turvallisesti. Mahdollinen oma 
jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkeineen, 
kuten kaapeleineen ja virtalähteineen kannat-
taa 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  21.11.-23.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 15.11. mennessä
Ikäihmisille suunnatulla tablettitietokonekurs-
silla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tabletti-
tietokoneiden perusasioihin, kuten esimerkik-
si tablettitietokoneiden käyttötapoihin, sekä 
niiden mahdollisuuksiin netin ja sähköpostin 
käytössä. Lisäksi tutustutaan tablettitietoko-
neille suunnattuihin erilaisiin hyöty- ja viih-
deohjelmiin, tietoturvaohjelmiin sekä niiden 
turvalliseen asentamiseen ja oikeaoppiseen 
poistamiseen. Oma jo aiemmin hankittu tablet-
titietokone kaikkine tarvikkeineen kannattaa ot-
taa mukaan kurssille.

Eläkeläisten tietokoneen
hallintakurssi 3 4 0 1 2 3 6
Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45  28.11.-5.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 22.11. mennessä
Miten siivoan koneeni ja samalla nopeutan sen 
toimintaa? Mistä saan muutettua koneen tär-
keitä asetuksia? Mistä voin turvallisesti poistaa 
itselle turhia ohjelmia? Onko tietoturva kunnos-

2D-peligrafiikka ja animaatiot
-verkkkokurssi 3 4 0 2 2 0 5
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
ma 18.00-19.30  18.9.-23.10.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € 

 Ilm. 11.9. mennessä
Kurssilla opiskellaan pelikehityksessä tär-
keää grafiikan tuottamista ilmaisohjelmil-
la. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä 
vuorovaikutteisella alustalla itseopiske-
luna tutorin avustuksella. Ilmaisilla ohjel-
mistoilla kuten GIMP ja Inkscape, voidaan 
luoda näyttävän näköistä, ammattitasois-
ta grafiikkaa. Kurssilla käydään läpi graa-
fisen suunnittelun perusasioita ja luo-
daan grafiikkaa. Kurssin jälkeen osataan 
2D-peligrafiikan toteuttamisen perusteet, 
joka antaa valmiuksia pelialalla työsken-
telyyn. Tutori on käytettävissä kurssin ai-
kana reaaliaikaisella keskustelukanavalla 
(ma klo 18:00-19:30). Tutori vastaa kes-
kustelufoorumilla esitettyihin kysymyk-
siin arkipäivisin. Kurssi ei vaadi aiempaa 
alan osaamista. Kurssin voi suorittaa itse-
näisenä osiona, mutta Viopen toteutta-
ma 2D-pelikehitys -verkkokurssi on sille 
luonteva jatko. Ohjelmistovaatimukset: 
GIMP, Inkscape (Windows, Mac tai Linux). 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n 
ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa.

C-ohjelmointikielen perusteet
verkossa, osa 1 3 4 0 2 2 1 0
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
ti 18.00-19.30  19.9.-24.10.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 €

 Ilm. 12.9. mennessä
Kurssi johdattaa 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 (ti klo 18:00-19:30). 
Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitet-
tyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi to-
teutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa

Tietokannat alkeiskurssi, 
verkkokurssi 3 4 0 2 2 1 5
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)   
ke 18.00-19.00  20.9.-25.10.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 €
Ilm. 13.9. mennessä 
Kurssilla opiskellaan relaatiotietokanto-
jen ja SQL-kyselykielen alkeet. Kurssi suo-
ritetaan kokonaan netissä vuorovaikut-
teisella alustalla itseopiskeluna tutorin 
avustuksella. Sisältöteemat: tietomallit, 
SQL-kyselykieli, relaatiomallin perustei-
ta, tietokantasuunnittelu, tietokannan ja 
taulujen luominen sekä muokkaaminen, 
tiedon hakeminen tauluista halutuilla eh-
doilla. Tutori on käytettävissä kurssin aika-
na reaaliaikaisella keskustelukanavalla (ke 
klo 18:00-19:00). Tutori vastaa keskustelu-
foorumilla esitettyihin kysymyksiin arki-
päivisin. Kurssilla ei ole esitietovaatimuk-
sia. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope 
Oy:n kanssa. 

TIETOTEKNIIKAN  VERKKOKURSSEJA

Ilmainen
toimisto-ohjelmisto
LibreOffice 3 4 0 1 2 1 3
Pohitullin koulu  ma 17.30-20.45
23.10.-13.11.  FM, matematiikan ja 
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 17.10. mennessä
Kurssi sopii kaikille ilmaisesta ammattitason 
LibreOfficen toimisto-ohjelmasta kiinnostu-
neille tai sitä jo käyttäville. Kurssilla tutustu-
taan LibreOfficen ohjelmiin, kuten esimerkiksi 
Writer -tekstinkäsittelyohjelmaan ja Calc -tau-
lukkolaskentaohjelmaan sekä saa tietoa mistä 
ko. toimisto-ohjelmiston voi ladata ja asentaa 
turvallisesti omalle koneelleen.

Avoin atk-paja 3 4 0 1 2 2 1
Pohitullin koulu  ma 17.00-20.00
4.9.-11.12.  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 koneensa 
ja atk-pajalle voi osallistua niin monta kertaa 
kuin katsoo itse tarpeelliseksi. Atk-pajan ko-
koontumiskerrat: 4.9., 18.9., 25.9., 16.10., 20.11., 
11.12. Ilmoittautumiset paikan päällä jokaisel-
le kerralle erikseen, myös kurssimaksu 6 €/ker-
ta suoritetaan käteisellä paikan päällä.

Älypuhelimeen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 2 2
Pohitullin koulu  ma 17.00-20.00
27.11.-4.12.   Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 21.11. 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. Mahdollinen 
oma jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkei-
neen, esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, 
kannattaa ottaa mukaan kurssille.
 
Tablettitietokoneeseen
tutustumiskurssi 3 4 0 1 2 2 3
Pohitullin koulu  to 17.00-20.00
30.11.-7.12.   Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 24.11. 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.

Eläkeläisten atk-alkeiskurssi
 3 4 0 1 2 3 1
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  11.9.-27.9. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 7.9. mennessä
Ikäihmisten oma atk-peruskurssi on tarkoitettu 
henkilöille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta 
tietokoneista tai perusasiat tietokoneen käytöstä 
ovat unohtuneet. Kurssilla tutustutaan rauhalli-
seen tahtiin tietokoneen käyttöön ihan alkeista 
lähtien, myös internetin ja sähköpostin alkeisiin. 
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sa koneellani? Mistä voin ladata ja asentaa ilmai-
sen tietoturvaohjelman? Kurssiaamuina tutus-
tutaan tietokoneen tärkeisiin perusasetuksiin 
sekä sen turvalliseen käyttöön ja koneen siivoa-
miseen ylimääräisistä ja turhista tiedostoista.

Eläkeläisten 
Facebook-kurssi 3 4 0 1 2 3 7
Pohitullin koulu  ma 9.30-12.00
16.10.-6.11.   Internetmarkkinoinnin ja 
sosiaalisen median kouluttaja
Sirkku Hirvonen  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 10.10. 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.

Puutarhapiiri 7 1 0 3 2 0 1
Viikaisten koulu  ke 18.00-19.45
20.9.-1.11.  17.1.-6.6.  FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 13.9. mennessä
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutar-
hanhoidosta. Osanottajien kiinnostuksen mu-
kaan valitaan sopivia aiheita. Syyskaudella nel-
jä kokoontumista: 20.9., 4.10., 18.10. ja 1.11. 
Keväällä kokoontumisia on yhdeksän: 17.1., 
1.2., 14.2., 7.3., 21.3., 4.4., 18.4., 2.5., 16.5. ja 6.6. 
Lukuvuosimaksu koko kurssilta on 34 € ja se las-
kutetaan kokonaisuudessaan syyslukukaudel-
la. Vain syyskaudella osallistuvilta maksu on 14 
€ ja vain keväällä osallistuvilta 24 €.

Lähdetään sieniretkelle
-luento 7 1 9 8 2 0 5
Pohitullin koulu  to 18.00-19.30  14.9. 
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 8.9. 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 2 0 6
Lähtö Viikaisten koulun pihalta
to 17.00-20.00  21.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 15.9. mennessä
Säänmukainen varustus. Lähdetään omilla au-
toilla tai kimppakyydeillä Viikaisten koulun pi-
halta (Viikaistenkatu 3). Kurssimaksun 10 € voi 
maksaa käteisellä paikan päällä. Lyhytkurssi.

Puun polttokurssi 7 1 9 8 2 1 0
Warma-Uunit Oy:n tilat  ti 17.00-19.30 
26.9.  Toimitusjohtaja Vesa Salminen ja 
kehityspäällikkö Aki Aarinen
Ei kurssimaksua  Ilm. 14.9.  mennessä
Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Warma-
Uunit Oy:n kanssa kaikille kiinnostuneille 

suunnatun yhden illan tilaisuuden, jossa käy-
dään läpi erilaisia puun polttamiseen liitty-
viä kysymyksiä. Käsitellään seuraavia teemoja:  
1. Oikeanlainen sytyttäminen. Kerrotaan miten 
tulisija pitäisi sytyttää ja miksi, sen jälkeen esi-
tellään sytytys. 2. Tehdaskierros. Kuljetaan kaa-
kelitehtaan ja kokoonpanohallin läpi laborato-
riotilaan, esitellään matkalla tulisijavalmistusta. 
3. Puhtaan palamisen polttotekniikka. Tapahtuu 
laboratoriotilassa. Sytytetään tulisija ja esitel-
lään päästömittausta. Esitellään hyvän ja huo-
non polton päästömittaustuloksia. 4. Tehokas 
polttotapa. Tapahtuu myymälätilassa, esitellään 
hyvän ja huonon polton lämmönvarauskäyriä 
sekä tutkitaan miten illan alussa sytytetty tuli-
sija on lämmennyt. Kurssi kokoontuu Warma-
Uunit Oy:n tiloissa osoitteessa Lokalahdentie 1. 
Kurssi on maksuton, ennakkoilmoittautuminen 
rajallisten tilojen takia. Kahvitarjoilu.

Koristeita pöytään 
Satavuotias Suomi 
-teemalla 8 1 0 2 2 2 1
Pohitullin koulu  la 10.00-14.30  23.9. 
Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tervetuloa luomaan Suomen 100-vuotiaan it-
senäisyyden juhlistamiseksi näyttäviä hedelmä- 
ja vihanneskoristeita ruokapöytään. Kurssilla 
tehdään värikkäitä muotoiluja alkuruokiin ja 
jälkiruokiin, unohtamatta myöskään vatitar-
joilua! Mukaan tarvitset vain veitsen, leikkuu-
laudan ja astian muotoilujen kotiin viemiseksi! 
Raaka-aineina käytetään kotimaisia kasviksia 
ja hedelmiä. Materiaalien listan saat myöhem-
min. Lyhytkurssi.

Ruokaa läheltä – 
kasvikset kaiken perusta 8 1 0 2 2 3 6
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  19.9. 
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 11.9. mennessä
Ruokaa läheltä on kolmen opetuskerran koko-
naisuus, mutta kursseille voi osallistua myös 
yksittäin. Tavoitteena on antaa valmiuksia tie-
dostaa kotitalouksien jokapäiväisten ruokava-
lintojen merkitys ympäristölle, terveydelle ja 
paikalliselle elinkeinorakenteelle. Opetellaan 
valmistamaan ruokalajeja niin arkeen kuin juh-
laan sekä vahvistetaan perusruuanlaiton val-
mistusmenetelmiä. Ruoka-aineiden alkuperä 
on keskeisessä asemassa. Kasvikset kaiken pe-
rusta -kurssilla valmistetaan erilaisia ruokia lä-
hellä tuotetuista kasviksista sekä opetellaan 
käyttämään lähellä tuotettua kasviproteiinia 
ruuan valmistuksessa. Materiaalimaksu opet-
tajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Ruokaa läheltä – 
kalaa monipuolisesti 8 1 0 2 2 3 7
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  17.10. 
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 9.10. mennessä
Ruokaa läheltä-kokonaisuuden toisessa osassa 
valmistetaan kasvatetuista kaloista erilaisia ruo-
kia. Kurssilla pohditaan kalan ravitsemuksellista 
merkitystä sekä eri kalalajien käyttöä ympäris-
tön kuormittajana. Materiaalimaksu opettajal-
le käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Ruokaa läheltä – 
laadukasta lihaa 
lautaselle 8 1 0 2 2 3 8 
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  14.11. 
Kotitalousopettaja Laura Lehtoruusu
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 6.11. mennessä
Lihakerralla opiskellaan lihan merkitystä ruo-
kavaliossa sekä mietitään liharuokien hiilija-
lanjälkeä. Valmistamme liharuokia paikallisten 
lihantuottajien tarjonnasta. Materiaalimaksu 
opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Silmänruokaa hedelmä- ja 
vihanneskoristeilla 8 1 0 2 2 6 0
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 €
Tällä verkkokurssilla opit, miten tehdään muu-
tamia helppoja koristeita hedelmistä ja vihan-
neksista. Niillä saat arkiseenkin ruokailuhetkeen 
lisäväriä kattaukseen tai loihdit juhlapöydäs-
tä entistäkin näyttävämmän. Kurssin käytyäsi 
osaat tehdä mm. sitruunakorin, spiraalikoristeen 
omenasta, ns. cutter-koristeen ja koristeellisen 
lehden juureksista. Ohjatun tekemisen lisäk-
si mukana on kuva-aineistoa ja vinkkejä mate-
riaalin säilytykseen. Kurssilla ohjaajana on Sari 
Sivén, joka on yksi tunnetuimpia alan osaajia 
Suomessa. Ilmoittautumisen jälkeen saat säh-
köpostiisi linkin, jota kautta pääset avaamaan 
kurssivideon. Voit edetä kurssilla omaan tahtiin, 
sillä kurssi on käytössäsi kuukauden ajan, jonka 
jälkeen pääsy kurssivideoon päättyy. 

Kosmetiikan alkeet 8 1 0 4 2 1 2
Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  3.10. 
Luonkos Ay:n ohjaajat  Kurssimaksu 10 € 
Ilm. 26.9. mennessä
Kurssilla opitaan kotikosmetiikan perusteknii-
koita, joiden avulla voi luoda omia kosmeetti-
sia tuotteita. Opit käyttämään luonnonmateri-
aaleja ihonhoidossa esim., yrttejä, kaakaovoita, 
erilaisia kasviöljyjä ja eteerisiä öljyjä. Saat mu-
kaasi huumaavan tuoksuisia kauneustuottei-
ta. Tuo mukanasi pieniä purkkeja tuotteita var-
ten. Otathan oman essun sekä tossut mukaan. 
Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu 30 € / 
henkilö, maksetaan opettajalle käteisenä.

Geokätköily 9 9 9 9 2 2 1
Pohitullin koulu  ke 18.00-21.00  20.9. 
Tuukka Koskenrouta  Kurssimaksu 8 € 
Ilm. 12.9. mennessä
Tutustutaan geokätköilyn perusteisiin, käy-
dään läpi geokätköilyä helpottavia asioita ku-
ten GPS:n, puhelimen ja geocaching.com -sivus-
ton käyttöä. Käydään myös hakemassa oikeita 
geokätköjä. Kurssilla on varattu aikaa myös kurs-
silaisten kysymyksille ja käydään mahdollisuuk-
sien mukaan läpi osanottajia askarruttavia asi-
oita. Jos mahdollista, ota kurssille mukaan oma 
GPS, puhelin ja tietokone. Lyhytkurssi.

Liikunta
Päiväjooga 8 3 0 1 2 0 0
Ugin Työväentalo  ke 15.30-17.00
13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 6.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisää-
vät liikkuvuutta ja kehohallintaa, parantavat 
keskittymiskykyä, hengityksen laatua ja kykyä 
rentoutua sekä kehittävät tietoista läsnäoloa. 
Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pi-
tempäänkin jooganneille. Varusteiksi lämmin 
väljä asu ja alusta.

Jooga 8 3 0 1 2 0 2
Seikowin koulu  ti 19.00-20.30
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 4.9. mennessä
Hathajoogaa kaikille. Harjoituksissa tehdään 
venyttely-, tasapaino- ja rentoutusharjoituksia. 
Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut 
varusteet sovitaan kurssin alussa.

Äijäjooga 8 3 0 1 2 0 3
Novidan liikuntasali  to 18.00-19.30
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. mennessä
Hathajoogaa kaikenikäisille ja -kuntoisille mie-
hille. Tehdään joogaharjoitus lihasten jousta-
vuuden lisäämiseksi ja mielen harjoittamisek-
si. Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut 
varusteet sovitaan kurssin alussa.

Hyvinvointia joogasta 8 3 0 1 2 0 4
Seikowin koulu  pe 12.00-13.30
15.9.-1.12.  12.1.-13.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. mennessä
Lempeää hathajoogaa. Sopii erityisesti ikäihmi-
sille ja erilaisia tuki- ja liikuntaelinten rajoitteita 
omaaville henkilöille. Hyvä myös aloittelijoille. 
Tutustutaan erilaisiin joogaliikkeisiin, tasapai-
noon ja rentoutumiseen oman hengityksen ryt-
missä. Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. 
Muut varusteet sovitaan kurssin alussa.

Tuolijooga 8 3 0 1 2 0 5
Novidan liikuntasali  to 17.00-17.45
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. mennessä
Kurssilla ohjataan pääosin hathajoogaa. 
Asennot tehdään joko tuolilla istuen tai tuo-
lia apuna käyttäen. Sopii erityisesti henkilöille, 
joilla on rajoitteita liikkumisessa ja joille lattial-
la tai makuulla tehtävät liikkeet tuottavat vai-
keuksia. Harjoitukset sisältävät erilaisia venyt-
telyjä, rentoutumista ja hengitysharjoituksia. 
Käytetään tarvittaessa mielikuvia harjoituksen 
tekemisessä. Varusteet sovitaan kurssin alussa.

Eläkeläisten liikunta 1, 
naiset 8 3 0 1 2 0 9
Seikowin koulu  ti 9.30-10.15
12.9.-5.12.  9.1.-17.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 4.9. 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
12.9.-5.12.  9.1.-17.4.
KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 4.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas-
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan jumppa-alus-
ta ja juotavaa!

Eläkeläisten liikunta, 
miehet 8 3 0 1 2 1 1
Seikowin koulu  ti 11.15-12.00  12.9.-5.12. 
9.1.-17.4.  KM Johanna Harikkala-Nurmi
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 4.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas-
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan jumppa-alus-
ta ja juotavaa!
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seen vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisesta 
hoidosta ja apuvälineistä. Toisena osana kuu-
lon heikkenemiseen vaikuttavat tekijät hoito- 
ja apuvälineineen, luennoitsijana kuulotutkija 
Marja-Leena Lehtonen. Vapaa pääsy, kahvitar-
joilu klo 17.30 alkaen.

IKIS-luennot 
-videoluentosarja 1 3 0 2 2 3 2
Pohitullin koulu  ke klo 14.00-16.00
  Kurssimaksu 5 € kerätään paikan päällä.
13.9. Aktiivisena vanheneminen – keinoja hy-
vään elämään. Prof. Taina Rantanen, JY
25.10. Kivut ja niiden hoito. Neurokirurgian eri-
koislääkäri Kari Sulkko

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetel-
mä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät liik-
kuvuutta ja kehonhallintaa ja parantavat kes-
kittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä 
rentoutua. Kaikki harjoitukset tehdään omis-
ta lähtökohdista ja omaa kehoa kuunnellen ja 
kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-al-
kajille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan 
lämmin väljä asu ja alusta.

Kuntojumppa, 
Lokalahti 8 3 0 1 2 3 3
Lokalahden koulu  pe 19.00-20.30
6.10.-15.12.  12.1.-13.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 28.9. mennessä
Reipasta liikuntaa kaikenikäisille naisille ja mie-
hille musiikin tahdissa. Tunneilla kehitetään mo-
nipuolisesti niin voimaa ja lihaskuntoa kuin ket-
teryyttä, tasapainoa ja liikkuvuuttakin. Lopuksi 
venytellään hyvin. Mukaan jumppa-alusta, vesi-
pullo ja halutessa sisäliikuntakengät. Reippaasti 
mukaan hyvään porukkaan!

Kevennetty 
kimppisjumppa 8 3 0 1 2 4 1
Uimahallin judosali  ti 15.00-16.00
12.9.-28.11.  9.1.-24.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 4.9. 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. Tunnin pituus 
50 minuuttia.

Ensiapukurssit
Kaikilla kursseilla opiskellaan ensiavun an-
tamisen perustietoja ja -taitoja. Painotus on 
hätäensiavun opiskelussa: hengitys, sydä-
men toiminta, suuret verenvuodot, äkilli-
set sairauskohtaukset, lisäksi haavat, mur-
tumat, myrkytykset ja sähkötapaturmat. 
Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin 
suorittamisesta saa EU:n hyväksymän kan-
sainvälisen ensiaputodistuksen (8 € mak-
su ohjaajille) ja se on voimassa 3 vuotta. 
Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollis-
ta. Ohjaajina toimivat SPR:n kouluttajat 
ja kurssitila sijaitsee Ugin paloasemara-
kennuksessa. Sisäänkäynti Paloasemalle 
Novidan puoleisesta päädystä ja autot py-
säköitävä Novidan parkkipaikalle.

Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 4
ti 18.00-21.00  to 18.00-21.00
12.9.-21.9.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 4.9. mennessä
Neljä kokoontumiskertaa: 12.9., .9., 
14.9, 19.9. ja 21.9. Lyhytkurssi. Huom. 
Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat voi-
vat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t).

Ensiapu 2 (EA 2) päiväkurssi 6 1 0 1 2 1 5
ma 8.30-15.30  ti 8.30-15.30
16.10.-17.10.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 48 €
  Ilm. 9.10. mennessä
Kurssi kokoontuu 16.10. ja 17.10. 
Lyhytkurssi. Huom. Hätäensiavun kerta-
uksen tarvitsijat voivat päivittää korttinsa 
tällä kurssilla (8 t). 

Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 6
ti 18.00-21.00  to 18.00-21.00
14.11.-23.11.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 48 €
  Ilm. 6.11. mennessä
Neljä kokoontumiskertaa: 14.11., 16.11., 
21.11. ja 23.11. Lyhytkurssi. Huom. 
Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat voi-
vat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t).

Hikijumppaa miehille 8 3 0 1 2 4 2
Uimahallin judosali  ti 16.00-17.00
12.9.-28.11.  9.1.-24.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 4.9. mennessä
Kaiken ikäisille miehille tarkoitetussa liikunta-
tuokiossa on tarjolla tehokasta jumppaa kun-
non kohotukseksi Uudenkaupungin uimahallin 
alakerrassa, judosalissa.Tunnille mukaan tarvit-
set juomapullon sekä mukavat liikunnalliset 
vaatteet. Tunnin pituus 50 minuuttia.

Piloxing 8 3 0 1 2 4 3
Uimahallin judosali  ti 17.00-18.00
12.9.-28.11.  9.1.-24.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 4.9. mennessä
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. Tunnin kesto 60 minuuttia.

Tanssillinen 
kuntojumppa 8 3 0 1 2 4 4 
Uimahallin judosali  to 17.30-18.30
14.9.-30.11.  11.1.-26.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 7.9. mennessä
Tanssillinen liikuntatunti on monipuolinen tree-
ni, jossa lihaskunto ja aerobinen kunto lyövät kät-
tä musiikin tahtiin. Kurssilla käydään luontevasti 
läpi koko kroppa ja samassa paketissa saat niin 
aerobisen kuin intervallitreenin, lihaskunnon ja 
venyttelyt. Varusteiksi tarvitset sisäliikuntavaat-
teet, pyyhkeen ja juomapullon. Suosittelemme 
paljain jaloin tai jumppatossuin jammailemista.

Ensiapu ja terveys
Läsnäoleva kosketus
ja liike 8 3 0 2 2 3 8
Viikaisten koulu  la 10.00-15.30
su 10.00-15.30  18.11.-19.11.
Trager-liikunnan opettaja Sirpa Jauhiainen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 8.11. mennessä
Läsnä olevalla ja kuuntelevalla kosketuksel-
la tuotetaan tunneaistimuksia, jotka hoitavat 
sekä mieltä että kehoa. Hyväksyvä kosketus 
toimii sekä itsetuntemuksen että vuorovaiku-
tuksen välineenä. Kurssilla tutkitaan Trager-
menetelmän periaatteilla (kts. trager.fi), miten 
kosketuksella voi helpottaa sekä omaa että toi-
sen oloa. Kurssi sisältää paljon käytännön har-
joituksia. Opettelemme liikkumaan tietoisesti ja 
läsnä ollen. Yhdistämme tietoisuuden liikkeestä 
erilaisiin liikeharjoituksiin, seisten, kävellen, is-
tuen ja makuulla. Kurssi sopii kaikille, jotka ovat 
kiinnostuneita kehotietoisuudestaan ja hyvin-
voinnistaan. Se sopii myös lasten, vanhusten ja 
vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevil-
le. Sirpa on Tragerin uranuurtaja Suomessa. Hän 
on tuonut Trager-menetelmän Suomeen ja hä-
nellä on 20 vuoden kokemus aiheesta.

Terveysilta: Näön ja kuulon 
heikkenemisen syitä ja 
hoitomahdollisuuksia 8 3 0 2 2 5 0
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-20.00  17.10. 
Optikko Anna Pietilä ja kuulotutkija 
Marja-Leena Lehtonen  Ei kurssimaksua
Uudenkaupungin Omakotiyhdistyksen ja Vakka-
opiston yhteistyössä järjestämässä illassa op-
tikko Anna Pietilä luennoi näön heikkenemi-

Tai ji 8 3 0 1 2 2 0
Seikowin koulu  la 11.30-15.00  9.9.-16.12. 
13.1.-5.5.  Tai ji -ohjaaja Jarkko Eskola
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 30.8. mennessä
Taiji’n juuret ovat tuhansien vuosien takaises-
sa kiinalaisessa joogassa ja kiinalaisten munkki-
en hengitysharjoituksissa. Perinteisen jang-tyy-
lin taiji’n päämääränä on ihmisen bioenergian 
tasapainottaminen ja bioenergiatason nosta-
minen. Voimakkaasti terveyttä edistävät har-
joitukset sisältävät liikkeiden opettelua, teori-
aa sekä rentoutus- ym. harjoitteita. Varusteiksi 
väljä, pitkähihainen asu ja makuualusta. 
Kokoontumiskerroilla yksi 15 min tauko, tar-
vittaessa vesipullo mukaan. Kokoontumiset syk-
syllä 9.9., 30.9., 28.10., 25.11. ja 16.12. Keväällä 
13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5. Huom. Jos olet jo 
ollut Taijin alkeiskurssilla ja voisit ehkä siirtyä jo 
seuraavalle tasolle, tule ainakin kerran kokeile-
maan tälle edistyneemmälle kurssille, siitä ei 
tule sinulle mitään maksua.

Taijin alkeiskurssi 8 3 0 1 2 2 1
Novidan liikuntasali  ma 17.00-18.30
11.9.-27.11.  8.1.-9.4.
Ohjaajana Maija Pietilä
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 4.9. mennessä
Koho kehon harjoituksena toteutettava taiji so-
pii kaiken ikäisille ja kuntoisille. Tällä alkeiskurssil-
la käydään läpi ykkösliikesarjaa ja se sopii hyvin 
lajiin tutustuville. Ota mukaan makuualusta, pit-
kähihaiset joustavat löysät vaatteet ja juotavaa.

Jooga, Lokalahti 8 3 0 1 2 3 2
Lokalahden koulu  to 18.00-19.30
21.9.-7.12.  11.1.-26.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 12.9. mennessä



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/ilmoittau-
tuminen 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.

Pyhäranta

Pyhäranta25

 Yhteiskunta,
 ihminen, luonto

Historia
Perinneillat, Santtio 1 3 0 1 3 0 3
Santtion Maininki  Kerran kuussa
ti 18.30-20.30  3.10.-28.11.  23.1.-20.3. 
Luennoitsijana Leena Sammallahti
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 19.9. mennessä
Suomi100-vuoden kunniaksi Perinneiltojen 
aiheet: Santtio 100 Kapina- ja pirtuaika 3.10., 
Kylä vaurastuu 1930-luvulla 31.10., Sodan vuo-
det ja pula-aika 28.11., Suuret ikäluokat 23.1., 
Rakennemuutoksen aika 27.2., Kyläyhteisö he-
rää 20.3. Syksyllä maksettu 12 euron kurssimak-
su kattaa myös kevätlukukauden.

 Taide ja
 taitoaineet

Posliininmaalaus 1 1 0 3 3 2 3
Rohdaisten koulu  Joka toinen viikko
ti 17.00-20.00  19.9.-28.11.  16.1.-24.4.
Marjatta Sirkki  Kurssimaksu 40 € 
Ilm. 8.9. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis- ja jatko-opetusta 
monipuolisesti, jokaiselle toiveitten mukaan.

Käden taidot
Kankaankudonta, 
Pyhärannan Kukola 1 1 0 4 3 1 0
Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila
to 15.45-18.00  14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 7.9. 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-
man viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 e. 
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
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 11.9. 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, Kaukka 1 1 0 4 3 2 0
Kaukan kyläkoti  pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00
13.10.-15.10.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 29 €  Ilm. 5.10. mennessä
Kehräämisen jatko- ja kertauskurssi aikaisem-
min kehränneille ja samalla alkeiskurssi vasta-
alkajille. Kurssilla kehrätään värttinällä ja rukilla 
lankaa villasta ja pellavasta. Harjoitellaan myös 
villan karstaamista. Mukaan tarvitset oman ru-
kin ja halutessasi karstat, värttinöitä on opis-
tolla. Omaa kehrättävää materiaalia voi ottaa 
mukaan, mutta kehruuvillaa voi ostaa kurs-
sin ohjaajalta. Kehräämiseen sopii myös koiran 
tai muun lemmikkieläimen karva. Lyhytkurssi.

Kaikkea kivaa vanhoista 
kirjoista, Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 2 1
Kaukan kyläkoti  la 9.30-15.30
su 9.30-15.30  25.11.-26.11.
Artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 17.11. mennessä
Vanha kirja saa uuden elämän tuunaamalla. 
Kirjasta voi valmistaa esim. taulun, kassin, na-
ruhyllyn tai rasian vaikkapa makeisille tai koruil-
le. Kirjan sivut muuttuvat kurssilla kranssiksi, ko-
ruksi, enkeliksi, pieneksi joulukuuseksi pöydälle 
tai muuksi joulukoristeeksi, esim. joulukuuseen. 
Ota mukaan vanhoja kirjoja, muistiinpanoväli-
neet, sakset, paperiveitsi, viivain, liimaa ja ko-
ristelumateriaaleja. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi, 
Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 2 5
Kaukan kyläkoti  ti 18.00-20.15
12.9.-31.10.  6.2.-3.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 45 €  Ilm.  5.9. 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.

Ompelu, Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 3 0
Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko
ke 18.00-21.00  27.9.-13.12.  17.1.-11.4.
Mallipukineiden valmistaja, 
pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 15.9. 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  21.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Mallipukineiden valmistaja,
pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 12.9. mennessä
Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä ko-
din tekstiilejä. Perehdytään mallien ja materiaa-
lien valintaan, kaavoihin, leikkaamiseen, erilai-
siin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen. 

Nypläys, Santtio 1 1 0 4 3 4 2
Santtion Maininki  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  18.9.-27.11.  8.1.-9.4.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 8.9. mennessä
Nypläystä raumalaisten mallien mukaan van-
hoille ja uusille harrastajille sekä myös alle 
15-vuotiaille. 

Karkkikoruja fimomassasta, 
Ihode 1 1 0 4 3 7 0
Ihoden koulu  la 10.00-14.00
18.11.  Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 9.11. 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.

Puutyöpiiri, 
Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 7 4
Kaukan kyläkoti  ti 17.00-20.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 56 € 
Ilm. 5.9. 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
18.9.-27.11.  8.1.-9.4.
Opettajana Timo Kulmala 
Kurssimaksu 85 €  Ilm. 8.9. 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  17.9.-26.11. 14.1.-1.4.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 8.9. 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.

Mosaiikkikurssi 1 1 0 4 3 8 8
Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko
ma 17.00-19.30  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  9.10.-29.10.
Sanna Vainionpää  Kurssimaksu 26 €
Ilm. 2.10. mennessä
Tule tekemään hauskaa ja luovaa mosaiikkia. 
Viikonloppu-kurssilla la-su 28.-29.10 klo 10-16 
tutustutaan mosaiikin monipuolisiin mahdolli-
suuksiin ja käydään läpi erilaisia tekniikoita, ma-
teriaaleja ja välineitä. Info-illassa ma 9.10. klo 
17.00.-19.30 käydään läpi viikonlopun kurssil-
le tarvittavat henkilökohtaiset materiaalit, väli-
neet ja niiden hankinnat. Yhteisten materiaalien 
maksu 25 € maksetaan opettajalle info-illassa. 
Lyhytkurssi, sitova ilmoittautuminen.



Ukkoillat kevät 8 1 0 2 3 0 3
Kappelimäen koulun kotitalousluokka, ma 
klo 18.00-21.00, kerran kuussa 15.1.-12.3.

Pyhäranta 26

Kehyslaukku 1 1 0 4 3 8 9
Reilan koulu  la 10.00-14.30
su 10.00-14.30  11.11.-12.11.
Mallipukineiden valmistaja, 
pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 3.11. 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.

 Kielet

Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Tarjolla on lyhyitä viikonloppu-
kursseja, verkkokursseja ja suunnit-
teilla on myös opintomatka Sisiliaan. 
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai p. 044 585 3100).

Englannin kertaus
 1 2 0 3 3 3 1
Kaukan kyläkoti  ti 18.00-19.30
26.9.-28.11.  HuK Anu Alopaeus
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 12.9. mennessä
Englannin kertaus- ja aktivointikurssi kieltä 2-3 
vuotta aiemmin opiskelleille tai vastaavan poh-
jan omaaville. Kurssilla kerrataan ja harjoitellaan 
erilaisissa arkipäivään ja matkailuun liittyvissä 
tilanteissa tarvittavaa kieltä. Monistemateriaali. 
Taitotaso A1-A2.

 Tietotekniikka

Pyhärannan atk-kurssi
 3 4 0 1 3 0 1
Rohdaisten koulu
ke 17.00-20.00  11.10.-8.11. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 5.10. mennessä
Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja atk-taitoja 
ja tutustutaan myös kurssilaisten toiveiden mu-
kaisiin aiheisiin. Kurssin aiheina voivat olla esi-
merkiksi sähköpostin ja internetin kertaus, tu-
tustuminen tietokoneen yleisimpiin tärkeisiin 
asetuksiin, tietokoneen turvallinen siivoaminen 
ylimääräisistä ja turhista tiedoista ja tiedostoista, 
sekä erilaisten älylaitteiden käyttöönottaminen 
ja käyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin.

 Käytännön
 taidot

Ukkoillat, syksy 8 1 0 2 3 0 2
Kappelimäen koulun kotitalousluokka, 
Laitila  Kerran kuussa  ma 18.00-21.00
25.9.-20.11.  Kokki Pertti Lindroos
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 18.9. mennessä
Miesten oma kokkausilta, kokoonnutaan kol-
me kertaa syksyn aikana. Hyvää ruokaa ja 
mukavia juttuja. Kurssi kokoontuu Laitilassa 
Kappelimäen koulun kotitalousluokassa 25.9., 
23.10. ja 20.11. Raaka-ainemaksu käteisellä suo-
raan opettajalle.

 Liikunta

Aamujumppaa 
Santtion Mainingissa 8 3 0 1 3 2 1
Santtion Maininki  to 9.00-10.00
21.9.-30.11.  11.1.-19.4.
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 14.9. mennessä
Aamuista perusjumppaa kaikille ja kaiken-
ikäisille. Vahvistavaa ja venyttävää jumppaa. 
Käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä. 
Ei hyppelyä!

Lavis-lavatanssijumppa 8 3 0 1 3 2 4
Rohdaisten koulu  to 17.30-18.30
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
Lavis-ohjaaja Heidi Uola-Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 7.9. 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. 
Mukaan juomapullo ja mukavat kengät.

Ihode circuit training 8 3 0 1 3 2 9
Ihoden koulu  ma 19.00-20.30
18.9.-4.12.  8.1.-16.4.  Ohjaajina Kaisa-
Leena Siivonen ja Akseli Venho
Kurssimaksu 50 €  Ilm.8.9. mennessä
Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä ke-
hittävä kiertoharjoittelu. Helpot, tehokkaat liik-
keet ja lopuksi venyttely. Sopii kaikille.

Lempeä hathajooga, 
Ihode 8 3 0 1 3 3 0
Ihoden koulu  la 10.45-12.15
23.9.-9.12.  13.1.-14.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9. 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.

Lempeä hathajooga, 
Reila 8 3 0 1 3 3 1
Reilan koulu  la 8.30-10.00
23.9.-2.12.  13.1.-14.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9. 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
12.9.-27.11.  9.1.-24.4.  Personal trainer, 
urheiluhieroja Jaana Urhonen
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 4.9. 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.
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Taivassalo

Taivassalon osastonjohtajana toimii 1.8.2017 alkaen
Päivi Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähköposti 
paivi.martinsuo@taivassalo.net

Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen,
Taivassalon koulutoimisto puh. 044 722 2253 tai
Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto
puh. (02) 8451 5266.

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

Historia
Suomenhevonen isänmaan 
puolustajana ja talouden
rakentajana 1 3 0 1 4 5 8
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-19.30  10.10. 
Suomenhevoskasvattaja Seppo Posio
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 6.10. mennessä
Suomi 100 -historiaa Seppo Posion kertoma-
na. Luennolla on Suomen elokuva-arkiston ja 
Puolustusvoimain filmimateriaalia suomen-
hevosesta sodan ja rauhan palveluksessa, SA-
kuvia sekä muuta tietoa ja kuvamateriaalia ro-
dun synnystä tähän päivään.

Talvisota. Ratkaisun hetket 
Kannaksella 1 3 0 1 4 5 9
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-19.30  17.10. 
Suomenhevoskasvattaja Seppo Posio
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 13.10. mennessä
Suomi 100 -historiaa Seppo Posion luentona. 
Ratkaisun hetket Kannaksella sotilaiden, his-
torian ja sotahistoriandokumenttien kertoma-
na. Runsaasti SA-kuvia.

Kaupunkien porvareista 1 3 0 1 4 6 0
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-19.00  26.9.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 22.9. mennessä
Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee Suomi 
100-historiaa sukututkijan näkökulmasta. 
Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, 
joten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai 
vaikka jokaiseen luentoiltaan. Kaupunkien por-
vareista -luento käsittelee mm. aihepiirejä kaup-
piaista ja käsityöläisistä ammattikuntalaitoksen 
lakkauttamiseen 1868.

Hairahtuiko 
esivanhempi 1 3 0 1 4 6 1
Taivassalon yhtenäiskoulu  ti 18.00-19.00
7.11.  Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 3.11. mennessä

Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee Suomi 
100-historiaa sukututkijan näkökulmasta. 
Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, 
joten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai 
vaikka jokaiseen luentoiltaan. Hairahtuiko esi-
vanhempi? -luento käsittelee mm. merkintöjä 
rippikirjoissa ja tuomiokirjoissa sekä rangais-
tuskäytännöistä 1700-luvulta Suomen itsenäis-
tymiseen.

Perinnepiiri 1 3 0 1 4 0 5
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-20.15  27.9.-29.11.  24.1.-9.5.
Rehtori Birgitta Tommila
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 20.9. mennessä
Perinnepiiri alkaa 27.9. Keskustelu- ja muistelu-
piiri. Aiheet sovitaan yhteisesti. Ensimmäisellä 
kerralla aiheena ”Taivassalon paikannimet”. 
Seuraava kokoontuminen sovitaan aina erik-
seen.

 Taide- ja 
 taitoaineet

Kuvataide tutuksi 1 1 0 3 4 0 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-20.15  20.9.-22.11.  10.1.-21.3.
Kuvataiteilija Jukka Suominen  60 €
Ilm. 13.9. mennessä
Tutustumme eri tapoihin tehdä taidetta. Kynällä 
tai siveltimellä. Käsittelemme myös kuvan teon 
periaatteita ja värioppia. Maalaamme itse pää-
asiassa öljyvärein, opiskelijan välinein. Opetus 
yksilöllistä, myös aloittelijat tervetulleita mu-
kaan.

Akvarellimaalauksen
peruskurssi 1 1 0 3 4 0 2
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 18.00-20.15  21.9.-30.11.  11.1.-22.3.
Luokanopettaja Päivi Hannula
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 14.9. 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  21.9.-23.11.  11.1.-22.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 14.9.  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.

Keraaminen 
puutarhaeläin 1 1 0 4 4 2 5
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15  19.9. ja 3.10.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 12.9. mennessä
Valmistetaan kahden kokoontumiskerran aika-
na puutarhaeläin käsin muovailemalla. Kurssin 
kokoontumiskerrat ovat 19.9. ja 3.10. Myös vas-
ta-alkajat tervetuloa! Tarvikemaksu.

Keraaminen 
kynttiläkoto 1 1 0 4 4 2 6
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15  14.11. ja 28.11.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 7.11. mennessä
Valmistetaan kahden kokoontumiskerran ai-
kana keraaminen kynttiläkoto käsin muo-
vailemalla. Kurssin kokoontumiskerrat ovat 
14.11. ja 28.11. Myös vasta-alkajat tervetuloa! 
Tarvikemaksu.

Nahkalaukku 1 1 0 4 4 3 0
Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-16.00  23.9. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 15 €  Ilm.  15.9. mennessä
Kurssilla tehdään nahkainen olkalaukku. 
Hyödynnetään ompelukoneen teflon -painin-
jalkaa ja yläsyöttäjää. Laukku tehdään helpol-
la kaavalla, joten aloittelevatkin ompelijat voi-
vat tulla mukaan. Nahkaa voi tuoda mukanaan 
tai ostaa lähellä tuotettua pehmeää vuohen-

nahkaa opettajalta. Tarvitset myös vuorikan-
kaan. Purjerenkaita ym. voi ostaa opettajalta. 
Lyhytkurssi.

Neulekankaan suunnittelu
ja valmistus 1 1 0 4 4 5 0
Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko  ke 17.30-20.30
13.9.-11.10.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 6.9. 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 13.9., 27.9. ja 11.10. 
Lyhytkurssi.

Villapaita 1 1 0 4 4 5 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko  ke 17.30-20.30
20.9.-1.11.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 13.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan villapaita merinovillas-
ta tai villasta. Kurssilainen suunnittelee oman 
kuvion 2-tai 3-värisenä ja neulos toteutetaan 
opettajan työhuoneella teollisuusneuleko-
neella. Vaihtoehtoina on unisex-malli ja naisten 
raglan-hihainen paita. Paita ommellaan valmiik-
si kurssin aikana. Materiaali on luomusertifioitua 
(GOTS). Materiaali maksetaan opettajalle käytön 
mukaan. Kurssin kokoontumiskerrat ovat 20.9., 
4.10., 18.10. ja 1.11. Lyhytkurssi.

Neulepiiri 1 1 0 4 4 5 6
Kerttuvillan lankapuoti
Joka toinen viikko  ma 18.00-20.15
11.9.-4.12.  15.1.-9.4.  Kädentaitojen 
tuntiopettaja Marita Karlsson
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 4.9. mennessä
Neulepiirissä uppoudutaan neulonnan ja virk-
kauksen kiehtovaan maailmaan mukavassa seu-
rassa. Kurssin aikana valmistetaan erilaisia töitä 
ja opetellaan uutta toiveiden ja yhdessä sovitta-
vien teemojen mukaan. Neulepiiri on tarkoitettu 
niin aloittelijoille kuin enemmän harrastaneille.
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Neulekoneella 
neulomisen alkeiskurssi 1 1 0 4 4 6 1
Taivassalon yhtenäiskoulu, pe 18.00-21.00, 
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00, 26.1.-28.1.

Neulekankaan suunnittelu
ja valmistus 1 1 0 4 4 6 2
Taivassalon yhtenäiskoulu, ke 17.30-20.30, 
17.1.-14.2. (joka toinen viikko)

Villahousut 1 1 0 4 4 6 3
Taivassalon yhtenäiskoulu, ke 17.30-20.30, 
24.1.-7.3. (joka toinen viikko)

Neulekankaan ompelu 1 1 0 4 4 6 4
Taivassalon yhtenäiskoulu, ke 17.30-20.30, 
14.3.-28.3.

Neulekankainen huopa 1 1 0 4 4 6 5
Taivassalon yhtenäiskoulu, ke 17.30-20.30, 
4.4.-2.5. (joka toinen viikko)

Nukketalokurssi 2 1 1 0 4 4 7 2
Pyykösen verstas, ke 18.00-20.30, 17.1.-
14.2.

Neulahuovutus 1 1 0 4 4 5 7
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 17.30-20.30  ke 17.30-20.30
24.10.-25.10.  Kädentaitojen
tuntiopettaja Marita Karlsson
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 17.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan kiehtovaan ja monipuoli-
seen neulahuovutustekniikkaan ja valmistetaan 
erilaisia pientuotteita. Osallistujille lähetetään 
tarvikelista lähempänä kurssia. Materiaaleja voi 
ostaa myös opettajalta kurssilla. Lyhytkurssi.

Huopatossut 1 1 0 4 4 5 8
Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00  7.10.-8.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja 
Marita Karlsson  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 29.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan villan ainutlaatuisiin omi-
naisuuksiin ja huovutetaan ihanat, lämpimät 
huopatossut. Osallistujille lähetetään tarvike-
lista lähempänä kurssia. Materiaaleja voi ostaa 
myös opettajalta kurssilla. Lyhytkurssi.

Tekninen työ 1 1 0 4 4 7 0
Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.30  12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Kuvanveistäjä Pekka Pyykönen
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 5.9. 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.

Nukketalokurssi 1 1 1 0 4 4 7 1
Pyykösen verstas  ke 18.00-20.30
20.9.-18.10.  Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 5.9. mennessä
Kurssilla toteutetaan nukkekoti, kalusteita ym. 
asiaankuuluvaa rekvisiittaa. Kurssi järjestetään 
kouluttajan kotona, missä on tarvittavat minia-
tyyrikokoiset ja isommatkin koneet sekä työka-
lut. Opettajalta voi hankkia materiaalipakette-
ja (tai voi tuoda omat tarvikkeet), joiden hinta 
noin 35-60 €. Keskeneräiset työt on mahdollis-
ta säilyttää koulutuspaikalla. Kurssilainen valit-
see mieleisensä nukkekotimallin (tai suunnit-
telee oman) ja opettaja avustaa/neuvoo osien 
tekemisessä ja kurssilainen rakentaa oman nuk-
kekodin.

Kielet

Stepping Stones 2 1 2 0 3 4 6 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-19.00  11.9.-27.11.
FM Riitta Salmi  Kurssimaksu 27 €
Ilm. 4.9. 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. Oppikirjana 
Stepping Stones 2 (Finn Lectura), kappaleesta 
Step 3 eteenpäin. Taitotaso B1-B2. Kurssille jär-
jestetään jatkoa kevätlukukaudella mikäli kiin-
nostuneita on riittävästi.

Bella vista 1 1 2 0 8 4 2 1
Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko  la 10.00-12.30
16.9.-25.11.  FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 4.9. mennessä
Tarkoitettu italiaa pari vuotta opistossa opis-
kelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Syksyn 
aikana joka toisena lauantaina kokoontuvassa 
ryhmässä käydään läpi oppikirjan Bella vista 1 
loppuosan asiat (kappaleet 12-14). Taitotaso A1.

Liikunta

Jooga 8 3 0 1 4 0 1
Taivassalon nuortenkoti
ti 18.00-19.30  19.9.-5.12.  9.1.-17.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 12.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmene-
telmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät 
liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Ne parantavat 
keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä ky-
kyä rentoutua ja kehittävät tietoista läsnäoloa. 
Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökoh-
dista, omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen. 
Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pi-
tempäänkin jooganneille. Varusteiksi riittää läm-
min väljä asu ja alusta.

Lauantaijooga 8 3 0 1 4 0 2
Taivassalon nuortenkoti
la 10.15-11.45  16.9.-25.11.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 8.9. mennessä
Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus. 
Harjoitukset kehittävät liikkuvuutta, kehonhal-
lintaa ja tasapainoa sekä hengityskapasiteettia 
ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten. 
Sopii sekä aloittelijoille että pidempään joo-
ganneille. Varusteiksi lämmin väljä asu ja alusta.

Ikiliikkujat 8 3 0 1 4 1 0
Taivassalon liikuntahalli
ti 16.30-17.30  19.9.-5.12.  9.1.-17.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 12.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa mukavassa seurassa ja 
erilaisten kehoa hoitavien liikkeiden parissa. 
Tunneilla tehdään toimintakykyä ylläpitäviä 
liikkeitä sekä tasapaino- ja voimaharjoitteita 
eri välineitä hyödyntäen ja ilman. Liikkeet teh-
dään ilman hyppyjä ja vaikeita askelkuvioita ja 
lopuksi venyttellään. Sopii sekä naisille että mie-
hille. Mukaan voi ottaa jumppa-alustan ja juo-
mapullon sekä sisäliikuntakengät.

Naisten jumppa 8 3 0 1 4 1 1
Taivassalon liikuntahalli
ke 19.00-20.00  20.9.-29.11.  10.1.-18.4. 
Mia Salo  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 13.9. 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.

Tasapainotreeni 8 3 0 1 4 1 4
Taivassalon liikuntahalli  ma 17.00-18.00
18.9.-27.11.  8.1.-26.3.  
Kahvakuulaohjaaja, liikuttaja Leila 
Gröndahl  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 11.9. mennessä
Hyvä tasapaino parantaa turvallista liikkumista. 
Tunti keskittyy voima- ja tasapainoharjoituksiin 
kahvakuulalla ja ilman kuulaa. Sopii peruskun-
toilijoille ikään katsomatta ja oheisharjoitteek-
si eri liikuntalajien harrastajille. Liikkeet teh-
dään rauhallisesti omaan kuntotasoon nähden. 
Mukaan voit ottaa oman kuulan tai käyttää lai-
nakuulaa. Liikkeet voi tehdä myös ilman kuu-
laa. Ota mukaan myös jumppa-alusta.

Kahvakuulatreeni 8 3 0 1 4 1 5
Taivassalon liikuntahalli  ma 18.00-19.00
18.9.-27.11.  8.1.-26.3.
Kahvakuulaohjaaja, liikuttaja Leila 
Gröndahl  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 11.9. mennessä
Kahvakuulaharjoittelu on toiminnallista tree-
niä, josta nauttii koko keho. Treenissä lähdetään 
helpoista perusliikkeistä ja lisätään haasteita 
pikku hiljaa. Jokainen treenaa oman kuntota-
sonsa mukaan ja itselleen sopivalla kuulan pai-
nolla. Sopii niin miehille kuin naisille. Tule roh-
keasti mukaan innostavaan treeniin! Mukaan 
oma kuula (kuulan voi myös lainata) ja jump-
pa-alusta. 

Hiit-treeni 8 3 0 1 4 2 0
Taivassalon nuortenkoti  pe 18.00-18:45
22.9.-1.12.  12.1.-23.3.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 14.9. mennessä
HIIT-treeni eli kovatehoinen intervalliteeni nos-
taa tehokkaasti kuntoa, kiinteyttää ja polttaa 
rasvaa. Hiitissä vuorottelevat intensiiviset har-
joitus- ja palautusosuudet. Harjoitusosuudet 
ovat lyhyitä ja ne tehdään nopeasti. Liikkeet 
ovat yksinkertaisia, mutta ne on tärkeää tehdä 
oikein. Tunnilla käydään läpi liikkeiden oikea 

suoritustapa ja kasvatetaan treenin intensiteet-
tiä pikkuhiljaa kunnon noustessa. Treeniin kuu-
luu alku- ja loppuverryttely. Liikkeet tehdään il-
man välineitä. Sopii terveelle peruskuntoilijalle 
ja nopeatempoista treeniä kaipaaville. Haasta 
itsesi ja tule innostavaan tehotreeniin! Mukaan 
treeniin juomapullo ja jumppa-alusta.

Fascia-treeni 8 3 0 1 4 2 1
Nuortenkoti  pe 18.50-19.35
22.9.-1.12.  12.1.-23.3.  FAF Fascial 
ryhmäliikuntaohjaaja Leila Gröndahl 
Kurssimaksu 42 €   Ilm. 14.9. mennessä
Fascia-treeni on kokonaisvaltaista toiminnal-
lista kehonhuoltoa, liikehallinnan ja liikkuvuu-
den harjoittelua. Fascia-treeni on rauhallinen 
tunti, jossa lihaskalvoja käsitellään dynaami-
sesti omaa kehoa kuunnellen. Harjoitteet teh-
dään ilman välineitä. Fascia-treeni sopii iästä, 
sukupuolesta ja kuntotasosta riippumatta niin 
tavallisille liikkujille kuin aktiivikuntoilijoillekin. 
Tavoitteena on kehon kokonaisvaltainen hyvin-
vointi ja liikkuvuus. Tunnin jälkeen on mukava 
rentoutunut fiilis! Ota mukaan jumppa-alusta, 
treenikenkiä ei tarvita. 

Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Tarjolla on lyhyitä viikonloppu-
kursseja, verkkokursseja ja suunnit-
teilla on myös opintomatka Sisiliaan. 
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai p. 044 585 3100).
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Historia
Suku- ja henkilöhistorian 
digitaaliset aineistot 1 3 0 1 5 5 6
Kustavin KyläKonttori  la 9.30-15.30
16.9.   Suomen sukututkimusseuran 
digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 7.9. mennessä
Ovatko kirkonkirjat käyneet sinulle jo hyvin 
tutuiksi? Tällä kurssilla perehdytään muihin 
suku- ja henkilöhistorian kannalta keskeisiin 
digitaalisiin lähteisiin sekä niiden käyttöön ja 
saatavuuteen. Sisällössä on mukana mm. sano-
malehtiarkistot, henkikirjat, maakirjat, sotilasrul-
lat, tuomiokirjat ja useat tietokannat. Kurssi so-
pii erityisen hyvin kaikille niille, jotka haluavat 
kehittää harrastustaan, mutta aloittelijatkin ovat 
tervetulleita. Voit ottaa oman koneesi mukaan, 
mutta se ei ole välttämätöntä. Erityiskurssi.

Kyllä maalla oli ihanaa
– vai oliko? 1 3 0 1 5 5 7
Kustavin KyläKonttori  ti 18.00-19.00
19.9.  Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 12.9. mennessä
Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee Suomi 
100-historiaa sukututkijan näkökulmasta. 
Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, 
joten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai 
vaikka jokaiseen luentoiltaan. Kyllä maalla oli 
ihanaa – vai oliko? -luento käsittelee talollisten, 
torpparien, käsityöläisten ja maattomien elä-
mää aikojen ja tapojen muutoksissa uuden ajan 
alusta itsenäisyyden alkuvuosiin. Kurssimaksu 
kerätään paikan päällä.

Mihin ennen kuoltiin? 1 3 0 1 5 5 8
Kustavin KyläKonttori  ti 18.00-19.00
17.10.  Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 9.10. mennessä
Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee suo-
malaista historiaa sukututkijan näkökulmasta. 
Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, jo-
ten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai vaik-
ka jokaiseen luentoiltaan. Mihin ennen kuol-
tiin -luento käsittelee sotia, tauteja ja nälkää 
1500-luvun lopulta itsenäisyyden vuosikym-
meniin. Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

 Taide ja
 taideaineet

Kuvataide 1 1 0 3 5 1 4
Kustavin KyläKonttori  to 17.00-19.15
14.9.-30.11.  11.1.-12.4.
Kuvataiteilija Sanna Vainionpää
Kurssimaksu 76 €  Ilm. 5.9. mennessä
Taidemaalausta monipuolisesti eri materiaaleilla 
ja välineillä. Tekniikkaharjoituksien lisäksi maa-
lataan omista aiheista ja ideoista. Syksyn ja ke-

 Yhteiskunta
 historia, ihminen
 luonto

vään aikana opitaan taidehistoriasta sekä tutus-
tutaan myös nykymaalauksen saloihin. Opetus 
on yksilöllistä ja sopii niin vasta-alkajille kuin pi-
demmälle ehtineille.

Kuviskerho 1 1 0 3 5 1 6
Kustavin nuorisotalo  ti 15.00-16.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Ohjaajana Katriina Karikoski
Kurssimaksu 20 €
Yhteistyössä Kustavin vapaa-aikatoimen kans-
sa ala-asteikäisille järjestettävällä kurssilla pe-
rehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri me-
netelmiin. Ilmoittautuminen paikan päällä. 
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä, 10 
€ syksyllä ja 10 € keväällä.

Käden taidot 
Kudonta
 1 1 0 4 5 3 0
Kustavin Kudonta  ti 18.00-20.15
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 4.9. mennessä

Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloittele-
ville että jo kutoville harrastajille. Tutustutaan 
kankaankudonnan perusteisiin ja toteutetaan 
erilaisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä 
puuvilla-, pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla. 
Toivotaan, että kaikki osallistuvat ensimmäi-
seen kokoontumiskertaan, jotta saadaan sel-
ville matonkutojien aikataulu.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 5 4 0
Kustavin KyläKonttori  Joka toinen viikko
ke 17.00-19.15  13.9.-29.11.  17.1.-11.4. 
Brita Laine  Kurssimaksu 46 €
Ilm. 5.9. 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.

Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Tarjolla on lyhyitä viikonloppu-
kursseja, verkkokursseja ja suunnit-
teilla on myös opintomatka Sisiliaan. 
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai p. 044 585 3100).

Kustavi
Kustavin osastonjohtajana toimii
Anna-Maija Lagerström, puh. 044 585 3103,
sähköposti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi,
tavattavissa KyläKonttorissa varmimmin
perjantaisin klo 9-13. Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen,
puh. 044 585 3103 tai Vakka-opiston Uudenkaupungin 
toimisto puh. (02) 8451 5266. 
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun kurssin 
maksu on puolet ohjelmaan merkitystä. Alennettu maksu 
on valmiina ohjelmassa. Katso tarkemmin s. 3.

Mosaiikkikurssi 1 1 0 4 5 4 2
Kustavin KyläKonttori  ti 17.00-18.30
to 10.00-16.00  10.10.-26.10.
Sanna Vainionpää  Kurssimaksu 26 €
Ilm. 2.10. mennessä
Tule tekemään hauskaa ja luovaa mosaiikkia. 
Lyhytkurssilla ke-to 25.10-26.10 klo 10-16 tutus-
tutaan mosaiikin monipuolisiin mahdollisuuk-
siin ja käydään läpi erilaisia tekniikoita, materi-
aaleja ja välineitä. Info-illassa 10.10 klo 17-18.30 
käydään läpi kurssille tarvittavat henkilökoh-
taiset materiaalit, välineet ja niiden hankinnat. 
Yhteisten materiaalien maksu 25 € suoritetaan 
opettajalle info-illassa. Lyhytkurssi, sitova il-
moittautuminen.

Kasvivärjäyskurssi 1 1 0 4 5 5 8
Klipunkari  pe 15.00-18.45
la 9.00-16.00  su 9.00-16.00  18.8.-20.8 
Artesaani Solja Laakso  Kurssimaksu 20 €
Kurssin alkuinfo on pidetty 10.5. ja kasvit on ke-
rätty kesän aikana. Nyt pidettävä värjäyskurssi 
toteutetaan Klipunkarin uimarannalla 18.-20.8. 
seuraavasti: pe 18.8. klo 15-18.45 alustavat toi-
met, la ja su 19. ja 20.8. klo 9-16 varsinainen vär-
jäys. Erityiskurssi, ei uusia kurssilaisia.

Käsityöpaja 1 1 0 4 5 6 0
Kustavin KyläKonttori  ti 17.00-19.15
19.9.-21.11.  16.1.-27.3.
Ohjaajana Sinikka Virtanen
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 11.9. mennessä
Käsityöpajassa tehdään yhdessä leppoisasti seu-
rustellen. Aloittelijat saavat ohjausta ja vinkkejä 
ja kokeneemmat voivat vaihtaa ajatuksia eri tek-
niikoista. Käsin neulomisen terveysvaikutuksia 
tutkittaessa on todettu, että se tekee hyvää ai-
voille parantaen mm. kolmiulotteista ajattelua, 
luovaa ongelmanratkaisua ja molempien aivo-
puoliskojen yhteistyötä. Tuo langat, puikot tai 
se puolivalmis työ mukanasi. Huom. Kurssi ko-
koontuu viikoittain syyskaudelta lähtien!

 Kielet
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Vehmaa
Vehmaan osastonjohtajana toimii Merja Nurmi,
puh. 044 585 3282, sähköposti merja.nurmi@vehmaa.fi 
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 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.

Historia
Teit isäin astumaan?  1 3 0 1 6 0 1
Vinkkilän koulun väistötilat 
ti 18.00-19.00  24.10.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €
Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee Suomi 
100-historiaa sukututkijan näkökulmasta. 
Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, 
joten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai 
vaikka jokaiseen luentoiltaan. Teit isäin astu-
maan luennolla kerrotaan sotilaista ja sotavä-
estä Suomessa 1600-luvun lopulta itsenäisty-
miseen. Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

Miten maalla asuttiin?  1 3 0 1 6 0 2
Vinkkilän koulun väistötilat
ti 18.00-19.00  31.10.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 6 €
Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla toteu-
tettava kuuden luennon sarja käsittelee Suomi 
100-historiaa sukututkijan näkökulmasta. 

 Taide ja
 taitoaineet

Iskelmälauluryhmä 1 1 0 1 6 0 1
Paikka avoin  ti 19.00-20.00
19.9.-12.12.  Sini Palokangas
Kurssimaksu 20 €  Ilm.  12.9. mennessä
Laulamme yhdessä pianon säestyksellä tut-
tuja ja toivottuja iskelmiä vuosikymmenten 
varrelta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita mu-
kaan!  Vetäjänä muusikko/musiikinohjaaja Sini 
Palokangas.

Luovan toiminnan paja
erityisryhmille
 1 1 0 3 6 0 1
Margareeta-koti  Joka toinen viikko
ke 16.30-18.45  20.9.-13.12.  17.1.-28.3.  
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 20.9. mennessä

 Tietotekniikka

Mukaan Facebookiin 3 4 0 1 5 7 1
Kustavin KyläKonttori  pe 13.00-15.15
13.10.  Internetmarkkinoinnin ja sosiaali-
sen median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 2.10. mennessä
Kurssilla teemme omat tunnukset Facebookiin 
ja harjoitellemme palvelua. Käymme läpi vaa-
ran paikkoja, testaamme omien kirjoitusten ja 
kuvien jakamista niin, että ne näkyvät vain ka-
vereille, harjoittelemme yksityisviestin lähet-
tämistä jne. Tarkoituksena on tehdä Facebook 
tutuksi ja rohkaista sen käyttöönottoon, kun tie-
tää, että jaetut asiat näkyvät vain oikeille hen-
kilöille. (Facebookiin rekisteröitymiseen tarvi-
taan joko pääsy lukemaan omaa sähköpostia 
tai puhelin, johon voidaan lähettää tekstiviesti, 
joten otathan sähköpostitunnukset tai puheli-
mesi mukaan.) Oma kone mukaan. Lyhytkurssi. 
Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

Facebookin 
kertaus ja vinkit 3 4 0 1 5 7 2
Kustavin KyläKonttori  pe 13.00-15.15
20.10.  Internetmarkkinoinnin ja sosiaali-
sen median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 9.10. mennessä
Facebook muuttuu nopeasti ja välillä tuntuu 
vaikealta pysyä perässä, mistä milloinkin pi-
täisi klikata. Tämä kurssi on tarkoitettu hen-
kilöille, jotka ovat Facebookissa. Käymme 
läpi Facebookin tärkeimpiä asetuksia ja ker-

taamme, miten kaikkia Facebookin perustoi-
mintoja käytetään. Voit myös tulla kysymään 
mieltäsi askarruttavista asioista Facebookia kos-
kien. (Muistathan ottaa Facebook-tunnuksesi 
mukaan.) Oma kone mukaan. Lyhytkurssi. 
Kurssimaksu kerätään paikan päällä.

Säpinää Twitterissä 3 4 0 1 5 7 3
Kustavin KyläKonttori  pe 13.00-15.15
3.11.  Internetmarkkinoinnin ja sosiaali-
sen median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 23.10. mennessä
Twitter on sosiaalisen median palvelu, joka on 
jäänyt Facebookin varjoon. Sillä on vähemmän 
käyttäjiä, mutta sitä käyttävät monet poliitikot 
ja julkkikset. Twitter-viestejä näkyy myös tele-
visiossa, esim. ajankohtaisissa keskusteluoh-
jelmissa ja Tanssii tähtien kanssa – tyyppisissä 
viihdeohjelmissa. Miten näitä keskusteluja voi 
seurata ja miten niihin pääsee itse mukaan? 
Sitä harjoittelemme tällä kurssilla. (Jos haluat 
rekisteröityä palvelun käyttäjäksi, otathan mu-
kaasi puhelimen, johon voit vastaanottaa teks-
tiviestin.) Oma kone mukaan. Kurssimaksu ke-
rätään paikan päällä.

Ifolor -kuvakirjaohjelmaan 
tutustuminen 3 4 0 1 5 7 4
Kustavin KyläKonttori  ma 12.00-15.00
6.11.  Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 8 €
Ilm. 30.10. mennessä
Kurssilla tutustaan ilmaiseen Ifolor -kuvakirjaoh-
jelmaan sekä kuvien perusmuokkaukseen kuva-
kirjaa varten. Kurssille kannattaa ottaa mukaan 
oma kannettava tietokone (tai iPad tabletti) jo-
hon voidaan kurssin aikana asentaa Ifolor -ku-
vakirjaohjelma, sekä jokin yleinen ilmainen ku-
vankäsittelyohjelma. Lyhytkurssi. Kurssimaksu 
kerätään paikan päällä.

Jokainen luento käsittelee tiettyä aihepiiriä, 
joten voit osallistua yksittäiselle luennolle tai 
vaikka jokaiseen luentoiltaan. Miten maalla 
asuttiin -luento käsittelee perukirjojen tietoja 
maaseudun asumisoloista 1600 – 1800-luvuil-
la sekä ohjeita talollissuvun isäntäluettelon te-
koon 1700-luvulta taaksepäin. Kurssimaksu ke-
rätään paikan päällä.

Valokuvien jakaminen 3 4 0 1 5 7 5
Kustavin KyläKonttori  pe 13.00-15.15 
10.11.  Internetmarkkinoinnin ja sosiaali-
sen median kouluttaja Sirkku Hirvonen
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 2.11. mennessä
Älypuhelimien ja tablettien kanssa on help-
po ottaa kuvia, mutta miten kuvat saisi jaettua 
perheenjäsenille ja kavereille? Kurssilla käym-
me läpi erilaisia vaihtoehtoja, joilla kuvat voi 
jakaa turvallisesti eteenpäin (esim. viestillä, 
sähköpostilla, Facebookilla tai WhatsAppilla). 
Kurssille voivat osallistua kaikki, joilla on äly-
puhelin tai tabletti. Otathan mukaasi puheli-
men ja/tai tabletin, jotta voit harjoitella kurs-
sin aikana. Lyhytkurssi. Kurssimaksu kerätään 
paikan päällä.

 Liikunta

Jooga 8 3 0 1 5 0 3
Kustavin urheilutalo  ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 6.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetel-
mä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät liik-
kuvuutta ja kehonhallintaa ja parantavat kes-
kittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä 

rentoutua. Kaikki harjoitukset tehdään omis-
ta lähtökohdista ja omaa kehoa kuunnellen ja 
kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-al-
kajille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan 
lämmin väljä asu ja alusta.

Kuntojumppa 8 3 0 1 5 0 5
Kustavin urheilutalo
la 12.15-13.15  16.9.-25.11.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 7.9. mennessä
Menevää liikuntaa musiikin tahdissa. Tunneilla 
kehitetään monipuolisesti voimaa, lihaskuntoa, 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Harjoituksen lopuk-
si venyttely. Mukaan oma jumppa-alusta, vesi-
pullo ja halutessa sisäliikuntakengät. Reippaasti 
mukaan kuntoa kohottamaan!

Lauantaijooga 8 3 0 1 5 0 8
Kustavin urheilutalo
la 13.30-14.30  16.9.-25.11.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 7.9. mennessä
Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus. 
Harjoitukset kehittävät liikkuvuutta, kehonhal-
lintaa ja tasapainoa sekä hengityskapasiteettia 
ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten. 
Sopii sekä aloittelijoille että pidempään joo-
ganneille. Varusteiksi lämmin väljä asu ja alusta.
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Kokeillaan erilaisia kuvan tekemisen ja ilmaisun 
tapoja ja tekniikoita: piirustusta, maalausta, as-
kartelua ja valmistetaan tauluja sekä käyttö- ja 
koriste-esineitä eri materiaaleista. Tarvikemaksu.

Piirrä! 1 1 0 3 6 0 2
Kirkonkylän koulu  to 14.30-16.00
14.9.-30.11.  11.1.-12.4. 
Sanna Vainionpää  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 7.9. mennessä
PIIRRÄ! on piirustuskerho ala-asteikäisille lap-
sille. Kerhossa kokeillaan piirtämistä useilla eri 
piirtimillä ja tehdään erilaisia hauskoja tekniik-
kaharjoituksia. Kerhossa voi työstää jo koto-
na aloitettuja kuvia tai aloittaa joka kerta ihan 
alusta.

Käden taidot 
Kankaankudonta 1 1 0 4 6 0 1
Lahdingon koulu  ti 18.00-20.15
19.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu 68 €  Ilm. 12.9.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 4
Kirkonkylän koulu  ke 17.15-20.15
20.9.-22.11.  17.1.-11.4.
KM, opettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 13.9. mennessä
Käsillä tekemisen iloa kaikille! Erilaisia puuesi-
neitä tekemällä ja kunnostamalla.

Verhoilukurssi 1 1 0 4 6 0 5
Kirkonkylän koulu  to 17.30-20.30
21.9.-30.11.   11.1.-5.4.
Verhoilija, entisöijä Anne Silver
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 14.9. 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 6
Lahdingon koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  18.9.-27.11.  5.2.-23.4. 
Brita Laine  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 11.9. 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.

Kahvipussin toinen elämä,
jatkokurssi 1 1 0 4 6 0 7
Lahdingon koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  25.9.-4.12.  12.2.-23.4. 
Brita Laine  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 18.9. mennessä
Jatkokurssilla teemme vähän vaativampia töitä. 
Esim. joutsenia, sydämiä, vetoketjullisia pussu-
koita, laakeita vateja, maljakoita ym.

Karkkikoruja 
fimomassasta 1 1 0 4 6 3 9
Vinkkilän koulun väistötilat 
su 11.00-15.00  5.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 26.10. 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.

Kirjontaa ja 
kädentaitoja 1 1 0 4 6 4 0
Osuuspankin kerhohuone
Joka toinen viikko  ti 10.00-12.15
12.9.-21.11.  16.1.-3.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tule mukaan kirjomaan ja tekemään erilaisia 
käsitöitä aamupäivän työpajaan. Voit tehdä kai-
kenlaisia kirjontatöitä mieltymyksesi mukaan, 
opetellaan esimerkiksi villakirjontaa ja japani-
laista sashikoa. Kurssilla tehdään myös muita 
kädentaitoja kurssilaisten toiveiden mukaan. 
Kokeillaan esimerkiksi huovutusta, munankuori-
mosaiikkia, suodatinpussikransseja ja tildausta.

Kielet

Espanjaa aivan alusta 1 2 0 7 6 1 1
Kirkonkylän koulu  ti 17.00-18.30
12.9.-28.11.  FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 27 €  Ilm. 4.9. mennessä
Espanjan kurssi vasta-alkajille sekä kertauksek-
si kaikille kieleen jo vähän tutustuneille (esim. 
viime vuonna matkailu- tai alkeiskurssilla olleil-
le). Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja 
sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja 
matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. 
Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava). Taitotaso 
A1. Ei tunteja 17.10. Kurssille järjestetään jat-
koa kevätlukukaudella mikäli kiinnostuneita 
on riittävästi.

 Tietotekniikka

Avoin atk-paja 3 4 0 1 6 0 1
Vinkkilän koulun väistötilat 
Joka 4. viikko  ke 17.00-20.00
13.9.-13.12.  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: 13.9., 11.10., 15.11., 13.12. 
Ilmoittautumiset paikan päällä jokaiselle kerral-
le erikseen, myös kurssimaksu 6 €/kerta suori-
tetaan käteisellä paikan päällä.

Älypuhelimeen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 6 1 1
Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00  25.10.-1.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan
lehtori Petri Puukki  Kurssimaksu 12 € 
Ilm. 19.10. 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 älypu-
helimien erilaisista ilmaisista sekä maksullisis-
ta hyöty- ja hupiohjelmista. Mahdollisesti oma 
jo aiemmin hankittu älypuhelin tarvikkeineen, 
esim. kaapeleineen ja virtalähteineen, kannat-
taa myös ottaa mukaan kurssille.

Tablettitietokoneeseen 
tutustumiskurssi 3 4 0 1 6 1 2
Vinkkilän koulun väistötilat 
ke 17.00-20.00  22.11.-29.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan 
lehtori Petri Puukki  Kurssimaksu 12 € 
Ilm. 16.11. 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 myös 
ottaa mukaan kurssille.

Liikunta

Kuntojumppa
 8 3 0 1 6 0 1
Seurala  ma 13.00-14.00
18.9.-4.12.  8.1.-16.4. 
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9.mennessä
Kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin 
tahdissa. Sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisil-
le jumppaajille. Oma alusta mukaan.

Kahvakuula ja 
kehonpainoharjoittelu 8 3 0 1 6 0 2
Seurala  ma 17.45-18.45
18.9.-4.12.   8.1.-16.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9. 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!

Jooga 2 8 3 0 1 6 0 3
Seurala  pe 17.00-18.30  22.9.-8.12. 
12.1.-20.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 15.9.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. Harjoituksessa teh-
dään erilaisia lyhyitä liikesarjoista tai yksittäisiä 
liikkeitä: kiertoja, venytyksiä, taivutuksia ja pito-
ja. Kaikki liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnel-
len ja omista lähtökohdista. Tarvitset vain oman 
alustan, väljän vaatetuksen ja avoimen mielen!

Jooga 1  8 3 0 1 6 0 4
Seurala  ma 19.00-20.30
18.9.-4.12.  8.1.-16.4.
Hathajoogaopettaja Johanna Kallio
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 11.9. 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 
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.

HIIT-treeni 8 3 0 1 6 0 5
Seurala  ti 18.00-19.00  19.9.-5.12.
 9.1.-10.4.  Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 12.9. mennessä
HIIT-treeni eli kovatehoinen intervalliteeni nos-
taa tehokkaasti kuntoa, kiinteyttää ja polttaa 
rasvaa. Hiitissä vuorottelevat intensiiviset har-
joitus- ja palautusosuudet. Harjoitusosuudet 
ovat lyhyitä ja ne tehdään nopeasti. Liikkeet 
ovat yksinkertaisia, mutta ne on tärkeää tehdä 
oikein. Tunnilla käydään läpi liikkeiden oikea 
suoritustapa ja kasvatetaan treenin intensiteet-
tiä pikkuhiljaa kunnon noustessa. Treeniin kuu-
luu alku- ja loppuverryttely. Liikkeet tehdään il-
man välineitä. Sopii terveelle peruskuntoilijalle 
ja nopeatempoista treeniä kaipaaville. Haasta 
itsesi ja tule innostavaan tehotreeniin! Mukaan 
treeniin juomapullo ja jumppa-alusta.

Tuolijumppa
 8 3 0 1 6 0 6
Seurala  to 15.00-15.45  14.9.-30.11. 
11.1.-12.4.  Mirja Pusala 
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 7.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa ikääntyville. Tervetuloa 
mukaan!

Kieltenopiskelu
on hyödyllistä ja hauskaa,
ja se on myös hyvää aivojumppaa. 
Itsellesi sopiva kurssi saattaa löytyä 
myös muista osastoista!
Tarjolla on lyhyitä viikonloppu-
kursseja, verkkokursseja ja suunnit-
teilla on myös opintomatka Sisiliaan. 
Kaikista kielten kursseista voit
kysellä lisää opiston päätoimiselta 
kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai p. 044 585 3100).



Tästä QR-koodilla
ilmoittautumaan

Ilmoittautuminen
alkaa keskiviikkona
16.8. 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 (9.-15.10.) 
avointen ovien viikko. Tuolla viikolla toimialueen asukkaat ja 
muutkin kiinnostuneet voivat vapaasti ja maksutta tulla tutustu-
maan opiston kursseille.

Avointen ovien viikkoa vietetään koko opiston toimialueella ja 
kaikki tuolla viikolla kokoontuvat opiston kurssit ovat mukana. 
Opiston kurssilaiset voivat pyytää ystäviään ja tuttujaan mukaan 
tutustumaan käymiinsä kursseihin tai kuka tahansa voi lähteä kat-
somaan, millaista opiston toiminta on. Huomioithan, että kurssi-
en luonteesta johtuen osalla avointen ovien viikon kursseista voit 
käydä seuraamassa opetusta ja joillakin voit myös itse osallistua 
opetukseen. Innostuessaan kurssille voi ilmoittautua vaikka sa-
man tien jatkamaan opiskelua!
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Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 6 500 euron määrära-
han käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2017-2018 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 oppimis-
vaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Verkkokursseja
Vakka-opistossa on tänäkin lukuvuonna tarjolla useita pelkästään in-
ternetin kautta toteutettavia verkkokursseja, joihin voi osallistua mistä 
tahansa oman tietokoneen avulla. Kursseja järjestetään niin englannin 
kielessä kuin ohjelmoinnissa ja tietokannoissakin. Katso tarkemmat 
tiedot opinto-ohjelman sivuilta, kielten verkkokurssit s. 9 (Laitila kie-
let) ja tietotekniikan verkkokurssit s. 22 (Uusikaupunki atk)  ja vihan-
nesten ja hedelmien muotoilukurssi s. 23 (Uusikaupunki Käytännön 
taidot) tai opiston kurssisivusto www.vakkaopisto.fi

PACIFIC PARADISE                                                                                                     1 2 0 3 2 7 1
verkkokurssi 2.10.-11.12., ilm. 25.9. mennessä

BRAVING AMERICA                                                                                                  1 2 0 3 2 7 3
verkkokurssi 2.10.-13.11., ilm. 25.9. mennessä

2D-PELIGRAFIIKKA JA ANIMAATIOT-VERKKOKURSSI                            3 4 0 2 2 0 5
verkkokurssi ma 18.9.-23.10. klo 18.00-19.30, ilm. 11.9. mennessä

C-OHJELMOINTIKIELEN PERUSTEET VERKOSSA, OSA  I                         3 4 0 2 2 1 0
verkkokurssi ti 19.9.-24.10. klo 18.00-19.30, ilm. 12.9. mennessä
 
TIETOKANNAT ALKEISKURSSI, VERKKOKURSSI                                                 3 4 0 2 2 1 5
verkkokurssi ke 20.9.-25.10. klo 18.00-19.00, ilm. 13.9. mennessä

SILMÄNRUOKAA HEDELMÄ- JA VIHANNESKORISTEILLA                        8102260                                                 
verkkokurssi alk. 11.9.

Kurssimaksu verkossa
jo ilmoittautuessa
Vakka-opiston kurssimaksut voi maksaa verkkopankissa ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Opisto toivoo, 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 ilmoittamal-
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

OpistoAkatemia-projekti
Vakka-opisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa laatu- ja 
kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on innovoida ja käyttöönot-
taa OpistoAkatemia kansalais- ja työväenopistojen etäluentojen tar-
joamisen ja muun verkko-opetuksen yhteistyömuodoksi. Projektissa 
luodaan perustettavalle akatemialle tarkoituksenmukaiset toiminta- 
ja yhteydenpitotavat sekä tuotetaan verkkopedagogista materiaalia 
akatemian käyttöön. Lisäksi mm. kartoitetaan olemassa olevaa ope-
tusmateriaalia ja sen käyttömahdollisuuksia OpistoAkatemian kurs-
si- ja luentotarjontaan. Projektiin osallistuvat Keravan Opisto, Vakka-
Suomen kansalaisopisto sekä Loimaan työväenopisto, joista viimeksi 
mainittu toimii koordinaattorina. Hanke käynnistyy elokuussa 2017.

 
Ohjelman
aikataulua
aikaistettu
Tänä syksynä opiston ohjelma-aikataulua on 
uudistettu. Paperinen opetusohjelma jaetaan 
jo perjantaina 11.8. jokaiseen opiston toimi-
alueen talouteen. Kurssitiedot opiston netti-
sivuilla www.vakkaopisto.fi julkaistaan jo
tätäkin aiemmin. 
Ilmoittautuminen kursseille käynnistyy
keskiviikkona 16.8. klo 17.00.
Aikataulumuutoksella on haluttu vastata 
opiskelijoiden toiveisiin. Lasten harrastus-
toimintaa voidaan opiston osalta suunnitella 
heti koulutyön käynnistyttyä elokuun puoli-
välissä. Uudella aikataululla ilmoittautumi-
seen ja kursseihin tutustumiseen jää entistä 
paremmin aikaa – kurssitoiminta käynnistyy 
aiempien vuosien tapaan. Useimmat lasten 
kurssit alkavat elokuun lopulla ja muu toi-
minta syyskuun alkupuolella.

Kestävä kehitys
Vakka-opistossa
Vakka-Suomen kansalaisopistolle myönnettiin keväällä 2016 valta-
kunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Opiston 
periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä ja pysyvänä osa-
na opiston kaikkea toimintaa. Koska kestävän kehityksen sertifikaa-
tin myötä opiston koko toiminta on katsottu sertifioinnin arvoiseksi, 
opistossa ei enää lukuvuonna 2017-18 ole erillistä, aiemmilta vuosil-
ta tuttua Ekoteko-kampanjaa. Kestävä kehitys kuitenkin säilyy kiin-
teänä osana opiston toimintaa, niin yleisellä tasolla kuin kurssienkin 
osalta aivan aiempien vuosien tapaan.

Jos et  saanut painettua Vakka-opiston ohjelmaa tai tarvitset 
sen kaverillekin, voit hakea sen opiston toimistoista, kaupun-
kien yhteispalvelupisteistä tai alueen kirjastoista.

Posti vastaa ohjelman jakelusta kaikkiin talouksiin. 
Huomautukset jakeluongelmista Postin asiakaspalveluun 
Postin nettisivujen kautta tai puh. 0100-85160 (maksullinen).


