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Rehtori
Tomi Kangas on osittaisella virkavapaalla ja hoitaa opiston 
hallinnollisia tehtäviä 20 prosentin työpanoksella.
tomi.kangas@vakkaopisto.fi • puh. 050 543 3564

Koulutuspäällikkö
Piia Allén on päävastuussa opiston kurssitoiminnasta ja 
hoitaa osan hallinnollisista tehtävistä sekä vastaa kurssi-
suunnittelusta Laitilan yhteiskunnan ja historian, taideai-
neiden ja käytännön taitojen osalta.
piia.allen@vakkaopisto.fi • puh. 0440 750 856

Opiston henkilökunta ja yhteystiedot

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 15.8. 
klo 17.00, samanaikaisesti koko Vakka-opiston toimialueel-
la sähköisesti sekä puhelimitse. Tällöin voi puhelimitse il-
moittautua klo 19.00 asti. Netin kautta ilmoittautuminen 
toimii ympäri vuorokauden. Ilmoittautuminen hoituu su-
juvimmin netin kautta, varsinkin alkupäivinä, jolloin puhe-
limet ovat varsin varattuja. 
 Netissä linkki ilmoittautumiseen löytyy opiston koti-
sivuilta (www.vakkaopisto.fi), kohdasta ”Ilmoittautuminen”. 
Noudata netissä olevia ohjeita - valitse ostoskoriin kaikki 
haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen jälkeen 
kohta ”Kursseille osallistuvan henkilötiedot (laskutusta var-
ten myös koko henkilötunnus). Alaikäisen kohdalla tarvi-
taan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). 
Maksajan tiedot on annettava myös aina silloin, kun mak-
sajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautu-
essasi myös matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoittee-
si, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta.
 Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautu-
misen yhteydessä oman verkkopankin kautta.
 Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä 
opiston toimistoon vähintään viisi päivää ennen kurssin al-
kua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan.

Kurssimaksut
Kurssimaksut maksetaan verkkopankissa netti-ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Verkkomaksu ei olepakollinen, mut-
ta se on kätevä ja nopea maksutapa. Mikäli verkkomaksu 
ohitetaan, lähetetetään kurssista myöhemmin lasku pos-
titse aivan kuten aiemminkin. Mikäli opisto joutuu peru-
maan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu 
palautetaan, kun kurssilainen ilmoittaa pankkitilinnume-
ronsa opiston toimistoon.
  Yleensä koko kurssi maksetaan kerralla (jos opiskelija 
aloittaa koko lukuvuoden kurssin vasta kevätpuolella, mak-
su on puolet koko vuoden kurssimaksusta). Kursseihin liitty-
vät oppimateriaalit ja retket, mahdolliset todistukset yms. 
maksetaan erikseen. Joihinkin kursseihin liittyvät materiaa-
li- ja tarvikemaksut maksetaan suoraan kurssin opettajalle.
Myös luennoille voi ilmoittautua netin kautta ennakkoon 
ja maksaa samalla luentomaksun. Näin luennolle saapu-
minen käy sujuvammin. Luentomaksut voidaan myös ke-
rätä paikalla tai laskuttaa jälkikäteen. 
 Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla 
tai Smartumilla. 
 Useille kursseille voi osallistua maksutta yhteen ko-
koontumiskertaan. Poikkeuksena kurssit, joissa on mai-
ninta ”Erityiskurssi” tai ”Lyhytkurssi” sekä kaikki atk-kurssit. 
Näiden kohdalla ilmoittautuminen on sitova, eli maksuvel-
voite astuu voimaan heti ensimmäisellä osallistumiskerral-
la. Mikäli kursseille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille 
eikä ole perunut osallistumistaan viisi päivää ennen kurs-
sin alkua, opistolla on oikeus periä 15 euron toimistomak-
su. Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa kurssin, kurs-
simaksua ei palauteta. 
 Vakka-opisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muu-
toksiin.

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

Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
jatta.ihanmaki@vakkaopisto.fi, puh. 040 184 9636

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

Osastonjohtajat

Vastaavat omien alueellisten osastojensa kurssitoiminnas-
ta, 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

Suunnittelija
Anna-Maija Lagerström  vastaa Uudenkaupungin kurssi-
suunnittelusta yhteiskunnan ja historian, taideaineiden ja 
käytännön taitojen osalta.
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi • puh. 044 585 3103

Päätoimiset opettajat
Vastaavat omien oppiaineryhmiensä kurssisuunnittelusta 
koko opiston toimialueella yhdessä osastonjohtajien kanssa. 
Opettajat tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse työnume-
roista (joihin voi jättää myös soittopyynnön tai tekstiviestin). 
Mikäli haluat keskustella opettajan kanssa henkilökohtaises-
ti, sovi ensin tapaamisaika. Opettajat neuvovat opiskeluun 
liittyvissä asioissa ja ottavat myös vastaan kurssitoiveita.

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

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. 040 535 6822

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

Laitilan iltavalvoja, osa-aikainen
(Laitilan  keskustan alue)
• puh. 050 530 1721 (klo 16 jälkeen)

 Vakka-opiston muistutuslaskut ja laskujen perintä on siir-
tynyt Laitilan kaupungin taloustoimelta Taitoa Kuntaperintä 
Oy:n hoidettavaksi. Kurssimaksut kannattaa maksaa ilmoit-
tautumisen yhteydessä tai laskun saavuttua eräpäivään men-
nessä, jotta välttyy lisäkustannuksilta.

Kurssien alkaminen
Kurssi alkaa, mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia 
määräpäivään mennessä (mainittu kurssitiedoissa kunkin 
kurssin kohdalla). Minimimäärä vaihtelee jonkin verran osas-
toittain ja oppiaineittain. Mikäli kurssi alkaa, määräpäivän 
jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, jos kurssilla on 
tilaa. Kurssin alkamisesta ei erikseen tiedoteta ilmoittau-
tuneille. Kurssien peruuntumisista, aikataulun muutoksista 
yms. ilmoitetaan osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestil-
lä. Huom! Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös matkapuhe-
linnumero ja sähkö postiosoite ilmoittautuessa.

Vakuutuksista
Jokaisen opiskelijan on itse huolehdittava vakuutustur-
vastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinko-
jen varalta.

Tietosuojaseloste
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei 
luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden tun-
nistamiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot 
koulutustaustasta ja pääasiallisesta toiminnasta kysytään 
tilastokeskusta varten. Opiston käyttämän henkilörekiste-
rin tietosuojaseloste löytyy kotisivujen alareunan palkista. 

Osallistumisoikeus kaikilla
Vakka-opisto toimii kuuden osakaskunnan alueella. Alueen 
asukkaana voit osallistua haluamallesi opiston kurssille riip-
pumatta siitä, missä se järjestetään. Myös muilla kuin opis-
ton osakaskuntien kuntalaisilla on mahdollisuus  osallistua  
Vakka-opiston kursseille.

Opiston hallinto
Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, 
Uusikaupunki, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa, jois-
ta Laitila on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opiston 
hallinnosta. Vakka-opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta. 
 Valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen johtokunnan jäseninä 
ovat seuraavat henkilöt: Laitila: Terhi Hemmilä, puheenjoh-
taja (varajäsen Anna Setälä), Timo Rantanen (varajäsen Ari 
Kangassalo) Uusikaupunki: Rauno Saarinen, varapuheenjoh-
taja (varajäsen Esko Tähtinen), Jani Tanner (varajäsen Mauri 
Tenhonen), Pyhäranta: Sinikka Pirttinokka (varajäsen Satu 
Sainio), Taivassalo: Niina Anttila (varajäsen Tarja Keskitalo), 
Kustavi: Elina Korpinen (varajäsen Marja Lehtikallio, Vehmaa: 
Simo Virtanen (varajäsen Henri Palmunen). Johtokunnan 
esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

Taitto ja sivunvalmistus   
Ulkoasu    Uusikaupunki
Painopaikka Salon Lehtitehdas

Tietoa opistosta ja opiskelusta
Ilmoittaudu netissä
Internetin kautta kannattaa ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä
ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa sekä netissä että puhelimitse keskiviikkona 15.8.
klo 17.00 samanaikaisesti koko opiston toimialueella. Tästä lähtien netin kautta voi
ilmoittautua vuorokauden ympäri  www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.

Ilmoittaudu puhelimitse
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan
15.8. klo 17.00–19.00  
seuraavissa puhelinnumeroissa:

Laitila puh. 040 535 6822
Uusikaupunki puh. 02 8451 5266

15.8. jälkeen puhelimitse voi ilmoittautua
toimistoihin niiden aukioloaikoina.

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 6 000 
euron määrärahan käytettäväksi opintoseteleihin lu-
kuvuoden 2018-2019 aikana. Opinto-ohjelmassa on 
erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kurssin koh-
dalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 50 % 
alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa 
on jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. 
kurssien kohdalla.
 Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa niis-
sä toteutettavan opetuksen määrään. Kurssit on va-
littu huomioiden mahdollisimman hyvin opiston 
omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä 
Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät: työt-
tömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, 
maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat 
(erityisryhmät).

Sporttipassi, Kulttuuripassi 
ja Smartum

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla 
tai Smartumilla. Smartumista on käytössä kaksi mak-
suvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä Smartum-saldo 
eli sähköinen raha. Seteleillä maksaminen tapahtuu 
toimittamalla setelit kahden viikon sisällä ilmoittau-
tumisesta opiston toimistoon. Sähköisellä rahalla, ku-
ten Smartum-saldolla maksaminen onnistuu vain net-
ti-ilmoittautumisen yhteydessä.



Laitilan toimisto
Kaupungintalo, Sivistysosasto 2. kerros
Keskuskatu 30 • postiosoite PL 25, 23801 Laitila
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15
(lounastauko klo 12-13) • Puh. 040 535 6822

Uudenkaupungin toimisto
Viikaisten koulu (lukion ovi) • 1. kerros
Viikaistenkatu 3, 23500 Uusikaupunki
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 • (lounastauko klo 12-13)
Puh. (02) 8451 5266

Muut opiston toimipisteet
Taivassalon koulutoimisto Keskustie 9 
Opiston asioita hoitaa Marja Martinsuo
marja.martinsuo@taivassalo.fi • puh. 044 722 2253

Vakka-opiston toimipisteet
Pohitullin koulu   
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki 
Valvoja Anne Tynjälä • puh. (02) 8451 5409
anne.tynjala@vakkaopisto.fi
Kahvion ja opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina.

Kustavin KyläKonttori
Koulutie 4, Kustavi
Osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström
paikalla yleensä perjantaisin, sopimuksen mukaan
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3103

Opetusta järjestetään lisäksi
yli sadassa toimipaikassa vuosittain.
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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. Tiedot löytyvät myös 
uudenkaupungin ja laitilan kaapelitv:n
tiedotteista. lisäksi tiedotetaan eri osakas
kuntien kuntatiedotteissa jne. 

seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! 
käytämme facebookkia, instagramia ja twit
teriä viestinnässä. Voit käyttää #vakkaopistoa 
jakaessasi omia kurssikokemuksiasi sosiaali
sessa mediassa. kysy lupa kuvatessasi muiden 
töitä ja muista somen hyvät käytöstavat. 

Vakkaopiston kurssitoiminnasta ja kurssi
töistä otetaan valokuvia opiskelijoiden ja 
opettajien suostumuksen mukaan. otettuja 
kuvia voidaan hyödyntää opiston tiedottami
sessa ja markkinoinnissa mm. ohjelma
lehdissä, nettisivuilla, Facebookissa jne.

Lukuvuoden aikataulut
 .syyslukukausi 20.8.–16.12.2018   .kevätlukukausi 7.1.–30.6.2019.

koulujen syysloman aikaan ryhmät kokoontuvat normaalisti, jollei ryhmän opettajan kanssa
erikseen ole muuta sovittu. Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 18.4. ei ole opetusta,
joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain
huhtitoukuussa 2019, tarkempia tietoja kevätohjelmassa.

Ilmoittautuminen alkaa 
keskiviikkona 15.8. klo 17.00
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 / laitila tai puh. 02 8451 5266 / uusikaupunki.
huom! Muistathan ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, jotta varalla oleva voi saada paikan!

 alla olevalla Qrkoodilla pääset suoraan opiston ilmoittautumissivulle.

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

 www.vakkaopisto.fi

 www.facebook.com/vakkaopisto
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Opiston henkilökuntaa keväällä 2018, edessä vasemmalta Päivi Martinsuo, Johanna Kivistö, Piia Allén, Tomi Kangas, ja takana Anne
Tynjälä, Merja Nurmi, Tarja Silokoski, Päivi Ruusuvuori, Marja Isoluoto, Anna-Maija Lagerströn ja Jatta Ihanmäki. Kuva Elina Rautanen.

Sisällysluettelo



Luennoille voi ilmoittautua 
ennakkoon opiston
nettisivujen kautta.
Ilmoittautumisen yhteydessä
kannattaa maksaa luentomaksu
omassa verkkopankissa. Ennakkoon maksettu
luentomaksu tekee luennolle saapumisesta sujuvampaa.
Luentomaksut voidaan myös kerätä paikalla tai laskuttaa jälkikäteen. 

LAITILA 4
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Laitumella? – Ajatuksia 
tekniikasta ja taiteesta 1 1 9 8 1 2 0

Laitilan kaupungintalo  ke 18.00-19.30
3.10.  Arkkitehti Marko Kivistö
Luentomaksu 6 €  Ilm. 26.9. mennessä
arkkitehtuuria voidaan kuvata tieteen ja tai
teen liitoksi. Yhtä lailla monessa muussa arki
sessa tekemisessämme yhdistyy samojen voi
mien  käytännön ja kauneuden  yhtäaikainen 
vaikutus. Tarvitsemme taitoa ymmärtää tätä yh
teyttä ja kykyä nauttia luovuudesta ja luodusta.

Suomi ja Japani 
-luentosarja 1 3 0 1 1 2 0

Laitilan kaupungintalo
ke 18.00-19.30   7.11.-21.11.
VMT, tohtorikouulutettava Laura Ipatti
Luentomaksu 15 €  Ilm. 29.10. mennessä
Tervetuloa kuuntelemaan kolmen luennon sar
jaa japanin ja suomen suhteista, historiasta ja 
nykypäivästä. Ilmoittaudu ennakkoon, luento
sarja peruuntuu, mikäli ilmoittautumisia ei saa
da riittävästi.
ke 7.11. suomi–japanisuhteiden perustamis
vaiheen historiaa. Vietetään suomen ja japanin 
välisten diplomaattisuhteiden 100vuotisjuhlaa. 
luennolla kuullaan mm. suomen ensimmäisen 
asiainhoitajan G. j. ramstedtin vaiheista eksoot
tisessa japanissa.
ke 14.11. japanin historiaa ja kulttuuria. japanin 
syntymyytistä ja keisaritraditiosta aina modernisaa
tioon ja toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan.
ke 21.11. ediplomatia ja ”suomibuumi”. 
japanissa on viime vuosina herännyt muotiil
miön kaltainen ihastus suomalaiseen kulttuu
riin, mutta kuinka suomibrändiä japanissa ra
kennetaan?

Kyllä maalla oli
ihanaa – vai oliko? 1 3 0 1 1 2 6

Laitilan kaupungintalo  to 18.00-19.30
27.9.  Sukututkija Hannu Numminen
Luentomaksu 6 €  Ilm. 20.9. mennessä
Maaseudulla asuneet aikojen ja tapojen muu
toksissa uuden ajan alusta itsenäisyyden al
kuvuosiin.

Teit isäin astumaan 1 3 0 1 1 2 7

Laitilan kaupungintalo  to 18.00-19.30
11.10.  Sukututkija Hannu Numminen
Luentomaksu 6 €  Ilm. 27.9. mennessä
sotilaista ja sotaväestä suomessa 1600luvun 
lopulta itsenäistymiseen. 

Hairahtiko 
esivanhempi? 1 3 0 1 1 2 8

Laitilan kaupungintalo  to 18.00-19.30
25.10.  Sukututkija Hannu Numminen
Luentomaksu 6 €  Ilm. 11.10. mennessä
Merkintöjä rippikirjoissa ja tuomiokirjoissa sekä 
rangaistuskäytännöistä 1700luvulta itsenäis
tymiseen.

Ikääntyneisiin kohdistuvat 
petokset ja huijaukset 2 1 9 8 1 3 0

Laitilan kaupungintalo  to 18.10.
17.30-19  Fingerroosin säätiön 
toimitusjohtaja Ulla-Maija Nikula
Vapaa pääsy
Ikääntyneisiin kohdistuvat ikävät ilmiöt, ku
ten petokset ja huijaukset, ovat lisääntyneet. 
Tiedotuksen avulla jaetaan tietoa siitä, mi
ten näiltä voi suojautua. Tilaisuus järjestetään 
Fingerroosin säätiön ja vanhusneuvoston kans
sa yhteistyössä.

Opi oliiviöljystä 7 1 9 8 1 2 0

Laitilan kaupungintalo  pe 18.00-19.30
26.10.  FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 €  Ilm. 19.10. mennessä
Mitä on laadukas ekstraneitsytoliiviöljy ja miten 
ihmeessä sen pistävä maku onkin hyvä asia? 
entä miten oliiviöljy säilyy parhaiten ja kuinka 
sitä käytetään oikein? näihin ja moniin muihin 
oliiviöljyä koskeviin kysymyksiin saat vastauk
sen tällä luennolla. oliiviöljy on osa terveellistä 
Välimeren ruokavaliota ja tätä ihmeöljyä on jo 
antiikin ajoista lähtien käytetty erilaisten vaivo
jen hoitoon niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Tänä 
päivänä monet tutkimukset ovat osoittaneet 
oliiviöljyn käytöllä olevan useita terveyshyöty
jä. luennolla kuulet näistä hyödyistä lisää ja opit 
tunnistamaan laadukkaan oliiviöljyn ja välttä
mään markkinoilla olevia huonolaatuisia öljyjä. 
saat vinkkejä miten voit käyttää oliiviöljyä ruu
anlaitossa esimerkiksi tekemällä levitteen tai 
maukkaan ja kevyemmän maustekakun. kuvien 
kautta pääset myös näkemään miten monivai
heista ja haastavaakin oliivien sadonkorjuu on. 
luvassa siis paljon mielenkiintoista tietoa tästä 
tuorepuristetusta hedelmämehusta! 

Taide- ja taitoaineet

Musiikki 
Musamuksut 
maanantai, Pato 1 1 0 1 1 0 1 

Padon yhteistalo  ma 17.00-17.45
17.9. -3.12.  7.1. -1.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 10.9.  mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Musamuksut 
tiistai A, Pato 1 1 0 1 1 0 2

Padon yhteistalo   ti 17.30-18.15
18.9. -4.12.   8.1. -2.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Musamuksut
tiistai B, Pato 1 1 0 1 1 0 3

Padon yhteistalo  ti 18.30-19.15
18.9. -4.12.   8.1. -2.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9.  mennessä

Tulossa keväällä mm.

Parempaa ajanhallintaa 
-luento

Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Vauvamussut, Pato 1 1 0 1 1 0 4

Padon yhteistalo  to 14.00-14.45
20.9. -13.12.  10.1. -4.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 13.9. mennessä
ammennetaan ilon pisaroita laulujen, leikkien 
ja lorujen maailmasta turvallisesti vanhemman 
kanssa sylitellen ja körötellen. ryhmä alle vuo
den ikäisille vauvoille.

Musamuksut 
torstai, Pato 1 1 0 1 1 0 5

Padon yhteistalo  to 15.00-15.45
20.9. -13.12.  10.1. -4.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 13.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelli
seen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. 
Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myö
tä johdattelevat tunnelmasta toiseen.

Musiikkipiiri 
erityisryhmille  1 1 0 1 1 2 0

Palke 7  ti 14.15-15.15  11.9. -11.12. 
15.1. -9.4.  Mia Grönroos
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 4.9. mennessä
Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityisryh
mille. kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit  1 1 0 1 1 2 5

Opistotalo  ke 17.15-18.45
12.9. -28.11.  9.1. -3.4.
FK, harmonikansoitonopettaja
Marja-Liisa Santala  Kurssimaksu 32 €
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja muka
vaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikan
teille!

Harmonikkapiiri  1 1 0 1 1 2 6

Opistotalo  ke 19.00-20.30
12.9. -28.11.  9.1. -3.4.    Harmonikan-
soitonopettaja Marja-Liisa Santala 
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 5.9. mennessä
harmonikansoiton opetusta kaikenikäisille ja 
tasoisille opiskelijoille. Valitaan jokaiselle oman
tasoisia ja mieleisiä kappaleita sekä soitetaan 
myös yhdessä.

Mieskuoro  1 1 0 1 1 4 2

Varppeen koulu, musiikkiluokka
ma 17.30-19.30  27.8.-17.12.  7.1.-13.5. 
Musiikkipedagogi Erika Laivoranta
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 3.9. mennessä
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoi
tusta ja monipuolista mieskuoroohjelmiston 
valmistamista eri tilaisuuksiin. ensimmäisellä 
kerralla otetaan vastaan uusien laulajien ilmoit
tautumisia!

Viihdekuoro Bolero  1 1 0 1 1 4 3

Varppeen koulu, musiikkiluokka
ti 18.00-19.30  18.9. -4.12.   8.1. -23.4. 
Ohjaajana Jari Aaltonen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 12.9. mennessä 
lauluryhmä kevyenmusiikin ystäville. 
harjoitellaan ryhmän taitojen mukaan ikivih
reitä, joita käydään halukkaiden kanssa esittä
mässä paikallisissa tilaisuuksissa. harjoittelu ta
pahtuu osin ilman säestystä.

Sanataide
Luova kirjoittaminen
 1 1 0 6 1 3 0 

Laitilan kirjasto  ti 10.00-12.30
18.9.-4.12.  8.1.-2.4.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Luentomaksu 30 €  Ilm. 11.9. mennessä
haluatko päästä kirjoittamisen alkuun tai jat
kaa rakasta harrastusta? Pullistuuko arkistosi 
teksteistä, joita et ole rohjennut näyttää muil
le? ryhmä innostaa kirjoittamaan ja keskuste
lemaan kirjoittamisesta. Teemme harjoituksia, 
joiden lähtökohtana on esim. aistimus, tunne, 
mielipide, haave, muisto, tietty teema tai teks
tilaji. ruokimme luovaa prosessia kuvilla, esi
neillä, musiikilla, napakoilla artikkeleilla ja kau
nokirjallisilla teksteillä. oman tekstin saa jakaa 
muiden kanssa, mutta pakko ei ole.



LAITILA 5
Kivijärven Hupikööri  1 1 0 1 1 4 4

Kivijärven Puustelli  ke 18.00-19.30
12.9. -28.11.  9.1. -3.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 5.9. mennessä
hyvän tuulen laulukööri, jossa lauletaan kurssi
laisten laulutoiveita ja opitaan myös uusia kap
paleita. kurssi kokoontuu kivijärvellä, mutta 
muidenkin alueiden asukkaat ovat tervetullei
ta. kööri on tarkoitettu aivan tavallisille laulajille.

Veteraanien laulupiiri 
  1 1 0 1 1 4 5

Opistotalo  Joka toinen viikko
ke 16.00-16.45  19.9. -28.11.
16.1. -10.4.
FM, kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 12.9. mennessä
lauletaan ja harjoitellaan esiintymisiä var
ten sotaajan lauluja. kokoontumispaikkana 
urheilutalon kahvio, kulku takapäädystä. kurssi 
järjestetään yhteistyössä laitilan sotaveteraanit 
ry:n kanssa.

Iloiset laulajat 
Kulkurin valssin viemänä  1 1 0 1 1 4 6

avoin paikka  ti 13.30-15.00
18.9. -4.12.  8.1. -2.4.
Musiikkiterapeutti, muusikko Elise Erämaa
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 11.9.  mennessä
haluatko laulaa ja ilahduttaa muita lauluha
luisia? Tule joukkoomme! kierrämme kevätlu
kukaudella laitilan palvelutaloissa laulamas
sa ja laulattamassa. laulamme yksiäänisesti. 
jokainen ihminen on laulun arvoinen. Voit ot
taa mukaasi kultaisen laulukirjan, mutta pää
set alkuun ilmankin. aloitamme harjoituksilla 
opistotalolla. Muutamat harjoitukset pidetty
ämme lähdemme kiertämään palvelutaloja. 
Palvelutalokäynnit ajoittuvat tiistaiiltapäiviin. 
lisätietoja elise erämaalta puh. 050 331 06 93.

Ukulele  1 1 0 1 1 5 0

Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 16.30-18.00  13.9-29.11.  10.1. -4.4. 
Kitaransoiton opettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 6.9. mennessä
ukulele on havaijilla 1860luvulla 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, vastaalkajat 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  13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Kitaransoiton opettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 6.9. 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
to 15.00-21.00  13.9. -29.11.  10.1. -4.4. 
Kitaransoiton opettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 200 €  Ilm. 6.9. mennessä

sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6vuo
tiaille. ennen kurssin alkua pidetään opetta
jan johdolla infotapaaminen, jossa selviää lu
kujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista. 
harjoitusaikoja on torstaisin klo 1516.30 sekä 
19.3021. 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
18.9. -4.12.  8.1. -2.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 11.9. mennessä
Bändi harjoittelee kevyenmusiikin kappalei
ta. keskitytään vanhempaan iskelmä ja viih
demusiikkiin.
 

Näyttämötaiteet

Kaivolan kesäteatteri 1 1 0 2 1 0 4

Itäkulman koulu  to 16.00-20.00
su 13.00-17.00  20.1.-26.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 7.1. mennessä
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! 
opiskellaan näyttelijäntyötä ja valmistetaan 
näytelmä kesäksi 2019.

Teatteri Kissimirri –
erityisryhmien 
teatteriryhmä 1 1 0 2 1 1 0

Palke 7  to 13.00-14.30
6.9.-15.12.  10.1.-17.4.  Esiintyvä 
taiteilija, toimintaterapeutti Eila Saarva
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 29.8. mennessä
aikaisemmalla kaudella teimme käsikirjoituk
sen ja rakensimme rekvisiitan sekä harjoitte
limme teatteriesityksen ”uskomaton vaellus”, 
joka kertoo aika uskomattomasta vaellukses
ta. syksy käynnistyy tämän näytelmän lämmit
telyllä. alamme harjoitella syyskuun lopussa ja 
menemme esittämään näytelmää lokakuus
sa kangasalle. Pari muutakin esityskertaa on 
luvassa. Ilmoittautuminen Palke 7:n ohjaajille.

Kuvataiteet

Tiistain taidesoppi 1 1 0 3 1 1 1

Varppeen koulu, kuvataideluokka
ti 18.00-20.15  11.9.-27.11.  15.1.-9.4. 
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 4.9. mennessä
rentoa meininkiä ja iloista seurustelua taide
harrastuksen parissa, olet sitten vastaalkaja 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 koulun tekstiilityöluokka 
alakoulu
to 15.00-17.00  13.9.-29.11.  10.1.-11.4. 
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 6.9. mennessä
Maalausta ja piirtämistä jokaisen omista lähtö
kohdista. ota mukaan oman valintasi mukaan 
vesivärit, peitevärit, akryylivärit, puuvärikynät, 
tussit tai lyijykynä ja piirustuslehtiö. Tervetuloa 
aloittelijat ja jatkajat.

Maalaus ja 
materiaalioppi 1 1 0 3 1 1 3

Paikka avoin  ke 17.40-20.15
12.9.-5.12.  9.1.-10.4.
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. mennessä
opetellaan öljyvärien käyttö ja käydään läpi 
maalauksessa tarvittavaa materiaalioppia. 
Tutustutaan kerta ja palettiveitsi sekä kerros 
eli lasuuritekniikkaan. käytännön opetuksen 
ohella kerrataan kevyesti maalaustaiteen his
toriaa. kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu ja yh
teishankinnat mahdollisia.

Taiteen perusopetus

uutena laitilassa tarjolla teatteritaitees
sa taiteen perusopetusta, yleisen oppi
määrän mukaan. Tarjolla on kaksi alkavi
en ryhmää. Teatteritaiteen perusopetus 
on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia 
ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen 
taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteen 
koulutukseen. Teatteritaiteen opiskelun 
myötä oppilas oppii antamaan kokemuk
silleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan 
ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan te
atteritaiteen kautta. opiskelu on tutkivaa, 
omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen 
tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kaut
ta. opiskelussa korostuu ryhmässä toimi
minen ja kokemuksellinen oppiminen. 
koko oppimäärän suorittaminen kestää 
viisi vuotta ja siitä saa todistuksen.

Teatteritaiteen perusopetus 
alkavat 7-10 v. 1 1 0 2 1 0 1
Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 14.30-16.00  13.8.-26.11.
7.1.-13.5. 
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Syksy 40 €  Kevät 40 €
Ilm. 10.9. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloi
sesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. 
Tutustutaan teatteriilmaisun eri muo
toihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua 
sekä vuorovaikutus ja ryhmätyötaitoja. 
ruokitaan lasten mielikuvitusta ja luovuut
ta tarinoiden ja satujen avulla sekä hypä
tään turvallisessa ympäristössä suuriin 
seikkailuihin eri roolien kautta.

Teatteritaiteen perusopetus
alkavat 11 v. ja
siitä ylöspäin 1 1 0 2 1 0 2
Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 16.00-18.15  13.8.-26.11.
7.1.-25.3.   Teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Tiia Valavuo  Syksy 50 € 
Kevät 50 €  Ilm. 10.9. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloises
ti erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. 
Tutustutaan teatteriilmaisun eri muotoi
hin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä 
vuorovaikutus  ryhmätyötaitoja, sekä 
esiintyjyyttä. Vahvistetaan jo opittuja tai
toja, päästetään mielikuvitus ja luovuus 
valloilleen, sekä kokeillaan rohkeasti uut
ta. Tavoitteena pienimuotoisen näytelmän 
tai kohtausdemojen esitys keväällä 2019.

Laitilan kuvataidekoulu

kuvataiteet avaavat oven näkemiselle ja 
oivaltamiselle, ympäristön ja elämän mo
nimuotoisuudelle. Piirtäminen, maalaami
nen ja muovaileminen tuottavat onnistu
misen elämyksiä, onnistumisen elämys 
iloa. kuvataiteet on helposti lähestyttä
vä taidekasvatuksen alue. osaaminen ke
hittyy tekemisen kautta. kuvataidekoulu 
antaa välineet kehittymiselle, läpi elämän 
jatkuvalle hyvälle harrastukselle. laitilan 
kuvataidekoulun opetus on tavoitteel
lista toimintaa, jonka tarkoituksena on 
tukea oppilaan persoonallisuuden ke
hittymistä ja antaa valmiuksia visuaali
seen ilmaisuun. opetuksessa käytetään 
erilaisia materiaaleja, työtapoja ja tek
niikoita. kuvataidekasvatuksemme si
sältöjä ovat piirustus, maalaus, muotoi
lu, kolmiulotteinen rakentelu, grafiikka, 
valokuva, sarjakuva ja monitaiteelliset 
työmuodot. opetuksessa huomioidaan 
oppilaan ikä ja kehitysvaihe. lukuvuosi 
huipentuu keväällä laitilan kirjastossa pi
dettävään näyttelyyn. lasten kuvataide
opetus on Vakkaopiston ja Mll laitilan 
osaston yhteistyössä järjestämää koulu
tusta. kurssi maksu laskutetaan kahdes
sa erässä. lisätietoja voi kysellä opettajil
ta: kerttu aaltonen (puh. 044 282 815) ja 
Irene nyholm (044 292 2586). 

Kuvataidekoulu 
4-6 -vuotiaat A 1 1 0 3 1 0 2
avoin paikka  ma 16.15-17.00
10.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 24 €  Kevät 24 €
Ilm. 3.9. mennessä

Kuvataidekoulu
 4-6 -vuotiaat B 1 1 0 3 1 0 3
avoin paikka  ma 17.15-18.00
10.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 24 €  Syksy 24 €
Ilm. 3.9. mennessä

Kuvataidekoulu 
7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 4
avoin paikka  ma 18.15-19.15
10.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 28 €  Kevät 28 €
Ilm. 3.9. mennessä

Kuvataidekoulu 
9-13 -vuotiaat 1 1 0 3 1 0 6
avoin paikka  to 16.30-17.30
13.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Syksy 28 €  Kevät 28 €
Ilm. 6.9. mennessä



LAITILA 6
Taide osaksi elämää 
 1 1 0 3 1 1 7

Paikka avoin  ma 10.00-13.00
24.9.-26.11.  14.1.-8.4.
Taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 17.9. mennessä
kurssilla annamme kuvien syntyä vapaasti virra
ten. Tarkoituksena on löytää kuviin uutta henki
lökohtaista suhdetta ja omakohtaisuutta, sekä 
kehittää luovuutta ja rohkaista omaa ilmaisua. 
samalla opitaan uusia kuvan tekemisen teknii
koita käyttäen monitaiteellista lähestymistapaa 
hyväksi. kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. 
Voit siis unohtaa kysymykset osaamisesta ja 
pätevyydestä, sillä jokaisella ihmisellä on aivan 
oma, yksilöllinen kuvakielensä ja sen löytämi
nen ja toteuttaminen on yksi kurssin päätavoit
teista. kurssi on suunnattu henkilöille, jotka ovat 
kiinnostuneita kokemaan taiteen voimaannut
tavaa vaikutusta elämässään. aikaisempaa ko
kemusta piirtämisestä tai maalaamisesta ei tar
vitse olla. Taiteen avulla on mahdollisuus saada 
uutta sisältöä elämään.

Ikonimaalaus 1 1 0 3 1 1 8

Varppeen koulu, kuvataideluokka
ke 16.30-19.00  12.9.-28.11.  9.1.-3.4.  
Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tule maalaamaan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneja vanhalla temperatekniikal
la. kurssi sopii sekä aloittelijoille että jatkaville. 
Materiaalia voi ostaa opettajalta.

Taidegrafiikka 1 1 0 3 1 2 1

Paikka avoin  to 17.30-20.00
13.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. 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, kuvataideluokka
Joka toinen viikko  ma 16.30-19.30
17.9.-10.12.  14.1.-8.4.
Posliininkoristaja Anneli Venno
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 10.9. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis ja jatkoopetusta 
monipuolisesti jokaiselle toiveitten mukaan. 
kurssi kokoontuu joka toinen maanantai.

Tanssi
Satubaletti 5–6 v. 1 1 0 5 1 0 2

FinnLamex-halli, Peilisali  ma 17.00-17.45 
27.8.-3.12.  7.1.-13.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 € 
Ilm. 20.8. 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 Tanssistudio 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

FinnLamex-halli, Peilisali  ma 17.45-18.45 
27.8.-3.12.  7.1.-13.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 20.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perus
liikkeitä mm. tankotyöskentelyn ja tilassa liikku
vien harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehittää 
oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musii
kin ja rytmin hahmottamista. luvassa on tanssi
tekniikkaa, perusasentoja, hyppyjä, piruetteja, li
haskuntoa, venyttelyä ja pieniä tansseja. Baletti 
sopii hyvin myös voimistelun ja luisteluharras
tuksen tueksi. kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamat
ta tanssin luovuutta ja iloa! kurssi järjestetään 
yhteistyössä Tanssistudio spiraalin kanssa pu
vustuksen ja näytösten osalta. kurssimaksu 170 
€ maksetaan kahdessa erässä: syksyllä 90 € ja 
keväällä 80 €.

Satubaletti 3–4 v. 1 1 0 5 1 0 5

FinnLamex-halli, Peilisali  ke 17.00-17.45 
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 Tanssistudio 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

FinnLamex-halli, Peilisali  ke 17.45-18.45 
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 muo
dossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! 
kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio 
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

FinnLamex-halli, Peilisali  ma 18.45-19.45 
27.8.-3.12.  7.1.-13.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 20.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi 
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu 
show ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla 
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatio
ta, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja 
venytellään. kaikki harjoitteet suoritetaan ikä
kaudelle sopivassa muodossa unohtamatta 
tanssin luovuutta ja iloa. kurssi järjestetään yh
teistyössä Tanssistudio spiraalin kanssa pu
vustuksen ja näytösten osalta. kurssimaksu on 
170 €, maksetaan kahdessa erässä syksyllä 90 
€ ja keväällä 80 €.

Dance mix 12 v. lähtien 1 1 0 5 1 0 8

FinnLamex-halli, Peilisali  ke 18.45-19.45 
29.8.-5.12.  9.1.-15.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 22.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi 
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu 
show ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla 
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatiota, 
monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja ve
nytellään. Tavoitteena on liikkua paljon ja pitää 
hauskaa! kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssi
studio spiraalin kanssa puvustuksen ja näytös
ten kanssa. kurssimaksu on 170 €, laskutetaan 
kahdessa erässä syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Käden taidot

Tulossa keväällä mm.

Maisemaa etsimässä -
maisemamaalauksen
lyhytkurssi 1 1 0 3 1 1 9
kappelinmäen koululla pe 8.3.la 9.3. 
Taidegraafikko riitta lehtoToivanen

Lasten käsityökoulu, 
alkavien ryhmä 1 1 0 4 1 0 1 
Laitilan Käsityökeskus

 to 14.45-17.00
6.9.-13.12.  10.1.-2.5.
Artenomi Heljä Saloma 
Syksy 50 €  Kevät 50 € 
Ilm. 30.8. mennessä
ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuo
desta eteenpäin. Ilmoittautuminen kansa
laisopistoon. lisätietoja käsityökeskukses
ta p. 040 8499 643.

Lasten käsityökoulu,
 jatkavat 1 1 1 0 4 1 0 2
Laitilan Käsityökeskus

 ti 14.45-17.00
4.9.-4.12.  8.1.-7.5.
Artenomi Heljä Saloma 
Syksy 50 €  Kevät 50 € 
Ilm. 28.8. mennessä
Tyttöjen ja poikien jatkava ryhmä. Tie
dustelut laitilan käsityökeskus puh. 040 
8499 643.

Lasten/nuorten käsityö-
koulu, jatkavat 2 1 1 0 4 1 0 3
Laitilan Käsityökeskus

 ke 14.45-17.00
5.9.-12.12.  9.1.-1.5.
Artenomi Heljä Saloma 
Syksy 50 €  Kevät 50 € 
Ilm. 29.8. mennessä
Tyttöjen ja poikien jatkava ryhmä. Tie
dustelut laitilan käsityökeskus puh. 040 
8499 643.

Lasten/nuorten käsityö-
koulu, jatkavat 3 1 1 0 4 1 0 4
Laitilan Käsityökeskus
ma 14.45-17.00  3.9.-3.12.
7.1.-6.5.  Artenomi Heljä Saloma 
Syksy 50 €  Kevät 50 € 
Ilm. 27.8. mennessä
Tyttöjen ja poikien jatkava ryhmä. Tie
dustelut laitilan käsityökeskus puh. 040 
8499 643.

Taiteen perusopetus, lasten käsityökoulu

käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etene
vää taiteen perusopetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittami
nen kestää 5 vuotta. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan itseään käsityön osaalueilla. 
opintokokonaisuudet ovat Pukeutuminen, esine ja tekstiiliympäristö, Palveluympäristöt 
sekä rakennetut ja luonnonympäristöt. opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot 
ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hal
linta kehittyvät. käsityökoulussa mm. ommellaan, punotaan, kudotaan, värjätään ja pai
netaan kangasta, betoni ja metalliverkkotöitä ja kirjotaan. keväällä järjestetään lasten 
kuvataidekoulun kanssa yhteisnäyttely kirjastoon. kurssimaksun lisäksi materiaalimak
su käytetyn materiaalin mukaisesti. käsityön taiteen perusopetus järjestetään Vakka
opistossa yhteistyössä laitilan Taito käsityökeskuksen kanssa.

Aikuisbaletti 1 1 0 5 1 2 0

FinnLamex-halli, Peilisali  ma 19.45-21.00 
27.8.-3.12.  7.1.-13.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 85 €  Ilm. 20.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä. 
Tavoitteena on lisätä kehonhallintaa, tasapai
noa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunti koos
tuu alkulämmittelystä, balettitankoosuudesta, 
keskilattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja 
venyttelystä. liikkeen hurmaa kauniista musii
kista nauttien! Tervetuloa mukaan kaikenikäiset 
ja kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnal
lisuuden kehittämisestä kiinnostuneet! kurssi 
järjestetään yhteistyössä Tanssistudio spiraalin 
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

Jazztanssi aikuiset 1 1 0 5 1 2 1

FinnLamex-halli, Peilisali  ke 19.45-20.45 
29.8.-5.12.  9.1.-15.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 22.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan jazztanssin perusliikkeitä. 
Tavoitteena on lisätä kehon hallintaa, lihasvoi
maa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. 
Tunti koostuu alkulämmittelystä, koordinaatio 
ja tekniikkaharjoituksista, monipuolisista tans
sillisista sarjoista ja venyttelystä. jazztanssille on 
ominaista eloisa rytminen liike ja vartalon koko
naisvaltainen käyttö. Tervetuloa kaikenikäiset ja 
kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuu
den kehittämisestä kiinnostuneet! kurssi järjes
tetään yhteistyössä Tanssistudio spiraalin kans
sa puvustuksen ja näytösten osalta. 



LAITILA 7
Kestokassi ja 
hedelmäpussi 1 1 0 4 1 2 2

Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
18.9.-25.9.  Kädentaitojen tuntiopettaja 
Sanna Järvinen  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 11.9. mennessä
kurssilla ommellaan monikäyttöinen kesto
kassi ja hedelmäpussi. nyt voit kierrättää esim. 
vanhat farkut sekä valoverhot ja ommella niis
tä uutta. käyttämällä kestokasseja ja kestohe
delmäpusseja pystyt tehokkaasti vähentämään 
muovipussien käyttöä. kurssilla käytössä valo
verhokangasta. opettajalla helppoja kaavo
ja. lyhytkurssi.

Ommellaan tikkitakki 1 1 0 4 1 2 3

Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
2.10.-16.10.  Kädentaitojen tuntiopettaja 
Sanna Järvinen  Kurssimaksu 15 €
Ilm. 25.9. mennessä
kurssilla ommellaan tikkitakki. Voit käyttää kak
sipuoleista valmista tikkivanukangasta tai tikata 
haluamasi kankaan itse (kokeneemmat ompe
lijat). opettajalla helppoja kaavoja (takki hupul
la tai ilman), joten aloittelevatkin ompelijat voi
vat tulla mukaan. lyhytkurssi.

Kylpytakit 
miehelle ja naiselle 1 1 0 4 1 2 4

Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
30.10.-13.11.  Kädentaitojen 
tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 23.10. mennessä
kurssilla ommellaan kylpytakki. Voit käyttää 
esim. puuvilla, pellava, frotee tai sekoitekan
gasta. kangas on hyvä kastella etukäteen eli 
kutistaa valmiiksi. opettajalla helppoja kaavo
ja (takki hupulla tai ilman), joten aloittelevat
kin ompelijat voivat tulla mukaan. lyhytkurssi.

Ommellaan tunika 1 1 0 4 1 2 5

Kappelimäen koulu  ti 17.30-20.30
20.11.-4.12.  Kädentaitojen tuntiopettaja 
Sanna Järvinen  Kurssimaksu 16 €
Ilm. 13.11. mennessä
kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika 
esim. loppuvuoden juhliin. Voit käyttää trikoo, 
puuvilla, pellava, villa tai sekoitekangasta. 
kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutis
taa valmiiksi. opettajalla helppoja kaavoja, jo
ten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mu
kaan. lyhytkurssi.

Ommellaan housut 1 1 0 4 1 2 6

Kappelimäen koulu  to 17.30-20.30
la 10.00-14.30  su 10.00-14.30
4.10. ja 13.-14.10.  Kädentaitojen 
tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 €  Ilm.  27.9. mennessä
kurssilla ommellaan housut; colleget, trikoot, 
yöpöksyt tai suorat housut. Voit käyttää jousta
vaa collegekangasta tai trikoota, pellava, puu
villa tai sekoitekangasta. kangas on hyvä kas
tella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. opettajalla 
helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompe
lijat voivat tulla mukaan. ensimmäisellä kerral
la to 4.10. piirretään kaavat ja ompelu viikonlo
pun 13.14.10. aikana. lyhytkurssi

Ompelun arkitaidot 1 1 0 4 1 2 7

Kappelimäen koulu  ke 17.30-20.30
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. 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.

Kangaskukkaro 1 1 0 4 1 2 8

Kappelimäen koulu  ma 17.30-20.30
10.9.-24.9.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 3.9. 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.

Koirien vaatteet 1 1 0 4 1 2 9

Kappelimäen koulu  ma 17.30-20.30
1.10.-22.10.  Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 24.9. mennessä
Tule ompelemaan syysvaatteita lemmikillesi. 
Voit ommella esimerkiksi takin tai suojaliivin. 
saat ohjeita koiran mittaamiseen, niin pääset 
heti ensimmäisellä kerralla tekemään kaavoja. 
opettaja opastaa myös sopivien materiaalien 
hankinnassa. kurssi kokoontuu neljänä maa
nantaina 1.10., 8.10.,15.10. ja 22.10. lyhytkurssi.

Neulekahvila 1 1 0 4 1 3 0

Laitilan kirjasto  Joka toinen viikko
ti 14.45-17.00  18.9.-27.11.  8.1.-16.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9. mennessä
neulekahvila kokoontuu tänä lukuvuonna kir
jaston tiloissa. 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 18.9., 
2.10., 16.10., 30.10., 13.11. ja 27.11.

Neule, virkkaus, kirjonta 1 1 0 4 1 3 1 

Laitilan kirjasto  ti 17.15-19.30
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 11.9. 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.

Rekipeittokirjonta 1 1 0 4 1 3 2

Paikka avoin  Joka toinen viikko
ti 12.00-14.15  18.9.-27.11.  8.1.-2.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 11.9. 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.

Kasvikuitujen 
kehruukurssi 1 1 0 4 1 3 3

Kappelimäen koulu  pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00  28.9.-29.9.
Luonnonvaratuottaja Emilia Heijari
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tällä kurssilla syvennytään kasvikuitujen, eten
kin nokkosen kehräämiseen. ota mukaasi vin
tillä pyörivät pellavat tai osta materiaalia opet
tajalta. Voit halutessasi kerätä pienen määrän 
suuria nokkosia käsiteltäväksi seuraavasti: 
vedä nokkonen juurineen maasta tai katkaise 
se aivan maan pinnan läheltä, nypi lehdet irti 
ja laita varret likoamaan 12 viikoksi ja kuivata. 
Tarvitset mukaasi rukin tai värttinän (muutama 
kpl lainattavissa opistolta) sekä puukon, mikä
li aiot kokeilla nokkosen työstämistä. Mukaan 
ovat tervetulleita tietysti myös villan kehrää
jät! lyhytkurssi.

Nypläys 1 1 0 4 1 3 4

Kappelimäen koulu  Joka toinen viikko
ma 18.00-21.00  24.9.-26.11.  7.1.-8.4. 
Vaatturi Terhi Manni  Kurssimaksu 42 € 
Ilm. 17.9. 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 päivät: 24.9., 
1.10., 15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11. kevään päi
vät: 7.1., 21.1., 4.2., 25.2., 11.3., 25.3. ja 8.4.

Keppihevonen 
huovuttamalla 1 1 0 4 1 3 5

Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  22.9.-23.9.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 13.9. 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. aikuinen ja lapsi pari huovuttavat yhdessä 
ja maksavat yhden kurssimaksun. lyhytkurssi.

Huovutetut tontut 1 1 0 4 1 3 6

Kappelimäen koulu  ke 17.30-20.30
to 17.30-20.30  21.11.-22.11.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 14.11. mennessä
jouluvalmistelut on mukava aloittaa tekemällä 
tonttuja talon väen touhuja tarkkailemaan. Tällä 
kurssilla huovutetaan villasta veikeitä punanut
tuja ja harmaapartoja. hyödynnetään neulahuo
vutustekniikaa. kurssilla tehdään kaksi erilaista 
tonttua, yksi molempina iltoina. ei siis haittaa, 
vaikka pääsisit tulemaan vain toisella kerralla. 
osallistujille lähetetään tarvikelista lähempänä 
kurssia. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta 
kurssilla. lyhytkurssi.

Kankaankudonta Laitila
Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus ja 
käyttötekstiilejä valmiiden mallien tai nii
den muunnelmien mukaan sekä yhdessä 
uutta ideoiden. loimet laitetaan kangas
puihin ohjattuna yhteistyönä.

Vihtorintori A 1 1 0 4 1 1 0
Vihtorintorin kädentaitotila
ma 11.00-13.15  24.9.-10.12.
14.1.-8.4.  Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 17.9. mennessä

Soukainen 1 1 0 4 1 1 1
E. Elon koulu  ma 18.00-20.15
24.9.-10.12.  14.1.-8.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 17.9. mennessä

Katinhäntä 1 1 0 4 1 1 2
Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 14.00-16.15  25.9.-11.12.
15.1.-9.4.  Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 18.9. mennessä

Suontaka 1 1 0 4 1 1 3
Suontaan koulu  ti 18.00-20.15
25.9.-11.12.  15.1.-9.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 18.9. mennessä

Palttila 1 1 0 4 1 1 4
Palttila  ke 15.00-17.15
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 19.9. mennessä

Untamala 1 1 0 4 1 1 5
Untamalan kylätalo Ventola
to 13.30-15.45  20.9.-13.12.
10.1.-4.4.  Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 13.9. mennessä

Vihtorintori B 1 1 0 4 1 1 6
Vihtorintorin kädentaitotila
to 18.00-20.15  20.9.-13.12.
10.1.-4.4.  Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 13.9. mennessä

Kouma-Seppälä 1 1 0 4 1 1 7
Soini, Kouma  pe 10.00-12.15
21.9.-7.12.  11.1.-5.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € 
Ilm. 14.9. mennessä

Leinmäki 1 1 0 4 1 1 8 
Leinmäen kylätalo  ti 17.30-19.45
11.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 56 €
Ilm. 4.9. mennessä

Pato 1 1 0 4 1 2 0
Padon yhteistalo  to 17.15-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 56 € 
Ilm. 6.9. mennessä
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Käsityökahvila 1 1 0 4 1 3 9

Kappelimäen koulu  Joka 3. viikko
to 17.00-20.00  13.9.-29.11.  17.1.-2.5. 
FM Piia Allén  Kurssimaksu 36 €
Ilm. 6.9. mennessä
käsityökahvilaan ovat tervetulleita käsillä te
kemisestä kiinnostuneet. kokoontumisilla on 
erilaisia teemoja, mutta aina voi tehdä myös 
omaa muuta käsityötä. syksyn teemoja ovat 
mm. makrameekorut, neulahuovutus, ompe
lutyöt, lämpimät asusteet neulomalla ja joulun 
alla valmistettavat joulukoristeet. Tarkoituksena 
on harrastaa yhdessä, saada uusia ideoita sekä 
oppia toinen toisiltamme. Työskentelyn lomas
sa pidetään pieni kahvi/teetauko. kurssipäivät 
syksyllä: 13.9., 4.10., 25.10., 15.11. ja 29.11. 
kurssipäivät keväällä: 17.1., 7.2., 28.2., 21.3., 
11.4. ja 2.5.

Islantilainen neule 1 1 0 4 1 4 0

Kappelimäen koulu  Joka 3. viikko
to 17.00-20.00  20.9.-22.11.  24.1.-28.3. 
FM Piia Allén  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 13.9. 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.

Makramee 1 1 0 4 1 4 1

Kappelimäen koulu  Joka 3. viikko
to 17.00-20.00  27.9.-18.10.
FM Piia Allén  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 20.9. mennessä
Makrameesolmeilun alkeiskurssi. Valmistetaan 
kauniita koruja, avaimenperiä ym. pienehköjä 
töitä. opettajalta voi ostaa materiaaleja.

Kahvipussikurssi  1 1 0 4 1 4 2

Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
13.9.-1.11.  7.2.-4.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 45 €  Ilm. 6.9. 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.

Aihepunonta 
kahvipusseista  1 1 0 4 1 4 3
Kappelimäen koulu  pe 18.00-20.15
la 10.00-16.00  14.9.-20.10.  Brita Laine 
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 6.9. mennessä
kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjuteknii
kan perustiedot omaaville. kurssilla punotaan 
esimerkiksi laukku, johon saa punottua halu
amansa kuvan. kurssin osallistujille lähetetään 
lisätietoa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, 
mitä voi tehdä kotona jo valmiiksi ennen kurs
sia. kokoontumiskerrat pe 14.9. ja la 22.9., 6.10. 
ja 20.10. lyhytkurssi.

Ruhnu-sukat 1 1 0 4 1 4 5

Kappelimäen koulu  Joka toinen viikko
ma 17.30-20.30  1.10.-12.11.
Ohjaajana Aet Abel  Kurssimaksu 20 €
Ilm. 24.9. mennessä
kauniit tummansinisestä ja valkoisesta langasta 
neulotut sukat, joissa kuva muodostuu erikoisel
la tavalla. Tapaa kutsutaan nimellä ”roosimine” ja 
sitä ei käytetä missään muualla maailmassa, vain 
Virossa. kurssilla opimme luomaan kaksivärisen 
alun, joka on ”loodus”. opimme ”roosimista” ja 
neulomme sukan kannan ja kärkikavennuksen 
niin, kuin se on tehty alkuperäisesti ruhnun saa
rella. langan menekki 220g 100% villalankaa 8/2 
(saa osta opettajalta 50g2.50€). Puikot 1,5 tai jos 
on tiukka käsiala 1,75. kuva sukasta: https://www.
muis.ee/museaalview/485353

Nahkalaukku 1 1 0 4 1 4 6

Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00  5.9.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 7.9. mennessä
kurssilla tehdään nahkainen olkalaukku. 
hyödynnetään ompelukoneen teflonpainin
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.

Sähkökitaran valmistus 1 1 0 4 1 5 9

Kappelimäen koulu  ke 17.30-21.15
12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Ohjaajana Jyrki Varjo  Kurssimaksu 140 €
Ilm. 5.9. mennessä
kurssilla valmistetaan sähkökitara käsityönä laa
dukkaista materiaaleista. rakennettavan kitaran 
mallin voi valita joko kolmesta yleisimmästä kita
ramallista eli Fenderin Telecaster tai stratocaster 
tai Gibsonin les Paul malleista tai valmistaa ns. 
sikarilaatikkokitaran. kurssimaksun lisäksi tulee 
materiaalikustannukset, jotka ovat noin 550 € 
yhtä kitaraa kohden. Materiaaleja hankitaan yh
dessä. kurssi kokoontuu Puutyökurssin kanssa 

samaan aikaan, kokoontumisia ei ole jokaisen 
kuukauden kolmantena keskiviikkona. kurssille 
otetaan vain 4 kurssilaista.

Puutyöpiiri keskustassa 1 1 0 4 1 6 0

Kappelimäen koulu  ke 17.30-21.15
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 60 €
Ilm. 5.9. mennessä
erilaisten käyttö ja koristeesineiden 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
17.9.-3.12.  7.1.-8.4. 
Puuseppä Jouni Varjo  Kevät 60 €
Ilm. 10.9. mennessä
Valmistetaan erilaisia koriste ja pieniä käyt
töesineitä puusta. ryhmä on tarkoitettu jon
kin verran puutöitä aikaisemmin harrastaneil
le. Vuosittain voidaan ottaa mukaan muutamia 
aivan alkeista aloittavia.

Puutyö A Seppälässä 1 1 0 4 1 6 2

Väkkäräntie 306  ti 18.00-20.15
11.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 4.9. mennessä
Valmistetaan puusta erilaisia käyttö ja koriste
esineitä kurssilaisten toiveiden mukaan.

Puutyö B Seppälässä 1 1 0 4 1 6 3 

Väkkäräntie 306  ke 18.00-20.15
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 4.9. mennessä
omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia! 
Tehdään käyttö ja koristeesineitä kurssilais
ten omien toiveiden mukaan.

Huonekalujen kunnostus 1 1 0 4 1 6 4

Kappelimäen koulu  to 18.00-21.00
20.9.-29.11.  10.1.-28.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 13.9. mennessä
Puuesineiden ja huonekalujen entisöintiä, puu
osien korjausta ja uusimista sekä perehtymis
tä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsitte
lymenetelmiin.

Tuohikori 1 1 0 4 1 6 5

Kappelimäen koulu  la 10.00-17.00
su 10.00-17.00  6.10.-7.10.  Muotoilija 
(AMK), puukkoseppä Eero Kovanen
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 27.9. mennessä
Tutustutaan tuohen keräämiseen, tuohilevyn 
käsittelyyn ja punontatekniikoihin. jokainen 
valmistaa pienen korin, joka soveltuu esimer
kiksi leipäkoriksi, muuhun kattaukseen tai säi
lytykseen. Voit käyttää omia tuohia tai ostaa 
opettajalta. sopii myös aloittelijoille. lyhytkurssi.

Jalkineiden valmistus 1 1 0 4 1 6 6

Suutarinliike Mikkonen  to 17.30-20.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Suutari Harri Mikkonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 6.9. mennessä
kurssilla valmistetaan suutarin opissa erilaisia 
nahkajalkineita jalkojen mitat huomioiden. Myös 
muut nahkatyöt, kuten esim. reput ja vyöt ovat 
mahdollisia. Vaihtoehtoja on lastenkengästä 
bootsiin ja huopatossuun. kurssimaksun lisäksi 
materiaalimaksu, joka on esim. noin 100 € boot
seista tai noin 60 € puolikengistä. kengät voi val
mistaa myös edullisesti kierrätysmateriaaleista.

Perinnepuukkokurssi A 1 1 0 4 1 6 7

Kappelimäen koulu  ti 18.00-21.00
11.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 4.9. mennessä
kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen 
puukko. käytetään mahdollisuuksien mukaan 
myös uusiomateriaaleja, kuten auton jousia ja 
laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita 
mukaan kurssille!

Perinnepuukkokurssi B 1 1 0 4 1 6 8

Kappelimäen koulu  ke 18.00-21.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 5.9. mennessä
kurssilla valmistetaan suomalainen perintei
nen puukko. käytetään mahdollisuuksien mu
kaan uusiomateriaaleja, kuten auton jousia ja 
laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita 
mukaan kurssille!

Metallityö 1 1 0 4 1 7 1

Kappelimäen koulu  to 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-11.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 6.9. mennessä
kurssilla saa ohjausta metallitöiden valmista
miseen, materiaalien hankintaan ja turvalli
siin työskentelytapoihin. Voit tehdä kodin tar
ve tai koristeesineitä kynttilälyhtytelineestä 
takkasettiin. lisätietoja opettajalta: akseli.wik
strom@laitila.fi.

Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 1 7 4

Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  8.9.-9.9.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 31.8. 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.

Hopeakoruja 
hiekkavalutekniikalla 1 1 0 4 1 7 8

Kappelimäen koulu  la 10.00-15.30
su 10.00-15.30  24.11.-25.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 €  Ilm. 16.11. mennessä
Tehdään hiekkavalutekniikalla koru tai pienesi
ne hopeasta. Valmistetaan ensin muotti esim. 
puusta tms. kovasta materiaalista, tai käytetään 
jo valmista muottia esim. avain, kolikko, pie
ni lelu, vanha koru. Tärkeää on, että muotti on 
muodoltaan päästävä, koska painettaessa hiek
kaan, muotti täytyy saada myös helposti irti ”rik
komatta” hiekkaa. Työväline ja tarvikemaksu 6 
€, materiaalimaksu käytön mukaan. lyhytkurssi.

Hopeaketjun alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 9

Kappelimäen koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  20.10.-21.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 12.10. mennessä
Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. opitaan 
vetämään (ohentamaan) tarvittaessa metallilan
kaa, tekemään siitä spiraali, josta sahataan len
kit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta. 
kurssilla voi tehdä ketjusormuksen, korvikset, 
ranne tai kaulakorun tms. Myös solmionpidi
ke onnistuu. Tarvikemaksu 3 €. opettajalta saa 
hopea ja messinkilankaa. omat lattapihdit mu
kaan, jos on. lyhytkurssi.
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Kädentaitomessut 
Tampereella 1 1 0 4 1 8 5

Lähtö Laitilasta  su 9.00-19.00  18.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 18.10. mennessä
Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma 
Tampereella! euroopan suurimmat kädentai
tomessut tarjoavat lukuisia näytteilleasettajia 
tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpa
joja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä ja 
vinkkejä omaan tekemiseen. Matkalle lähdetään 
laitilan linjaautoasemalta klo 9. Paluu n. klo 19. 
Perilläoloaika messuilla n. 1117. Pääsylippu si
sältyy matkan hintaan. lisätietoa messuista ne
tissä www.tampereenmessut.fi

Verhoilu 1 1 0 4 1 8 8

Kappelimäen koulu  ti 16.30-21.00
18.9.-6.11.  8.1.-5.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 11.9. mennessä
Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteise
nä käsityöverhoiluna. ensimmäisellä kerralla 
puretaan verhoilu ja tehdään materiaalitilauk
set, joten otathan työsi heti aloitukseen mu
kaan. Mukana kannattaa olla oma työkalupak
ki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms. 
työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen ver
hoilujen ja niittien poistamiseen.

Lasinsulatus 1 1 0 4 1 9 0

Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 09.00-16.00  6.10.-7.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 27.9. mennessä
Värikästä lasinsulatusta uunisulatustekniikalla. 
Tule tekemään lautasia, vateja, ikkunoita, koru
ja muruista ja lasilevyistä. Voit myös kokeilla val
mistaa kuitulevystä lautasen muotin oman mal
lin mukaan. ota mukaasi muistiinpanovälineet, 
lyijykynä, musta vedenpitävä ohutkärkinen tus
si (lasille), sakset sekä viivain. sulatuslaseja voi 
ostaa kurssipaikalta. Töistä sulatusmaksu työn 
koon mukaan. Työkalumaksu 6 € maksetaan 
opettajalle. sulatuslaseja voi ostaa kurssipai
kalta. lisätietoja opettajalta puh. 050 55 900 
56. lyhytkurssi.

Tulossa keväällä mm.

Fantasia-asu, lapsen ja
vanhemman
yhteinen kurssi 1 1 0 4 1 2 1
kappelimäen koulu pe 17.3020.30, la 
10.0014.30, 8.9.2. ja 15.16.2.

Virolaiset
sormikkaat 1 1 0 4 1 4 7
kappelimäen koulu, joka toinen viikko ma 
17.3020.30, 14.1.25.2.

Laukku karkki-
paperista 1 1 0 4 1 4 9
kappelimäen koulu lasu 10.0016.0 2.3.2.

Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 1 7 5
kappelimäen koulu lasu 10.0016.00 4.
5.5.

Hopeavalu seepian-
kuoreen 1 1 0 4 1 7 6
kappelimäen koulu lasu 10.0015.30 30.
31.3.

Hopeatyön
alkeiskurssi 1 1 0 4 1 7 7
kappelimäen koulu lasu 10.0016.00 9.
10.2.

Lasitaidetta puutarhaan 
ja muita sulatuksia 1 1 0 4 1 9 5
Varppeen koulu lasu 9.0016.00 16.17.3.

Melkein kaikkea lasista 1 1 1 0 4 1 9 1

Varppeen koulu  la 9.00-16.00
su 09.00-16.00  17.11.-18.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 10.10. mennessä
Tule lasien värikkääseen maailmaan ja kokeile 
eri tekniikoita yhdessä tai erikseen. Mahdollisia 
tekniikoita ovat sulatus, lasimosaiikki, perin
teiset tiffany tai lyijylasitekniikat. ota mukaan 
muistiinpanovälineet, musta vedenpitävä ohut
kärkinen tussi, lyijykynä, viivain ja sakset. lasia 
voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 8 e 
maksetaan opettajalle. sulatustöistä sulatus
maksun työn koon mukaan. lisätietoja opet
tajalta puh. 050 559 0056.

Kielet

English for Kids 1 1 2 0 3 1 0 1

Varppeen koulu  ti 17.00-17.45
11.9.-27.11.  FM Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 6.9. mennessä
englannin kerho 56 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

Varppeen koulu  ti 18.00-18.45
11.9.-27.11.  FM Anu Alopaeus
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 6.9. 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

Varppeen koulu  ke 19.00-20.30
19.9.-12.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Vastaalkajille 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 1 3

Varppeen koulu  to 18.00-19.30
13.9.-29.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu niille, jotka ovat englannin alkeita 
joskus opiskelleet, mutta kaipaavat niiden ker
tausta. kurssilla opiskellaan englannin kielen 
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan 
monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilan
teita. oppikirjana everyday english 1, englantia 
aikuisille (Finn lectura). Taitotaso a1.

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssit, jotta 
löydät itsellesi sopivimman kurssin! 
Kielten vastuuopettajalta voit 
kysellä lisää kursseista sekä 
esittää toivomuksia 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai 
p. 044 585 3100).
Kursseilla käytettävän oppikirjan 
opiskelijat hankkivat itse (ensimmäi-
selle kerralle voi tulla ilmankin).
Sama kirja ”riittää” yleensä 2–4
lukukaudeksi, joten kaikille kirjakurs-
seille on tarjolla jatkokurssi keväällä.
Huom! kevään kursseille
pitää aina ilmoittautua erikseen.
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Tulossa keväällä mm.

Ruotsin aktivointia 
Pohitullin koulu, uusikaupunki, lyhyt 
kurssi talvilomaviikolla (vko 8)

Stepping Stones 2  
– englannin kertausta 
Pohitullin koulu, uusikaupunki, torstaisin

Ranskan kertauskurssi 
Pohitullin koulu, uusikaupunki, torstaisin

Espanjan alkeita 
Varppeen koulu, lyhyt tutustumiskurssi

Bella vista 2 – italian jatko-
kurssi 
Pohitullin koulu, uusikaupunki, 
maanantaisin

Everyday English 2 1 2 0 3 1 2 1

Varppeen koulu  ke 17.30-19.00
19.9.-12.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi englannin alkeita pari vuot
ta aiemmin opiskelleille. kurssilla opiskellaan li
sää kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä har
joitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän 
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. oppikirjana 
everyday english 2, englantia aikuisille (Finn 
lectura). Taitotaso a1a2.

English for You 4 1 2 0 3 1 4 1

Varppeen koulu  ti 18.00-19.30
11.9.-27.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille 
(esim. opistossa 45 vuotta). kurssilla kerrataan 
ja opitaan lisää kielen perusrakenteita ja laajen
netaan sanavarastoa. oppikirjana on english 
for You, too! Book 4 (otava), jonka teemana on 
Yhdysvallat. Taitotaso a2B1.

Englannin verkkokurssi
kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta

Sujuvuutta saksaan 1 2 0 4 1 4 1

Varppeen koulu  ke 17.30-19.00
12.9.-28.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
saksan kertaus ja aktivointikurssi niille kielen 
perustiedot omaaville, joilla esim. koulussa opi
tut asiat ovat melko unohduksissa ja puhumis
puolikin jäi ehkä aikoinaan kokonaan oppi
matta. kurssilla kerrataan kielen perusasioita 
ja sanastoa. Tavoitteena on kehittää erityises
ti suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta pu
humiseen. Taitotaso a2B1. Monistemateriaali.

Pora 1 1 2 0 6 1 2 1

Varppeen koulu  to 19.00-20.30
13.9.-29.11.  Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
kurssi on tarkoitettu jatkoksi kevään venäjän 
alkeiskurssilla olleille ja muille kieleen vähän 
jo tutustuneille. oppikirjana Pora! 1, Venäjää 
aikuisille (otava), kappaleesta 5. Taitotaso a1.

Bella vista 1 1 2 0 8 1 2 1

Varppeen koulu  ma 17.30-19.00
8.10.-10.12.  FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 1.10. mennessä
jatkamme innostuneessa ja rennossa ilmapiiris
sä italian kielen opiskelua. kurssi on tarkoitettu 
jatkoksi kevään alkeiskurssilla olleille ja muille 
kieleen jo vähän tutustuneille. kurssin alussa ker
tailemme kirjan alkukappaleiden asioita, joten 
uudet opiskelijatkin rohkeasti mukaan! kurssilla 
opetellaan selviytymään erilaisista käytännön 
tilanteista esim. matkoilla. Monipuoliset harjoi
tukset tekevät opiskelusta mielenkiintoista ja 
suullista kielitaitoa kehitetään pariharjoitusten 
avulla. lisäksi saadaan tietoa Italiasta ja italialais
ten elämänmenosta. oppikirjana Bella vista 1
(sanoma Pro), kappaleesta 7. Taitotaso a1.

Parliamo Italiano 1 2 0 8 1 4 1

Varppeen koulu  ma 19.00-20.30
8.10.-10.12.  FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 1.10. mennessä
Italian jatkokurssi kieltä jo muutamia vuosia 
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. 
Taitotaso a2. erityiskurssi.

keväälle 2019 on suunnitteilla kaikille 
avoin opintomatka sisiliaan (alustavas
ti vko 18). saaren kukkaloisto on tuolloin 
kauneimmillaan ja etnan huipulla vielä 
lunta. Matkalla pääset kokemaan mm. ai
tojen sisilialaisten pikkukylien tunnelmaa 
ja nauttimaan hyvistä Välimeren herkuis
ta! Viikon aikana teemme useita hyvin eri
laisia retkiä historiallisiin ja kauniisiin koh
teisiin (mm. siracusa ja etna), joten saaren 

upea luonto, värikäs historia ja kulttuu
ri sekä nykypäivä tulevat tutuiksi. Paikan 
päällä oppaana on italianopettajamme 
heidi amedeo, joka on asunut saarella 
useamman vuoden ajan. Matkanjohtajana 
toimii Vakkaopiston päätoiminen kielten
opettaja Päivi ruusuvuori. kiinnostaako? 
ota viimeistään 15.10. yhteyttä Päiviin 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai 044 
585 3100).

Maahanmuuttajien 
lukutaitokurssi 
(UMAKO) 1 2 0 1 2 0 1 
opisto järjestää nyt myös vapaan sivistys
työn uuden koulutustehtävän mukaista 
luku ja kirjoitustaidon sekä suomen kie
len koulutusta, joka on ilmaista maahan
muuttajille, joilla koulutustarve on kirjat
tuna kotoutumissuunnitelmaan. koulutus 
on suunnattu maahanmuuttajille, joiden 
elämäntilanteeseen ei kokopäiväopiske
lu sovellu. kurssi tarjoaa mahdollisuuden 
osaaikaiseen, joustavaan ja toiminnal
lisempaan lukutaidon ja suomen kielen 
koulutukseen. Tarkempia tietoja kurssis
ta kieltenopettaja Päivi ruusuvuorelta (kts. 
yhteystiedot edellä).

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 1 1 1
Varppeen koulu  ti 19.30-21.00
to 19.30-21.00  25.9.-29.11.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €

 Ilm. 17.9. mennessä
kurssilla tutustutaan suomen kieleen, har
joitellaan ääntämistä ja opetellaan pe
russanastoa ja fraaseja. Päätavoitteena 
on auttaa kurssilaisia pääsemään alkuun 
suomen kielen opinnoissa ja selviytymään 
auttavasti tavallisimmissa arkipäivän asi
ointitilanteissa. oppitunnit kaksi kertaa vii
kossa. Materiaalimaksu 10 € (maksetaan 
opettajalle). Taitotaso a1.

Suomen 
jatkokurssi 1 1 2 0 1 1 2 1
Varppeen koulu  ma 17.30-19.00
24.9.-26.11.  FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €

 Ilm. 17.9.mennessä
Tarkoitettu suomea jo vähän opiskelleil
le (vuoden verran opistossa tai vastaavat 
tiedot). kurssilla laajennetaan sanavaras
toa ja harjoitellaan lisää erilaisissa arkielä
män tilanteissa tarvittavaa kieltä, opitaan 
puhumaan myös menneistä tapahtumista 
sekä kirjoittamaan lyhyitä arkipäivän vies
tejä. Taitotaso a1a2.

Suomen 
jatkokurssi 2 1 2 0 1 1 3 1
Varppeen koulu  ma 19.00-20.30
24.9.-26.11.  FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 17.9. men-
nessä
jatkokurssi suomen kieltä jo enemmän 
osaaville. Tavoitteena on saada sujuvuut
ta puhumiseen ja laajentaa sanavarastoa, 
jotta opiskelija selviytyy entistä paremmin 
suomen kielellä jokapäiväisessä elämässä. 
aiheina kaikenlaiset arkielämän tilanteet, 
arkielämässä kohdattavat tekstit, suoma
lainen kulttuuri ja tavat sekä ajankohtaiset 
asiat. kotona on mahdollista tehdä vähän 
vaativampiakin kirjoitusharjoituksia opet
tajan ohjeiden mukaan. Taitotaso B1B2.

espanjaan suuntautuvaa matkaa on myös 
toivottu vuosien varrella. nyt on suun
nitteilla opintomatka Galiciaan Pohjois
espanjaan syksyllä 2019. kiinnostaako? 
ota yhteyttä kieltenopettajaan 15.11. 
mennessä (paivi.ruusuvuori@vakkaopis
to.fi tai p. 044.585 3100). Mikäli kiinnos
tusta on riittävästi, aloitamme matkan 
tarkemman suunnittelun. sitovat ilmoit
tautumiset otetaan vasta kevätpuolella.



LAITILA 11
Tieto- ja
viestintätekniikka

Eläkeläisten atk-kurssi 
 3 4 0 1 1 0 1 

Laitilan kirjasto  to 12.00-15.00  13.9.-
4.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 10.9. mennessä
kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin atk:n al
keita, kuten tietokoneen ja tiedostojen hallintaa, 
internetin ja sähköpostin käyttöä. aiheet voivat 
olla osittain myös kurssilaisten toiveitten mukai
sia. kurssi sopii kaikille tietotekniikan perusasi
oiden kertausta kaipaaville. kurssille kannattaa 
myös ottaa mukaan oma kannettava tietoko
ne, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa ole. 
oma kone ei kuitenkaan ole välttämätön kurs
sille osallistuakseen. kirjaston langaton verkko 
mahdollistaa internetin käytön omalla koneella.

Linuxin alkeiskurssi 3 4 0 1 1 0 2

Varppeen koulu  ma 17.00-20.00  
12.11.-3.12.  Tietotekniikan opettaja 
Vesa Ala-Äijälä  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 7.11. mennessä
kurssi sopii kaikille ilmaisesta linux käyttöjär
jestelmästä kiinnostuneille tai sitä itsellensä har
kitseville. kurssilla tutustutaan johonkin yleisesti 
käytettyyn linuxin ns. jakeluversioon, esimer
kiksi sen asentamistapoihin ja peruskäyttöön, 
kuten mukauttamiseen käyttäjäkohtaisesti sekä 
tiedostojen ja tallennusvälineiden käsittelyyn.

Niksejä helppoon tekstin-
käsittelyyn (Word) 3 4 0 1 1 2 1

Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00
9.10.-23.10.  Tietotekniikan opettaja 
Vesa Ala-Äijälä  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 4.10. mennessä
Tutustutaan laajasti tunnetun Microsoftin teks
tinkäsittelyohjelman Wordin näppäriin ominai
suuksiin. lisäksi perehdytään asiakirjan peruskä
sittelyyn, sivun asetuksiin, kappalemuotoiluihin, 
standardiasiakirjan tekotapaan, taulukoiden, ku
vien ja grafiikan lisäämiseen asiakirjoihin sekä 
asiakirjan erilaisiin tallentamismuotoihin. Myös 
asiakirjateemat tulevat tutuiksi, samoin kuin vin
kit helppoon tekstinkäsittelyyn, joilla saa tehtyä 
muutoksia asiakirjan perusasioihin nopeasti. 
ohjelmistona käytetään Ms officen ohjelmia.

Niksejä helppoon
taulukkolaskentaan 
(Excel) 3 4 0 1 1 2 2

Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00
22.10.-5.11.  Tietotekniikan opettaja 
Vesa Ala-Äijälä  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 17.10. mennessä
Tutustutaan laajasti käytetyn Microsoftin tau
lukkotyökalun excelin näppäriin ominaisuuk
siin. lisäksi perehdytään taulukkoon työkirjassa, 
täyttökahvan käyttöön, kaavoihin ja muotoi
luihin, pikasuodatuksen käyttöön, erilaisiin 
kaavioihin (pylväs, ympyrä) sekä taulukon tur
valliseen tallentamistapaan/lähettämiseen säh
köpostissa. Myös helpot vinkit taulukkolasken
taan tulevat tutuiksi, joilla saa tehtyä muutoksia 
asiakirjan perusasioihin nopeasti. ohjelmistona 
käytetään Ms officen ohjelmia.

Avoin atk- ja 
älylaitepaja 3 4 0 1 1 2 3

Kappelimäen koulu  ke 17.00-20.00
5.9.-12.12.  Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 6 €/kerta
atk ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaittei
den käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkai
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut 
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. 
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tie
tokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. 
kokoontumiskerrat ovat 5.9., 19.9., 26.9., 14.11., 
21.11. ja 12.12. Pajalle voi osallistua niin mon
ta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. kurssimaksu 6 €/kerta 
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Tietoturvakäytännöt 
tietokoneissa ja 
mobiililaitteissa 3 4 0 1 1 3 1

Kappelimäen koulu  ma 17.00-20.00
1.10.-15.10.  Tietojenkäsittelyn
tradenomi Antti Kataja  Kurssimaksu 18 € 
Ilm. 26.9. mennessä
Miten tarkistaa ja asentaa käyttöjärjestelmien ja 
ohjelmien päivitykset tietokoneissa ja mobiili
laitteissa? hyvät salasanojen pituudet ja niiden 
hallinta, kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöön
otto verkkopalveluihin, salasanojen palautusten 
mahdollistaminen eli puhelinnumeron rekiste
röiminen omaan verkkopalveluun. entä milloin 
pitää ostaa uusi tietokone tietoturvan näkökul
masta? kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin, 
jota haluaa käyttää käytännön harjoittelussa.

Tietokoneen siivous
ja vuosihuolto 3 4 0 1 1 3 2

Kappelimäen koulu  to 17.00-20.00
15.11.-29.11.   Tietojenkäsittelyn
tradenomi Antti Kataja  Kurssimaksu 18 € 
Ilm. 9.11. mennessä
Miten tehdään ”tietokoneen siivous ja vuosi
huolto” omalle Windows tietokoneelle? kurssilla 
käsitellään esimerkiksi Windowsin käynnistyk
sen optimointi, tilapäistiedostojen puhdistus, 
kovalevyn kunnon tarkistus ja eheytys, haitta
ohjelmien tarkistus, päivitysten ajantasaisuuden 
tarkistus, sekä turhien ohjelmien poisto tietoko
neelta. kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokone, jota haluaa käyttää käy
tännön harjoittelussa.

Älypuhelimet 
kaikille tutuiksi 
(Android, iPhone) 3 4 0 1 1 3 3

Kappelimäen koulu  ti 17.00-20.00
6.11.-20.11.  Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 31.10. mennessä
Älypuhelin tutuksi kurssilla tutustutaan älypu
helimen käyttöön ja perusasetuksiin ja käyttöta
poihin mm. kuvaamiseen ja kuvien hallintaan, 
sekä netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuk
siin. lisäksi tutustutaan älypuhelimien moni
puolisiin ja hyödyllisiin ohjelmiin eli appseihin, 
niiden turvalliseen asentamiseen ja hallintaan 
sekä poistamiseen. oma älypuhelin kannattaa 
ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osal
listua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Käytännön taidot

Opi tunnistamaan 
sieniä 7 1 9 8 1 0 5

Varppeen koulu  ti 18.00-19.30
4.9.  Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 29.8. mennessä
luento on suunniteltu sieniretkien taustaksi. 
Tutustumme yleisimpiin sieniimme: tuntomerk
keihin ja tyypillisimpiin esiintymispaikkoihin. 
luennolla käsitellään myös sienestysvarustei
ta ja muita metsään ja sieniin liittyviä asioita. 
Tällä luennolla pääset nojatuolimatkalle sieni
metsään. luentomaksu 5 € kerätään paikalla.

Sieniretki 7 1 9 8 1 0 6

Retkikohde, lähtö Laitilan kaupungintalon 
pihalta  ti 17.00-20.00  11.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 29.8. mennessä
lähdetään sieniretkelle omilla autoilla tai kimp
pakyydeillä kaupungintalolta. säänmukainen 
varustus. kurssimaksun voi maksaa käteisellä 
paikan päällä. lyhytkurssi.

Miehet keittiössä 8 1 0 2 1 1 1

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ti 18.00-20.15  11.9.-27.11.  8.1.-2.4. 
Seppo Helenius  Kurssimaksu 48 €
Ilm. 4.9. 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.

Gluteenittomia 
leivonnaisia jouluun 8 1 0 2 1 1 4

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ke 17.30-20.30  28.11.
Ammattiopettaja Leila Mutanen
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 21.11. mennessä
leivotaan gluteenittomia leivonnaisia ravinto
rikkaita raakaaineita käyttäen. Päätteeksi jär
jestetään maistiaiset teen kera. ota rasioita mu
kaan leivonnaisten kotiin kuljettamista varten. 
opettaja kerää raakaaineista noin 15 € maksun.

Leivotaan leipää 8 1 0 2 1 1 5

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ke 17.30-20.30  7.11.
Ammattiopettaja Leila Mutanen
Kurssimaksu 10 €  Ilm.31.10. mennessä
leivotaan nopeasti leivottavia kuitupitoisia lei
piä. Pohdimme leivän merkitystä ruokavalios
samme. lopuksi maistiaiset lämmintä leipää 
teen kera. opettaja kerää materiaalimaksun 
käytön mukaan. lyhytkurssi.

Yrttien käyttö
luonnonkosmetiikan 
valmistuksessa 8 1 0 4 1 2 0

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
to 17.30-20.30  11.10. 
Luonkos ay:n ohjaajat  Kurssimaksu 10 € 
Ilm. 4.10. mennessä
kurssilla perehdymme yrttien käyttöön osana 
kosmetiikan valmistusta. opit, miten voit hyö
dyntää luonnonantimia kauneuden hoidossa. 
kurssilla pääset tekemään kolme erilaista tuo

tetta; uutospohjainen yrttigeeli, maseroiduista 
yrttiöljyistä hoitobalsami sekä puhdistava kuk
kaiskasvonaamio. otathan kurssille mukaan pie
niä purkkeja tuotteiden pakkaamista varten. 
Tuotteet ovat kooltaan 30ml100ml. opettajalta 
voit myös ostaa tuotteille sopivia pakkauksia. 
Materiaalimaksu on 35 €, joka maksetaan opet
tajalle kurssin alussa kortilla tai käteisellä.

Lettejä ja 
kampauksia 1 8 1 0 4 1 3 0

Varppeen koulu  ke 16.00-18.15
5.12.  Estenomi Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 28.11. mennessä
letti ja kampauskurssilla opetellaan letitys
tä ja lettikampauksia. kurssille tuodaan oma 
malli tai letitetään toisen kurssilaisen hiuksia. 
lettimallina voi toimia joko aikuinen tai lapsi, 
myös omien hiusten letitys onnistuu, jos hiuk
set ovat tarpeeksi pitkät. kolmen oppitunnin 
kurssin aikana opitaan noin 48 eri lettiä tai let
tikampausta, saadaan vinkkejä hiustenlaittoon 
ja lettien yhdistelemiseen. kurssille otetaan mu
kaan oma piikkikampa, harja, tupeerauskampa, 
hiuslakka, pieniä kumilenkkejä, pinnejä ja hius
koriste/hiuskoristeita.

Hiuskoristeet 1 8 1 0 4 1 3 3

Varppeen koulu  ke 16.00-18.15
12.12.  Estenomi Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 5.12. mennessä
haluaisitko persoonallisen hiuskorun, jota ei 
varmasti löydy kaupan hyllyltä tai vastaantulijan 
hiuksista? löytyykö kotoasi rikkoutunut lempi
korusi, vanhoja hiuskoruja tai pieniä koristeita 
joita voisit tuunata uuteen uskoon? Tule mu
kaan hiuskoru kurssille! Ideoidaan ja opetellaan 
yhdessä tekemään upeita hiuskoruja, suunnitel
laan yksilöllinen hiuskoru, vaikka tuleviin juh
liin kampausta koristamaan tai korjataan vanha 
helminauhasi ja annetaan sille uusi käyttötar
koitus kampauksesi kruununa. hiuskorujen te
keminen on helppoa ja sopii kaikille, lapsesta ai
kuiseen! kurssilla tarvitaan kuumaliima, pinnejä, 
hengettömiä, helmiä, kukkia, nauhoja, pompu
loita, tekokukkia, paperia, pahvia jne. 

Tulossa keväällä mm.

Voileipäkakkuja 
Varppeen koululla keväällä, leila Mutanen

Lettejä ja
kampauksia 2 8 1 0 4 1 3 1
Varppeen koulu ti 30.4. klo 16.0018.15. 
estenomi jatta Ihanmäki.

Hiuskoristeet 2 8 1 0 4 1 3 4
Varppeen koulu ti 7.5. klo 16.0018.15. 
estenomi jatta Ihanmäki



LAITILA 12

Viikonloppukurssin aikana perehdytään aurin
kotervehdyksiin ja käydään läpi mm. astanga
joogan perustekniikoita ja harjoitellaan perus
asentoja, jotka avaavat ja vahvistavat kehoa.

 Dynaaminen
 hathajooga   8 3 0 1 1 1 5

FinnLamex-halli, Peilisali
su 13.00-14.30  7.10.-25.11.  6.1.-3.3. 
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 30.9. mennessä
dynaaminen hathajooga sopii niin vastaalka
jalle kuin aiemmin jooganneelle. Tunnilla teh
dään kehoa voimistavia, notkeutta lisääviä sekä 
tasapainoa harjoittavia asanoita eli asentoja. 
dynaaminen hathajooga on aktiivisempaa ja 
hieman haastavampaa kuin perinteinen hatha
jooga. se nostaa sykettä ja laittaa ihmisen hikoi
lemaan. liikesarjat ovat pidempiä kuin tavalli
sessa hathajoogassa.

 Astangajoogan 
 jatkokurssi 8 3 0 1 1 1 6

FinnLamex-halli, Peilisali
su 15.30-17.00  7.10.-25.11.  6.1.-3.3. 
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 30.9. mennessä
Tunneilla tehdään aurinkotervehdysten ja sei
somasarjan lisäksi ensimmäiset istumaasanat 
ja lyhyet loppuliikkeet. Tunti on tarkoitettu niil
le, jotka osaavat alkeet.

 Äijäjooga 8 3 0 1 1 1 8

Laitilan urheilutalo/peilisali
la 9.30-11.00  6.10.-6.10.
Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 29.9. mennessä
Tässä yhden kerran tutustumisharjoituksessa 
on tarkoitus saada tuntumaa joogaan ja sen 
aikaansaamiin tuntemuksiin omassa kehossa. 
harjoitukseen mukaan oma joogamatto ja jous
tava asu. Äijäjoogaopettaja Veikko Tarvaisen ku
vaus lajista: Äijäjoogassa liikkeet ovat pääosin 
samoja, kuin missä tahansa helpossa perusjoo
gassa, esimerkiksi hathajoogassa. rento asenne 
ja valpas keskittyminen ovat olennainen osa tä
täkin joogaa. Äijäjoogassa ei ole tarkoitus seis
tä päällä vaan tukevasti jaloilla. harjoitus tuo 
notkeutta niveliin ja tyyneyttä tietoisuuteen. 
kroppa ja koppa virkistyvät ja rauhoittuvat.

Liikunta ja terveys

 Sovellettu lasten ja 
 nuorten liikuntaryhmä

  8 3 0 1 1 0 1

Kappelimäen koulun liikuntasali 
to 17.00-18.00  13.9.-29.11.
10.1.-25.4.  Liikunnan tuntiopettaja 
Magdalena Norrgård  Kurssimaksu 23 €
Matalan kynnyksen liikuntaryhmä soveltuu 
712vuotiaille, liikuntarajoitteisille lapsille ja 
nuorille, ja heille, joilla on ongelmia toiminnan
ohjauksessa. Myös arat lapset ovat tervetulleita 
mukaan. Pelaamme tuttuja joukkuepelejä ja lei
kimme sovelletusti niin, että jokainen saa naut
tia liikunnan tuomasta hyvästä olosta.

 Lasten voimistelu
 alkeet 8 3 0 1 1 0 2

Varppeen koulun iso liikuntasali
to 16.00-17.00  13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
Voiman, kehonhallinnan ja liikkuvuuden kehit
tämiseen tarkoitettu tunti yli 6vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Tunnilla kehitetään kehon hallintaa 
erilaisten koordinaatioiden ja akrobatia liikkei
den kautta. Välineinä ovat mm. rekki, renkaat, 
permanto, vanteet, köydet ja puolapuut. Tunti 
soveltuu hyvin muiden urheilulajien tueksi eikä 
vaadi osallistujalta aikaisempaa voimisteluko
kemusta. Voimistelua opetellaan ilolla leikkien 
ja ratojen kautta.

 Lasten ja nuorten
 juoksukoulu 8 3 0 1 1 0 3

FinnLamex-halli, Juoksusuora
ma 15.00-16.00  10.9.-26.11.  7.1.-29.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
Yli 7vuotiaille suunnattu juoksukoulu, jossa 
keskitytään juoksutekniikan opetteluun koor
dinaatio ja pikajuoksu harjoitteiden kautta. 
juoksutekniikan lisäksi kurssilla keskitytään 
juoksulihaksia vahvistavien liikkeiden harjoit
teluun sekä kehonhallintaan.

 Lasten ja nuorten 
 lihaskunto  8 3 0 1 1 0 4

FinnLamex-halli, Peilisali  ma 16.00-17.00 
10.9.-26.11.  7.1.-29.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
Yli 7vuotiaille suunnattu lihaskuntoharjoittelun 
peruskurssi, jossa keskitytään oikeiden kunto
saliliikkeiden opetteluun mm. keppiä ja kunto
palloa hyödyntäen. jokaisella kerralla keski
tytään oikeiden liikeratojen opetteluun sekä 
tehokkaaseen lihaskunnon kehittämiseen eri
laisilla lihaskuntoliikkeillä.

 Palloilukerho 8 3 0 1 1 0 5

Varppeen koulun iso liikuntasali
to 17.00-18.00  13.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tunnilla opetellaan ja kehitetään lasten moto
risia perustaitoja erilaisten pallopelien kautta. 
Tunti soveltuu kaikille lapsille ja antaa moni
puoliset liikunnan perustaidot, joiden jatkoksi 
on helpompi kehittää omien liikuntaharrastus
ten lajitaitoja. Tunnilla opetellaan erilaisia pal
lonkäsittely taitoja mm. jalkapalloa, koripalloa, 
sulkapalloa ja tennispalloa hyödyntäen.

 Temppukerho 8 3 0 1 1 0 6

Varppeen koulun iso liikuntasali
to 18.00-19.00  13.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
lasten temppukerho on tarkoitettu 46vuoti
aille lapsille kehittämään motorisia perustaito
ja. Tunnilla opetellaan mm. värejä, numeroita, 
kirjaimia ja laskemista liikunnallisten leikkien 
kautta. Temppukerhossa lapset pääsevät kiipei
lemään, keinumaan, pyörimään ja hyppimään 
erilaisilla temppuradoilla.

 Loikka-Leijona 8 3 0 1 1 0 7

FinnLamex-halli, Peilisali  pe 15.00-16.00 
14.9.-30.11.  11.1.-26.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. mennessä

loikkaleijona kurssilla opetellaan erilaisia hyp
pynaruhyppely tekniikoita, hypitään twistiä ja 
tehdään erilaisia rytmityksiä sekä loikka sarjo
ja. loikkaleijona kurssilla kaikki 714vuotiaat 
pääsevät kehittämään kimmoisuutta, koordi
naatiokykyä ja nauttimaan perinteisistä hyp
pynaru sekä twistleikeistä.

 Koululaisten sählyä
 Itäkulmalla 8 3 0 1 1 0 8

Itäkulman nuorisoseurantalo
ke 18.00-19.30  19.9.-12.12.  9.1.-3.4. 
Ohjaajana Markus Soini
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 12.9. mennessä
kurssi sisältää alkulämmittelyn, sählyn pelaa
mista, tekniikan ja temppujen opettelua sekä 
loppuvenyttelyn. Mukaan omat mailat, suoja
lasit ja sisäpelikengät.

 Hatha 8 3 0 1 1 1 2

FinnLamex-halli, Peilisali
su 11.30-13.00  7.10.-25.11.  6.1.-3.3. 
Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 30.9. mennessä
hathajooga on ohjattu tunti, joka sisältää kehoa 
vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä liikkeitä. Tunti 
soveltuu kaikille niin joogapolun alussa olevil
le, ikääntyneille kuin pidempäänkin joogan
neille. liikkeet tehdään pehmeästi oman hen
gityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan joustava 
asu ja joogamatto.

 Joogan intensiivi-
 kurssi syksy 8 3 0 1 1 1 3

Laitilan urheilutalo/peilisali 
ma 18.30-20.00  to 18.30-20.00
24.9.-1.11.  Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 17.9. mennessä
kurssilla tehdään perinteisiä lempeän hatha
joogan harjoituksia. kokoontumisia on kuu
den viikon ajan intensiivisesti kaksi kertaa vii
kossa. samaa ohjelmaa tehdään aina viikon 
ajan ja ohjelmista jaetaan kopiot, joiden avul
la on mahdollista jatkaa harjoitusten tekemis
tä itsenäisesti kurssin jälkeen. kurssille mukaan 
oma joogamatto ja joustava asu.

 Astangan 
 alkeiskurssi 8 3 0 1 1 1 4

FinnLamex-halli, Peilisali
la 16.00-19.00  su 10.00-13.00
29.9.-30.9.  Joogaohjaaja Sanna Kullberg
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 22.9. mennessä

Lasten ja nuorten liikunnan ja tanssin kurssit
on koottu lukujärjestyksen muotoon helpottamaan
kurssivalintojen tekemistä.

NYT UUTENA! 
 Polkujuoksu 

 tutuksi 8 3 0 1 1 3 8
Varppeen koulu  ke 18.00-19.30
12.9.-31.10.  su 21.10 ja 28.10.
Polkujuoksuohjaaja 
Kirsi Marja Järvelä, Suomen Latu
  Kurssimaksu 35€
Ilm. 5.9. mennessä
Polkujuoksu on luontoliikuntaa, jossa ni
mensä mukaisesti juostaan poluilla. usein 
juokseminen tapahtuu lähimetsissä tai 
vaellus ja retkeilyreiteillä. Polkujuoksussa 
vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat. 
Polkujuoksu on monipuolinen laji, sil
lä siinä tarvitaan niin kestävyyttä, kette
ryyttä, koordinaatiota kuin tasapainoa
kin. Vaihteleva maasto vahvistaa myös 
kehon eri lihaksia monipuolisesti. Poluilla 
juokseminen vaatii myös seikkailumieltä 
– vähintään kengät kastuvat jossain vai
heessa. Polkujuoksukurssilla tutustumme 
tämän lajin eri muotoihin, käymme lähi
alueen poluilla juoksemassa, harjoittele
massa tekniikkaa ja koordinaatiota sekä 
teemme polkujuoksuun sopivia lihaskun
toharjoitteita. kurssiin sisältyy kahtena 
sunnuntaina toteutettavat tutustumislen
kit lähiseudun polkuihin. jos olet peruster
ve, omaat aimo annoksen seikkailumiel
tä sekä haluat oppia juoksemaan poluilla 
– tervetuloa mukaan! harjoittelemme hy
myssä suin syksyisestä säästä nauttien! 
ensimmäinen kerta kurssista tapahtuu si
sätiloissa teorian merkeissä. Muut kerrat 
kurssista toteutetaan ulkona eli ulkovarus
tus ja lenkkijalkineet tarvitaan.

Liikunta 
Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

Klo Maanantai Ti Keskiviikko Torstai Perjantai

15.00–16.00 lasten ja nuorten
juoksukoulu

loikka
leijona

16.00–17.00 lasten ja nuorten
lihaskunto

lasten voimiste
lun alkeet

17.00–17.45 satubaletti satubaletti sovellettu lasten 
ja nuorten
liikuntaryhmä

17.00–18.00 Palloilukerho

17.45–18.45 Baletin alkeet Baletti

18.00–19.00 Temppukerho

18.00–19.30 koululaisten sählyä 
Itäkulmalla

18.45–19.45 dance mix dance mix



 Kehonhuolto 8 3 0 1 1 1 9

Laitilan Urheilutalon sali
ma 18.30-19.30  17.9.-10.12.  7.1.-29.4. 
Liikunnan AT, PT  Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. 
Tunnilla tehdään esim. syvävenyttelyjä, aktii
visia liikkuvuusharjoitteita, dynaamisia veny
tyksiä ja kiertoliikkeitä sekä käsitellään lihas
kalvoja rullalla ja krapalla. oma jumppamatto 
ja vesipullo mukaan.

 Kehonhuolto ja 
 syvävenyttely 8 3 0 1 1 2 0

FinnLamex-halli, Peilisali
ti 11.30-12.30  11.9.-27.11.  8.1.-23.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 4.9. mennessä
syvävenyttelytunnilla avataan ja rentoutetaan 
lihaksia erilaisin menetelmin sekä välinein. 
Välineinä käytetään foam rolleria, nystyräpalloa 
ja erilaisia venyttelytekniikoita. nystyräpallon 
avulla poistat lihaskireyttä, parannat veren
kiertoa, aktivoit hermostoa sekä teet rentou
tumisharjoituksia. nystyräpallo sopii erityisesti 
alaselän hierontaan, niskahartiaseudun hie
rontaan istuen sekä jalkojen ja jalkapohjien 
hierontaan. Foam rollerilla palautetaan peh
mytkudosten, sekä lihaskalvojen eheys ja pi
tuus. syvävenyttelytunti suositellaan yhdistä
mään FytoFit tunnin kanssa peräkkäin, jolloin 
saadaan parhaimmat tulokset kehonhuollosta. 
omat välineet mukaan.

 Lavis-lavatanssi-
 jumppa 8 3 0 1 1 2 1

Laitilan Urheilutalon sali  ke 17.00-18.00 
12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Lavis-ohjaaja Heidi Uola-Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 5.9. mennessä
lavislavatanssijumppa 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.

 Lavis-lavatanssi-
 jumppa, aamu 8 3 0 1 1 2 5

Laitilan Urheilutalon sali  to 9.00-10.00 
13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Lavis-ohjaaja Heidi Uola-Rinne
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 6.9. 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 mu
kavaa, että et edes huomaa kuntoilevasi, silti 
lähdet tunnilta hikisenä. 

LAITILA 13
 Terveselkä keppi- ja

 kuminauhajumppa 8 3 0 1 1 2 7

FinnLamex-halli, Peilisali
ti 9.30-10.30  11.9.-27.11.  8.1.-23.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  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 kuminauhaa hyödyntäen. Tarkoitus 
on parantaa niskahartian ja selän liikkuvuutta 
sekä rentouttaa ylävartaloa. kuminauhalla saa
daan vahvistettua koko vartalon lihaskuntoa.

 Kahvakuula 
 toiminnallinen 8 3 0 1 1 3 3

Laitilan Urheilutalon sali  ke 18.00-19.00 
12.9.-28.11.  9.1.-24.4.
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 46 € 
Ilm. 5.9. 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, ilta 8 3 0 1 1 3 4

FinnLamex-halli, Juoksusuora
ma 17.00-18.00  10.9.-26.11.  7.1.-29.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €   Ilm. 3.9. mennessä
Tehokas tunti, jossa ison jumppapallon avulla 
parannetaan lihaskuntoa, kehonhallintaa sekä 
tasapainoa. helpon lämmittelyn jälkeen jat
ketaan lihaskunto ja kehonhallintaliikkeillä. 
Tunnin lopussa palauttavat venyttelyt. laji ke
hittää erityisesti keskivartalon korsetin lihaksia. 
Tunti sopii kaikille.

 RVP 8 3 0 1 1 3 5

Varppeen koulun iso liikuntasali
to 19.00-20.00  13.9.-29.11.  10.1.-25.4. 
Liikunnan tuntiopettaja Magdalena 
Norrgård   Kurssimaksu 46 €
Ilm. 6.9. mennessä
Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen läm
mittely. lihaskuntoosuus, jossa keskitytään 
reisien, vatsan ja pakaroiden alueen lihaksiin. 
lopussa venyttely. ota mukaan alusta ja juo
mapullo.

 Tabata 8 3 0 1 1 3 6

FinnLamex-halli, Peilisali  pe 17.45-18.30 
14.9.-29.11.  11.1.-26.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. mennessä
Tabata on intervallitunti, jossa pääset haasta
maan itsesi kovatehoisella treenillä. Tabatassa 
jokainen voi tehdä omaan tahtiinsa ja kilpailla 
itseään vastaan. Tabatassa tehdään 8 eri liikettä 
ja jokainen liike toistetaan 8 kertaa. Yksittäinen 
työjakso kestää 20 sekuntia ja toistojen välis
sä pidetään aina 10 sekunnin tauko. jokaisella 
kerralla on eri ohjelma ja haastetaso. Tabata 
kehittää nopeasti kuntoa, sillä se parantaa ha
penottokykyä, kestävyyttä, lihasvoimaa, maito
hapon sietokykyä ja ketteryyttä jokaisella har
joituskerralla.

 Juoksukoulu 8 3 0 1 1 3 7

FinnLamex-halli, Juoksusuora
pe 16.45-17.45  14.9.-29.11.  11.1.-26.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. mennessä
juoksukoulussa tehdään juoksutekniikkaa tu
kevia harjoitteita kuten koordinaatioita, juok
sutrillejä ja juoksulihaksia vahvistavia liikkeitä. 
Monipuoliset juoksuharjoitteet parantavat ha
penottokykyä, juoksun taloudellisuutta, nope
utta ja koko vartalon lihaskuntoa.

 Circuit 8 3 0 1 1 3 9

FinnLamex-halli, Juoksusuora
ma 18.00-19.00  10.9.-26.11.  7.1.-29.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
kiertoharjoittelu on tehokas tunti, jossa yhdis
tetään lihaskunto ja aerobinen harjoittelu eri 
välineitä hyödyntämällä. soveltuu erinomai
sesti kehon muokkaukseen ja rasvanpolttoon. 
Viikoittain vaihtuvat liikkeet takaavat sen, että 
tunnit ovat aina erilaisia ja kehittäviä.

 Fitball aamu 8 3 0 1 1 4 0

FinnLamex-halli, Peilisali
to 9.30-10.30  13.9.-29.11.  10.1.-2.5. 
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tehokas tunti, jossa ison jumppapallon avulla 
parannetaan lihaskuntoa, kehonhallintaa sekä 
tasapainoa. helpon lämmittelyn jälkeen jat
ketaan lihaskunto ja kehonhallintaliikkeillä. 
Tunnin lopussa palauttavat venyttelyt. laji ke
hittää erityisesti keskivartalon korsetin lihaksia. 
Tunti sopii kaikille.

 FytoFit 8 3 0 1 1 4 4

FinnLamex-halli, Peilisali
ti 10.30-11.30  11.9.-27.11.  8.1.-23.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 4.9. mennessä

FytoFit on terveysliikuntatunti, joka sopii eri
tyisen hyvin niska, hartia, ja selkävaivaisille. 
FytoFittunnilla käytetään jumppakeppiä, jätti
jumppapalloa ja mattoa. Tunnilla tehdään koko 
vartaloa avaavia ja vahvistavia liikkeitä musiikin 
tahtiin. Tunti ei sisällä vaikeita askelsarjoja tai 
liikkeitä. FytoFittuntia suositellaan yhdistämään 
syvävenyttelytunnin kanssa peräkkäin, jolloin 
saadaan parhaimmat tulokset kehonhuollosta.

 Kuntoliikuntaa 
 Leinmäellä 8 3 0 1 1 4 5

Leinmäen kylätalo  to 17.30-18.30
13.9.-13.12.  10.1.-25.4.
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
Monipuolista ja vaihtelevaa jumppaa. Välineinä 
oman kehon paino, kepit, kahvakuulat, jump
pakuminauhat. lopuksi hyvä, kattava venyttely
tuokio. koostetaan jumppa ryhmän toivomuk
sien mukaiseksi. sopii hyvin myös senioreille.

 Naisten kuntoliikuntaa  
 Itäkulmalla 8 3 0 1 1 4 7

Itäkulman koulu  to 18.00-19.00
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Ohjaajana Taru Nieminen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 6.9. mennessä
k äydään läpi  k aik k i  l ihasr yhmät. 
alkuverryttelyssä nostetaan sykettä helpoilla 
askelluksilla, jonka jälkeen tehdään kiinteyttä
vät ja vahvistavat lihaskuntoliikkeet. lopuksi 
venyttelyt.

 Liikuntaa 
 Itäkulmalla 8 3 0 1 1 4 9

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 18.00-19.30  25.9.-4.12.  8.1.-26.3. 
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 18.9. 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 
20.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Ohjaajana Jari Kiveinen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 13.9. mennessä
sisältää alkuverryttelyn, ohjattua jumppaa ja 
pääosin lentopalloa. kurssi on tarkoitettu yli 
35vuotiaille kuntoilijoille.

 Kuntoliikuntaa 
 Suontakana 8 3 0 1 1 5 5

Suontaan koulu  to 19.00-20.00
13.9.-13.12.  10.1.-25.4.
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 6.9. mennessä
lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikku
vuutta. käytetään oman kehon painoa ja eri 
välineitä. lukukauden aikana eri teemoja esim. 
niskaselkä, rvp, keppijumppaa, kehonhuol
toa jne.

 Pumppi 8 3 0 1 1 6 2

FinnLamex-halli, Peilisali  to 19.15-20.15 
13.9.-29.11.  10.1.-25.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 €
lihaskestävyyttä kehittävä tunti tankoa, levypai
noja ja steplautaa hyväksi käyttäen. Tunti sisäl
tää alkulämmittelyn sekä venyttelyt. Pumppi ei 
sisällä askelsarjoja ja sopii siten jokaiselle. Painot 
voi valita oman kuntotasonsa mukaan.

 Naisten kunto-
 jumppa aamu 8 3 0 1 1 2 8

Laitilan Urheilutalon sali
ma 10.30-11.30  17.9.-10.12.
7.1.-29.4.   Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä

 Naisten kunto-
 jumppa ilta 8 3 0 1 1 2 9

Laitilan Urheilutalon sali  
ma 17.30-18.30  17.9.-10.12.
7.1.-29.4.  Ohjaajana Katja Kataja 
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihas
kuntoon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikku
vuuteen. käytetään oman kehon painoa ja 
eri välineitä. lukukauden aikana eri teemo
ja, esim. niskaselkä, rvp, keppijumppa jne. 
Tähän jumppaan voivat osallistua ne, jot
ka haluavat jumpata aamupäivällä, mut
ta myös vuorotyöläiset ovat tervetullei
ta. Vuorotyöläiset voivat valita viikoittain 
osallistuvatko kuntojumpan aamu vai il
tavuoroon. aamun kuntojumppa kokoon
tuu 10.3011.30, illan kuntojumppa 17.30
18.30.
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Tulossa keväällä mm.

Juttu-tupa, kohtaamis-
paikka afaattisille
henkilöille 
laitilan kirjasto, kurssi alkaa tammikuus
sa 2019, tarkempaa tietoa opiston kevä
tohjelmassa. ohjaajana sosionomi (aMk 
musiikkiterapeutti) elise erämaa.
juttutupa on afaattisille henkilöille suun
nattu kurssi, jonka tavoite on edistää osal
lisuutta, ehkäistä sosiaalista syrjäytymistä 
sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun ja 
kommunikoinnin sekä vuorovaikutustai
tojen harjoittamiseen turvallisessa ryh
mässä. kurssi toteutetaan yhteistyössä 
aivoliitto ry:n kanssa

 Sydänliikkuja 8 3 0 1 1 6 5

Laitilan Urheilutalon sali  ma 16.00-17.00 
10.9.-26.11.  7.1.-29.4.
Liikunnan AT, PT  Katja Kataja
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 3.9. mennessä
lihaksistoa voimistavaa liikuntaa. keppejä, ku
minauhoja, käsipainoja välillä apuna käyttäen. 
ota mukaan oma jumppaalusta ja juomapullo.

 Tuolijumppa 8 3 0 1 1 7 1

Opistotalo  ma 12.00-13.00
10.9.-26.11.  7.1.-29.4.
Liikunnan AT, PT  Katja Kataja
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 3.9. 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
18.9.-20.11.  15.1.-9.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 11.9. mennessä
Ikääntyneille sopivaa musiikkiliikuntaa, jonka 
sisältö ja ohjaaja vaihtelevat. Mukaan ei tarvita 
omia välineitä. ohjelmat kuormittavat ja virkis
tävät sopivasti koko kehoa.

 CORE 8 3 0 1 1 7 4

FinnLamex-halli, Peilisali  pe 16.00-16.45 
14.9.-30.11.  11.1.-26.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 7.9. mennessä
Core on lihaskuntotunti jossa keskitytään kes
kivartalon vahvistamiseen. Tunnilla käytetään 
monipuolisesti eri välineitä jättipallosta levy
painoihin. Tunnilla vahvistetaan sekä pinnalli
sia että syviä lihaksia ja kehitetään keskivarta
lon kehonhallintaa. 

 Allas-
 voimistelu A 8 3 0 1 1 8 6

Laitilan Terveyskoti  ma 9.30-10.15
17.9.-19.11.  14.1.-8.4.
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 10.9. 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 
molemmin puolin kaitein varustettuna tai jopa 
hissillä. reippaan alkulämmittelyn jälkeen teh
dään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. 
lopuksi kevyttä venyttelyä ja rentoutus. 

 Allas-
 voimistelu B 8 3 0 1 1 8 7

Laitilan Terveyskoti  ke 10.15-11.00
19.9.-21.11.  16.1.-10.4.
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 12.9. 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 
molemmin puolin kaitein varustettuna tai jopa 
hissillä. reippaan alkulämmittelyn jälkeen teh
dään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. 
lopuksi kevyttä venyttelyä ja rentoutus. 

 Vesi-
 jumppa A 8 3 0 1 1 9 1

Laitilan uimahalli  ma 19.00-19.45
17.9.-3.12.  7.1.-1.4.  Uimahallin ohjaaja 
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 10.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahal
lin vesijumppaaltaassa. käytössä erilaisia ve
siliikuntavälineitä lihaskunto ja jumppaliikkei
den tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja 
soveltuu parhaiten työikäisille. kurssimaksun li
säksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu. 

 Vesi-
 jumppa B 8 3 0 1 1 9 2

Laitilan uimahalli  ke 19.00-19.45
12.9.-28.11.  9.1.-3.4. 
Uimahallin ohjaaja  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 5.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin 
uudessa vesijumppaaltaassa. 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
17.9.-3.12.  7.1.-1.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 10.9. 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
19.9.-5.12.  9.1.-3.4.  Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 12.9. 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. 

Terveys 
Niska- ja 
selkäryhmä A 8 3 0 2 1 2 1

Terveyskoti  ma 16.30-17.30
24.9.-26.11.  14.1.-8.4.
Terveyskodin fysioterapeutti Jenni Lehto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 17.9. mennessä
kolottaako selkä, juiliiko niska? niska
selkäryhmässä kiinnitetään huomiota rangan 
hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. ryhmässä et
sitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan 
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa. 
ryhmä on tarkoitettu pienistä niska hartia tai 
selkävaivoista kärsiville.

Niska- ja 
selkäryhmä B 8 3 0 2 1 2 2

Terveyskoti  ma 16.30-17.30
24.9.-26.11.  14.1.-8.4. 
Terveyskodin fysioterapeutti Jenni Lehto
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 17.9. mennessä
kolottaako selkä, juiliiko niska? niska
selkäryhmässä kiinnitetään huomiota rangan 

hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. ryhmässä et
sitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan 
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa. 
ryhmä on tarkoitettu pienistä niska hartia tai 
selkävaivoista kärsiville.

Tasapainoryhmä, syksy 8 3 0 2 1 2 5

Laitilan Terveyskoti  to 10.30-11.30
20.9.-22.11.  17.1.-28.3.
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 13.9. 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.

Kilot kiinteiksi 8 3 0 2 1 3 0

Poukanvillen hyvinvointikeskus
ma 18.00-19.30  24.9.-10.12.
Terveyskodin ohjaajat  Kurssimaksu 45 €
Ilm. 17.9. mennessä
kilot kiinteiksi on liikuntapainotteinen laihdu
tusohjelma. se on tarkoitettu naisille, jotka ei
vät välttämättä ole aiemmin kuntoilleet, mutta 
joilta löytyy halua löytää iloinen tapa liikkua ja 
laihtua yhdessä ryhmän kanssa. kohderyhmänä 
ovat lievästi ylipainoiset työikäiset naiset, joil
la ei ole terveydellisiä esteitä liikunnalle. kilot 
kiinteiksi ohjelman avulla osallistujia kannus
tetaan kohentamaan liikunta ja ravintotottu
muksia, parantamaan kuntoa ja alentamaan 
painoa. kurssilla tähdätään uusiin elintapoihin 
ja pysyviin tuloksiin.

Elämäni kirja – 
ohjattu oma tahto 8 3 0 2 1 3 7

Poukanvillen hyvinvointikeskus
to 12.00-13.00  20.9.-4.10.
Terveyskodin ohjaajat  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 13.9. mennessä
elämäni kirja on tarkoitettu mahdollistamaan 
yksilöllistä kohtaamista erilaisissa elämäntilan
teissa. se kertoo sinusta. elämäni kirjaan voit 
kirjata tapoja ja tottumuksia, siihen voit listata 
mitä haluat syödä, kuunnella ja harrastaa, mitä 
toiveita sinulla on siitä, miten sinusta huoleh
ditaan ja kuka saa olla osallisena hoitopäätök
siä tehtäessä. kurssilla täytetään työkirjaa, jon
ka aiheena olet sinä. elämäni kirjan tarkoitus 
on, että voisimme elää mielekästä elämää läpi 
koko elämän.

Muistijumppa 8 3 0 2 1 3 9

Poukanvillen hyvinvointikeskus
ke 12.00-13.00  19.9.-21.11.
Terveyskodin ohjaajat  Kurssimaksu 25 €
Ilm. 12.9. 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.

Avustajakurssi 8 3 0 2 1 4 0

Poukanvillen hyvinvointikeskus
pe 14.30-15.30  5.10.-2.11.
Terveyskodin ohjaajat  Kurssimaksu 20 €
Ilm. 6.9. mennessä
eväitä omaishoitajille ja vapaaehtoisille avus
tajille. kurssilla annetaan avustamisen käytän
nön opetusta ja vinkkejä arkeen, kuten miten 
avustan pyörätuoli/rollaattori liikkujaa tai mi
ten autan heikkokuntoista siirtymisissä. Tietoa 
erilaisista avustamistilanteista. kurssilla kuul
laan myös eri sairauksien tuomista rajoitteista, 
apuvälineistä ja etäyhteyksistä.

Mielenterveyden 
ensiapu 1 
 8 3 0 2 1 4 5

Opistotalo  la 10.00-13.00  22.9.-13.10. 
Ohjaajana Katja Kataja  Kurssimaksu 20 € 
Ilm. 15.9. mennessä
Mielenterveyden ensiapu® 1 eli MTea®1: 
Vuorovaikutteinen kurssi mielenterveydestä 
ja hyvinvoinnista arjessa. elämän aikana tarvi
taan joustavuutta ja vahvuutta myös tällä alu
eella. roolit vaihtelevat ikäkausien mukaan ja 
yllättävissä haasteissa. Miten vahvistaa mielen 
”lihaksia” ja tehdä ”mielenhuoltoa”? Tule hake
maan työkaluja! kurssi ei keskity mielen saira
uksiin ja niiden tunnistamiseen vaan jokaiselle 
hyödyllisiin arjen taitoihin. kurssi on suomen 
Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensi
apu 1 eli MTea®1. kurssimaksuun sisältyy tänä 
vuonna oppikirja, jonka arvo 30€. 
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Ravattulan Ristimäen
kirkonpaikka 1 3 0 1 2 0 7

Viikaisten koulu  ma 18.00-19.30
22.10.  Arkeologi Juha Ruohonen
Luentomaksu 6 € 
suomen vanhimman tunnetun kirkon jään
nökset sijaitsevat aurajoen varrella kaarinan 
ravattulassa. ristimäeltä on 2010luvulla aloi
tetuissa arkeologisissa tutkimuksissa löytynyt 
1100luvulla perustetun kirkkorakennuksen ki
vinen perustus, kirkkomaan aidan pohjaa sekä 
laaja ruumiskalmisto. kaivauksissa esiin saa
tu aineisto muokkaa kokonaiskuvaa kristinus
kon omaksumisesta ja varhaisesta kirkollisesta 
kulttuurista suomessa. samalla se kertoo pai
kallisyhteisön sisällä tapahtuneista vähittäisis
tä muutoksista. luentomaksu verkossa tai kä
teisellä paikan päällä.

Hihansuusta säärisiteisiin – 
rautakauden vaatemuotia 
Ristimäeltä 1 3 0 1 2 0 8

Viikaisten koulu  ma 18.00-19.30 
12.11.  Arkeologi Jaana Riikonen
Luentomaksu 6 € 
Monista ravattulan ristimäeltä kaivetuista hau
doista on löytynyt jäänteitä vainajan vaatetuk
sesta. useimmat näistä ovat naisten hautoja. 
luennolla kerrotaan, kuinka lähes tuhat vuot
ta vanhoja tekstiilejä tutkitaan ja mitä ne kerto
vat myöhäisrautakauden hautaustavoista, vaa
temuodista ja käsityötaidosta.

Vuosi 1918 
Uudessakaupungissa 1 3 0 1 2 0 9

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30  20.11. 
Esa Lahtinen, Matti Jussila
Luentomaksu 6 €
Tekeillä olevan kirjan pohjalta pidettäväl
lä luennolla kuullaan sisällissodan ajasta 
uudessakaupungissa.

Perinnepiiri 1 3 0 1 2 2 1

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
Joka 3. viikko  ma 13.00-14.30
17.9.-10.12.  VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 10 €
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 17.9., 15.10., 12.11. 
sekä 10.12. 

Perinnepiiri, Lokalahti 1 3 0 1 2 2 2

Lokalahden seurakuntakoti Paanula
Joka 4. viikko  to 18.00-19.30 
27.9.-20.12.   
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 10 € 
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 18 Paanulassa. kokoontumispäivät 
syksyllä ovat 27.9., 25.10., 22.11. ja 20.12.

Perinnepiiri, Pyhämaa 1 3 0 1 2 2 4

Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa
Joka toinen viikko  to 13.00-14.45
27.9.-22.11.  17.1.-11.4. 
FM Päivi Mikola  Kurssimaksu 10 €
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia 
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin. 
syksyn kokoontumispäivät ovat 27.9., 11.10., 
25.10., 8.11. ja 22.11. keväällä kokoonnutaan 
17.1., 31.1., 14.2., 14.3., 28.3. ja 11.4.

Karjalainen perinnepiiri  1 3 0 1 2 2 5

Pohitullin koulu  Joka 3. viikko
ti 14.00-15.45  18.9.-27.11.  15.1.-16.4. 
FM Päivi Mikola  Kurssimaksu 10 €
Puhutaan ja huastetaan karjalaan ja karjalai
suuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan ku
via ja filmejä. kokoonnutaan syksyllä 18.9., 9.10., 
30.10., 13.11. ja 27.11. kevään kokoontumispäi
vät ovat 15.1., 5.2., 26.2., 19.3., 2.4. ja 16.4.

Hiun historiapiiri 1 3 0 1 2 2 6

Viikaisten koulu  ti 18.00-19.45
25.9.-4.12.  22.1.-23.4.
FM Päivi Mikola  Kurssimaksu 8 € 
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia 
hiun alueesta kertovaa historiateosta varten. 
syyskaudella kokoontumisia on neljä: 25.9.  
16.10., 6.11.ja 4.12. keväällä samoin neljä: 22.1., 
12.2., 5.3. ja 23.4.

Muut yhteis -
kunnalliset aineet
Kulttuurikahvila 1 3 0 2 2 1 8

Eri kokoontumispaikkoja  Joka 4.vko
ke 18.00-19.30  19.9.-12.12.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua  Ilm. 19.9. mennessä
kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritie
to ja kahvitteluhetki. Voit osallistua yhteen tai 
useampaan tilaisuuteen. ei lukukausimaksua, 
mutta varaudu kullakin kerralla pieneen kah
vi/teemaksuun. kokoontumiset klo 18, syk
syn ohjelmassa:
19.9. sankarikissa roope maailman ainoa avus
tajakissa uudessakaupungissa, heidi Tuurala. 
uudenkaupungin kirjasto (alinenkatu 34).
24.10.suomi ja Viro 100 kulttuurin silta, yhte
yksiä, taiteen ja identiteetin yhtenäisyyttä ja 
eroja, jaana Vasama. uudenkaupungin kirjasto
21.11. Mitä kaikkien lasten tulisi saada kuul
la satuina, tarinoina ja kirjoina. lastenkirjojen 
esittelyä ja kirjavinkkausta, kaarina liukkonen. 
uudenkaupungin kirjasto
12.12. joulujuhlaa ja tunnelmointia, musiikkia, 
runoja ja tarinoita, Merettarien glögi ja pipari
tarjoilu. sorvakkokoti (sairaalakatu 12).

Ikis-luennot 
-videoluentosarja 1 3 0 2 2 3 2

Kaupunginkirjasto, Alinenkatu 34
ke 14.00-16.00  10.10.-7.11.
Eri asiantuntijoita  Kurssimaksu 5 € kerta
opisto järjestää yhteistyössä jyväskylän kesäyli
opiston kanssa Ikääntyvien yliopistotoimintaan 
liittyvän videoluentosarjan, jossa asiantuntijat 
käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden 
välityksellä. luentosarjaa seurataan syyskau
della kaupunginkirjastossa kolmena keskiviik
kona klo 1416. huom. IkIsluennoille ei ole ala 

eikä yläikärajaa!
syksyn aikataulu ja aiheet:
10.10. rahan valta ja hyvinvointiyhteiskun
nan tulevaisuus. Professori sixten korkman, 
aaltoyliopisto ja professori jukka Pekkarinen, 
jyväskylän yliopisto.
31.10. suomalaisuuden alkuperä, mitä geenit 
kertovat. Professori Päivi onkano, Turun yli
opisto
7.11. 100 vuotta sisällissodasta FT, tutkija 
Tuomas hoppu, Tampereen yliopisto

Viro-lauantai 1 3 0 2 2 2 2

Pohitullin koulu  la 10.00-16.30  13.10. 
 Vapaa pääsy

jo perinteiseksi käynyt Virolauantai Pohitullin 
koululla, jossa luentojen ohella myynnissäkir
joja, levyjä ja virolaisia herkkuja. Paikalla myös 
kahvila virolaistyyylisin leivonnaisin.
Päivän luennot:
10.0010.45 jaana Vasama, ajankohtaista Virossa
11.0011.45 kaisa liukkonen, lepäisiltä ruotsiin
12.1513.00 Maimu Berg, Virolaisen kirjallisuu
den huippuvuodet
13.1514.00 jarmo Virmavirta, Minun Vironi
14.1515.00 aihe ja luennoitsija varmistuu myö
hemmin
15.0016.20 rodeo  dokumentti Viron uudel
leen itsenäistymisestä

Luennoille voi ilmoittautua 
ennakkoon opiston nettisi-
vujen kautta. Ilmoittautumi-
sen yhteydessä kannattaa 
maksaa luentomaksu omas-
sa verkkopankissa.
Ennakkoon maksettu luen-
tomaksu tekee luennolle
saapumisesta sujuvampaa.
Luentomaksut voidaan 
myös kerätä paikalla
tai laskuttaa jälkikäteen. 

Historia
Merelliset illat, syksy 1 3 0 1 2 0 2 

Kulttuurikeskus Cruselli  Joka 4.vko
to 18.00-20.00  20.9.-13.12.
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana
Matti Jussila  Vapaa pääsy
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 20.9. Freya darby ja Perove högnäs: 
herzogin Cecilie
To 11.10. ari niittyluoto: uusikaupunkilaisten 
sillinkalastus pohjoisilla vesillä
To 15.11. eero auvinen ja Matti jussila: 
sisällissota saaristossa
To 13.12. Martti auvinen: joulu merellä
kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa 
(kullervontie 11).

Merihistorian perinnepiiri 1 3 0 1 2 0 5

Hotelli Aquariuksen Saab-kabinetti
Joka 3. viikko  to 18.00-19.30 
13.9.-29.11.  Merihistoriallisen 
yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 € 
Vakkaopisto toteuttaa yhteistyössä 
uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyk
sen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka tarkoi
tuksena on toisaalta merellisen perinnetiedon 
talteen kerääminen, toisaalta tukiryhmänä toimi
minen merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville 
henkilöille. Perinnepiiri toimii myös ”ohjausryh
mänä” uudenkaupungin merenkulun 400vuo
tishistoriahankkeessa. Tarpeen mukaan kokoon
tumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita 
esim. Forum Marinumista. ryhmän kokoontu
mispäivät syyskaudella: 13.9., 4.10., 18.10., 8.11. 
ja 29.11. kokoontumispaikkana hotelliravintola 
aquariuksen saabkabinetti, jollei toisin ilmoiteta.

Arkadianmäen 
kirstunvartija 3 2 0 2 2 3 0

Viikaisten koulun auditorio  ke 18.00-20.15
19.9.  YTM Pertti Rosila  Luentomaksu 6 € 
arkadianmäen kirstunvartija on eduskunnan 
pitkäaikaisen talouspäällikön muistelmakirja 
ja kurkistus kulissien taakse. Miten kirja syn
tyi ja miten siihen 17.4. tapahtuneen julkista
misen jälkeen suhtauduttiin. siitä kertoo yh
teiskuntatieteiden maisteri, kirjan kirjoittaja 
Pertti j. rosila.

Varautuminen 
tulevaan A 3 2 9 8 2 2 2
Pohitullin koulu  to 14.00-16.00
pe 14.00-16.00  11.10.-12.10.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 30 €

 Ilm. 3.10. mennessä

Varautuminen 
tulevaan B 3 2 9 8 2 2 3
Pohitullin koulu  to 14.00-16.00
pe 14.00-16.00  18.10.-19.10.
Asianajaja (eläkkeellä) Tarmo Kangas
Kurssimaksu 30 €

  Ilm. 10.10. mennessä
Vanhuuden, sairastumisen takia tai muu
tenkin on hyvä varautua tulevaan. Tässä 
kaksi kertaa kokoontuvassa työpajassa 
käsitellään 60sivuisen oppimateriaalin 
pohjalta testamentit ja muut oikeustoi
met, selvitellään hoiva ja hoitotahtoa, 
edunvalvontaa, testamentti ja perintö
oikeutta sekä lahjoituksia ja näitten ve
roseuraamuksia. Myös lesken ja kuo
linpesän osakkaan asemaa selvitetään. 
opintomateriaalin eri lomakemalleista 
luonnostellaan osallistujille ko. aiheen ta
vallisimmat asiakirjat. Materiaalimaksu si
sältyy kurssin hintaan. lyhytkurssi
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Miten ravitsen aivojani 8 3 0 2 2 6 1

Viikaisten auditorio  ti 18.00-19.30
11.9.  FM, TtM laillistettu ravitsemus-
terapeutti Katja Mäkelä  Kurssimaksu 6 € 
Ilm. 11.9. mennessä
ravinnolla voi vaikuttaa vireystilaan, muistiin 
ja mielialaan päivittäin. Mutta mikä on hyvää 
aivoille? luennolla käsitellään ravitsemuksen 
merkitystä aivoterveyteen ja käydään läpi aivo
terveellisiä ravitsemusvalintoja. luentomaksu 
verkossa ilmoittautumisen yhteydessä tai pai
kan päällä (tasaraha).

Sepelvaltimotauti 
ja tavallisimmat
rytmihäiriöt 8 3 0 2 2 6 2

Viikaisten auditorio  ti 18.00-19.30 
9.10.  Lääketieteen lisensiaatti, 
yleislääkäri Marjatta Keihäskoski
Kurssimaksu 6 €  Ilm. 9.10. mennessä
sepelvaltimotauti on suomen tärkein kansan
sairaus, jonka oireet voivat olla salakavalia ja 
niiden tunnistaminen on tärkeää. Iän myötä 
etenkin eteisvärinärytmi yleistyy ja voi hoita
mattomana johtaa aivoverisuonen tukokseen 
verihyytymän kulkeutuessa sydämestä aivoi
hin. oman sykkeen seuraaminen kuuluu kan
salaistaitoihin.

Luonto ja ympäristö
Uusi tekniikka 
eläinten seurannassa 4 1 0 2 2 3 0

Viikaisten koulu  ti 18.00-19.30  16.10. 
Luontoharrastaja Antti Karlin
Luentomaksu 6 €  Ilm. 16.10. mennessä
luennolla tutustutaan uusien menetelmi
en käyttöön eläinten liikkeiden seurannassa. 
nykyaikana voidaan seurata reaaliajassa lin
tujen muuttoa, eläinten sukelluksia ja kalojen 
vaelluksia.

Tryffelien viljely 
meillä ja muualla 4 1 0 2 2 3 1

Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  31.10.
Tietokirjailija Antti Karlin
Luentomaksu 6 €   Ilm. 31.10. mennessä 
Tryffelit kiinnostavat ja niitä viljellään myös 
suomessa. luennolla kerrotaan, mitä tryffelit 
ovat ja minkälainen yritystoiminta tryffelien 
parissa toimii maailmalla.

Suomen matelijat ja 
sammakkoeläimet 4 1 0 2 2 4 0

Pohitullin koulu  ke 18.00-20.15
7.11. ja 21.11.
Erä- ja luonto-opas, AMT Jukka Palm
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 31.10. mennessä
Matelijoihin ja sammakkoeläimiin erikoistu
nut luontokuvaaja jukka Palm esittelee kaikki 
suomessa tavattavat matelijat ja sammakko
eläimet. kuinka tunnistaa kyy ja rantakäärme? 
Miksi sisilisko katkaisee häntänsä? kuinka van
haksi voi elää vaskitsa? Millainen vilske käy sam
makoiden kutulammikolla? Mikä on manteri? 
Mukana ovat myös viime vuosina Varsinais
suomesta löydetyt uudet lajit, hietasisilisko sekä 
vihersammakoihin kuuluvat ruokasammakko ja 
pikkuvihersammakko. Voisiko niitä löytyä myös 
Vakkasuomesta? entä millaisilta paikoilta nii
tä voisi etsiä? 

Musiikki
Uudenkaupungin 
bändipajat
Pohitullin musiikkiluokka

 arkisin klo 12-16 välillä
 viikot 34-47 ja viikot 2-16

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 käyttäen. 
lukuvuoden aikana tutustutaan mm. seuraaviin 
soittimiin: piano, kitara, ukulele, basso, kantele, 
laattasoittimet, rummut ja muut rytmisoittimet. 
Bändipajoihin kootaan eriikäisten koululaisten 
ryhmiä 718 vuotiaille ilmoittautumisten mu
kaan. Ilmoittautuminen alkaa 15.8. ryhmiin jako 
opettajan toimesta (maks. 15/ryhmä) ilmoittau
tumisen päätyttyä verkossa.

VPK:n soittokunta 1 1 0 1 2 2 2

Vanha VPK:n talo torin laidalla
ti 18.30-21.00  14.8.-11.12.  8.1.-21.5. 
Lehtori Kari Leino  Kurssimaksu 50 €
Ilm. 14.8. mennessä
VPk:n soittokunnassa harjoitellaan monipuolista 
puhallinorkesteriohjelmistoa, myös viihdettä ja 
klassisenkin musiikin sävellyksiä. soittokunnan 
toimintaan kuuluu esiintyminen erilaisissa tilai
suuksissa. Tervetuloa uudet soittajat.

Kansanmusiikkiyhtye 1 1 0 1 2 2 5

Pohitullin koulu  ke 19.30-21.00
12.9.-28.11.  9.1.-10.4.
Opettaja avoin  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 Ámeni 1 1 0 1 2 3 1

Viikaisten koulu  ma 18.00-20.00
27.8.-3.12.  7.1.-10.4.
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 54 €  Ilm. 27.8. mennessä
naiskuorossa lauletaan 24 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
13.8.-10.12.  7.1.-6.5.
Rehtori Pekka Harmovaara
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 13.8. mennessä
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoi
tusta ja monipuolista mieskuoroohjelmiston 
valmistamista eri tilaisuuksiin. ensimmäisellä 
kerralla 14.8. klo 1819 otetaan vastaan uusien 
laulajien ilmoittautumisia!

Kitaransoitto 1 1 0 1 2 4 1

Pohitullin koulu  ma 15.00-20.00
3.9.-3.12.  7.1.-15.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu 260 €  Ilm. 28.8. mennessä
kitaransoiton yksittäisopetusta. 14 kokoontu
miskertaa lukukaudessa. huoM! kurssimaksu 
laskutetaan kahdessa erässä eli 130 € syksyl
lä ja 130 € keväällä. opetus käynnistyy viikol
la 37. Tarkempia tietoja oppilaan aikataulusta 
opettajalta, puh. 0440 552 848/Pete Pethman.

Gospel Choir – 
Gospelkuoro 1 1 0 1 2 5 0

Pohitullin koulu  to 18.00-20.00
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
BA Granger Simmons  Kurssimaksu 60 € 
Ilm. 13.9. mennessä
Gospel choir director, voice teacher and vocal 
coach, Granger T. simmons, invites you to join 
a new community choir, the Varsinaissuomi 
Community Gospel Choir! If you love trying 
new things, want to sing and learn more about 
vocal tehcnique and gospel performance, join 
us. Fun and inspiring sessions cover key aspects 
of vocal technique and gospel performance 
and we will learn and practice several gospel 
songs no experience is necessary and all ages, 
skill levels, races, religions are welcome! also, if 
you are a musician and want to join the band, 
please contact us!

Gospelkuoron johtaja, äänenkäytön opettaja 
ja äänivalmentaja Granger T. simmons kutsuu 
sinut mukaan liittymään tähän uuteen vakka
suomalaiseen gospelkuoroon! jos pidät uuden 
oppimisesta, haluat laulaa ja oppia laulutekniik
kaa ja äänenkäytön perusasioita sekä gospel
esiintymistä, niihin perehdymme näillä haus
koilla ja inspiroivilla tunneilla. opettelemme 
koko joukon gospellauluja. kaikki ovat terve
tulleita mukaan, iästä, taitotasosta, rodusta ja 
uskonnosta riippumatta. ja mikäli olet muusik
ko, tule ja liity bändiimme. Tervetuloa! huom. 
käytämme suomen ja englannin kieliä!

Individual Singing 
Lessons – yksinlaulua 1 1 0 1 2 5 2

Pohitullin koulu  ti 14.00-18.00
11.9.-27.11.  8.1.-2.4. 
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 206 €  Ilm. 4.9. mennessä
Indie recording artist, voice teacher and vocal 
coach, Granger T. simmons wants to work with 
you to improve your singing skills. Whether 
you are a beginner or a Master vocalist, he can 
offer interesting techniques that will help you 
learn your voice and work towards developing 
your unique sound. Voice teaching will focus on 
various techniques that help you to develop 
your voice to take it to the next level. Granger 
can help you with breath control and support, 
tone production and resonance, pitch control 
and musical intonation, proper formation of 
vowels and consonants as well as clarity of 
words. Vocal coaching, will help a more skilled 
vocalist perfect their technique, take care of 
and develop the voice even further, prepare 
for performances, develop skills that help with 

Tulossa keväällä mm.

Linnut tutuiksi,
kaksi luentoa ja retki 
Perehdytään maamme linnustoon, opi
taan lintujen tuntomerkkejä ja ääniä. 
kurssiin kuuluu opastettu linturetki. 
kurssin pitää antti karlin. ajankohta avoin.

mixing and blending the various high and low 
ranges of the vocal register, perfect diction and 
phrasing, pronunciation and articulation. The 
course fee is 103 € for autumn term and 103 € 
for spring term.

haluatko parantaa laulutaitoasi. oletpa sit
ten aloittelija tai mestariluokan vokalisti, tule 
kehittämään äänitekniikkaasi uudelle tasol
le. harjoittelemme hengityksen kontrolloin
tia, sävyjä ja resonanssia, äänenkorkeutta ja 
musiikillista intonaatiota, vokaalien ja konso
nanttien muodostamista ja selkeää ääntämis
tä. Äänivalmennuksessa jo pitemmälle kehitty
nyt laulaja voi parantaa tekniikkaansa, kehittää 
äänenkäyttöään ja ääntämistä ja valmistautua 
esiintymisiin. käytössä suomen ja englannin kie
li. kurssimaksu on 103 € sl ja 103 € kl.

Näyttämötaiteet
Teatteritaiteen 
perusopetus 
alkavat yli 10-v. 1 1 0 2 2 0 3

Kulttuurikeskus Cruselli  to 15.00-17.15
16.8.-13.12.  10.1.-16.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu sl 50 €, kl 50 €

 Ilm. 9.8. mennessä
kurssilla tutustutaan teatterin maailmaan iloi
sesti erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. 
Tutustutaan teatteriilmaisun eri muotoihin 
ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuoro
vaikutus  ryhmätyötaitoja sekä esiintyjyyttä. 
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään mie
likuvitus ja luovuus valloilleen sekä kokeillaan 
rohkeasti uutta. Tavoitteena pienimuotoisen 
näytelmän tai kohtausdemojen esitys keväällä.

Teatteritaiteen 
perusopetus, 
alkavat 7-10-v. 1 1 0 2 2 0 4

Kulttuurikeskus Cruselli  to 17.15-18.45
16.8.-13.12.  10.1.-16.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu sl 32 €, kl 32 €

 Ilm. 9.8. mennessä
kurssilla tutustutaan teatterin maailmaan 
iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. 
Perehdytään teatteriilmaisun eri muotoihin ja 
vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovaiku
tus ja ryhmätyötaitoja. ruokitaan lasten mie
likuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen 
avulla, sekä hypätään turvallisessa ympäristössä 
suuriin seikkailuihin eri roolien kautta.

Improkurssi 1 1 0 2 2 0 5

Kulttuurikeskus Cruselli  ke 19.00-21.00
19.9.-21.11.  16.1.-3.4.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu sl 33 €, kl 33 €

 Ilm. 12.9. mennessä
kurssi on tarkoitettu jo jonkin verran improvi
saatiota tehneille ja perusasiat osaaville nuorille 
(16v) ja aikuisille. kurssilla tutustutaan improvi
saation eri tekniikoihin ja syvennetään omaa il
maisua ja osaamista. kurssilla syvennetään omia 
vuorovaikutus ja esiintymistaitoja niin yksilö 
kuin ryhmäharjoituksilla. rikotaan rajoja, veny
tetään henkseleitä ja ennen kaikkea hankitaan 
kosolti naururyppyjä.

Vain muutaman 
huijarin tähden 1 1 0 2 2 0 6

Kulttuurikeskus Cruselli   Syyslukukau- 
den aikataulu sovitaan. Teatterinjohtaja
Jari Luolamaa   Kurssimaksu 50 €
kurssi jatkuu keväältä, eikä sille oteta
uusia osallistujia.
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Kuvataide 
Torstaimaalarit, 
päiväryhmä 1 1 0 3 2 2 4

Seikowin kivikoulu  to 10.00-12.45
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
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.

Akvarellimaalauksen
perusteita 1 1 0 3 2 2 6

Seikowin kivikoulu  la 12.00-15.00
13.10.-20.10.  Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 2.10. mennessä
Tällä aloittelijoille ja vähän edistyneemmillekin 
sopivalla kurssilla voit kokeilla akvarellimaalauk
sen mahdollisuuksia. Mallina kukka tai hedel
mäasetelma. aihe voi olla myös omavalintainen. 
Mukaan vesivärit, siveltimet ja akvarellipape
ria, jota voi ostaa myös opettajalta. lyhytkurssi.

Erityisryhmien 
kuvataidekerho, isot 1 1 0 3 2 2 8

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ti 17.00-18.00  18.9.-11.12.  15.1.-9.4. 
Sosionomi, lastentarhanopettaja Irina 
Taipalus-Suominen ja erityisopettaja
Pipsa Appelblom  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 11.9. mennessä
Tervetuloa aikuisten kuvataidekerhoon. kerho 
tarjoaa työtilat ja välineet. kerhon tarkoitus on 
innostaa monipuoliseen käsillä tekemisen har
rastukseen sekä leppoisaan yhdessäoloon tai
teen parissa.

Erityisryhmien 
kuvataidekerho, pienet 1 1 0 3 2 2 9

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ti 18.15-19.15  18.9.-11.12.  15.1.-9.4. 
Sosionomi, lastentarhanopettaja Irina 
Taipalus-Suominen ja erityisopettaja 
Pipsa Appelblom  Kurssimaksu 40 €
Ilm. 11.9. mennessä
Tervetuloa mukaan lasten ja nuorten yhteiseen 
kuvataidekerhoon. kerho tarjoaa työtilat sekä 
välineet monipuoliseen taiteen tekemiseen 
ja mahdollistaa tekemisen ilon, onnistumisen 
tunteen sekä itseilmaisun kokemuksen. kerho 
antaa tukea ja kannustusta jokaiselle tekijälle.

Kuvataide, Kalanti 1 1 0 3 2 3 5

Kalannin yläkoulu  to 17.30-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 6.9. mennessä
Pääosin öljy ja akryylimaalaukseen keskittynyt 
ryhmä, myös pastellimaalaus ja vaikka piirtä
minenkin tarvittaessa mukana. aiheiden oma
kohtaista kehittelyä, sommittelua, värioppia ja 
eri maalaustekniikoita. Vastaalkajat ja nuoret 
ovat tervetulleita mukaan, opetus on yksilöllistä.

Ikonien polimentti-
kultauskurssi 1 1 0 3 2 4 0

Seikowin kivikoulu  pe 16.00-20.00
la 10.00-18.00  su 10.00-18.00
9.11.-11.11.  Ikonimaalari Raija Laiho
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 31.10. mennessä
Valitse malli jossa on ornamentti sädekehäs
sä, taustassa tai molemmissa. kiinnitä lautaan, 

maalata ei vielä saa. kullat maksetaan opettajal
le. lautoja ja muita tarvikkeita saatavana myös 
jonkin verran. kurssilla ehtii aloittaa myös ”puh
taalta laudalta”. kurssi alkaa pe klo 1620 jatkuen 
la ja su klo 1018 ja se pidetään opiston kuva
taidetiloissa seikowin ns. kivikoulun (valkoinen 
rak.) tiloissa. erityiskurssi.

Raku-kurssi 1 1 0 3 2 4 1

Viikaisten koulu  ke 17.00-20.15
la 10.00-17.00  12.9.-29.9.
Kuvataiteilija Jonna Oksanen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 3.9. mennessä
rakukeramiikka on perinteinen japanilainen 
tapa tehdä keramiikkaa. esineet valmistetaan 
perinteisin käsinrakennusmenetelmin ja raa
kapoltetaan sähköuunissa. lasituspoltto tapah
tuu ulkona lieskauunissa, jonka jälkeen esineet 
savustetaan. jokainen rakuesine on ainutker
tainen, koska savustuksen voimakkuus sekä 
lasitepinnan pelkistyminen ja säröily ovat en
nalta arvaamattomia. kurssipäivät 12.9. klo 17.
20.15 esineiden valmistus, 19.9. klo 17.20.15 
esineiden valmistus 26.9. klo 17.20.15 esinei
den lasitus ja 29.9. klo 10.17.00 rakupoltto. 
Materiaalimaksu 25€/hlö maksetaan opetta
jalle ensimmäisenä kurssipäivänä käteisellä. 
Materiaalimaksu sisältää 5kg rakusavea, lasit
teet, vahat ja muut tarvittavat materiaalit sekä 
rakupolton. erityiskurssi.

Taide osaksi elämää 1 1 0 3 2 7 1

Viikaisten koulu  ti 14.30-17.30
4.9.-20.11.  8.1.-2.4.
Taiteilija, ekspressiivinen taideterapeutti 
Auli Sormunen  Kurssimaksu 84 €

 Ilm. 28.8. mennessä
kurssilla avataan ovia taiteen ilmaisulliseen ja 
hyvää tekevään voimaan. etsimme uusia ulottu
vuuksia ja näkökulmia omaan elämään taiteen 
tekemisen kautta. Taiteen avulla voi löytää vas
tauksia hiljaisiin mielessä pyöriviin kysymyksiin. 
kurssilla oppii myös erilaisia tapoja toteuttaa tai
detta vapaasti ja luovasti, vailla oikein tekemi
sen paineita. erityisosaaminen on sivuseikka, 
kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. kurssilla 
teemme kuvia monilla eri tekniikoilla, soitamme 
ja etenkin kuuntelemme musiikkia, rentoudum
me, annamme sanojen tulla kirjaimiksi, liikum
me ja keskustelemme. keskeistä on yhdessä te
keminen ja kokeminen sekä asioiden jakaminen 
luottamuksellisesti ryhmässä. Materiaaleista ke
rätään erillinen maksu.

Keraaminen 
kuvanveisto 1 1 0 3 2 8 2

Viikaisten koulu  ma 14.00-17.00
17.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 €
keramiikkaa sekä vastaalkajille 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.

TAITEEN 
PERUSOPETUS 
Lasten ja nuorten 
kuvataidekoulu 
Uudessakaupungissa
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 varten. 
Perusopinnot koostuvat tasolta toiselle ete
nevistä kokonaisuuksista ja ne on tarkoitet
tu 519vuotiaille. 56vuotiaat kokoontu
vat 45 min. kerrallaan, vanhemmat tunnin 
tai kaksi. ryhmät kokoontuvat 14 kertaa lu
kukaudessa, töiden näyttely on toukokuus
sa. kurssimaksu laskutetaan kahdessa eräs
sä, puolet syksyllä ja puolet keväällä ja se 
sisältää tunneilla käytettävät materiaalit. 
kuvataidekoulu kokoontuu seikowin kou
lun pihapiirissä olevassa ns. kivikoulussa (3. 
krs.) susanna Pihlajan johdolla, yli 13vuo
tiaiden ryhmä Viikaisten koululla opettaja
naan auli sormunen.
huoM! kuvataidekouluun on hyvä ottaa 
mukaan jokin taiteilijatakki (essu, iso pai
ta tms.).

Maanantain ryhmät ajalla 
3.9.-3.12. ja 7.1.-15.4.

7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 1
klo 15.0016.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

9-10 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 2 
klo 16.1517.15, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

5-6 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 3 
klo 17.3018.15, kurssimaksu 38 € sl, 38 € kl

Tiistain ryhmät ajalla 
4.9.-4.12. ja 8.1.-16.4.

7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 3 0 4
klo 15.0016.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

11-12 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 5
klo 16.1517.45, kurssimaksu 60 € sl, 60 € kl

5-6 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 6
klo 18.0018.45, kurssimaksu 38 € sl, 38 € kl

Yli 13-vuotiaat 1 1 0 3 2 1 0
klo 17.3020.30, kurssimaksu 74 € sl, 74 € kl

Keskiviikon ryhmät ajalla 
5.9.-12.12. ja 9.1.-17.4.

9-10 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 7
klo 15.0016.00, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

7-8 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 8
klo 16.1517.15, kurssimaksu 48 € sl, 48 € kl

11-12 -vuotiaat 1 1 0 3 2 0 9
klo 17.3019.00, kurssimaksu 60 € sl, 60 € kl 

Luontokuvauksen 
perusteet 1 1 0 3 2 1 1

Pohitullin koulu  ke 18.00-21.00
10.10. ja 24.10.
Erä- ja luonto-opas, AMT Jukka Palm
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 2.10. mennessä
ammattiluontokuvaaja jukka Palm opastaa 
käytännönläheisesti, miten päästään kiehto
van harrastuksen pariin tai saadaan uutta pot
kua omaan kuvaamiseen. kurssilla opimme, 
miten siirrytään automaattiasetuksilla kuvaa
misesta manuaaliasetuksien käyttämiseen. 
luontokuvauksen aihepiirien, kuten makro
kuvauksen, maisemakuvauksen ja eläinten koju
kuvauksen perusteet tulevat niin ikään tutuiksi. 
opettelemme hyödyntämään sommittelusään
töjä sekä käymme läpi millaista välineistöä eri 
aiheita kuvattaessa tarvitaan. kurssille osallistu
minen ei edellytä ennakkoosaamista, mutta sii
tä saa enemmän irti, jos on jo hieman kuvannut.

Tanssi
Dance mix, 7-10-v. 1 1 0 5 2 4 9

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 16.30-17.30  28.8.-4.12.  8.1.-14.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi 
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu 
show ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla 
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatiota, 
monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja ve
nytellään. kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin 
luovuutta ja iloa. kurssi järjestetään yhteistyös
sä Tanssistudio 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 17.30-18.15  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 Tanssistudio spiraalin 
kanssa puvustuksen. kurssimaksu 150 € mak
setaan kahdessa osassa, syksyllä 80 € ja kevääl
lä 70 €.

Satubaletti, 5-6-v. 1 1 0 5 2 5 1

Pohitullin ryhmäliikuntasali 
ti 18.15-19.00  28.8.-4.12.  8.1.-14.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lasten
tanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja 
hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamis
ta. luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja ja 
pieniä tansseja. Mukana on myös luovia harjoit
teita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa lii
kemielikuvitusta. kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamat
ta tanssin iloa! kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssistudio spiraalin kanssa puvustuksen osal
ta. kurssimaksu 150 € maksetaan kahdessa eräs
sä, syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.
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Baletti, 7-10-v. 1 1 0 5 2 5 2

Pohitullin ryhmäliikuntasali ti 19.00-19.45 
 28.8.-4.12.  8.1.-14.5.

Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perus
liikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon 
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 
hahmottamista. luvassa on tanssitekniikkaa, pe
rusasentoja ja pieniä tansseja. kaikki harjoitteet 
suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! kurssi jär
jestetään yhteistyössä Tanssistudio spiraalin kans
sa puvustuksen osalta. kurssimaksu 170 € makse
taan kahdessa erässä, syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Aikuisbaletti 1 1 0 5 2 5 3

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 19.45-20.45  28.8.-4.12.  8.1.-14.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä. 
Tavoitteena on lisätä kehonhallintaa, tasapai
noa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunti koos
tuu alkulämmittelystä, balettitankoosuudesta, 
keskilattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja 
venyttelystä. liikkeen hurmaa kauniista musii
kista nauttien! Tervetuloa mukaan kaikenikäiset 
ja kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnalli
suuden kehittämisestä kiinnostuneet!

Sanataide
Iltahämärässä – 
Pohjoismaisen kirjallisuusviikon 
avajaistilaisuus 1 1 0 6 2 2 1

Kaupunginkirjasto  ma 19.00-20.30 
12.11.  Eri ohjelmaa  Ei kurssimaksua
Maanantaina käynnistyvä 22. Pohjoismainen 
kirjallisuusviikko juhlistaa ääneenlukua, poh
joismaista kertojaperinnettä ja kirjallisuutta. 
ohjelmaa sekä kahvia ja teetä tarjolla. kaikki 
kirjallisuuden ystävät ovat lämpimästi ter
vetulleita, vapaa pääsy! Tilaisuuden järjestä
jinä ovat uudenkaupungin Pohjolanorden, 
kaupunginkirjasto ja Vakkaopisto.

Runokamari 1 1 0 6 2 4 0

Kaupunginkirjasto  Joka toinen viikko
ke 10.00-11.30  12.9.-21.11.
KM, logonomi Merikki Jäntti
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 3.9. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme ! ryhmä valit
see kirjailijoita ja teemoja, joiden pohjalta etsi
tään ja luetaan runoja ja muita lyhyitä tekstejä, 
ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista. 
Toimintaa suunnitellaan yhdessä. Tuo mukana
si ensimmäisellä kerralla jokin haluamasi runo 
tai teksti! kokoonnumme kahden viikon välein.

Sanaseikkailijat 9-12-v. 1 1 0 6 2 4 1

Kaupunginkirjasto  ke 14.00-15.30
29.8.-21.11.  9.1.-3.4. 
Musiikkiterapeutti-sosionomi (AMK) 
Elise Erämaa  Kurssimaksu 44 €
Ilm. 21.8. mennessä
sanaseikkailijat on sanataideopetusta 912 
vuotiaille: iloista ja värikästä sanaleikkiä vivah
teikkain maustein. Tutustumme kirjallisuuden 
lajeihin, luemme ja kirjoitamme, rakennamme 
esityksiä, pelaamme ja leikimme. rikastamme 
kieltä ja mieltä musiikilla, ilmaisuharjoituksilla, 
liikkeellä, kuvilla ja esineillä. kokeilemme erilai
sia tapoja sanoa ja kirjoittaa sama asia, rönsyi
lemme ja tiivistämme. opettelemme tunnis
tamaan oman äänemme maailmassa, joka on 
sanoja väärällään. harjoittelemme rohkaisevan 
palautteen antamista. opettelemme kuuntele
maan sekä hiljaista että kovaa ääntä.

Elämäkerrallisen 
kirjoittamisen kurssi 1 1 0 6 2 4 5

Pohitullin koulu  to 14.45-17.00
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Toimittaja, kirjoittaja Pirkko Varjo
Kurssimaksu 56 €
entinen ”Muistot talteen kirjoittamalla” kurs
si jatkuu uudella nimellä ja on tarkoitettu kai
kenikäisille, jotka haluavat kirjoittaa ja keskus
tella omista muistoistaan ja toivovat ohjausta ja 
tukea kirjoittamiseen. et tarvitse tietokonetta, 
kynä ja paperi riittävät. kurssin päättyessä olet 
koonnut itsellesi arvokkaan kokoelman muisto
ja ja arjen historiaa. huom! keväällä ei kokoon
tumista talvilomaviikolla 8.

Elämäkerrallisen 
kirjoittamisen 
iltakurssi 1 1 0 6 2 4 6

Pohitullin koulu  to 17.30-19.45
20.9.-13.12.  10.1.-4.4.
Toimittaja, kirjoittaja Pirkko Varjo
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 11.9. mennessä
kurssi on tarkoitettu kaikenikäisille, jotka halu
avat kirjoittaa ja keskustella omista muistois
taan ja toivovat ohjausta ja tukea kirjoittami
seen. et tarvitse tietokonetta, kynä ja paperi 
riittävät. kurssin päättyessä olet koonnut itsel
lesi arvokkaan kokoelman muistoja ja arjen his
toriaa. huom! keväällä ei kokoontumista talvi
lomaviikolla 8.

Rekipeittokirjonta 1 1 0 4 2 0 7

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15  11.9.-4.12.  15.1.-9.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 4.9. 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.

Ompelun aamu 
 1 1 0 4 2 1 0

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00  19.9.-28.11.  9.1.-17.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 12.9. mennessä
ompelun aamupäivän työpajassa tehdään eri
laisia ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mu
kaan. kurssilla voidaan tehdä kangaskukkaroi
ta, kehyslaukkuja, tunikoita, erilaisia vaatteita ja 
asusteita sekä esimerkiksi tilkkutöitä ja konekir
jontaa. käytettävissä on saumureita, ompeluko
neita ja kaavalehtiä. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi 
ja työvuorojesi mukaan. Ilmoittaudu joko aamu 
tai iltaryhmään sen mukaan, kumpaan pääset 
useimmin. Illan ja aamun ompelupajoihin voi 
tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista ker
tamaksulla, joka on 6 €. kokoontumiskerrat syk
syllä: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.

Ompelun ilta 
 1 1 0 4 2 1 1

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30  19.9.-28.11.  9.1.-17.4. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 12.9. mennessä
ompelun illan työpajassa tehdään erilaisia 
ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. 
kurssilla voidaan tehdä kangaskukkaroita, 
kehyslaukkuja, tunikoita, erilaisia vaatteita ja 
asusteita sekä esimerkiksi tilkkutöitä ja kone
kirjontaa. käytettävissä on saumureita, ompelu
koneita ja kaavalehtiä. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi 
ja työvuorojesi mukaan. Ilmoittaudu joko aamu 
tai iltaryhmään sen mukaan, kumpaan pääset 
useimmin. Illan ja aamun ompelupajoihin voi 
tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista ker
tamaksulla, joka on 6 €. kokoontumiskerrat syk
syllä: 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11.

Käden taidot 
Kudonta, Pyhämaa 1 1 0 4 2 0 1 

Kammelan koulu  ti 18.15-20.30
25.9.-27.11.  15.1.-26.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 18.9. 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
25.9.-27.11.  15.1.-26.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 18.9. 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 talon kudontatupa
ma 18.00-20.15  24.9.-26.11.  14.1.-25.3. 
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 17.9. 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
ke 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
20.9.-22.11.  17.1.-28.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 13.9. 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
18.9.-20.11.  8.1.-19.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 62 €  Ilm. 11.9. mennessä
opiskellaan nypläyksen perustietoja ja taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. on tar
koitettu sekä aloittelijoille että alkeet jo osaaville.
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Ommellaan vaatteita
syksyyn 1 1 0 4 2 1 2

Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
1.10.-22.10.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 24.9. mennessä
ommellaan saumurilla ja ompelukoneella vaat
teita syksyyn ja talveen. Tutustutaan syksyn uu
siin kaavoihin ja kankaisiin. Voit tulla ompele
maan niin lasten kuin aikuistenkin vaatteita, 
kaavoja on myös miesten vaatteisiin. opetellaan 
ompelun perustaitoja, joten aikaisempaa ompe
lukokemusta ei tarvitse olla. lyhytkurssi.

Ommellaan 
vaatteita lapselle 1 1 0 4 2 1 3

Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
29.10.-12.11.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 14 €
Ilm. 22.10. 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.

Paidat ja tunikat trikoosta, 
Pyhämaa 1 1 0 4 2 1 6

Kuivarauman VPK:n talo  pe 17.30-20.30 
la 10.00-16.00  21.9.-22.9. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 14.9. mennessä
Tule ompelemaan mukavat paidat ja tunikat 
helppojen kaavojen mukaan. kurssi soveltuu 
myös lapselle yhdessä aikuisen kanssa ja nuo
rille. käytettävissä on saumureita, ompelukonei
ta ja monenlaisia kaavoja. halutessasi voit ot
taa oman saumurin tai ompelukoneen mukaan. 
opetellaan ompelun perustaitoja, joten aiem
paa ompelukokemusta ei tarvita. lyhytkurssi.

Makramee eli solmeilu 1 1 0 4 2 2 0

Pikkukylän puoti & Runonkulman Galleria
pe 18.00-20.30  la 10.00-15.00
12.10.-13.10.  Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 5.10. mennessä
Makramee on vanha työtapa, jolla taipuisis
ta naruista muutamilla perussolmuilla saat to
teutettua esim. koruja, vöitä, kasseja, tyynyjä, 
amppeleita ja vaikka riippukeinun. Työkaluina 
ovat omat kädet ja pöydän reunaan kiinnitet
tävä puristin. Taipuisia naruja ovat mm. puuvil
la, juutti, sisal, pellava, villa ja ontelokude. ota 
mukaan eri vahvuisia naruja, puristin ja sakset. 
ks. netistä (esim. pinterest ja youtube) solmei
lumalleja. opettaja tuo myös paljon mallikirjo
ja. lyhytkurssi.

Kehruupäivä 1 1 0 4 2 2 1

Pohitullin koulu  la 10.00-16.00  10.11. 
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 1.11. mennessä
Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiem
min kehrännyt, tule kertaamaan jo opittua. kurssilla 
kehrätään värttinällä ja rukilla lankaa villasta ja pel
lavasta. Mukaan tarvitset oman rukin, värttinöitä on 
opistolla. omaa kehrättävää materiaalia voi ottaa 
mukaan, mutta kehruuvillaa voi ostaa kurssin oh
jaajalta. Mikäli haluat lainata opiston rukkia, ota yh
teys johanna kivistöön p. 0445853102. lyhytkurssi.

Keppihevonen 
huovuttamalla 1 1 0 4 2 2 3

Pohitullin koulu  ke 17.30-20.30
17.10.-31.10.  Tekstiiliartesaani 
Marita Karlsson  Kurssimaksu 16 €
Ilm. 10.10. 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. aikuinen ja lapsi pari huovuttavat yhdessä 
ja maksavat yhden kurssimaksun. lyhytkurssi.

Kasvivärjäys mikrossa 1 1 0 4 2 2 4

Pohitullin koulu  su 9.00-17.00  7.10. 
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 27.9. mennessä
Tiesitkö, että kasvivärjäystä voi tehdä myös mik
rossa? Tämä tekniikka tuo erilaisia mahdolli
suuksia ja tällä kurssilla värjäämmekin ihania 
liukuvärjättyjä ja monivärisiä lankoja kasvivä
reillä. Materiaalimaksu. lyhytkurssi.

Villasukka varpaista
varteen 1 1 0 4 2 2 5

Pohitullin koulu  ti 17.30-20.30
25.9.-9.10.  Tekstiiliartesaani 
Marita Karlsson  Kurssimaksu 15 €
Ilm. 18.9. mennessä
kurssilla neulotaan villasukat varpaista varteen. 
opetellaan magic loop tekniikkaa ja käydään 
läpi erilaisia kantapäävaihtoehtoja sekä muita 
huomioitavia asioita aloituksesta päättelyyn. 
Tervetuloa oppimaan uutta ja neulomaan myös 
vaikka ne ihan ensimmäiset villasukat!

Neulevintti 1 1 0 4 2 2 6

Pikkukylän puoti & Runonkulman Galleria 
Joka toinen viikko  ke 16.45-19.00
12.9.-5.12.  30.1.-10.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 7.9. mennessä
neulevintissä opetellaan ja kerrataan neulomi
sen ja virkkaamisen perustekniikoita ja harjoi
tellaan erikoistekniikoita kurssilaisten toiveiden 
mukaan. jokaisella kerralla on jokin yhdessä va
littu aihe, mutta mukaan voi ottaa aina myös 
oman keskeneräisen työn. kurssi sopii aloitte
lijoille sekä neuleharrastajille. Voit tulla neule
vinttiin myös ilman ennakkoilmoittautumista. 
kertamaksu on 6 €. seuraavan kokoontumisker
ran aihe kerrotaan opiston nettisivuilla www.
vakkaopisto.fi kohdassa ajankohtaista n. viikkoa 
ennen kokoontumista. kokoontumiskerrat syk
syllä 12.9. 26.9. 10.10. 24.10. 7.11. 21.11. ja 5.12.

Haapsalun huivi 1 1 0 4 2 2 8

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
ma 17.30.-20.30  24.9.-22.10.
Ohjaajana Aet Abel  Kurssimaksu 15 €
Ilm. 10.9. mennessä
Tällä kurssilla opit neulomaan aidon kolmikul
maisen haapsalun pitsihuivin. kurssilla puhum

me haapsalun pitsin historiasta, neulontaan 
sopivista langoista ja huivien käyttötavoista. 
lisäksi keskustelemme pitsin rakenteesta ja 
pitsien hoidosta. kurssin pääpaino on kuiten
kin neulomisessa. erityistä huomiota kiinnitäm
me huivin aloittamiseen, eestiläisten nyppyjen 
neulomiseen, reunan tekoon ja valmiin huivin 
viimeistelyyn pingoittamalla. huivilankaa voi 
ostaa opettajalta, ilmoita lankatarpeesta hy
vissä ajoin johanna kivistölle p. 0445853102. 
kurssiin sisältyy huivin neulomisohjeen lisäksi 
kirjallista materiaalia pitsihuiveista ja linkit inter
netistä löytyvään oppimateriaaliin. kurssia suo
sitellaan kokeneemmille neulojille. Teretulemast 
oppimaan ja neulomaan Viron kauneimpia pit
sihuiveja! lyhytkurssi.

Vaate- ja sisustus-
kankaiden maalaus
siveltimellä, Kalanti 1 1 0 4 2 3 0

Kalannin yläkoulu  pe 18.00-20.30
la 10.00-15.00  28.9.-29.9.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 21.9. mennessä
Maalaamme puuvilla tai puuvillasekoitekankai
ta, joista voit ommella vaatteita, tyynyjä, verho
ja ym. Voit koristemaalata myös kenkiä, laukku
ja, farkkuja, takkeja, hattuja jne. kankaat voivat 
olla värillisiä vaaleasta mustaan asti. ota mu
kaan pestyjä kankaita tai vaatteita ja asusteita. 
opettaja tuo tarvittavat värit ja välineet (mate
riaalimaksu käytön mukaan) sekä paljon malli
kirjoja, joista voi kopioida aiheita. lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 2 3 2

Pohitullin koulu  ti 18.00-20.15
11.9.-30.10.  5.2.-2.4.  Brita Laine
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 4.9. 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.

Kehyskukkarot 
ja -laukut 1 1 0 4 2 3 6

Pohitullin koulu  ma 17.30-20.30
19.11.-3.12.  Kädentaitojenopettaja 
Johanna Kivistö  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 12.11. mennessä
Valmistetaan kehys eli nipsukukkaroita ja lauk
kuja erilaisista kankaista. opetellaan kaavoi
tus ja kehyksen kiinnittäminen. kaavoituksessa 
on useita vaihtoehtoja ja laukkuun voi käyttää 
monenlaisia kehyksiä. opettajalta saa ostaa lii
maa ja kehyksiä, mutta halutessasi voit tuoda 
omia mukanasi. kukkaroihin ja laukkuihin so
pivat puuvillan ohella myös monet muut kan
kaat. lyhytkurssi.

Kirjotut kirjat 1 1 0 4 2 4 1

Pohitullin koulu  la 09.30-17.00
su 09.30-17.00  13.10.-14.10.
Kirjansitojamestari Tarja Rajakangas
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 4.10. mennessä
kirjonta siirtyy tällä kurssilla kirjan selkään! 
Tehdään mukavasti käteen sopivia taipuisa
kantisia kirjasia. kannet voi päällystää kankaal
la tai ohuella nahalla. Voidaan käyttää kierrä
tysmateriaaleja, esim. vanhaa nahkatakkia tai 
rikkinäistä pöytäliinaa. Myös paksut nahat so
pivat. sidoksen rakenne on itsessään liimaton 
eli sivut kiinnittyvät kansiin koristeellisilla näky
viin jäävillä selkäompeleilla, jotka lainaavat ul
konäkönsä kirjonnasta. niiden ompelu on mu
kavaa jumppaa aivoille  aloitetaan helposta ja 

edetään halujen mukaan! opettaja lähettää lis
tan tarvittavista materiaaleista, mutta häneltä 
saa myös ostaa kaiken tarvittavan. lyhytkurssi

Nahkalaukku 1 1 0 4 2 4 6

Pohitullin koulu  la 10.00-16.00  6.10. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 28.9. mennessä
kurssilla tehdään nahkainen olkalaukku. 
hyödynnetään ompelukoneen teflonpainin
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.

Vanhan ikkunan 
tai oven kunnostus 1 1 0 4 2 5 2

Pohitullin koulu  Joka toinen viikko
su 10.00-14.45  26.8.-21.10.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 36 €
Ilm. 20.8. mennessä
kunnostetaan vanha ikkuna perinteisin mene
telmin (mahdollisuus kunnostaa myös vanhaa 
peiliovea tai vastaavaa)  alusta lähtien, käyden 
läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä valmis ik
kuna/ovi. ensimmäisellä kerralla kunnostetta
va työ mukaan, jotta voidaan tehdä työsuunni
telma. kokoontumispäivät ovat: 26.8. 9.9. 23.9. 
7.10. ja 21.10. erillinen tarvikelista. Teaching 
also in english.

Lasitaidetta 
puutarhaan 1 1 0 4 2 5 3

Pohitullin koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  22.9.-23.9.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 17.9. mennessä
Tule tekemään lasisia korentoja, lintuja, perho
sia, kukkia, rivimerkkejä ym. puutarhaasi. Valmis 
sulatettu työ voidaan kiinnittää metallivarteen 
tai ripustaa puuhun. ota mukaasi muistiinpa
novälineet, piirustuspaperia, sakset, lyijykynä 
ja viivain. sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikal
ta. sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon 
mukaan ja työkalumaksu 6 e. opettajalle. kysy 
lisää p. 0505590056. lyhytkurssi.



UUSIKAUPUNKI 20
Jouluiset 
lasinsulatustyöt 1 1 0 4 2 5 5

Pohitullin koulu  la 9.00-16.00
su 9.00-16.00  8.12.-9.12.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 3.12. mennessä
Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatusla
sista jouluisia lasikoristeita, tonttuja, tähtiä ym. 
pieniä töitä. Materiaaleja voi ostaa kurssipai
kalta. Työkalumaksu 6 e maksetaan opettajal
le. sulatettavista töistä peritään sulatusmaksu 
työn koon mukaan. Mukaan muistiinpanoväli
neet, piirustuspaperia, lyijykynä, sakset, viivain 
sekä lasityövälineet, jos on. lisätietoja opetta
jalta puh. 050 559 0056. lyhytkurssi

Perhonsidonta 1 1 0 4 2 5 7

Pohitullin koulu  ti 18.00-21.00
18.9.-6.11.  Ohjaajana Esa Laaksonen
Kurssimaksu 35 €  Ilm. 11.9. mennessä
kurssilla tutustutaan perhonsidontaan; välineisiin, 
materiaaleihin ja työtapoihin ja tehdään erilaisia 
perhoja. opistolla on sidontapenkkejä, mutta oman 
sidontapenkin voi ottaa mukaan. kurssilla materi
aalimaksu ja voidaan tehdä myös yhteistilauksia.

Puu- ja metallityö 1 1 0 4 2 6 0

Pohitullin koulu  to 18.00-20.15
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 6.9. 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
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu 65 €  Ilm. 5.9. mennessä
käyttö ja koristeesineiden sekä kalusteiden 
valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleis
ta. Myös vanhojen kunnostusta.

Huonekalujen kunnostus 1 1 0 4 2 6 2

Pohitullin koulu  ti 18.00-21.00
18.9.-27.11.  8.1.-26.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 11.9. 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 3

Viikaisten koulu  ti 18.00-21.00
18.9.-27.11.  8.1.-26.3.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) 
Elsi Nieminen  Kurssimaksu 70 € 
Ilm. 11.9. mennessä
Valmistetaan puusta koriste ja käyttöesineitä, pe
rehdytään myös niiden pintakäsittelyyn. aloitetaan 
tutustumalla koneiden ja laitteiden käyttöön, suun
nittelemalla tehtävää työtä sekä laskemalla mate
riaalimenekkiä. Tarkoitettu yhtä hyvin aloitteleville 
kuin kokeneemmillekin puutöistä kiinnostuneille. 
kurssilaiset hankkivat materiaalin itse.

Puutöiden perustaidot 1 1 0 4 2 6 8

Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30
la 10.00-16.00  su 10.00-16.00
3.10.-14.10.  Teknisentyönopettaja
Matti Salmila  Kevät 20 € 
Ilm. 26.9. mennessä
kurssilla opetellaan puutöiden perustaitoja, 
miten käytetään erilaisia käsityövälineitä ja 

miten kootaan esimerkiksi huonekaluja. saat 
myös tietoa siitä, mitä perustyövälineitä koto
na olisi hyvä olla. osallistujilla ei tarvitse olla mi
tään etukäteistaitoja. ensimmäisellä kokoon
tumiskerralla päätetään, mikä esine kurssilla 
valmistetaan ja mitä taitoja halutaan oppia. 
kokoontumiskerrat ke 3.10. klo 1819.30 ja la
su 13.14.10. klo 1016. lyhytkurssi.

Vakan valmistus, 
Kaukan kyläkoti  1 1 0 4 2 6 9

Kaukan kyläkoti  ke 18.00-21.00
24.10.-28.11.  Kulmala Timo
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 17.10. mennessä
kurssilla perehdytään vakan tekemisee
en ja valmistetaan puinen/vanerinen vakka. 
Vakkamuotteja on kahta kokoa. Pieni ja iso vak
ka menevät päällekkäin. opettaja tuo tarvitta
vat materiaalit. lyhytkurssi.

Keramiikka 1 1 0 4 2 7 1

Viikaisten koulu  ma 17.00-20.00
17.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 11.9. mennessä
keramiikkaa sekä vastaalkajille että kokeneem
mille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan saven 
mahdollisuuksia. kurssilla tehdään käyttöesineitä 
käsin rakentamalla ja dreijaten ja haetaan myös 
ideoita vanhoista malleista ja muista kulttuureis
ta. Materiaalimaksu käytön mukaan.

Hopeatyöt 1 1 0 4 2 7 2

Pohitullin koulu  ke 17.30-20.30
26.9.-14.11.  Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 19.9. mennessä
kurssilla harjoittelemme hopeatyön perusteknii
koita. suunnittelemme ja teemme koruja hopea
levystä ja langasta: sormuksia, korvakoruja, riipuk
sia ja rannekoruja. Mahdollisuus valmistaa koruja 
myös omista hopeaesineistä, esim. lusikoista tai 
haarukoista. Materiaaleja voi ostaa opettajalta (ei 
aterimia), mutta niitä voi hankkia myös etukäteen 
itse. Työkalumaksu 5 €, käteismaksu.

Joulukortteja, -lyhtyjä ja 
-palloja, Kalanti 1 1 0 4 2 7 4

Kalannin yläkoulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  1.12.-2.12.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 23.11. mennessä
Tehdään joulukortteja luovasti monin tek
niikoin, lyhtyjä kierrätyslaseista ja pikareista 
ja palloja vanhoista joulu ja styroxpalloista. 
käytämme samoja värejä, tekniikoita ja koris
telumateriaaleja kaikkiin näihin osioihin. ota 
mukaan laseja, pikareita ja joulupalloja, kaiken 
muun voit hankkia paikan päältä. 

Mehiläisvahakynttilä 1 1 0 4 2 7 5

Pohitullin koulu  la 10.00-14.30  24.11. 
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 16.11. 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. kurssi soveltuu myös lapsille yhdessä 
aikuisen kanssa. lyhytkurssi.

Karkkikoruja 
fimomassasta 1 1 0 4 2 7 7

Pohitullin koulu  la 10.00-14.00  15.9. 
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 7.9. mennessä
Valmistetaan iloiset ja herkulliset karkkikorut 
fimomassasta. Perustarvikepaketti maksaa 10 

€/hlö, sisältää 2 x korviskoukkuparit, sormus
pohjan ja kaulakoru ja rannekorunauhan + fi
momassat. kurssille voivat osallistua 14 v. täyt
täneet ilman aikuista ja 8 v. täyttäneet aikuisen 
kanssa. lyhytkurssi.

Hopeatyön alkeiskurssi 1 1 0 4 2 7 8

Pohitullin koulu  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  29.9.-30.9.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 21.9. 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 8 1

Pohitullin koulu
ma 17.30-19.45  ti 17.30-19.45
ke 17.30-19.45  28.8.-10.9.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 13 €  Ilm. 21.8. mennessä
kurssilla valetaan pienimuotoisia töitä pihaan, 
puutarhaan ja kodin kaunistukseksi. Tee itsellesi ja
lanjäljet polulle tai tonttu ihmettelemään pihan tai 
talon elämää. Pimeisiin iltoihin voit valaa jalustat 
ulkoroihuille tai vaikka kokeilla tuikkualustojen va
lamista. Tutustumme kuivabetonin mahdollisuuk
siin, joka on yksinkertainen, halpa ja kestävä mate
riaali moniin töihin. Betonista saadaan ilmeikästä 
pintaa riippuen sen karkeusasteesta ja käytettä
vistä muoteista. kurssille kannattaa ottaa mukaan 
erilaisia muovi, lasi, pahvi tai silikonimuotteja 
sekä ruukkuja. koristeluun kasvin lehtiä, muovi
sia koristeita, pitsejä, koristekiviä yms. ohjaaja tuo 
myös joitain materiaaleja. Itselle kannattaa hank
kia oma säkki s30valmisbetonia sekä kumihans
kat ja hengityssuojain. kokoontumiskerrat: ti 28.8. 
ke 29.8. ti 4.9. ja ma 10.9. lyhytkurssi.

Sytykesipsit  ja -ruusut 1 1 0 4 2 8 2

Pohitullin koulu  ke 17.30-20.30
pe 17.30-20.30  21.11.-23.11.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 14.11. mennessä
nyt on oiva hetki valmistaa, vaikka lahjapakettiin, 
takan ja nuotion sytyttämistä helpottavia sytyke
sipsejä sekä ruusuja. sipseihin tarvitset vain va
nulappuja ja kynttilämassaa tai kynttilänpätkiä. 
sipsien koristeluun voi käyttää serviettejä, joulu
kortteja ja kynttiläväriä. jos sinulla on pyöreä ku
violeikkuri korttien leikkaamiseen, ota sekin mu
kaan. sytykeruusuihin käytetään vanulappujen 
sijaan kananmunakennoja. ensimmäisellä ker
ralla tarvitset myös leivinpaperia ja pihdit, ei niitä 
parhaimpia. Toisella kerralla teemme lisää ja myös 
pakkaamme sipsit ja ruusut esim. Pringles tai la
sipurkkeihin. Tätä varten on hyvä ottaa mukaan 
purkkeja, koristeita, teippiä tai liimaa. lyhytkurssi.

Kädentaitomessut 
Tampereella 1 1 0 4 2 8 5

Lähtö Vehmaalta ja Uudestakaupungista
su 08.00-20.00  18.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 18.10. 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 ja ugin linjaautoasemalta klo 8.30. Paluu n. 
klo 20. Perilläoloaika messuilla n. 11.3017.00. 
Pääsylippu sisältyy matkan hintaan. lisätietoa 
messuista netissä www.tampereenmessut.fi

Tulossa keväällä mm.

Perinnelelukurssi 1 1 0 4 2 9 2
Pohitullin koulu ti 17.0020.00,
pe 17.0020.00 lasu 10.0016.30 1.5.2.

Lasitaidetta 
kesäpuutarhaan 1 1 0 4 2 5 4
Pohitullin koulu, lasu 9.0016.00 27.28.4.

Vakan valmistus 1 1 0 4 2 7 0
kaukan kyläkoti ke 18.0021.00 30.1.13.3.

Muinaiskorut 1 1 0 4 2 7 3
Pohitullin koulu lasu 10.0016.00 9.10.3.

Puutarhaveistoksia
kierrätyskankaista 1 1 0 4 2 7 6
kalannin yläkoulu lasu 10.0016.00
16.17.3. 

Hopeaketjun
alkeiskurssi 1 1 0 4 2 7 9
Pohitullin koulu lasu 10.0016.00 13.14.4.

Puukkokurssi 1 1 0 4 2 8 0
kappelimäen koulu,
laitila pesu 18.1.27.1.

Joulukoristeita havusta ja 
mustikanvarvuista 1 1 0 4 2 8 7

Pohitullin koulu  ma 18.00-21.00
26.11.-10.12.
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 19.11. mennessä
Tehdään joulukoristeita havusta, mustikan
varvuista ja muistakin luonnonmateriaaleista, 
kuten koivunoksista. Voit tehdä esim. kransse
ja, köynnöksiä, havupallon tai siilin. Mukaan 
omat sakset ja punontalankaa. Materiaalia voi 
tuoda mukanaan, mutta myös opettajalta saa 
ostaa sitä. 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
ti 17.00-21.00  30.11.-4.12.
Käsityön ja taideaineiden
suunnittelijaopettaja, nukentekijä 
Teija Ruuhikorpi-Mäki  Kurssimaksu 34 € 
Ilm. 19.11. mennessä
Tonttu ilmestyi suomalaiseen kulttuuriin 
1800luvun 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 
sisältää tarvittavien työvälineiden käytön ja ma
teriaalit ”alastoman” tontun valmistamiseen. 
Vaatetuskankaat eivät sisälly materiaalimak
suun.. Ilm. 19.11. mennessä materiaalitilausten 
vuoksi. kurssilaisille lähetetään tietoa kurssista ja 
materiaaleista. lisätietoja www.nukkekamari.fi
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Kielet

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssit, jotta 
löydät itsellesi sopivimman kurssin! 
Kielten vastuuopettajalta voit kysellä 
lisää kursseista sekä esittää toivomuk-
sia (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai p. 044 585 3100).

Kursseilla käytettävän oppikirjan 
opiskelijat hankkivat itse (ensimmäi-
selle kerralle voi tulla ilmankin).
Sama kirja ”riittää” yleensä 2–4
lukukaudeksi, joten kaikille kirjakurs-
seille on tarjolla jatkokurssi keväällä.
Huom! kevään kursseille
pitää aina ilmoittautua erikseen.

Escalier 2 1 2 0 5 2 3 1

Pohitullin koulu  to 17.30-19.00
13.9.-29.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
ranskan kurssi kieltä kolme neljä vuotta opis
tossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaavil
le. oppikirjana escalier 2 (sanoma Pro), kappa
leesta 10. Taitotaso a2.

Pora 2 1 2 0 6 2 3 1

Pohitullin koulu  ke 17.30-19.00
12.9.-28.11.  Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Venäjän kurssi kieltä kolmisen vuotta opistossa 
opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. sopii 
myös kertauskurssiksi venäjää joskus aiemmin 
vähän enemmänkin opiskelleille. oppikirjana 
Pora! 2, Venäjää aikuisille (otava), kappalees
ta 4. Taitotaso a2.

Espanjaa aivan alusta 1 2 0 7 2 1 1

Pohitullin koulu  to 19.15-20.45
20.9.-13.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu aivan vastaalkajille. kurssilla opitaan 
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoi
tellaan tavallisissa arjen ja matkailun viestintäti
lanteissa tarvittavaa kieltä. oppikirjana Buenas 
migas 1 (otava). Taitotaso a1.

Buenas migas 1 
- pikastartti 1 2 0 7 2 2 0

Pohitullin koulu  la 10.00-13.15
su 10.00-13.15  22.9.-23.9.
FM Päivi Ruusuvuori  Kurssimaksu 12 €
Ilm. 6.9. mennessä
Yhden viikonlopun ”kiinniotto ja kertauskurssi” 
viime talven alkeiskurssilla olleille ja muille, jot
ka suunnittelevat jatkavansa espanjan opinto
ja kurssilla Buenas migas 1 (1207221). kurssilla 
käydään läpi oppikirjan kappaleiden 17 tär
keimmät asiat, joten kirja olisi hyvä olla jo han
kittuna ja mukana tunnilla. erityiskurssi.

Buenas migas 1 1 2 0 7 2 2 1

Pohitullin koulu  ti 18.00-19.30
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu vuoden verran espanjan alkeita opis
kelleille. kurssilla opitaan kielen perusrakentei
ta ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa ar
jen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa 
kieltä. oppikirjana Buenas migas 1 (otava), kap
paleesta 8. Taitotaso a1.

Buenas migas 2 1 2 0 7 2 3 1

Pohitullin koulu  ti 16.30-18.00
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. 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 ar
kipäivän kommunikointitilanteissa tarvittavaa 
kieltä. oppikirjana Buenas migas 2 (otava), kap
paleesta 10. Taitotaso a2.

Buenas migas 3 1 2 0 7 2 4 1

Pohitullin koulu  ti 19.30-21.00
18.9.-4.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
espanjan jatko ja kertauskurssi useamman vuo
den kieltä opiskelleille. kurssilla kehitetään pe
ruskielitaitoa edelleen, kerrataan ja syvennetään 
rakenteiden tuntemusta sekä laajennetaan sa
navarastoa. keskeisenä tavoitteena on saada 
rohkeutta puhumiseen ja oppia selviytymään 
espanjaksi erilaisissa arkipäivän viestintätilan
teissa. oppikirjana Buenas migas 3 (otava), kap
paleesta 6. Taitotaso B1.

Englantia aivan alusta 1 2 0 3 2 1 1

Pohitullin koulu   ke 16.15-17.45
12.9.-28.11.   FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Vastaalkajille 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 2 1 3

Pohitullin koulu  ma 16.15-17.45
17.9.-3.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu niille, jotka ovat englannin alkeita 
joskus opiskelleet, mutta kaipaavat niiden ker
tausta. kurssilla opiskellaan englannin kielen 
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan 
monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilan
teita. oppikirjana everyday english 1, englantia 
aikuisille (Finn lectura). Taitotaso a1.

Everyday English 2 1 2 0 3 2 2 1

Pohitullin koulu  ma 18.00-19.30
10.9.-26.11.    FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi englannin alkeita pari vuot
ta aiemmin opiskelleille. kurssilla opiskellaan li
sää kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä har
joitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän 

Maahanmuuttajien 
lukutaitokurssi 
(UMAKO) 1 2 0 1 2 0 1 
opisto järjestää nyt myös vapaan sivistys
työn uuden koulutustehtävän mukaista 
luku ja kirjoitustaidon sekä suomen kie
len koulutusta, joka on ilmaista maahan
muuttajille, joilla koulutustarve on kirjat
tuna kotoutumissuunnitelmaan. koulutus 
on suunnattu maahanmuuttajille, joiden 
elämäntilanteeseen ei kokopäiväopiske
lu sovellu. kurssi tarjoaa mahdollisuuden 
osaaikaiseen, joustavaan ja toiminnal
lisempaan lukutaidon ja suomen kielen 
koulutukseen. Tarkempia tietoja kurssis
ta kieltenopettaja Päivi ruusuvuorelta (kts. 
yhteystiedot edellä).

Suomen alkeiskurssi
 1 2 0 1 2 1 1
Pohitullin koulu  ma 19.30-21.00
ke 19.30-21.00  24.9.-28.11.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €

 Ilm. 17.9. mennessä
kurssilla tutustutaan suomen kieleen, har
joitellaan ääntämistä ja opetellaan pe
russanastoa ja fraaseja. Päätavoitteena 
on auttaa kurssilaisia pääsemään alkuun 
suomen kielen opinnoissa ja selviytymään 
auttavasti tavallisimmissa arkipäivän asi
ointitilanteissa. oppitunnit kaksi kertaa vii
kossa. Materiaalimaksu 10 € (maksetaan 
opettajalle). Taitotaso a1.

Suomen 
jatkokurssi 1 1 2 0 1 2 2 1
Pohitullin koulu  ti 17.30-19.00
25.9.-27.11.  FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €

 Ilm. 17.9.mennessä
Tarkoitettu suomea jo vähän opiskelleil
le (vuoden verran opistossa tai vastaavat 
tiedot). kurssilla laajennetaan sanavaras
toa ja harjoitellaan lisää erilaisissa arkielä
män tilanteissa tarvittavaa kieltä, opitaan 
puhumaan myös menneistä tapahtumista 
sekä kirjoittamaan lyhyitä arkipäivän vies
tejä. Taitotaso a1a2.

Suomen 
jatkokurssi 2 1 2 0 1 2 3 1
Pohitullin koulu  ti 19.00-20.30
25.9.-27.11.  FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 17.9. men-
nessä
jatkokurssi suomen kieltä jo enemmän 
osaaville. Tavoitteena on saada sujuvuut
ta puhumiseen ja laajentaa sanavarastoa, 
jotta opiskelija selviytyy entistä paremmin 
suomen kielellä jokapäiväisessä elämässä. 
aiheina kaikenlaiset arkielämän tilanteet, 
arkielämässä kohdattavat tekstit, suoma
lainen kulttuuri ja tavat sekä ajankohtaiset 
asiat. kotona on mahdollista tehdä vähän 
vaativampiakin kirjoitusharjoituksia opet
tajan ohjeiden mukaan. Taitotaso B1B2.

puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. oppikirjana 
everyday english 2, englantia aikuisille (Finn 
lectura). Taitotaso a1a2.

Aamuenglantia 1 2 0 3 2 3 1

Pohitullin koulu  ma 11.30-13.00
17.9.-3.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tarkoitettu englantia opistossa kolmisen vuotta 
opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaavil
le. kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden 
opiskelua sekä laajennetaan jokapäiväisessä 
kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa 
sanavarastoa. oppikirjana everyday english 3, 
englantia aikuisille (Finn lectura). Taitotaso a2.

Stepping Stones 1 1 2 0 3 2 5 1

Pohitullin koulu  to 17.30-19.00
20.9.-13.12.   FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
sopii englantia muutaman vuoden opiskel
leille, joille kielen keskeisimmät rakenteet ovat 
tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaa
minen olisi paikallaan. kirjan aihepiirit liittyvät 
matkailuun ja jokapäiväiseen elämään. kurssin 
tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kieli
taitoa  harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä 
saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. 
oppikirjana stepping stones 1 (Finn lectura), 
step 6. Taitotaso a2B1.

Englannin verkkokurssi
kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta

Communication
& Culture 1 2 0 3 2 7 1

Pohitullin koulu  ke 10.00-11.30
12.9.-28.11.  BA Granger Simmons
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
an english course for students with rather good 
language skills. The course will focus on learning 
about cultural expressions, norms and traditions. 
We will explore different topics in culture and 
identity, verbal and nonverbal communication, 
arts and expression and more. The class will 
consist of lectures, interactive conversation/
discussion, sharing opinions, group project 
work, short field trips, guest speakers and more. 
Come ready to open your eyes to the world 
around you, right in your own country.

Hallo! 1 1 2 0 4 2 2 1

Pohitullin koulu  to 19.15-20.45
13.9.-29.11.  FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
saksan kurssi kieltä vuoden verran opistos
sa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. 
sopii kertaukseksi vähän enemmänkin saksaa 
aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että paljon on 
unohtunut. käytännönläheisellä kurssilla opi
taan 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), kappa
leesta 6. Taitotaso a1.

Chez Olivier 1 1 2 0 5 2 2 1

Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30
12.9.-28.11.  FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
ranskan kurssi vuoden verran kielen alkeita 
opiskelleille. sopii kertaukseksi vähän enem
mänkin ranskaa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu 
että kaikki on unohtunut. kurssilla harjoitellaan 
erilaisissa arkielämän puhetilanteissa tarvittavaa 
kieltä. oppikirjana Chez olivier 1, ranskaa aikui
sille (Finn lectura), kappaleesta 7. Taitotaso a1.
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Marin kieli tutuksi 1 2 9 8 2 9 1

Pohitullin koulu  ke 19.00-20.30
24.10.-28.11.   
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 15.10. mennessä
kiinnostavatko suomen sukuiset kielet? 
useimmat tietävät, että unkari ja viro ovat suo
melle sukua, mutta muut kieliryhmät ovat vä
hemmän tunnettuja. lyhytkurssilla tutustutaan 
marin kieleen, joka on yksi näistä vähemmän 
tunnetuista. opettajana on äidinkielenään ma
ria puhuva aleksandra siivonen. opettajan ma
teriaali. erityiskurssi.

Viro-lauantai 13.10.
kts. tarkemmin sivu 15

Tieto- ja 
viestintätekniikka

Tietokoneen käyttö tutuksi 
(Windows 10) 3 4 0 1 2 0 1 

Pohitullin koulu  ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15  2.10.-16.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 28.9. mennessä
kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tieto
koneeseen ja sen käyttöön aivan alusta alka
en. hiiri ja näppäimistö sekä tietokoneen pe
rushallinta tulevat tutuiksi. harjoitellaan hiukan 
tekstin kirjoittelua ja muokkausta, tallennetaan, 
avataan ja tulostetaan valmiit tuotokset. lisäksi 
tutustutaan Internetin eli netin peruskäyttöön 
ja erilaisiin yleisiin palveluihin. Voit myös käyt
tää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi 
opetuskoneen rinnalla.

Netti- ja sähköpostikurssi 
(Gmail, Outlook) 3 4 0 1 2 0 2

Pohitullin koulu  to 17.00-20.15
18.10.-8.11.  
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 22 €  Ilm. 12.10. mennessä
kurssilla sukelletaan internetin ihmeelliseen 
maailmaan ja opitaan internetin ja sähköpos
tiohjelman hallittua käyttöä. kurssi sopii kaikil
le, jotka haluavat oppia käyttämään nettiä ja 
sähköpostia tehokkaasti. kurssilla luodaan oh
jatusti myös ilmainen Gmail tai outlook säh
köpostiosoite sitä tarvitseville.

Pilvipalvelu ja verkko-
sovellukset (Google) 3 4 0 1 2 0 3

Pohitullin koulu  ke 17.00-20.15
28.11.-5.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 22.11. mennessä
Mitä ovat pilvipalvelut ja verkkosovellukset? 
Miten niitä käytetään? Googlen ilmaiset palve
lut mahdollistavat mm. tiedostojen jakamisen 
ja tallennuksen verkkoon. kurssilla tutustutaan 
ilmaiseen Googlen drive pilvipalveluun sekä 
Googlen omien verkkosovelluksien käyttöön. 
kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden 
käyttöön Googletili eli tunnus.

Niksejä helppoon tekstin-
käsittelyyn (Word) 3 4 0 1 2 1 1

Pohitullin koulu  ke 17.15-20.30
10.10.-24.10.   FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 4.10. mennessä
Tutustutaan laajasti tunnetun Microsoftin teks
tinkäsittelyohjelman Wordin näppäriin ominai
suuksiin. lisäksi perehdytään asiakirjan peruskä
sittelyyn, sivun asetuksiin, kappalemuotoiluihin, 
standardiasiakirjan tekotapaan, taulukoiden, ku
vien ja grafiikan lisäämiseen asiakirjoihin sekä 
asiakirjan erilaisiin tallentamismuotoihin. Myös 
asiakirjateemat tulevat tutuiksi, samoin kuin 
vinkit helppoon tekstinkäsittelyyn, joilla saa 
tehtyä muutoksia asiakirjan perusasioihin no
peasti. ohjelmana käytetään Ms officen Word 
2016 tekstinkäsittelyohjelmaa.

Niksejä helppoon 
taulukkolaskentaan
(Excel) 3 4 0 1 2 1 2

Pohitullin koulu  ti 17.15-20.30
30.10.-13.11.  FM, tietotekniikan
opettaja Eveliina Hyytiä 
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 24.10. mennessä
Tutustutaan laajasti käytetyn Microsoftin tau
lukkotyökalun excelin näppäriin ominaisuuk
siin. lisäksi perehdytään taulukkoon työkirjassa, 
täyttökahvan käyttöön, kaavoihin ja muotoilui
hin, pikasuodatuksen käyttöön, erilaisiin kaavi
oihin (pylväs, ympyrä ja sparkline) sekä taulukon 
turvalliseen tallentamistapaan/lähettämiseen 
sähköpostissa. Myös helpot vinkit taulukko
laskentaan tulevat tutuiksi, joilla saa tehtyä 
muutoksia asiakirjan perusasioihin nopeasti. 
ohjelmana käytetään Ms officen excel 2016 
taulukkolaskentaohjelmaa.

Ilmainen toimisto-
ohjelmistopaketti 
(LibreOffice) 3 4 0 1 2 1 3

Pohitullin koulu  ma 17.30-20.45
22.10.-12.11.   FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 €  Ilm. 16.10. mennessä
kurssilla tutustutaan ilmaisen ja monipuolisen 
libreoffice toimistoohjelmistopaketin perus
teisiin, kuten esimerkiksi tekstiasiakirjojen ja 
taulukoiden tuottamiseen, muokkaukseen ja tu
lostamiseen, sekä yhteensopivaan muotoon tal
lentamiseen. kurssille voi ottaa mukaan oman 
tietokoneensa johon voidaan asentaa kurssin ai
kana libreofficen ilmainen toimistoohjelmisto.

Avoin atk- ja älylaitepaja 3 4 0 1 2 2 1

Pohitullin koulu  ma 17.00-20.00
3.9.-10.12.  Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 6 €/kerta
atk ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaittei
den käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkai
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut 
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. 
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tie
tokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. 
kokoontumiskerrat ovat 3.9., 17.9., 24.9., 15.10., 
19.11. ja 10.12. Pajalle voi osallistua niin mon
ta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. kurssimaksu 6 €/kerta 
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Älypuhelimet tutuksi 
(Android, iPhone) 3 4 0 1 2 2 2

Pohitullin koulu  ti 17.00-20.00 
27.11.-11.12.   Tietotekniikan opettaja 
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 18 €
Ilm. 21.11. mennessä
Älypuhelin tutuksi kurssilla tutustutaan älypu
helimen käytön perusasioihin ja käyttötapoihin
mm. netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuk
siin. lisäksi tutustutaan älypuhelimien moni
puolisiin ja hyödyllisiin ilmaisiin ohjelmiin eli 
appseihin, niiden turvalliseen asentamiseen ja
hallintaan sekä poistamiseen. oma älypuhelin
kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurs
sille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellai
sen ostamista.

Italiaa aivan alusta 1 2 0 8 2 1 1

Pohitullin koulu  ma 19.30-21.00
17.9.-3.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
Vastaalkajille tarkoitettu italian kurssi. sopii 
myös kertaukseksi niille, jotka ovat kielen al
keita aiemmin opiskelleet, mutta kaikki tun
tuu unohtuneen. kurssilla opiskellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan 
erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa tarvit
tavaa kieltä. oppikirjana Bella vista 1 (sanoma 
Pro). Taitotaso a1.

Bella vista 1 – kertaus 1 2 0 8 2 3 1

Pohitullin koulu  ma 18.00-19.30
17.9.-3.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
kertaus ja aktivointikurssi italiaa pari kolme 
vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tie
dot omaaville. kurssin aikana kertaamme kie
len keskeisiä rakenteita ja sanastoa oppikirjan 
Bella vista 1 pohjalta. oppitunneilla pääpaino 
on suullisen kielitaidon kehittämisessä – kuun
telun ja puhumisen harjoittelussa. kotona on 
mahdollisuus tehdä kirjallisia lisätehtäviä opet
tajan ohjeiden mukaan. Taitotaso a1.

keväälle 2019 on suunnitteilla kaikille 
avoin opintomatka sisiliaan (alustavas
ti vko 18). saaren kukkaloisto on tuolloin 
kauneimmillaan ja etnan huipulla vielä 
lunta. Matkalla pääset kokemaan mm. ai
tojen sisilialaisten pikkukylien tunnelmaa 
ja nauttimaan hyvistä Välimeren herkuis
ta! Viikon aikana teemme useita hyvin eri
laisia retkiä historiallisiin ja kauniisiin koh
teisiin (mm. siracusa ja etna), joten saaren 
upea luonto, värikäs historia ja kulttuu
ri sekä nykypäivä tulevat tutuiksi. Paikan 
päällä oppaana on italianopettajamme 
heidi amedeo, joka on asunut saarella 
useamman vuoden ajan. Matkanjohtajana 
toimii Vakkaopiston päätoiminen kielten
opettaja Päivi ruusuvuori. kiinnostaako? 
ota viimeistään 15.10. yhteyttä Päiviin 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai 
044.585 3100).

Tulossa keväällä mm.

Ruotsin aktivointia 
Pohitullin koulu, lyhytkurssi talvilomavii
kolla (vko 8)

Stepping Stones 2 -
englannin kertausta 
Pohitullin koulu, torstaisin

Ranskan kertauskurssi 
Pohitullin koulu, torstaisin

Venäjän tutustumiskurssi 
Pohitullin koulu, keskiviikkoisin helmi
maaliskuussa

Buenas migas 2 -
espanjan jatkokurssi 
Pohitullin koulu, tiistaisin

Bella vista 2 -
italian jatkokurssi 1 1 0 4 2 8 0
Pohitullin koulu, maanantaisin

espanjaan suuntautuvaa matkaa on myös 
toivottu vuosien varrella. nyt on suun
nitteilla opintomatka Galiciaan Pohjois
espanjaan syksyllä 2019. kiinnostaako? 
ota yhteyttä kieltenopettajaan 15.11. 
mennessä (paivi.ruusuvuori@vakkaopis
to.fi tai p. 044.585 3100). Mikäli kiinnos
tusta on riittävästi, aloitamme matkan 
tarkemman suunnittelun. sitovat ilmoit
tautumiset otetaan vasta kevätpuolella.
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Eläkeläisille tietokoneen
käyttö tutuksi (Windows 10)
 3 4 0 1 2 3 1

Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  10.9.-26.9.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 €  Ilm. 6.9. mennessä
Tutustutaan erittäin rauhalliseen tahtiin tieto
koneeseen ja sen käyttöön aivan alusta alkaen. 
hiiri ja näppäimistö sekä tietokoneen perushal
linta tulevat tutuiksi. harjoitellaan hieman teks
tin kirjoittelua ja muokkausta, tallennetaan, ava
taan ja tulostetaan paperille valmiit tuotokset. 
Tutustutaan Internetin eli netin peruskäyttöön 
ja erilaisiin palveluihin. Voit myös käyttää kurs
silla omaa kannettavaa tietokonettasi opetus
koneen rinnalla.

Eläkeläisille digikameran ja 
kuvankäsittelyn kurssi 
(Photofiltre, Photoshop) 3 4 0 1 2 3 2

Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  23.10.-1.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 17.10. mennessä
kurssilla tutustutaan verkkaiseen tahtiin digi
kameran peruskäyttöön ja kuvien tuontitapoi
hin tietokoneelle sekä kuvankäsittelyn perustoi
mintoihin ilmaisella kuvankäsittelyohjelmalla. 
kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera 
ja myös paperivalokuvia, jotka voidaan kuvata 
tai skannata digitaaliseen muotoon. kurssille voi 
ottaa mukaan myös muistitikun ja oman kan
nettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa 
kurssilla käytettävät osittain ilmaisetkin kuvan
käsittelyohjelmat.

Eläkeläisten atk-kertauskurssi 
 3 4 0 1 2 3 3

Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  5.11.-19.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 14 €  Ilm. 31.10. mennessä
kurssilla kerrataan laajasti tietokoneen käytön 
perustaitoja ja syvennetään aikaisemmin opit
tua esimerkiksi tekstinkäsittelyä, kuvankäsitte
lyä sekä sähköpostin ja internetin hyötykäyttöä. 
kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien toi
veiden mukaisia aiheita.

Eläkeläisille 
älypuhelimet tutuiksi
(Android, iPhone) 3 4 0 1 2 3 4

Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  1.10.-8.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 25.9. mennessä
kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin äly
puhelimien perusominaisuuksiin ja käyttöön: 
eri käyttöjärjestelmät ja yhteystavat sekä ne
tin ja sähköpostin käyttö. lisäksi tutustutaan 
erilaisiin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty ja viih
deohjelmiin. oma älypuhelin kannattaa ottaa 
mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, 
vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisille tabletit tutuiksi 
(Android, iPad) 3 4 0 1 2 3 5

Pohitullin koulu  ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45  20.11.-22.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 15.11. mennessä
kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tablet
titietokoneiden perusasioihin, käsitellään ylei
simpien tablettitietokoneiden käyttötapoja sekä 
mahdollisuuksia netin ja sähköpostin käyttöön. 
lisäksi tutustutaan tablettitietokoneiden erilai
siin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty ja viihdeoh

Käytännön taidot

Saaristolaivurikurssi 5 1 0 2 2 5 6 

Pohitullin koulu  ma 18:00-20:00
24.9.-3.12.  Saaristo- ja rannikkolaivuri-
opettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 13.9. mennessä
saaristolaivurikurssi antaa hyvät valmiudet liik
kua turvallisesti saarten välittömässä läheisyy
dessä. se on tarkoitettu veneilyä aloittaville, 
joten et tarvitse perustietoja veneilystä osal
listuaksesi kurssille. saaristolaivurikurssilla tu
let oppimaan juuri näitä veneilyn perustaito
ja; navigointia ja veneilyä ohjaavia säädöksiä. 
kurssin suoritettuasi voit osallistua suomen 
navigaatioliiton järjestämään saaristolaivurin 
tutkintotilaisuuteen 14.12., jonka hyväksyttä
västi suoritettuasi saat saaristolaivurin todis
tuksen. kurssilla tarvittavat merenkulun välineet 
voit ostaa yhteishankintana kurssin ensimmäi
sillä tunneilla hintaan 75 €. kurssille otetaan 
enintään 20 oppilasta ilmoittautumisjärjestyk
sessä. erityiskurssi.

Puutarhapiiri 7 1 0 3 2 0 1

Viikaisten koulu  ke 18.00-19.45
19.9.-31.10.  23.1.-5.6.  FM Päivi Mikola 
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 11.9. mennessä
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutar
hanhoidosta. osanottajien kiinnostuksen mu
kaan valitaan sopivia aiheita. syyskaudella 
neljä kokoontumista: 19.9., 3.10., 17.10. ja 
31.10. keväällä kokoontumisia on 9: 23.1., 
6.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 5.6. 
lukuvuosimaksu koko kurssilta on 34 € ja se las
kutetaan kokonaisuudessaan syyslukukaudel
la. Vain syyskaudella osallistuvilta maksu on 14 
€ ja vain keväällä osallistuvilta 24 €.

Opi tunnistamaan
sieniä -luento 7 1 9 8 2 0 5

Pohitullin koulu  ke 18.00-19.30  5.9. 
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 €  Ilm. 5.9. mennessä
Tämä tilaisuus sopii syksyn sieniretkien taustak
si. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvien 
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

Retkikohde, lähtö Viikaisten koulun pihalta
ke 17.00-19.45  12.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 5.9. mennessä
säänmukainen varustus. lähdetään omilla au
toilla tai kimppakyydeillä Viikaisten koulun pi
halta (Viikaistenkatu 3). kurssimaksun 10 e voi 
maksaa käteisellä paikan päällä. lyhytkurssi.

Puun polttokurssi 7 1 9 8 2 1 0

Warma-Uunit Oy:n tilat  ti 18.00-19.30 
25.9.   Toimitusjohtaja Vesa Salminen ja 
kehityspäällikkö Aki Aarinen
Ei kurssimaksua  Ilm. 17.9. mennessä
Vakkaopisto järjestää yhteistyössä Warmauunit 
oy:n kanssa kaikille kiinnostuneille suunnatun 
yhden illan tilaisuuden, jossa käydään läpi erilai
sia puun polttamiseen liittyviä kysymyksiä. Illan 
aikana käsitellään seuraavia teemoja ja esitellään 
toimivan tulisijan avustuksella: Polttopuiden 
teko, osto ja säilytys. 1. Tulisijan käyttöönotto 
pitkän tauon jälkeen ja sytyttäminen yleensä. 
2. Puhdas ja tehokas palaminen. oikeanlaisten 
polttotapojen vaikutukset päästöihin ja ener
giatehokkuuteen. 3. Puiden lisäysvaihe ja läm
mityksen lopettaminen. 4. Tulisijan huolto ja 
yleiset paloturvallisuusasiat tulisijan käytössä. 
5. kysymyksiä omaan tulisijaan, hormiin tai nii
den käyttötapoihin liittyen voi esittää missä vai
heessa tahansa! kurssi kokoontuu Warmauunit 
oy:n tiloissa osoitteessa lokalahdentie 1. kurssi 
on maksuton, ennakkoilmoittautuminen rajal
listen tilojen takia. kahvitarjoilu.

Keitot ja pannarit 8 1 0 2 2 0 3

Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  18.9. 
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 10.9. mennessä
kurssi sopii kaikille ja erityisesti niille, joilla itse 
tehtyjen keittojen teko on vielä hakusessa tai 
taidot päässeet ruostumaan. Tehdään muuta
ma peruskeitto sekä suolaista että makeaa pan
naria. Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön 
mukaan. lyhytkurssi.

Laatikkoruokaa
ja vispipuuroa 8 1 0 2 2 0 4

Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  16.10. 
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 8.10. mennessä
kurssilla tehdään perinteisiä liha ja kalalaa
tikkoruokia sekä vispipuuroa puolukoista. 
Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön mu
kaan, lyhytkurssi. kurssi toteutetaan yhteistyös
sä uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.

Karjalanpiirakkakurssi 8 1 0 2 2 0 5

Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  6.11. 
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 29.10. mennessä
kaikille innokkaille, jotka haluavat oppia teke
mään karjalanpiirakoita itse alusta loppuun. 
Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön mu
kaan. lyhytkurssi. kurssi toteutetaan yhteistyös
sä uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.

Joululeivonnaisia 8 1 0 2 2 0 6

Viikaisten koulu  ti 17.30-20.30  27.11. 
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 19.11. mennessä
kurssilla opetellaan leipomaan pullaa, erilai
sia pikkuleipiä ja taatelikakkua. lyhytkurssi. 
Materiaalimaksu kerätään paikan päällä käy
tön mukaan. kurssi toteutetaan yhteistyössä 
uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.

Liikunta ja terveys

Liikunta
Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

 Päiväjooga 8 3 0 1 2 0 0 

Ugin Työväentalo  ke 15.30-17.00
12.9.-28.11.  9.1.-17.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 4.9. 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 vastaalkajille 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
11.9.-27.11.  8.1.-2.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 3.9. mennessä
hathajoogaa kaikille. harjoituksissa tehdään 
venyttely, tasapaino ja rentoutusharjoituksia. 
Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut 
varusteet sovitaan kurssin alussa.

jelmiin. oma tabletti kannattaa ottaa mukaan 
kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka 
vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisten 
tietokoneen hallinta ja 
tietoturvakurssi 3 4 0 1 2 3 6

Pohitullin koulu  ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45  26.11.-3.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 €  Ilm. 21.11. mennessä
Miten siivoan koneeni ja samalla nopeutan sen 
toimintaa? Miten voin poistaa turvallisesti it
selle turhia ohjelmia? Miten varmuuskopioida 
tärkeät valokuvat tai tiedostot muistitikulle tai 
ulkoiselle kiintolevylle? onko tietoturva kunnos
sa koneellani? ovatko päivitykset ajan tasalla? 
kurssiaamuina tutustutaan tietokoneen tärkei
siin perusasetuksiin, turvalliseen käyttöön sekä 
koneen siivoamiseen ylimääräisistä ja turhista 
tiedostoista. lisäksi tutustutaan tarjolla oleviin 
ilmaisiin tietoturvaohjelmiin, niiden turvallisiin 
lataus ja asennuspaikkoihin sekä Windowsin ja 
yleisimpien ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin. 

Silmänruokaa hedelmä- ja 
vihanneskoristeilla 8 1 0 2 2 6 0

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
avoinna 24.9. alkaen   
Sari Sivén/Foodartist ky  Kurssimaksu 10 €
Ilm. 18.9.2018 mennessä
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. cutterkoristeen ja koristeellisen 
lehden juureksista. ohjatun tekemisen lisäk
si mukana on kuvaaineistoa 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.



UUSIKAUPUNKI 24
 Äijäjooga 8 3 0 1 2 0 3

Novidan liikuntasali  to 18.00-19.30
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 56 €  Ilm. 5.9. 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
14.9.-30.11.  11.1.-5.4.
SJL Joogaopettaja Saila Koivisto
Kurssimaksu 28 €  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, Kalanti 8 3 0 1 2 0 6

Kalannin palvelukeskus  Joka toinen viikko
ti 9.30-10.15  18.9.-27.11.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 10.9. mennessä
kurssilla ohjataan pääosin hathajoogaa. 
asennot tehdään joko tuolilla istuen tai tuolia 
apuna käyttäen. sopii erityisesti henkilöille, joil
la on rajoitteita liikkumisessa ja joille lattialla tai 
makuulla tehtävät liikkeet tuottavat vaikeuksia. 
Mahdollista ottaa avustaja mukaan. harjoitukset 
sisältävät erilaisia venyttelyjä, rentoutumista 
ja hengitysharjoituksia. käytetään tarvittaessa 
mielikuvia harjoituksen tekemisessä. Varusteet 
sovitaan kurssin alussa.

 Tuolijooga 
  8 3 0 1 2 0 7

Novidan liikuntasali  to 17.00-17.45
13.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 24 €  Ilm. 5.9. mennessä
hathajoogaa tuolilla tai tuolia apuna käyttä
en. harjoitukset sisältävät lihaksia venyttäviä 
ja vahvistavia sekä niveliä notkistavia liikkei
tä, hengitysharjoituksia ja lyhyitä rentoutumis
hetkiä. sopii kaikille ja suositellaan henkilöille, 
joille lattialla tehtävät harjoitteet ovat vaikei
ta. Varusteina joustava, lämmin asu, lämpimät 
sukat (tarrasukat), matala tyyny ja pieni pyyhe.

 Erkkajooga
   8 3 0 1 2 0 8

Uimahallin judosali  to 16.30-17.30
20.9.-29.11.  Erityisopettaja 
Pipsa Appelblom  Kurssimaksu 24 €
Ilm. 11.9. mennessä
erkkajoogaa eli kuntouttavaa joogaa erityistä 
tukea tarvitseville joogaajille! sopii kaikenikäi
sille ja tasoisille, aiempaa kokemusta joogas
ta ei tarvitse olla. lähtökohtana on kokonais
valtainen ja kuntouttava toiminta. ajatuksena 
on luoda jokaiselle mahdollisuus saada onnis
tumisen kokemuksia ja kokea joogan tuoma 
hyvä olo. joogaharjoitukset muokataan kulle
kin joogaajalle yksilöllisesti huomioiden jokai
sen vahvuudet ja voimavarat sekä erityisen tuen 
tarpeet. erkkajooga sisältää mm. läsnäolohar
joituksia, asanoita eli asentoharjoituksia, hengi
tysharjoituksia ja rentoutumista. joogaan tulles

sasi tarvitset mukaan rennot, mukavat vaatteet 
ja vesipullon. oman joogamaton voit halutes
sasi ottaa mukaan.

 Eläkeläisten 
 liikunta 1, naiset 8 3 0 1 2 0 9

Seikowin koulu  ti 09.30-10.15
25.9.-11.12.  8.1.-16.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 17.9. mennessä
alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. huoM. ota mukaan oma jumppa
alusta ja juotavaa!

 Eläkeläisten 
 liikunta 2, naiset 8 3 0 1 2 1 0

Seikowin koulu  ti 10.15-11.00
25.9.-11.12.  8.1.-16.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 17.9. mennessä
alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. huoM. ota mukaan oma jumppa
alusta ja juotavaa! 

 Eläkeläisten 
 liikunta, miehet 8 3 0 1 2 1 1

Seikowin koulu  ti 11.15-12.00
25.9.-11.12.  8.1.-16.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 32 €  Ilm. 17.9. mennessä
alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihas
ryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa 
venyttelyä. huoM. ota mukaan oma jumppa
alusta ja juotavaa.

 Taiji  8 3 0 1 2 2 0

Seikowin koulu  la 12.00-14.00
8.9.-1.12.  Taiji -ohjaaja Jarkko Eskola
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 24.8. mennessä
Yangtyylin taijijatkokurssi seikowin koululla 
syksyllä  kolmen viikon välein lauantaisin: 8.9, 
29.9, 20.10, 10.11, 1.12. Vaatimuksena on muo
don ensimmäisen osan osaaminen. opitaan 
muodon 2. ja 3. osaa ja lisäksi muita energia 
ja rentoutumisharjoituksia.

 Taijin alkeiskurssi 8 3 0 1 2 2 1

Novidan liikuntasali  ma 17.00-18.30
10.9.-26.11.  7.1.-1.4. 
Ohjaajana Maija Pietilä 
Kurssimaksu 58 €  Ilm. 3.9. mennessä
koko 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 19.00-20.30
13.9.-29.11.  10.1.-11.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 60 €  Ilm. 5.9. 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 vastaal
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
21.9.-7.12.  11.1.-12.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 12.9. 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 oma jumppaalus
ta, vesipullo ja halutessa sisäliikuntakengät. 
reippaasti mukaan hyvään porukkaan!

 Kevennetty 
 kimppisjumppa 8 3 0 1 2 4 1

Uimahallin judosali  ti 15.00-16.00
11.9.-4.12.  8.1.-23.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 30.8. 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.

 Toiminnallinen kunto-
 jumppa kaikille 8 3 0 1 2 4 2

Uimahallin judosali  ti 16.15-17.00
11.9.-4.12.  8.1.-23.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 30.8. mennessä
Toiminnallinen kuntopiiri on tarkoitettu kaikil
le, jotka haaveilevat aktiivisen kunnon koho
tuksen aloittamisesta. liikkeet ovat selkeitä ja 
monipuolisia ja ne tehdään kehonpainoa tai 
apuvälineitä käyttäen.

 Piloxing  8 3 0 1 2 4 3

Uimahallin judosali  ti 17.00-18.00
11.9.-4.12.  8.1.-23.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 48 €  Ilm. 30.8. 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: sisäliikuntaasu, pieni 
pyyhe ja juomapullo. Tunnin kesto 60 minuuttia.

 Toiminnallinen 
 kuntopiiri 8 3 0 1 2 4 4

Saarniston koulu  to 17.30-18.30
13.9.-13.12.  10.1.-2.5.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 46 €  Ilm. 4.9. mennessä
Tämä kuntopiiri on tarkoitettu kaikille, jotka 
haaveilevat kunnon kohotuksesta. kurssi sopii 
erinomaisesti esim. päätetyötä tekeville, rat
sastusta harrastaville jne. ja sopii harjoitteluksi 
muiden liikuntalajien oheen. Tunti sisältää alku
lämmittelyn ja loppuvenyttelyn. Varustus: sisä
liikuntaasu, pyyhe ja juomapullo.

Ensiapu ja terveys
Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 4

Uudenkaupungin paloasema
ti 18.00-21.00  to 18.00-21.00
11.9.-20.9.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 3.9. mennessä
opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja ja tai
toja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun: hengitys, 
sydämen toiminta, suuret verenvuodot, äkilliset sai
rauskohtaukset, lisäksi haavat, murtumat, myrkytyk
set ja sähkötapaturmat. oppimateriaalina ensiapu
kirja. kurssin suorittamisesta saa eu:n hyväksymän 
kansainvälisen ensiaputodistuksen (maksu ohjaa
jille) ja se on voimassa 3 vuotta. läsnäolo joka kurs
sikerralla on pakollista. neljä kokoontumiskertaa: 
11.9., 13.9, 18.9. ja 20.9. huom. hätäensiavun ker
tauksen tarvitsijat voivat päivittää korttinsa tällä 
kurssilla (8 t). sisäänkäynti Paloasemalle novidan 
puoleisesta päädystä ja autot pysäköitävä novidan 
parkkipaikalle. lyhytkurssi.

Ensiapu 1 (EA 1) 
päiväkurssi 6 1 0 1 2 1 5

Uudenkaupungin paloasema
ke 08.30-15.30  to 08.30-15.30
31.10.-1.11.  SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 22.10. mennessä
opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja ja 
taitoja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun: hen
gitys, sydämen toiminta, suuret verenvuodot, äkil
liset sairauskohtaukset, lisäksi haavat, murtumat, 
myrkytykset ja sähkötapaturmat. oppimateriaalina 
ensiapukirja. kurssin suorittamisesta saa eu:n hy
väksymän kansainvälisen ensiaputodistuksen (mak
su ohjaajille) ja se on voimassa 3 vuotta. läsnäolo 
joka kurssikerralla on pakollista. kokoontumiset ke 
31.10. ja to 1.11. huom. hätäensiavun kertauksen 
tarvitsijat voivat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 
t). sisäänkäynti Paloasemalle novidan puoleisesta 
päädystä ja autot pysäköitävä novidan parkkipai
kalle. lyhytkurssi.

Meditaatio
ja itsetutkimus 8 3 0 2 2 4 0

Viikaisten koulu  la 11.00-16.30
su 11.00-16.30  22.9.-23.9.
Alexander-tekniikan opettaja
 Turo Vuorenpuro  Kurssimaksu 42 €
Ilm. 13.9. mennessä
kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat val
miita pysähtymään ja oppimaan, kuinka pääs
tää irti ponnistelusta ja tunnistaa meditaation 
ja itsetutkimuksen kautta se luonnollisen ole
misen tila, joka tukee kehomielemme terve
yttä, tasapainoa ja toimintakykyä. kurssilla on 
kaksi 15 min. taukoa sekä 30 min lounastau
ko. lyhytkurssi.

Tulossa keväällä mm.

Aleksander-tekniikkaa
arkeen 8 3 0 2 2 4 1
Viikaisten koulu, lasu 2.3.3. klo 11.00
16.30

Ensiapu 1 (EA 1) 6 1 0 1 2 1 6
ugin Paloasema tito klo 18.0021.00
5.14.2. 

Ensiapu 1 (EA 1) 
päiväkurssi 6 1 0 1 2 1 7
ugin Paloasema ke ja to  klo 8.3015.30 
3.4.4.



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/ilmoittautuminen tai
Laitilan toimisto puh. 040 535 6822.
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun
kurssin maksu on puolet normaalista.
Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu.
Katso tarkemmin s. 2. 
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Historia 
Perinneillat, Santtio 1 3 0 1 3 0 3

Santtion Maininki  Joka 4. viikko
ti 18.30-20.30  2.10.-27.11.  15.1.-26.3. 
Luennoitsijana Leena Sammallahti
Kurssimaksu 12€  Ilm. 25.9. mennessä
Perinneiltojen aiheet: 2.10. Maakuntamuseon 
työtä jatkamassa. rakennusinventointityön tu
loksia. 30.10. rihtniemen vaiheita vanhimmista 
ajoista tähän päivään. jouko nummela vierai
lee ja näyttää mm. santtiosta tekemiään filme
jä. 27.11. santtion paikannimistä. kehotus: tuo 
mukanasi yksi paikannimi, jonka tarinan tun
net. 15.1. rakennusinventointi jatkuu. uusia tu
loksia. 26.2. santtion kylä eri tutkimuslaitosten 
kannalta. 26.3. kylän omat asukkaat tarinoita 
luomassa ja tallentamassa. 

Taito- ja taideaineet

Käden taidot
Värkkääjät 
 1 1 0 4 3 0 0

Ihoden kirjasto  Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15  25.9.-20.11.  15.1.-26.3. 
Kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 18€  Ilm.18.9. mennessä
kädentaitopaja nuorenmielisille ja ikinuorille. 
Värkkääjissä pääset kokeilemaan erilaisia tek
niikoita ja ideoita vuodenaikojen ja juhlapäi
vien mukaan (mm. huovutukset, muistikirjat, 
savityöt, sytykeruusut, lankatyöt) välillä veny
tellen ja tasapainotaitoja harjoitellen  jokai
nen kuntonsa mukaan. Mukaan voit tulla myös 
oman keskeneräisen käsityösi kanssa, osallis
tua puheensorinaan tai kuunnella rentoutta
vaa musiikkia, runoja ja tarinoita. Tekemiset 
suunnitellaan yhdessä toiveiden mukaan. 
Materiaalimaksu.

Kankaankudonta, 
Kukola 1 1 0 4 3 1 0

Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51, Reila
to 15.45-18.00  13.9.-29.11.  10.1.-4.4. 
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 54€  Ilm.6.9. 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 €. 
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
17.9.-3.12.  7.1.-1.4.
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 54€  Ilm.10.9. 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.

Huopatossut 1 1 0 4 3 1 3

Kaukan kyläkoti  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  29.9.-30.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 18€  Ilm.20.9. 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.

Kehruukurssi 1 1 0 4 3 2 0

Kaukan kyläkoti  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  20.10.-21.10.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 25€  Ilm.12.10. 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.

Himmelin valmistus 1 1 0 4 3 2 1

Kaukan kyläkoti  ti 17.00-20.00
6.11.-27.11.  
Ohjaajana Lilja Laiho-Virtanen
Kurssimaksu 20€  Ilm.30.10. mennessä
kurssilla valmistetaan perinteinen himmeli ol
jista. aloitetaan alkeista, mutta mahdollisuus 
tehdä monia erilaisia malleja. Mukaan tarvit
set pitkähkön kapean neulan. Myös tavallinen 
ohut neula käy. opettaja tuo oljet ja langan. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. lyhytkurssi.

Ompelu, 
Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 3 0

Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko
ke 18.00-21.00  26.9.-5.12.  16.1.-10.4. 
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 40€  Ilm.19.9. 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  20.9.-29.11.  10.1.-28.3. 
Pukuompelija Sari Nurmi 
Kurssimaksu 40€  Ilm.13.9. 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 1 1 0 4 3 4 2

Santtion Maininki  Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15  17.9.-26.11.  14.1.-8.4. 
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 40€  Ilm.10.9. mennessä
nypläystä raumalaisten mallien mukaan van
hoille ja uusille harrastajille sekä myös alle 
15vuotiaille. kokoontumiset joka toinen viikko.

Puutyöpiiri, 
Kaukan kyläkoti 1 1 0 4 3 7 4

Kaukan kyläkoti  ti 17.00-20.00
18.9.-4.12.  8.1.-2.4. 
Puuseppä Jouni Varjo  Kurssimaksu 58€
Ilm.11.9. mennessä
erilaisten käyttö ja koristeesineiden valmis
tusta sekä korjausta ja entisöintiä.

Viulunrakennuskurssi 1 1 0 4 3 7 5

Kaukan kyläkoti  ma 18.00-21.00
17.9.-26.11.  7.1.-25.3.  Timo Kulmala 
Kurssimaksu 84€  Ilm.12.9. mennessä
kurssilla perehdytään viulun rakentamiseen 
aloittaen mallin ja muotin tekemisestä edeten 
kehän, pohjan, kannen ja kaulan valmistuk
seen. lopuksi soitin pintakäsitellään ja varus
tetaan soittokuntoon.

Verhoilu 1 1 0 4 3 8 3

Kaukan kyläkoti  Joka toinen viikko
su 10.00-15.15  16.9.-2.12.  13.1.-31.3. 
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 48€  Ilm.7.9. 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. Mukana kannattaa olla oma työkalupak
ki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms. 
työkalut, joita voi käyttää esim. vanhojen ver
hoilujen ja niittien poistamiseen. kurssin ko
koontumiset ovat joka toinen viikko.



pyhäranta 26
Käytännön taidot

Ukkoillat 8 1 0 2 3 0 2

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
Joka neljäs viikko  ma18.00-21.00
24.9.-26.11.  Kokki Pertti Lindroos
Kurssimaksu 16€  Ilm. 17.9.mennessä
Miesten oma kokkausilta, kokoonnutaan kol
me kertaa syksyn aikana. hyvää ruokaa ja 
mukavia juttuja. kurssi kokoontuu laitilassa 
kappelimäen koulun kotitalousluokassa 24.9., 
22.10. ja 26.11. raakaainemaksu käteisellä suo
raan opettajalle.

Liikunta ja terveys

Liikunta

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

 Aamujumppaa Santtion 
 Mainingissa 8 3 0 1 3 2 1

Santtion Maininki  to 09.00-10.00
20.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu 36€  Ilm.13.9. mennessä
aamuista perusjumppaa kaikille ja kaiken
ikäisille. Vahvistavaa ja venyttävää jumppaa. 
käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä. 
ei hyppelyä!

 Ihode Circuit 
 Training 8 3 0 1 3 2 9

Ihoden koulu  ma 18.00-19.30
17.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Ohjaajana Akseli Venho
Kurssimaksu 50€  Ilm.10.9. mennessä
Monipuolisesti lihaskuntoa ja kestävyyttä ke
hittävä kiertoharjoittelu. helpot, tehokkaat liik
keet ja lopuksi venyttely. sopii kaikille. huom! 
Muuttunut aika!

 Lempeä hathajooga,
 Ihode 8 3 0 1 3 3 0

Ihoden koulu  la 10.45-12.15
22.9.-15.12.  5.1.-27.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54€  Ilm.13.9. 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 08.30-10.00
22.9.-15.12.  5.1.-27.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54€  Ilm. 13.9. 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 8 3 0 1 3 3 2

Rohdaisten koulu  ti 18.00-19.00
18.9.-4.12.  8.1.-23.4.  Personal trainer, 
urheiluhieroja Jaana Urhonen
Kurssimaksu 42€  Ilm.11.9. mennessä
kahvakuulaharjoittelu on monipuolis
ta, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa. 
harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä liikkeel
le ja käydään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma 
kuula ja jumppaalusta.

 
 Lasten tanssi

 8 3 0 1 3 3 3

Reilan koulu  to 17.30-18.30
27.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Ohjaajana Sari Lehtonen
Kurssimaksu 25 €  Ilm. 13.9. mennessä
lasten tanssia eskarialaasteikäisille. Tunnilla 
käymme läpi erilaisia tanssisuuntauksia mm. 
disko, hiphop, show, lattaritansseja erilaisin 
maustein ja tanssin perustekniikoita. kiva tun
ti tanssin maailmasta kinnostuneille lapsille.

 Kamppailukerho 
 muksuille 5-6 v. 8 3 0 1 3 3 5

Ihoden koulu  ti 17.00-18.00
18.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32€  Ilm.11.9. mennessä
Muksujudossa opetellaan leikin avulla judollisia 
taitoja, kuten vastustajan hallitsemista matossa, 
kaatumista ja heittoja. Tutuksi tulevat käytösta
vat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntö
jen mukaan. alkuun varusteiksi Tpaita ja ver
ryttelyhousut tai collegehousut.

 Junnujen kamppailu-
 kerho, 7-9 v. 8 3 0 1 3 3 6

Ihoden koulu  ti 18.00-19.00
18.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32€  Ilm.11.9. mennessä

harjoitellaan judotekniikoita kuten vastustajan 
hallitsemista matossa (sidonnat), kaatumista 
(ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat käytöstavat 
ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen 
mukaan. judo kehittää tasapuolisesti voimaa, 
kestävyyttä, nopeutta, notkeutta sekä tasapai
noa ja ketteryyttä. alkuun varusteiksi pitkähi
hainen Tpaita ja verryttely tai collegehousut.

Terveys
Ikäihmisten 
virikepiiri 6 1 9 8 3 0 1

Kaukan kyläkoti  Joka 4. viikko
ke 10.00-13.00  19.9.-12.12.
Ohjaaja Margit Kiiski  Kurssimaksu 40€ 
Ilm.12.9. mennessä
Virikkeellinen ja arkea piristävä seurustelutuo
kio ikäihmisille. seurustelun ja pienen ruokai
lun lomassa pohditaan päivän polttavia asioita 
pientä liikunnallista puolta ja yhteislaulutuokio
ta unohtamatta. kurssimaksu 10€/kerta (sisältää 
ruokailun) maksetaan paikalla ohjaajalle. kurssi 
kokoontuu kerran kuussa. kokoontumispäivät 
19.9., 17.10., 14.11. ja 12.12. ruokailun järjes
tämiseksi on tärkeää, että ilmoitat osallistumi
sestasi ohjaaja Margit kiiskille p. 050 5206506. 
Yhteistyössä Pyhärannan kunnan kanssa. kunta 
järjestää taksin sitä tarvitseville.

Tulossa keväällä mm.

Posliininmaalaus 1 0 3 3 2 3
rohdaisten koulu, joka toinen viikko ti 
17.0020.00, 15.1.9.4. huom! aloitusaika 
poikkeuksellisesti vasta keväällä.

Kangaskassikurssi 1 1 0 4 3 9 0
kaukan kyläkoti lyhytkurssi/viikonloppu
kurssi, ajankohta auki

Kehyslaukku 1 1 0 4 3 8 9
kaukan kyläkoti lyhytkurssi/Viikonloppu
kurssi, ajankohta auki

Ommellaan housut 1 1 0 4 3 1 5
kaukan kyläkoti lyhytkurssi/Viikonloppu
kurssi, ajankohta auki

Kielet

Englannin verkkokurssi

kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta.

Opintomatka Sisiliaan

kts. uudenkaupungin kielten ohjelma s. 22

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssit, jotta 
löydät itsellesi sopivimman kurssin! 
Kielten vastuuopettajalta voit kysellä 
lisää kursseista sekä esittää toivomuk-
sia (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai p. 044 585 3100).

Englantia? Jotain muuta?
Kiinnostaisiko englannin lyhytkurssi,
esim. matkailutilanteissa tarvittavan
kielen kertaus? Tai olisiko joku muu
tarpeellisempaa? Ilmoita toiveesi
kieltenopettajalle 15.11. mennessä.
Keväällä voidaan järjestää kurssi,
mikäli toiveita tulee riittävästi.

Tietotekniikka

Pyhärannan atk-kurssi 

 3 4 0 1 3 0 1

Rohdaisten koulu  ke 17.00-20.00
3.10.-7.11.  Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen  Kurssimaksu 15€ 
Ilm.28.9. mennessä
atkkurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhä
rantalaisille, mutta muutkin voivat siihen ha
lutessaan osallistua. kurssilla kerrataan aiem
min opittuja atktaitoja ja tutustutaan myös 
kurssilaisten toiveiden mukaisiin aiheisiin. 
aihealueina on esimerkiksi sähköpostin ja in
ternetin kertausta, tutustumista tietokoneen 
tärkeisiin asetuksiin, tietokoneen turvalliseen 
siivoamiseen turhista tiedostoista sekä älypuhe
limien ja tablettitietokoneiden käyttö. kurssille 
kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tie
tokone, tabletti tai älypuhelin.
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Historia 
Perinnepiiri 1 3 0 1 4 0 5

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-20.15  26.9.-21.11.  23.1.-8.5.
Rehtori Birgitta Tommila
Kurssimaksu 10€  Ilm. 19.9. mennessä
Perinnepiiri alkaa 26.9. keskustelu ja muiste
lupiiri. aiheet sovitaan yhteisesti. seuraava ko
koontuminen sovitaan aina erikseen.

Taito- ja taideaineet

Akvarellimaalauksen
peruskurssi 1 1 0 3 4 0 2

Taivassalon yhtenäiskoulu 
to 18.00-20.15  20.9.-22.11.  10.1.-21.3.
Luokanopettaja Päivi Hannula
Kurssimaksu 60€  Ilm. 13.9. 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
Joka toinen viikko  to 17.30-20.30  
20.9.-15.11.  10.1.-7.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 13.9. 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.

Neulepiiri 1 1 1 0 4 4 5 6

Kerttuvillan lankapuoti 
Joka toinen viikko  ma 18.00-20.15
10.9.-3.12.  21.1.-29.4. 
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 21€  Ilm. 3.9. mennessä
neulepiirejä on tarjolla kaksi ja ne kokoontuvat 
vuoroviikoin maanantaisin, kursseilla on eri si
sällöt, joten halukkaat voivat ilmoittautua mai
niosti molempiin ja tällöin yhteishinta on 42 €. 
neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä 
neuloen ja virkaten, opetellaan uusia tekniikoita 
ja valmistetaan erilaisia neuletöitä. neulepiiriin 
voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloi
sessa seurassa.

Neulepiiri 2 1 1 0 4 4 7 7

Kerttuvillan lankapuoti
Joka toinen viikko  ma 18.00-20.15
17.9.-10.12.  28.1.-15.4.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 21 €  Ilm. 10.9. mennessä
neulepiirejä on tarjolla kaksi ja ne kokoontu
vat vuoroviikoin maanantaisin. kurssilla on eri 
sisällöt, joten halukkaat voivat ilmoittautua mai
niosti molempiin ja tällöin yhteishinta on 42 €. 
neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä 
neuloen ja virkaten, opetellaan uusia tekniikoita 
ja valmistetaan erilaisia neuletöitä. neulepiriin 
voit aika ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymän ja neulomaan iloi
sessa seurassa.

Villahousut 1 1 0 4 4 6 3

Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko  ke 17.30-20.30  
12.9.-24.10.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22€  Ilm. 5.9. mennessä
kurssilla valmistetaan merinovillaiset tai villai
set villahousut. jokainen suunnittelee oman 
kuvion joko 2 tai 3värisenä ja neulos toteu
tetaan opettajan työhuoneella teollisuusneu
lekoneella. kaavat löytyvät sekä miehelle, että 
naiselle. housut ommellaan valmiiksi kurssin 
aikana. Materiaali on luomusertifioitua (GoTs). 
Materiaali maksetaan opettajalle käytön mu
kaan. lyhytkurssi.

Tekninen työ 1 1 0 4 4 7 0

Taivassalon yhtenäiskoulu  ti 18.00-20.30
11.9.-27.11.  8.1.-2.4.
Kuvanveistäjä Pekka Pyykönen
Kurssimaksu 62€  Ilm. 4.9. mennessä
Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan eri
laisia esineitä puusta ja metallista. Perehdytään 
koneiden käyttöön. suoritetaan erilaisia kotiir

taimiston kunnossapitotöitä sekä uudisrakenta
jien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja mui
den puuesineiden entisöintiä.

Nukketalokurssi 1 1 1 0 4 4 7 1

Pyykösen verstas  to 18.00-20.30
20.9.-8.11.  Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30€  Ilm. 10.9. 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 35220 €. hintavammat paketit sisältävät 
jonkin viidestä tyyppitalosta, joista kurssilainen 
voi valita. halutessaan oppilas voi suunnitella ai
van omanlaisen, vaikkapa eri mittakaavaan tu
levan nukketalon. keskeneräiset työt on mah
dollista säilyttää koulutuspaikalla. kurssilainen 
valitsee mieleisensä nukkekotimallin (tai suun
nittelee oman) ja opettaja avustaa/neuvoo osi
en tekemisessä ja kurssilainen rakentaa oman 
nukkekodin.

Keraaminen kori 1 1 0 4 4 7 4

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15  18.9.-23.10. 
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 8€  Ilm. 11.9. mennessä
savea voi myös punoa ja letittää! 
Materiaalimaksu. lyhytkurssi.

Sokkomuovailu, 
Taivassalo 1 1 0 4 4 7 5

Taivassalon yhtenäiskoulu  ti 18.00-20.15
6.11.  Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 6€  Ilm. 30.10. mennessä
kokeillaan saven muovailua pelkkään tunto
aistiin luottaen. Mukaan kokeiluhalu ja leikki
mieli, taitoa ei tarvita, koska näistä töistä VoI 
tulla sellaisia, kuin piti! nämä harjoitukset voi 
ottaa myös eräänlaisena aivovoimisteluna. 
Materiaalimaksu. lyhytkurssi.

Puisen veneen puolimallin 
valmistus 1 1 0 4 4 7 6

Taivassalon yhtenäiskoulu 
to 18.00-20.30  20.9.-22.11. 
Puuveneartesaani Esa Mäkinen
Kurssimaksu 30€  Ilm. 13.9. mennessä
kurssilla valmistetaan veneen puolimalli terva
lepästä ja kiinnitetään se puulevyyn. Malli joko 
maalataan tai lakataan koristetauluksi seinäl
le. Mallina Colin archerin suunnittelema nor
jalainen kalastusvene vuodelta 1903. kurssilla 
ei vaadita aiempia puutyötaitoja. Puutavaran 

hankinta yhteisostona. Myös muut mallit mah
dollisia, jos tarvittavat linjapiirustukset löytyvät.

Pirtanauha 1 1 0 4 4 7 8

Taivassalon yhtenäiskoulu 
la 10.00-13.00  su 10.00-13.00 
13.10.-14.10.  Leila Gröndahl 
Kurssimaksu 12€  Ilm. 5.10. mennessä
nauhapirralla kutominen on hyvin vanha käsi
työtekniikka. Pirtanauhoja käytettiin mm. vöinä, 
sukkanauhoina, hiusnauhoina ja vaatteiden ko
risteina. kurssilla käydään läpi pirtanauhan ku
tomisen perustekniikka: nauhan suunnittelu, 
loimen luominen, nauhan kutominen ja työn 
viimeistely. kurssilla valmistetaan pirtanauha/
avaimenperä, kurssille voi ottaa mukaan omia 
lankoja (esim. nallelanka) ja vyön (tarvitaan 
kutomisessa sekä nauhapirran. Tarvikkeet voi 
myös ostaa ohjaajalta. kurssi sopii kaikille kä
dentaistoista kiinnostuneille aikuisille ja nuorille. 
Tervetuloa kokeilemana pirtanauhan kutomista!

Koululaisten 
neulekerho 1 1 0 4 4 7 9

Kerttuvillan lankapuoti  ma 15.00-16.30
1.10.-5.11.  Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12€  Ilm. 24.9. mennessä
neulekerho on neulonnasta ja virkkauksesta 
kiinnostuneille koululaisille tarkoitettu iltapäivä
kerho, joka kokoontuu maanantaisin yhtenäis
koululla. neulekerhossa vietetään mukavaa ai
kaa ja valmistetaan neuletöitä yhdessä oppien.

Kalligrafiakurssi 1 1 0 4 4 8 0

Taivassalon yhtenäiskoulu 
la 10.00-16.00  su 10.00-15.00  8.9.-9.9.
Kuvataitelija Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 15€  Ilm. 3.9. mennessä
kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta, joka an
taa mukavaa haastetta kirjaimista ja väreistä pi
tävälle. Perehdymme sekä tasa että hiusterän 
käyttöön ja niillä kirjoitettaviin muuttamiin aak
kostoihin. Teemme myös innostavia väripohjia 
kirjaimien elävöittämiseksi. Perusvälineiksi mu
kaan a3 kokoista piirustus tai akvarellipaperia, 
50 cm viivoitin ja lyijykynä. opettajalta voi os
taa kirjoitusteriä ja varsia ja musteita.

Huovutettu 
olkalaukku 1 1 0 4 4 8 1

Kerttuvillan lankapuoti  la 10.00-16.00
su 10.00-16.00  20.10.-21.10.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12€  Ilm. 12.10. mennessä
kurssilla tutustutaan villan monipuolisiin omi
naisuuksiin sekä suunnitellaan ja valmistetaan 
oma, ihana olkalaukku huovuttamalla.

Taivassalon osastonjohtajana toimii
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.
Huom! Opintosetelikurssi-merkinnällä varustetun
kurssin maksu on puolet normaalista.
Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 2. 
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Kielet

Englantia 
aivan alusta 1 2 0 3 4 1 1

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 19.00-20.30  10.9.-26.11.
FM Riitta Salmi  Kurssimaksu 28 € 
Ilm. 6.9. mennessä
Vastaalkajille 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 (Finn lectura). Taitotaso a1. kurssille jär
jestetään jatkoa kevätlukukaudella, mikäli jat
kajia on riittävästi.

More Stepping Stones 1 2 0 3 4 6 1

Taivassalon yhtenäiskoulu 
ma 17.30-19.00  10.9.-26.11.
FM Riitta Salmi  Kurssimaksu 28 €
Ilm. 6.9. mennessä
englannin kertaus ja aktivointikurssi kieltä 
useamman vuoden opiskelleille. kurssilla ker
taillaan eri aihepiirien sanastoa ja rakenteita 
oppikirjojen stepping stones 1 ja 2 pohjalta. 
Pääpaino kurssilla on suullisen kielitaidon ke
hittämisessä  kuullun ymmärtämisen ja puhu
misen harjoittelussa. Taitotaso B1B2. kurssille 
järjestetään jatkoa kevätlukukaudella, mikäli 
jatkajia on riittävästi.

Englannin verkkokurssi

kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta.

Bella vista 1
- kertaus 1 2 0 8 4 3 1

Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko  la 10.00-12.30
29.9.-1.12.  FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 €  Ilm. 20.9. mennessä
Tarkoitettu italiaa pari vuotta opistossa opis
kelleille tai vastaavat tiedot omaaville. ryhmä 
kokoontuu noin joka toinen lauantai kertaile
maan Bella vista 1 oppikirjassa opiskeltuja asi
oita. oppitunneilla pääpaino on suullisen kieli
taidon kehittämisessä  kuuntelun ja puhumisen 
harjoittelussa. Väliviikoilla mahdollisuus tehdä 
kotona kirjallisia tehtäviä opettajan ohjeiden 
mukaan. Taitotaso a1.

Opintomatka Sisiliaan

kts. uudenkaupungin kieltenohjelma s. 22

Käytännön taidot

Arjen maistuvat ruuat 8 1 0 2 4 5 0

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30  15.10.  
Kotitalousopettaja Inkeri Kauppala-
Numminen  Kurssimaksu 10€
Ilm. 8.10. mennessä
Illan aikana valmistetaan ja nautitaan arkeen so
pivia nopeita ja maistuvia ruokia terveellisistä ja 
monipuolisista raakaaineista. Materiaalimaksu 
opettajalle käytön mukaan. lyhytkurssi.

Street food ruuasta
maistuvaa 8 1 0 2 4 5 1

Taivassalon yhtenäiskoulu  ti 17.30-20.30
13.11.  Kotitalousopettaja 
Inkeri Kauppila-Numminen 
Kurssimaksu 10€  Ilm. 6.11. mennessä
Illan aikana valmistetaan ja nautitaan arkeen so
pivia nopeita ja maistuvia ruokia terveellisistä ja 
monipuolisista raakaaineista. Materiaalimaksu 
opettajalle käytön mukaan. lyhytkurssi.

Ruisleipää ja 
kotijuustoa 8 1 0 2 4 5 2

Taivassalon yhtenäiskoulu
to 18.00-21.00  25.10. 
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10€  Ilm. 18.10. mennessä
kurssilla opitaan valmistamaan perinteistä sata
kuntalaista ruisleipää sekä maito ja piimäjuus
toa. Mukaan saa reseptit sekä kuivatun juuren 
lämpimäisten lisäksi.

Liikunta

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

 Jooga 8 3 0 1 4 0 1

Taivassalon nuortenkoti  ti 18.00-19.30
25.9.-4.12.  8.1.-16.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 48€  Ilm. 18.9. 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 vastaalkajille kuin pi
tempäänkin jooganneille. Varusteiksi riittää läm
min väljä asu ja alusta.

 Lauantaijooga 8 3 0 1 4 0 3

Taivassalon nuortenkoti  la 10.00-11.30
22.9.-1.12.  12.1.-13.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 52€  Ilm. 14.9. 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
25.9.-4.12.  8.1.-16.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 18€  Ilm. 18.9. 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 venytellään. sopii sekä naisille että mie
hille. Mukaan voi ottaa jumppaalustan ja juo
mapullon sekä sisäliikuntakengät.

 Naisten jumppa 8 3 0 1 4 1 1

Taivassalon liikuntahalli  ke 19.00-20.00
19.9.-12.12.  9.1.-17.4.  Mia Salo
Kurssimaksu 40€  Ilm. 12.9. mennessä
Tule treenaamaan monipuolisesti iloa koko ke
holle! Tunnilla käydään läpi lihasryhmät omaa 
kehon painoa ja eri välineitä hyödyntäen (jump
papallo, keppi, käsipainot, kuminauha ja kevyt 
tanko). Tunti muodostuu tehokkaista ja helpois
ta perusliikkeistä, pääpaino ei ole askelkuviois
sa. Mukana myös reipasta ja hikistä menoa ja 
lopussa venyttely. ota mukaan jumppaalus
ta, mukavat sisäkengät ja juomapullo.

 Tasapainotreeni 8 3 0 1 4 1 4

Taivassalon liikuntahalli  ma 17.00-18.00
17.9.-10.12.  7.1.-8.4.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42€  Ilm. 10.9. mennessä
kahvakuula on monipuolinen treeniväline, jol
la myös tasapaino, kehonhallinta ja koordinaa
tio kehittyvät tehokkaasti. hyvä tasapaino pa
rantaa turvallista liikkumista. Tunti keskittyy 
voima ja tasapainoharjoituksiin kahvakuulal
la, jossa myös keskikroppa vahvistuu. Tunti ra
kentuu lämmittelyliikkeistä, tasapainoharjoit
teista ja loppuverryttelystä. liikkeet tehdään 
omaan tahtiin. sopii peruskuntoilijoille ikään 
katsomatta ja oheisharjoitteeksi eri liikuntala
jien harrastajille. Mukaan kahvakuula (kuulia ra
joitettu määrä) ja jumppaalusta.

 Kahvakuulatreeni 8 3 0 1 4 1 5

Taivassalon liikuntahalli  ma 18.00-19.00
17.9.-10.12.  7.1.-8.4.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42€  Ilm. 10.9. mennessä
kahvakuulaharjoittelu on monipuolis
ta, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa. 
harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä ja käy
dään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma kuula ja 
jumppaalusta.

 HIIT-treeni 8 3 0 1 4 2 0

Taivassalon nuortenkoti  pe 18.00-18.45
28.9.-30.11.  11.1.-26.4.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssi 42€  Ilm. 21.9. mennessä
hIITtreeni eli kovatehoinen intervallitreeni 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 jumppaalusta.

 Fascia-treeni 8 3 0 1 4 2 1

Taivassalon nuortenkoti  pe 18.50-19.50
28.9.-7.12.  11.1.-26.4.  FAF Fascial
ryhmäliikuntaohjaaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42€  Ilm. 21.9. mennessä
Fasciatreeni on kokonaisvaltaista toiminnal
lista kehonhuoltoa, liikehallinnan ja liikkuvuu
den harjoittelua. Fasciatreeni on rauhallinen 
tunti, jossa lihaskalvoja käsitellään dynaami
sesti omaa kehoa kuunnellen. harjoitteet teh
dään ilman välineitä. Fasciatreeni 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 jumppaalusta, 
treenikenkiä ei tarvita.

 Sunnuntain 
 kahvakuulatreeni 8 3 0 1 4 2 2

Taivassalon liikuntahalli  su 19.00-20.00
16.9.-2.12.  13.1.-31.3.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42€  Ilm. 7.9. mennessä
kahvakuulaharjoittelu on monipuolis
ta, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa. 
harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä ja käy
dään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma kuula ja 
jumppaalusta.

Tulossa keväällä mm.

Sukujutut ja 
sukujulkaisu 1 3 0 1 4 6 2
Taivassalon yhtenäiskoulu ti 18.0020.15, 
22.1.12.3.

Nukketalokurssi 2 1 1 0 4 4 7 2
Pyykösen verstas to 18.0020.30, 17.1.
14.3.

Villivihannes-
luento ja -retki 8 1 0 2 4 5 3
Taivassalon yhtenäiskoulu ke 24.4. ja ret
ki 15.5.2019.

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssit, jotta 
löydät itsellesi sopivimman kurssin! 
Kielten vastuuopettajalta voit kysellä 
lisää kursseista sekä esittää toivomuk-
sia (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai p. 044 585 3100).
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Historia
Sukujutut ja 
sukujulkaisu 1 3 0 1 5 6 0

Kustavin KyläKonttori
ti 18.00-20.15  25.9.-6.11. 
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 30 €  Ilm. 17.9. mennessä
kurssilla käsitellään sukujututsuku tutki mus
ohjelmaa sekä sukujulkaisun tekoa. kurssi 
on tarkoitettu sukututkimusta harrastaville. 
sukututkimuksen peruskurssin tulee olla käyty
nä tai vastaavat tiedot tulee omata. Tavoitteena 
on oppia sukujututohjelman monipuolinen 
käyttö sukututkimuksen apuna ja sukujulkai
sun tekeminen tämän ohjelman avulla. ota mu
kaan digitaalisia kuvia esimerkiksi tutkituista 
henkilöistä, hautakivistä ja kuolinilmoituksista. 
Muistathan ottaa kannettava tietokoneesi mu
kaan kurssille! kurssin toinen  osa on kevätkau
della Taivassalossa 22.1. alkaen.

Taide- ja taitoaineet

Kuvataide
Kuvataide  1 1 0 3 5 1 4

Kustavin KyläKonttori  to 17.00-19.15
20.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Kuvataiteilija Sanna Vainionpää
Kurssimaksu 76 €  Ilm. 12.9. mennessä
Taidemaalausta monipuolisesti eri materiaaleilla 
ja välineillä. Tekniikkaharjoituksien lisäksi maa
lataan omista aiheista ja ideoista. syksyn ja ke
vään aikana opitaan taidehistoriasta sekä tutus
tutaan myös nykymaalauksen saloihin. opetus 
on yksilöllistä ja sopii niin vastaalkajille kuin pi
demmälle ehtineille.

Kuviskerho pienet 1 1 0 3 5 1 7

Kustavin nuorisotalo  ti 13.30-14.15
28.8.-11.12.  8.1.-7.5.  Katriina Karikoski 
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 28.8. mennessä
Yhteistyössä kustavin vapaaaikatoimen kans
sa järjestettävällä kurssilla perehdytään moni
puolisesti kuvataiteen eri menetelmiin. Tämä 
ryhmä on tarkoitettu pienemmille (12 luok
kalaiset) maalareille, kokoontumisia on 16 ker
taa lukukaudessa. Ilmoittautua voi myös suo
raan paikan päällä.

Kuviskerho isot 1 1 0 3 5 1 8

Kustavin nuorisotalo  ti 15.00-16.00
28.8.-11.12.  8.1.-7.5.  Katriina Karikoski 
Kurssimaksu 34 €  Ilm. 28.8. mennessä
Yhteistyössä kustavin vapaaaikatoimen kanssa 
järjestettävällä kurssilla perehdytään monipuo
lisesti kuvataiteen eri menetelmiin. Isojen ryh
mään osallistuvat hieman vanhemmat maalarit.

Taidetta mehiläisvaha-
tekniikalla 1 1 0 3 5 2 0

Kustavin KyläKonttori  la 11.00-16.00 
24.11.  Taiteilija Pirjo Ilkka
Kurssimaksu 10 €  Ilm. 7.11. mennessä

kurssilla tutustutaan nopeaan ja monipuoliseen 
mehiläisvahatekniikkaan. Vaikka et olisi koskaan 
”maalannut” mitään, tällä tekniikalla onnistut 
varmasti tekemään persoonallisia ja taiteelli
sia töitä. kurssilla tarvittavan raudan voit tilata 
etukäteen (www.fi), värejä voi lunastaa opet
tajalta materiaalimaksua vastaan. lyhytkurssi.

Käden taidot

Kudonta 1 1 0 4 5 3 0

Kustavin Kudonta  Joka toinen viikko
ti 18.00-20.15  11.9.-4.12.  15.1.-9.4. 
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 44 €  Ilm. 4.9. mennessä
kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville 
että jo kutoville harrastajille. Tutustutaan kan
kaankudonnan perusteisiin ja toteutetaan erilai
sia sisustus, vaatetus ja käyttötekstiilejä puuvil
la, pellava, villa ym. tekstiililangoilla. ohjaaja 
on paikalla joka toinen kerta.

Kahvipussikurssi 1 1 0 4 5 4 0

Kustavin KyläKonttori  Joka toinen viikko
ke 17.00-19.15  12.9.-5.12.  16.1.-10.4. 
Brita Laine  Kurssimaksu 46 €
Ilm. 4.9. 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. 
kokoontumiset joka toinen viikko.

Käsityöpaja 1 1 0 4 5 6 0

Kustavin KyläKonttori  ti 17.00-19.15 
18.9.-20.11.  15.1.-19.3.
Sinikka Virtanen  Kurssimaksu 56 €
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.

Huovutetut korut 1 1 0 4 5 6 6

Kustavin KyläKonttori  la 10.00-14.30
su 10.00-13.00  3.11.-4.11.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 €  Ilm. 25.10. mennessä
kurssilla valmistetaan märkähuovuttamalla vil
lasta kauniita ja yksilöllisiä koruja. kurssilaiset 
voivat oman kiinnostuksensa mukaan val
mistaa erilaisia kaula, ranne ja korvakoruja. 
ensimmäisellä kerralla huovutetaan korujen 
huopaosat ja toisella kerralla villan kuivut
tua, viimeistellään kaikki korut. huopakorut 
ovat kevyitä ja mukavia käyttää ja joulun 
alla ne ovat myös ihania lahjoja. lyhytkurssi. 
Materiaalimaksu maksetaan käteisenä paikan 
päällä.

Kielet

Englannin verkkokurssi

kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta.

Opiontomatka Sisiliaan

kts. uudenkaupungin kieltenohjelma s. 22

Tietotekniikka

Älypuhelimet tutuiksi 
(Android, iPhone)  3 4 0 1 5 2 9

Kustavin KyläKonttori 
pe 12.00-15.00  9.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 4.11. mennessä
kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin äly
puhelimien perusominaisuuksiin ja käyttöön: 
eri käyttöjärjestelmät ja yhteystavat sekä ne
tin ja sähköpostin käyttö. lisäksi tutustutaan 
erilaisiin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty ja viih
deohjelmiin. oma älypuhelin kannattaa ottaa 
mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, 
vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Liikunta

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

 Jooga 8 3 0 1 5 0 3

Kustavin urheilutalo  ke 18.30-20.00
12.9.-28.11.  9.1.-3.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 52 €  Ilm. 5.9. 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 vastaal
kajille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan 
lämmin väljä asu ja alusta.

 Lihaskuntojumppa 8 3 0 1 5 0 6

Kustavin urheilutalo  la 12.15-13.15
22.9.-1.12.  12.1.-30.3.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 14.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa kaiken tasoisille kuntoi
lijoille mukavassa porukassa. Tunneilla kehite
tään lihaskuntoa ja kestävyyskuntoa, tasapainoa 
ja liikkuvuutta. Mukaan oma jumppaalus
ta, vesipullo ja halutessa sisäliikuntakengät. 
reippaasti mukaan kuntoa kohottamaan!

 Lauantaijooga 8 3 0 1 5 0 9

Kustavin urheilutalo  la 13.30-14.30
22.9.-1.12.  12.1.-30.3.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 36 €  Ilm. 14.9. 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 joogan
neille. Päälle lämmin väljä asu ja mukaan alusta.

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssitarjonta, 
jotta löydät itsellesi sopivimman kurs-
sin. Kielten vastuuopettajalta voit 
kysellä lisää kursseista sekä esittää 
toivomuksia (paivi.ruusuvuori@vak-
kaopisto.fi tai p. 044 585 3100).

Englantia? Jotain muuta?
Kiinnostaisiko englannin lyhytkurssi,
esim. matkailutilanteissa tarvittavan
kielen kertaus? Tai olisiko joku muu
tarpeellisempaa? Ilmoita toiveesi
kieltenopettajalle 15.11. mennessä.
Keväällä voidaan järjestää kurssi,
mikäli toiveita tulee riittävästi.

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. 



vehmaa 30
Taide- ja taitoaineet

Iskelmälauluryhmä 1 1 0 1 6 0 1 

Margareeta-koti  to 14.00-15.00
20.9.-29.11.  Muusikko/musiikinohjaaja 
Sini Palokangas  Kurssimaksu 18 € 
Ilm.13.9. mennessä
laulamme yhdessä pianon säestyksellä tuttu
ja ja toivottuja iskelmiä vuosikymmenten var
relta. kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan!

Taidemaalauksen 
sunnuntaisalonki 1 1 0 3 6 0 2

Kirkonkylän koulu  su 10.00-16.00
23.9.-16.12.  13.1.-5.5.
Kuvataiteilija Sanna Vainionpää
Kurssimaksu 72 €  Ilm. 16.9. mennessä
kerran kuussa taidemaalauksen sunnuntaisalon
gissa maalataan monipuolisesti pääasiallisesti 
vesiliukoisilla maalausmateriaaleilla ja välineillä, 
kuten akvarelli ja akryyli. Tekniikkaharjoituksien 
lisäksi maalataan omista aiheista ja ideoista. 
syksyn ja kevään aikana opitaan taidehistori
asta sekä tutustutaan myös nykymaalauksen 
saloihin. opetus on yksilöllistä ja sopii niin vas
taalkajille kuin pidemmälle ehtineille. omat ma
teriaalit ja välineet mukaan, opettaja opastaa en
simmäisellä kerralla tarkemmin hankinnoissa. 
sunnuntaisalonki kokoontuu 23.9., 28.10.,18.11., 
16.12., 13.1., 10.2., 10.3., 7.4. ja 5.5.

Kielet

Englannin verkkokurssi
kts. opistoakatemian tarjonta takasivulta.

Buenas migas 1 1 2 0 7 6 2 1

Kirkonkylän koulu  ti 17.00-18.30
11.9.-4.12. (ei 16.10.)  FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 28 €  Ilm. 6.9. mennessä
kurssi on tarkoitettu jatkoksi viime kevään al
keiskurssilla olleille sekä muille espanjan al
keita vähän jo opiskelleille. kurssilla opitaan 
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoi
tellaan tavallisissa arjen ja matkailun viestintä
tilanteissa tarvittavaa kieltä. aiheina mm. os
toksilla oleminen ja ravintolassa tilaaminen. 
oppikirjana Buenas migas 1 (otava), kappalees
ta 7. Taitotaso a1. kurssille järjestetään jatkoa 
kevätlukukaudella, mikäli jatkajia on riittävästi.

Opintomatka Sisiliaan
 
kts. uudenkaupungin kieltenohjelma s. 22

Kädentaidot

Puutyö 1 1 0 4 6 0 0

Kirkonkylän koulu  ti 17.15-20.15
11.9.-27.11.  15.1.-16.4.
KM, opettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 4.9. mennessä
käsillä tekemisen iloa kaikille! erilaisia puuesi
neitä tekemällä ja kunnostamalla.

Kankaankudonta 1 1 0 4 6 0 1

Lahdingon koulu  ti 18.00-20.15
18.9.-4.12.  8.1.-2.4.
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu 70 €  Ilm. 11.9. 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.

Verhoilukurssi 1 1 0 4 6 0 2

Kirkonkylän koulu  to 17.30-20.30
20.9.-29.11.  10.1.-4.4.
Verhoilija, entisöijä Anne Silver
Kurssimaksu 80 €  Ilm. 13.9. mennessä
Vastaalkajille 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 1, 
alkeiskurssi 1 1 0 4 6 0 3

Vinkkilän koulun väistötilat
Joka toinen viikko  ma 18.00-20.15
17.9.-26.11.  4.2.-13.5.  Brita Laine
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 10.9. mennessä
kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edul
lista, koska kierrätämme kaiken materiaalin. 
Pese pussit haalealla pesuaineella. Älä avaa pus
sin saumoja, avaa vain pohja. alkeisryhmässä 
teemme kaksi perustekniikkaa, joissa ei tarvita 
ompelukonetta. Tekniikkoina ruutupunonta ja 
hakaketju. jos aikaa jää, voimme perehtyä pan
nunalusiin. Isoon kassiin menee 168 pussia, jos 
haluaa kuvioita. sekakassin saa 50 pussilla. ensi 
alkuun riittää viivoitin, sakset, lahjanaru ja tylp
päpäinen neula. joka toinen viikko.

Tieto- ja 
viestintätekniikka

Tietoturvakäytännöt 
tietokoneissa ja 
mobiililaitteissa 3 4 0 1 6 0 1

Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00  31.10.-7.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan 
lehtori Petri Puukki  Kurssimaksu 12 € 
Ilm. 25.10. mennessä
Miten tarkistaa ja asentaa käyttöjärjestelmien ja 
ohjelmien päivitykset tietokoneissa ja mobiili
laitteissa? salasanojen käyttö ja niiden hallinta,
salasanojen palautusten mahdollistaminen 
eli puhelinnumeron rekisteröiminen omaan 
verkkopalveluun (esim. Google tai Microsoft). 
kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannet
tava tietokone, tabletti tai älypuhelin, jota halu
aa käyttää käytännön harjoittelussa.

Tietokoneen hallinta
ja siivous 3 4 0 1 6 0 2

Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00  21.11.-28.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan
lehtori Petri Puukki  Kurssimaksu 12 € 
Ilm. 15.11. mennessä
Miten siivoan koneeni turvallisesti? Miten tar
kistan koneeni päivitykset? Mistä voin turval
lisesti ladata ja asentaa itselle ohjelmia? onko 
koneeni tietoturvallinen? Miten poistan netin 
sivuhistorian verkkopankkiasioinnin jälkeen? 
kurssilla tutustutaan oman laitteen ylläpitotoi
miin, tarjolla oleviin ilmaisiin ohjelmiin ja niiden 
oikeaoppiseen asentamiseen ja poistamiseen.

Avoin atk- ja 
älylaitepaja 3 4 0 1 6 2 1

Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00  12.9.-12.12.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori 
Petri Puukki  Kurssimaksu 6 €/kerta
atk ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja 
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaittei
den käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkai
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut 
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. 
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tie
tokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. 
kokoontumiskerrat ovat 12.9., 3.10., 14.11. ja 
12.12. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa 
kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoit
tautua etukäteen. kurssimaksu 6 €/kerta mak
setaan käteisellä paikalle tultaessa.

Kahvipussin 
toinen elämä 2,
jatkokurssi 1 1 0 4 6 0 4

Vinkkilän koulun väistötilat
Joka toinen viikko  ma 18.00-20.15
24.9.-3.12.  11.2.-22.4.  Brita Laine 
Kurssimaksu 40 €  Ilm. 17.9. mennessä
jatkokurssilla teemme vähän vaativampia töi
tä. esim. joutsenia, sydämiä, vetoketjullisia pus
sukoita, laakeita vateja, maljakoita ym. joka toi
nen viikko.

Korukurssi 1 1 0 4 6 1 9

Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.30-20.30  26.9.-10.10.
Tuija Kangas  Kurssimaksu 16 €
Ilm. 19.9. mennessä
opetellaan koruilun perustekniikoita ja teh
dään koruja (helminauhoja, rannekkeita, kor
viksia yms.). kurssilla voi tehdä myös kynsilak
ka ja kylmäemalointikoruja. Voidaan myös 
punoa erilaisia rannekkeita esim. nahasta ja ti
nalangasta. opettaja tuo materiaalit ja työka
lut. Työkalumaksu on 5€. Tarvikemaksu käytön 
mukaan. kurssille voit tuoda myös omia tarvik
keita ja työkaluja.

Lusikkakorukurssi 1 1 0 4 6 2 0

Vinkkilän koulun väistötilat 
ke 17.30-20.30  17.10.-31.10.
Tuija Kangas  Kurssimaksu 16 €
Ilm. 10.10. mennessä
Tehdään vanhoista lusikoista erilaisia koruja 
sahaamalla ja taivuttamalla. ota mukaan van
hoja lusikoita (mieluiten alpakkalusikoita). 
Työkalumaksu 6 €. opettajalta voi ostaa erilai
sia materiaaleja yhdistettäväksi koruihin. Maksu 
käytön mukaan.

Lautanauhan 
peruskurssi 1 1 0 4 6 2 1

Kirkonkylän koulu  la 10.00-14.00
13.10.-20.10.  Leila Gröndahl, FM 
muinaistekniikan artesaaniopiskelija
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 6.10. mennessä
Tule kutomaan lautanauhaa muinaisella teknii
kalla. euroopassa lautanauhoja on tehty jo kivi
kaudelta asti ja tekniikalla on valmistettu mm. 
vöitä, hevosten ohjaksia ja koristeita vaattei
siin. kurssilla opit lautanauhan suunnittelua, 
loimen luomisen, nauhan kutomisen ja työn 
viimeistelyn. ota kurssille mukaan villalankoja 
(esim. 7veljeksen lanka, saman vahvuisia ja pa
ria eri väriä), vahva vyö, joka sopii lanteille sekä 
pelikortit, joissa muovipinnoite tai pestyjä mai
to/kasvijuomapurkkeja. kurssi sopii kaikille kä
dentaidoista kiinnostuneille aikuisille ja nuoril
le, jotka eivät ole ennen tehneet lautanauhaa. 
Tervetuloa kutomaan lautanauhaa!

Kieltenopiskelu
on paitsi hyödyllistä ja
hauskaa, myös hyvää aivojumppaa. 
Katso jokaisen osaston kurssitarjonta, 
jotta löydät itsellesi sopivimman kurs-
sin. Kielten vastuuopettajalta voit 
kysellä lisää kursseista sekä esittää 
toivomuksia (paivi.ruusuvuori@vak-
kaopisto.fi tai p. 044 585 3100).

Vehmaan osastonjohtajana toimii Merja Nurmi,
puh. 044 585 3282, sähköposti
merja.nurmi@vehmaa.fi

Ilmoittautumisen 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. 2. 
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Liikunta

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein 
kurssien tehokkuuden mukaan. Värillisten 
merkkien tarkemmat selitykset löydät ta-
kakannesta. 

 Jooga 2 8 3 0 1 6 0 1

Seurala  to 17.00-18.30
20.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Mannonen Noora Joogaopettaja (SJL)
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 13.9. mennessä
Parempi ryhti ja notkea, voimakas keho sekä 
kasvava kehotietoisuus. Mahdollisuus unoh
taa arki ja keskittyä oman kehon, mielen ja hen
gityksen kuunteluun. harjoitus koostuu alku
virittäytymisestä, kehon lämmittelystä sekä 
dynaamisesta liikeharjoituksesta. lopuksi py
sähdytään hiljentymään. harjoituksessa siirry
tään liikkestä toiseen hengitysrytmin tahdissa. 
kaikki liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnel
len ja omista lähtökohdista. Tarvitset vain oman 
alustan, väljän vaatetuksen ja avoimen mielen!

 Tuolijumppa
  8 3 0 1 6 0 2

Seurala  to 15.00-15.45
20.9.-13.12.  10.1.-11.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen (SJL)
Kurssimaksu 18 €  Ilm. 13.9. mennessä
Tuolijumppa sopii kaikenkuntoisille liikkujil

le. Vahvistavia, tasapainoa kehittäviä ja niveliä 
ja mieltä virkistäviä liikkeitä musiikin tahdissa, 
mukavassa seurassa.

 
 Kuntojumppa 8 3 0 1 6 0 3

Seurala  ma 16.15-17.15
24.9.-3.12.  7.1.-15.4.
Noora Mannonen liikunnanohjaaja
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 17.9. mennessä
kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin 
tahdissa. sopii kaikenikäisille ja tasoisille jump
paajille. oma alusta mukaan.

 Kahvakuula ja
 kehonpaino-

 harjoittelu 8 3 0 1 6 0 4

Kirkonkylän koulu  ma 17.45-18.45
24.9.-3.12.  7.1.-15.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 17.9. 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!

 HIIT-treeni 8 3 0 1 6 0 5

Seurala  ti 18.00-19.00
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.
Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 11.9. mennessä
hIITtreeni 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 jumppaalusta.

 Fascia/
 kehonhuolto 8 3 0 1 6 0 6

Seurala  ti 19.00-20.00
18.9.-4.12.  8.1.-9.4.  FAF Fascial r
yhmäliikunnanohjaaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 42 €  Ilm. 11.9. mennessä
Fascia  treeni on kokonaisvaltaista toiminnal
lista kehonhuoltoa, liikehallinnan, tasapainon 
ja liikkuvuuden parantamista. liikkeet tehdään 
rauhalliseen tahtiin omaa kehoa kuunnellen ja 
ilman apuvälineitä. Tunti päättyy rentoutumi
seen. Tunti sopii kaikille kuntotasosta riippu
matta. Tunnille mukaan jumppaalusta ja juo
mapullo. kenkiä ei tarvita.

 Jooga 1 8 3 0 1 6 0 7

Seurala  ma 19.00-20.30
17.9.-3.12.  7.1.-8.4.
Hathajoogaopettaja Johanna Kallio
Kurssimaksu 50 €  Ilm. 10.9. mennessä 
jooga avaa lukkoja kehosta ja mielestä, kohot
taa yleiskuntoa, laskee verenpainetta, poistaa 
kuonaaineita ja parantaa unen laatua. hatha 
ja kundalinijoogan 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 kuonaainei
ta. dynaaminen ja lämpöä kohottava liikesarja 
päättyy aina savasanaan, eli syvärentoutukseen, 
jossa keho saa mahdollisuuden ottaa vastaan 
kaikki joogaharjoituksen tuottamat hyödyt. 

 Tasapainokurssi
 ikääntyneille

  8 3 0 1 6 0 8

Vehmaan liikuntahalli  Joka 3. viikko
ke 13.00-14.00  19.9.-12.12. 
Kurssimaksu 8 €  Ilm. 12.9. mennessä
Voimaa ja tasapainoa vanhuuteen.

Tulossa keväällä mm.

Italian alkeita 1 2 0 8 6 1 0
kirkonkylän koulu ti 18.3020.00 15.1.9.4.

Buenas migas 1 1 2 0 7 6 2 2
kirkonkylän koulu ti 15.1.9.4

Karkkikoruja
fimomassasta 1 1 0 4 6 0 9
kirkonkylän koulu la 11.0015.00 16.3.

Neulakinnaskurssi 1 1 0 4 6 2 2
kirkonkylän koulu la 10.0014.00 9.2.16.2.



Vakka-opistossa on tänäkin lukuvuonna tar-
koitus lisätä verkko-opiskelumahdollisuuksia. 
Näin koko toimialueella tulee olemaan mah-
dollisuus suorittaa tiettyjen aineiden opinto-
ja ajasta ja paikasta riippumatta.

Silmänruokaa hedelmä- ja 
vihanneskoristeilla 8 1 0 2 2 6 0
Verkkokurssi 24.9.-17.12.

Brush up your speaking and 
listening skills 1 2 0 3 2 8 0
Verkkokurssi  26 tuntia, 58 €,10.9.-3.12. 
Kokonaan verkko-opintoina toteutettavalla kurssil-
la harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan arki-
päivään ja matkailuun liittyviä keskustelutilanteita 

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille 
ja maahanmuuttajille 

Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 6 000 
euron määrärahan käytettäväksi opintoseteleihin lu-
kuvuoden 2018-2019 aikana. Opinto-ohjelmassa on 
erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kunkin kurs-
sin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 
50 % alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjel-
massa on jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimak-
su ko. kurssien kohdalla.
 Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa
niissä toteutettavan opetuksen määrään.
Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman
hyvin opiston omat painopistealueet
ja kehittämislinjaukset
sekä Opetushallituksen
määrittelemät
kohderyhmät:
työttömät,
eläkeläiset,
seniorit eli kaikki
yli 63-vuotiaat,
maahanmuuttajat
sekä oppimisvaikeuksia
kokevat (erityisryhmät).

Liikunta 
löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. 
kaikki liikuntakurssit on merkitty värikoodilla 
ja voit valita itsellesi kunto tasosi tai teholtaan 
miellyttävimmät tunnit.

Keltaiset tunnit: lasten ja nuorten tunnit ovat 
suunniteltu eri ikäisille ja tasoisille liikkujille. 
Tunnit parantavat motorisia perustaitoja ikä
tason tai herkkyyskauden mukaan. lasten ja 
nuorten tunneista voit valita kurssin sen mu
kaan mikä liikkumistapa sinua eniten miellyt
tää tai mitä liikunnallisia taitoja haluat itses
säsi kehittää.

Siniset tunnit: Teholtaan tunnit ovat rauhalli
sia. Tunneilla keskitytään kehon ja mielen hyvin
vointiin. Tunti koostuu tasapaino, liikkuvuus, 
voima, venytys ja rentoutusharjoituksista. 
Tunnit sopivat kaiken tasoisille liikkujille.

Punaiset tunnit: Teholtaan tunnit ovat keski
raskaita, mutta tehoa voit nostaa tai keventää 
oman kunnon ja tunnon mukaan. Tunnit so
pivat kaiken tasoisille ja kuntoisille liikkujille.

Mustat tunnit: Teholtaan tunnit ovat raskaita, 
korkeatehoisia ja haastavia. Tunnit sopivat hy
vän kuntopohjan omaavalle liikkujalle, mutta 
myös itseään haastavalle, perusterveelle liik
kujalle.

Kurssimaksu verkossa
jo ilmoittautuessa 
Vakka-opiston kurssimaksut maksetaan verkkopankis-
sa ilmoittautumisen yhteydessä. Maksaminen tapah-
tuu ilmoittautumisen päätteeksi. Verkkomaksu ei ole 
pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea maksutapa. 
Mikäli verkkomaksu ohitetaan, lähetetään kurssista 
myöhemmin lasku postitse aivan, kuten aiemminkin. 
Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa 
jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun kurssilainen 
ilmoittaa pankkitilinumeronsa toimistoon.

Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumis-
käytännöistä löytyvät opiston nettisivuilta
www.vakkaopisto.fi
kohta ilmoittautuminen.
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Keskiviikkona
15.8. klo 17.00 alkaa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.vakkaopisto.fi
tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 Laitila tai
puh. 02 84515266 Uusikaupunki

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

QR-koodilla ilmoittautumaan:

Kestävä kehitys
Vakka-opistossa
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kes-
tävän kehityksen sertifikaatti. Saimme sertifikaatin 
toiminnastamme keväällä 2016. Huomioimme kes-
tävää kehitystä monelta kannalta toiminnassamme. 
Kursseilla se näkyy mm. aiheina, materiaalivalintoi-
na, sähköisten viestimien suosimisena ja paperitulos-
teiden säästämisenä. 

Jos et  saanut painettua Vakka-opiston ohjelmaa
tai tarvitset sen kaverillekin, voit hakea sen opiston toimistoista,

kaupunkien yhteispalvelupisteistä tai alueen kirjastoista.

Posti vastaa ohjelman jakelusta kaikkiin talouksiin.
Huomautukset jakeluongelmista Postin asiakaspalveluun Postin

nettisivujen kautta tai puh. 0100-85160 (maksullinen).

Luova toiminta edistää oppimista ja in-
nostaa kehittämään omaa osaamista. 
Järjestämme taiteen perusopetusta lap-
sille ja nuorille kuvataiteessa, teatteritai-
teessa ja käsityössä yleisen oppimäärän 
mukaisesti. 

laitilassa on tarjolla käsityön ja uutena teat
teritaiteen opetusta. uudessakaupungissa 
on tarjolla kuvataiteen ja teatteritaiteen 
opetusta.
 Taiteen perusopetuksen opetussuunni
telman perusteet on uusittu vuoden 2017 
lopulla ja näiden pohjalta myös Vakka
opiston opetussuunnitelmat on päivitetty. 
opetussuunnitelmat on hyväksytty opis
ton johtokunnassa 13.6.2018 ja ne otetaan 
käyttöön syksyllä alkavien opintojen osalta.
 Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jos
sa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opetus
suunnitelmaan kullekin taiteenalalle. se 
sisältää mm. oppilaitoksen toimintakult
tuurin, opetuksen rakenteen, laajuuden 
ja sisällön, yleiset tavoitteet ja arvioinnin.
 koulutuksesta saa päättötodistuksen 
kaikki opintotasot suoritettuaan. opintojen 

Taiteen perusopetus
keskimääräinen kesto on noin 5 vuotta. 
Todistuksesta saa lisäpisteitä jatkoopin
toihin pyrittäessä. Taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmat ovat luettavissa opis
ton verkkosivuilla.

Verkko-opinnot
sekä tehdään niihin liittyviä kuunteluharjoituk-
sia (4 x 45 min). Opistollemme on varattu 4 paik-
kaa. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.9. mennes-
sä www.vakkaopisto.fi/Ilmoittautuminen/Kielet

Ikis-videoluentosarja:
Uudenkaupungin kirjastossa
keskiviikkoisin klo 14-6

10.10. Rahan valta ja hyvinvointiyhteiskunnan 
tulevaisuus. Professori Sixten Korkman, Aalto-
yliopisto ja professori Jukka Pekkarinen, Jyväskylän 
yliopisto.
31.10. Suomalaisuuden alkuperä, mitä geenit 
kertovat. Professori Päivi Onkano, Turun yliopisto
7.11. 100 vuotta sisällissodasta. FT, tutkija Tuomas 
Hoppu, Tampereen yliopisto

Vakka-opisto on mukana 
Opetushallituksen rahoitta-
massa laatu- ja kehittämis-
hankkeessa, jossa tavoitteena 
on innovoida ja käyttöönottaa 
OpistoAkatemia yhteistyö-
opistojen etäluentojen tar-
jonnan ja muun verkko-ope-
tuksen yhteistyömuodoksi.

Hankkeessa opistoihin on kevääl-
lä hankittu Peda.net -verkko-op-
pimisympäristö, joka vähitellen 
otetaan laajamittaiseen käyt-
töön verkkomateriaalin alusta-
na. Projektiin osallistuvat Keravan 
Opisto, Vakka-Suomen kansalais-
opisto sekä Loimaan työväenopis-
to, joista viimeksi mainittu toi-
mii hankkeen koordinaattorina. 
Hanke on käynnistynyt elokuus-
sa 2017 ja se päättyy vuoden 2018 
lopussa.

Opistoakatemia


