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Opiston henkilökunta
ja yhteystiedot
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

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
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

Vakka-opiston henkilökuntaa joulukuussa 2018, edessä vasemmalta Johanna Kivistö, Eero Ollikainen, Jatta Ihanmäki ja Piia Allén,
takana Anne Tynjälä, Tarja Silokoski, Päivi Ruusuvuori, Anna-Maija Lagerström, Merja Nurmi , Tomi Kangas, Marja Isoluoto ja Päivi
Martinsuo.

Ilmoittautuminen alkaa torstaina 3.1. klo 9.00
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 (Laitila) tai puh. 050 420 5266 (Uusikaupunki).
Huom! Muistathan ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, jotta varalla oleva voi saada paikan!

Vakka-opiston toimistot

Vakka-opiston kurssimaksut maksetaan verkkopan
kissa ilmoittautumisen yhteydessä. Opisto toivoo,
että mahdollisimman moni ottaisi tämän maksuta
van käyttöön. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mut
ta se on kätevä ja nopea maksutapa. Maksaminen
tapahtuu ilmoittautumisen päätteeksi ja sen voi
halutessaan ohittaa. Mikäli verkkomaksu ohite
taan, lähetetään kurssista myöhemmin lasku pos
titse joko opiskelijan kotiin tai erikseen ilmoitet
tuun laskutusosoitteeseen.

Laitilan toimisto
Kaupungintalo, Sivistysosasto 2. kerros, Keskuskatu 30, postiosoite PL 25, 23800 Laitila,
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 (lounastauko klo 12-13) Puh. 040 535 6822

Mikäli opisto jostain syystä peruuttaa kurssin, verk
kopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan
kurssilaisen ilmoittamalle pankkitilille.

Kevään aikataulut
Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2018. Talvilomalla (vko 8) ja kiirastorstaina
18.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Vastaavat omien alueellisten osastojensa kurssitoiminnas
ta, heille voi esittää toiveita kursseista.

Uudenkaupungin toimisto
Viikaisten koulu (lukion ovi), 1. kerros, Viikaistenkatu 3, 23500 Uusikaupunki
ma-pe klo 9-16 (lounastauko klo 12-13), puh. 050 420 5266

Pyhäranta • Anne Laivo
anne.laivo@pyharanta.fi • puh. 044 738 3432
Puhelimitse tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-17.

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

Taivassalo • Päivi Martinsuo
paivi.martinsuo@taivassalo.net • puh. 040 620 5477
Kustavi • Anna-Maija Lagerström
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi • puh. 044 585 3103
Vehmaa • Merja Nurmi
merja.nurmi@vehmaa.fi • puh. 044 585 3282

Toimistot ja valvonta

Muut opiston toimipisteet

Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumiskäytän
nöistä löytyvät opiston nettisivuilta www.vakka
opisto.fi/ilmoittautuminen

Sporttipassi, Kulttuuripassi
ja Smartum

Pohitullin koulun toimipaikka
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki. Valvoja Anne Tynjälä, anne.tynjala@vakkaopisto.fi
puh. 044 5652 418. Opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina.

Tarja Silokoski • opistosihteeri (Laitila)
tarja.silokoski@vakkaopisto.fi • puh. 040 535 6822

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

Marja Isoluoto • opistosihteeri (Uusikaupunki)
marja.isoluoto@vakkaopisto.fi • puh. 050 420 5266

Lisäksi opetusta järjestetään yli sadassa toimipaikassa vuosittain.

Anne Tynjälä • valvoja (Uusikaupunki)
anne.tynjala@vakkaopisto.fi • puh. 044 565 2418
Joona Alopaeus • Laitilan iltavalvoja
puh. 050 530 1721

Kurssimaksu verkossa jo
ilmoittautuessa

Kevätohjelman kannen kuvat ovat Vakka-opiston lasinsulatus-,
lettejä ja kampauksia- sekä metallityökursseilta.

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, Kulttuuri
Passilla tai Smartumilla. Smartumista on käytös
sä kaksi maksuvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä
Smartum-saldo eli sähköinen raha. Seteleillä mak
saminen tapahtuu toimittamalla setelit kahden vii
kon sisällä ilmoittautumisesta opiston toimistoon.
Sähköisellä rahalla, kuten Smartum-saldolla mak
saminen onnistuu vain netti-ilmoittautumisen yh
teydessä.
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Kestävä kehitys Vakka-opistossa

Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa torstaina 3.1.2019 klo 9.00, samanaikaisesti koko Vakka-opiston toimialueella. Syyslukukaudella mukana olleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen syksyltä jatkuville kursseille. Keväällä mukaan tulevat opiskelijat ilmoittautuvat normaalisti.
Nettilinkki ilmoittautumiseen löytyy opiston kotisivuilta (www.vakkaopisto.fi), kohdasta ”Ilmoittautuminen” tai www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Noudata netissä olevia ohjeita - valitse ostoskoriin kaikki
haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen jälkeen henkilötietosi
(laskutusta varten myös koko henkilötunnus). Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). Maksajan tiedot
on annettava myös aina silloin, kun maksajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautuessasi myös matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta.
   Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon viisi (5) päivää ennen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi
mahdollisen varalla olevan.
   Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhteydessä oman verkkopankin kautta.

Vakka-Suomen kansalaisopistolla valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä ja pysyvänä osana opiston kaikkea toimintaa, niin yleisellä tasolla kuin yksittäisten kurssienkin osalta.

Kurssimaksut
Keväällä alkavien kurssien maksu on merkitty opetusohjelman tietoihin.
Syksyltä jatkuvien kurssien maksut ovat nähtävillä nettisivuilla. Yleensä
kurssi maksetaan kerralla. Jos opiskelija aloittaa koko lukuvuoden kurssin vasta kevätpuolella, maksu on puolet koko vuoden kurssimaksusta.
Kursseihin liittyvät oppimateriaalit ja retket, mahdolliset todistukset yms.
maksetaan erikseen. Poikkeukset on kerrottu kyseisten kurssien kohdalla. Kurssimaksu toivotaan maksettavan ilmoittautumisen yhteydessä
oman verkkopankin kautta. Mikäli maksaminen ilmoittautumisen yhteydessä ohitetaan, kurssimaksusta lähetetään myöhemmin erillinen lasku opiskelijalle kotiin. Myös luennoille voi ilmoittautua netin kautta ennakkoon ja maksaa samalla luentomaksun. Näin luennolle saapuminen
käy sujuvammin. Luentomaksut voidaan myös kerätä paikalla tai laskuttaa jälkikäteen. Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla
tai Smartumilla.
   Useille kursseille voi osallistua maksutta yhteen kokoontumiskertaan.
Poikkeuksena kurssit, joissa on maininta ”Erityiskurssi” tai ”Lyhytkurssi”
sekä kaikki atk-kurssit. Näiden kohdalla ilmoittautuminen on sitova, eli
maksuvelvoite astuu voimaan heti ensimmäisellä osallistumiskerralla.
Mikäli kursseille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille eikä ole perunut osallistumistaan viisi päivää ennen kurssin alkua, opistolla on oikeus periä 15 euron toimistomaksu. Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa kurssin, kurssimaksua ei palauteta. Mikäli opisto jostain syystä
peruuttaa kurssin, jo maksettu kurssimaksu palautetaan kurssilaisen ilmoittamalle pankkitilille.
	   Vakka-opiston muistutuslaskut ja laskujen perintä on siirtynyt
Laitilan kaupungin taloustoimelta Taitoa kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi. Kurssimaksut kannattaa maksaa ilmoittautumisen yhteydessä tai
laskun saavuttua eräpäivään mennessä, jotta välttyy lisäkustannuksilta.
	   Vakka-opisto pidättää oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.

Kurssien alkaminen
Kurssi alkaa, mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia määräpäivään
mennessä (mainittu kurssitiedoissa kunkin kurssin kohdalla). Minimimäärä
vaihtelee jonkin verran osastoittain ja oppiaineittain. Mikäli kurssi alkaa, määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, jos kurssilla on tilaa.
   Kurssin alkamisesta ei erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. Kurssien
peruuntumisista, aikataulun muutoksista yms. ilmoitetaan osallistujille
pääsääntöisesti tekstiviestillä. Huom! Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös
matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoittautuessa.

Yleistietoa opistosta 2–3 ja 20

Laitila 4–8
YHTEISKUNTA, HISTORIA,
IHMINEN, LUONTO 4
Historia 4

TAIDE- JA TAITOAINEET 4

Musiikki 4, Näyttämötaiteet 4, Kuvataiteet 4,
Tanssi 5, Sanataide 5, Käden taidot 5

KIELET 6
TIETOTEKNIIKKA 7
KÄYTÄNNÖN TAIDOT 7
LIIKUNTA JA TERVEYS 7

Liikunta 7, Terveys 8

Vakuutuksista
Jokaisen opiskelijan on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta.

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

Tietosuojaseloste
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja, joita ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja kerätään opiskelijoiden tunnistamiseksi sekä
kurssimaksujen laskutusta varten. Tiedot iästä, koulutusasteesta, pääasiallisesta toiminnasta ja äidinkielestä kysytään tilastokeskusta varten.
Opiston käyttämän henkilörekisterin tietosuojaseloste löytyy kotisivujen alareunan palkista.

Opiston hallinto
Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, Uusikaupunki,
Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa, joista Laitila on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opiston hallinnosta. Vakka-opistolla on oma
8-jäseninen johtokunta, joka toimii Laitilan sivistysvaliokunnan alaisuudessa. Valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen johtokunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt: Laitila: Terhi Hemmilä, puheenjohtaja (varajäsen Anna
Setälä), Timo Rantanen (varajäsen Ari Kangassalo) Uusikaupunki: Rauno
Saarinen, varapuheenjohtaja (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.

Uusikaupunki 9–15
YHTEISKUNTA, IHMINEN, LUONTO 9

Historia 9, Muut yhteiskunnalliset aineet 9

TAIDE- JA TAITOAINEET 10

Musiikki 10, Näyttämötaiteet 10,
Kuvataiteet 10, Tanssi 10,
Sanataide 11, Käden taidot 11

KIELET 12
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 13
KÄYTÄNNÖN TAIDOT 14
LIIKUNTA JA TERVEYS 14
Liikunta 14, Terveys 14

Pyhäranta 15-14
Taivassalo 16-17
Kustavi 18
Vehmaa 19

Liikunta
Lliikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein tehokkuuden mukaan. Löydät itsellesi sopivat
liikuntakurssit helposti värien avulla.

Verkkokursseja
Vakka-opistossa on tänä keväänä tarjolla muutamia pelkästään internetin kautta toteutettavia verkkokursseja, joihin voi osallistua mistä tahansa oman tietokoneen avulla. Kursseja
järjestetään kielissä, käytännön taidoissa ja ohjelmoinnissa.

BASIC ENGLISH GRAMMAR AND
LISTENING SKILLS

Verkkokurssi 21.1.-8.4. , ilm. 14.1. mennessä.
Vakka-opistolla on neljä paikkaa varattuna.
Tarkemmat tiedot Uusikaupunki,
Kielten kurssit s. 12

SILMÄNRUOKAA HEDELMÄ- JA
VIHANNESKORISTEILLA –
VERKKOVIDEOKURSSI

Internetin välityksellä. Jatkuva ilmoittautuminen,
käytettävissä 1 kuukauden ajan. Tarkemmat
tiedot Uusikaupunki Käytännön taidot s. 14

C#-OHJELMOINTI ALKAISKURSSI

Verkkokurssi 30.1.-6.3. keskiviikkoisin klo 18-19.
Tarkemmat tiedot Uusikaupunki, Tieto- ja
viestintätekniikan kurssit s. 13

Keltaiset tunnit: Lasten- ja nuorten tunnit
ovat suunniteltu eri ikäisille ja tasoisille liikkujille. Tunnit parantavat motorisia perustaitoja ikätason tai herkkyyskauden mukaan.
Lasten- ja nuorten tunneista voit valita kurssin sen mukaan, mikä liikkumistapa sinua
eniten miellyttää tai mitä liikunnallisia taitoja haluat itsessäsi kehittää.

Ikis-videoluentosarja
Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa
Uudenkaupungin kirjastossa
keskiviikkoisin klo 14-6
9.1. Aikamme uhkakuvat.
Ministeri Jaakko Iloniemi
13.2. Miksi hämäännymme terveysaatteiden
viidakossa, Juhani Knuuti, LT, professori,
Turun yliopisto ja TYKS
6.3. Mielen rajat. Minna Canthin ja nykyajan
ihmiskuvasta. Tietokirjailija, kirjallisuushistorioitsija, FT Minna Maijala
10.4. Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset ja
kodin turvallisuus. Poliisitarkastaja Jyrki Aho,
Poliisihallitus

Opintosetelikursseja
eläkeläisille, työttömille ja
maahanmuuttajille
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle
6000 euron määrärahan käytettäväksi opinto
seteleihin lukuvuoden 2018–2019 aikana.
Opintosetelikurssit on valittu huomioiden
mahdollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä
Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät (työttömät, eläkeläiset, seniorit, maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat).
Myönnetystä 6000 euron määrärahasta on jäänyt vain vähän kevään uusille kursseille käytettäväksi.

Siniset tunnit: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia. Tunneilla keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin. Tunti koostuu tasapaino-,
liikkuvuus-, voima-, venytys- ja rentoutusharjoituksista. Tunnit sopivat kaiken tasoisille liikkujille.
Punaiset tunnit: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita, mutta tehoa voit nostaa tai keventää
oman kunnon ja tunnon mukaan. Tunnit sopivat kaiken tasoisille ja kuntoisille liikkujille.
Mustat tunnit: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatempoisia ja haastavia. Tunnit
sopivat hyvän kuntopohjan omaavalle liikkujalle, mutta myös itseään haastavalle, perusterveelle liikkujalle.

LAITILA
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Iloiset laulajat Kulkurin valssin viemänä
Laitilan kaupungintalo, ti 8.1. klo 13.30-15.00

1101150

Ukulele

Varppeen koulu, to 10.1. klo 16.30-18.00

1101151

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.

Kitaransoitto

Varppeen koulu, to 10.1. klo 18.00-19.30

1101152

Sähkökitara

Varppeen koulu, to 10.1. klo 15.00-21.00. Kevään kurs
simaksu 100 €.

1101165

Aikuisten bändisoitto Wakkarit
Kaariaisten koulu, ti 8.1. klo 18.00-20.15

Historia ja kulttuuri
Turun tuomiokirkko ja
Sanan seppä -sovellus

1301110

Laitilan kaupungintalo ti 18.00-19.30
9.4. FM Lauri Viinikkala
Luentomaksu 6 €
Mitä tapahtuu kun nykyteknologia tuodaan
Turun tuomiokirkkoon? Mitä lisätyn todellisuuden avulla voi kertoa tavallisten ihmisten menneisyydestä? Kuinka perusteellisesti muuttuu
tapa, jolla historiasta voi kertoa? Luennolla tutustutaan reformaation merkkivuodeksi 2017
Turun tuomiokirkkoon toteutettuun Sanan seppä -sovellukseen. Sovelluksen tavoitteena oli
kertoa Tuomiokirkon muuttumisesta ja uskonpuhdistuksen historiasta tavallisten ihmisten
näkökulmasta. Miten hyvin se onnistui tässä?
Entä mikä meni pieleen?

Vuosi 1939

1301112

Laitilan kaupungintalo ti 18.00-19.30
2.4. FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Syksyllä 1939 Saksa ja Neuvostoliitto hyökkäsivät Puolaan: toinen maailmansota oli alkanut.
Marraskuun viimeisenä päivänä Suomikin oli
osa sitä. Millaisesta maailmasta tämä ennennäkemättömän tuhoisa sota syttyi? Mitä Suomessa
ja maailmalla tapahtui maailmansotien välisen
”rauhan” kauden viimeisenä vuotena? Luennolla
luodaan katsaus Suomen ja maailman tilanteeseen ja tapahtumiin vuoden 1939 alkupuolella.

Netin sukupuupalvelut

1301129

Varppeen koulu to 17.00-20.15 4.4.
Suomen sukututkimusseuran
digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela
Luentomaksu 6 €
Geni, MyHeritage, Omat Juuret, Familysearch mitä ovat nämä netin sukupuupalvelut ja mitä
käyttäjän tulee ottaa huomioon niihin tietoja
syöttäessään. Käymme läpi perusasiat Genistä
ja MyHeritagesta selkeiden esimerkkien keralla. Sopii kaikille asiasta kiinnostuneille, vaikka
et perinteistä sukututkimusta harrastaisikaan.

Mitä ovat hiidet

nettuja hautoja, joilla suoritettiin elämän jatkuvuuden ja uuden elämän turvaamisen rituaaleja. Anttonen on perehtynyt lounaissuomalaisiin
hiisiin ja niihin viesteihin mitä ne voivat antaa
tuleville sukupolville. Samalla myös valottuu
”hiisi” ja ”pyhä” paikkojen merkitys muinaissuomalaisessa maailmankuvassa. ”Pyhä” ei olekaan
kristinuskon tuoma käsite suomalaiseen sanastoon, vaan esikristillisten asutuskeskusten hiisiä
erottava erämaa, yhteisnautinta-alue ja sysmä.

Vastuullinen
kuluttaminen

Näyttämötaiteet
Taide- ja taitoaineet

Laitilan kaupungintalo to 18.00-19.30
14.2. Erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine
Vapaa pääsy
Päivittäin teemme valtavan määrän arkisia valintoja, jotka liittyvät asumiseen, ruokaan ja muihin ostoksiin sekä liikkumiseen. Miten toimia
vastuullisesti arjen ratkaisuissa? Luennoitsijana
erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine VarsinaisSuomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valoniasta.

Musiikki
MUSIIKIN KURSSIT

Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet
koko lukuvuoden maksusta.

1101101

Musamuksut maanantai

Padon yhteistalo, ma 7.1. klo 17.00-17.45

1101102

Musamuksut tiistai A

Padon yhteistalo, ti 8.1. klo 17.30-18.15

1101103

Pietarin myytti:
Mikä suurkaupungissa pelottaa
venäläisiä ja suomalaisia? 1301137

Musamuksut tiistai B

Laitilan kaupungintalo ke 18.00-19.00
15.3. TT Hannu Kilpeläinen
Luentomaksu 6€
Helsingistä on vain alle neljän tunnin junamatka viiden miljoonan asukkaan suurkaupunki
Pietariin. Silti suomalaiset matkustavat lomalle mieluummin Lontooseen tai Barcelonaan.
Naapurissa on kuitenkin ”koko maailman” sisältävä eurooppalainen metropoli. Kaupungin
monumentaaliset palatsit, kirkot, museot, musiikki- ja taide-elämä on vertaansa vailla. Mikä
kaupungissa pelottaa? Metropolin rakentaminen esi-isiemme, tsuudien, asuttamille suoalueille kavahduttaa vieläkin isovenäläisiä. Pietariin
kerääntyi myös venäläisten intellektuellien kerma, mikä pelotti Leniniä ja Stalinia niin että
pääkaupunki siirrettiin takaisin Moskovaan.
Luennolla kerrotaan Pietarin menneisyyden
haamuista ja siellä eläneistä suomalaisista, inkeriläisistä ja inkeroisista.

Padon yhteistalo, to 10.1. klo 14.00-14.45

Padon yhteistalo, ti 8.1. klo 18.30-19.15

Kullervon kirot

1102106

Poukan talo ke 18.00-20.15 3.4.-22.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 27.3. mennessä
Kurssilla harjoitellaan läpi kalevalaista mytologiaa käsittelevä Kullervon kirot -näytelmäteksti. Kurssin päättyessä osallistujilla on valmiudet
esittää näytelmä yleisön edessä. Näytelmän ensiesitys on syksyllä 2019. Puherooleja on tarjolla rajoitettu määrä. Niiden lisäksi on avustavia tehtäviä. Kurssi on tarkoitettu aikuisille
ja yli 16-vuotiaille nuorille. Opettajana toimii
Kullervon kirojen ohjaaja Tiia Valavuo.

1101104

Syksyltä jatkuvat

1101105

Useimpiin ryhmiin voi tulla vielä uusiakin opiskelijoita. Kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1101120

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat 7-10 v

Vauvamussut

NÄYTTÄMÖTAITEEN KURSSIT

Musamuksut torstai

1102101

Padon yhteistalo, to 10.1. klo 15.00-15.45

Musiikkipiiri erityisryhmille
Palke 7, ti 15.1. klo 14.15-15.15

1101125

Pelimannit

Opistotalo, pe 11.1. klo 18.15-19.45

1101126

Kappelimäen koulun liikuntasali, ma 7.1. klo 14.30-16.00,
kevään kurssimaksu 40 €

1102102

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat 11 v ja siitä ylöspäin

Kappelimäen koulun liikuntasali, ma 7.1. klo 16.00-18.15,
kevään kurssimaksu 50 €

Harmonikkapiiri

Kustaa Hiekan lukutupa, ke 9.1. klo 17.30-19.00

1101142

Mieskuoro

Varppeen koulu, ma 7.1. klo 17.30-19.30

1301134

Walon talo to 17.00-18.30 9.5.
Professori Veikko Anttonen
Luentomaksu 6 €
Turun yliopiston uskontotieteen emeritusprofessori Veikko Anttosen tutkimusaiheita ovat
”pyhä” ja ”hiisi” sekä näiden käsitteiden liittäminen muinaissuomalaisen asutuksen rakenteisiin. Laitilan Kappelimäen rautakautiset hiidet (hiidenkiukaat) ovat muinaisten asuinsijojen
tämän- ja tuonpuoleista elämää varten raken-

1102104

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. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille.

Syksyltä jatkuvat
3298112

Kaivolan kesäteatteri

1101143

Viihdekuoro Bolero

Kappelimäen koulu, ti 8.1. klo 18.00-19.30

1101144

Kivijärven Hupikööri

Kivijärven Puustelli, ke 9.1. klo 18.00-19.30

1101145

Veteraanien laulupiiri

Opistotalo, ke 16.1. klo 16.00-16.45

joka toinen viikko

Kuvataide
Maisemaa etsimässä –
maisemamaalauksen
lyhytkurssi

1103119

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45 8.3.-9.3.
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 25.2. mennessä
Ota mukaan haluamasi värit, vesiliukoiset öljytai akryylivärit, akvarellit, puuvärikynät, peitevärit tai lyijykynät ja paperia. Harjoitellaan kuvallisia rakenteita maisemassa ja värillisiä ratkaisuja.
Opetus kunkin omista lähtökohdista. Sopii aloittelijoille ja jatkajille.

LAITILA
Taidetta mehiläisvahatekniikalla

1105105
1103150

Kappelimäen koulun tekstiilityöluokka
alakoulu la 11.00-16.00 16.3.-23.3.
Taiteilija Pirjo Ilkka Kurssimaksu 16 €
Ilm. 7.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan nopeaan ja monipuoliseen mehiläisvahatekniikkaan. Vaikka et olisi
koskaan ”maalannut” mitään, tällä tekniikalla
onnistut varmasti tekemään persoonallisia ja
taiteellisia töitä. Materiaaleja voi tilata etukäteen (esim. www.shopman.fi). Omat välineet
eivät ole välttämättömyys, materiaalimaksu 5
€ maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat

Satubaletti 3-4 v

FinnLamex-halli, ke 9.1. klo 17.00-17.45, kevään kurs
simaksu 70 €

1105106

Baletti 7-9 v.

FinnLamex-halli, ke 9.1. klo 17.45-18.45, kevään kurs
simaksu 80 €

1105107

Dance mix 7-11 -v.

FinnLamex-halli, ma 7.1. klo 18.45-19.45, kevään kurs
simaksu 80 €

1105108

Dance mix 11 v. lähtien

FinnLamex-halli, ke 9.1. klo 18.45-19.45, kevään kurs
simaksu 80 €

KUVATAITEEN KURSSIT

1105120
1103102

Kuvataidekoulu 4-6 -vuotiaat A

Laitilan portti, ma 7.1. klo 16.15-17.00, kevään kurssi
maksu 24 €

1103103

Kuvataidekoulu 4-6 -vuotiaat B

Laitilan portti, ma 7.1. klo 17.15-18.00, kevään kurssi
maksu 24 €

1103104

Kuvataidekoulu 7-8 -vuotiaat

Laitilan portti, ma 7.1. klo 18.15-19.15, kevään kurssi
maksu 28 €

1103106

Kuvataidekoulu 9-13 -vuotiaat

Laitilan portti, to 10.1. klo 16.30-17.30, kevään kurssi
maksu 28 €

1103111

Tiistain taidesoppi

Varppeen koulu, ti 15.1. klo 18.00-20.15

1103112

Torstain taideverstas

Kappelimäen koulu, to 10.1. klo 15.00-17.00

1103113

Maalaus ja materiaalioppi

Laitilan portti, ke 9.1 klo 17:30-20:00

Aikuisbaletti

FinnLamex-halli, ma 7.1. klo 19.45-21.00

1105121

Jazztanssi aikuiset

FinnLamex-halli, ke 9.1. klo 19.45-20.45

1103121

Taidegrafiikka

Laitilan portti to 10.1. klo 17.30-20.00

1103141

Posliininmaalaus

Varppeen koulu, ma 14.1. klo 16.30-19.30

Tanssi
Syksyltä jatkuvat
TANSSIN KURSSIT

Useisiin ryhmiin voidaan ottaa vielä uusiakin
kurssilaisia mukaan.

1105102

Satubaletti 5-6 v.

FinnLamex-halli, ma 7.1. klo 17.00-17.45, kevään kurs
simaksu 70 €

1105103
FinnLamex-halli, ma 7.1. klo 17.45-18.45, kevään kurs
simaksu 80 €

Kansallispuku

1104144

Kappelimäen koulu Joka toinen viikko
ke 16.30-20.15 16.1.-27.3.
Merja Latvala Kurssimaksu 32 €
Ilm.10.1.mennessä
Kurssilla ommellaan käsin perinteisin tavoin
kansallispuku. Voit myös tulla tekemään puvun osia tai uudistamaan ja korjaamaan vanhaa pukua. Perehdytään kansallispukujen historiaan, säädöksiin, työtapoihin ja materiaaleihin.
Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. Ota mukaan käsinompelutarvikkeet.

Kappelimäen koulu Joka toinen viikko
ma 17.30-20.30 14.1.-25.2.
Ohjaajana Aet Abel Kurssimaksu 20 €
Ilm.7.1.mennessä
Neulomme kauniit virolaiset Paistun pitsisormikkaat, joissa on ihanaa mansikanlehtikuviota.
Sormikkaat ovat valkoiset ja niiden rannekkeet
värilliset. Villalangat (12/2) ostetaan opettajalta, sillä soveltuvaa lankaa ei ole myynnissä Suomessa. Opettajalta voi ostaa myös puikot. Puikkojen koko on 1,25 ja parhaiten tähän
työhön soveltuvat Prymin puikot. Koko setti
eli villalanka ja puikot maksavat yhteensä 12
€. Pelkkä lanka maksaa 9 €. Tästä linkistä löytyy
kuva sormikkaista: https://www.muis.ee/et/museaalview/929944

1106131

Varppeen koulu la 10.00-13.30
2.3.-9.3. HuK Elise Erämaa
Kurssimaksu 15 € Ilm. 26.2. mennessä
Kurssilla tehdään monipuolisia matalan kynnyksen harjoituksia. Osallistujalla ei tarvitse olla kokemusta kirjoittamisesta. Kurssi rohkaisee sanaleikkiin ja suitsii semmoista itsekritiikkiä, joka
vallan estää aloittamasta. Konsteja on monia
vapaasta tajunnanvirtakirjoittamisesta vaihe
vaiheelta ohjattuun harjoitukseen. Tekemisen
lähtökohtana voi myös olla esim. kuva, musiikki
tai annettu alkulause. Tekstejään saa lukea ääneen, mutta pakko ei ole. Jokainen päättää itse,
mitä tekee tekstillään. Keskusteluissa painottuu
kokemusten jakaminen. Ota mukaan kirjoitusvälineet ja omat eväät lounastaukoa varten.

Fantasia-asu,
lapsen ja vanhemman
yhteinen kurssi

Varppeen koulu, ke 9.1. klo 16.30-19.00

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
19.3.-2.4. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 15 €
Ilm.12.3.mennessä
Kurssilla ommellaan mekkoja ja tunikoita kesään. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava- tai
sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla paljon
erilaisia kaavoja, aiempaa ompelukokemusta
ei tarvita. Lyhytkurssi.

Kirjoittajakurssi
Monin sanoin

1103118

Ikonimaalaus

1104138

Paistulaiset sormikkaat

Käden taidot

Laitilan portti, ma 14.1. klo 10.00-13.00

Kesämekot ja tunikat

Sanataide

1103117

Taide osaksi elämää

Baletti alkaen 10 v.

5

1104121

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la 10.00-14.30 8.2.-16.2. Muotoilija
Saija Vainio ja artesaani Hanna Väätäinen
Kurssimaksu 25 € Ilm.1.2.mennessä
Kurssilla vanhempi ja lapsi suunnittelevat ja valmistavat yhdessä asukokonaisuuden tai yksittäisiä asusteita fantasiahahmolle. Vaatteita ja asusteita voi tehdä valmiista kaavoista tai niitä voi
piirtää, muotoilla ja kaavoittaa ohjaajien avulla.
Valmistuksessa voi käyttää ompelun lisäksi myös
muita käsityötekniikoita kuten kirjontaa tai huovutusta. Kurssimaksun maksaa vain aikuinen,
mutta ilmoita myös mukana tuleva lapsi kurssille. Kokoontumiset kahtena peräkkäisenä viikonloppuna pe-la 8.-9.2. ja 15.-16.2. Lyhytkurssi.

Huppari ja collarit

1104137

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
15.1.-5.2. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 18 €
Ilm.8.1.mennessä
Kurssilla ommellaan huppari ja collarit kotiasuksi tai vapaa-aikaan. Voit käyttää joustavaa
trikoo-, college- tai velourkangasta. Kangas on
hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi.
Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Haapsalun huivi

1104147

1104148

Kappelimäen koulu Joka toinen viikko
ma 17.30-20.30 4.3.-1.4.
Ohjaajana Aet Abel Kurssimaksu 15 €
Ilm.25.2.mennessä
Kurssilla opimme neulomaan aidon suoramallisen Haapsalun huivin. Opimme laskemaan
silmukoita huivin keskiosalle ja reunapitsille,
ompelemaan reunapitsin ja viimeistelemään
huivin. Kurssin lopuksi kaikilla on valmiina mallitilkku, jonka avulla voi neuloa itselleen kauniin
pitsihuivin. Opettajalta saa ostaa Haapsalun
huiville tarkoitettua lankaa sekä 3 mm puikot
ja ompelemiseen tarkoitetun erikoisneulan. 5
mm puikot tarvitaan mukaan. Parhaat puikot
ovat KnitPron tai Novitan koivupuikot, metallisia puikkoja ei voi käyttää. Työhön ei sovellu
tavallinen parsinneula. Koko setti (lanka, 3mm
puikot, erikoisneula) yhteensä 15 €. Pelkkä lanka on 8 € ja neula 3 €. Mikäli sinulla on väritoive
huiviisi, ilmoita siitä ajoissa opettajalle.

Laukku karkkipaperista

1104149

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 2.2.-3.2.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 € Ilm.25.1.mennessä
Tehdään hauskoja ja rentoja laukkuja karkkipapereista. Kerää papereita esimerkiksi kettukarkeista, Ritter Sportista tai Fazerin sinisestä.
Kaikki karkkipaperit käyvät niin kuin myös sarjakuvalehden sivut tai sipsipussit. Kaavoja on
sekä laukkuun, meikkipussiin että tablettikoteloon. Työt muovitetaan, joten ne ovat pyyhittävissä ja myös melko hyvin säänkestäviä.
Opettajalta saa ostaa kristallimuovia ja tukikangasta käytön mukaan.

Huovutettu olkalaukku

1104150

Kappelimäen koulu la 10.00-17.00
su 10.00-17.00 2.3.-3.3.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € Ilm.22.2.mennessä
Kurssilla tutustutaan villan monipuolisiin ominaisuuksiin sekä suunnitellaan ja valmistetaan
oma, ihana olkalaukku huovuttamalla.

Kontti- & dominoneule,
ihanat ruutupinnat

1104151

Kappelimäen koulu ke 17.30-20.30
6.2.-6.3. Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 € Ilm.30.1.mennessä
Kurssilla opetellaan kaksi kaunista ja monikäyttöistä ruutuneulepintaa ja neulotaan yhdessä.
Dominoneule on täydellinen myös jämälangoille.

Koukutaan kaunista

1104152

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30 29.1.-12.2.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 15 € Ilm.22.1.mennessä
Koukkuaminen on monipuolinen ja kaunis vanha käsityötekniikka, joka muistuttaa sekä neulontaa että virkkausta.

Pupuja ja tipuja – pääsiäisen
neulahuovutus
1104153
Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
ke 17.30-20.30 9.4.-10.4.
Käsityöyrittäjä Marita Karlsson
Kurssimaksu 8 € Ilm.2.4.mennessä
Tällä lyhytkurssilla tutustutaan neulahuovutukseen ja huovutetaan pupu ja tipu, pääsiäismunia unohtamatta.

Hopeakoruja
hiekkavalutekniikalla

1104170

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 2.3.-3.3.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 € Ilm.22.2.mennessä
Tehdään hiekkavalutekniikalla koru tai pienesine hopeasta. Valmistetaan ensin muotti esim.
puusta tms. kovasta materiaalista, tai käytetään
jo valmista muottia esim. avain, kolikko, pieni lelu, vanha koru. Tärkeää on, että muotti on
muodoltaan päästävä, koska painettaessa hiekkaan, muotti täytyy saada myös helposti irti ”rikkomatta” hiekkaa. Työväline- ja tarvikemaksu 6
€, materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Lusikkakorukurssi

1104175

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 4.5.-5.5.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € Ilm.25.4.mennessä
Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia
koruja ja pieniä esineitä taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä.
Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten hopeaa). Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja -levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin.
Tarvikemaksu 5 € ja materiaalimaksu tehtyjen
töiden mukaan. Lyhytkurssi.

LAITILA
Hopeavalu
seepiankuoreen

6
1104104

1104176

Lasten/nuorten käsityökoulu,
jatkavat 3

Huonekalujen kunnostus

Kappelimäen koulu to 10.1. 18.00-21.00

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 30.3.-31.3.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 € Ilm.22.3.mennessä
Opetellaan vanha valutekniikka, jossa valumuotti tehdään seepiankuoreen kaivertamalla.
Valetaan esim. koru tai pienesine. Mahdollisuus
käyttää omia vanhoja hopeita, esim. lusikoita,
koruja ym. Hopeaa saa myös opettajalta.
Työväline- ja tarvikemaksu 5 €, jonka lisäksi seepiankuoret ja hopeat maksetaan käytön mukaan, käteismaksu. Essu tms. mukaan.
Lyhytkurssi.

Laitilan Käsityökeskus, ma 7.1. 14.45-17.00 kevät 50 €

Hopeatyön alkeiskurssi

Kankaankudonta Suontaka

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 9.2.-10.2.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 26 € Ilm.1.2.mennessä
Sileän sormuksen valmistus hopeasta, samalla opitaan kultasepän perustekniikoita. Kurssi
on koruntekemisen alkeiskurssi, mutta alkeiskurssin käyneetkin voivat tulla mukaan.
Opettaja tuo materiaalit ja työkalut, hopea
maksetaan käytön mukaan ja työkalumaksu
on 5 €. Lisätietoja opettajalta puh. 050 586 3885.
Lyhytkurssi.

Kädentaitojen
kevätretki

1104110

Kankaankudonta Vihtorintori A

Jalkineiden valmistus

Suutarinliike Mikkonen to 10.1. 17.30-20.30

1104111

Kankaankudonta Soukainen

1104167

Perinnepuukkokurssi A

Kappelimäen koulu ti 8.1. 18.00-21.00

ma 14.1. 18.00-20.15

1104112

Kankaankudonta Katinhäntä

1104168

Perinnepuukkokurssi B

Kappelimäen koulu ke 9.1. 18.00-21.00

ti 15.1. 14.00-16.15

1104171

Metallityö

Kappelimäen koulu, to 10.1. 18.00-20.15

ti 15.1. 18.00-20.15

104114

Kankaankudonta Palttila

1104188

Verhoilu

Kappelimäen koulu, ti 8.1. 16.30-21.00

ke 9.1. 15.00-17.15

1104115
to 10.1. 13.30-15.45

1104116

Kankaankudonta Vihtorintori B

Kielet

to 10.1. 18.00-20.15

pe 11.1. 10.00-12.15

1104118

Kankaankudonta Leinmäki
ke 9.1. 17.30-19.45

1104120

Kankaankudonta Pato
to 10.1. 17.30-19.45

1104127

1104131

Neule, virkkaus, kirjonta

Varppeen koulu la 9.00-16.00
su 09.00-16.00 16.3.-17.3.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 € Ilm.7.3.mennessä
Valmistetaan uunisulatustekniikalla eri kokoisia sulatuksia, jotka voi ripustaa puihin tai verannalle tai painaa maahan. Voit myös tehdä
lautasen tai vadin kesäkukille, kokeilla korujen tekoa muruista ym. Ota mukaan muistiinpanovälineet, musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi, lyijykynä, viivain ja sakset. Lasia voi
ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 6 € maksetaan opettajalle. Sulatustöistä sulatusmaksun työn koon mukaan. Lisätietoja opettajalta
puh. 050 559 0056.

Laitilan portti, joka toinen viikko ti 8.1. 12.00-14.15

Syksyltä jatkuvat

1104132

Rekipeittokirjonta

1104134

Nypläys

Kappelimäen koulu, joka toinen viikko ma 7.1. 18.00-21.00

1104139

Käsityökahvila

Kappelimäen koulu, joka 3. viikko to 17.1. 17.00-20.00

1104142

Kahvipussikurssi

Kappelimäen koulu to 7.2. 18.00-20.15

1104159

Sähkökitaran valmistus

Kappelimäen koulu ke 9.1. 17.30-21.15

1104160

KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

1104101

Puutyöpiiri keskustassa

Kappelimäen koulu ke 9.1. 17.30-21.15

Lasten käsityökoulu, Alkavien ryhmä

Laitilan Käsityökeskus, to 10.1. 14.45-17.00 kevät 50 €

1104102

1104161

Naisten puutyöpiiri keskustassa
Kappelimäen koulu ma 7.1. 18.00-21.00

Lasten käsityökoulu, jatkavat 1

Laitilan Käsityökeskus, ti 8.1. 14.45-17.00 kevät 50 €

1104103

Laitilan Käsityökeskus, ke 9.1. 14.45-17.00 kevät 50 €

1104162

Puutyö A Seppälässä
ti 8.1. 18.00-20.15

1104163

Puutyö B Seppälässä
ke 9.1. 18.00-20.15

Everyday English 2

Suomen alkeiskurssi 2

1201112

Varppeen koulu ti 19.30-21.00
to 19.30-21.00 15.1.-11.4.
FM Terttu Viinikkala Kurssimaksu 56 €
Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille ja muille suomen alkeisiin vähän jo tutustuneille. Kurssilla kerrataan syksyllä opittua
ja opiskellaan lisää suomen kielen perusasioita. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita selviytymään auttavasti suomen kielessä tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Oppitunnit kaksi
kertaa viikossa. Materiaalimaksu 10 € (maksetaan opettajalle). Taitotaso A1.

Suomen jatkokurssi

1203122

Varppeen koulu ke 17.30-19.00
16.1.-10.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana
Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn
Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso A1-A2.

1203142

1204142

Varppeen koulu ke 18.30-20.00
16.1.-13.2. FM Leena Durand
Kurssimaksu 12 € Ilm. 10.1. mennessä
Saksan aktivointikurssi niille kielen perustiedot omaaville, joilla koulussa opitut asiat ovat
melko unohduksissa ja puhumispuolikin jäi
ehkä aikoinaan kokonaan oppimatta. Kurssilla
kerrataan kielen perusasioita ja tavoitteena on
kehittää erityisesti suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta puhumiseen. Taitotaso A2-B1.
Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Kappelimäen koulu, ke 9.1. 17.30-20.30

Laitilan kirjasto, ti 8.1. 17.15-19.30

Varppeen koulu to 18.00-19.30
17.1.-11.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita vuoden verran aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan kielen
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan
monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Sujuvuutta saksaan

Katso myös
muiden osastojen
kielten kurssit,
erityisesti lyhyt- ja
viikonloppukurssit sekä
englannin verkkokurssi.

Ompelun arkitaidot

Lasitaidetta puutarhaan ja
muita sulatuksia
1104195

1203114

Varppeen koulu ti 18.00-19.30
15.1.-9.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille (esim. opistossa 4-5 vuotta). Kurssilla kerrataan ja opitaan lisää kielen perusrakenteita
ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirjana on
English for You, too! Book 4 (Otava), kappaleesta 4. Taitotaso A2-B1.

1104117
1104186

Everyday English 1

English for You 4

Kankaankudonta Untamala

Kankaankudonta, Kouma-Seppälä

Mathildedal, Salo pe 8.00-19.00 26.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 66 € Ilm.1.4.mennessä
Kädentaitojen kevätretki tehdään Mathildedaliin Saloon. Tutustumiskohteena on mm. vanha ruukkimiljöö ja Ruukin kehräämö, joka on
erikoistunut alpakan villaan. Käydään myös
Paimiossa käsityömuseo Miilassa. Matkalla ostosmahdollisuuksia. Lähtö Vinkkilästä klo 8, Uki
8.30 ja Laitila klo 9. Paluu n. klo 19. Tarkempi
ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan osallistujille.
Retken hintaan kuuluu lounas ja iltapäiväkahvit. Muista ilmoittaa rajoitteet ruokavaliossa.

Lasten/nuorten käsityökoulu,
jatkavat 2

1104166

ma 14.1. 11.00-13.15

1104113
1104177

1104164

1201132

Varppeen koulu ma 17.30-19.00
14.1.-8.4. FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 14.1. mennessä
Suomen kielen jatkokurssi suomea jo jonkin
verran osaaville. Kurssilla jatketaan suomen perusasioiden ja sanaston opiskelua. Tavoitteena
on oppia selviytymään suomen kielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Kurssin tarkempi sisältö ja vaikeusaste määräytyy opiskelijoiden lähtötason ja toiveiden pohjalta.

Pora 1

1206122

Varppeen koulu to 18.00-19.30
17.1.-11.4. Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu venäjää vuoden verran
opistossa opiskelleille ja muille kielen alkeisiin vähän jo tutustuneille. Oppikirjana Pora!
1, Venäjää aikuisille (Otava), kappaleesta 7.
Taitotaso A1.

Buenas migas 1

1207112

Varppeen koulu ke 19.00-20.30
16.1.-10.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille
tai muuten espanjan kieleen jo vähän tutustuneille. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita
ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arjen
ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

LAITILA
Bella vista 1

1208122

Varppeen koulu ma 17.30-19.00
14.1.-25.3. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 10.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu kaikille syksyn kurssilla
olleille ja muille kielen alkeita jo vähän opiskelleille. Kurssilla opetellaan selviytymään erilaisista käytännön tilanteista esim. matkoilla.
Monipuoliset harjoitukset tekevät opiskelusta mielenkiintoista ja suullista kielitaitoa kehitetään pariharjoitusten avulla. Lisäksi saadaan
tietoa Italiasta ja italialaisten elämänmenosta.
Oppikirjana Bella vista 1 (Sanoma Pro), kappaleesta 9. Taitotaso A1.

Italiaa matkailijoille

1208142

Varppeen koulu ma 19.00-20.30
14.1.-25.3. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 10.1. mennessä
Mahtavia maisemia, taidetta, kulttuuria ja
maittavaa ruokaa... Italia on upea matkailumaa ja siellä matkaillessa jo pienikin kielitaito
on aina hyödyllistä. Tällä kurssilla opimme rennossa ilmapiirissä suullista kielitaitoa ja selviytymään erilaisista käytännön tilanteista matkoilla. Aiheina mm. kahvila/ravintolasanasto
sekä kaupungilla asiointi. Mukavat ja monipuoliset harjoitukset tekevät opiskelusta hauskaa! Kurssilla saat myös mielenkiintoista tietoa
Italiasta ja elämänmenosta siellä. Tervetuloa
rohkeasti mukaan! Monistemateriaali. Taitotaso
A2. Erityiskurssi.

Asiakirjat ja taulukot
ilmaisella LibreOfficella

Eläkeläisten
atk-kertauskurssi

3401151

Laitilan kirjasto to 12.00-15.00
24.1.-14.2. Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen Kurssimaksu 14 €
Ilm. 18.1. mennessä
Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin atk-taitoja, kuten tietokoneen hallintaa, netin ja sähköpostin käyttöä, sekä tutustutaan ilmaisiin pilvipalveluihin ja pilvisovelluksiin. Aiheet voivat olla
osittain myös kurssilaisten toiveitten mukaisia.
Kurssi sopii kaikille tietotekniikan kertausta kaipaaville. Kurssille kannattaa myös ottaa mukaan
oma kannettava tietokone, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa ole. Oma kone ei kuitenkaan ole välttämätön kurssille osallistumiseen.
Kirjaston oma langaton verkko mahdollistaa internetin käytön omalla koneella.

Kuvankäsittelyä ilmaisella
GIMP-ohjelmalla
3401152
Varppeen koulu ti 17.00-20.00 5.3.-26.3.
Tietotekniikan opettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 24 € Ilm. 27.2. mennessä
Kurssilla pääset tutustumaan ilmaisen ja monipuolisen GIMP -kuvankäsittelyohjelman perusasioihin, kuten esimerkiksi kuvien muokkaukseen ja korjailuun sekä tallennustapoihin.
Kurssille voi myös ottaa mukaan jonkin tallennusvälineensä, joka sisältää omia kuvia (muistitikku, ulkoinen kovalevy, CD/DVD).

3401161

Varppeen koulu ti 17.00-20.00 2.4.-23.4.
Tietotekniikan opettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 24 € Ilm. 26.3. mennessä
Kurssi sopii kaikille ilmaisesta ammattitason
LibreOfficen toimisto-ohjelmasta kiinnostuneille tai sitä jo käyttäville. Kurssilla tutustutaan LibreOfficen ohjelmiin, kuten esimerkiksi Writer-tekstinkäsittelyohjelmaan ja
Calc-taulukkolaskentaohjelmaan. Saat myös
opastusta mistä ja miten ko. toimisto-ohjelmiston voi ladata ja asentaa turvallisesti omalle tietokoneelleen.

Avoin atk- ja älylaitepaja

3401171

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00 9.1.-8.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €/kerta
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan
ja harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa.
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa.
Kokoontumiskerrat ovat 9.1., 23.1., 13.2., 27.2.;
10.4., 8.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Tutustu älypuhelimeen
(Android, iPhone)

Tieto- ja
viestintätekniikka
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3401181

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00 29.1.-12.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 23.1. mennessä
Kurssilla tutustut älypuhelimen käyttöön ja
käyttötapoihin, mm. kuvaamiseen ja kuvien
hallintaan, sekä netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien monipuolisiin ja hyödyllisiin ohjelmiin eli
appseihin, niiden turvalliseen asentamiseen ja
hallintaan sekä poistamiseen. Kurssi sopii hyvin niin aloittelijoillekin kuin myös älypuhelimen käytön kertausta kaipaaville. Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta
kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Tietokoneen ja älylaitteiden
siivous ja ylläpito
3401182
Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00 7.3.-21.3.
Tietojenkäsittelyn tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 18 € Ilm. 1.3. mennessä
Miten tehdään tietokoneen ja älylaitteiden siivous turhista tiedoista ja ohjelmista? Kurssilla
käsitellään esimerkiksi turhien tiedostojen puhdistusta, haittaohjelmien tarkistusta, päivitysten
ajantasaisuuden tarkistusta sekä turhien ohjelmien poistoa tietokoneelta tai älylaitteesta.
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone ja älypuhelin tai tabletti, jota haluaa käyttää käytännön harjoittelussa.

Syksyltä jatkuva

Käytännön taidot

KÄYTÄNNÖN TAITOJEN KURSSI
8102111

Miehet keittiössä

Kappelimäen koulun kotitalousluokka ti 8.1. klo 18.0020.15

Retkeilyn perusteet

7198110

Varppeen koulu
ma 18.00-20.30 18.3.-13.4.
Luontohyvinvointialan yrittäjä Mari Starck
Kurssimaksu 24 € Ilm. 11.3. mennessä
Tutustutaan retkeilyn perusteisiin ja tehdään
kurssin päätteeksi päiväretki patikoiden ja harjoitellen taitoja käytännössä. Perusasioita mm.
varusteista, luonnossa liikkumisesta ja jokamiehen oikeuksista, retkiruokailusta, majoittumisesta ja erätaidoista. Päiväretken kohde ja
pituus sovitaan kurssin aikana, kuljetus toteutetaan kimppakyydein. Kurssi kokoontuu maanantaisin ja retki järjestetään lauantaina 13.4.

Lettejä ja kampauksia II

8104131

Varppeen koulu ti 16.00-18.15
30.4. Estenomi Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 10 € Ilm. 23.4. mennessä
Letti- ja kampauskurssilla opetellaan letitystä ja lettikampauksia. Kurssille tuodaan oma
malli tai letitetään toisen kurssilaisen hiuksia.
Lettimallina voi toimia joko aikuinen tai lapsi,
myös omien hiusten letitys onnistuu, jos hiukset ovat tarpeeksi pitkät. Kolmen oppitunnin
kurssin aikana opitaan noin 4-8 eri lettiä tai lettikampausta, saadaan vinkkejä hiustenlaittoon
ja lettien yhdistelemiseen. Kurssille otetaan mukaan oma piikkikampa, harja, tupeerauskampa,
hiuslakka, pieniä kumilenkkejä, pinnejä ja hiuskoriste/hiuskoristeita.

Hiuskoristeet II

8104134

Varppeen koulu ti 16.00-18.15
7.5. Estenomi Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 10 € Ilm. 23.4. mennessä
Haluaisitko persoonallisen hiuskorun, jota ei
varmasti löydy kaupan hyllyltä tai vastaantulijan
hiuksista? Löytyykö kotoasi rikkoutunut lempikorusi, vanhoja hiuskoruja tai pieniä koristeita
joita voisit tuunata uuteen uskoon? Tule mukaan hiuskoru kurssille! Ideoidaan ja opetellaan
yhdessä tekemään upeita hiuskoruja, suunnitellaan yksilöllinen hiuskoru vaikka tuleviin juhliin
kampausta koristamaan tai korjataan vanha helminauhasi ja annetaan sille uusi käyttötarkoitus
kampauksesi kruununa. Hiuskorujen tekeminen
on helppoa ja sopii kaikille, lapsesta aikuiseen!
Kurssilla tarvitaan kuumaliima, pinnejä, hengettömiä, helmiä, kukkia, nauhoja, pompuloita, tekokukkia, paperia, pahvia jne.

Tyylikäs ja vastuullinen
pukeutuminen

8198122

Varppeen koulu to 18.00-20.00 28.2.
Pukeutumisneuvoja Anna-Sofia Lindroos
Kurssimaksu 6 € Ilm. 14.2. mennessä
Luennolla käsitellään vaatteiden monipuolista
ja tyylikästä yhdistelyä, pukeutumista parhaita puolia korostaen sekä paneudutaan uusien
vaatteiden hankintoihin. Millaisia hankintoja
kannattaa tehdä, jotta niistä tulisi pitkäikäisiä
luottovaatteita. Lisäksi pohditaan vaatteiden
oikeanlaista käsittelyä.

Liikunta ja terveys
Liikunta
Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Muksujen kamppailukerho
5-6 -vuotiaille
8301109
Laitilan urheilutalo/painisali
to 17.00-18.00 17.1.-25.4.
Muksujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kevät 23 € Ilm. 11.1. mennessä
Kamppailukerhossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja kuten vastustajan hallitsemista
matossa, kaatumista ja heittoja. Tutuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mukaan. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita ja verryttelyhousut
tai collegehousut.

Junnujen kamppailukerho
7-9 -vuotiaille
8301110
Laitilan urheilutalo/painisali
to 18.00-19.00 17.1.-25.4.
Junnujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23€ Ilm. 11.1. mennessä
Junnujen kamppailukerhossa harjoitellaan judotekniikoita, kuten vastustajan hallitsemista
matossa (sidonnat), kaatumista (ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen
kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mukaan.
Judo kehittää tasapuolisesti kestävyyttä, voimaa, nopeutta, notkeutta sekä tasapainoa ja
ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pitkähihainen
T-paita ja verryttelyhousut tai collegehousut.

Äijäjooga

8301111

Opistotalo ke 19.30-21.00
16.1.-10.4. Joogaohjaaja Ilse Becker
Kevät 23€ Ilm. 10.1.mennessä
Äijäjooga on hathajoogaa ja harjoitus perustuu
Suomen joogaliiton ohjeistukseen, jossa harjoitus alkaa aina virittäytymisellä ja siitä edetään
pikkuhiljaa kohti harjoituksen tavoite-asanaa.
Harjoitusohjelma on mukautettu äijille sopivaksi. Äijäjoogan kehittäjä, Veikko Tarvainen, sanoo
sen soveltuvuudesta mm. ”Mitä jäykempi äijä,
sen parempi”. Harjoitus on jokaiselle mahdollinen. Kaikessa rauhassa kukin venyy oman mittansa ja aikansa. Ei kilpailua vaan keskittymistä omaan kehoon ja mieleen. Mukaan tarvitaan
joustava, lämmin asu ja oma alusta.

LAITILA
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Hathajoogaa ohjatusti
hengittäen
8301117

8301186

Allasvoimistelu A

Laitilan Terveyskoti ma 14.1. klo 9.30-10.15

Opistotalo ke 18-19.30 16.1.-10.4.
Joogaohjaaja Ilse Becker Kevät 23€
Ilm. 10.1.mennessä
Kurssilla tehdään rauhallinen puolentoista tunnin joogaharjoitus, jonka rakenne perustuu
Suomen joogaliiton ohjeistukseen. Harjoitus
alkaa aina virittäytymisellä, jonka jälkeen tulevat lämmittely- ja valmisteluvaiheet, jotka tähtäävät senkertaiseen tavoite-asanaan. Näiden
jälkeen palataan rentouttavaan harjoituksen
vastaanottamisvaiheeseen. Sama ohjelma toistuu 3-4 kertaa. Tällä kurssilla on tarkoitus lisäksi
käydä läpi erilaisia hengitystekniikoita ja kiinnittää huomiota hengitykseen koko harjoituksen
ajan. Mukaan tarvitaan joustava vaatetus ja
oma joogamatto.

Kehonhuolto

8301187

Allasvoimistelu B

Laitilan Terveyskoti ke 16.1. klo 10.15-11.00

8301188

Allasvoimistelu C

Laitilan Terveyskoti ma 14.1. klo 11.00-11.45

8301191

Vesijumppa A

Laitilan uimahalli ma 7.1. klo 19.00-19.45

8301192

Vesijumppa B

Laitilan uimahalli ke 9.1 klo 19.00-19.45

8301193

Vesijuoksu

Laitilan uimahalli ma 7.1. klo 19.45-20.30

8301122

Laitilan Urheilutalon sali ke 19.00-19.30
16.1.-24.4. Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 23 € Ilm. 10.1. mennessä
Kehonhuoltoa eri muodoissa. Lihaskalvokäsittelyjä rullalla ja muilla välineillä, aktiivista
venyttelyä ja liikkuvuussarjoja. Tulethan tunnille valmiiksi lämmitelleenä ja mukanasi jumppamatto.

8301195

Erityisryhmien vesiliikunta
Hatha

Finnlamex-halli, Peilisali su 13.1. klo 11.30-13.00

Dynaaminen hathajooga

Uusi alku – matalan 		
kynnyksen PT-ryhmä 8302141
Laitilan urheilutalo/peilisali
ma 19.15-20.30 14.1.-29.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 40€ Ilm. 8.1. mennessä
Uusi alku - matalan kynnyksen PT-ryhmässä liikutaan kevät yhdessä rasvanpolttosykkeellä ja
pilke silmäkulmassa. Yhteisten, mukavien liikuntahetkien lisäksi saat ruoka- ja liikuntavinkkejä jokaiseen viikkoon pudottaaksesi painoa
sekä kohottaaksesi kuntoa. Yhteisten viikkotapaamisten lisäksi kurssi sisältää kolme erillistä
45 minuutin luentoa ravinnon, unen ja liikunnan merkityksestä hyvinvointiin. Luentokerrat
sovitaan ryhmän kanssa erikseen.

Finnlamex-halli, Peilisali su 13.1. klo 15.30-17.00

Finnlamex-halli, juoksusuora ma 7.1. klo 18.00-19.00

8301140

Fitball aamu

Finnlamex-halli, Peilisali to 10.1. klo 9.30-10.30

8301116

Astangajoogan jatkokurssi

8301144

Fytofit

Finnlamex-halli, Peilisali ti 8.1. klo 10.30-11.30

8301119

Kehonhuolto

Laitilan Urheilutalon sali ma 7.1. klo 18.30-19.30

8301145

Kuntoliikuntaa Leinmäellä

Leinmäen kylätalo to 10.1. klo 17.30-18.30

8301120

Kehonhuolto ja syvävenyttely

Finnlamex-halli, Peilisali ti 8.1. klo 11.30-12.30

8301147

Naisten kuntoliikuntaa Itäkulmalla
Itäkulman koulu to 10.1. klo 18.00-19.00

8301121

Lavis-lavatanssijumppa

Laitilan Urheilutalon sali ke 9.1. klo 17.00-18.00

8301149

Liikuntaa Itäkulmalla

Itäkulman nuorisoseurantalo ti 8.1. klo 18.00-19.30

8301125

Lavis-lavatanssijumppa aamu

Laitilan Urheilutalon sali to 10.1. klo 9.00-10.00

8301150

Ikämiesten kuntopiiri

Laitilan Urheilutalon sali to 10.1. klo 19.00-21.00

8301127

LIIKUNNAN KURSSIT

Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko
lukuvuoden maksusta.

8301101

Sovellettu lasten ja nuorten
liikuntaryhmä

Terveselkä keppi- ja
kuminauhajumppa

8301155

Kuntoliikuntaa Suontakana

Suontaan koulu to 10.1. klo 19.00-20.00

Finnlamex-halli, Peilisali ti 8.1. klo 9.30-10.30

8301128

Naisten kuntojumppa aamu

8301162

Pumppi

Finnlamex-halli, Peilisali to 10.1. klo 19.15-20.15

Laitilan Urheilutalon sali ma 7.1. klo 10.30-11.30

Kappelimäen koulun liikuntasali to 10.1. klo 17.00-18.00

8301102

Lasten voimistelun alkeet

8301129

Naisten kuntojumppa ilta

8301103

Lasten ja nuorten juoksukoulu

Lasten ja nuorten lihaskunto

8301133

Palloilukerho

Temppukerho

Fitball ilta

Itäkulman nuorisoseurantalo ke 9.1. klo 18.00-19.30

8301172

Kuntoliikunta yli 65-vuotiaille

8301135

Rvp

8301174

Core

Finnlamex-halli, Peilisali pe 11.1. klo 16.00-16.45

Varppeen koulun iso liikuntasali to 10.1. klo 19.00-20.00

8301136

Tabata

8301183

Ikäihmisten kuntosali A

8301137

Juoksukoulu

Finnlamex-halli, juoksusuora pe 11.1. klo 16.45-17.45

8301185

Ikäihmisten kuntosali C

Laitilan Terveyskoti to 17.1. klo 12.00-13.00

Terveys
Mindfulness-perusteet

8302146

Varppeen koulu la 10.30-16.00
19.1.-26.1.
Mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 10.1. mennessä
Mindfulness on hyväksyvää, tietoista läsnäoloa
nykyhetkessä, tässä ja nyt. Tutkimusten mukaan
säännöllinen harjoittelu auttaa mm. stressin
hallintaan ja keskittymisvaikeuksiin sekä luo levollisuutta arjen kiireissä. Kurssilla käydään läpi
mindfulnessin perusteet, tutkimustietoa ja perehdytään erilaisiin mindfulness-harjoituksiin.

Unentaidot

8302147

Varppeen koulu ti 17.30-19.00
15.1.-26.2. Psykiatrinen sairaanhoitaja
Irmeli Lehtonen Kurssimaksu 15 €
Ilm. 9.1. mennessä
Lähes kolmannes suomalaisista kärsii jossain
elämänsä vaiheessa uniongelmista. Ongelmat
voivat olla nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä
yön aikana. Kurssilla opetellaan lääkkeettömiä
keinoja riittävän hyvän unen saavuttamiseen.
Käydään läpi unen huoltoon liittyviä asioita ja
tehdään harjoituksia, jotka rentouttavat ja valmistavat mieltä lepoon. Muistiinpanovälineet
mukaan.

Syksyltä jatkuvat
TERVEYDEN KURSSIT

Kursseille voi tulla mukaan uusiakin opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

8302121

Niska- ja selkäryhmä A

8302122

Niska- ja selkäryhmä B

Poukanvillen hyvinvointikeskus, ma 14.1. klo 16.30-17.30

8302125

Tasapainoryhmä

Laitilan Terveyskoti, to 17.1. klo 10.30-11.30

Laitilan Terveyskoti ti 15.1. klo 11.45-12.45

Finnlamex-halli, juoksusuora pe 11.1. klo 17.45-18.30

Laitilan uimahalli ke 9.1. klo 18.00-18.45

Poukanvillen hyvinvointikeskus, ma 14.1. klo 15.15-16.15

Laitilan Terveyskoti ti 15.1. klo 10.30-11.30

Finnlamex-halli, juoksusuora ma 7.1. klo 17.00-18.00

Varppeen koulun iso liikuntasali to 10.1. klo 18.00-19.00

8301108

Tuolijumppa

Opistotalo ma 7.1. klo 12.00-13.00

8301134

Varppeen koulun iso liikuntasali to 10.1. klo 17.00-18.00

8301106

8301171

Laitilan Urheilutalon sali ke 9.1. klo 18.00-19.00

Finnlamex-halli, Peilisali ma 7.1. klo 16.00-17.00

8301105

Sydänliikkuja

Laitilan Urheilutalon sali ma 7.1. klo 16.00-17.00

Kahvakuula toiminnallinen

Finnlamex-halli, juoksusuora ma 7.1. klo 15.00-16.00

8301104

8301165

Laitilan Urheilutalon sali ma 7.1. klo 17.30-18.30

Varppeen koulun iso liikuntasali to 10.1. klo 16.00-17.00

Koululaisten sählyä Itäkulmalla

Circuit

8301115
Finnlamex-halli, Peilisali su 13.1. klo 13.00-14.30

Syksyltä jatkuvat

8301139

8301112

UUSIKAUPUNKI
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
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.

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 23.4.
FM Lauri Viinikkala Luentomaksu 6 €
Mitä iloa on museokäynnistä, jos koko kierroksen ajan tuijottaa vain tablettitietokoneen
näyttöä? Voiko lisätyn todellisuuden seikkailupeli kertoa historiasta enemmän kuin perinteinen museokäynti? Luennolla kerrotaan
Turun Luostarinmäen museoon toteutetusta
Luostarinmäki -seikkailusta, jossa tavoitteena
oli pelaamisen kautta kertoa uusia asioita museoalueesta. Samalla käydään läpi niitä mahdollisuuksia ja ongelmia, joita uuden teknologian
tuominen historiallisiin ympäristöihin tuottaa.

Pimeän luentosarja
1301203

Kulttuurikeskus Cruselli Kerran kuussa
to 18.00-20.00 17.1.-16.5.
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana
Matti Jussila Ei kurssimaksua
Vakka-opiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdistyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset illat jatkuvat tuttuun
tyyliin keväällä. Illat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. Kevään ohjelma:
17.1. Rauli Virtanen ja Erkki Lauho: Satamissa
ja seitsemällä merellä
21.2. Ville Peltokorpi: Sukellukset matkustajalaiva Ebba Munckin hylyllä
21.3. Päivi Lehtinen: Lyökkiläis-uusikaupunkilaisen merikapteenin Karl Adolf Söderlundin
elämäntarina
11.4. Visa Auvinen: Merivoimiemme ensimmäiset 100 vuotta
16.5. Jussi Heikkilä: Näin me sen teimme

Merihistorian
perinnepiiri

Luostarinmäen museo ja
lisätyn todellisuuden peli 1301211

Perinnepiiri

1301204

Hotelli Aquariuksen Waltikka-kabinetti
Noin joka 3. viikko to 18.00-19.30
24.1.-9.5. Merihistoriallisen yhdistyksen
pj. Matti Jussila Kurssimaksu 20 €
Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä
Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka
tarkoituksena on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen kerääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Perinnepiiri toimii
myös ”ohjausryhmänä” Uudenkaupungin kalastuksen historiaa käsittelevässä hankkeessa. Tarpeen mukaan kokoontumisiin voidaan
kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum
Marinumista. Kokoontumispaikkana hotelliravintola Aquariuksen Waltikka-kabinetti, jollei
toisin ilmoiteta. Keväällä kokoonnutaan 24.1.,
7.2., 14.3., 28.3., 25.4. ja 9.5.

Voiko menneisyyden palauttaa
nykyteknologialla?
1301210
Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 4.4. FM Lauri Viinikkala
Luentomaksu 6 €
Olemmeko yhdistetyn todellisuuden teknologian ansiosta askeleen lähempänä aikamatkailua? Vai ovatko teknologian tuottamat esityk-

Sota

1301212

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 12.2.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Sodankäynnin historian suuria muutoksia
kivikaudelta meidän päiviimme.

Väkivalta

1301213

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 26.2.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Väkivallan historiaa ja kulttuuria.

Tuho

1301214

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 5.3.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Vandalismi ja fyysisten muistin paikkojen tuhoaminen.

Pahuus

1301215

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 12.3.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Pahuustutkimus ja pahan käsitteet.

Kuolema

1301216

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 26.3.
FM, arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Hautoja, hautajaisia ja näkökulmia kuolemakäsityksiin.

Kun Mikael Agricola
kohtasi Iivana Julman

1301220

Viikaisten koulun auditorio ti 18.00-19.30
9.4. TT Hannu Kilpeläinen
Luentomaksu 6 €
Nöyryytyksistä kuolemaan, kestämättömään rauhaan ja sotiin. Luennolla käsitellään
Moskovan rauhanneuvottelua vuodelta 1557,
Agricolan kuolemaan johtaneita syitä, Agricolan
asemaa ja merkitystä Moskovan rauhanneuvotteluissa ja Iivana Julmaa.

1301221

Wahlbergin museotalo Joka 3. viikko
ma 13.00-14.30 14.1.-13.5.
VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin
menneisyydestä. Pyritään löytämään myös sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Keväällä yksi
kerta vanhojen valokuvien katselua. Tavoitteena
myös tehostaa paikallisen perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Keväällä kokoonnutaan
14.1., 11.2., 11.3., 8.4. ja 13.5.

Perinnepiiri, Lokalahti

1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula
Kerran kuussa to 18.00-19.30 10.1.-23.5.
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 Paanulassa.
Kokoontumispäivät keväällä: 10.1., 14.2., 7.3.,
4.4. ja 23.5.

Perinnepiiri, Pyhämaa

Historia
Merelliset illat

set menneisyydestä vain digitaalisia valheita?
Luennolla esitellään käytännön esimerkkien
avulla, miten uusi teknologia voi muuttaa kuvaamme historiasta. Samalla pohditaan myös
sitä, mikä osa menneisyydestä jää uusimmankin tekniikan tavoittamattomiin.

9

1301224

Kuivarauman VPK:n talo
Joka toinen viikko to 13.00-14.45
17.1.-11.4. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin.
Keväällä kokoonnutaan 17.1., 31.1., 14.2., 14.3.,
28.3. ja 11.4.

Karjalainen perinnepiiri

1301225

Pohitullin koulu Joka 3. viikko
ti 14.00-15.45 15.1.-16.4.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan kuvia ja
filmejä. Kevään kokoontumispäivät ovat 15.1.,
5.2., 26.2., 19.3., 2.4. ja 16.4.

Hiun historiapiiri

1301226

Viikaisten koulu ti 18.00-19.45
22.1.-23.4. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 4 € (kevät, uudet)
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia
Hiun alueesta kertovaa historiateosta varten.
Keväällä neljä kokoontumista: 22.1., 12.2., 5.3.
ja 23.4.

Sodat ja sotilaat

1301263

Pohitullin koulu to 17.00-20.15 25.4.
Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela
Kurssimaksu 10 € Ilm. 15.4. mennessä
Suomalaisten sotien ja sotilaiden historiaa sukututkimuksen näkökulmasta. Millaisista lähteistä voit löytää jälkiä 1500-1900-lukujen aikana sotiin osallistuneista miehistä? Mitä ovat
sotilasrullat ja ruotusotilaat? Muun muassa näihin kysymyksiin saat vastauksen tällä luennolla, joka käsittelee sotilasasioita konkreettisten
esimerkkien kautta. Lyhytkurssi.

Muut yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurikahvila kevät

1302219

Eri kokoontumispaikkoja Kerran kuussa
ke 18.00-19.30 9.1.-15.5.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua, pieni kahvi-/teemaksu

Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja kahvitteluhetki. Voit osallistua yhteen
tai useampaan tilaisuuteen. Ei lukukausimaksua, mutta varaudu kullakin kerralla pieneen
kahvi-/teemaksuun. Kokoontumiset klo 18, kevään ohjelmassa:
9.1. Uusi vuosi uuden alku - lopeta lupaukset,
tutustu unelmiisi, mieti tavoitteet. Ikioman aarrekartan rakentaminen lystillä työtavalla. Ota
mukaan sakset, liimapuikko, tussi tai kynä, vanhoja kuvalehtiä. Sorvakkokoti, Sairaalakatu 12
6.2. Kiinaa pitkin ja poikin. Tuulikki ja Jukka
Mattilan seikkailuja Kiinan nähtävyyksillä ja jokiristeilyllä. Ugin kaupunginkirjasto
20.3. New York Riitan tapaan, Riitta Kilkku
NYkin tutuissa ja tuntemattomissa kohteissa.
Ugin kaupunginkirjasto
24.4. Tutustuminen savusaunaan. Tehokas
kiuas ja jäkäläkatto - perinnesaunan puhdasta palamista ja uutta rakentamista. Yhteislähtö
kirjaston Rauhankadun puolelta klo 17.45
Koskenroudan savusaunaan Haimiossa.
Ilmoittautumiset etukäteen opiston toimistoon puh. 02 8451 5266
15.5. Myllymäen kasvit ja istutukset aikojen
saatossa. Kiertokävely ja tutustuminen puistoon ja arboretumiin. Kaupungin tärkeimmän
nähtävyyden historiaa, nykyhetkeä ja tulevaisuutta. Kokoontuminen Myllymäen läntisille
portaille. Puutarhuri Hilkka Laikko.

Kevään Ikis-luennot
Videoluentosarja

1302233

Kaupunginkirjasto ke 14.00-16.00
9.1.-10.4. Eri asiantuntijoita
Kurssimaksu 5 €/kerta
Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa Ikääntyvien yliopistotoimintaan
liittyvän videoluentosarjan, jossa asiantuntijat
käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden
välityksellä. Luentosarjaa seurataan Ugin kaupunginkirjastossa (Alinenkatu 34) keskiviikkoisin klo 14-16, pieni luentomaksu 5 € kerätään
paikan päällä ennen luentoa. IKIS-luennoille ei
ole ala- eikä yläikärajaa! Kevään aikataulu ja aiheet ovat:
9.1. Aikamme uhkakuvat. Ministeri Jaakko
Iloniemi
13.2. Miksi hämäännymme terveysaatteiden
viidakossa, Juhani Knuuti, LT, professori, Turun
yliopisto ja TYKS
6.3. Mielen rajat. Minna Canthin ja nykyajan ihmiskuvasta. Tietokirjailija, kirjallisuushistorioitsija, FT Minna Maijala
10.4. Ikääntyneisiin kohdistuvat huijaukset
ja kodin turvallisuus. Poliisitarkastaja Jyrki Aho,
Poliisihallitus

Linnut tutuiksi

4102232

Viikaisten koulu to 18.00-21.00
11.4.-28.4. Lintuharrastaja,
tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 14 € Ilm. 27.3. mennessä
Kurssilla perehdytään lintuharrastukseen, lintuihin, niiden suojeluun ja tutkimiseen. Kurssin aikana esitellään Suomessa pesivät linnut ja niiden määrittäminen. Lisäksi kerrotaan, milloin
ja missä eri lintulajeja voi nähdä. Kahden illan
ja retken aikana kurssilaiset oppivat tunnistamaan lintuja ja saavat hyvän käsityksen VakkaSuomen linnustosta. Kurssilla ei edellytetä aiempaa tietämystä linnuista. Kurssin aikataulu:
11.4. Lintuharrastus, suojelu, lajien tunteminen klo 18-21
25.4. Lintututkimus ja lintupaikat ja lajien tunteminen klo 18-21
28.4. Aamupäivän linturetki (ajankohta sovitaan
kurssilaisten kanssa)

UUSIKAUPUNKI
Minustako mehiläishoitaja
– eväitä tarhauksen
aloittamiseen
7103220
Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-20.15 6.3.
Mehiläistarhaaja AT Minna Karvinen
Kurssimaksu 6 € Ilm. 6.3. mennessä
Tällä luennolla saat eväitä pohtia mehiläistarhauksen aloittamista. Illan aikana käydään läpi
ajantarvetta, aloituskustannuksia, henkilökohtaisia ominaisuuksia, suojavarusteita, lyhyesti
vuodenkiertoa mehiläispesillä yms. Esille tulevia aiheita ovat mm. pikaperehdytys mehiläisiin ja niiden elämään sekä sadonkorjuuseen.
Millaisia hyviä luonteenpiirteitä mehiläistarhaajalla tulee olla? Ajantarve ja kustannukset,
lainsäädäntö, myyntityö. jne.

Matka Antarktikselle

4102250

Viikaisten koulu to 18.00-19.30 7.3.
Dosentti Hannu Karttunen ja
FK Katriina Kaitila-Karttunen
Luentomaksu 6 €
Hannu Karttunen ja Katriina Kaitila-Karttunen
kertovat lähes kuukauden mittaisesta matkastaan Brasilian, Uruguayn, Argentiinan ja
Falkland-saarten kautta Antarktikselle joulukuussa 2018.

Vastuullinen jätehuolto,
kierrätys ja luonnonvarojen
säästäminen
8103211

Taito- ja taideaineet

0

Uudenkaupungin bändipajat

Pohitullin musiikkiluokka
arkisin klo 12-15 välillä viikot 2-16
Kurssimaksu 28 € kevät
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Bändipajat kokoontuvat kevätkaudella 14 kertaa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan ryhmien opettajalta.

Syksyltä jatkuvat
MUSIIKIN KURSSIT

Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa vielä uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1101222

Vpk:n soittokunta

1101225

Kansanmusiikkiyhtye

1101231

Individual Singing Lessons
– yksinlaulua

3298230

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 21.3.
Erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine
Vapaa pääsy
Päivittäin teemme valtavan määrän arkisia valintoja, jotka liittyvät asumiseen, ruokaan ja muihin ostoksiin sekä liikkumiseen. Miten toimia
vastuullisesti arjen ratkaisuissa? Luennoitsijana
erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine VarsinaisSuomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valoniasta. Luennolle on
vapaa pääsy.

1101232

Laulu-Veikot

Pohitullin koulu, ma 7.1. klo 18.00-20.15

1101241

Kitaransoitto

Pohitullin koulu, ti 8.1. klo 15.00-20.00. Tiedustele vapaita
paikkoja opettajalta, puh. 0440 552 848/Pete Pethman.
Kevään maksu 130 €

1101250

Gospel Choir

klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

1103202
klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 €

1103203
klo 17.30-18.15, kurssimaksu 38€

Tiistain ryhmät
8.1.-16.4.
1103204

Kuvataidekoulu 7-8 -v.

klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

1103205

Kuvataidekoulu 11-12 -v.
klo 16.15-17.45, kurssimaksu 60 €

Pohitullin koulu, to 10.1. klo 18.00-20.00

1103206
1101252

Kuvataidekoulu 5-6 -v.

klo 18.00-18.45, kurssimaksu 38 €

Pohitullin koulu, ti 8.1. klo 14.00-18.00. Kevään mak
su 103 €

1103207

Kuvataidekoulu 9-10 -v.
klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

1103210

Näyttämötaiteet

Kuvataidekoulu yli 13-v.
klo 17.30-20.30, kurssimaksu 74 €

Syksyltä jatkuvat
NÄYTTÄMÖTAITEEN KURSSIT

Kurssit ovat jatkoa syyskauden opetukselle,
mahdolliset tiedustelut opiston toimistosta.

1102203

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat yli 10-v.

1102204

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat 7-10-v.

Kulttuurikeskus Cruselli, to 10.1. klo 17.15-18.45. Kevään
maksu 32 €.

1102205

Kuvataide
Kalligrafiakurssi

1103222

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-15.00 16.3.-17.3.
AMK Kuvataitelija, kalligrafi Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 15 € Ilm. 4.3. mennessä
Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta, josta jokainen
löytää itselle sopivimman aakkoston. Kalligrafian
harrastaja voi käyttää luovuuttaan monin tavoin
kirjaimia tekemällä. Tutustumme monikäyttöiseen Italicin aakkostoon, jota kirjoitetaan tasaterällä. Harjoittelemme myös tekstin elävöittämistä
erilaisin värein. Ota mukaasi noin 50 cm viivoitin,
lyijykynä ja ohutta akvarelli- tai piirustuspaperia ja
tasateriä ja kirjoitusvarsi sekä musteita tai peite- tai
vesivärejä, jos sellaisia omistat. Opettajalta voi ostaa kaikkia tarvikkeita. Erityiskurssi.

Raku-kurssi

1103242

Viikaisten koulu ke 17.00-20.15
la 10.00-17.00 15.4.-4.5.
Kuvataiteilija Jonna Oksanen
Kurssimaksu 30 € Ilm. 6.4. mennessä
Raku-keramiikka on perinteinen japanilainen tapa
tehdä keramiikkaa. Esineet valmistetaan perinteisin
käsinrakennusmenetelmin ja raakapoltetaan sähköuunissa. Lasituspoltto tapahtuu ulkona lieskauunissa, jonka jälkeen esineet savustetaan. Jokainen
raku-esine on ainutkertainen, koska savustuksen
voimakkuus sekä lasitepinnan pelkistyminen ja säröily ovat ennalta arvaamattomia. Kurssipäivät 15.4
klo 17.-20.15 esineiden valmistus 16.4 klo 17.-20.15,
esineiden valmistus 29.4.klo 17-20.15 lasitus ja 4.5.
klo 10-.17.00 rakupoltto. Materiaalimaksu 25€/hlö
maksetaan opettajalle ensimmäisenä kurssipäivänä käteisellä. Materiaalimaksu sisältää 5 kg rakusavea, lasitteet, vahat ja muut tarvittavat materiaalit sekä rakupolton. Itse voit ottaa mukaan: muotoilupuikkoja, katkaisulanka, veitsi, kaulin, siveltimiä,
pitsejä, kasvien tuoreita lehtiä, pilttipurkki tai vastaava. Työalustaksi vaha-, markiisi-, tai lakanakangasta. Erityiskurssi.

Syksyltä jatkuvat
KUVATAITEEN KURSSIT

Lähes kaikkiin kursseihin voi tulla mukaan myös
kevätkaudella, kevään kurssimaksu on puolet
koko vuoden maksusta.

1103224

Torstaimaalarit, päiväryhmä

Seikowin kivikoulu, to 10.1. klo 10.00-12.45

1103235

Kuvataide, Kalanti

Kalannin yläkoulu, to 10.1. klo 17.30-20.15

1103271

Taide osaksi elämää

Viikaisten koulu, ti 8.1. klo 14.30-17.30

Keskiviikon ryhmät
9.1.-17.4.

1103282
1103208

Kuvataidekoulu7-8 -v.

klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 €

Kulttuurikeskus Cruselli, to 10.1. klo 15.00-17.15. Kevään
maksu 50 €.

Kulttuurikeskus Cruselli,
ke 16.1. klo 19.00-21.00.
Kevään maksu 33 €.

1103201

Kuvataidekoulu 5-6 -v.

Viikaisten koulu, ma 7.1. klo 18.00-20.00

Improkurssi

Maanantain ryhmät
7.1.-15.4.

Kuvataidekoulu 9-10 -v.

Pohitullin koulu, ke 9.1. klo 19.45-21.15

Jätevesien käsittely, kuntien
tärkein ympäristöteko 8103212

Kuvataidekoulussa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Koulussa saa ohjausta kuvalliseen ilmaisuun ja se tarjoaa
työtilat ja materiaalit taiteellista työskentelyä varten. Perusopinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä kokonaisuuksista ja
ne on tarkoitettu 5-19-vuotiaille. Ryhmät
kokoontuvat 14 kertaa keväällä, töiden
näyttely on toukokuussa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta puh. 050 420 5266. Ohessa kunkin ryhmän kohdalla on ilmoitettu kevään
maksuosuus. Kuvataidekoulu kokoontuu
Susanna Pihlajan johdolla Seikowin pihapiirisssä olevassa ns. kivikoulussa (3 krs.),
yli 13-vuotiaiden ryhmä Auli Sormusen
johdolla Viikaisten koululla.

Kuvataidekoulu 7-8-v.

Vanha VPK:n talo, ti 8.1. klo 18.30-21.00

Naiskuoro d´ameni

Vastuullinen
kuluttaminen

Uudenkaupungin lasten ja
nuorten kuvataidekoulu

Musiikki

Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-19.30 16.1.
Ympäristöhuollon asiantuntija Eeva
Lammi, L&T, tuotantopäällikkö Niina
Mäkinen L&T materiaalinkäsittelykeskus
Vapaa pääsy
Ilmastoasiat ja ympäristöstä huolehtiminen
on tärkeää. Jokainen voi omalla kohdallaan
helposti vaikuttaa siihen positiivisesti huolehtimalla arkisesta jätteen lajittelusta. Mitä kelpaa muovin kierrätykseen, miksi paristot pitää teipata ja mitä tehdään ruokajätteelle?
Kuka Uudessakaupungissa neuvoo jätteistä?
Luentotilaisuudessa neuvontaa jätteen lajittelusta ja keskustelua. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy.

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 7.2.
Vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm
Vapaa pääsy
Luennolla kuulemme jäteveden puhdistuksen
historiaa ja nykypäivää paikallisesta näkökulmasta. Miksi jätevesiä käsitellään ja miten se
tehdään? Mitä jätevedestä saadaan pois ja mitä
kaikkea ihmiset ovatkaan keksineet viemäriin
laittaa? Totuus on tälläkin kertaa tarinoita ihmeellisempää.
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1103209

Kuvataidekoulu 11-12 -v.
klo 17.30-19.00, kurssimaksu 60 €

Keraaminen kuvanveisto

Viikaisten koulu, ma 7.1. klo 14.00-17.00

Tanssi
Syksyltä jatkuvat
TANSSIN KURSSIT

Kaikki ryhmät ovat lähes täynnä, mutta mahdollisesti vapautuvia paikkoja voi tiedustella
toimistosta.

1105249

Dance mix 7-10-vuotiaille

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 8.1. klo 16.30-17.30

1105250

Satubaletti 3-4-vuotiaille

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 8.1.klo 17.30-18.15

UUSIKAUPUNKI
1105251

Satubaletti 5-6-vuotiaille

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 8.1. klo 18.15-19.00

1105252

Baletti 7-10-vuotiaille

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 8.1. klo 19.00-19.45

1105253

Aikuisbaletti

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 19.45-20.45, 8.1. klo 19.4520.45

Sanataide
Runokamari

1106240

Kaupunginkirjasto ke 10.00-11.30
16.1.-4.4. KM, logonomi Merikki Jäntti
Kurssimaksu 12 € Ilm. 8.1. mennessä
Kevään Runokamarissa ryhmä valitsee kirjailijoita ja teemoja, joiden pohjalta etsitään ja luetaan
runoja ja muita lyhyitä tekstejä, ja keskustellaan
niiden herättämistä ajatuksista. Toimintaa suunnitellaan yhdessä.

Syksyltä jatkuva
SANATAITEEN KURSSI

Ryhmään voi tulla uusiakin opiskelijoita kevätkaudelle, kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1106245

Elämäkerrallisen kirjoittamisen kurssi
Pohitullin koulu, to 10.1. klo 14.45-17.00

Käden taidot
Makramee eli solmeilu

1104208

Kalannin yläkoulu pe 18.00-20.30
la 10.00-15.00 5.4.-6.4.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 13 € Ilm. 29.3. mennessä
Makramee on vanha työtapa, jolla taipuisista naruista muutamilla perussolmuilla saat toteutettua esim. koruja, vöitä, kasseja, tyynyjä,
amppeleita ja vaikka riippukeinun. Työkaluina
ovat omat kädet ja pöydän reunaan kiinnitettävä puristin. Taipuisia naruja ovat mm. puuvilla, juutti, sisal, pellava, villa ja ontelokude. Ota
mukaan eri vahvuisia naruja, puristin ja sakset.
Ks. netistä (esim. Pinterest ja Youtube) solmeilumalleja. Opettaja tuo myös paljon mallikirjoja. Lyhytkurssi.

Ommellaan tikkitakki

1104214

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
14.1.-4.2. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 18 €
Ilm. 7.1. mennessä
Kurssilla ommellaan tikkitakki. Voit käyttää kaksipuoleista valmista tikkivanukangasta tai tehdä vuoritetun takin. Opettajalla helppoja kaavoja (takki hupulla tai ilman), joten aloittelevatkin
ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Kylpytakit miehelle
ja naiselle

1104215

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
4.3.-18.3. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 15 €
Ilm. 25.2. mennessä
Kurssilla ommellaan kylpytakki. Voit käyttää
esim. puuvilla-, pellava-, frotee- tai sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli
kutistaa valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavoja (takki hupulla tai ilman), joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Kestokassi ja
hedelmäpussi

1104217

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
ti 17.30-20.30 11.2.-12.2.
Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 10 €
Ilm. 4.2. mennessä
Kurssilla ommellaan monikäyttöinen kestokassi
ja hedelmäpussi. Nyt voit kierrättää esim. vanhat farkut sekä valoverhot ja ommella niistä uutta. Opettajalla helppoja kaavoja. Lyhytkurssi.

Ommellaan
kesävaatteita

1104218

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
25.3.-15.4. Kädentaitojenopettaja
Johanna Kivistö Kurssimaksu 18 €
Ilm. 18.3. mennessä
Ommellaan saumurilla ja ompelukoneella kesävaatteita. Tutustutaan kevään ja kesän uusiin
kaavoihin ja kankaisiin. Voit tulla ompelemaan
niin lasten kuin aikuistenkin vaatteita, kaavoja
on myös miesten vaatteisiin. Opetellaan ompelun perustaitoja, joten aikaisempaa ompelukokemusta ei tarvitse olla. Ota mukaan haluamaasi kangasta. Teaching also in English.
Lyhytkurssi.

Kasvikuitujen
kehruukurssi

1104222
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Aihepunonta
kahvipusseista

1104244

Kalannin yläkoulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 16.3.-17.3.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 20 € Ilm. 8.3. mennessä
Toteutamme veistokset muotoilemalla katiskaverkosta runko, jonka päälle kovetetaan kankaita. Veistokset ovat täysin säänkestäviä. Kaikki
imevät kankaat ovat parhaita; lakanat, puuvillavaatteet (ei keinokuituiset). Tarkemman materiaaliluettelon saat ilmoittauduttuasi. Tule tekemään pihallesi oma veistos. Lyhytkurssi.

Lasitaidetta
kesäpuutarhaan

Hopeaketjun
alkeiskurssi

1104254

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 13.4.-14.4.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 € Ilm. 5.4. mennessä
Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. Opitaan
vetämään (ohentamaan) tarvittaessa metallilankaa, tekemään siitä spiraalia, josta sahataan
lenkit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta. Kurssilla voi tehdä ketjusormuksen, -korvikset, ranne- tai kaulakorun tms. Myös solmionpidike onnistuu. Tarvikemaksu 5 €. Opettajalta
saa hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapihdit
mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Vanhan ikkunan
tai oven kunnostus

Puukkokurssi, Kappelimäen
koulu Laitila
1104280

Tikapuutekniikka
kirjoneuleessa

Vakan valmistus,
Kaukan kyläkoti

1104256

1104270

Pohitullin koulu ke 17.30-20.30
16.1.-30.1. Tekstiiliartesaani
Marita Karlsson Kurssimaksu 15 €
Ilm. 9.1. mennessä
Tikapuutekniikka on erinomainen tapa hallita kirjoneuleiden pitkiäkin langanjuoksuja.
Tikapuut tekevät kirjoneuleesta myös joustavamman ja antavat uudenlaisen mahdollisuuden kuvioiden suunnitteluun. Tervetuloa mukaan oppimaan uutta kauniista kirjoneuleiden
maailmasta!

Kaukan kyläkoti ke 18.00-21.00
30.1.-13.3. Kulmala Timo
Kurssimaksu 26 € Ilm. 23.1. mennessä
Kurssilla perehdytään vakan tekemiseen
ja valmistetaan puinen/vanerinen vakka.
Vakkamuotteja on kahta kokoa. Pieni ja iso vakka menevät päällekkäin. Kurssilla on mahdollisuus tehdä myös perinnevakkaa. Opettaja tuo
tarvittavat materiaalit. Lyhytkurssi.

Keppihevonen
huovuttamalla

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 9.3.-10.3.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 22 € Ilm. 1.3. mennessä
Valmistamme muinaistyylisiä koruja pronssi-, messinki- ja kuparilevystä tai -langasta.
Riipuksia, korvakoruja, rannerenkaita ja sormuksia. Voimme takoa hevosenkenkäsoljen,
punoa viikinkipunosta tai vaikkapa valmistaa
muinaisketjua. Tule suunnittelemaan omat
mallisi tai kokeile valmista. Ota mukaan kynä,
paperia, viivotin, sakset sekä omia työkaluja,
jos niitä on. Materiaaleja saa ostaa opettajalta.
Työkalumaksu 5 €.

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 2.2.-3.2.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 16 € Ilm. 25.1. mennessä
Aikuinen & lapsi -kurssi. Kurssilla tutustutaan
villaan ja huovutetaan oma keppihevonen.
Jokainen huovutettu keppihevonen on valloittavan ihana ja ainutlaatuinen! Osallistujille
lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia.
Materiaaleja voi ostaa kurssilla myös opettajalta. Aikuinen ja lapsi -pari huovuttavat yhdessä
ja maksavat yhden kurssimaksun. Lyhytkurssi.

1104279

Pohitullin koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 27.4.-28.4.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 18.4. mennessä
Tule tekemään lasisia korentoja, lintuja, perhosia, kukkia, rivimerkkejä ym. puutarhaasi. Valmis
sulatettu työ voidaan kiinnittää metallivarteen
tai ripustaa puuhun. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, sakset, lyijykynä
ja viivain. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon
mukaan ja työkalumaksu 6 € opettajalle. Kysy
lisää p. 050-5590056. Lyhytkurssi.

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
su 10.00-14.45 3.3.-28.4.
Rakennus-restauroinnin artenomi (amk)
Elsi Lehto Kurssimaksu 36 €
Ilm. 22.2. mennessä
Kunnostetaan vanha ikkuna perinteisin menetelmin (mahdollisuus kunnostaa myös vanhaa
peiliovea tai vastaavaa) - alusta lähtien, käyden
läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä valmis ikkuna/ovi. Ensimmäisellä kerralla kunnostettava työ mukaan, jotta voidaan tehdä työsuunnitelma. Kokoontumispäivät ovat: 3.3., 17.3.,
31.3., 14.4. ja 28.4. Erillinen tarvikelista. Teaching
also in English.

1104243

1104276

Pohitullin koulu pe 18.00-19.30
la 10.00-16.00 5.4.-27.4. Brita Laine
Kurssimaksu 18 € Ilm. 29.3. mennessä
Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perustiedot omaaville. Kurssilla punotaan
esimerkiksi laukku, johon saa punottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään
lisätietoa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, mitä voi tehdä kotona jo valmiiksi ennen
kurssia. Kokoontumiskerrat pe 5.4. la 13.4. ja
27.4. Lyhytkurssi.

Pohitullin koulu pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00 8.3.-9.3.
Luonnonvaratuottaja Emilia Heijari
Kurssimaksu 16 € Ilm. 1.3. mennessä
Tällä kurssilla syvennytään kasvikuitujen, etenkin nokkosen kehräämiseen. Ota mukaasi vintillä pyörivät pellavat tai osta pellavaa opettajalta. Jos haluat kehrätä nokkosta, kerää pieni
määrä suuria nokkosia käsiteltäväksi seuraavasti: Katkaise nokkonen aivan maan pinnan läheltä, nypi lehdet irti ja laita varret likoamaan 1-2
viikoksi ja kuivata. Tarvitset mukaasi rukin tai
värttinän (muutama kpl lainattavissa opistolta) sekä puukon, mikäli aiot kokeilla nokkosen
työstämistä. Mukaan ovat tervetulleita tietysti
myös villan kehrääjät! Lyhytkurssi.

1104242

Puutarhaveistoksia
kierrätyskankaista

Muinaiskorut

1104273

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la 09.00-15.00 su 09.00-15.00
18.1.-27.1. Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 46 € Ilm. 10.1. mennessä
Valmistetaan puukko perinteisellä tavalla.
Erityishuomio terän taonnassa, lämpökäsittelyssä ja muotoilussa sekä nahkaisen tupen
ompelussa puskusaumalla. Opettajalta voi tarvittaessa ostaa valmiin terän. Tarvikemaksu käytettävän materiaalin mukaan, maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. Kurssi kokoontuu
kahtena viikonvaihteena: 18.-20.1. ja 25.-27.1.
Erityiskurssi.

Betonikurssi

1104283

Pohitullin koulu ti 17.30-19.00
ke 17.30-19.45 7.5.-22.5.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 13 € Ilm. 30.4. mennessä
Kurssilla valetaan pienimuotoisia töitä pihaan,
puutarhaan ja kodin kaunistukseksi. Tee itsellesi jalanjäljet polulle tai tonttu ihmettelemään
pihan tai talon elämää. Tutustumme kuivabetonin mahdollisuuksiin, joka on yksinkertainen, halpa ja kestävä materiaali moniin töihin.
Betonista saadaan ilmeikästä pintaa riippuen
sen karkeusasteesta ja käytettävistä muoteista.
Kurssille kannattaa ottaa mukaan erilaisia muovi-, lasi-, pahvi- tai silikonimuotteja sekä ruukkuja. Koristeluun kasvin lehtiä, muovisia koristeita, pitsejä, koristekiviä yms. Ohjaaja tuo myös
joitain materiaaleja. Itselle kannattaa hankkia
oma säkki S30-valmisbetonia sekä kumihanskat ja hengityssuojain. Kokoontumiskerrat: ti
7.5. ja ke 8.5., 15.5. ja 22.5. Lyhytkurssi.

UUSIKAUPUNKI
Perinnelelukurssi

1104292

Pohitullin koulu ti 17.00-20.00
pe 17.00-20.00 la 10.00-16.30
su 10.00-16.30 1.2.-5.2. Käsityön ja
taideaineiden suunnittelijaopettaja,
nukentekijä Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 32 € Ilm. 24.1. mennessä
Kurssilla valmistetaan vanhanajan nalle, kissa,
koira, kettu, pupu tai ankka Mohair-kankaasta perinteisin menetelmin ja materiaalein. Lelulle tulee
liikkuvat nivelet päähän, käsiin ja jalkoihin sekä
häntään. Käsin puhalletut lasisilmät antavat lelulle tuikkivan katseen. Lelu täytetään joko puulastulla tai erikoisvanulla. Opettajalta voi ostaa materiaalia, näistä eri maksu. Materiaalikustannus
alk. 30 € / hahmo. Opettaja lähettää kirjeen kurssista ennen kurssin alkua. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat

Everyday English 1

Kielet

1104201

Kudonta, Pyhämaa

Kammelan koulu ti 15.1. 18.15-20.30

1104202

Kudonta, Kalanti

Kalannin yläkoulu ti 15.1. 15.30-17.45

1104203

Kudonta, Uusikaupunki

Tuokilan talo ma 14.1. 18.00-20.15

1104204

Kudonta, Lokalahti

Lokalahti ke 9.1. 14.00-16.15

1104205

Nypläys

Katso myös muiden osastojen
kielten kurssit, erityisesti lyhytja viikonloppukurssit.

Everyday English 2

Pohitullin koulu to 17.1. 18.00-20.15

1104206

Nypläys, Kalanti

Kalannin alakoulu ti 8.1. 18.00-20.15

1104207

Rekipeittokirjonta

Pohitullin koulu joka toinen viikko ti 15.1. 10.00-12.15

1104210

Ompelun aamu

Pohitullin koulu joka toinen viikko ke 9.1. 10.00-13.00

1104209

Vapaan sivistystyön uuden koulutustehtävän mukaiset suomen kurssit jatkuvat viikolla 3. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden
joustavaan, osa-aikaiseen suomen opiskeluun ja se on ilmaista niille maahanmuuttajille, joilla koulutustarve on kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan. Oppitunnit ovat
kaksi kertaa viikossa ja kurssien aikataulut
on laadittu siten, että koulutus soveltuu
myös vuorotyössä oleville. Tällä hetkellä
on käynnissä kaksi ryhmää, joihin molempiin voidaan ottaa myös uusia opiskelijoita. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: kieltenopettaja Päivi Ruusuvuori, p. 044 585
3100 tai paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi

Suomen jatkokurssi

1201232

Pohitullin koulu ti 19.00-20.30
15.1.-9.4. FM Sari Virtanen
Kurssimaksu 28 €
Ilm. 15.1. mennessä
Suomen kielen jatkokurssi syksyn jatkokursseilla olleille sekä muille suomea jo
jonkin verran osaaville. Kurssilla jatketaan
suomen perusasioiden ja sanaston opiskelua. Tavoitteena on oppia selviytymään
suomen kielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Kurssin tarkempi sisältö ja vaikeusaste määräytyy opiskelijoiden lähtötason
ja toiveiden pohjalta.

Ompelun aamu 2

1104211

Ompelun ilta

1104226

Neulevintti

Pikkukylän puoti & Runokulman galleria joka toinen viik
ko ke 30.1. 16.45-19.00

1104232

Kahvipussikurssi

Pohitullin koulu ti 5.2. 18.00-20.15

1104260

Puu- ja metallityö

Pohitullin koulu to 10.1. 18.00-20.15

1104261

Puu- ja metallityö, Kalanti

Kalannin yläkoulu ke 9.1. 18.00-20.15

1104262

Huonekalujen kunnostus
Pohitullin koulu ti 8.1. 18.00-21.00

1104263

Naisten puutyöpaja

Viikaisten koulu ti 8.1. 18.00-21.00

1104271

Keramiikka

Viikaisten koulu ma 7.1. 17.00-20.00

Ruotsin aktivointia

1202250

Pohitullin koulu ti 17.15-20.30
ke 17.15-20.30 to 17.15-20.30
19.2.-21.2. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 20 € Ilm. 11.2. mennessä
Oletko useamman vuoden opiskellut joskus
ruotsia, mutta käytännön kielitaito on kenties pahasti ruosteessa? Tai ehkä se ei ole kovin hyvä koskaan ollutkaan? Ja sanastokin on
unohtunut? Tule mukaan intensiiviselle kolmipäiväiselle ruotsin aktivointikurssille harjoittelemaan erityisesti puhumista. Kurssilla harjoitellaan matkoilla ja erilaisissa tavallisissa arkipäivän
tilanteissa tarvittavaa kieltä. Opettajan materiaali. Taistotaso B1. Erityiskurssi.

Everyday English, Starter

1203212

Pohitullin koulu ke 16.30-18.00
16.1.-10.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille ja muille vastaavat tiedot omaaville.
Oppikirjana Everyday English Starter, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

1203222

Pohitullin koulu ma 18.00-19.30
14.1.-8.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana
Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn
Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso A1-A2.

Aamuenglantia

1203232

Pohitullin koulu ma 11.30-13.00
14.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu englantia opistossa kolmisen vuotta
opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaaville. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden
opiskelua sekä laajennetaan jokapäiväisessä
kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa sanavarastoa. Oppikirjana Everyday English
3, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Stepping Stones 2

1203252

Pohitullin koulu to 17.30-19.00
17.1.-11.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen perusrakenteet ovat tuttuja,
mutta jotka haluavat laajentaa sanavarastoaan
ja kehittää muutenkin englannin kielen taitojaan. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti
suullista kielitaitoa - harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn
Lectura). Taitotaso B1-B2.

Basic English Grammar
and Listening Skills

Pohitullin koulu joka toinen viikko ke 16.1. 10.00-13.00

Pohitullin koulu joka toinen viikko ke 9.1. 17.30-20.30

1203214

Pohitullin koulu ma 16.30-18.00
14.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita vuoden verran aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan kielen
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan
monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Suomen alkeiskurssit

KÄDEN TAITOJEN KURSSIT
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1203282

Verkkokurssi 21.1.-8.4.
Kurssimaksu 60 € Ilm. 14.1. mennessä
Kurssilla harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä. Aiheina ovat artikkelien
käyttö, ajan ja paikan prepositiot, pronominit,
kaikki aikamuodot, ehtoa ilmaisevat lauseet, passiivi ja sanajärjestys. Taitotaso A2. Tarkemmat tiedot kurssista sekä ilmoittautuminen opiston nettisivulla: www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.
Kurssi järjestetään yhteistyössä muiden opistojen kanssa. Vakka-opistolle on varattu 4 paikkaa.

Hallo! 1

1204222

Pohitullin koulu to 19.15-20.45
17.1.-11.4. FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Saksan kieltä vuoden pari opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii unohtuneiden tietojen kertaukseksi, vaikka olisi vähän enemmän saksaa joskus opiskellut.
Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän
puhekieltä ja selviytymään erilaisista tosielämän
tilanteista saksan kielellä. Samalla tutustutaan
saksankielisten maiden kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana Hallo! 1, Saksaa aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 8. Taitotaso A1.

Chez Olivier 1

1205224

Pohitullin koulu ke 18.00-19.30
16.1.-10.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Ranskan kurssi vuoden pari kielen alkeita opiskelleille. Sopii kertaukseksi vähän enemmänkin
ranskaa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että
paljon on unohtunut. Kurssilla harjoitellaan erilaisissa arkielämän puhetilanteissa tarvittavaa
kieltä. Oppikirjana Chez Olivier 1, Ranskaa aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 9. Taitotaso A1

Venäjän starttikurssi

1206201

Pohitullin koulu ke 19.00-20.30
6.2.-20.3. Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 30.1. mennessä
Tutustumiskurssi venäjän kieleen. Kurssin tavoitteena on tutustua venäjän kielen aakkosiin, jotta vaikkapa Venäjän matkalla saa selvää
erilaisista kylteistä. Samalla opitaan venäjän sanoja ja joitakin tavallisia fraaseja. Kurssin tavoitteena on myös helpottaa varsinaisen venäjän
opiskelun aloittamista, kun kirjaimet ovat jo
vähän tuttuja. Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Buenas migas 1

1207212

Pohitullin koulu to 19.00-20.30
17.1.-11.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille
tai muuten espanjan kieleen vähän jo tutustuneille. Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita
ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arjen
ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Buenas migas 2

1207222

Pohitullin koulu ti 18.00-19.30
15.1.-9.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu vuoden pari espanjaa opistossa
opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaaville. Kurssilla opitaan lisää kielen perusrakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan
erilaisissa arjen ja matkailun tilanteissa tarvittavaa kieltä. Kurssin alussa käymme läpi oppikirjan Buenas migas 1 viimeiset pari kappaletta,
jonka jälkeen oppikirjana on Buenas migas 2
(Otava). Taitotaso A2.

Buenas migas 3

1207232

Pohitullin koulu ti 16.30-18.00
15.1.-9.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Jatkokurssi espanjaa kolmisen vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville.
Kurssilla kehitetään peruskielitaitoa edelleen
- opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena on oppia
selviytymään espanjaksi erilaisissa arkipäivän
viestintätilanteissa. Kurssin alussa kertaamme
aiemmin opittuja rakenteita ja sanastoa, jonka
jälkeen oppikirjana on Buenas migas 3 (Otava).
Taitotaso B1.

Buenas migas 3, jatko

1207242

Pohitullin koulu ti 19.30-21.00
15.1.-9.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Espanjan jatko- ja kertauskurssi useamman vuoden kieltä opiskelleille. Kurssilla kehitetään peruskielitaitoa edelleen, kerrataan ja syvennetään
rakenteiden tuntemusta sekä laajennetaan sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena on saada
rohkeutta puhumiseen ja oppia selviytymään
espanjaksi erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 (Otava), kappaleesta 9. Taitotaso B1.

UUSIKAUPUNKI
Bella vista 2

1208232

Pohitullin koulu ma 18.00-19.30
14.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Tarkoitettu kolmisen vuotta italiaa opistossa
opiskelleille (esim. Bella vista 1) tai vastaavat
pohjatiedot omaaville. Kurssilla jatketaan italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja laajennetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavaa
kieltä. Oppikirjana Bella vista 2 (Sanoma Pro).
Taitotaso A2.

Kreikkaa matkailijoille

1298251

Pohitullin koulu pe 17.30-20.00
la 10.00-14.00 15.3.-23.3.
Opettaja Sari Kuusisto Kurssimaksu 20 €
Ilm. 4.2. mennessä
Oletko lähdössä matkalle Kreikkaan tai kiinnostaisiko oppia uutta kieltä ihan muuten vaan?
Tervetuloa opiskelemaan kreikan alkeita parina viikonloppuna maaliskuussa kokoontuvalle
kurssille. Kurssilla tutustutaan kielen pääpiirteisiin, opitaan kreikan kielen aakkoset, harjoitellaan ääntämistä sekä opetellaan tavallisissa
matkailutilanteissa tarvittavaa perussanastoa ja
fraaseja. Monistemateriaali. Erityiskurssi.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Tietokoneen ja netin käytön
perusteiden kertausta
(Windows 10)
3401251
Pohitullin koulu ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15 26.2.-7.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 15.2. mennessä
Kurssilla kerrataan ja syvennetään aiemmin
peruskursseilla tai omatoimisesti opittua tietotekniikan osaamista, kuten Windowsin hallintaa, internetin ja sähköpostin monipuolista
käyttöä sekä kuvien, tiedostojen ja kansioiden
hallintaa. Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien toiveitten mukaisia aiheita. Voit myös
käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla.

Pilvipalvelu ja verkkosovellukset (Google)

3401252

Pohitullin koulu ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15 2.4.-9.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 26.3. mennessä
Mitä ovat pilvisovellukset ja pilvipalvelut? Miten
niitä käytetään? Googlen ilmaiset palvelut mahdollistavat ilmaisen sähköpostin lisäksi mm.
tiedostojen luomisen, tallennuksen ja jakamisen internetverkossa. Kurssilla tutustutaan
Gmail-sähköpostin, Googlen Drive-pilvipalvelun
sekä Googlen omien pilvisovelluksien käyttöön.
Kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden
käyttöön Google-tili eli tunnus.

Taulukkolaskenta haltuun
(Excel)
3401261
Pohitullin koulu ke 17.15-20.30 6.3.-27.3.
FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 24 € Ilm. 28.2. mennessä
Tutustutaan laajasti käytetyn Microsoftin taulukkotyökalun Excelin näppäriin ominaisuuksiin. Lisäksi perehdytään täyttökahvan käyttöön,
kaavoihin ja muotoiluihin, pikasuodatuksen

käyttöön, erilaisiin kaavioihin (pylväs, ympyrä)
sekä taulukon turvalliseen tallentamistapaan ja
lähettämiseen sähköpostissa. Myös helpot vinkit taulukkolaskentaan tulevat tutuiksi, niillä saa
tehtyä muutoksia asiakirjan perusasioihin nopeasti. Ohjelmana käytetään MS Officen Excel
2016 -taulukkolaskentaohjelmaa.

Avoin atk- ja älylaitepaja

3401271

Pohitullin koulu ma 17.00-20.00 7.1.-13.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan
ja harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa.
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa.
Kokoontumiskerrat ovat 7.1., 28.1., 11.2., 25.2.,
15.4., 29.4., 13.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse
ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Ilmainen kuvankäsittelyohjelma (GIMP)

3401272

Pohitullin koulu to 17.30-20.45
25.4.-16.5. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 24 € Ilm. 17.4. mennessä
Kurssilla tutustutaan ilmaisen ja monipuolisen
GIMP-kuvankäsittelyohjelman perusteisiin, kuten kuvien muokkaukseen ja korjailuun sekä
erilaisiin tallennustapoihin. Kurssille voi ottaa
mukaan jonkin tallennusvälineen, joka sisältää
omia kuvia: muistitikku, ulkoinen kovalevy tai
CD/DVD. Kurssilla saa myös tietoa, mistä ohjelmiston voi ladata ja asentaa turvallisesti omalle koneelleen.

Älypuhelin haltuun
(Android, iPhone)

3401274

Pohitullin koulu ti 17.00-20.00
12.3.-26.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 6.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimen peruskäyttöön alkeista lähtien ja sen monipuolisiin käyttötapoihin. kuten netin ja sähköpostin mobiilikäyttöön, kuva- ja kameratoimintoihin sekä
navigointiin, Lisäksi tutustutaan älypuhelimien monipuolisiin ja hyödyllisiin ohjelmiin eli
appseihin, ja niiden turvalliseen asentamistapaan ja oikeaoppiseen poistamiseen. Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi
sellaisen ostamista.

Tabletit tutuksi
(Android, iPad)

3401275

Pohitullin koulu ke 17.00-20.00
17.4.-24.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 11.4. mennessä
Kurssilla tutustutaan tablettitietokoneiden peruskäyttöön sekä niiden mahdollisuuksiin netin,
sähköpostin ja erilaisten ohjelmien käyttöön.
Lisäksi tutustutaan hyöty- ja viihdeohjelmien
ja tarpeellisten tietoturvaohjelmien kattavaan
tarjontaan, niiden turvalliseen asentamiseen
ja oikeaoppiseen poistamiseen. Oma tabletti
kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.
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Tietokoneen hallinta- ja
siivouskurssi (Windows)

3401276

Pohitullin koulu to 17.00-20.00
14.3.-21.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 8.3. mennessä
Miten siivoan koneeni turvallisesti? Miten tarkistan koneeni päivitykset? Mistä voin turvallisesti ladata ja asentaa itselle ohjelmia? Onko
koneeni tietoturvallinen? Miten poistan netin
sivuhistorian verkkopankkiasioinnin jälkeen?
Kurssilla tutustutaan oman laitteen ylläpitotoimiin, tarjolla oleviin ilmaisiin ohjelmiin ja niiden
oikeaoppiseen asentamiseen ja poistamiseen.

Eläkeläisten Windows 10
-peruskurssi
3401281
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 14.1.-23.1.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 11.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin
Windows 10 peruskäyttöön ja vahvistetaan
myös aiemmin opittuja Windows-taitoja.
Kurssilla käsitellään esimerkiksi Windows 10
työpöydän hallintaa ja perusasetuksia, sekä
kansioiden ja tiedostojen hallintaa. Kurssille
voi ottaa mukaan oman kannettavan Windows
10 koneensa.

Eläkeläisten kuvakirjakurssi
(Ifolor)
3401282
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 4.3.-13.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 26.2. mennessä
Suunnittele ja tee oma kuvakirja rakkaista valokuvistasi. Kurssilla tutustutaan ilmaisen Ifolorkuvakirjaohjelman käyttöön kuvakirjan teossa, sekä kuvien muokkauksen perusasioihin.
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera, puhelin, tabletti tai jokin tallennusväline,
joka sisältää omia kuvia. Kurssille voi myös haluttaessaan ottaa mukaan oman kannettavan
tietokoneensa, johon voidaan kurssin aikana
asentaa kurssilla käytettävä ilmainen Ifolorkuvakirjaohjelma.

Eläkeläisten atk-kertauskurssi
3401283
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 16.4.-2.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 10.4. mennessä
Kurssilla kerrataan tietokoneen käytön perustaitoja ja syvennetään aikaisemmin opittua, esimerkiksi tekstinkäsittelyä, kuvankäsittelyä sekä
sähköpostin ja internetin monipuolista käyttöä. Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita. 30.4. ei opetusta.

Eläkeläisille älypuhelin tutuksi
(Android, iPhone)
3401284
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 30.1.-6.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 € Ilm. 24.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien ominaisuuksiin ja peruskäyttöön,
kuten puhelimen hallintaan ja sen monipuolisiin ominaisuuksiin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty- ja viihdeohjelmiin eli appseihin. Oma älypuhelin kannattaa
ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisille tablettitietokone
tutuksi (Android, iPad) 3 4 0 1 2 8 5
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
18.3.-25.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 12.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tablettitietokoneiden perusasioihin, käsitellään yleisimpien tablettitietokoneiden käyttötapoja sekä
mahdollisuuksia netin ja sähköpostin käyttöön.
Lisäksi tutustutaan tablettitietokoneiden erilaisiin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty- ja viihdeohjelmiin. Oma tabletti kannattaa ottaa mukaan
kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka
vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisten tietokoneen
hallintakurssi

3401286

Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 7.5.-14.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 2.5. mennessä
Miten voin varmuuskopioida tärkeät valokuvani tai tiedostoni muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Ovatko koneeni kaikki päivitykset
ajan tasalla? Kurssiaamuina tutustutaan tietokoneen tärkeisiin perusasetuksiin, koneen siivoamiseen ylimääräisistä ja turhista tiedostoista sekä ohjelmista. Lisäksi tutustutaan tarjolla
oleviin ilmaisiin toimisto- ja apuohjelmiin, niiden turvallisiin lataus- ja asennuspaikkoihin
sekä Windowsin ja ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin. Kurssille voi ottaa mukaan myös oman
kannettavan tietokoneensa.

Eläkeläisten tietoturva-aamut
(Windows)
3401287
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
to 9.30-12.45 8.4.-11.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 2.4. mennessä
Onko tietoturva kunnossa ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla koneellani? Miten tyhjennän sivuhistorian ja evästeet verkkopankkiasioinnin
jälkeen? Mistä voin ladata ja asentaa ilmaisen
tietoturvaohjelman? Miten tarkistan koneeni
mahdollisilta viruksilta? Lyhytkurssilla tutustutaan tietokoneen tietoturvalliseen käyttöön ja
verkkoasiointiin ja ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin sekä tarjolla oleviin ilmaisiin tietoturvaohjelmiin. Kurssille voi ottaa mukaan myös
oman kannettavan tietokoneensa.

C#-ohjelmointi, alkeiskurssi
verkossa
3402250
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
ke 18.00-19.00 30.1.-6.3.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € Ilm. 22.1. mennessä
Kurssilla opiskellaan C#-ohjelmoinnin alkeet.
Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella. Sisältöteemat: .NET, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet,
toistolauseet sekä poikkeukset. Tutori on käytettävissä kurssin aikana reaaliaikaisella keskustelukanavalla (ke klo 18:00-19:00). Tutori vastaa
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin
arkipäivisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä
Viope Oy:n kanssa.

UUSIKAUPUNKI
Pikkukokki-kurssi
10-12 -vuotiaille

Käytännön taidot
Veneilyn perustaidot

5102255

Pohitullin koulu ke 18.00-19.30
13.3.-15.5. UPS:n kouluttajat
Jussi Lorjo ja Henri Jefimoff
Kurssimaksu 60 € Ilm. 27.2. mennessä
Kurssi sisältää kolme alkukevään aikana pidettävää
kahden tunnin teorialuentoa sekä toukokuussa
suoritettavan käytännön harjoittelun vesillä. Kurssi
on suunnattu veneilyä aloitteleville henkilöille sekä
veneen käsittelyyn liittyvistä asioista kiinnostuneille.
Teoriaosuudessa käsitellään mm. eri venetyyppien
ominaispiirteitä, tuulen ja aallokon vaikutusta, veneen turvallista kiinnitystä sekä toimintaa rantautumisen ja lähtemisen yhteydessä. Navigaatioon liittyvät asiat yleisellä tasolla keskittyen merimerkkeihin
ja veneilyyn hyvän näkyvyyden vallitessa. Lisäksi käsitellään veneilijöille suunnattuja sääpalveluja sekä
turvallista veneilyä. Teorialuennot 13.3., 20.3. ja 27.3.
Käytännön osuudessa (kaksi keskiviikkoiltaa toukokuussa) harjoitteita: rantautuminen sekä lähteminen moottoriveneellä, veneen turvallinen kiinnittäminen eri tapauksissa sekä ”mies yli laidan” -tilanne
ja siihen liittyvät turvatoimet. Käytännön tilaisuudet
8.5. ja 15.5. Veneilykurssin toteuttavat yhteistyössä
Uudenkaupungin Purjehdusseura ja Vakka-opisto.

Rannikkolaivurikurssi

5102257

Viikaisten koulu ma 18.00-20.00
21.1.-8.4. Saaristo- ja rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 36 € Ilm. 14.1. mennessä
Saaristolaivurikurssin perustietojen laajentaminen
antaa valmiudet liikkua kauniin saaristomme ulkoreunalla tai lähteä tutustumaan Itämeren alueeseen laajemminkin. Saaristolaivurikurssia ei kuitenkaan tarvitse olla suoritettuna voidaksesi osallistua
tälle kurssille. Kevään aikana laajennat veneilyosaamistasi navigoinnissa; miten määrität kulkemasi reitin käyttäen apuna mm. merkintälaskentaa ja miten tuulen tai merivirran aiheuttama sorto
otetaan huomioon. Osaat käyttää veneesi kompassia ja muita merenkulun laitteita. Osaat liikkua
turvallisesti rannikkovesillä ja Itämeren alueella ja
voit halutessasi osallistua Suomen Navigaatioliiton
järjestämään Rannikkolaivurin tutkintotilaisuuteen 12.4., jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat
Rannikkolaivurin todistuksen. Tutkintoon osallistuminen edellyttää Saaristolaivuritutkinnon suorittamista. Luentomateriaalin lisäksi tunnilla käytetään muuta, kulloistakin aihetta tukevaa aineistoa.

Puutarhapiiri

7103201

Viikaisten koulu ke 18.00-19.45
23.1.-5.6. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 24 € Ilm. 11.9. mennessä
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osanottajien kiinnostuksen mukaan valitaan
sopivia aiheita. Keväällä kokoontumisia on yhdeksän: 23.1., 6.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5. ja 5.6.
Vain keväällä osallistuvilta kurssimaksu on 24 €., jo
syksyllä osallistuneiden osalta maksu on suoritettu.

Karjalanpiirakkakurssi

8102207

Viikaisten koulu ti 17.30-20.30
5.2. Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 € Ilm. 28.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu kaikille innokkaille, jotka haluavat oppia tekemään karjalanpiirakoita itse alusta loppuun. Omin käsin leivotut piirakat maistuvat parhaimmilta ja sopivat hyvin myös välipalaksi.
Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön mukaan. Lyhytkurssi. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.

8102208

Viikaisten koulu ti 13.00-15.00
19.2. Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 5 € Ilm. 11.2. mennessä
Hiihtolomaviikolla kannattaa panostaa pullaan ja
pizzaan. Tällä 10-12 -vuotiaille Pikkukokeille tarkoitetulla kurssilla opetellaan leipomaan pullaa ja
tehdään pizzaa. Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön mukaan. Lyhytkurssi. Kurssi toteutetaan
yhteistyössä Uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.

Silmänruokaa hedelmäja vihanneskoristeilla

Erkkajoogaa eli kuntouttavaa joogaa erityistä tukea tarvitseville joogaajille! Se sopii kaikenikäisille ja -tasoisille, aiempaa kokemusta joogasta
ei tarvitse olla. Lähtökohtana on kokonaisvaltainen ja kuntouttava toiminta. Ajatuksena on luoda jokaiselle mahdollisuus saada onnistumisen
kokemuksia ja kokea joogan tuoma hyvä olo.
Joogaharjoitukset muokataan kullekin joogaajalle yksilöllisesti huomioiden jokaisen vahvuudet
ja voimavarat sekä erityisen tuen tarpeet. Asuna
tarvitset rennot, mukavat vaatteet ja vesipullon.
Ota mukaan oma joogamatto. Keväällä kokoonnutaan joka toinen viikko 7 kertaa.

Vanhempi-lapsi musiikkiliikunta 1-3 v.
8301251

8102260

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
14.1.-27.5. Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 € Ilm. 14.1. mennessä
Verkkokurssilla opit, miten tehdään muutamia
helppoja koristeita hedelmistä ja vihanneksista.
Niillä saat arkiseenkin ruokailuhetkeen lisäväriä
kattaukseen tai loihdit juhlapöydästä entistäkin
näyttävämmän. Kurssin käytyäsi osaat tehdä mm.
sitruunakorin, spiraalikoristeen omenasta, ns.
cutter-koristeen ja koristeellisen lehden juureksista. Ohjatun tekemisen lisäksi mukana on kuva-aineistoa ja vinkkejä materiaalin säilytykseen.
Kurssin ohjaaja Sari Sivén on tunnetuimpia alan
osaajia Suomessa. Ilmoittautumisen jälkeen saat
sähköpostiisi linkin, jota kautta pääset avaamaan
kurssivideon. Voit edetä kurssilla omaan tahtiin,
sillä kurssi on käytössäsi kuukauden ajan, jonka
jälkeen pääsy kurssivideoon päättyy.

Järjestyksenvalvojan
peruskurssi
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8202201

Pohitullin koulu pe 17.00-21.00
la 11.00-18.00 su 11.00-18.00
1.2.- 10.2. X-Sec-kouluttajat
Aarne Tuomisto, Sami Heikkilä
Kurssimaksu 110 € Ilm. 21.1. mennessä
Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön taitoja. Teoriaosuudessa kerrotaan mm. järjestyksenvalvojan tehtävistä, toimivaltuuksista ja jokamiehen oikeuksista. Käytännön koulutus taas
sisältää voimankäytön harjoitteita, hätäensiapua, tietoa aggressiivisen henkilön kohtaamisesta. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi
hakea kotipaikan poliisilta 5 vuotta voimassa olevaa järjestyksenvalvojakorttia. Kurssi kokoontuu
kahtena viikonloppuna: pe 1.2. klo 17-21 ja la-su
2. ja 3.2. klo 11-18 sekä pe 8.2. klo 17-21 ja la-su
9. ja 10.2. klo 11-18, yhteensä 40 tuntia. Läsnäolo
koko kurssilla on pakollinen. Kurssin yhteydessä
on mahdollista la 2.2. klo 10-18 (huom. kellonaika!) suorittaa kertauskurssi (8h) ja siten saada jatkoa nykyisen kortin voimassaoloon. Kerro ilmoittautuessasi, mikäli olet tulossa vain kertaamaan,
kurssimaksu on tällöin 60 €. Erityiskurssi.

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ke 16.30-17.15 16.1.-24.4.
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 15 € Ilm. 10.1. mennessä
Vanhempi-lapsi musiikkiliikuntatunti sisältää
erilaisia musiikkiliikuntaleikkejä, temppuilua
ja satuhierontatuokioita.

Lasten tanssillinen
satujumppa 4-6 v.

8301252

8301253

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ke 18.30-19.30 16.1.-24.4.
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 20 € Ilm. 10.1. mennessä
Tanssikimara on tarkoitettu kaiken kuntoisille
aikuisille, aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita! Tanssikimaratunti on yhdistelmä lämmittelyä, tanssia, lihaskuntoa ja venyttelyä rennolla meiningillä!

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT

Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

8301200

Päiväjooga

Ugin Työväentalo, ke 9.1. klo 15.30-17.00

8301202

Liikunta ja terveys

Jooga

Seikowin koulu, ti 8.1. klo 19.00-20.30, keväällä ohjaa
jana Pia Eskola

8301203

Äijäjooga
Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Liikunta
Erkkajooga
kevät

Novidan liikuntasali, to 10.1. klo 18.00-19.30, keväällä
ohjaajana Ilse Becker

8301204

Hyvinvointia joogasta

Seikowin koulu, pe 11.1. klo 12.00-13.30, keväällä oh
jaajana Ilse Becker

8301207

Tuolijooga
8301212

Uimahallin judosali Joka toinen viikko
to 16.30-17.30 17.1. -11.4.
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu 12 € Ilm. 10.1. mennessä

Novidan liikuntasali, to 10.1. klo 17.00-17.45, keväällä
ohjaajana Ilse Becker

8301213

Kalannin tuolijooga

Eläkeläisten liikunta 1, naiset
Seikowin koulu, ti 8.1. klo 9.30-10.15

8301210

Eläkeläisten liikunta 2, naiset
Seikowin koulu, ti 8.1. klo 10.15-11.00

8301211

Eläkeläisten liikunta , miehet
Seikowin koulu, ti 8.1. klo 11.15-12.00

8301221

Taijin alkeiskurssi

Novidan liikuntasali, ma 7.1. klo 17.00-18.30

8301232

Jooga, Lokalahti

Lokalahden koulu, to 10.1. klo 19.00-20.30

8301233

Kuntojumppa, Lokalahti

Lokalahden koulu, pe 11,1, klo 19.00-20.30

8301241

Kevennetty kimppisjumppa

Uimahallin judosali, ti 8.1. klo 15.00-16.00

8301242

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ke 17.30-18.15 16.1.-24.4.
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 15 € Ilm. 10.1. mennessä
Satujumpassa leikitään erilaisia musiikkiliikuntaleikkejä, opetellaan akrobatialiikkeitä ja harjoitellaan tanssin alkeita leikkien kautta. Tunneille
tärkeintä on liikunnan ilo! Ota oma jumppamatto mukaan, jos sinulla on sellainen.

Tanssikimara

8301209

Keväällä joka toinen viikko. Kalannin Palvelukeskus,
ti 15.1. klo 9.30-10.15, keväällä ohjaajana Ilse Becker

Toiminnallinen
kuntojumppa kaikille

Uimahallin judosali, ti 8.1. klo 16.15-17.00

8301243

Piloxing

Uimahallin judosali, ti 8.1. klo 17.00-18.00

8301244

Toiminnallinen kuntopiiri

Saarniston koulu, to 10.1. klo 17.30-18.30

Terveys
Kiireenkesytystalkoot

8302231

Viikaisten koulu ma 18.00-20.15
14.1.-21.1. Kiireenkesytysopas Mari Starck
Kurssimaksu 10 € Ilm. 8.1. mennessä
Kiireenkesytys® on suomalainen itsensä kehittämisen toimintamalli, joka antaa keinoja kiireen hallintaan. Tavoitteena on tunnistaa oma
kiirehtijätyyli ja vierailemalla Kiireenkesyttäjien
talossa löytää vinkkejä uusien, kiirettä vähentävien toimintatapojen kehittämiseen niin työssä
kuin omassa elämässäkin. Tavoitteena on oppia
pääsemään eroon negatiivisesta kiireestä, tunnistaa omat rajansa ja löytää yksilöllisiä toimintatapoja hyvinvoinnin lisäämiseen. Erityiskurssi.

Alexander-tekniikkaa
arkeen!

8302241

Viikaisten koulu la 11.00-16.30
su 11.00-16.30 2.3.-3.3.
Alexander-tekniikan opettaja
Turo Vuorenpuro Kurssimaksu 36 €
Ilm. 26.2. mennessä
Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäkivuista tai stressioireista? Rasittaako istumatyö?
Vaivaavatko rasitusvammat? Tuntuuko liikkuminen vaikealta ja raskaalta? Tule tutkimaan oman
keho-mielesi toimintaa Alexander-tekniikan
avulla ja löydä parempi terveys, hyvinvointi ja
toimintakyky! Oma alusta mukaan. Erityiskurssi.

Selkäsairauksien
ehkäisy ja hoito

6101220

Viikaisten koulu to 17.30-19.00 31.1.
LT, fysiatrian erikoislääkäri Päivi Sutinen
Kurssimaksu 6 €
Fysiatrian erikoislääkäri Päivi Sutinen luennoi aikuisten tavallisten selkäsairauksien hoidosta ja siitä, miten selkäkipuja voisi ehkäistä.
Hoitomuodoista esillä mm. fysioterapia ja kuntoutus, lääkehoito ja leikkaushoito. Yhteistyössä
Vakka-Suomen Selkäyhdistyksen kanssa.

pyhäranta

15

Pyhärannan osastonjohtajana toimii
Anne Laivo puh. 044 7383 432, puhelimitse
tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-17.
Sähköposti anne.laivo@pyharanta.fi

Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.

Tieto- ja
viestintätekniikka

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Pyhärannan atk-kurssi

Historia, yhteiskunta
Perinneillat, Santtio

1301303

Santtion Maininki Joka 4. viikko
ti 18.30-20.30 15.1.-26.3.
Luennoitsijana Leena Sammallahti
Kurssimaksu 6 €
Perinneiltojen aiheet: 15.1. Rakennusinventointi
jatkuu. Uusia tuloksia. 26.2. Santtion kylä eri tutkimuslaitosten kannalta. 26.3. Kylän omat asukkaat tarinoita luomassa ja tallentamassa. HUOM!
Syksyllä maksettu 12 euron kurssimaksu kattaa
myös kevätlukukauden.

Taito- ja taideaineet
Posliininmaalaus

1103323

Rohdaisten koulu Joka toinen viikko
ti 17.00-20.00 15.1.-9.4. Marjatta Sirkki
Kevät 25 € Ilm. 8.1. mennessä
Posliininmaalauksen alkeis- ja jatko-opetusta
monipuolisesti, jokaiselle toiveitten mukaan.

Käden taidot
Kahvipusseista koruja

1104301

Kaukan kyläkoti Joka toinen viikko
ke 17.00-20.00 27.2.-27.3.
Britta Laine Kurssimaksu 18 €
Ilm. 15.2. mennessä
Korukurssi kahvipusseista. Pääosin teemme rapapallikoruja, korvakoruja, kaulakoruja tai rannerenkaita. Valmiiksi voi leikata 3 cm leveitä ja n. 30 cm
pitkiä suikaleita. Niitä tarvitaan yhteen rapapallipariin 4 kpl ja kaulanauhaan 120. Leveällä teipillä päällystämme, jos materiaali on hyvin ohutta. Viivotin ja musta tussi on hyvä olla mukana.
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tarvikelista,
opettajalla osa tarvikkeista mukana.

Ommellaan housut,
Kaukan kyläkoti

3401351

1104315

Kaukan kyläkoti to 17.30-20.30
la 10.00-14.30 su 10.00-14.30 28.3.-7.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 21.3. mennessä
Kurssilla ommellaan housut; colleget, trikoot,
yöpöksyt tai suorat housut. Voit käyttää joustavaa collegekangasta tai trikoota, pellava-, puuvilla- tai sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla
helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Ensimmäisellä kerralla
to 28.3. piirretään kaavat ja ompelu viikonlopun
6.-7.4. aikana. Ota mukaan oma ompelukone.
Viikonloppukurssi.

Kehruupäivä, Kaukka

1104319

Kaukan kyläkoti la 10.00-16.00 9.2.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € Ilm. 1.2. mennessä
Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiemmin kehrännyt, tule kertaamaan jo opittua.
Kurssilla kehrätään värttinällä ja rukilla lankaa
villasta ja pellavasta. Mukaan tarvitset oman
rukin, värttinöitä on opistolla. Omaa kehrättävää materiaalia voi ottaa mukaan, mutta kehruuvillaa voi ostaa kurssin ohjaajalta. Mikäli haluat lainata opiston rukkia, ota yhteys Johanna
Kivistöön p. 0445853102. Lyhytkurssi.

Makramee eli solmeilu,
Pyhäranta

1104343

Syksyltä jatkuvat
KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

Lähes kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet
koko lukuvuoden maksusta.

1104310

Kankaankudonta, Pyhärannan Kukola

Mäki-Tanila, Reila, to 10.1. 15.45-18.00. Kevään kurssi
maksu 27 €.

1104312

Kankaankudonta, Kaukan kyläkoti

Kaukan kyläkoti ma 7.1. 15.00-17.15. Kevään kurssimak
su 27 €.

1104330
Kaukan kyläkoti joka toinen viikko ke 16.1. 18.00-21.00.
Kevään kurssimaksu 20 €.

Kehyslaukku

Kaukan kyläkoti ti 8.1. 17.00-20.00. Kevään kurssimak
su 29 €.

Kaukan kyläkoti la 10.00-14.30
su 10.00-14.30 26.1.-27.1.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 18 € Ilm. 18.1. mennessä
Valmistetaan kehyslaukku käyttäen laukkuun
sopivaa isoa kukkaronkehystä. Laukun kaavoituksessa on monia vaihtoehtoja. Opetellaan
laukun kaavoitus ja kehyksen kiinnittäminen.
Ota mukaasi tukevaa kangasta ja laukkukehys. Kehyksiä ja kiinnitysliimaa voi ostaa myös
opettajalta. Lyhytkurssi lauantaina ja sunnuntaina 10-14.30.

Kangaskassikurssi

1104390

Kaukan kyläkoti la 10.00-14.30
su 10.00-14.30 9.3.-10.3.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 18 € Ilm. 1.3. mennessä
Teemme kangaskasseja, pusseja ja laukkuja.
Voit ottaa oman kassin mallin tai kaavan, opettajalla on myös malleja ja kaavoja. Nyt kesäksi
tekemään uudet kauppa-, ranta- ja urheilukassit sekä kukkaro- ja kännykkäpussit.

Käytännön taidot

Ompelu, Kaukan kyläkoti

Santtion Maininki ti 18.00-20.15
22.1.-12.2. Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 15 € Ilm. 22.1. mennessä
Makramee on vanha työtapa, jolla taipuisista naruista muutamilla perussolmuilla saat toteutettua esim. koruja, vöitä, kasseja, tyynyjä,
amppeleita ja vaikka riippukeinun. Työkaluina
ovat omat kädet ja pöydän reunaan kiinnitettävä puristin. Taipuisia naruja ovat mm. puuvilla, juutti, sisal, pellava, villa ja ontelokude. Ota
mukaan eri vahvuisia naruja, puristin ja sakset.
Ks. netistä (esim. pinterest ja youtube) solmeilumalleja. Opettaja tuo myös paljon mallikirjoja. Lyhytkurssi.

1104389

Rohdaisten koulu ke 17.00-20.00
6.3.-3.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 1.3. mennessä
Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan myös
kurssilaisten toiveiden mukaisiin aiheisiin.
Aihealueina on esimerkiksi sähköpostin ja internetin kertausta, tutustumista pilvipalveluihin ja pilvisovelluksiin, tietokoneen ja ohjelmien
tarpeellisten päivitysten ja tietoturvan tarkistus sekä älypuhelimien ja tablettitietokoneiden
käyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma
kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin.

1104331

Ompelu, Pyhärannan Reila

Reilan koulu joka toinen viikko to 10.1. 18.00-21.00. Kevään
kurssimaksu 20 €.

1104342

Nypläys, Pyhärannan Santtio

Santtion Maininki joka toinen viikko ma 14.1. 18.00-20.15.
Kevään kurssimaksu 20 €.

1104374

Ukkoillat

8102303

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
Joka 4. viikko ma 18.00-21.00
21.1.-25.3. Kokki Pertti Lindroos
Kurssimaksu 16 € Ilm. 14.1. mennessä
Miesten oma kokkausilta, kokoonnutaan kolme kertaa kevään aikana. Hyvää ruokaa ja
mukavia juttuja. Kurssi kokoontuu Laitilassa
Kappelimäen koulun kotitalousluokassa 21.1.,
25.2. ja 25.3. Raaka-ainemaksu käteisellä suoraan opettajalle.

Puutyöpiiri, Kaukan kyläkoti

1104375

Viulunrakennuskurssi

Liikunta ja terveys

Kaukan kyläkoti ma 7.1. 18.00-21.00. Kevään kurssimak
su 42 €.

1104383

Verhoilu, Kaukan kyläkoti

Kaukan kyläkoti joka toinen viikko su 13.1. 10.00-15.15.
Kevään kurssimaksu 24 €.

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Rvp + venyttely

8301322

Rohdaisten koulu
pe 17.00-18.30 11.1.-12.4.
Liikuntaneuvojaopiskelija Anna Saarela
Kurssimaksu 28 € Ilm. 4.1. mennessä
Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen lämmittely. Lihaskunto-osuus, jossa keskitytään
reisien, vatsan ja pakaroiden alueen lihaksiin.
Lopussa venyttely. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

pyhäranta
Tabata

8301323

Ihoden koulu to 18.00-19.00 10.1.-4.4.
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 18 € Ilm. 4.1. mennessä
Tabata on intervallitunti, jossa pääset haastamaan 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 välissä pidetään aina 10 sekunnin tauko. Jokaisella kerralla on eri ohjelma ja haastetaso. Tabata kehittää
nopeasti kuntoa, sillä se parantaa hapenottokykyä, kestävyyttä, lihasvoimaa, maitohaponsietokykyä ja ketteryyttä jokaisella harjoittelukerralla.

Dance mix 7-12 -v,
Ihode

8301334

Ihoden koulu to 17.00-18.00 10.1.-4.4.
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 18 € Ilm. 4.1. mennessä
Dance-mix tunnilla tanssitaan iloisella, rennolla meiningillä. Tunneilla lämmitellään, harjoitellaan erilaisia harjoitteita ja tanssisarjoja.

Tuolijumppa,
Kaukka
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8301338

Kaukan kyläkoti ke 13.00-14.00
9.1.-27.3. Margit Kiiski
Kurssimaksu 16 € Ilm. 3.1. mennessä
Tuolijumppaa kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa hyvän iskelmämusiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa
ottaa mukaan, jos haluaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma vesipullo ja pyyhe mukaan.

Lauantain musiikkiliikunta, Rohdainen 8301339
Rohdaisten koulu
la 11.00-12.00 12.1.-6.4.
Liikuntaneuvojaopiskelija Anna Saarela
Kurssimaksu 18 € Ilm. 5.1. mennessä
Kaikille 3-5-vuotiaille lapsille suunnattu tunti.
Tunnin tarkoituksena on musiikin myötä innostaa lapsia liikkumaan erilaisin pelein ja leikein.
Tarkoituksena on pitää lapset liikkeellä hymyssä suin koko tunnin ajan.

Rohdaisten koulu
la 12.00-13.00 12.1.-6.4.
Liikuntaneuvojaopiskelija Anna Saarela
Kurssimaksu 18 € Ilm. 5.1. mennessä
6-8-vuotiaille suunnattu perustaitoja vahvistava liikuntatunti. Lapsi oppii tärkeät perustaidot,
tasapaino, liikkumistaidon ja välineen käsittelytaidon monipuolisilla harjoitteilla. Perustaitojen
hallitseminen on edellytyksenä myöhemmälle
kehitykselle.

8301330

Lempeä hathajooga, Ihode

Ihoden koulu la 5.1. 10.45-12.15. Kurssimaksu 27 €.

8301331

Lempeä hathajooga, Reila

Reilan koulu la 5.1. 08.30-10.00. Kevään kurssimaksu 27 €.

8301332

Kahvakuula, Rohdainen

Rohdaisten koulu ti 8.1. 18.00-19.00. Kevään kurssimak
su 21 €.

8301333

Syksyltä jatkuvat

Lasten tanssi

Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

Kamppailukerho muksuille
5-6 v, Ihode

Reilan koulu to 10.1. 18.30-19.30. Kevään kurssimaksu 13 €.

LIIKUNNAN KURSSIT

8301335

Ihoden koulu ti 8.1. 17.00-18.00. Kevään kurssimaksu 16 €.

8301321

Aamujumppaa Santtion Mainingissa

Santtion Maininki to 10.1. 9.00-10.00. Kevään kurssi
maksu 18 €.

8301336

Junnujen kamppailukerho,
7-9 v, Ihode

Ihoden koulu ti 8.1. 18.00-19.00. Kevään kurssimaksu 16 €.

8301329

Ihode circuit training

Ihoden koulu ma 7.1. 18.00-19.30. Kevään kurssimak
su 25 €.

TAIVASSALO
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Historia
Sukujutut ja sukujulkaisu

1301462

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 18.00-20.15
22.1.-12.3. Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 30 € Ilm. 15.1. mennessä
Kurssilla käsitellään SukuJutut-sukututkimusohjelmaa sekä sukujulkaisun tekoa. Kurssi
on tarkoitettu sukututkimusta harrastaville.
Sukututkimuksen peruskurssin tulee olla käytynä tai vastaavat tiedot tulee omata. Tavoitteena
on oppia SukuJutut-ohjelman monipuolinen
käyttö sukututkimuksen apuna ja sukujulkaisun tekeminen tämän ohjelman avulla. Ota
mukaan digitaalisia kuvia esimerkiksi tutkituista henkilöistä, hautakivistä ja kuolinilmoituksista. Muistathan ottaa kannettavan tietokoneen
mukaan kurssille! Kurssin toinen osa on syyslukukaudella.

Syksyltä jatkuva
HISTORIAN KURSSI

Kurssille voi tulla mukaan vielä uusiakin kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1301405

Perinnepiiri

Taivassalon yhtenäiskoulu ke 23.1. klo 18.00-20.15
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Taivassalon osastonjohtajana
toimii Päivi Martinsuo,
puh. 040 620 5477, sähköposti
paivi.martinsuo@taivassalo.net.
Opiston asioita hoitaa
puhelimitse ja sähköpostilla
Marja Martinsuo
puh. 044 512 3879,
marja.martinsuo@vakkaopisto.fi.
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston
Uudenkaupungin toimisto
puh. 050 420 5266.

Taito- ja taideaineet
Syksyltä jatkuva
KUVATAITEEN KURSSI

1103402

Akvarellimaalauksen peruskurssi

Taivassalon yhtenäiskoulu to 10.1. klo 18.00-20.15

Tanssi
Tanssimix

1105435

Taivassalon nuortenkoti to 17.30-19.00
17.1.-28.3. Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 20 € Ilm. 10.1. mennessä
Iloinen tanssiliikuntatunti, jossa rytmit vaihtuvat valssista ja tangosta kuumiin latinorytmeihin. Musiikkina sekä suomalaisia että ulkomaisia hittejä. Koreografiat kohtalaisen helppoja,
joten et tarvitse aiempaa kokemusta. Osallistut
oman kunnon ja kokemuksen mukaan, tärkeintä on hyvä fiilis ja liikunnan ilo.

TAIVASSALO
Käden taidot
Nukketalokurssi 2

Neulekoneella neulomisen
alkeiskurssi
1104487
1104472

Pyykösen verstas to 18.00-20.30
17.1.-14.3. Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30 € Ilm. 8.1. mennessä
Kurssilla toteutetaan nukkekoti, kalusteita ym.
asiaankuuluvaa rekvisiittaa. Kurssi järjestetään
kouluttajan kotona, missä on tarvittavat miniatyyrikokoiset ja isommatkin koneet sekä työkalut. Opettajalta voi hankkia materiaalipaketteja (tai voi tuoda omat tarvikkeet), joiden hinta
noin 35-220 €. Hintavammat paketit sisältävät
jonkin viidestä tyyppitalosta, joista kurssilainen
voi valita. Halutessaan oppilas voi suunnitella aivan omanlaisen, vaikkapa eri mittakaavaan tulevan nukketalon. Keskeneräiset työt on mahdollista säilyttää koulutuspaikalla. Kurssilainen
valitsee mieleisensä nukkekotimallin (tai suunnittelee oman) ja opettaja avustaa/neuvoo osien tekemisessä ja kurssilainen rakentaa oman
nukkekodin.

Koululaisten neuleja villakerho

Syksyltä jatkuvat
KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

Mukaan voidaan ottaa myös uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

Kudonta
1104482

1104483

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15 5.3.-26.3.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 8 € Ilm. 25.2. mennessä
Valmistetaan erilaisia tuulikanteleita savesta.
Näistä töistä on helppo aloittaa saviharrastus!
Kurssilla saa myös tarvittaessa opastusta omien
savi-ideoiden toteuttamiseen. Materiaalimaksu
käytön mukaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Huovutetut lapaset

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 18.00-21.00 la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 1.2.-3.2.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 25 € Ilm. 24.1. mennessä
Kurssilla opetellaan neulomaan neulekoneella.
Ota mukaasi oma neulekoneesi ja ohutta neulekoneeseen sopivaa lankaa. Mikäli sinulla ei
ole omaa neulekonetta, ota yhteys kädentaitojen opettaja Johanna Kivistöön p. 0445853102.
Opistolla on pari konetta, jotka saa lainaksi kurssin ajaksi. Lyhytkurssi.

1104410

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 15.00-16.30
28.1.-11.3. Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € Ilm. 21.1. mennessä
Neulekerho on neulonnasta, virkkauksesta ja
huovutuksesta kiinnostuneille koululaisille tarkoitettu iltapäiväkerho, joka kokoontuu maanantaisin yhtenäiskoululla. Neulekerhossa vietetään mukavaa aikaa ja valmistetaan villaisia
töitä yhdessä oppien.

Keraaminen tuulikannel
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Taivassalon kudontatupa joka toinen viikko to 10.1. klo
17.30-20.30

1104456

Neulepiiri I

Taivassalon yhtenäiskoulu joka toinen viikko ma 21.1.
klo 18.00-20.15

1104477

Neulepiiri 2

Taivassalon yhtenäiskoulu joka toinen viikko ma 28.1.
klo 18.00-20.15

1104470

Tekninen työ

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 8.1. klo 18.00-20.30

Kielet

Hedelmäiset ja
marjaiset ruuat

Käytännön taidot

Villivihannesluento
ja -retki

8102453

Taivassalon yhtenäiskoulu
luento ke 24.4. klo 18.00-20.00
retki ke 15.5. klo 18.00-20.00
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm.17.4. mennessä
Luennolla perusteita villivihannesten käyttöön,
retkellä pistetään uudet opit käyttöön ja verrataan myös näköislajeihin, opitaan käytettävät
osat, milloin ne ovat parhaimmillaan, millaisista ympäristöistä löytyy mitäkin ja miten niitä
voi säilöä. Lyhytkurssi.

Makkarakurssi

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30 4.3. Kotitalousopettaja
Inkeri Kauppila-Numminen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 25.2. mennessä
Illan aikana tehdään hedelmä- ja marjapohjaisia pääruokia sekä makeaa syötävää jälkiruuaksi tai kahvipöytään. Materiaalimaksu opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Miesten ilta keittiössä

8102457

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30 8.4. Kotitalousopettaja
Inkeri Kauppila-Numminen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 1.4. mennessä
Tule valmistamaan kotoisista ruoka-aineista
maukasta ja terveellistä sekä helppoa perusruokaa. Materiaalimaksu opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

8102454

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00 13.3.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 4.3. mennessä
Makkarakurssi lisukkein. Myös gluteeniton
vaihtoehto mahdollinen! Perusresepti ja makkaraa kotiin viemisiksi. Materiaalimaksu 10 €.
Lyhytkurssi.

Karkkikurssi

8102456

8102455

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 18.00-21.00 15.4.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 8.4. mennessä
Karkkikurssilla valmistetaan nopeita ja herkullisia karamelleja. Näistä saat vaihtelua juhlapöytään ilman ylimääräisiä lisäaineita ja
opit kehittämään myös omat karkit suosikkiraaka-aineittesi kanssa. Materiaalimaksu 7 €.
Lyhytkurssi.

Liikunta

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT

Mukaan voidaan ottaa myös uusia kurssilaisia,
kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

8301401

Jooga

Taivassalon nuortenkoti ti 8.1. klo18.00-19.30

1104484

Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-16.00 su 10.00-16.00
19.1.-20.1. Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € Ilm. 11.1. mennessä
Kurssilla opetellaan märkähuovutuksen periaatteet ja huovutetaan ihanan lämpimät, ainutlaatuiset lapaset. Kurssilla voi huovuttaa
myös keittiöön upeat patakintaat. Tervetuloa
mukaan ihanaan villan ja huovutuksen maailmaan! Tarvikelista lähetetään kurssilaisille lähempänä kurssia.

Neulekankaan suunnittelu
ja valmistus
1104486
Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko ke 17.30-20.30
30.1.-27.2.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 € Ilm. 10.1. mennessä
Kurssilla suunnitellaan kaksi- tai kolmivärinen
kirjoneulekuvio, joka toteutetaan kankaaksi
teollisuusneulekoneella. Kangas valmistetaan
opettajan työhuoneella Taivassalossa. Kankaan
materiaalivaihtoehdot ovat luomupuuvilla ja
villa. Kangasta voi teettää haluamansa määrän. Materiaalimaksu käytön mukaan. Kurssin
kokoontumiskerrat ovat 30.1., 13.2. ja 27.2.
Lyhytkurssi.

Katso myös muiden osastojen
kielten kurssit, erityisesti lyhytja viikonloppukurssit sekä
englannin verkkokurssi.

Everyday English, Starter

8301403

Lauantaijooga

Taivassalon nuortenkoti la 12.1. klo 10.00-11.30

8301410
1203412

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 19.00-20.30 14.1.-8.4. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Jatkoa syksyn alkeiskurssilla olleille tai muuten englannin alkeisiin vähän jo tutustuneille. Oppikirjana Everyday English Starter (Finn
Lectura), josta keväällä jatketaan kappaleesta
5. Taitotaso A1.

More Stepping Stones

1203462

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-19.00 14.1.-8.4. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 10.1. mennessä
Englannin kertaus- ja aktivointikurssi kieltä useamman vuoden opiskelleille. Kurssilla jatketaan
eri aihepiirien sanaston ja rakenteiden kertaamista oppikirjan Stepping Stones 2 pohjalta.
Pääpaino kurssilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä, kuullun ymmärtämisen ja puhumisen harjoittelussa. Taitotaso B1-B2.

Ikiliikkujat
Taivassalon liikuntahalli ti 8.1. klo 16.30-17.30

8301411

Naisten jumppa

Taivassalon liikuntahalli ke 9.1. klo19.00-20.00

8301415

Kahvakuulatreeni

Taivassalon liikuntahalli ma 7.1. klo 18.00-19.00

8301420

HIIT-treeni

Taivassalon nuortenkoti pe 11.1. klo 18.00-18.45

8301421

Fascia-treeni

Taivassalon nuortenkoti pe 11.1. klo 18.50-19.50

8301422

Sunnuntain kahvakuulatreeni

Taivassalon liikuntahalli su 13.1. klo 19.00-20.00

KUSTAVI
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Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Historia
Perinteen keruusta
kyläkirjaksi

1301553

Kustavin KyläKonttori pe 12.00-13.30
25.1. FM Päivi Mikola
Ei kurssimaksua Ilm. 21.1. mennessä
Perinteen keruu on arvokasta kulttuurityötä,
vahvistaa paikallista identiteettiä ja auttaa pitämään muistin virkeänä. Mutta miten suullisesta
muistitiedosta, kirjallisista lähteistä ja vanhoista valokuvista saa kootuksi kyläkirjan? Kurssilla
annetaan käytännön vinkkejä sen pohjalta, miten Pyhämaassa on julkaistu jo kuusi kyläkirjaa.

Sukututkimuksen
starttikurssi

1301562

Kustavin KyläKonttori to 17.00-20.15
9.5. Suomen sukututkimusseuran
digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela
Kurssimaksu 10 € Ilm. 29.4. mennessä
Luennon aikana perehdytään sukututkimuksen
tärkeimpiin lähdeaineistoihin, joiden pohjalta
jokainen voi itseä lähteä omien esivanhempien
juuria etsimään. Saat selkeän käsityksen kotoa
käsin tehtävän sukututkimuksen etenemisestä.
Luento on tarkoitettu erityisesti aloittelevalla
tutkijalle, mutta muutkin ovat tervetulleita verestämään tietojaan.

Taide- ja taitoaineet
Syksyltä jatkuvat
TAIDEAINEIDEN KURSSIT

Ryhmiin mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita,
kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1103514

Kuvataide

Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija Lagerström,
puh. 044 585 3103,
sähköposti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi.
Hän on tavattavissa KyläKonttorissa sopimuksen mukaan perjantaisin.
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen, puh. 044 585 3103
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266.

Nahkalaukku

Kustavin KyläKonttori
la 10.00-16.00 2.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 12 € Ilm. 25.2. mennessä
Kurssilla tehdään nahkainen olkalaukku.
Hyödynnetään ompelukoneen teflonpaininjalkaa ja yläsyöttäjää. Laukku tehdään helpolla kaavalla, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Nahkaa voi tuoda mukanaan
tai ostaa lähellä tuotettua pehmeää vuohennahkaa opettajalta. Tarvitset myös vuorikankaan. Purjerenkaita ym. voi ostaa opettajalta.
Lyhytkurssi.

Makramee eli solmeilu

Kuviskerho pienet

Kustavin nuorisotalo, ti 8.1. klo 13.30-14.15

1103518

Kuviskerho isot

Kustavin nuorisotalo ti 8.1. klo 14.30-16.00

Käden taidot
Kasvivärjäyskurssin
alkuinfo

1104567

Kustavin KyläKonttori pe 18.00-20.30
la 10.00-15.00 29.3.-30.3.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 15 € Ilm. 20.3. mennessä
Makramee on vanha työtapa, jolla taipuisista naruista muutamilla perussolmuilla saat toteutettua esim. koruja, vöitä, kasseja, tyynyjä,
amppeleita ja vaikka riippukeinun. Työkaluina
ovat omat kädet ja pöydän reunaan kiinnitettävä puristin. Taipuisia naruja ovat mm. puuvilla, juutti, sisal, pellava, villa ja ontelokude. Ota
mukaan eri vahvuisia naruja, puristin ja sakset.
Ks. netistä (esim. Pinterest ja Youtube) solmeilumalleja. Opettaja tuo myös paljon mallikirjoja. Lyhytkurssi.

1104568
Kustavin KyläKonttori la 10.00-16.00
su 10.00-15.00 6.4.-7.4.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 16 € Ilm. 27.3. mennessä
Tällä peruskurssilla tutustumme hopeatyön
perustekniikoihin ja valmistamme pieniä koruja: sormus, riipus, korvakorut. Materiaaleja
voi ostaa opettajalta. Työkalumaksu 5 e käteisellä. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat
KÄDEN TAITOJEN KURSSIT
1104501

Kustavin KyläKonttori ke 18.00-20.15
15.5. Artesaani Solja Laakso
Ilm. 9.5. mennessä
Alkuinfossa käydään läpi värjäykseen sopivat
kasvit ja annetaan ohjeet kasvien keräämiseen
kesän aikana. Varsinainen värjäyskurssi toteutetaan elokuussa, sovitaan myös sen alustava
aikataulu. Värjäyksessä tarvittavista materiaaleista (langat, värinkiinnitysaineet) tehdään yhteistilaus, jonka opettaja hoitaa. Erityiskurssi,
infotilaisuus sisältyy syyskauden kurssin hintaan. Syyslukukauden kurssi toteutetaan elokuussa seuraavasti: värjäys pe-la-su 16., 17, ja
18.8. klo 9-16.

Kielet

Liikunta

Katso myös muiden osastojen
kielten kurssit, erityisesti lyhytja viikonloppukurssit sekä
englannin verkkokurssi.

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Matkailijan espanjaa

1207501

Kustavin KyläKonttori pe 17.30-20.00
la 10.00-12.30 25.1.-2.2.
FM Minna Aaltonen Kurssimaksu 16 €
Ilm. 15.1. mennessä
Oletko lähdössä matkalle Espanjaan tai kiinnostaisiko muuten vaan oppia uutta kieltä? Parin
viikonlopun mittaisella espanjan kurssilla opitaan matkailijoille hyödyllisiä ilmauksia mm.
tervehtiminen, kahvilassa ja ravintolassa tilaaminen. Tunnilla tehdään paljon suullisia harjoituksia ja tutustutaan myös espanjalaiseen
kulttuuriin. Sopii vasta-alkajille, ennakkotietoja ei tarvita. Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.

Ryhmiin voi tulla myös uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden
maksusta.

1104530

Kudonta

Kivimaantie 22 kudontapaikka, ti 15.1. klo 18.00-20.15

1104540

Kahvipussikurssi

Kustavin KyläKonttori ke 6.2. klo 17.00-19.15

1104560

Käsityöpaja

Kustavin KyläKonttori ti 15.1. klo 17.00-19.15

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT

Mukaan voi tulla uutena kevätlukukaudelle,
maksu on puolet koko vuoden maksusta.

8301503

Jooga

Kustavin urheilutalo ke 9.1. klo 18.30

8301506

Lihaskuntojumppa

Kustavin urheilutalo la 12.1. klo 12.15.-13.15

8301509

Tieto- ja
viestintätekniikka

Hopeatyön alkeiskurssi

Kustavin KyläKonttori, to 10.1. klo 17.00-19.15

1103517

1104546

Älypuhelimet käyttöön
(Android, iPhone)

3401579

Kustavin KyläKonttori
pe 12.00-15.00 10.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 € Ilm. 3.5. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimien ominaisuuksiin ja kerrataan niiden käyttöä, kuten perustoimintoja ja erilaisten älypuhelinsovellusten
eli appsien hallintaa. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien kuva- ja kameratoimintoihin. Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi
sellaisen ostamista.

Lauantaijooga

Kustavi urheilutalo la 12.1. klo 13.30-14.30

vehmaa
Taide- ja taitoaineet

Iskelmälauluryhmä

1101602

Margareeta-koti to 14.00-15.00
17.1.-25.4.
Muusikko/musiikinohjaaja Sini Palokangas
Kurssimaksu 22 € Ilm. 10.1. mennessä
Laulamme yhdessä pianon säestyksellä tuttuja ja toivottuja iskelmiä vuosikymmenten varrelta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan.

Akryylimaalauksen
viikonloppukurssi

1103604

Kirkonkylän koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 26.1.-27.1.
Kurssimaksu 28 € Ilm. 18.1. mennessä
Matalan kynnyksen lyhytkurssi aikuisille, jotka haluavat aloittaa maalauksen harrastamisen tai tulla harjoittelemaan vanhoja taitojaan.
Työskennellään erilaisten harjoitusten ja omien aiheiden parissa. Tekniikkana vesiliukoinen
akryyli paperille ja kankaalle. Materiaalimaksu
30€ sis. viikonlopun materiaalit ja välineistön.
Lyhytkurssi.

Käden taidot
Karkkikoruja
fimomassasta

1104627

Kirkonkylän koulu la 10.00-16.00
su 10.00-15.00 2.3.-3.3.
Kuvataitelija Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 15 € Ilm. 22.2. mennessä
Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta, josta jokainen löytää itselle sopivimman aakkostoon.
Kalligrafian harrastaja voi käyttää luovuuttaan
monin tavoin kirjaimia tekemällä. Tutustumme
monikäyttöiseen italicin aakkostoon, jota kirjoitetaan tasaterällä. Harjoittelemme myös tekstin elävöittämistä erilaisin värein. Ota mukaasi
noin 50 cm viivoitin, lyijykynä ja ohutta akvarelli- tai piirustuspaperia ja tasateriä ja kirjoitusvarsi sekä musteita tai peite- tai vesivärejä, jos
sellaisia omistat. Opettajalta voi ostaa kaikkia
tarvikkeita. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat
KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko
lukuvuoden kurssimaksusta.

Kirkonkylän koulu ti 15.1. klo 17.15-20.15

1104609

1104623

1104624

Vinkkilän koulun väistötilat
ti 17.30-20.30 12.2.-26.2. Tuija Kangas
Kurssimaksu 16 € Ilm. 5.2. mennessä
Elämänpuu/unisieppari valmistetaan punomalla metallilankaa metallirenkaaseen. Koristeena
voidaan käyttää esim. helmiä, sulkia, pitsejä
yms. Metallirenkaaseen voidaan pingottaa myös
pitsiliinoja. Opettaja tuo materiaalit ja työkalut.
Työkalumaksu 5€. Tarvikemaksu käytön mukaan. Kurssille voit tuoda myös omia tarvikkeita ja työkaluja. Lyhytkurssi.

Mosaiikkikurssi

Kalligrafian alkeet

1104600

Vinkkilän koulun väistötilat
ti 17.30-20.30 22.1.-5.2. Tuija Kangas
Kurssimaksu 16 € Ilm. 15.1.mennessä
Tehdään vanhoista lusikoista erilaisia koruja
sahaamalla ja taivuttamalla. Ota mukaan vanhoja lusikoita (mieluiten alpakkalusikoita).
Työkalumaksu 6€. Opettajalta voi ostaa erilaisia materiaaleja yhdistettäväksi koruihin. Maksu
käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Elämänpuu- ja/tai
unisiepparikurssi

tutustutaan mosaiikin monipuolisiin mahdollisuuksiin ja käydään läpi erilaisia tekniikoita,
materiaaleja ja välineitä. Info-illassa ma 18.3.
käydään läpi viikonlopun kurssille tarvittavat
henkilökohtaiset materiaalit, välineet ja niiden
hankinnat. Yhteisten materiaalien maksu 25€
maksetaan opettajalle info-illassa. Lyhytkurssi.
SITOVA ILMOITTAUTUMINEN.

Puutyö

Kirkonkylän koulu la 11.00-15.00
16.3.-16.3. Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 8 € Ilm. 8.3. mennessä
Valmistetaan iloiset ja herkulliset karkkikorut fimomassasta. Perustarvikepaketti maksaa 10€/
hlö sisältää 2 x korviskoukkuparit, sormuspohjan ja kaulakoru- ja rannekorunauhan ja fimomassat. Kurssille voivat osallistua 14 v. täyttäneet ilman aikuista ja 8 v. täyttäneet aikuisen
kanssa. Lyhytkurssi.

Lusikkakorukurssi
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1104626

Kirkonkylän koulu ma 18-19:30
la 10.00-16.00 su 10.00-16.00 30.3.-31.3.
Kurssimaksu 18 € Ilm. 22.3. mennessä
Tule tekemään hauskaa ja luovaa mosaiikkia.
Viikonloppu-kurssilla la-su 30.-31.3. klo 10-16

1104601

Kankaankudonta

Lahdingon koulu ti 8.1. klo 18.00-20.15

1104602

Verhoilukurssi

Kirkonkylän koulu to 10.1. klo 17.30-20.30

1104603

Kahvipussin toinen elämä 1

Alkeiskurssi. Vinkkilän koulun väistötilat ma 4.2 klo 18.0020.15 (joka toinen viikko)

1104604

Kahvipussin toinen elämä 2

Jatkokurssi, Vinkkilän koulun väistötilat ma 11.2. klo
18.00-20.15 (joka toinen viikko)

Kielet
Katso myös muiden osastojen
kielten kurssit, erityisesti lyhytja viikonloppukurssit sekä
englannin verkkokurssi.

Italian alkeita

Vehmaan osastonjohtajana
toimii Merja Nurmi,
puh. 044 585 3282,
sähköposti
merja.nurmi@vehmaa.fi
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai
Vakka-opiston
Uudenkaupungin toimisto
puh. 050 420 5266.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Googlen pilvisovellukset ja
pilvipalvelut
3401651
Vinkkilän koulun väistötilat
ke 17.00-20.00 6.3.-13.3. FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 1.3. mennessä
Mitä ovat pilvisovellukset ja pilvipalvelut? Miten
niitä käytetään? Googlen ilmaiset palvelut mahdollistavat sähköpostin lisäksi mm. tiedostojen luomisen, tallennuksen ja jakamisen internetverkossa. Kurssilla tutustutaan Googlen
Drive-pilvipalveluun sekä Googlen omien pilvisovelluksien käyttöön. Kurssilaisille luodaan
tarvittaessa palveluiden käyttöön Google-tili
eli tunnus.

Älylaitteiden siivous
ja ylläpito

Vinkkilän koulun väistötilat ke 17.00-20.00
3.4.-10.4. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 26.3. mennessä
Miten tehdään älypuhelimien ja tablettien siivous turhista tiedoista ja ohjelmista? Kurssilla
käsitellään esimerkiksi turhien tiedostojen puhdistusta, päivitysten ajantasaisuuden tarkistusta sekä turhien ohjelmien poistoa älylaitteista.
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma älypuhelin tai tabletti, jota haluaa käyttää käytännön
harjoittelussa.

Avoin atk- ja
älylaitepaja
1208610

Kirkonkylän koulu ti 17.30-19.00
19.3.-28.5. FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 11.3. mennessä
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja
matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Aiheina mm. tervehdykset, numerot ja kahvilassa tilaaminen. Opettajan materiaali. 30.4.
ei oppitunteja.

3401652

Liikunta
Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien
tarkemmat selitykset löydät
takakannesta.

Tanssimix

8301609

Seurala to 19.30-20.15 17.1.-28.3.
Teija Mahlavirta Kevät 10 €
Ilm. 10.1. mennessä
Iloinen tanssiliikuntatunti, jossa rytmit vaihtuvat valssista ja tangosta kuumiin latinorytmeihin. Musiikkina sekä suomalaisia että ulkomaisia hittejä. Koreografiat kohtalaisen helppoja,
joten et tarvitse aiempaa kokemusta. Osallistut
oman kunnon ja kokemuksen mukaan, tärkeintä on hyvä fiilis ja liikunnan ilo!

Kuntosalicircuit

8301611

Vehmaan liikuntahalli to 18.00-19.00
17.1.-25.4. Liikuttaja Leila Gröndahl
Kurssimaksu 24 € Ilm. 10.1. mennessä
Circuit -treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laitteiden
turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja aerobista kuntoa.
Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoittelun tehon voi säätää oman kunnon mukaan.

Tasapainokurssi
ikääntyneille

8301612

Vehmaan liikuntahalli ke 12.00-13.00
6.2.-27.3. Arja Heinomäki
Kurssimaksu 10 € Ilm. 30.1. mennessä
Voimaa ja tasapainoa vanhuuteen.

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT

Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko
lukuvuoden kurssimaksusta.

8301601

Jooga 2

Seurala to 10.1. klo 17.00-18.30

8301602

Tuolijumppa

Seurala to 10.1. klo 15.15-16.00

8301603

Kuntojumppa

Seurala ma 7.1. klo 16.15-17.15.

3401661

Vinkkilän koulun väistötilat ke 17.00-20.00
23.1.-8.5. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 6 €
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan
ja harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa.
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa.
Kokoontumiskerrat ovat 23.1., 13.2., 20.3. ja 8.5.
Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

8301604

Kahvakuula ja
kehonpainoharjoittelu

Kirkonkylän koulu ma 7.1. klo 17.45-18.45

8301605

HIIT-treeni

Seurala ti 8.1. klo 18.00-19.00

8301606

Fascia/kehonhuolto

Seurala ti 8.1. klo 19.00-20.00

8301607

Jooga 1

Seurala ma 7.1. klo 19.00-20.30
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Kevätnäyttelyt osastoittain

Ilmoittautuminen
kevään uusille
kursseille alkaa
torstaina
3.1. klo 9.00
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.vakkaopisto.fi
tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 Laitila tai
puh. 050 420 5266 Uusikaupunki
Katso toimistojen aukioloajat
sivulta 2. Huom! Muistathan
ilmoittaa myös peruutuksesta
ajoissa, jotta varalla oleva voi
saada paikan!

Laitila ☻ Kappelimäen koulun salissa 13.–14.4. la klo 12–15 ja su klo 12–17.
Näyttelyn rakentaminen pe 12.4. klo 14 alkaen, purku 14.4. klo 17 alkaen.

QR-koodilla ilmoittautumaan:

Kustavi ☻ Kunnantalon valtuustosalissa 17.4.–3.5. (rakentaminen ma 16.4. klo 13
alkaen kuvataidekurssilaiset, muut klo 15). Purku pe 3.5. klo 14 alkaen. Avoinna
arkisin kunnantalon aukioloaikoina klo 9-16.
Vehmaa ☻ Vehmaan kevätnäyttely kunnantalon valtuustosalissa su 28.4. klo 11–
15. Näyttelyn rakentaminen lauantaina 27.4. klo 10.00 alkaen.

Kuvataidekoulujen näyttelyt
Laitila ☻ Lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä Laitilan käsityökoulun yhteis
näyttely pidetään toukokuussa Laitilan kirjastossa, avajaiset ti 7.5. klo 17.30.
Näyttely jatkuu 31.5. saakka.
Uusikaupunki ☻ Lasten ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyttely kulttuurikeskus Crusellissa ke 23.5. – pe 7.6. Rakentaminen 20.-22.5., avajaiset 22.5. klo
18. Suljettu helatorstaina 30.5.

Keltaiset tunnit: Lasten- ja nuorten tunnit ovat
suunniteltu eri ikäisille ja tasoisille liikkujille.
Tunnit parantavat motorisia perustaitoja ikätason tai herkkyyskauden mukaan. Lasten- ja
nuorten tunneista voit valita kurssin sen mukaan mikä liikkumistapa sinua eniten miellyttää tai mitä liikunnallisia taitoja haluat itsessäsi kehittää.
Siniset tunnit: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia. Tunneilla keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin. Tunti koostuu tasapaino-, liikkuvuus-,
voima-, venytys- ja rentoutusharjoituksista.
Tunnit sopivat kaiken tasoisille liikkujille.

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

Kalanti ☻ Kalannin kirjastossa kirjaston palveluaikoina (ma, ke, to, pe 10-16, ti
14-20) kahdessa osassa. Käden taitojen näyttely 2.4.–26.4. (rakentaminen ma 1.4.
klo 10 alkaen, purku pe 26.4. klo 14 alkaen) ja kuvataiteen näyttely 30.4.–31.5.
(rakentaminen ma 29.4. klo 10 alkaen, purku pe 31.5.).

Taivassalo ☻ Taivassalon kirjastossa palveluaikoina (ma ja ke 13–19 ja to 10–16)
1.4.–29.4. Näyttelyssä esillä taide- ja kädentaitoaineet. Rakentaminen pe 29.3. klo
10–12 ja purku ti 30.4. klo 10–12.

Liikunnan kurssit on jaoteltu värikoodein kurssien tehokkuuden mukaan. Voit valita itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti värikoodien avulla.

Punaiset tunnit: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita, mutta tehoa voit nostaa tai keventää
oman kunnon ja tunnon mukaan. Tunnit sopivat kaiken tasoisille ja kuntoisille liikkujille.

Uusikaupunki ☻ Kulttuurikeskus Crusellissa. Näyttely on kaksiosainen. Käden
taitojen näyttely 24.4.–5.5. Näyttely suljettu vapunpäivänä ti 1.5. (Rakentaminen
ti 23.4. klo 12 alkaen, purku su 5.5. klo 16–16.30). Kuvataidekurssien näyttely 7.5.–
19.5. (Rakentaminen ma 6.5. klo 12 alkaen, purku su 19.5. klo 16–16.30).

Pyhäranta ☻ Reilan koulu su 28.4. klo 11–15. Näyttelyn rakentaminen la 27.4.
klo 10 alkaen ja purku su 28.4. heti näyttelyn jälkeen.

Liikunta

Taiteen perusopetus
Luova toiminta edistää oppimista ja innostaa kehittämään omaa osaamista.
Järjestämme taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja käsityössä yleisen oppimäärän
mukaisesti.
Laitilassa on tarjolla käsityön ja uutena teatteritaiteen opetusta. Uudessakaupungissa
on tarjolla kuvataiteen ja teatteritaiteen
opetusta.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on uusittu vuoden 2017
lopulla ja näiden pohjalta myös Vakkaopiston opetussuunnitelmat on päivitetty.
Opetussuunnitelmat on hyväksytty opiston johtokunnassa 13.6.2018 ja ne on otettu käyttöön syksyllä 2018.
Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Se
sisältää mm. oppilaitoksen toimintakult-

tuurin, opetuksen rakenteen, laajuuden
ja sisällön, yleiset tavoitteet ja arvioinnin.
Koulutuksesta saa päättötodistuksen
kaikki opintotasot suoritettuaan. Opintojen
keskimääräinen kesto on noin 5 vuotta.
Todistuksesta saa lisäpisteitä jatko-opintoihin pyrittäessä. Taiteen perusopetuksen
opetussuunnitelmat ovat luettavissa opiston verkkosivuilla.

OPETUSOHJELMA KEVÄT 2019
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).
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