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Tietoa opistosta ja opiskelusta
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa torstaina 15.8. klo
17.00, samanaikaisesti koko Vakka-opiston toimialueella sähköisesti sekä puhelimitse. Tällöin voi puhelimitse ilmoittautua
klo 19.00 asti. Netin kautta ilmoittautuminen toimii ympäri vuorokauden. Ilmoittautuminen hoituu sujuvimmin netin kautta, varsinkin alkupäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.
Nettilinkki ilmoittautumiseen löytyy opiston kotisivuilta
(www.vakkaopisto.fi), kohdasta ”Ilmoittautuminen”. Noudata
netissä olevia ohjeita - valitse ostoskoriin kaikki haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen jälkeen kohta ”Kursseille
osallistuvan henkilötiedot (laskutusta 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.
Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhteydessä oman verkkopankin kautta.
Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä
opiston toimistoon vähintään viisi päivää ennen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan.

Kurssimaksut
Kurssimaksut maksetaan verkkopankissa netti-ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea maksutapa. Mikäli verkkomaksu ohitetaan, lähetetetään kurssista myöhemmin lasku postitse. Mikäli opisto
joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun kurssilainen ilmoittaa pankkitilinnumeronsa opiston toimistoon.
Yleensä koko 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. Joihinkin kursseihin liittyvät materiaali- ja tarvikemaksut maksetaan suoraan kurssin opettajalle.
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.
Vakka-opisto pidättää itsellään oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.

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.

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.

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

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

Ilmoittaudu puhelimitse
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan
15.8. klo 17.00–19.00
seuraavissa puhelinnumeroissa:
Laitila puh. 040 535 6822
Uusikaupunki puh. 050 420 5266
15.8. jälkeen puhelimitse voi ilmoittautua
toimistoihin niiden aukioloaikoina.

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

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.

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.
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.

Lukuvuoden aikataulut
Syyslukukausi 19.8.–15.12.2019 Kevätlukukausi 7.1.–30.6.2020.
Koulujen syysloman aikaan ryhmät kokoontuvat normaalisti, jollei ryhmän opettajan kanssa
erikseen ole muuta sovittu. Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 9.4. ei ole opetusta,
joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain
huhti-toukuussa 2020, tarkempia tietoja kevätohjelmassa.

Ilmoittautuminen alkaa
torstaina 15.8. klo 17.00
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!
Alla olevalla QR-koodilla pääset suoraan opiston ilmoittautumissivulle.

toimisto@vakkaopisto.fi tai
etunimi.sukunimi@vakkaopisto.fi
www.vakkaopisto.fi
www.facebook.com/vakkaopisto
www.twitter.com/vakkaopisto
www.instagram.com/vakkaopisto
peda.net/vk

Opiston henkilökunta ja yhteystiedot
Rehtori

Suunnittelija

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

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

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

Katri Kauhanen vastaa Uudenkaupungin kurssisuunnit
telusta yhteiskunnan ja historian, taideaineiden ja käytännön taitojen osalta.
katri.kauhanen@vakkaopisto.fi • puh. 044 585 3103

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

Toimistot ja valvonta

Päätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Vastaavat omien oppiaineryhmiensä kurssisuunnittelusta
koko opiston toimialueella yhdessä osastonjohtajien kanssa. Opettajat tavoittaa sähköpostitse tai puhelimitse työnumeroista. He neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja ottavat myös vastaan kurssitoiveita.

Vastaavat omien alueellisten osastojensa kurssitoiminnasta,
heille voi esittää toiveita kursseista.

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

Taivassalo • Päivi Martinsuo
paivi.martinsuo@taivassalo.net • puh. 040 620 5477

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

Kustavi • Anna-Maija Lagerström
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi • puh. 040 353 3845

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

Taitto ja sivunvalmistus
Ulkoasu
Uusikaupunki
Painopaikka Salon Lehtitehdas

Pyhäranta • Anne Laivo
anne.laivo@pyharanta.fi • puh. 050 310 2991

Tarja Silokoski • opistosihteeri (Laitila)
tarja.silokoski@vakkaopisto.fi • puh. 040 535 6822
Marja Isoluoto • opistosihteeri (Uusikaupunki)
marja.isoluoto@vakkaopisto.fi • puh. 050 420 5266
Anne Tynjälä • valvoja (Uusikaupunki, Pohitullin koulu)
anne.tynjala@vakkaopisto.fi • puh. 044 565 2418
Joona Alopaeus • iltavalvoja (Laitilan keskustan alue)
• puh. 050 530 1721
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Tiedottaminen
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät
opiston kotisivuilta, osoitteesta
www.vakkaopisto.fi.
Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista,
muutoksista ym. tiedotetaan opiston
kotisivujen lisäksi kansalaisopiston palstoilla
paikallislehdissä. Lisäksi tiedotetaan eri
osakaskuntien kuntatiedotteissa jne.
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa!
Käytössämme on Facebook, Instagram ja
Twitter. Voit käyttää #vakkaopistoa
jakaessasi omia kurssikokemuksiasi
sosiaalisessa mediassa. Kysy lupa
kuvatessasi muiden töitä ja muista
somen hyvät käytöstavat.
Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja
kurssitöistä otetaan valokuvia opiskelijoiden
ja opettajien suostumuksen mukaan.
Otettuja kuvia voidaan hyödyntää opiston
tiedottamisessa ja markkinoinnissa
mm. ohjelmalehdissä, nettisivuilla,
Facebookissa jne.

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille
ja maahanmuuttajille
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 17 000 euron määrärahan käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2019-2020 aikana. Opinto-ohjelmassa on erityisiä
opintosetelikursseja (merkitty kurssin kohdalle), joille
osallistuvat saavat automaattisesti 50 % alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa on jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla.
Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa niissä toteutettavan opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä Opetushallituksen
määrittelemät kohderyhmät: työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä
oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Opiston henkilökuntaa keväällä 2019. Edessä vasemmalta Tarja Silokoski, Anne Tynjälä, Merja Nurmi, Anna-Maija Lagerström, Tomi
Kangas, Marja Isoluoto, Piia Allén ja Jatta Ihanmäki. Takana vasemmalta Päivi Ruusuvuori, Päivi Martinsuo, Johanna Kivistö ja Anne Laivo.

Kurssimaksu verkossa
jo ilmoittautuessa
Vakka-opiston kurssimaksut maksetaan verkkopankissa
ilmoittautumisen yhteydessä. Maksaminen tapahtuu ilmoittautumisen päätteeksi. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea maksutapa. Mikäli
verkkomaksu ohitetaan, lähetetään kurssista myöhemmin lasku postitse aivan, kuten aiemminkin. Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun kurssilainen ilmoittaa
pankkitilinumeronsa toimistoon.
Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumiskäytännöistä löytyvät opiston nettisivuilta
www.vakkaopisto.fi
kohta ilmoittautuminen.
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Uusikaupunki sivut 15–25
Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla
tai Smartumilla. Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä Smartum-saldo eli
sähköinen raha. Seteleillä maksaminen tapahtuu toimittamalla setelit ilmoittautumisen jälkeen Vakka-opiston
toimistoihin kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta.
Sähköisellä rahalla, kuten Smartum-saldolla maksaminen onnistuu vain netti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Kestävä kehitys
Vakka-opistossa

YHTEISKUNTA, HISTORIA, IHMINEN, LUONTO . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin
keväällä 2019. Ensimmäisen kerran saimme sertifikaatin keväällä 2016. Huomioimme kestävää kehitystä monelta kannalta toiminnassamme. Kursseilla se näkyy mm.
aiheina, materiaalivalintoina, sähköisten viestimien suosimisena ja paperitulosteiden säästämisenä. Opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä ja pysyvänä osana opiston kaikkea toimintaa, niin yleisellä tasolla
kuin yksittäisten kurssienkin osalta.
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Vakka-opiston toimipisteet
Laitilan toimisto
Kaupungintalo, Sivistysosasto 2. kerros, Keskuskatu 30
• postiosoite PL 25, 23801 Laitila • ma-to klo 9-16, pe klo 9-15
(lounastauko klo 12-13) • Puh. 040 535 6822

Uudenkaupungin toimisto
Viikaisten koulu (lukion ovi) • 1. kerros • Viikaistenkatu 3,
23500 Uusikaupunki • ma-to klo 9-16, pe klo 9-15
(lounastauko klo 12-13) • Puh. 050 420 5266

Muut opiston toimipisteet

Pyhäranta sivut 25–26
Taivassalo sivut 27–28

Pohitullin koulu

Kustavi sivut 29

Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki
Kahvion ja opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina.

Vehmaa sivut 30–31

Lisäksi opetusta järjestetään
yli sadassa toimipaikassa vuosittain.
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LAITILA
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Luennoille voi
ilmoittautua ennakkoon opiston nettisivujen kautta.
Ilmoittautumisen yhteydessä
kannattaa maksaa luentomaksu.
Ennakkoon maksettu luentomaksu
tekee luennolle saapumisesta
sujuvampaa. Luentomaksut voi
myös maksaa paikalla käteisellä.

Historia ja kulttuuri
Perinnepiiri: minun historiani,
minun perinteeni
1301120
Laitilan portti ke 14.00-16.30
18.9.-4.12. 8.1.-1.4. HuK Elise Erämaa
Kurssimaksu 10  € Ilm. 11.9. mennessä
Mitä kaikkea on suomalainen tai paikallisperinne? Miten perheesi, sukusi, kyläsi tai ystäväpiirisi juhlii tai elää arkeaan vuodesta toiseen?
Mitä tapoja kartat, mitä vaalit? Mitkä palauttaisit
arvoonsa menneestä, mitä uudistaisit? Kuvat,
valokuvat, tarinat, lehtijutut, esineet, videot ja
musiikin kuuntelu kirvoittavat keskusteluun
aiheista, joiden valintaan vaikuttavat ryhmäläisten kiinnostukset, elämänkokemus ja vuodenkierto. Kahvipaussi kuuluu tapaamiseen.
Mukaan kynä ja vihko.

Martti Luther ja olut

1301125

Laitilan kaupungintalo to 18.00-19.30
26.9. FM Marja Tanhuanpää
Luentomaksu 6  €
Martti Luther oli suuri oluen ystävä. Millaisesta
oluesta Luther piti? Mitä hän ajatteli oluesta?
Miten olut liittyy Lutherin teologiaan?

Ruoan kulttuurihistoriaa
kekristä jouluun

1301126

Laitilan kaupungintalo to 18.00-19.30
21.11. FM Marja Tanhuanpää
Luentomaksu 6  €
Kekrilampaasta Lucian pulliin! Syyskauden ruokakulttuuriperinnettä. Tutuilla ruokaherkuilla on
mielenkiintoinen historia.

Internetin sukututkimusaineistojen käyttö
1301127
Varppeen koulu ma 18.00-19.30
30.9.-4.11. Sukututkija Hannu
Numminen Kurssimaksu 15  €
Ilm. 23.9. mennessä
Oletko tutkinut sukujasi ja tuntuu, että etsiminen voisi olla helpompaakin? Onko joku seuraavista vieras: HisKi, Katiha, 1900-luvun sotien
hakukannat, Kansallisarkiston Digitaaliarkisto
ja sen käyttöä helpottava Digihakemisto tai
SSHY:n Digiarkisto? Tule mukaan oppimaan lisää! Tällä kurssilla tutustumme internetistä löytyviin tietopankkeihin. Kurssi edellyttää tietokoneen ja internetin käyttötaitoa. Oma kannettava
tietokone voi olla mukana.
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Kertomusten voima nuotion
ääreltä someen
1301130
Varppeen koulu
to klo 18.00-19.30 24.10.
PhD Kirsi Hänninen Luentomaksu 6  €
Kertomisen ja kuuntelemisen tarve ja taito ovat
läsnä arjessamme, mutta onko illan ratoksi kerrottu juttu meille yhtä vaikuttava kuin internetissä leviävä salaliittoteoria? Entä onko olemassa
kertomuksia, jotka toistuvat vaikka aikakaudet ja yhteisöt muuttuvat? Kertomusten maailmasta keskustellaan perinteentutkija, PhD Kirsi
Hännisen luennolla.

Mitä unet kertovat?

1301131

Laitilan kaupungintalo
ke 18.00-19.30 6.11.
PhD Kirsi Hänninen Luentomaksu 6  €
Miten tavalliset ihmiset ovat tulkinneet omia
ja toistensa unia ja mihin tulkinnat juontuvat?
Voiko unessa nähdä tulevaa tai kohdata kuolleita? Näihin kysymyksiin paneudutaan perinteentutkija, PhD Kirsi Hännisen luennolla.
Hänninen työskentelee Turun yliopistossa.

Terveisiä paratiisista!
Elämänpuita ynnä muuta
kasvimytologiaa
1301132
Laitilan kaupungintalo to 16.30-18.00
3.10. Uskontotieteen dosentti
Tuija Hovi Luentomaksu 6  €
Kasvit ovat meille ihmisille elinehto. Ne kuuluvat monin tavoin niin jokapäiväiseen elämäämme kuin maailman talouteenkin, mutta kasveilla
on merkitystä ihmiselle myös henkisen elämän
kannalta. Kasvit, uskonnot sekä ihmisten arki ja
juhla ovat kautta historian kytkeytyneet toisiinsa. Luennon näkökulma kasveihin on kulttuurinen. Siinä nostetaan esiin kasveille annettuja
merkityksiä uskonnollisessa ajattelussa ja toiminnassa niin menneinä aikoina kuin nykypäivänäkin. Kasveihin on liitetty monenlaista mytologiaa, symboliikkaa sekä yhtä lailla vakavasti
otettuja kuin leikillisiäkin uskomuksia.

Suomalainen merimies
1800-luvun
merikirjallisuudessa

1301134

Laitilan kaupungintalo
ti 18.00-19.30 19.11.
FT Otto Latva Luentomaksu 6  €
1800-luvun ja 1900-luvun alun kansainvälinen merikirjallisuus kuvasi suomalaiset merimiehet usein heikkolahjaisiksi, mutta hyviksi
työmiehiksi, monesti myös taikavoimia omaaviksi velhoiksi. Otto Latva uppoutuu luennollaan laajemmin tähän teemaan ja avaa myös
syitä erilaisille kuvaamisen traditioille.

Tulossa

keväällä mm.

Digiajan sukututkimus1301128
Varppeen koululla ti klo 18-20.15
17.3.-14.4. Opettajana sukututkija
Hannu Numminen.

Luonnontieteet
Jätevesi-ilta

alueilla tulee kunnostaa viimeistään 31.10.2019
mennessä. Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei
niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä
erilaisia jätevesijärjestelmiä on? Miten saunan
pesuvedet puhdistetaan? Mitä ovat vähäiset
jätevedet? Miten edetä remontissa? Mistä saa
asiantuntija-apua? Jätevesien käsittely herättää paljon kysymyksiä, joten Uudenkaupungin
ja Laitilan Omakotiyhdistys ry, Vakka-opisto ja
Valonia kutsuvat Uudenkaupungin ja Laitilan
seudun asukkaat ja mökkiläiset jätevesi-iltaan.
Tilaisuudessa mukana: Vesiasiantuntija Katariina
Yli-Heikkilä Valoniasta sekä rakennustarkastaja
Tapio Lindén ja ympäristösihteeri Tuija Kailaste
Laitilan kaupungilta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Taide- ja taitoaineet

Laitilan kaupungintalo, valtuustosali
ke 18.00-20.00 18.9. Eri luennoitsijoita
Ei kurssimaksua Ilm. 16.9. mennessä
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien puutteellinen käsittely ranta- ja pohjavesi

1101102

Padon yhteistalo ti 17.30-18.15
17.9. -3.12. 14.1. -7.4. Lastentarhan
opettaja Lahja Pavela Kurssimaksu 32  €
Ilm. 9.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelliseen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myötä johdattelevat tunnelmasta toiseen.
Tänä lukuvuonna vietetään Lahjan muskareiden 20-vuotissynttäreitä.

Musamuksut tiistai B

1101103

Padon yhteistalo ti 18.30-19.15
17.9. -3.12. 14.1. -7.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32  € Ilm. 10.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelliseen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myötä johdattelevat tunnelmasta toiseen.
Tänä lukuvuonna vietetään Lahjan muskareiden 20-vuotissynttäreitä.

Vauvamussut

1101104

Padon yhteistalo to 14.00-14.45
19.9. -5.12. 9.1. -2.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32  € Ilm. 12.9. mennessä
Ammennetaan ilon pisaroita laulujen, leikkien
ja lorujen maailmasta turvallisesti vanhemman
kanssa sylitellen ja körötellen. Ryhmä alle vuoden ikäisille vauvoille. Tänä lukuvuonna vietetään Lahjan muskareiden 20-vuotissynttäreitä.

Musamuksut torstai
4102110

1101101

Padon yhteistalo ma 17.00-17.45
16.9. -2.12. 13.1. -6.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32  € Ilm. 9.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelliseen maailmaan yhdessä vanhemman kanssa. Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myötä johdattelevat tunnelmasta toiseen.
Tänä lukuvuonna vietetään Lahjan muskareiden 20-vuotissynttäreitä.

Musamuksut tiistai A

Musiikkipiiri erityisryhmille
1101120
Palke 7 ti 14.15-15.15 10.9. -3.12.
7.1. -31.3. Mia Grönroos
Kurssimaksu 18  € Ilm. 3.9. mennessä
Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityisryhmille. Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit

1101105

Padon yhteistalo to 15.00-15.45
19.9. -5.12. 9.1. -2.4.
Lastentarhanopettaja Lahja Pavela
Kurssimaksu 32  € Ilm. 12.9. mennessä
Matkataan tutkimusretkelle musiikin ihmeelliseen maailmaan yhdessä vanhemman kans-

1101125

Opistotalo pe 18.00-19.30 13.9. -29.11.
10.1. -3.4. FK harmonikansoitonopettaja
Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 32  € Ilm. 6.9. mennessä
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikanteille! Yhteistyössä kulttuuritoimen kanssa.

Harmonikkapiiri

Musiikki
Musamuksut maanantai

sa. Vaihtuvat teemat vuodenaikojen ja juhlien myötä johdattelevat tunnelmasta toiseen.
Tänä lukuvuonna vietetään Lahjan muskareiden 20-vuotissynttäreitä.

1101126

Kustaa Hiekan lukutupa ke 17.30-19.00
11.9. -27.11. 15.1. -8.4. Harmonikan
soitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 46  € Ilm. 4.9. mennessä
Harmonikansoiton opetusta kaikenikäisille ja
-tasoisille opiskelijoille. Valitaan jokaiselle omantasoisia ja mieleisiä kappaleita sekä soitetaan
myös yhdessä.

Mieskuoro

1101142

Varppeen koulu, musiikkiluokka
ma 17.45-19.45 26.8. -16.12.
13.1. -18.5. Musiikkipedagogi
Erika Laivoranta Kurssimaksu 52  €
Ilm. 19.8. mennessä
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja monipuolista mieskuoro-ohjelmiston
valmistamista eri tilaisuuksiin. Ensimmäisellä
kerralla otetaan vastaan uusien laulajien ilmoittautumisia!

Viihdekuoro Bolero

1101143

Kappelimäen koulu, musiikkiluokka
ti 18.00-19.30 17.9. -3.12. 7.1. -21.4.
Ohjaajana Jari Aaltonen
Kurssimaksu 42  € Ilm. 10.9. mennessä
Lauluryhmä kevyenmusiikin ystäville.
Harjoitellaan ryhmän taitojen mukaan ikivihreitä, joita käydään halukkaiden kanssa esittämässä paikallisissa tilaisuuksissa. Harjoittelu tapahtuu osin ilman säestystä.

Kivijärven Hupikööri

1101144

Kivijärven Puustelli ke 18.00-19.30
11.9. -27.11. 15.1. -8.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 36  € Ilm. 3.9. mennessä
Hyvän tuulen laulukööri, jossa lauletaan kurssilaisten laulutoiveita ja opitaan myös uusia kappaleita. Kurssi kokoontuu Kivijärvellä, mutta
muidenkin alueiden asukkaat ovat tervetulleita. Kööri on tarkoitettu aivan tavallisille laulajille.

Sota-ajan lauluja
1101145
Opistotalo Joka toinen viikko
ke 16.00-16.45 18.9. -27.11. 15.1. -8.4.
FM kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
Kurssimaksu 15 € Ilm. 11.9. mennessä
Lauletaan ja harjoitellaan esiintymisiä varten
pääasiassa sota-ajan lauluja. Kurssi järjestetään
yhteistyössä Laitilan Sotaveteraanit ry:n kanssa.

LAITILA
Iloiset laulajat Kulkurin
valssin viemänä

1101150

Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 16.30-18.00 12.9. -28.11. 16.1. -9.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 € Ilm. 5.9. mennessä
Ukulele on Havaijilla 1860-luvulla kehitetty minikitara. Sen suosio musiikkiopisto- ja koulusoittimena kasvaa ympäri maailman. Lapselle ukulele on kitaraa parempi ensisoitin, koska lyhyitä
nailonkieliä on kevyt soittaa ja ukulele sopii kitaraa mukavammin pieneen syliin, lisäksi soitin
on edullinen hankkia. Ukulelesta kitaraan siirtyminen on vaivatonta samankaltaisen virityksen takia. Kaikenikäiset ukulelen soittamisesta
kiinnostuneet, vasta-alkajat ja pidemmälle ehtineet ovat tervetulleita mukaan. Ryhmä jaetaan
kahteen osaan tason perusteella. Kurssilla käytetään monistemateriaalia.

Kitaransoitto

1101151

Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 18.00-19.30 12.9. -28.11. 16.1. -9.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 € Ilm. 5.9. mennessä
Kurssi kaikenikäisille aloittelijoille tai hieman
jo soittaneille. Ryhmä jaetaan kahteen pienryhmään. Kurssi antaa valmiuksia säestää soinnuilla sekä soittaa nuoteista helpohkoja melodioita. Oppimistunnelma on tavoitteellinen,
mutta ei ryppyotsainen. Kurssimaksu sisältää
oppimateriaalin.

Sähkökitara

1101152

Varppeen koulu, musiikkiluokka
to 15.00-21.00 12.9. -28.11. 16.1. -9.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 200 € Ilm. 5.9. mennessä
Sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6-vuotiaille. Ennen kurssin alkua pidetään opettajan johdolla infotapaaminen, jossa selviää lukujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista.
Harjoitusaikoja on torstaisin klo 15-16.30 sekä
19.30-21. Soittotunnin kesto on 30 minuuttia
viikoittain. Kurssi laskutetaan kahdessa erässä
syksyllä 100 € ja keväällä 100 €.

Aikuisten bändisoitto
Wakkarit

Näyttämötaiteet

1101146

Laitilan kaupungintalo ti 13.30-15.00
24.9. -10.12. 14.1. -7.4. Musiikki
terapeutti, muusikko Elise Erämaa
Kurssimaksu 38 € Ilm. 17.9. mennessä
Haluatko laulaa ja ilahduttaa muita lauluhaluisia? Tule joukkoomme! Laulamme yksiäänisesti, eikä pääsykoetta ole. Lukukauden aikana
sekä harjoittelemme uusia lauluja että kierrämme palvelutaloissa laulamassa ja yhteislaulattamassa. Harjoituksiin on hyvä ottaa mukaan
Kultainen laulukirja. Kokoontumisaikamme on
aina sama riippumatta siitä, onko kyseessä harjoitukset vai palvelutalokäynti. Lisätietoja ohjaaja Elise Erämaalta puh. 050 331 06 93.

Ukulele
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1101165

Kaariaisten koulu ti 18.00-20.15
17.9. -3.12. 7.1. -31.3.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 50 € Ilm. 10.9. mennessä
Bändi harjoittelee kevyenmusiikin kappaleita. Keskitytään vanhempaan iskelmä- ja viihdemusiikkiin.

Biisinkirjoituksen alkeet

1101170

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
Su 19.00-19.45 1.9.-17.11. (tauolla
17.10.-23.10.) Rockway Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 99 € Ilm. 29.8. mennessä.
Tällä kurssilla opit sanoittamisen ja säveltämisen
perusteet alusta alkaen. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna opettajan avustuksella. Ei lähitapaamisia. Kurssille osallistuaksesi sinulla ei tarvitse
olla aiempaa biisinkirjoittamisen kokemusta
tai osata edes auttavasti soittaa jotain soitinta.
Kurssilla opit sanoitusten yhdistämisen melodioihin, sekä säveltämään käytetyimpiä sointukiertoja käyttäen. Näet edistymisesi viikoittaisten tehtävien kautta. Halutessasi saat palautetta
palauttamiisi tehtäviin opettajalta. Kurssi sisältää video-oppitunnit, nuottimateriaalin, taustanauhat, viikoittaiset webinaarit, viikoittaiset
tehtävät (palautus video-muodossa), opettajan lisävinkit.
Sisältöteemat: sanoittaminen, säveltäminen,
riimit, kielenkäyttö, tekstin rytmi, melodia, sointu
kerrot, teoriaa. Opettaja on käytettävissä kurs
sin aikana 11 kertaa reaaliaikaisessa videowebinaarissa (aika ilmoitetaan myöhemmin).
Opettaja vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Tehtävän palautukset keskiviikkoisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Rockway Oy:n kanssa facebook-alustan
suljetussa oppimisryhmässä. Osallistuaksesi
kurssille, sinulla tulee olla facebook-profiili.

Kehity biisinkirjoittajana –
oman biisin hiominen
1101171
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
Su 19.00-19.45
24.11.-16.2. (tauolla 19.12.-4.1.)
Rockway Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 99 € Ilm. 14.11. mennessä.
Kurssilla opit jalostamaan omia kappaleitasi ja
käyttämään ammattilaisten niksejä biisinkirjoituksessa. Kurssi suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna opettajan avustuksella. Ei lähitapaamisia.
Kurssille osallistuaksesi sinulla tulisi olla edes
yksi oma biisi. Vie tekstisi ja sävellyksesi uudelle tasolle ja löydä uutta inspiraatiota kirjoittamiseen. Näet edistymisesi viikoittaisten tehtävien
kautta. Halutessasi saat palautetta palauttamiisi
tehtäviin opettajalta. Kurssi sisältää video-oppitunnit, nuottimateriaalin, taustanauhat, viikoittaiset webinaarit, viikoittaiset tehtävät (palautus
video-muodossa), opettajan lisävinkit.
Sisältöteemat: ammattilaisten niksejä, soinnuttaminen, säveltäminen, riimit, kielenkäyttö, tekstin rytmi, melodia, sointukierrot, teoriaa.
Opettaja on käytettävissä kurssin aikana 11 kertaa reaaliaikaisessa video-webinaarissa (webinaarin aika ilmoitetaan myöhemmin). Opettaja
vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Tehtävän palautukset
keskiviikkoisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Rockway Oy:n kanssa facebook-alustan suljetussa oppimisryhmässä. Osallistuaksesi kurssille, sinulla tulee olla facebook-profiili.
           

Teatteritaiteen perusopetus

la, sekä hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien kautta.

Teatteritaiteessa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Tarjolla on kolme
ryhmää: alkavien ja jatkavien ryhmät 7-10 v.
sekä nuorten ryhmä, johon voi tulla mukaan
niin aloittavat kuin jatkavatkin opiskelijat.
Teatteritaiteen taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista
itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Teatteritaiteen opiskelun myötä
oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta.
Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen
ja tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu
ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen
oppiminen. Koko oppimäärän suorittaminen
kestää viisi vuotta ja siitä saa todistuksen.

Jatkavat 7-10 v.

Alkavat 7-10 v.

1102101

Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 14.30-16.00 12.8.-9.12.
13.1.-18.5. Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Tiia Valavuo Syksy 40 € Kevät 40 €
Ilm. 5.8. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan
teatteri- ilmaisun eri muotoihin ja vahviste
taan omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen avul-

Kaivolan kesäteatteri

1102104

Itäkulman koulu to 16.00-20.00
su 13.00-17.00 19.1.-24.5.
Kurssimaksu 54 € Ilm. 13.11. mennessä
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät!
Opiskellaan näyttelijäntyötä ja valmistetaan
näytelmä kesäksi 2020. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille.

Aikuisten teatterikurssi

1102105

Opistotalo to 18.00-20.15
19.9.-28.11. 9.1.-19.3.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 45 € Ilm. 12.9. mennessä
Teatterikurssi, tai perinteisemmin sanottuna
näytelmäpiiri, on tarkoitettu kaikille teatterin
tekemisestä ja näyttelemisestä kiinnostuneille.
Teatterikurssilla harjoitellaan esiintymistaitoja ja
näyttelemistä matalan kynnyksen periaatteella,
eli aikaisempaa kokemusta ei vaadita. Tarvitset
kurssille ainoastaan uteliaisuutta, avointa mieltä ja pilkettä silmäkulmaan. Kurssin tavoitteena
on saada yhdessä valittu näytelmä ensi- iltaan
maaliskuussa. Opettaja: Tiia Valavuo, teatteri-ilmaisun ohjaaja, puh. 040 730 5555

Kullervon kirot

1102106

Poukan talo ke 17.00-20.00
su 17.00-20.00 14.8.-29.9.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Kurssimaksu 45 € Ilm. 7.8. mennessä
Kurssilla harjoitellaan läpi kalevalaista mytologiaa käsittelevä Kullervon kirot -näytelmäteksti. Kurssin päättyessä osallistujilla on valmiudet esittää näytelmä yleisön edessä. Kurssi on
alkanut keväällä. Näytelmän ensiesitys on syksyllä. Opettajana toimii Kullervon kirojen ohjaaja Tiia Valavuo.

1102102

Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 16.00-17.30 12.8.-9.12.
13.1.-18.5. Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Tiia Valavuo Syksy 40 € Kevät 40 €
Ilm. 5.8. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan
teatteri- ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja
ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien kautta.

Alkavat ja jatkavat
nuoret

1102103

Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 17.30-19.45 12.8.-9.12.
13.1.-18.5. Teatteri-ilmaisun ohjaaja
Tiia Valavuo Syksy 50 € Kevät 50 €
Ilm. 5.8. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla.
Tutustutaan teatteri- ilmaisun eri muotoihin
ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus - ryhmätyötaitoja, sekä esiintyjyyttä.
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään
mielikuvitus ja luovuus valloilleen, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. Tavoitteena pienimuotoisen näytelmän tai kohtausdemojen
esitys keväällä.

Tanssi
Satubaletti 5–6 v.

1105102

FinnLamex-halli, Peilisali ke 17.00-17.45
28.8.-4.12. 8.1.-13.5. Tanssinopettaja
Heli Koskimies Syksy 80 € Kevät 70 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa
muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta. Kurssi
maksu on 150 €, maksetaan kahdessa erässä:
syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Baletti alkaen 13 v.

1105103

FinnLamex-halli, Peilisali
ma 16.45-17.45 26.8.-2.12. 13.1.-25.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies Syksy 90 €
Kevät 80 € Ilm. 19.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä mm. tankotyöskentelyn ja tilassa liikkuvien harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehittää
oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja, hyppyjä, piruetteja, lihaskuntoa, venyttelyä ja pieniä tansseja. Baletti
sopii hyvin myös voimistelun ja luisteluharrastuksen tueksi. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin
luovuutta ja iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja
näytösten osalta. Kurssimaksu 170 € maksetaan
kahdessa erässä: syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

LAITILA
Baletti 10–12 v.

1105104

FinnLamex-halli, Peilisali ma 17.45-18.45
26.8.-2.12. 13.1.-25.5. Tanssinopettaja
Heli Koskimies Syksy 90 €
Kevät 80 € Ilm. 19.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä mm. tankotyöskentelyn ja tilassa liikkuvien harjoitusten avulla. Tavoitteena on kehittää
oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja, hyppyjä, piruetteja,
lihaskuntoa, venyttelyä ja pieniä tansseja. Baletti
sopii hyvin myös voimistelun ja luisteluharrastuksen tueksi. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin
luovuutta ja iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja
näytösten osalta. Kurssimaksu 170 € maksetaan
kahdessa erässä: syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Satubaletti 3–4 v.

1105105

FinnLamex-halli, Peilisali ke 17.45-18.30
28.8.-4.12. 8.1.-13.5. Tanssinopettaja
Heli Koskimies Syksy 80 € Kevät 70 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa
muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.
Kurssimaksu 150 € maksetaan kahdessa erässä: syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Baletti 7–9 v.

1105106

FinnLamex-halli, Peilisali
ke 18.30-19.15 28.8.-4.12. 8.1.-13.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 € Kevät 80 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!
Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio
Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta. Kurssimaksu 170 € maksetaan kahdessa erässä: syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Dance mix 7–11 v.

1105107

FinnLamex-halli, Peilisali
ke 19.15-20.00 28.8.-4.12.2018
8.1.-13.5. Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 € Kevät 80 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu
show- ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatiota,
monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin
luovuutta ja iloa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja
näytösten osalta. Kurssimaksu on 170 €, maksetaan kahdessa erässä syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Dance mix alkaen 11 v.

1105108

FinnLamex-halli, Peilisali
ma 18.45-19.45 26.8.-2.12. 13.1.-25.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 € Kevät 80 €
Ilm. 19.8. mennessä
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Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu
show- ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja
venytellään. Tavoitteena on liikkua paljon ja
pitää hauskaa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen
ja näytösten osalta. Kurssimaksu on 170 €, laskutetaan kahdessa erässä syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Aikuisbaletti

1105120

FinnLamex-halli, Peilisali
ma 19.45-21.00 26.8.-2.12. 13.1.-18.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 85 € Ilm. 19.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä.
Tavoitteena on lisätä kehonhallintaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunti koostuu alkulämmittelystä, balettitanko-osuudesta,
keskilattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja
venyttelystä. Liikkeen hurmaa kauniista musii-

Laitilan kuvataidekoulu
Kuvataiteet avaavat oven näkemiselle ja oivaltamiselle, ympäristön ja elämän monimuotoisuudelle. Piirtäminen, maalaaminen
ja muovaileminen tuottavat onnistumisen elämyksiä, onnistumisen elämys iloa.
Kuvataiteet on helposti lähestyttävä taidekasvatuksen alue. Osaaminen kehittyy tekemisen kautta. Kuvataidekoulu antaa välineet kehittymiselle, läpi elämän jatkuvalle
hyvälle harrastukselle. Laitilan kuvataidekoulun opetus on tavoitteellista toimintaa,
jonka tarkoituksena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja antaa valmiuksia visuaaliseen ilmaisuun. Opetuksessa
käytetään erilaisia materiaaleja, työtapoja ja
tekniikoita. Kuvataidekasvatuksemme sisältöjä ovat piirustus, maalaus, muotoilu, kolmiulotteinen rakentelu, grafiikka, valokuva, sarjakuva ja monitaiteelliset työmuodot.
Opetuksessa huomioidaan oppilaan ikä ja
kehitysvaihe. Lukuvuoden teemana on fantasia, lukuvuosi huipentuu keväällä Laitilan
kirjastossa pidettävään näyttelyyn. Lasten
kuvataideopetus on Vakka-opiston ja MLL
Laitilan osaston yhteistyössä järjestämää
koulutusta. Kurssi maksu laskutetaan kahdessa erässä. Lisätietoja voi kysellä opettajilta: Kerttu Aaltonen (puh. 044 282 815) ja
Irene Nyholm (044 292 2586).

1103102

Laitilan portti ma 16.15-17.00
23.9.-16.12. 13.1.-20.4. Lto, taide
kasvattaja Kerttu Aaltonen Syksy 25 €
Kevät 25 € Ilm. 16.9. mennessä

Tiistain taidesoppi

Aikuisjazztanssi

1105121

FinnLamex-halli, Peilisali ke 20.00-21.00
28.8.-4.12. 8.1.-6.5. Tanssinopettaja
Heli Koskimies Kurssimaksu 80 €
Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan jazztanssin perusliikkeitä.
Tavoitteena on lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta.
Tunti koostuu alkulämmittelystä, koordinaatioja tekniikkaharjoituksista, monipuolisista tanssillisista sarjoista ja venyttelystä. Jazztanssille on
ominaista eloisa rytminen liike ja vartalon kokonaisvaltainen käyttö. Tervetuloa kaikenikäiset ja
-kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.
           

Kuvataiteet

Kuvataidekoulu A
4–6 v.

kista nauttien! Tervetuloa mukaan kaikenikäiset
ja -kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet! Kurssi
järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin
kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

1103111

Varppeen koulu, kuvataideluokka
ti 18.00-20.15 10.9.-26.11. 14.1.-7.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 54 € Ilm. 3.9. mennessä
Rentoa meininkiä ja iloista seurustelua taideharrastuksen parissa, olet sitten vasta-alkaja tai
vuosikymmeniä mukana ollut, nuori, vanha tai
ruuhkavuosien kiireisiin viikoittaista hengähdystaukoa kaipaava. Öljy-, akryyli-, vesiväri-, pastelli- tai sekatekniikka –mitä vain haluat kokeilla.
Teemme yhdessä, opimme toisiltamme, stres-

Kuvataidekoulu B
4–6 v.

1103103

Laitilan portti ma 17.15-18.00
23.9.-16.12. 13.1.-20.4. Lto, taide
kasvattaja Kerttu Aaltonen Syksy 25 €
Kevät 25 € Ilm. 16.9. mennessä

Kuvataidekoulu
7–8 v.

1103104

Laitilan portti ma 18.15-19.15
23.9.-16.12. 13.1.-20.4. Lto taide
kasvattaja Kerttu Aaltonen Syksy 29 €
Kevät 29 € Ilm. 16.9. mennessä

Kuvataidekoulu
9–13 v.

1103106

Laitilan portti to 16.30-17.30
19.9.-12.12. 9.1.-30.4. Kuvataiteilija
Irene Nyholm Syksy 29 € Kevät 29 €
Ilm. 12.9. mennessä

Nuorten kuvataidekoulu
yli 14 v.
1103107
Laitilan portti ti 16.30-17.45
10.9.-3.12. 14.1.-5.5. Taidemaalari
Sanna Halme Syksy 32 € Kevät 32 €
Ilm. 3.9. mennessä
Kurssilla tavoitellaan oman ilmaisun syven
tämistä eri tekniikoilla. Työskentelemme eri
teemojen parissa ja suunnittelemme mm.
tatuointimalleja, sarjakuvia, muotipiirroksia. Teemme oman taidekirjan ja maalaamme ja piirrämme nuorten toiveet huomioon
ottaen sekä mallista että mielikuvituksesta.
Mukaan ovat tervetulleita sekä konkarit että
aloittelevat taiteilijat.

sinpoistoa parhaimmillaan. Taide on iloa ja oppimista – ei suorittamista ja osaamista.

Torstain taideverstas

1103112

Kappelimäen koulun
tekstiilityöluokka alakoulu
to 15.00-17.00 12.9.-21.11. 9.1.-9.4.
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 54 € Ilm. 5.9. mennessä
Maalausta ja piirtämistä jokaisen omista lähtökohdista. Ota mukaan oman valintasi mukaan
vesivärit, peitevärit, akryylivärit, puuvärikynät,

tussit tai lyijykynä ja piirustuslehtiö. Tervetuloa
aloittelijat ja jatkajat.

Öljyvärimaalaus ja
materiaalioppi

1103113

Laitilan portti ke 17.30-20.00
18.9.-11.12. 8.1.-22.4. Kuvataiteilija
Irene Nyholm Kurssimaksu 56 €
Ilm. 11.9. mennessä
Oletko kiinnostunut perinteisestä taiteesta, öljyväreistä ja niiden käyttöön liittyvästä mate
riaaliopista. Tällä kurssilla pääset tekemään itse
maalauspohjat alusta loppuun aidoilla luonnonmukaisilla pohjustusaineilla. Tutustumme kerta- ja palettiveitsitekniikkaan, lasuuritekniikan
periaatteet esitellään, samoin temperamaalaus.
Käytännön opetuksen ohella opetetaan maalaustaiteen historiaa. Yhdessä pyrimme hankkimaan kaikki tarvittavat materiaalit, jolloin
tarvikemaksu on varsin pieni. Jokainen alasta
kiinnostunut on tervetullut mukaan.

Maisemamaalaus plein air
-perinteen hengessä
1103114
Laitilan portti pe 17.00-20.00
la 9.00-16.00 su 9.00-16.00
6.9.-8.9. Taidemaalari Jussi Pöyhönen
Kurssimaksu 30 € Ilm. 29.8. mennessä
En plein air (ranskaa – suomennettuna ulkona) tarkoittaa taidemaalausta ulkoilmassa. Lyhyellä viikonloppukurssilla maalaamme
maisemia Kauppilan umpipihalla Laitilassa.
Perjantaina kurssi alkaa Laitilan portin tiloissa.
Teemme maalauspohjia, keskustelemme ulkona maalaamisen haasteista ja käytännöistä.
Lisäksi opettaja tekee havainnollistavan maalauksen. Lauantaina ja sunnuntaina maalaamme ulkona Kauppilan umpipihalla aamulla 9-12
ja iltapäivällä lounastauon jälkeen klo 13–16.
Sateen sattuessa maalaamme katoksen alla.
Oppilaalla olisi hyvä olla perustiedot öljy- tai
akryylimaalauksesta. La–su mukaan (nämä öljymaalareille, akryylimaalarit voivat soveltaa):
Maalausteline, suositellut värit: titanium white, cadmium yellow light, cadmium yellow medium, yellow ochre, cadmium red, alizarin crimson, ultramarin blue, cobalt blue, viridian green
(myös muita värejä voi käyttää). Pensselit (eri
kokoisia), maalauspohjat (teemme osan perjantaina), paletti, palettiveitsi, palettikuppi hajuton tärpätti, maalausneste (esim. pellavaöljy),
paperia ja kynä luonnosteluun. Muuta: roskapussi, talouspaperia pensselien puhdistamiseen, lasipurkki tärpätille. Lämpimät vaatteet
sään mukaan, kannattaa myös huomioida, että
maalia voi mennä vaatteisiin. Varjostava hattu.
Mahdollisesti aurinkorasvaa, hyttyskarkotetta.
Paperia ja kynä luonnosteluun. Kurssimaksun lisäksi maksetaan materiaalimaksu maalauspohjien tarvikkeista. Lyhytkurssi.

Taide osaksi elämää
1103117
Laitilan portti pe 10.00-13.00
20.9.-22.11. 17.1.-17.4.
Taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla annamme kuvien syntyä vapaasti virraten. Tarkoituksena on löytää kuviin uutta henkilökohtaista suhdetta ja omakohtaisuutta, sekä
kehittää luovuutta ja rohkaista omaa ilmaisua.
Samalla opitaan uusia kuvan tekemisen tekniikoita käyttäen monitaiteellista lähestymistapaa
hyväksi. Kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. Voit
siis unohtaa kysymykset osaamisesta ja pätevyydestä, sillä jokaisella ihmisellä on aivan oma, yksilöllinen kuvakielensä ja sen löytäminen ja toteuttaminen on yksi kurssin päätavoitteista. Kurssi on
suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita
kokemaan taiteen voimaannuttavaa vaikutusta
elämässään. Aikaisempaa kokemusta piirtämisestä tai maalaamisesta ei tarvitse olla. Taiteen avulla on mahdollisuus saada uutta sisältöä elämään.

LAITILA
Ikonimaalaus

1103118

Varppeen koulu, kuvataideluokka
ke 16.30-19.00 18.9.-4.12.
8.1.-1.4. Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 56 € Ilm. 11.9. mennessä
Tule maalaamaan ortodoksisen perinteen mukaisia ikoneja vanhalla temperatekniikalla.
Kurssi sopii aloittelijoille ja jatkaville. Materiaalia
voi ostaa opettajalta.

Kollaasi, taidetta
sekatekniikalla

1103120

Laitilan portti ti 18.00-20.00
10.9.-3.12. 14.1.-28.4. Taidemaalari
Sanna Halme Kurssimaksu 42 €
Ilm. 17.9. mennessä
Kollaasi on taidetekniikka, jolla on pitkät perinteet 1900-luvun kubismissa. Kollaasissa leikataan ja liimataan, maalataan ja piirretään,
revitään esiin ja liimataan taas, sommitellaan
muotoja ja värejä, muodostetaan sirpaleista
eheä kokonaisuus. Ennen kaikkea nautitaan
kokeilun vapaudesta! Jos kaipaat erilaista tapaa taiteen tekemiseen, on kollaasi vapauttava ja mielenkiintoinen tuttavuus, joka tarjoaa
lukuisia mahdollisuuksia ja kutkuttavia yhdistelmiä tuottaa omannäköistäsi jälkeä ja sisältöä.

Taidegrafiikka

1103150

Kappelimäen koulun tekstiilityöluokka
yläkoulu la 11.00-16.00 12.10.-19.10.
Taiteilija Pirjo Ilkka Kurssimaksu 16 €
Ilm. 2.10. 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.

Tulossa

keväällä

Sanataide
Kirjoittajakurssi
monin sanoin

1106131

Varppeen koulu ke 17.30-20.00
25.9.-27.11. 15.1.-25.3. HuK kirjalli
suusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 54 € Ilm. 18.9. mennessä
Matalan kynnyksen kirjoittajapiiri. Aiempaa kirjoittajakokemusta ei tarvitse olla, mutta saa olla.
Teemme napakoita tuntiharjoituksia, joiden tehtävä on rohkaista kirjoittamaan sekä leikkimään
sanoilla. Sisäinen kriitikko opetetaan käyttäytymään ja odottamaan vuoroaan. Ennen tekstin
työstämistä on nimittäin saatava aikaan raakamateriaalia, ja sitähän ei synny, jos sisäinen riiviösensori hyppii sormille. Ohjelmassa on sijansa kirjoittamiselle, lukemiselle, keskustelulle ja
keskinäiselle palautteelle. Jokainen päättää itse,
jakaako tekstinsä muiden kanssa. Kotitehtävät
ovat vapaaehtoisia. Innoituksen lähteenä käytämme mm. kuvia, esineitä, musiikkia, lyhyitä
artikkeleita ja kaunokirjallisia tekstejä. Ota mukaan kirjoitusvälineet, mieluiten kynä ja vihko.

1103121

Laitilan portti to 17.30-20.00
19.9.-12.12. 9.1.-30.4. Kuvataiteilija
Irene Nyholm Kurssimaksu 56 €
Ilm. 12.9. mennessä
Grafiikan menetelmillä tavallinenkin piirros
muuttuu taiteeksi! Jos tykkäät piirtämisestä,
väreistä, jos olet kokeilunhaluinen, grafiikka on
sinua varten. Kurssilla käydään läpi kaikki metalligrafiikan menetelmät. Näistä jokainen löytää itselleen mieluisimmat. Lyhyesti lähestytään
myös taiteen historiaa. Kurssin opettajana toimii
kuvataitelija Irene Nyholm, joka hankkii oppilaiden käyttöön niin materiaalit kuin työkalutkin, jotta ne olisivat ostettavissa helposti paikan
päältä. Mukaan ensimmäiselle kerralle tarvitaan
ainoastaan piirros tai valokuva.

Taidetta mehiläisvahatekniikalla
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mm.

Piirrä ja maalaa
lyijykynällä ja vesivärillä,
lyhytkurssi
1103119
Kappelimäen koululla
pe 24.1.- la 25.1. Taidegraafikko
Riitta Lehto-Toivanen

Käden taidot
Ommellaan tikkitakki

1104123

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
1.10.-5.11. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 18 €
Ilm. 24.9. mennessä
Kurssilla ommellaan lyhyt tai pitkä tikkitakki.
Voit käyttää kaksipuoleista valmista tikkivanukangasta tai tehdä vuoritetun takin. Opettajalla
helppoja kaavoja (takki hupulla tai ilman), joten
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan.
Kurssilaisille ompeluvinkkejä ja -ohjeita opiston Pedanet -sivuilla. Lyhytkurssi.

Käsityökoulu on lapsille ja nuorille
tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta
toiselle etenevää taiteen perusopetusta.
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittaminen kestää 5 vuotta.
Tavoitteena on oppia ilmaisemaan
itseään käsityön osa-alueilla. Opintokokonaisuudet ovat Pukeutuminen,
Esine- ja tekstiiliympäristö, Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt. Opetussisällöt valitaan
niin, että oppilaan taidot ja tiedot,
tekniikoiden ja materiaalien sekä
työvälineiden monipuolinen tuntemus
ja hallinta kehittyvät. Käsityökoulussa
mm. ommellaan, punotaan, kudotaan,
värjätään ja painetaan kangasta,
tehdään betoni ja metalliverkkotöitä ja kirjotaan. Keväällä järjeste
tään Lasten kuvataidekoulun kanssa
yhteisnäyttely kirjastoon. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu käytetyn
materiaalin mukaisesti. Käsityön
taiteen perusopetus järjestetään
Vakka-opistossa yhteistyössä
Laitilan Taitokeskuksen kanssa.

Palttila
Kankaankudonta Laitila

1104114

Palttila ke 15.00-17.15 18.9.-4.12.
15.1.-8.4. Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € Ilm. 11.9. mennessä

Untamala

1104115

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja
käyttötekstiilejä valmiiden mallien tai niiden
muunnelmien mukaan sekä yhdessä uutta
ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin ohjattuna yhteistyönä.

Untamalan kylätalo Ventola
to 13.30-15.45 19.9.-5.12.
9.1.-2.4. Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 62 € Ilm. 12.9. mennessä

Vihtorintori A

Vihtorintori B

1104110

1104116

Vihtorintori ma 11.00-13.15
16.9.-2.12. 13.1.-6.4. Artenomi Ulla
Laihonen Kurssimaksu 62 €
Ilm. 9.9. mennessä

Vihtorintori to 18.00-20.15
19.9.-5.12. 9.1.-2.4. Artenomi Ulla
Laihonen Kurssimaksu 62 €
Ilm. 12.9. mennessä

Soukainen

Kouma-Seppälä

1104111

1104117

E. Elon koulu ma 18.00-20.15
16.9.-2.12. 13.1.-6.4. Artenomi Ulla
Laihonen Kurssimaksu 62 €
Ilm. 9.9. mennessä

Soini, Kouma pe 10.00-12.15
20.9.-4.12. 10.1.-3.4. Artenomi Ulla
Laihonen Kurssimaksu 62 €
Ilm. 13.9. mennessä

Katinhäntä

Leinmäki

1104112

1104118

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 14.00-16.15 17.9.-3.12. 14.1.-7.4.
Artenomi Ulla Laihonen Kurssimaksu
62 € Ilm. 10.9. mennessä

Leinmäen kylätalo ke 17.30-19.45
18.9.-11.12. 8.1.-1.4. Artenomi
Heljä Saloma Kurssimaksu 62 €
Ilm. 11.9. mennessä

Suontaka

Pato

1104113

Suontaan koulu ti 18.00-20.15
17.9.-3.12. 14.1.-7.4. Artenomi Ulla
Laihonen Kurssimaksu 62 €
Ilm. 10.9. mennessä

1104120

Padon yhteistalo to 17.30-19.45
19.9.-5.12. 9.1.-2.4. Artenomi Heljä
Saloma Kurssimaksu 62 €
Ilm. 12.9. mennessä

Taiteen perusopetus
Lasten käsityökoulu,
alkavien ryhmä

1104101

Lasten/nuorten käsityökoulu, jatkavat 2
1104103

Laitilan Käsityökeskus ti 14.45-16.15
3.9.-17.12. 7.1.-12.5. Artenomi
Heljä Saloma Syksy 46 Kevät 46 €
Ilm. 27.8. mennessä
Ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuodesta eteenpäin. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon. Lisätietoja käsityökeskuksesta p. 040 8499 643.

Laitilan Käsityökeskus ke 14.45-17.00
4.9.-11.12. 8.1.-29.4. Artenomi
Heljä Saloma Syksy 50 € Kevät 50 €
Ilm. 28.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan
Käsityökeskus puh. 040 8499 643.

Lasten käsityökoulu,
jatkavat 1

Lasten/nuorten käsityökoulu,
jatkavat 3
1104104

1104102

Laitilan Käsityökeskus ma 14.45-17.00
2.9.-2.12. 13.1.-11.5.
Artenomi Heljä Saloma Syksy 50 €
Kevät 50 € Ilm. 26.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan
Käsityökeskus puh. 040 8499 643.

Laitilan Käsityökeskus to 14.45-17.00
5.9.-12.12. 9.1.-7.5. Artenomi Heljä
Saloma Syksy 50 € Kevät 50 €
Ilm. 29.8. mennessä
Käsityön taiteen perusopetusta. Tyttöjen ja
poikien jatkava ryhmä. Tiedustelut Laitilan
Käsityökeskus puh. 040 8499 643.

LAITILA
Keskeneräisestä
valmiiksi

1104124

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
10.9.-17.9. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 10 €
Ilm. 3.9. mennessä
Jäikö sinulta ompelutöitä kesken vai tarvitsetko ompelussa muuten vain apua? Opettajalla
myös kaavalehtiä mukana. Tule mukaan iloiseen
joukkoomme ompelemaan. Kurssilaisille ompeluohjeita opiston Pedanet -sivuilla. Lyhytkurssi.
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erikoistekniikoita kurssilaisten toiveiden mukaan, mutta myös neulotaan ja virkataan omia
keskeneräisiä töitä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille. Kurssille
voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista
kertamaksulla 6 €.

Rekipeittokirjonta
1104132

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
12.11.-3.12. Kädentaitojen tuntiopettaja
Sanna Järvinen Kurssimaksu 18 €
Ilm. 5.11. mennessä
Tule mukaan ompelemaan tunikoita ja mekkoja. Hyödynnä vanhoja vaatteita tai esim. farkkuja
ja tee niistä uutta. Opettajalla on helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Kurssilaisille ompeluohjeita opiston
Pedanet -sivuilla. Lyhytkurssi.

Laitilan portti Joka toinen viikko
ti 12.15-14.30 17.9.-10.12. 7.1.-31.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 € Ilm. 10.9. mennessä
Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suomalainen käsityötekniikka, joka on ollut käytössä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan villakangasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla.
Rekipeittokirjonnalla voi koristella peittoja, verhoja, seinävaatteita, pöytäliinoja, tuolinpäällisiä
tai koristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös villasta
tehtyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun.
Rekipeittokirjontaan on saatavilla valmiita tarvikepaketteja. Kurssilla voi tehdä myös muuta kirjontaa, esim. kanava- tai ristipistotöitä tai
pistokirjontaa.

Ompelun arkitaidot

Kehruupäivä

Ommellaan tunikoita ja
mekkoja, vanhasta uutta

1104125

1104127

1104133

Kappelimäen koulu ke 17.30-20.30
11.9.-27.11. 8.1.-8.4.
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu 58 € Ilm. 4.9. mennessä
Kurssille voit tulla ompelemaan monenlaisia käsitöitä ja opettelemaan koneompelun niksejä.
Aikaisempaa ompelutaitoa ei tarvita. Opetellaan
vaihtamaan vetoketju, lyhentämään housunlahkeet, muodistamaan vanhoja vaatteita ja ompelemaan vaatteita helppoja kaavoja käyttäen.
Käytössä on ompelukoneita, saumureita ja kaavalehtiä. Saat ohjausta kaikissa vaatetukseen ja
sisustustekstiilien ompeluun liittyvissä asioissa. Kurssilla voit toteuttaa ideoitasi ja suunnitelmiasi ja samalla opit ompelun perustaitoja.

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 12.10.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € Ilm. 4.10. 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.

Kehyskukkarot ja -laukut

Kappelimäen koulu Joka toinen viikko
ma 18.00-21.00 23.9.-25.11. 13.1.-6.4.
Vaatturi Terhi Manni Kurssimaksu 42 €
Ilm. 16.9. mennessä
Nypläystä raumalaisten mallien mukaan vanhoille ja uusille harrastajille. Jokainen saa edetä omaan tahtiinsa. Kokoontuminen syksyllä 6
kertaa ja keväällä 7 kertaa. Syksyn päivät: 23.9.
30.9. 14.10. 28.10. 11.11. ja 25.11. Kevään päivät:
13.1. 27.1. 10.2. 24.2. 9.3. 23.3. ja 6.4.

1104128

Kappelimäen koulu ma 17.30-20.30
16.9.-30.9. Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 15 € Ilm. 9.9. mennessä
Valmistetaan kehys- eli nipsukukkaroita ja -laukkuja erilaisista kankaista. Opetellaan kaavoitus ja kehyksen kiinnittäminen. Kaavoituksessa
on useita vaihtoehtoja ja laukkuun voi käyttää
monenlaisia kehyksiä. Opettajalta saa ostaa liimaa ja kehyksiä, mutta halutessasi voit tuoda
omia mukanasi. Kukkaroihin ja laukkuihin sopivat puuvillan ohella myös monet muut kankaat. Lyhytkurssi.

Ompelun aamu
1104129
Laitilan portti Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00 18.9.-4.12. 15.1.-25.3.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 23 € Ilm. 18.9. mennessä
Ompelun aamupäivän työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan. Kurssilla voidaan tehdä erilaisia vaatteita
ja asusteita, laukkuja, kangaskukkaroita, yms.
Käytettävissä on saumureita, ompelukoneita
ja kaavoja ja kaavalehtiä.

Neule ja virkkaus

1104131

Laitilan kirjasto to 17.15-19.30
19.9.-5.12. 9.1.-2.4. Tekstiiliartesaani
Marita Karlsson Kurssimaksu 47 €
Ilm. 12.9. mennessä
Tule mukaan Laitilan kirjastoon virkkaamaan ja
neulomaan! Miten menikään sukan kantapää,
neulepalmikko tai kirjoneule? Vai haluatko oppia jotain uutta lankatekniikoista tai kokeilla uusia neulelankoja ja materiaaleja? Harjoitellaan

Nypläys

Keppihevonen
huovuttamalla

1104134

1104135

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 28.9.-29.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 € Ilm. 20.9. 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.

Huovutetut tontut

1104136

Kappelimäen koulu ti 17.30-20.30
ke 17.30-20.30 10.12.-11.12.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 8 € Ilm. 3.12. mennessä
Jouluvalmistelut on mukava aloittaa tekemällä
tonttuja talon väen touhuja tarkkailemaan. Tällä
kurssilla huovutetaan villasta veikeitä punanuttuja ja harmaapartoja. Hyödynnetään neulahuovutustekniikaa. Kurssilla tehdään kaksi erilaista
tonttua, yksi molempina iltoina. Ei siis haittaa,
vaikka pääsisit tulemaan vain toisella kerralla.

Osallistujille lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia. Materiaaleja voi ostaa myös opettajalta. Lyhytkurssi.

Neulelanit

1104138

Kappelimäen koulu la 15.00-21.00
2.11. Piia Allén ja Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € Ilm. 23.10. mennessä
Neulelanit on neulovien ihmisten superneulepäivä eli neuloa saa niin paljon kuin haluaa.
Laneissa voi neuloa omia keskeneräisiä töitä,
saada ohjausta neulepulmiin tai voi neuloa pitsihuivia, joka on suunniteltu tätä tapahtumaa
varten. Illan aikana voi myös valmistaa neuletöille tarkoitetun säilytyspussin. Pussin somisteet ommellaan kirjovalla ompelukoneella.
Kurssin hintaan sisältyy huivin ohje ja neulepussin materiaalit. Tarkemmat ohjeet huiviin tulevat opiston Peda.net -sivuille.

Käsityökahvila

dään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla
tarvitaan: -pestyjä päästä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl -tylppä neula,
leikkuri, sakset ja metalliviivotin Pussit on hyvä
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Kansallispuku

1104144

Kappelimäen koulu
Joka toinen viikko ke 16.30-20.15
18.9.-4.12. Merja Latvala
Kurssimaksu 32 € Ilm. 11.9. 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.

1104139

Kappelimäen koulu Joka 3. viikko
to 17.00-20.00 12.9.-5.12. 16.1.-23.4.
FM Piia Allén Kurssimaksu 36 €
Ilm. 4.9. mennessä
Käsityökahvilaan ovat tervetulleita käsillä tekemisestä kiinnostuneet. Kokoontumisilla on erilaisia teemoja, mutta aina voi tehdä myös omaa
muuta käsityötä. Syksyn teemoja ovat mm. neuleet, neulahuovutus, pienet ompelutyöt, kirjovan
ompelukoneen käyttö ja joulun alla valmistettavat joulukoristeet. Tarkoituksena on harrastaa
yhdessä, saada uusia ideoita sekä oppia toinen
toisiltamme. Työskentelyn lomassa pidetään pieni kahvi-/teetauko. Kurssipäivät syksyllä: 12.9.,
26.9., 17.10. 14.11. ja 5.12. Kurssipäivät keväällä: 16.1., 6.2. 27.2., 19.3., 9.4. ja 23.4.

Islantilainen neule

1104140

Kappelimäen koulu Joka 3. viikko
ke 17.00-20.00 18.9.-20.11. FM Piia Allén
Kurssimaksu 20 € Ilm. 11.9. mennessä
Valmistetaan lämmin perinteinen tai modernimpi villapaita tai neuletakki islanninlampaan
villasta. Neuleet valmistuvat pyöröneuleena ja
useimmissa malleissa on kirjoneulekaarrokkeet. Ensimmäisellä kerralla valitaan malli, tutustutaan islantilaisiin lankoihin ja niitä myyviin liikkeisiin. Apua saa tilauksen tekemiseen.
Seuraavilla kerroilla neulotaan omaan tahtiin ja
käydään läpi neuleen vaiheita, kuten kirjoneuletta, kappaleiden yhdistämistä ja lopulta takkien avaamista ja viimeistelyä.

Luento islantilaisista
neuleista ja villasta

1104141

Laitilan kaupungintalo
ke 18.00-20.00 18.9. Piia Allén ja
Marita Karlsson Kurssimaksu 6 €
Ilm. 28.8. mennessä
Lähde nojatuolimatkalle tutustumaan
islanninlampaan villaan ja islantilaiseen
neuleperinteeseen. Luennolla saat vinkkejä oman neuleprojektin aloittamiseen,
pääset näkemään erilaisia islanninlampaan villasta kehrättyjä lankoja Lettlopista
pienkehräämöjen kasvivärjättyihin lankoihin. Marita ja Piia kävivät keväällä tutustumassa Islantiin neuleiden ja villan näkökulmasta. Matkan antia ammennetaan
luennolla kuvin ja sanoin.

Kahvipussikurssi

1104142

Kappelimäen koulu to 18.00-20.15
12.9.-31.10. 6.2.-2.4. Brita Laine
Kurssimaksu 48 € Ilm. 5.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla teh-

Tallukkaat

1104145

Kappelimäen koulu ma 17.30-20.30
7.10.-2.12. Käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 32 € Ilm. 26.9. mennessä
Tallukas on perinteinen pehmeä ja kevyt pakkasjalkine, joka sopii myös sisäkäyttöön. Niiden
valmistuksessa voi käyttää erilaisia kankaita ja
kierrätysmateriaaleja kuten villaista talvitakkia, ulsteria, villafilttiä, flanellia jne. Pohjan voi
tehdä paksusta huovasta tai espadrilles -kenkien pohjalla. Päällinen ommellaan ja tikataan
ompelukoneella ja kengän kokoaminen tapahtuu lestin päällä käsinommellen. Ensimmäisellä
kerralla ota mukaan em. materiaaleja niin katsotaan, mitkä niistä käyvät. Opettajalla on lestejä ja valmistuksessa käytettäviä muita materiaaleja ja tarvikkeita (lanka, vahvistuskangas,
naulat), joista peritään 5 € maksu.

Neuleiden teholauantai 1 1104150
Kappelimäen koulu la 10.00-14.30
5.10. Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € Ilm. 27.9. mennessä
Neuleiden teholauantai on tiivis kurssi eri neuletekniikoiden opetteluun. Tällä kurssilla opit kauniin, pyöreän tubular aloituksen joustinneuleelle, opit myös magic loop tekniikan eli neulomaan
esimerkiksi sukkaa yhdellä pyöröpuikolla. Lisäksi
kurssilla opetellaan vielä tikapuutekniikka, joka
on erittäin hyvä tapa neuloa pitkiä langanjuoksuja sisältävää kirjoneuletta. Tämän tiiviin teholauantain lisäksi saat opetetuista tekniikoista mukaasi selkeät ohjeet sekä pääsyn kurssin
virtuaaliluokkaan, josta löydät opetetut tekniikat
vielä videon muodossa ja pääset laittamaan viestiä ja kysymyksiä opettajalle myös kurssin jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lyhytkurssi.

LAITILA
Neuleiden teholauantai 2

1104151

Puutyö A Seppälässä

9
1104162

Kappelimäen koulu la 10.00-14.30
19.10. Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € Ilm. 11.10. mennessä
Neuleiden teholauantai on tiivis kurssi eri neuletekniikoiden opetteluun. Tällä kurssilla opit
briossin (kaksivärinen patentti) ja kaksipuoleisen neuleen perusteet. Nämä kaksi erilaista ja
monipuolista tekniikkaa antavat mahdollisuuden neuloa molemmilta puolilta kaunista ja
käytettävää neuletta. Tämän tiiviin teholauantain lisäksi saat opetetuista tekniikoista mukaasi selkeät ohjeet sekä pääsyn kurssin virtuaaliluokkaan, josta löydät opetetut tekniikat vielä
videon muodossa ja pääset laittamaan viestiä
ja kysymyksiä opettajalle myös kurssin jälkeen.
Lämpimästi tervetuloa mukaan! Lyhytkurssi.

Väkkäräntie 307
ke 18.00-20.15 18.9.-4.12. 8.1.-1.4.
Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu 58 € Ilm. 11.9. mennessä
Omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia!
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä kurssilaisten omien toiveiden mukaan.

Villasukkien alkeet

Huonekalujen kunnostus

1104152

Laitilan portti ma 10.00-12.15 16.9.-30.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € Ilm. 9.9. mennessä
Haluaisitko oppia neulomaan villasukat? Tämä
kurssi on tarkoitettu juuri sinulle! Et tarvitse aikaisempaa neulontakokemusta vaan liikkeelle
lähdetään alkeista ja keskitytään ihanien perusvillasukkien neulomiseen ja opetteluun silmukoiden luonnista lähtien. Lämpimästi tervetuloa iloiseen villasukkien maailmaan! Lyhytkurssi.

Sähkökitaran valmistus

1104159

Kappelimäen koulu
ke 17.30-21.15 11.9.-27.11. 8.1.-1.4.
Ohjaajana Jyrki Varjo
Kurssimaksu 140 € Ilm. 4.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan sähkökitara käsityönä
laadukkaista materiaaleista. Rakennettavan kitaran mallin voi valita joko kolmesta yleisimmästä kitaramallista eli Fenderin Telecaster
tai Stratocaster tai Gibsonin Les Paul -malleista tai valmistaa ns. sikarilaatikkokitaran.
Kurssimaksun lisäksi tulee materiaalikustannukset, jotka ovat noin 550 € yhtä kitaraa kohden. Materiaaleja hankitaan yhdessä. Kurssi kokoontuu Puutyökurssin kanssa samaan aikaan,
kokoontumisia ei ole jokaisen kuukauden kolmantena keskiviikkona. Kurssille otetaan vain
5 kurssilaista.

Puutyöpiiri keskustassa

1104160

Kappelimäen koulu ke 17.30-21.15
11.9.-27.11. 8.1.-2.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 62 € Ilm. 4.9. mennessä
Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta puusta sekä kalusteiden valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleista. Kurssi ei kokoonnu jokaisen kuukauden 3. keskiviikkona.

Naisten puutyöpiiri
keskustassa

1104161

Kappelimäen koulu
ma 18.00-21.00 16.9.-2.12. 13.1.-20.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 62 € Ilm. 9.9. mennessä
Valmistetaan erilaisia koriste- ja pieniä käyttöesineitä puusta. Ryhmä on tarkoitettu jonkin verran puutöitä aikaisemmin harrastaneille. Vuosittain voidaan ottaa mukaan muutamia
aivan alkeista aloittavia.

Väkkäräntie 307
ti 18.00-20.15 17.9.-3.12. 7.1.-31.3.
Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu 58 € Ilm. 11.9. mennessä
Valmistetaan puusta erilaisia käyttö- ja koristeesineitä kurssilaisten toiveiden mukaan.

Puutyö B Seppälässä

1104163

1104164

Kappelimäen koulu
to 18.00-21.00 19.9.-5.12. 9.1.-26.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 58 € Ilm. 12.9. mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta ja uusimista sekä perehtymistä tarkemmin perinteisiin pinnankäsittelymenetelmiin.

Uurnat ja arkut

1104165

Kappelimäen koulu pe 18.00-21.00
20.9.-29.11. Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 35 € Ilm. 13.9. mennessä
Kurssilla voi valmistaa puisen uurnan tai arkun
yhteisen mallin mukaan.

Jalkineiden valmistus

1104166

Suutarinliike Mikkonen
to 17.30-20.30 12.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Suutari Harri Mikkonen
Kurssimaksu 58 € Ilm. 5.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suutarin opissa erilaisia nahkajalkineita jalkojen mitat huomioiden.
Myös muut nahkatyöt, kuten esim. reput ja vyöt
ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on lastenkengästä bootsiin ja huopatossuun. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu, joka on esim. noin 100 €
bootseista tai noin 60 € puolikengistä. Kengät
voi valmistaa myös edullisesti kierrätysmateriaaleista.

Perinnepuukkokurssi A

1104167

Kappelimäen koulu ti 18.00-21.00
10.9.-26.11. 7.1.-31.3.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 58 € Ilm. 3.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen
puukko. Käytetään mahdollisuuksien mukaan
myös uusiomateriaaleja, kuten auton jousia ja
laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita
mukaan kurssille!

Perinnepuukkokurssi B

1104168

Kappelimäen koulu ke 18.00-21.00
11.9.-27.11. 8.1.-1.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 58 € Ilm. 4.9. mennessä
Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen puukko. Käytetään mahdollisuuksien mukaan uusiomateriaaleja, kuten auton jousia ja
laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita
mukaan kurssille!

Metallityö

1104171

Kappelimäen koulu
to 18.00-20.15 12.9.-28.11. 9.1.-16.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 50 € Ilm. 5.9. mennessä

Kurssilla saa ohjausta metallitöiden valmistamiseen, materiaalien hankintaan ja turvallisiin työskentelytapoihin. Voit tehdä kodin tarve- tai koriste-esineitä kynttilälyhtytelineestä
takkasettiin. Lisätietoja opettajalta: akseli.wikstrom@laitila.fi.

Lusikkakorut

1104174

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 7.9.-8.9.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € Ilm. 30.8. 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.

Hopeaketjun alkeiskurssi

1104179

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 23.11.-24.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 € Ilm. 15.11. mennessä
Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. Opitaan
vetämään (ohentamaan) tarvittaessa metallilankaa, tekemään siitä spiraali, josta sahataan lenkit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta.
Kurssilla voi tehdä ketjusormuksen, -korvikset,
ranne- tai kaulakorun tms. Myös solmionpidike onnistuu. Tarvikemaksu 3 €. Opettajalta saa
hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapihdit mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Kädentaitomessut Tampereella;
lähtö Laitilasta
1104185
Su 9.00-19.00 17.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 € Ilm. 14.10. mennessä
Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma
Tampereella! Euroopan suurimmat kädentaitomessut tarjoavat lukuisia näytteilleasettajia
tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpajoja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä
ja vinkkejä omaan tekemiseen. Matkalle lähdetään Laitilan linja-autoasemalta klo 9. Paluu n.
klo 19. Perilläoloaika messuilla n. 11.30-17.00.
Pääsylippu sisältyy matkan hintaan. Lisätietoa
messuista netissä www.tampereenmessut.fi

Verhoilu

1104191

Varppeen koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 12.10.-20.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 39 € Ilm. 8.10. mennessä
Monipuolisesti lasista eri tekniikoin. Ikkunatöitä,
valaisimia, koruja ym. Tutustu tiffany-tekniikkaan, lasimosaiikkiin, lasinsulatukseen. Ota mukaasi musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi (lasille), muistiinpanovälineet, piirustuspaperia,
lyijykynä, viivain, sakset. Laseja ja tarvikkeita
voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus maksetaan opettajalle 8 €. Lisätietoja opettajalta
puh. 050-559 0056.

Lasinsulatus

1104192

Varppeen koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 9.11.-10.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 5.11. mennessä
Värikkäitä sulatuksia uunisulatustekniikalla. Tule
tekemään lautasia, vateja, koruja, ikkunatöitä,
valaisimia ym. Kokeile valmistaa kuitulevystä muotti lautaselle oman mallisi mukaan, koruja muruista ja lasilevystä ym. Ota mukaasi
musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi(lasille),
muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä, sakset sekä viivain. Sulatuslaseja voi ostaa
kurssipaikalta. Työkalukorvaus 6 €. maksetaan
opettajalle. Sulatusmaksu työn koon mukaan.
Lisätietoja opettajalta puh. 050-5590056.

Havukranssit

1104196

Varppeen koulu ti 17.30-20.30
ke 17.30-20.30 to 17.30-20.30
10.12.-12.12.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 13 € Ilm. 2.12. mennessä
Tehdään joulukoristeita havusta, Voit tehdä
esim. kransseja, köynnöksiä, havupallon tai
vaikkapa hevosen pään. Mukaan omat sakset
ja punontalankaa. Materiaalia voi tuoda mukanaan, mutta myös opettajalta saa ostaa sitä.
Lyhytkurssi.

1104188

Kappelimäen koulu
ti 16.30-21.00 17.9.-5.11. 7.1.-3.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 58 € Ilm. 10.9. mennessä
Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä käsityöverhoiluna. Ensimmäisellä kerralla
puretaan verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan. Mukana kannattaa olla oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms.
työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen ja niittien poistamiseen.

Pientä kaunista jouluun

Melkein kaikkea lasista

1104189

Kappelimäen koulu ke 18.00-20.15
6.11.-27.11. Käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 28.10. mennessä
Valmistetaan jouluaiheisia koristeita ja pieniä
lahjoja opettajan tuomilla materiaaleilla ja työvälineillä. Joka kerta toteutetaan uusi tuote, joissa tekniikkoina ovat kirjonta, paperin taittelu,
rautalangan muotoilu tai olkityöt. Opettaja tuo
tarvittavat materiaalit. Materiaalimaksu 10 €.
Lyhytkurssi.

Tulossa

keväällä mm.

Riukuaidan valmistus 1104169
La-su 10.00-16.00

16.-17.5.

Hopeakoruja hiekkavalutekniikalla
1104170
Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00 4.-5.4.

Lusikkakorut

1104175

Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00 25.-26.4.

Lasinsulatus
Varppeen koulu
la-su 9.00-16.00

1104193
8.-9.2.

Lasityö
Varppeen koulu
la-su 9.00-16.00

1104194
14.-22.3.

LAITILA
Everyday English 1

Kielet

Kieltenopiskelu
on hauskaa ja
hyödyllistä, sekä hyvää aivojumppaa.
Tässä syksyllä alkavat kurssit.
Useimmat niistä jatkuvat keväällä,
mutta muista, että keväälle pitää
aina ilmoittautua erikseen!
Katso myös muiden osastojen kielikurssit. Niistäkin saattaa löytyä
joku sinulle sopiva!

Suomea ulkomaalaisille

Englantia eläkeläisille
1203101
Laitilan portti to 10.30-12.00
12.9.-5.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 € Ilm. 2.9. mennessä
Rauhallisesti etenevä englannin alkeiskurssi, joka on tarkoitettu aivan vasta-alkajille.
Sopii myös joskus vähän englantia opiskelleille, jos kaikki tuntuu unohtuneen. Oppikirjana
Destinations 1 (Otava). Taitotaso A1.

Englantia aivan alusta

1203111

Varppeen koulu ti 17.30-19.00
10.9.-26.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Vasta-alkajille tarkoitettu englannin kurssi. Jos
et ole koskaan opiskellut englantia tai joskus
kauan sitten opitut alkeet ovat täysin unohduksissa, tule mukaan aloittamaan englannin opiskelu aivan alusta. Oppikirjana Everyday English
Starter, Englantia aikuisille (Finn Lectura).
Taitotaso A1.

1203115

Varppeen koulu to17.30-19.00
12.9.-28.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu niille, jotka ovat englannin alkeita
vuoden pari joskus opiskelleet. Kurssilla opiskellaan englannin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. Oppikirjana Everyday
English 1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A1.

Everyday English 2

1203123

Varppeen koulu ke 17.30-19.00
11.9.-4.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi englantia pari kolme 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 5. Taitotaso A1-A2.

Englannin kertaus

Opisto järjestää eri tasoisia suomen kielen kursseja alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssit on suunnattu ennen kaikkea
maahanmuuttajille, joiden elämäntilanteeseen ei kokopäiväopiskelu sovellu. Osa
kursseista on ns. normaalia iltaopetusta,
joissa on saman suuruiset kurssimaksut
kuin opiston muillakin kursseilla. Osa on
vapaan sivistystyön uuden koulutustehtävän mukaista maahanmuuttajien luku- ja
kirjoitustaidon sekä suomen kielen koulutusta. Tämä koulutus on ilmaista maahanmuuttajille, joilla koulutustarve on kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan.
Laitilassa on alkamassa yksi ryhmä,
mutta opetusta voidaan järjestää enemmänkin, mikäli on tarvetta. Kurssi alkaa
syyskuussa ja tunnit pidetään tiistai-iltaisin. Opetus pyritään kuitenkin järjestämään niin, että kurssi soveltuu myös vuorotyössä oleville. Kurssin tarkempi sisältö
ja käytettävä materiaali riippuu osallistujien taitotasosta. Varsinaisten oppituntien
lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti verkossa.
Ilmoittautuminen elokuun aikana kieltenopettaja Päivi Ruusuvuorelle, jolta voi
kysellä myös lisätietoja kurssista
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai
puh. 044 585 3100.
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1203151

Varppeen koulu to 19.15-20.45
12.9.-28.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Kertaus- ja aktivointikurssi englannin perustiedot omaaville. Kurssilla kerrataan kielen rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa ja sen
tavoitteena on erityisesti suullisen kielitaidon
kehittäminen. Kurssin tarkempi sisältö riippuu
osallistujien kielitaidon tasosta. Käytettävä oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taitotaso B1.

Pora 2

1206121

Varppeen koulu
to 18.00-19.30 12.9.-28.11.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Venäjän kurssi kieltä pari vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii
myös kertauskurssiksi kieltä vähän enemmänkin
joskus opiskelleille. Oppikirjana Pora! 2, Venäjää
aikuisille (Otava). Taitotaso A2.

Buenas migas 1

1207113

Varppeen koulu ke 19.00-20.30
11.9.-4.12 FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu vuoden verran espanjan alkeita opiskelleille. Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa
arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava).
Aloitamme kertaamalla kirjan alkuosan tärkeimmät rakenteet sekä sanastoa ja jatkamme sitten
kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Bella vista 1

1208113

Varppeen koulu ma 17.00-18.30
2.9.-9.12. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 2.9. mennessä
Jos sinulla on italian opintoja takana n. 2-3 vuotta, tällä kurssilla on hyvä syventyä lisää kiehtovaan italian kieleen ja kulttuuriin. Kertailemme
ensin oppikirjan alkukappaleiden asioita, jonka jälkeen jatkamme eteenpäin ja opimme mm.
tärkeän aikamuodon perfektin. Aiheina mm. arkielämän sanasto ja ostoksilla käynti. Tunneilla
pyrimme tekemään paljon erilaisia suullisia harjoituksia esim. pelien avulla, kuuntelemme italialaista musiikkia ja tutustumme myös Italian
upeisiin paikkoihin. Rennossa ilmapiirissä kielen opiskelu on hauskaa, joten rohkeasti mukaan! Oppikirja Bella Vista 1 (Sanoma Pro), kappaleesta 10. Taitotaso A1-A2. Huom! Ei tunteja
14.10. - 11.11.

Parliamo italiano

1208131

Varppeen koulu ma 18.30-20.00
2.9.-9.12. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 2.9. mennessä
Italian jatkokurssi kieltä jo useamman vuoden
opiskelleille. Kurssin tavoitteena on aktivoida
suullista kielitaitoa ja saada sujuvuutta puhumiseen. Tunneilla keskustelemme mm. tutuista arkipäivän aiheista ja opiskelemme myös
erilaisten pelien avulla, jolloin kielen rakenteet
kertautuvat ja sanavarasto kasvaa. Kurssin sisältö rakentuu myös opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Opettajan materiaali. Taitotaso A2-B1.
Huom! Ei tunteja 14.10.-11.11.

Viittomat puheen
tukena 1

1298111

Varppeen koulu pe 17.30-20.45
la 10.00-15.00 18.10.-26.10.
Tulkki Mari Ahtiainen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 11.10. mennessä
Joudutko työssä tai vapaa-aikanasi tilanteisiin,
joissa toivoisit osaavasi edes vähän viittomia?
Tai tarvitsetko kotona lähiomaisesi kanssa viittomia puheen tukena? Kahtena viikonloppuna
kokoontuvalla kurssilla opiskellaan arkipäivän
elämässä tarvittavia viittomia ja harjoitellaan
niiden käyttöä puheen ohessa. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille. Monistemateriaali sisältyy
kurssimaksuun. Erityiskurssi.

Meie keelesild

1298221

Katso Uudenkaupungin kurssit sivu 21.

Kreikan alkeet

1298251

Katso Uudenkaupungin kurssit sivu 21.

Turkkia matkailijoille

1298261

Katso Uudenkaupungin kurssit sivu 21.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Eläkeläisten ATK-kurssi
3401101
Laitilan kirjasto to 12.00-15.00
12.9.-3.10. Tietotekniikan opettaja
Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 9.9. mennessä
Kurssilla kerrataan atk:n perusasioita rauhalliseen tahtiin, kuten tietokoneen ja tiedostojen
hallintaa, internetin, sähköpostin ja pilvipalvelun käyttöä, sekä kuvankäsittelyn alkeita. Aiheet
voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten
mukaisia. Kurssi sopii kaikille tietotekniikan perusasioiden kertausta kaipaaville. Kurssille kannattaa myös ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa
ole. Kirjaston oma langaton verkko mahdollistaa internetin käytön omalla koneella.

Pelaa shakkia verkossa ja
konetta vastaan

3401102

Varppeen koulu
ma 17.00-20.00 25.11.-9.12.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 18 € Ilm. 19.11. mennessä
Shakki on kahden pelaajan peli, mutta verkossa
peliä voidaan pelata toista pelaajaa tai konetta vastaan. Shakista kertovia sivustoja löytyy
netistä runsaasti, kuten myös erityisesti shakin

taitajille mukautettuja sivuja. Monelle innokkaalle shakin pelaajalle löytyy useita shakin peliversioita, joista pelaaja voi valita sopivimman.
Kurssi sopii kaikille shakkia harrastaville ja siitä kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan shakin
pelaamiseen verkossa konetta tai toisia pelaajia vastaan. Lisäksi kurssilla saa tietoa saatavilla
olevista omalle koneelle asennettavista shakki-peliohjelmista ja niiden turvallisesta lataamisesta ja asentamisesta. Kurssille kannattaa
ottaa mukaansa oma kannettava tietokone,
jota haluaa käyttää käytännön harjoittelussa.

Niksejä Wordin ja
Excelin käyttöön

3401121

Kappelimäen koulu
ma 17.00-20.00 21.10.-11.11.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 24 € Ilm. 15.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan Microsoft Wordin ja Excelin
näppäriin ominaisuuksiin. Kurssilla käydään lävitse Wordissa asiakirjan peruskäsittelyä, sivun
asetuksia, kappalemuotoilua, standardiasiakirjan tekotapaa, taulukoiden ja grafiikan lisäämistä asiakirjoihin ja erilaisia tallennustapoja, myös
valmiit asiakirjamallit tulevat tutuiksi. Excelin
osalta tutustutaan taulukon käsittelyyn työkirjassa, kaavoihin, täyttökahvan käyttöön, pikasuodatukseen, graafisiin kaavioihin, sekä taulukon tallentamiseen. Ohjelmistona käytetään
MS Officen ohjelmia.

Adobe Lightroom –
valokuvat kuntoon
ja järjestykseen

3401122

Kappelimäen koulu ti 17.00-20.00
8.10.-29.10. Valokuvaaja Hannu Koskela
Kurssimaksu 45 € Ilm. 26.9. mennessä
Hillitse kuvaähky! Adobe Lightroom on ammattilaisten ja harrastajien käyttämä ohjelma
valokuvien muokkaamiseen ja hallintaan. Tällä
Adobe Lightroom -kurssilla opit pitämään hyvää
huolta kuvakirjastostasi ja muokkaamaan kuvistasi laadukkaita ja julkaisukelpoisia. Kurssilla
opit esimerkiksi Adobe Lightroomin perusideat
eli häviömättömän kuvankäsittelyn ja kuvakirjaston käytön, käsiteltävien kuvien valinnat ja
kuvan perusominaisuuksien säätämisen, kuvan yksityiskohtaisemman muokkaamisen,
kuvien viemisen muihin formaatteihin, RAWformaatin mahdollisuudet, omien kuvakatalogien luomisen, kuvan metatiedostot, kuvien
tuomisen kamerasta tai muista lähteistä, sekä
kuvien käyttö- ja jakamistavat. Kurssille osallistujien pitäisi ottaa mukaan oman kannettavansa, johon Adobe Lightroom voidaan verkosta
ohjatusti ladata ja asentaa. Kurssilla käytettävän ohjelman ns. materiaalikustannukset ovat
n. 12,90 €/kk ja se on voimassa opiskelijalle hänen haluamansa ajan.

Avoin ATK- ja älylaitepaja

3401131

Kappelimäen koulu ke 17.00-20.00
4.9.-11.12. 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 4.9. 18.9. 25.9. 13.11.
20.11. ja 11.12. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse
ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa

LAITILA
Tietoturvakäytännöt
tietokoneissa ja
mobiililaitteissa

3401132

Kappelimäen koulu to 17.00-20.00
3.10.-17.10. Tietojenkäsittelyn
tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 18 € Ilm. 27.9. mennessä
Miten tarkistaa ja asentaa käyttöjärjestelmien ja
ohjelmien päivitykset tietokoneissa ja mobiililaitteissa? Hyvät salasanojen pituudet ja niiden
hallinta, kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöönotto verkkopalveluihin, salasanojen palautusten
mahdollistaminen eli puhelinnumeron rekisteröiminen omaan verkkopalveluun. Entä milloin
pitää ostaa uusi tietokone tietoturvan näkökulmasta? Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma
kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin,
jota haluaa käyttää käytännön harjoittelussa.

Päivitä Windows 7 tai 8
tietokoneesi
Windows 10 -versioon

3401133

Kappelimäen koulu to 17.00-20.00
14.11.-28.11. Tietojenkäsittelyn
tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 18 € Ilm. 8.11. mennessä
Windows 7 tuki loppuu vuoden 2020 alussa!
Voinko päivittää uuden Windows 10 -käyttöjärjestelmän omaan Windows 7 -koneeseen?
Tällä kurssilla tutustut Windows 10 siirtymisen
päivitysmahdollisuuksiin ja päivitystapoihin
Windows 7 ja jopa 8 järjestelmistä, joka on vielä joiltakin osin ilmaista. Kurssilla tutustut myös
Windows 10 asennus/päivitysmedian luontiin,
sekä Windows 10 perustoimintoihin ja -asetuksiin päivityksen jälkeen. Kurssille on suotavaa ottaa mukaansa oma kannettava Windows 7 tai 8
tietokoneensa, sekä myös asennusmedian luontiin sopiva normaali USB-muistitikku (minimikoko 8 GB, mutta mieluusti 16 GB tai suurempi).

Älypuhelimen käyttö tutuksi
(Android, iPhone)
3401134
Kappelimäen koulu ti 17.00-20.00
5.11.-19.11. Tietotekniikan
opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 30.10. mennessä
Älypuhelin tutuksi -kurssilla tutustutaan älypuhelimen käyttöön ja perusasetuksiin ja käyttötapoihin mm. kuvaamiseen ja kuvien hallintaan,
sekä netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien monipuolisiin ja hyödyllisiin ohjelmiin eli appeihin,
sekä niiden turvalliseen asentamiseen, hallintaan ja poistamiseen. Oma älypuhelin kannattaa
ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.
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Käytännön taidot

Vakka-opiston yhteinen sieniluento
ja -retki järjestetään
Uudessakaupungissa

Opi tunnistamaan
sieniä -luento

7198205

Pohitullin koulu ke 18.00-19.30
5.9. Kauppasienineuvoja
Matti Becker Kurssimaksu 5 €
Ilm. 5.9. mennessä
Tämä tilaisuus sopii syksyn sieniretkien
taustaksi. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvien kera: tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymispaikat, varusteasioita, ym. metsään ja sieniin liittyviä asioita.
Luento on kaikille kiinnostuneille suunnattu, maksu 5 € kerätään luentopaikalla.

Sieniretki

7198206

Retkikohde, lähtö Viikaisten koulun
pihalta ke 17.00-19.45 12.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €
Ilm. 5.9. mennessä
Säänmukainen varustus. Lähdetään
omilla autoilla tai kimppakyydeillä
Viikaisten koulun pihalta (Viikaistenkatu
3). Kurssimaksun 10 € voi maksaa käteisellä paikan päällä. Lyhytkurssi.

Kanakurssi pienkanalan
perustamista
suunnitteleville

7101122

ruokailuhetket. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu, joka maksetaan joka kerralla käteisellä
suoraan opettajalle.

Marsipaanikurssi

8102114

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ma 18.00-20.00 16.9.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 5 € Ilm. 9.9. mennessä
Opetellaan tekemään marsipaaniruusu ja
testataan kukkamuotteja. Opettaja näyttää vinkit marsipaanikakun kuorruttamiseen.
Lopuksi nautitaan kakkukahvit. Ota mukaan
leikkuulauta, pieni veitsi ja laatikko koristeille.
Materiaalimaksu maksetaan opettajalle.

Suklaaherkut

Varppeen koulu ke 18.00-20.00
2.10. -9.10. Eläinlääkäri Maija Penttilä
Kurssimaksu 10 € Ilm. 25.9. mennessä
Kahden kerran luentokurssilla perehdytään
pienkanalan perustamiseen liittyviin asioihin.
Ensimmäisellä luentokerralla aiheena on lainsäädäntö, kanarodut, kanojen hankinta ja pitopaikan olosuhteet. Toisella luentokerralla käydään läpi kanojen ruokintaa, käyttäytymistä ja
yleisimpiä sairauksia.

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ma 17.30.00-20.30 30.9.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € Ilm. 23.9. mennessä
Suklaa on monipuolinen raaka-aine leivonnassa. Kurssilla opetellaan suklaan saloja ja leivotaan erilaisia suklaaherkkuja. Materiaalimaksu
maksetaan opettajalle.

Retkeilytaitojen kertaus

Pikkusuolaiset

7198111

Varppeen koulu ti 17.30-20.00
1.10. -12.10. Eräopas Mari Starck
Kurssimaksu 24 € Ilm. 24.9. mennessä
Kertaa ja opi uusia retkeilytaitoja. aiheina kurssilla mm. luonnossa liikkuminen ja selviytyminen, retkiruokailu, majoittuminen ja erätaidot.
Kahtena iltana (1.10. ja 8.10.) käymme asioita
teoriassa läpi. Kurssin puolipäiväretkellä (5.10.
klo 9-13) harjoittelemme erilaisia erätaitoja ja
kurssin lopuksi (12.10. klo 9-17) teemme päivän
pituisen patikkaretken Kurjenrahkan kansallispuistoon ja jatkamme retkeilytaitojen kertausta.
Mukaan voivat tulla kaikki retkeilystä kiinnostuneet. Päiväretken kuljetus toteutetaan kimppakyydein ja retken kokonaiskesto on n. 8-9 tuntia.

Miehet keittiössä

8102111

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ti 18.00-20.15 10.9. -26.11. 7.1. -31.3.
Seppo Helenius
Kurssimaksu 48 € Ilm. 3.9. mennessä
Valmistetaan perinteistä ja maukasta kotiruo
kaa. Helppoa ja valtavan hauskaa. Lisukkeena
tarjoillaan huumorilla höystetyt ruoanlaitto- ja

8102115

8102116

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ma 17.30.00-20.30 21.10.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € Ilm. 14.10. mennessä
Suolaiset leivonnaiset maistuvat aina. Kurssilta
saa uusia ideoita ja reseptejä kahvipöydän pienistä suolaisista paloista. materiaalimaksu maksetaan opettajalle.

Saippuaa ja
kylpypommeja

8102120

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
pe 17.30-19.45 la 10.00-12.15
18.10. -26.10.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 10.10. mennessä
Kurssilla valmistetaan kylmämenetelmällä saippuoita, joissa käytetään öljyjä, rasvoja, hajusteita, väriaineita ja lipeää. Ensimmäisellä kerralla
on teoriaa, jossa tutustutaan valmistamiseen ja
suojavälineisiin sekä käydään läpi, mitä välineitä
ja aineita kurssilla tarvitaan. Valitaan myös valmistettavien saippuoiden reseptit. Toisella ker-

ralla valmistetaan saippuat ja kolmannella kerralla arvioidaan aikaansaannoksia ja tehdään
kylpypommeja. Opettaja hankkii raaka-aineet
ja niistä kurssilaiset valmistavat saippuoita, joista jokainen saa myös oman palan. Saippuoiden
hinta n.10-15 €.

Uutta ideaa ja lisäpotentiaalia
omien vaatteiden
stailaamiseen
8198120
Varppeen koulu la 10.00-15.00
26.10. Pukeutumisneuvoja
Anna-Sofia Lindroos
Kurssimaksu 6 € Ilm. 17.10. mennessä
Aina ei tarvitse ostaa uutta saadakseen uutta innostusta pukeutumiseen! Pakkaa ilmoittautumisen jälkeen saamiesi ohjeiden mukaan vaatetta ja asustetta mukaasi ja saat yllättyä miten
toinen voikaan keksiä yhdistelmiä, joita et ole
itse ennen keksinyt!! Konkreettiset vinkit omista
vaatteista antavat paljon enemmän kuin yleispätevät stailausvinkit. Pidetään yhdessä hauskaa! Tervetuloa!

Sisustussuunnittelu

9999130

Laitilan portti ti 14.30-16.00
1.10.-10.12.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 25 € Ilm. 24.9. mennessä
Kurssilla perehdytään sisustussuunnittelun
alkeisiin ja tehdään suunnitteluharjoitus tuttuun tilaan, esim. yksi huone omasta kodista.
Harjoituksen myötä tutustutaan suunnitteluprosessiin vaiheittain alusta loppuun ja tuotetaan suunnitelmaan kuuluvia dokumentteja.
Harjoittelemme mm. pohjapiirroksen piirtämistä käsin ja tilankäytön hahmottamista sen
kautta. Teemme materiaali- ja tuotevalintoja
ja tutustumme valintojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

Tulossa

keväällä mm.

Retkeilyn perusteet

LAITILA
Liikunta ja terveys
Liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti.
Kaikki liikuntakurssit on merkitty värikoodilla
ja voit valita itsellesi kuntotasosi tai teholtaan
miellyttävimmät tunnit.

Keltaiset tunnit: Lasten- ja nuorten tunnit
ovat suunniteltu eri ikäisille ja tasoisille liikkujille. Tunnit parantavat motorisia perustaitoja
ikätason tai herkkyyskauden mukaan. Lastenja 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.
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, korkeatehoisia ja haastavia. Tunnit sopivat hyvän kuntopohjan omaavalle liikkujalle,
mutta myös itseään haastavalle, perusterveelle liikkujalle.

Sovellettu lasten ja
nuorten liikuntaryhmä
8301101
Kappelimäen koulun liikuntasali
to 17.00-18.00 12.9-28.11. 9.1.-16.4.
Liikunnan tuntiopettaja Magdalena
Norrgård, apuohjaaja Runo Allén
Kurssimaksu 25 € Ilm. 5.9. mennessä
Matalan kynnyksen liikuntaryhmä soveltuu
7-13-vuotiaille, liikuntarajoitteisille lapsille ja
nuorille, ja heille, joilla on ongelmia toiminnanohjauksessa. Myös arat lapset ovat tervetulleita
mukaan. Pelaamme tuttuja joukkuepelejä ja leikimme sovelletusti niin, että jokainen saa nauttia liikunnan tuomasta ilosta ja hyvästä olosta
sekä toistensa seurasta.

Voimistelu

8301107

FinnLamex-hallin peilisali
pe 15.00-16.30 13.9-29.11. 10.1-17.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 35 € Ilm. 6.9. mennessä
Kouluikäisille suunnattu monipuolinen kurssi jossa yhdistyy akrobatia, joukkue ja tanssillinen voimistelu. Tunnilla harjoitellaan voimistelun perusteita kuten tasapaino, liikkuvuus,
hyppy, askel ja vartalo sarjoja.

Koululaisten sählyä
Itäkulmalla

8301108

Itäkulman nuorisoseurantalo
ke 18.00-19.30 2.10-4.12. 8.1.-18.3.
Ohjaajana Markus Soini
Kurssimaksu 35 € Ilm. 25.9. mennessä
Kurssi sisältää alkulämmittelyn, sählyn pelaamista, tekniikan ja temppujen opettelua sekä
loppuvenyttelyn. Mukaan omat mailat, suojalasit ja sisäpelikengät.

12
Muksujen kamppailukerho
5–6 -vuotiaille
8301109

Laitilan urheilutalo/painisali
to 17.00-18.00 19.9-28.11. 9.1.-16.4.
Muksujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 35 € Ilm. 12.9. 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 verryttely- tai
collegehousut

Junnujen kamppailukerho
7–10 -vuotiaat
8301110
Laitilan urheilutalo/painisali to 18.00-19.00
19.9-28.11. 9.1.-16.4. Junnujudoohjaaja Merja Ala-Olla Kurssimaksu 35 €
Ilm. 12.9. 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 verryttely- tai collegehousut.

Lasten jooga syksy

8301112

Opistotalo la 10.00-11.30 su 10.00-12.00
14.9-15.9. Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 6.9. mennessä
Lasten jooga 6-11 -vuotiaille. Lasten joogan viikonloppukurssilla teemme molempina päivinä
kaksi 45 minuutin mittaista joogakokonaisuutta.
Välissä pidämme tauon ja syömme pienet terveelliset eväät. Lasten joogassa pysähdytään
hengittämään ja aistimaan hengitystä. Kurssilla
tutustutaan jooga-asanoihin sadun merkeissä ja
tutustutaan omaan kehoon sekä sen liikuttamiseen. Pohdimme yhdessä myös mitä tarkoittavat
rentous ja rauhallinen läsnäolo erilaisten lapsille
sopivien harjoitusten kautta. Mukaan tarvitset
joustavat vaatteet, jooga-/jumppamaton, pienet
terveelliset eväät ja vesipullon. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla.

Joogaa nuorille
urheilijoille syksy

8301113

Opistotalo la 12.00-13.30 su 12.30-14.30
14.9-15.9 Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 6.9. mennessä
Joogaa nuorille urheilijoille on viikonloppukurssi 12-16 -vuotiaille. Molempina päivinä kaksi 45
min. Joogakokonaisuutta. Näiden kahden kokonaisuuden välissä pidämme tauon ja syömme
terveelliset eväät. Kurssilla keskitytään kehotuntemuksen lisäämiseen ja tätä kautta kehonhallinnan vahvistumiseen. Tutustumme asanaharjoitukseen ja teemme joogaharjoituksia, jotka
lisäävät liikkuvuutta, elastisuutta sekä voimaa.
Lisäksi pysähdymme hengittämään ja aistimaan
hengitystä. Teemme hengitysharjoituksia ja
käymme läpi hengitysharjoitusten positiivisia
vaikutuksia myös urheiluun. Pohdimme yhdessä myös mitä tarkoittavat lepo, palautuminen,
rentous ja rauhallinen läsnäolo tehden yhdessä
nuorille sopivia harjoituksia. Ota mukaasi joustavat vaatteet, jooga-/jumppamatto, terveelliset eväät ja vesipullo. Aikaisempaa kokemusta
joogasta ei tarvitse olla.

Akrobaattinen
jooga syksy

8301114

FinnLamex-halli, Peilisali la 10.00-12.00
su 10.00-12.00 5.10-6.10.
Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 27.9. mennessä

Akrobaattisen joogan lyhytkurssilla tutustutaan jo hieman vaativimpiin jooga-asanoihin.
Teemoina ovat sekä seisoma- että käsitasapainoliikkeet ja kehonhallinnan kehittäminen erilaisten asanaharjoitusten kautta. Tutustumme
myös inversioihin eli ylösalaisin oleviin asanoihin. Tunnilla opit miten hieman vaativimmissa
jooga-asanoissa kehonhallintaa tuetaan mm.
hengityksen avulla. (Kurssi sopii hyvässä fyysisessä kunnossa oleville ja jo joogan perusteet
tunteville.) Mukaan joustavat vaatteet, oma joogamatto sekä vesipullo.

Hathajooga

8301115

Opistotalo la 13.00-14.40 5.10-14.12.
11.1.-28.3. Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 50 € Ilm. 28.9. mennessä
Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen
rytmissä monipuolisia joogaliikkeitä ja -asanoita, jotka venyttävät, vahvistavat, virkistävät, rentouttavat ja tasapainottavat lempeästi koko kehoa. Keskittymiskyky paranee ja opit olemaan
paremmin läsnä tässä hetkessä. Kurssi sopii
sekä vasta-alkajalle että aiemmin joogaa harrastaneelle. Oma joogamatto ja rento vaatetus.

Hathajooga

8301118

Opistotalo ke 19.30-21.00 18.9-11.12.
22.1.-15.4. Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 € Ilm. 11.9. mennessä
Äijäjooga on hathajoogaa ja harjoitus perustuu
Suomen joogaliiton ohjeistukseen, jossa harjoitus alkaa aina virittäytymisellä ja siitä edetään
pikkuhiljaa kohti harjoituksen tavoiteasanaa.
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.

Kehonhuolto

Lattarimix

8301119

Laitilan Urheilutalon sali ma 18.30-19.30
16.9-9.12. 13.1.-4.5. Liikunnan AT, PT
Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 9.9. mennessä
Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti.
Tunnilla tehdään esim. syvävenyttelyjä, aktiivisia liikkuvuusharjoitteita, dynaamisia venytyksiä ja kiertoliikkeitä sekä käsitellään lihaskalvoja rullalla ja krapalla. Oma jumppamatto
ja vesipullo mukaan.

Tasapaino, liikkuvuus
ja kehonhuolto
8301120
FinnLamex-halli, Peilisali ti 11.0012.00 10.9-26.11. 7.1.-14.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä

8301121

Laitilan Urheilutalon sali ke 17.00-18.00
18.9-11.12. 15.1.-29.4. Liikunnan AT,
PT Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 11.9. mennessä
Tanssin iloa helpoin askelkuvioin. Musiikkia laidasta laitaan eripuolilta maailmaa. Välissä (1-2
kappaletta/tunti) pientä lihaskuntoa musiikin
tahtiin. Vesipullo ja mukavat tossut varusteina.

Kehonhuolto
8301117

Opistotalo ke 17.45-19.15 18.9-11.12.
22.1.-15.4. Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 € Ilm. 11.9. mennessä
Kurssilla tehdään rauhallinen puolentoista tunnin joogaharjoitus, jonka rakenne perustuu
Suomen joogaliiton ohjeistukseen. Harjoitus
alkaa aina virittäytymisellä, jonka jälkeen tulee
lämmittely ja valmisteluvaiheet, jotka tähtäävät
sen kertaiseen tavoiteasanaan. 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.

Äijäjooga

Tunnilla avataan ja rentoutetaan lihaksia erilaisin menetelmin sekä välinein. Välineinä käytetään sekä perinteistä että kahvallista foam rolleria, nystyräpalloa ja erilaisia venyttelytekniikoita.
Nystyräpallon avulla poistat lihaskireyttä, parannat verenkiertoa, aktivoit hermostoa sekä teet
rentoutumisharjoituksia. Nystyräpallo sopii erityisesti alaselän hierontaan, niska-hartiaseudun
hierontaan istuen sekä jalkojen ja jalkapohjien
hierontaan. Foam rollerilla palautetaan pehmytkudosten, sekä lihaskalvojen eheys ja pituus.
Tunti suositellaan yhdistämään FytoFit tunnin
kanssa peräkkäin, jolloin saadaan parhaimmat
tulokset kehonhuollosta. Omat välineet mukaan.

8301122

Laitilan Urheilutalon sali ke 19.00-19.30
18.9-11.12. 15.1.-22.4. Liikunnan AT,
PT Katja Kataja Kurssimaksu 35 €
Ilm. 11.9. mennessä
Kehonhuoltoa eri muodoissa. Lihaskalvokäsit
telyjä rullalla ja muilla välineillä, aktiivista venyttelyä ja liikkuvuussarjoja. Tulethan tunnille valmiiksi lämmitelleenä ja mukanasi jumppamatto.

Kuntojumppa

8301124

FinnLamex-hallin peilisali
pe 16.30-18.00 13.9-29.11. 10.1-17.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 € Ilm. 6.9. mennessä
Kaikenkuntoisille kuntoliikkujille. Monipuolista
lihaskuntoa ja liikuntaa eri välineitä hyödyntäen. Loppuun perusteellinen venyttely.

Lattarimix aamu

8301125

Laitilan Urheilutalon sali to 10.00-11.00
19.9-12.12. 16.1.-30.4. Liikunnan AT,
PT Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 11.9. mennessä
Tanssin iloa helpoin askelkuvioin. Musiikkia laidasta laitaan eripuolilta maailmaa. Välissä (1-2
kappaletta/tunti) pientä lihaskuntoa musiikin
tahtiin. Vesipullo ja mukavat tossut varusteina.

Core

8301127

FinnLamex-halli, Peilisali ti 9.00-10.00
10.9-26.11. 7.1.-14.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä
Core tunnilla kehitetään keskivartaloa- ja kehonhallintaa. Liikkeissä keskitytään keskivartalon pinnallisten ja syvien lihasten harjoittamiseen sekä kehonhallinnan parantamiseen. Core
sopii niin aloittelijoille kuin jo pitkään liikuntaa
harrastaneille. Voit itse säädellä treenin rankkuusastetta, joten se on ihanteellinen harjoitus jokaiseen elämäntilanteeseen. Keskivartalon
syvien sekä pinnallisten lihasten vahvistamista
suositellaan kaikille. Tunnilla opit kannattelemaan kehoasi ryhdikkäästi, parannat tasapainoa sekä kehon yleistä hallintaa. Tunti alkaa aina
kevyellä lämmittelyllä, jossa kehoa avataan rauhallisilla ja yksinkertaisilla liikkeillä. Varsinaisessa
treeniosuudessa harjoitetaan keskivartalon lihaksista vatsaa, selkää ja pakaroita monipuolisesti. Osa liikkeistä keskittyy syvien lihasten aktivointiin, kun toiset taas pinnallisten lihasten

LAITILA
harjoittamiseen. Osa liikkeistä haastaa tasapainoa. Lopussa pidetään lyhyet venyttelyt. Tunti
ei sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo ja pieni pyyhe.

Naisten kuntojumppa aamu

8301128

Laitilan Urheilutalon sali ma 10.30-11.30
16.9-9.12. 13.1.-4.5. Liikunnan AT, PT
Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 9.9. mennessä
Jumppa keskittyy lihaskuntoon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. Käytetään oman
kehon painoa ja eri välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-selkä, rvp, keppijumppa jne.

Naisten kuntojumppa ilta

8301129

8301133

Laitilan Urheilutalon sali ke 18.00-19.00
18.9-11.12. 15.1.-29.4.
Ohjaajana Katja Kataja
Kurssimaksu 45 € Ilm. 11.9. mennessä
Käydään läpi kahvakuulaurheilun perusliikkeet.
Tunti rakentuu vaihtelevista teemoista: otekestävyyttä ja liikepattereita, joissa erityisesti tekniikkaharjoitteita. Haastetaan koko keho. Oma
kuula, juomapullo ja jumppamatto mukaan.

Kehon muokkaus ja
kiinteytys+core

8301134

FinnLamex-halli, Peilisali to 18.3020.00 12.9-28.11. 9.1.-16.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 50 € Ilm. 5.9. mennessä
Tehokas tunti! Kehonmuokkaus sopii sinulle, jos
tavoitteenasi on kiinteytyä ja kehittää lihaksistoasi. Tunnilla treenataan tehokkaasti monipuolisin menetelmin ja eri välinein kaikki päälihasryhmät läpi. Tunnilla yhdistyy voimaharjoittelu
levypainoilla ja tangolla sekä sykkeen nostatus. Lopussa core osuus, jossa työstetään keskivartalon tuki, syvät ja pinnalliset lihakset läpi.

Rvp

8301135

Varppeen koulun iso liikuntasali
ti 19.00-20.00 10.9-26.11. 7.1.-14.4.
Liikunnan tuntiopettaja
Magdalena Norrgård Kurssimaksu 45 €
Ilm. 3.9. mennessä
Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen lämmittely. Lihaskunto-osuus, jossa keskitytään
reisien, vatsan ja pakaroiden alueen lihaksiin.
Lopussa venyttely. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

Kuntopalloharjoittelu

Kuntopallolla harjoittelu kehittää lihasvoimaa, nopeutta ja räjähtävyyttä, keskivartalon
hallintaa sekä tasapainoa ja koordinaatiota.
Kuntopallo korvaa hyvin muut vapaat painot.
Kuntopalloharjoittelulla muokkaat tehokkaasti
vartaloa lihaksikkaammaksi tai kiinteämmäksi.
Kuntopallolla voi tehostaa monia kehonpainolla tehtäviä liikkeitä, mikä tuo treeniin haastetta
sekä mahdollistaa monipuolisemmat liikkeet,
joissa useat lihakset joutuvat työskentelemään
yhtaikaa. Pallo on todella tehokas kuntoiluväline etenkin keskivartalon lihaksille. Treeni polttaa tehokkaasti myös rasvaa, sillä siinä yhdistyy
lihasvoimaharjoittelu ja aerobinen harjoittelu.
Tunti sopii hyvin myös urheilijoille ja suositellaan yhdistämään juoksukoulu kurssin kanssa.

Juoksukoulu

Laitilan Urheilutalon sali ma 17.30-18.30
16.9-9.12. 13.1.-4.5. Liikunnan AT, PT
Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 9.9. mennessä
Jumppa keskittyy lihaskuntoon, kehonhallintaan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. Käytetään oman
kehon painoa ja eri välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-selkä, rvp, keppijumppa jne. Tähän jumppaan voivat osallistua ne, jotka haluavat jumpata aamupäivällä, mutta myös
vuorotyöläiset ovat tervetulleita. Vuorotyöläiset
voivat valita viikoittain osallistuvatko kuntojumpan aamu- vai iltavuoroon. aamun kuntojumppa kokoontuu 10.30-11.30.

Kahvakuula
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8301136

FinnLamex-halli, Juoksusuora
su 19.00-20.00 15.9-1.12. 12.1.-19.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 8.9. mennessä

8301137

FinnLamex-halli, Juoksusuora
su 18.00-19.00 15.9-1.12. 12.1.-19.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 8.9. mennessä
Juoksukoulussa tehdään juoksutekniikkaa tukevia harjoitteita kuten koordinaatioita, juoksutrillejä ja juoksulihaksia vahvistavia liikkeitä.
Monipuoliset juoksuharjoitteet parantavat hapenottokykyä, juoksun taloudellisuutta, nopeutta ja koko vartalon lihaskuntoa.

Äijäjumppa

8301138

FinnLamex-halli, Peilisali to 20.0021.00 12.9-28.11. 9.1.-16.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 5.9. mennessä
Äijäjumppa on nimensä mukaan suunnattu vain
miehille. Miesten omassa kuntojumpassa keskitytään perusliikkeisiin ja vaikeat koreografiat
jätetään pois. Tunneilla on vaihtuva teema toiveidenkin mukaan. Tunnilla tutustumaan vapailla painoilla harjoittelemiseen, kehon huoltoon ja
venyttelyyn sekä perus kuntopiiriharjoitteluun.

Kuntosalicircuit

8301139

Kuntokeskus Kuntokukko ti 6.30-7.30
10.9-26.11. 7.1.-14.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä
Kuntosalicircuitissa tehdään monipuolinen kiertoharjoittelu kuntosalilaitteita hyväksi käyttäen.
Tunnilla saa ohjeita laitteiden käytöstä ja oikean
vastuksen valitsemisessa. Yksittäistä liikettä tehdään minuutti, kierroksia kolme ja niiden välissä
aina juomatauko. Liikkeet suunnitellaan jokaiselle tunnille siten, että kaikki lihasryhmät saavat
töitä. Tunti ei vaadi aikaisempaa liikuntakokemusta eikä sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi
sisäliikuntavarusteet, vesipullo ja pieni pyyhe.

Spinning 45min

8301140

NurkkaGym ma 19.15-20.00
9.9-25.11. 13.1.-6.4.
Spinningohjaaja Rebecca Järvinen
Kurssimaksu 60 € Ilm. 2.9. mennessä
45 min. spinning on tehokas ja raskas vauhtikestävyysalueen tunti vaihtelevassa maastossa. Tunti soveltuu hyvän kuntopohjan omaaville liikkujille. Mukaan tarvitset pienen pyyhkeen,
vesipullon ja halutessasi sisäpyöräily jalkineet.
Paikka: NurkkaGym, Santilantie 2.

Spinning 60min

8301174

NurkkaGym to 18.00-19.00
12.9-28.11. 16.1.-16.4.
Spinningohjaaja Rebecca Järvinen
Kurssimaksu 65 € Ilm. 5.9. mennessä
60 min. spinning on monipuolinen ja tehokas
sisäpyöräilytunti vaihtelevassa maastossa. Tunti

kehittää hapenottokykyä ja parantaa aerobista kuntoa. Tunti soveltuu hyvän kuntopohjan
omaaville liikkujille. Mukaan tarvitset pienen
pyyhkeen, vesipullon ja halutessasi sisäpyöräily jalkineet. Paikka: NurkkaGym, Santilantie 2.

Fytofit

8301144

FinnLamex-halli, Peilisali ti 10.0011.00 10.9-26.11. 7.1.-14.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä
FytoFit on terveysliikuntatunti, joka sopii erityisen hyvin niska-, hartia-, ja selkävaivaisille.
FytoFit-tunnilla käytetään jumppakeppiä, jättijumppapalloa ja mattoa. Tunnilla tehdään koko
vartaloa avaavia ja vahvistavia liikkeitä musiikin
tahtiin. Tunti ei sisällä vaikeita askelsarjoja tai
liikkeitä. FytoFit-tuntia suositellaan yhdistämään
syvävenyttelytunnin kanssa peräkkäin, jolloin
saadaan parhaimmat tulokset kehonhuollosta.

Kuntoliikuntaa
Leinmäellä

8301145

Leinmäen kylätalo to 17.30-18.30
19.9-12.12. 16.1.-30.4. Liikunnan AT,
PT Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 12.9. mennessä
Monipuolista ja vaihtelevaa jumppaa. Välineinä
oman kehon paino, kepit, kahvakuulat, jumppakuminauhat. Lopuksi hyvä, kattava venyttelytuokio. Koostetaan jumppa ryhmän toivomuksien mukaiseksi. Sopii hyvin myös senioreille.

Naisten kuntoliikuntaa
Itäkulmalla
8301147
Itäkulman nuorisoseurantalo
to 18.30-19.30 12.9-28.11. 9.1.-2.4.
Ohjaajana Taru Nieminen
Kurssi-maksu 45 € Ilm. 5.9. mennessä
Käydään läpi kaikki lihasryhmät. Alkuverryt
telyssä nostetaan sykettä helpoilla askelluksilla, jonka jälkeen tehdään kiinteyttävät ja vahvistavat lihaskuntoliikkeet. Lopuksi venyttelyt.
Kokoontuminen syksyllä Katinhännässä nuorisoseurantalolla ja keväällä Itäkulman koululla.

Liikuntaa
Itäkulmalla

8301149

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 18.00-19.30 24.9-3.12. 7.1.-24.3.
Ohjaajana Leena Soini Kurssimaksu 45 €
Ilm. 17.9. mennessä
Sisältää alkulämmittelyn ja sen jälkeen ohjattuna erilaista liikuntaa, jumppaa, kuntopiiriä, lentopalloa ym. Lopuksi venytellään. Ota mukaasi
makuualusta, sopivat jalkineet ja juomapullo.

Ikämiesten
kuntopiiri

8301150

Laitilan Urheilutalon sali to 19.00-21.00
19.9-5.12. 9.1.-9.4. Ohjaajana
Jari Kiveinen Kurssimaksu 45 €
Ilm. 12.9. mennessä
Sisältää alkuverryttelyn, ohjattua jumppaa ja
pääosin lentopalloa. Kurssi on tarkoitettu yli
35-vuotiaille kuntoilijoille.

Kuntoliikuntaa
Suontakana

8301155

Suontaan koulu to 19.00-20.00
19.9-12.12. 16.1.-30.4. Liikunnan AT,
PT Katja Kataja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 12.9. mennessä
Lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikkuvuutta. Käytetään oman kehon painoa ja eri välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja esim. niskaselkä, rvp, keppijumppaa, kehonhuoltoa jne.

Circuit

8301162

FinnLamex-halli, Peilisali to 17.3018.30 12.9-28.11. 9.1.-16.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 5.9. mennessä
Kiertoharjoittelu on tehokas tunti, jossa yhdistetään lihaskunto- ja aerobinen harjoittelu eri
välineitä hyödyntämällä. Soveltuu erinomaisesti kehon muokkaukseen ja rasvanpolttoon.
Viikoittain vaihtuvat liikkeet takaavat sen, että
tunnit ovat aina erilaisia ja kehittäviä.

Sydänliikkuja
8301165
Laitilan Urheilutalon sali ma 16.00-17.00
16.9-9.12. 13.1.-4.5. Liikunnan AT, PT
Katja Kataja Kurssimaksu 25 €
Ilm. 9.9. mennessä
Lihaksistoa voimistavaa liikuntaa. Keppejä, kuminauhoja, käsipainoja välillä apuna käyttäen.
Ota mukaan oma jumppa-alusta ja juomapullo.

Tuolijumppa
8301171
Opistotalo ma 12.00-13.00 16.9-9.12.
13.1.-4.5. Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 25 € Ilm. 9.9. mennessä
Tuolijumpassa jumpataan istuallaan ja jokainen voi tehdä liikkeet oman kuntonsa ja vointinsa mukaan. Lihaskuntoa harjoitellaan melkein huomaamatta. Sisältää jokaiselle sopivia
venyttelyitä ja jumppaliikkeitä. Tavoitteena on
kunnon ja yleisen toimintakyvyn ylläpitäminen.

Kuntoliikunta
yli 65-vuotiaille
8301172
Laitilan Terveyskoti ti 10.15-11.15
17.9-19.11. 14.1.-7.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 30 € Ilm. 10.9. mennessä
Ikääntyneille sopivaa musiikkiliikuntaa, jonka
sisältö ja ohjaaja vaihtelevat. Mukaan ei tarvita
omia välineitä. Ohjelmat kuormittavat ja virkistävät sopivasti koko kehoa.

Ikäihmisten
kuntosali A

8301183

Laitilan Terveyskoti pe 12.00-13.00
20.9-22.11. 17.1.-10.4.
Terveyskodin ohjaajat Kurssimaksu 50 €
Ilm. 9.9. mennessä
Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu senioriliikunnan vaihtoehdoksi. Ohjauksessa käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja sisältää alkulämmittelyn lisäksi harjoittelua kuntovälinein
ja ikäihmisille suunnitelluin laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava venyttelytuokio.

Ikäihmisten
kuntosali B

8301184

Laitilan Terveyskoti ti 13.00-14.00
17.9-19.11. 14.1.-7.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 € Ilm. 10.9. mennessä
Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu senioriliikunnan vaihtoehdoksi. Ohjauksessa käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja sisältää alkulämmittelyn lisäksi harjoittelua kuntovälinein
ja ikäihmisille suunnitelluin laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava venyttelytuokio.

LAITILA
Allasvoimistelu A

8301186

Laitilan Terveyskoti to 11.00-11.45
19.9-21.11. 16.1.-9.4.
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 50 € Ilm. 9.9. mennessä
Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä
vedessä pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm
syvä ja tasapohjainen sekä soveltuu hyvin ikä
ihmiselle tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen
pääsyä helpottavat kaiteet molemmin puolin tai hissi. Reippaan alkulämmittelyn jälkeen
tehdään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja rentoutus.

Allasvoimistelu B

8301187

Laitilan Terveyskoti pe 10.00-10.45
20.9-22.11. 17.1.-10.4. Kurssilla useita
ohjaajia Kurssimaksu 50 €
Ilm. 9.9. mennessä
Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä
vedessä pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm
syvä ja tasapohjainen sekä soveltuu hyvin ikä
ihmiselle tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen
pääsyä helpottavat kaiteet molemmin puolin tai hissi. Reippaan alkulämmittelyn jälkeen
tehdään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja rentoutus.

Allasvoimistelu C
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Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

Erityisryhmien
vesiliikunta
8301195
Laitilan uimahalli
ke 18.00-18.45 18.9-4.12. 8.1.-1.4.
Uimahallin ohjaaja Kurssimaksu 25 €
Ilm. 11.9. mennessä
Monipuolista vesiliikuntaa mukaansatempaavan musiikin tahdissa. Ryhmä sopii kaikille erityisryhmiin kuuluville aikuisille yksin tai oman
avustajan (avustajalle vapaa pääsy) kera. Tunnit
sisältävät vaihtelevasti vesijumppaa, vesikorista, tanssia, muita vesipallopelejä, uimaopetusta ja muuta vesiliikuntaa. Kurssimaksun lisäksi
maksetaan uimahallin pääsymaksu.

Tulossa

keväällä mm.

Joogaa nuorille
urheilijoille
Opistotalo la 12.00-13.30
su 12.30-14.30 25.1.-26.1.

Lasten jooga
8301188

Laitilan Terveyskoti ti 12.00-12.45
24.9-26.11. 14.1.-7.4. Kurssilla useita
ohjaajia Kurssimaksu 50 €
Ilm. 17.9. mennessä
Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä
vedessä pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm
syvä ja tasapohjainen sekä soveltuu hyvin ikä
ihmiselle tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen
pääsyä helpottavat kaiteet molemmin puolin tai hissi. Reippaan alkulämmittelyn jälkeen
tehdään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja rentoutus.

Akrobaattinen jooga

8301191

Laitilan uimahalli ma 19.00-19.45
16.9-2.12. 13.1.-6.4. Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 45 € Ilm. 9.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin vesijumppa-altaassa. Käytössä erilaisia vesiliikuntavälineitä lihaskunto- ja jumppaliikkeiden tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja
soveltuu parhaiten työikäisille. Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

Vesijumppa B

8301192

Laitilan uimahalli
ke 19.00-19.45 18.9-4.12. 8.1.-1.4.
Uimahallin ohjaaja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 4.9. mennessä
Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin vesijumppa-altaassa. Käytössä erilaisia vesiliikuntavälineitä lihaskunto- ja jumppaliikkeiden tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja
soveltuu parhaiten työikäisille. Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

Vesijuoksu

8301193

Laitilan uimahalli ma 19.45-20.30
16.9-2.12. 13.1.-6.4.
Uimahallin ohjaaja Kurssimaksu 45 €
Ilm. 9.9. mennessä
Syvänvedenjumpassa käytetään vesivöitä, joilla
vesijuostaan sekä tehdään erilaisia lihaskuntoja jumppaliikkeitä. Tunti on tehokas, mutta sovellettavissa jokaiselle oman kunnon mukaan.

8302121

Laitilan Terveyskoti
ma 15.15-16.15 23.9.-25.11. 13.1.-6.4.
Terveyskodin fysioterapeutti Jenni Lehto
Kurssimaksu 50 € Ilm. 16.9. mennessä
Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niskaselkäryhmässä kiinnitetään huomiota rangan
hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Ryhmässä etsitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa.
Ryhmä on tarkoitettu pienistä niska- hartia- tai
selkävaivoista kärsiville.

Niska- ja selkäryhmä B

8302122

Laitilan Terveyskoti
ma 16.30-17.30 23.9.-25.11. 13.1.-6.4.
Terveyskodin fysioterapeutti Jenni Lehto
Kurssimaksu 50 € Ilm. 16.9. mennessä
Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niska-selkä
ryhmässä kiinnitetään huomiota rangan hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Ryhmässä etsitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa.
Ryhmä on tarkoitettu pienistä niska- hartia- tai
selkävaivoista kärsiville.

Tasapainoryhmä A
8302125

8301105

Opistotalo la 10.00-11.30
su 10.00-12.00 25.1.-26.1.

8301107

FinnLamex-halli, Peilisali
la 10.00-12.00 su 10.00-12.00
8.2.-9.2.

Terveys
Naisten hyvinvointi

Vesijumppa A

8301103

Niska- ja selkäryhmä A

8302105

Laitilan Terveyskoti ma 17.30-18.30
23.9.-21.10. Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 15 € Ilm. 16.9. mennessä
Heikot lantionpohjalihakset saattavat olla
syynä esimerkiksi virtsankarkailuun, joka on
yleisempi vaiva kuin ihmiset uskovatkaan.
Lantionpohjalihasten joustavuus heikkenee
ikääntyessä, mutta virtsankarkailu ei ole sairaus eikä edes kuulu normaaliin ikääntymiseen.
Jokapäiväiset toiminnot, kuten nauraminen, yskiminen, tavaroiden nostaminen tai jopa kävely saattavat aiheuttaa kiusallista vaivaa. Kurssin
tavoitteena on parantaa elämänlaatua tunnistamalla ja vahvistamalla lantionpohjalihasten
toimintaa. Tietoisuus lantionpohjanlihaksista
parantaa koko kehon hallintaa.

Juttu-tupa, kohtaamispaikka
afaattisille henkilöille
8302120
Laitilan portti ti 9.30-12.00
1.10.-3.12. Sosionomi (AMK)
musiikkiterapeutti Elise Erämaa
Kurssimaksu 15 € Ilm. 24.9. mennessä
Juttu-tupa on kohtaamispaikka afaattisille henkilöille. Tavoite on edistää osallisuutta sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun ja kommunikoinnin sekä vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä. Kommunikaatiota
treenataan teemakeskustelujen, pelien, kulttuurin ja musiikin avulla. Juttu-tupa järjestetään yhteistyössä Aivoliitto ry:n kanssa. Myös
paikalla voi ilmoittautua. Lisätietoja opettajalta puh. 050 331 0693.
Juttu-tupa jatkuu keväällä.

Laitilan Terveyskoti ke 9.30-10.30
18.9.-20.11. 15.1.-25.3.
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu 40 € Ilm. 12.9. mennessä
Pienryhmässä harjoitellaan ja opitaan mitä asioita tulee huomioida vahvemman tasapainon
saavuttamiseksi. Tunneilla annetaan tietoa tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja niitä pyritään yhdistämään toiminnallisiksi harjoitteiksi arkiaskareisiin, jolloin turvallista harjoittelua
on helppo jatkaa kotona. Harjoitteet pyritään
muokkaamaan jokaiselle sopiviksi kuntotaso
huomioiden. Ohjauksessa keskitytään lihasvoima- ja tasapainoharjoituksiin tavoitteena parempi liikkumisturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.

Tasapainoryhmä B
8302126
Laitilan Terveyskoti ke 10.30-11.30
18.9.-20.11. 15.1.-25.3.
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu 40 € Ilm. 12.9. mennessä
Pienryhmässä harjoitellaan ja opitaan mitä asioita tulee huomioida vahvemman tasapainon
saavuttamiseksi. Tunneilla annetaan tietoa tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja niitä pyritään yhdistämään toiminnallisiksi harjoitteiksi arkiaskareisiin, jolloin turvallista harjoittelua
on helppo jatkaa kotona. Harjoitteet pyritään
muokkaamaan jokaiselle sopiviksi kuntotaso
huomioiden. Ohjauksessa keskitytään lihasvoima- ja tasapainoharjoituksiin tavoitteena parempi liikkumisturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.

Avustajakurssi

8302140

Poukanvillen hyvinvointikeskus
pe 14.30-16.00 4.10.-18.10.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 10 € Ilm. 26.9. mennessä
Eväitä omaishoitajille ja vapaaehtoisille avustajille. Kurssilla annetaan avustamisen käytännön opetusta ja vinkkejä arkeen, kuten miten
avustan pyörätuoli/rollaattori -liikkujaa tai miten autan heikkokuntoista siirtymisissä. Tietoa
erilaisista avustamistilanteista. Kurssilla kuullaan myös eri tuomista rajoitteista, apuvälineistä ja etäyhteyksistä.

Unentaidot

8302147

Varppeen koulu ti 17.30-19.00
10.9.-15.10. 15.1.-26.2. Psykiatrinen
sairaanhoitaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 3.9. 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.

UUSIKAUPUNKI
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Luennoille voi
ilmoittautua
ennakkoon opiston nettisivujen
kautta. Ilmoittautumisen
yhteydessä kannattaa maksaa
luentomaksu. Ennakkoon maksettu
luentomaksu tekee luennolle
saapumisesta sujuvampaa.
Luentomaksut voi myös maksaa
paikalla käteisellä.

1301202

Kulttuurikeskus Cruselli Joka 4. viikko
to 18.00-20.00 19.9.-12.12. Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua Ilm. 19.9. mennessä
Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihisto
riallisen yhdistyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset illat jatkuvat tuttuun
tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja maksuttomia kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. Syksyn illat klo 18-20.00. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:
19.9. Juha Sahi: Riskien minimointia ja resurssien maksimointia vakkasuomalaisessa laivanrakennuksessa 1800-luvun toisella puoliskolla
- Tutkimus laivanrakennusmestari J.H. Sotkan
(1835-1914) yhteistyöverkostojen ja laivanrakennustoiminnan kehityksestä
17.10. Yrjö Kaukiainen: Aarrelaivat ja merkkitulet - Turunmaan ulkosaaristo 1700-luvulla.
14.11. Pirita Frigren: Suomalaisten merenkulkijoitten liikkuvuuden historia.
12.12. Johanna Pakola: Vaarallisilla vesilla Salakuljetusta ja seprakauppaa Suomenlahdella
ja/tai Alpo Tuurnala: Vanadis – Suomalaisfregatti
maailmanhistorian tyrskyissä. Kokoontumiset
kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 11).

Merihistorian
perinnepiiri

Viikaisten koulu ti 18.00-19.30 17.9.
Hallintojohtaja Matti Jalava
Luentomaksu 6 € Ilm. 17.9. mennessä
Nuhjan saaren torpassa 1842 syntynyt poika sokeutui viisivuotiaana. Uudenkirkon (Kalannin)
Männäisille äitinsä kanssa muuttaneesta
Herman-pojasta kasvoi kuitenkin monitaitoinen mies, joka palveli Uudenkirkon seurakuntaa kirkonkellojen soittajanakin 60 vuotta. Hän
oli myös Männäisten koulun puunhakkaaja ja
vahtimestarina yli 40 vuotta. Sokea Herman oli
aikansa julkkis erinomaisen muistinsa ansiosta.
Moniin sanomalehtiin hän kirjoitti – saneli juttuja. Erinomainen lauluääni vei hänet kirkkoon
esilaulajaksi 30 vuodeksi ja laulunopettajakasikin kansakouluun kahdeksaksi vuodeksi. Matti
Jalava on kerännyt tietoja Herman Itäsen monipuolisesta elämästä.

Amerikansuomalaiset
tänään

Historia
Merelliset illat, syksy

Sokea Herman – kirkon ja
koulun monipuolinen palvelija
1800-luvun Kalannista 1301207

1301205

Hotelli Aquariuksen Waltikka-kabinetti
Joka 3. viikko to 18.00-19.30
12.9.-28.11. Merihistoriallisen
yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 € Ilm. 12.9. mennessä
Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uuden
kaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka tarkoituksena
on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen
kerääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Tarpeen mukaan kokoontumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita
esim. Forum Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät syyskaudella: 12.9., 3.10., 31.10.,
7.11. ja 28.11. Kokoontumispaikkana hotelliravintola Aquariuksen Waltikka-kabinetti, jollei toisin ilmoiteta.

1301209

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 22.10.
FT Tuomas Hovi Luentomaksu 6 €
Yhdysvalloissa asuu yli 600 000 ihmistä, jotka
identifioituvat amerikansuomalaisiksi tai jotka ilmoittavat omaavansa suomalaiset juuret.
Nämä ihmiset tuovat amerikansuomalaista
identiteettiään esiin sekä ylläpitävät ja kehittävät sitä erilaisten järjestöjen, juhlien ja tapahtumien kautta. Tällä luennolla tutustutaan siihen,
millaista amerikansuomalaisuus tällä hetkellä
Yhdysvalloissa on. Luennolla tutustutaan mm.
Pyhään Urhoon ja siihen miten hän liittyy amerikansuomalaisiin, laskiaisen ja Heikinpäivän juhliin, amerikansuomalaiseen musiikkiin ja ruokiin
sekä Kalevan ritareihin ja rouviin. Luennoitsijana
toimii FT Tuomas Hovi, folkloristiikan oppiaineesta Turun yliopistosta, joka on tehnyt useita
tutkimusmatkoja Yhdysvaltoihin ja tutustunut
amerikansuomalaiseen perinteeseen.

Suomalaisen ruokakulttuurin
kristilliset juuret
1301210
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 15.10.
FM Marja Tanhuanpää Luentomaksu 6 €
Ruoka on osa identiteettiämme. Ruoalla me
vaalimme kulttuuria, tapoja, juhlaperinteitä.
Monet ruoat pohjautuvat myös kristilliseen perinteeseen. Arkipäivänkin herkkujen takana
saattaa olla värikäs historia.

Arkinen kasvatus Suomessa
ennen yleistä
oppivelvollisuutta
1301211
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 8.10. FT Liisa
Herranen-Granbom Luentomaksu 6 €
Arki ja kasvatus ovat aina kiinteässä yhteydessä yhteiskuntaan. Kun aika muuttuu, muuttuu
myös yhteisön elämä. Ohjeistusten kautta voidaan luoda kuvaa esivallan odotuksista kotona
tai palveluspaikassa tapahtuvan kasvatuksen
päämääristä. Säädökset eivät kerro toteutuksesta, vaan asetetuista odotuksista ja pyrkimyksistä. Säädökset ovat olleet yhteiskunnan
ja kirkon keinoja toteuttaa valvontaa. Lapsuus
ei ollut ruokakunnan tai perheen yksityisasia.
Sääty-yhteiskunnassa ohjeistus vaihteli yhteiskunnallisen aseman mukaan. Ohjeistuksesta
tietämättä kansa kuitenkin kasvatti lapsiaan.
Kansan, rahvaan parissa kasvatus oli arjen toimintaa. Nykypäiviin ei tästä ole juuri säilynyt
kirjallista aineistoa. Mitä ja kuinka voimme lähestyä arkista kasvatusta? Mitä velvoitteita säädökset asettivat?

15
Sananlaskut
kasvatuksessa

Perinnepiiri, Uusikaupunki 1301221
1301212

Viikaisten koulun auditorio to 18.00-19.30
21.11. FT Liisa Herranen-Granbom
Luentomaksu 6 €
Aiheena on kasvatuksen ja lapsuudessa kuultujen sananlaskujen suhde. Luento lähestyy
1900-luvun alun lasten kasvatusta sekä elämäntarinoiden ja niissä käytettyjen sananlaskujen
kautta. Elämäntarinoissa on kuvauksia lapsuudessa kuullusta sananlaskuja sisältävästä puheesta ja muistelijoiden tulkintoja kuulemastaan. Sananlaskut ovat kyseenalaistamatonta
puhetta. Usein mielikuvaan sananlaskuista liitetään ylevyys ja menneiden aikojen viestin
symboliikka. Lapsi ei kuitenkaan tätä ennakkoodotusta tunne. Vasta aikuisena sananlaskuista
etsitään mahdollisia vertauksia.

Siirtokarjalaisten tiet ja siirtoväkitutkimuksen lähteet 1301213
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 29.10.
FM arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Moni karjalainen aloittaa perhehistoriansa kertomisen siitä päivästä, jona perhe lähti
Karjalasta Suomeen. Harva perhe pääsi suoraan
Karjalasta pysyvään kotiin, vaan moni joutui
muuttamaan vielä useaan otteeseen maan,
työn tai sukulaisten perässä. Luennolla tarkastellaan reittejä ja niitä periaatteita, jotka ohjasivat evakuointeja etenkin kesällä 1944. Tämän
jälkeen esitellään erilaisia lähteitä, joilla oman
suvun tai kotipaikkakunnan historiaa voi tutkia tarkemmin.

Siirtokarjalaisten sijoittuminen
Varsinais-Suomeen
1301214
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 5.11.
FM arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Entiseen Turun ja Porin lääniin siirtyi ja sijoittui
jatkosodan evakuointien seurauksena kymmeniä tuhansia karjalaisia. Uusien tilojen ja kotien luominen näille oli valtava urakka eikä ristiriidoilta voitu välttyä maata maanomistajilta
lunastettaessa. Oman erikoisuutensa alueelle
toi ruotsinkielisen saariston vaikutus. Alueella
vaikutti Maanhankintalakiin kirjattu kielipykälä,
mutta tämä oli yksi harvoja alueita Suomessa,
josta pystyttiin antamaan kalastustiloja esimer
kiksi Koivistolta kotoisin olleille kalastajille.
Luennon lähdeaineistona on hyödynnetty aiemmin vähän käytettyjä alkuperäisiä arkistoaineistoja 1940- ja 1950-luvuilta.

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11
Joka 3. viikko ma 13.00-14.30
9.9.-9.12. VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 10 € Ilm. 9.9. mennessä
Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin
menneisyydestä. Pyritään löytämään myös
sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Syksyllä ja
keväällä yksi kerta vanhojen valokuvien katselua. Tavoitteena myös tehostaa paikallisen
perinnetiedon keräämistä eri menetelmin.
Kokoonnutaan syksyllä 9.9., 45.10., 11.11. sekä
9.12.

Perinnepiiri, Lokalahti

1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula
Joka 4. viikko to 18.00-19.30 26.9.-19.12.
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 10 € Ilm. 26.9. mennessä
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 Paanulassa. Syyskaudella:
26.9., 24.10., 21.11. ja 19.12.

Perinnepiiri, Pyhämaa

1301224

Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa
Joka toinen viikko to 13.00-14.45
26.9.-5.12. 16.1.-23.4. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 € Ilm. 19.9. mennessä
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin.
Syksyn kokoontumispäivät: 26.9., 10.10., 24.10.,
7.11., 21.11., 5.12. Keväällä: 16.1., 30.1., 13.2.,
12.3., 26.3. ja 23.4.

Karjalainen perinnepiiri

1301225

Pohitullin koulu, opiston kielet
Joka 3. viikko ti 14.00-15.45
17.9.-26.11. 14.1.-21.4.
FM Päivi Mikola Kurssimaksu 10 €
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 17.9., 8.10.,
29.10., 12.11., 26.11. Kevään kokoontumispäivät
ovat 14.1., 4.2., 25.2., 17.3., 7.4. ja 21.4.

Hiun historiapiiri

1301226

Viikaisten koulu Joka 3. viikko
ti 18.00-19.45 24.9.-3.12. 21.1.-14.4.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 € Ilm. 17.9. mennessä
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia
Hiun alueesta kertovaa historiateosta varten.
Syyskaudella kokoontumisia on neljä: 24.9.,
15.10., 5.11., 3.12. Keväällä samoin neljä: 21.1.,
11.2., 3.3. ja 14.4.

Turun Sirkkalan vankileiri ja
pakkotyölaitos 1918-1923 1301215

Digiajan sukututkimus,
perustietoa

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 12.11.
FM arkeologi Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 €
Sisällissodan seurauksena eri puolille Suomea
oli perustettu vankileirejä vangittujen punaisten eristämiseksi. Länsi-Suomen punaisista,
myös uusikaupunkilaisista, monet päätyivät
Turkuun Sirkkalan kasarmeilla toimineeseen
vankileiriin, joka syksyllä 1918 muutettiin Turun
Pakkotyölaitokseksi. Vankileirin kuolleisuus jäi
vankien määrään nähden pieneksi, ja sen seinien sisällä oli monia kuuluisuuksia kuten Yrjö
Kallinen ja Jalmari Parikka. Sirkkalan erikoista historiaa on selvitelty tuoreeltaan Turun yliopiston tutkimushankkeessa, jonka tuloksia ja
keräämiä aineistoja käsitellään tällä luennolla.

Pohitullin koulu
ke 18.00-20.15 9.10.-20.11.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 26 € Ilm. 1.10. mennessä
Sukututkimuksen aloittamisesta kiinnostuneille.
Kurssin pääaiheet ovat sukututkimuksen aloittaminen, kirkonkirjojen käyttö ja 1700-luvun
käsialan alkeet. Tavoitteena on saada valmiudet omatoimisen perussukututkimuksen aloittamiseen. Kurssilla hyödynnetään internetissä
olevia tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma kannettava tietokone
voi olla mukana.

1301268

UUSIKAUPUNKI
Muut yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurikahvila

Uusi kaupungissa –
New in Town
1302218

Eri kokoontumispaikkoja (Uusikaupunki)
Joka 4. viikko ke 18.00-19.30 18.9.-4.12.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei luentomaksua Ilm. 18.9. mennessä
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, syksyn ohjelmassa:
18.9. Ilmailu, innostava harrastus. Kauno Pietilä.
Kaupunginkirjasto
23.10. Uudenkaupungin ihanat paikat ennen,
nyt ja tulevaisuudessa. Arkkitehtuurin haasteet. Leena Arvela-Hellén. Viikaisten auditorio.
6.11. Tehdään joulua. Tonttuja ja perinteisiä tai
moderneja himmeleitä. Tonttuilijat ottavat mukaansa punaista lankaa ja sukkapuikot, himmelin tekijät mustia (mehu-) tai askartelupillejä. Ohjaajalta ostettavissa luonnon materiaalia
himmeliin. Sorvakkokoti (Sairaalakatu 12).
4.12. Hämärän hyssyä ja joulutunnelmaa
saaristossa. Anne Kuusisto. Sakunkulma,
Zachariasseninkatu 1.

Ikis-luennot
-videoluentosarja

1302232

Kaupunginkirjasto ke 14.00-16.00
18.9.-30.10. Eri asiantuntijoita
Luentomaksu 5 € / kerta
Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa Ikääntyvien yliopistotoimintaan
liittyvän videoluentosarjan, jossa asiantuntijat
käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden
välityksellä. Luentosarjaa seurataan syyskaudella kaupunginkirjastossa keskiviikkoisin klo
14-16. Huom. IKIS-luennoille ei ole ala- eikä yläikärajaa! Syksyn aikataulu ja aiheet:
18.9. Kestävä elämäntapa ja ekososiaalinen sivistys, professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen
yliopisto.
25.9. Rauha, suvaitsevaisuus ja tulevaisuus, kansanedustaja Pekka Haavisto, eduskunta
2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennalta ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet, gerontologian dosentti, FT esh Ulla Eloniemi-Sulkava,
Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus (GEREC).
30.10. Ikäihmistä huimaa! Huimauksen syyt
ja hoidot, yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
Jaakko Halonen, Terveystalo.

Paikan luonne – ihmisten
muistot ja kokemukset
osaksi paikkaa
1302240
Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-19.30 18.9. Satu Sarkoranta
Ei luentomaksua
Paikka ei ole jokin asia maailmassa, vaan se on
tapa ymmärtää maisemaa eli paikka on se, minkä näemme, tunnemme ja ymmärrämme maailmasta. Luennolla käsitellään paikan luonnetta,
jota Satu Sarkorannan tekeillä olevassa väitöskirjassa tutkitaan. Miten yksilöt ja yhteisöt käyttävät, kokevat ja muistavat paikan? Tutkimus
tehdään yhteistyössä Uudenkaupungin kaupunkisuunnittelun kanssa ja se liittyy vireillä
olevaan Uudenkaupungin osayleiskaavaan.
Luennon tarkoituksena on aktivoida uusikaupunkilaiset mukaan tutkimukseen, sillä kaupunkilaisten kokemuksista ja muistoista saadaan tärkeää ja arvokasta tietoa maankäytön
suunnitteluun. Tietoa kerätään tarinoiden, kävelyhaastattelujen sekä karttakyselyn avulla ja
luennon jälkeen on mahdollista ilmoittautua
mukaan tutkimukseen.

2198220

Aktivointikeskus Puusti ke 18.00-19.30
25.9.-13.11. Eri opettajia
Ilm. 24.9. mennessä
Maksuttomat uusille kaupunkiin muuttaneille ihmisille tarkoitetut illat järjestetään tiistaisin Aktivointikeskus Puustissa, Liljalaaksonkatu
10, klo 18-19.30.
25.9. Tervetuloa Uuteenkaupunkiin - kaupunki tutuksi, yleistietoa mm. historiasta, alueesta,
väestöstä, liikkumisesta.
2.10. Työelämä - työelämän perussäännöt ja
käytännöt Suomessa.
9.10. Opiskelu - opiskelumahdollisuudet Uu
dessakaupungissa.
16.10. Asuminen - asukkaana kerrostalossa ja
vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet.
23.10. Sosiaali- ja terveyspalvelut - perustietoa palveluista ja niiden käytöstä
Uudessakaupungissa.
30.10. Valtion virastot ja poliisi - mistä apua;
palveluiden saatavuus uusikaupunkilaisille ja
mitä asioita hoidetaan missäkin.
6.11. Naiset, lapset ja tasa-arvo - suomalainen
lainsäädäntö ja kulttuuri koskien lapsia, naisia
ja tasa-arvoa.
13.11. Liikunta- ja kulttuuripalvelut Uudessa
kaupungissa ja niiden käyttö.
Illat järjestää Uudenkaupungin kaupunki yhteis
työssä Vakka-opiston kanssa.
These free evenings are meant for you, who
has recently moved into town. They are held on
Wednesday evenings at Aktivointikeskus Puusti,
street adress Liljalaaksonkatu 10 at 18-19.30 p.m.
You may attend all evenings or you can choose
those subjects you find important.
25.9. Welcome to Uusikaupunki – general information of the city and surrounding areas.
2.10. Working life – ground rules and practices.
9.10. Studying – what and where to study in
Uusikaupunki.
16.10. Living – rights and duties as a tenant in a
block house or council apartment.
23.10. Social and health services – basic info on
services and how to access them in Uusikaupunki.
30.10. Goverment office and the Police – where to
get help; what services are available and where.
6.11. Women, children and equality – the Finnish
legislation and culture.
13.11. Sports and cultural services – how to
find what is available and how to use them in
Uusikaupunki.
Organizers City of Uusikaupunki and Vakka-opisto.

Sijoittamisen peruskurssi 3202211
Viikaisten koulun auditorio
ma 18.00-19.45 16.9.-21.10.
Kouluttaja Toni Tuomi Kurssimaksu 60 €
Ilm. 4.9. mennessä
Oletko aina pohtinut mitä sijoittaminen on, miten tämä toimii käytännössä ja mitkä asiat vaikuttavat kun laadit omaa sijoitussuunnitelmaa?
Tämä kurssi kohdistuu aloittelijoille ja henkilöille, jotka ovat jo aloittaneet sijoittamisen ja haluavat vahvistaa osaamistaan. Ennakkotietoja
sijoittamisesta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi
sijoittamisen perusasioita ja katsotaan mitä
sijoittaminen on ja mitä sijoittamisella voidaan
saavuttaa. Tämä kurssi on varsin käytännönläheinen runsaine esimerkkeineen. Kurssin toteuttaa Suomen Osakesäästäjät ry.

Taloyhtiön toiminnantarkastus

3298240

Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 24.10.
KLT, KTM Tapio Tikkanen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 15.10. mennessä
Luento on tarkoitettu taloyhtiön toiminnantarkastajina toimiville ja kaikille taloyhtiöiden
hallinnosta kiinnostuneille. Käsiteltäviä aiheita

16
ovat mm. toiminnantarkastuksen ja tilintarkastuksen erot, toiminnantarkastajan valinta, toiminnantarkastajan kelpoisuusedellytykset ja
toiminnantarkastajana toimiminen: tarkastuksen kohteet, raportointi ja vastuut eli vinkkejä
toiminnantarkastajana toimimiseen.

Tulossa

keväällä mm.

Digiajan
sukututkimus, jatko

1301269

Pohitullin koulu ke 18.00-20.15
29.1.-18.3. Opettajana sukututkija
Hannu Numminen

Luonnontieteet
Jätevesi-ilta

4102210

Viikaisten koulun auditorio ke 18.00-20.00
11.9. Eri luennoitsijoita
Ei kurssimaksua Ilm. 9.9. mennessä
Haja-asutusalueiden kiinteistöjen jätevesien
puutteellinen käsittely ranta- ja pohjavesialueilla tulee kunnostaa viimeistään 31.10.2019
mennessä. Jätevedet on käsiteltävä niin, ettei
niistä aiheudu haittoja ympäristöön tai vesistöön. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Mitä
erilaisia jätevesijärjestelmiä on? Miten saunan
pesuvedet puhdistetaan? Mitä ovat vähäiset
jätevedet? Miten edetä remontissa? Mistä saa
asiantuntija-apua? Jätevesien käsittely herättää paljon kysymyksiä, joten Uudenkaupungin
ja Laitilan Omakotiyhdistys ry, Vakka-opisto ja
Valonia kutsuvat Uudenkaupungin ja Laitilan
seudun asukkaat ja mökkiläiset jätevesi-iltaan.
Tilaisuudessa mukana: Vesiasiantuntija Katariina
Yli-Heikkilä Valoniasta sekä rakennustarkastaja Mika Pihlajaniemi ja vs. ympäristösihteeri Seija Niskala Uudenkaupungin kaupungilta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Taito- ja taideaineet

Musiikki
Uudenkaupungin bändipajat

?

Pohitullin koulun musiikkiluokka
arkisin klo 12–16 välillä
viikot 35-49 ja viikot 2-16
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 28 € sl, 28 € kl
Bändipajoissa tutustutaan musiikkiin ja yhteissoittoon laulaen, liikkuen, soittaen, kuunnellen
ja improvisoiden musiikin kanssa. Musiikillisia
perusvalmiuksia ja bändisoittoa harjoitellaan ja
opetellaan monipuolisesti eri työtapoja käyttäen. Lukuvuoden aikana tutustutaan mm. seuraaviin soittimiin: piano, kitara, ukulele, basso,
kantele, laattasoittimet, rummut ja muut rytmi
soittimet. Bändipajoihin kootaan eri-ikäisten koululaisten ryhmiä 7-18 -vuotiaille ilmoittautumisten mukaan. Ilmoittautumisen jälkeen ryhmiin
jako opettajan toimesta.

VPK:n soittokunta

1101222

Vanha VPK:n talo torin laidalla
ti 18.30-21.00 13.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Lehtori Kari Leino
Kurssimaksu 50 € Ilm. 13.8. mennessä
VPK:n soittokunnassa harjoitellaan monipuolista puhallinorkesteri-ohjelmistoa, myös
viihdettä ja klassisenkin musiikin sävellyksiä.
Soittokunnan toimintaan kuuluu esiintyminen
erilaisissa tilaisuuksissa. Tervetuloa uudet soittajat

Kansanmusiikkiyhtye

1101225

Pohitullin koulu ke 19.45-21.15
11.9.-27.11. 8.1.-8.4. FK harmonikan
soitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 52 € Ilm. 4.9. mennessä
Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meininkiä monenlaisille musikanteille! Kaikkien soittimien soittajat ovat tervetulleita musisoimaan.

UUSIKAUPUNKI
Naiskuoro D´Ameni

1101231

Viikaisten koulu ma 18.00-20.00
2.9.-11.12. 13.1.-4.5.
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 54 € Ilm. 2.9. mennessä
Naiskuorossa lauletaan 2-4 -äänisesti erityylisiä
lauluja, mm. kevyttä viihdemusiikkia ja rytmimusiikkia. Harjoitellaan äänenmuodostusta ja
hengitystekniikkaa. Tutustutaan myös improvisointiin laulaen sekä liikkeen käyttöön laulamisen ja ilmaisun tukena.

Laulu-Veikot

1101232

Pohitullin koulu ma 18.00-20.15
2.9.-16.12. 13.1.-11.5.
Kuoronjohtaja Petri Hatakka
Kurssimaksu 56 € Ilm. 2.9. mennessä
Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja monipuolista mieskuoro-ohjelmiston
valmistamista eri tilaisuuksiin. Ensimmäisellä
kerralla 2.9. klo 18-19 otetaan vastaan uusien
laulajien ilmoittautumisia!

Kitaransoitto

1101241

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ma 15.00-17.00 9.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu 260 € Ilm. 6.9. mennessä
Kitaransoiton yksittäisopetusta. 14 kokoontumiskertaa lukukaudessa. HUOM! Kurssimaksu
laskutetaan kahdessa erässä eli 130 € syksyllä
ja 130 € keväällä. Opetus käynnistyy viikolla 37
ja on joka toinen viikko. Soittoaikaa on tunti.
Tarkempia tietoja ja oppilaan aikataulusta sopiminen suoraan opettajan kanssa, puh. 0440
552 848/Pete Pethman.

Gospel Choir

1101250

Pohitullin koulu to 18.00-20.15
15.8.-12.12. 9.1.-21.5.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 60 € Ilm. 15.8. mennessä
Gospel-kuoro aloittaa toisen vuotensa. Jos pidät uuden oppimisesta, haluat laulaa ja oppia
laulutekniikkaa ja äänenkäytön perusasioita
sekä gospel-esiintymistä, niihin perehdymme näillä hauskoilla ja inspiroivilla tunneilla.
Opettelemme koko joukon gospel-lauluja. Olet
tervetullut mukaan, iästä, taitotasosta, rodusta
ja uskonnosta riippumatta. Ja mikäli olet muusikko, tule ja liity bändiimme. Tervetuloa!
Gospel choir starts its second year. If you love
trying new things, want to sing and learn more
about vocal tehcnique and gospel performance,
you’re welcome to join us. Fun and inspiring
sessions cover key aspects of vocal technique
and gospel performance and we will learn and
practice several gospel songs. No experience is
necessary and all ages, skill levels, races, religions
are welcome! Also, if you are a musician and want
to join the band, please contact us! Enrolment at
1st meeting.
Huom. Käytämme suomen ja englannin kieltä.
Ilm. paikan päällä

Individual Singing Lessons –
yksinlaulua
1101252
Pohitullin koulu ti 14.00-18.00
27.8.-10.12. 7.1.-28.4. BA Granger
Simmons Kurssimaksu 206 €
Ilm. 20.8. mennessä
Haluatko parantaa laulutaitoasi. Oletpa sitten aloittelija tai mestariluokan vokalisti, tule
kehittämään äänitekniikkaasi uudelle tasolle. Harjoittelemme hengityksen kontrollointia, sävyjä ja resonanssia, äänenkorkeutta ja
musiikillista intonaatiota, vokaalien ja konsonanttien muodostamista ja selkeää ääntämistä. Äänivalmennuksessa jo pitemmälle kehittynyt laulaja voi parantaa tekniikkaansa, kehittää

äänenkäyttöään ja ääntämistä ja valmistautua
esiintymisiin. Käytössä suomen ja englannin kieli. Voit varata joko puolen tunnin tai koko tunnin ohjauksen, maksu puolesta tuntia 103 € sl,
103 € kl,. koko tunnista 206 € sl, 206 € kl.
Do you want to improve your singing skills?
Whether you are a beginner or a Master vocalist,
this course can offer interesting techniques
that will help you learn your voice and work
towards developing your unique sound. Voice
teaching will focus on various techniques, that help
you to develop your voice and take it to the next
level. Granger can help you with breath control and
support, tone production and resonance, pitch
control and musical intonation, proper formation
of vowels and consonants as well as clarity of
words. Vocal coaching, will help a more skilled
vocalist perfect the technique, take care of and
develop the voice even further, prepare for
performances, develop skills that help with
mixing and blending the various high and low
ranges of the vocal register, perfect diction and
phrasing, pronunciation and articulation. Course
fee half an hour 103 € in autumn, 103 € in spring or
whole hour 206 € in autumn, 206 € in spring term.

Näyttämötaiteet
Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat 7-10 v.
1102203
Kulttuurikeskus Cruselli ti 16.30-18.00
13.8.-10.12. 7.1.-12.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Syksy 32 € Kevät 32 €
Ilm. 13.8. mennessä
Kurssilla ´tutustutaan teatterin maailmaan
iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla.
Tutustutaan teatteri-ilmaisun eri muotoihin ja
vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen
avulla, sekä hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien kautta.
Kurssimaksu on 64 €, sl 32 €, kl 32 €. Huom. Ei
opetusta viikolla 37 eikä 42.

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 7-10 v.
1102204
Kulttuurikeskus Cruselli
ti 18.00-19.30 13.8.-10.12. 7.1.-12.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Syksy 32 € Kevät 32 €
Ilm. 13.8. mennessä
Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan
teatteri-ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan
omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja
luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien kautta. Huom. Ei opetusta
viikolla 37 eikä 42.
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Kuvataiteet
Taiteen perusopetus

Kuvataidekoulu
7-8 v. (tiistai)

Lasten ja nuorten
kuvataidekoulu
Uudessakaupungissa

Pohitullin koulu ti 15.00-16.00
3.9.-10.12. 7.1.-14.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Syksy 48 € Kevät 48 €

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. 5-6-vuotiaat kokoontuvat 45 min. kerrallaan, vanhemmat tunnin tai kaksi. Kausi
huipentuu kevätnäyttelyyn, joka pidetään
Kulttuurikeskus Crusellissa toukokuussa.
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa eräs
sä, puolet syksyllä ja puolet keväällä ja se
sisältää tunneilla käytettävät materiaalit.
Kuvataidekoulu kokoontuu Pohitullin koululla. Opettajina toimivat Auli Sormunen, Kirsti
Lento ja Sanna Halme. Kuvataidekouluun on
hyvä ottaa mukaan jokin taiteilijatakki (essu,
iso paita tms.) suojaamaan vaatteita.

Kuvataidekoulu
7-8 v. (maanantai)

1103201

Kuvataidekoulu
11-12 v. (tiistai)

1103205

Pohitullin koulu ti 16.15-17.45
3.9.-10.12. 7.1.-14.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Syksy 60 € Kevät 60 €

Kuvataidekoulu
5-6 v. (tiistai)

1103206

Pohitullin koulu ti 18.00-18.45
3.9.-10.12. 7.1.-14.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Syksy 38 € Kevät 38 €

Kuvataidekoulu
9-10 v. (keskiviikko)

1103207

Pohitullin koulu ke 15.00-16.00
28.8.-4.12. 8.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 48 € Kevät 48 €

Kuvataidekoulu
7-8 v. (keskiviikko)

1103208

Pohitullin koulu ma 15.00-16.00
26.8.-2.12. 13.1.-27.4. Taidemaalari
Sanna Halme Syksy 48 € Kevät 48 €
Ilm. 21.8. mennessä

Pohitullin koulu ke 16.15-17.15
28.8.-4.12. 8.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 48 € Kevät 48 €

Kuvataidekoulu
9-10 v. (maanantai)

Kuvataidekoulu
11-12 v. (keskiviikko)

1103202

1103209

Pohitullin koulu ma 16.15-17.15
26.8.-2.12. 13.1.-27.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 48 € Kevät 48 €

Pohitullin koulu ke 17.30-19.00
28.8.-4.12. 8.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 60 € Kevät 60 €

Kuvataidekoulu
5-6 v. (maanantai)

Kuvataidekoulu
yli 13 v. (tiistai)

1103203

Pohitullin koulu
ma 17.30-18.15 26.8.-2.12.
13.1.-27.4. Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 38 € Kevät 38 €

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 11 v.
1102205

Kaunokirjoitusta
modernilla otteella

Kulttuurikeskus Cruselli to 15.00-17.15
15.8.-12.12. 9.1.-7.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
Syksy 50 € Kevät 50 €
Ilm. 15.8. mennessä
Teatteritaiteen perusopetus, alkavat ( 11v. ja siitä ylöspäin) Tutustutaan teatterin maailmaan
iloisesti erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan teatteri- ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovaikutus - ryhmätyötaitoja, sekä esiintyjyyttä.
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään mielikuvitus ja luovuus valloilleen, sekä kokeillaan
rohkeasti uutta. Tavoitteena pienimuotoisen
näytelmän tai kohtausdemojen esitys keväällä.
Huom. Ei opetusta viikolla 37 eikä 42.

Pohitullin koulu
la 10.00-16.00 su 10.00-15.00
12.10.-13.10. AMK Kuvataitelija,
kalligrafi Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 20 € Ilm. 2.10. mennessä
Hiusterällä tehtävä kaunokirjoitus on ehkä kauneinta kirjoitusta. Jokainen voi laittaa kirjaimiinsa myös jotakin ihan omaa. Aiempaa kokemusta kalligrafiasta ei tarvita. Ota mukaasi hiusterä/
teriä ja kynänvarsi, jos sinulla on, mustetta, peiteväriä, piirustuspaperia, viivain ja lyijykynä.
Opettajalta voi ostaa mustetta, varsia ja teriä
sekä paperia. Erityiskurssi.

            

1103204

1103222

1103210

Viikaisten koulu ti 17.30-20.30
27.8.-3.12. 7.1.-14.4.
Taiteilija Auli Sormunen Syksy 74 €
Kevät 74 € Ilm. 20.8. mennessä

Torstaimaalarit,
päiväryhmä

1103224

Pohitullin koulu to 10.00-12.45
12.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 € Ilm. 5.9. mennessä
Torstaimaalareissa edetään yksilöllisesti omaa
ilmaisua kehittäen. Kurssilla käydään läpi sommittelua, värioppia ja maalaustekniikkaa ja voit
kokeillen löytää itsellesi parhaiten sopivan tyylin ja tekotavan. Voit siis tulla mukaan, vaikka olisit vasta aloittelemassa harrastusta.

UUSIKAUPUNKI
Kuvataide, Kalanti

1103235

Kalannin yläkoulu to 17.30-20.15
12.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 € Ilm. 5.9. mennessä
Pääosin öljy- ja akryylimaalaukseen keskittynyt
ryhmä, myös pastellimaalaus ja vaikka piirtäminenkin tarvittaessa mukana. Aiheiden omakohtaista kehittelyä, sommittelua, värioppia ja
eri maalaustekniikoita. Vasta-alkajat ja nuoret
ovat tervetulleita mukaan, opetus on yksilöllistä.

Taide osaksi elämää
1103271
Viikaisten koulu pe 13.30-16.30
13.9.-29.11. 10.1.-3.4.
Taiteilija, ekspressiivinen
taideterapeutti Auli Sormunen
Kurssimaksu 42 € Ilm. 4.9. mennessä
Kurssilla avataan ovia taiteen ilmaisulliseen ja
hyvää tekevään voimaan. Etsimme uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia omaan elämään taiteen
tekemisen kautta. Taiteen avulla voi löytää vastauksia hiljaisiin mielessä pyöriviin kysymyksiin.
Kurssilla oppii myös erilaisia tapoja toteuttaa taidetta vapaasti ja luovasti, vailla oikein tekemisen paineita. Erityisosaaminen on sivuseikka,
kaikki syntyvät teokset ovat tärkeitä. Kurssilla
teemme kuvia monilla eri tekniikoilla, soitamme
ja etenkin kuuntelemme musiikkia, rentoudumme, annamme sanojen tulla kirjaimiksi, liikumme ja keskustelemme. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä asioiden jakaminen
luottamuksellisesti ryhmässä. Materiaaleista kerätään erillinen maksu.

Keraaminen kuvanveisto

1103282

Viikaisten koulu ma 14.00-17.00
16.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 € Ilm. 10.9. mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan saven mahdollisuuksia. Tällä kurssilla keskitymme lähinnä keraamiseen kuvanveistoon sekä
erilaisten astioiden (ruukkujen) valmistukseen.
Tekemisen tavat ovat käsin rakentamiseen liittyviä, perinteisiä, ikiaikaisia, kolmiulotteisen ilmaisun kehittämiseen ja omaan yksilölliseen
ilmaisuun tähtääviä. Materiaalimaksu käytön
mukaan.

Tanssi
Dance mix, 7-11 v.

1105249

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 16.30-17.30 27.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies Syksy 80€
Kevät 70 € Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi
kokonaisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu
show- ja jazztanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla
harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordinaatiota,
monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin
luovuutta ja iloa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen
osalta. Kurssimaksu 150 € maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 80 e, keväällä 70e.

Satubaletti, 3-4 v.

1105250

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 17.30-18.15 27.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies Syksy 80 €
Kevät 70 € Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin

hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi
järjestetään yhteistyössä Tanssitudio Spiraalin
kanssa puvustuksen. Kurssimaksu 150 € maksetaan kahdessa osassa, syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Satubaletti, 5-6 v.

1105251

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 18.15-19.00 27.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies Syksy 80 €
Kevät 70 € Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa
muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin
kanssa puvustuksen osalta. Kurssimaksu 150 €
maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 80 € ja keväällä 70 €.

Baletti, 7-11 v.

1105252

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 19.00-19.45 27.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies Syksy 90 €
Kevät 80 € Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoitteena on kehittää oman kehon
tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin
hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa,
perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi
järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin
kanssa puvustuksen osalta. Kurssimaksu 170 €
maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 90 € ja keväällä 80 €.

Aikuisbaletti

1105253

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 19.45-20.45 27.8.-3.12. 7.1.-12.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 € Ilm. 21.8. mennessä
Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä.
Tavoitteena on lisätä kehonhallintaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunti koostuu alkulämmittelystä, balettitanko-osuudesta,
keskilattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja
venyttelystä. Liikkeen hurmaa kauniista musiikista nauttien! Tervetuloa mukaan kaikenikäiset
ja -kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden kehittämisestä kiinnostuneet!

Sanataide
Elämäkerrallisen
kirjoittamisen kurssi

1103245

Pohitullin koulu
to 14.45-17.00 19.9.-5.12. 9.1.-2.4.
Toimittaja, HuK Pirkko Varjo
Kurssimaksu 56 € Ilm. 12.9. mennessä
Kurssilla kirjoitetaan muistoja oman elämän varrelta jälkipolvien iloksi. Kurssi sopii kaiken tasoisille kirjoittajille etkä tarvitse välttämättä edes
tietokonetta. Kurssin kuluessa tulet yllättymään
siitä, miten paljon voitkaan muistaa!
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Iltahämärässä, Pohjoismaisen
kirjallisuusviikon
avajaistilaisuus
1106221

kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentamisen eri työvaiheisiin, työvälineisiin ja perussidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat
voivat tulla mukaan.

Kaupunginkirjasto ma 19.00-20.30
11.11. Vapaa pääsy
Perinteinen Pohjoismaisen kirjallisuusviikon
Iltahämärässä -tilaisuus. Illan aikana kuullaan
esitelmä vuoden teemasta Juhlat Pohjolassa,
lisäksi ääneenluettuna ote tanskalaisen kirjailija Karen Blixenin teoksesta, kahvi- ja teetarjoilua, arvontaa. Yhteistyössä Uudenkaupungin
Pohjola-Norden ry:n, Uudenkaupungin kaupunginkirjaston ja Vakka-opiston kanssa.

Kankaankudonta,
Uusikaupunki

Runokamari
1106240
Kaupunginkirjasto Joka toinen viikko
ke 10.00-11.30 11.9.-20.11. 15.1.-18.3.
Lehtori Riitta Kilkku
Kurssimaksu 15 € Ilm. 4.9. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme ! Ryhmä valitsee kirjailijoita ja teemoja, joiden pohjalta etsitään ja luetaan runoja ja muita lyhyitä tekstejä,
ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista.
Toimintaa suunnitellaan yhdessä. Tuo mukanasi ensimmäisellä kerralla jokin haluamasi runo
tai teksti! Kokoonnumme kahden viikon välein.

Käden taidot
Kankaankudonta,
Pyhämaa

1104201

Kammelan koulu ti 18.15-20.30
24.9.-26.11. 14.1.-24.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 € Ilm.18.9. mennessä
Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja
taitoja. Kudotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Tarvittaessa tutustutaan myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentamisen eri työvaiheisiin, kudonnan
työvälineisiin sekä perussidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tulla mukaan.

Kankaankudonta,
Kalanti

1104202

Kalannin yläkoulun kudontatila
ti 15.30-17.45 24.9.-26.11. 14.1.-24.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 € Ilm.18.9. mennessä
Syvennetään kudonnan tietoja ja taitoja.
Kudotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja
käyttötekstiilejä, kuten pyyheliinoja, mattoja,
huiveja ja pöytäliinoja. Kudontatöissä käytetään erilaisia materiaaleja, sidoksia ja poimintatekniikoita. Tarvittaessa tutustutaan myös

1104203

Tuokilan talon kudontatupa
ma 18.00-20.15 23.9.-25.11. 13.1.-23.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 62 € Ilm.18.9. mennessä
Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen
ja kudonnan perusasioita. Valmistetaan tuotteita pääasiassa puuvillasta, villasta, pellavasta,
poppanasta ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja
pöytäliinoja, mattoja ja muita sisustustekstiilejä.
Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan alkeita. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä. Kudontakurssi sopii myös aloittelijoille.

Kankaankudonta,
Lokalahti

1104204

Lokalahden entinen osuuskauppa
ke 14.00-16.15 11.9.-4.12. 8.1.-1.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 62 € Ilm.4.9. mennessä
Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan pääasiassa sisustustekstiilejä, kuten pöytäliinoja, poppanoita, pyyheliinoja ja mattoja. Voit osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan
räsymattoa valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €.
Suunnitellaan yhdessä, millaisia kudontatöitä
halutaan talven aikana tehdä. Kurssille voivat
tulla sekä kokeneet että aloittelevat kudonnan
harrastajat. Toivotaan, että kaikki osallistuvat ensimmäiseen kokoontumiskertaan, jotta saadaan
selville matonkutojien aikataulu.

Nypläys

1104205

Pohitullin koulu to 18.00-20.15
26.9.-28.11. 16.1.-26.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu 62 € Ilm.19.9. mennessä
Opiskellaan monipuolisesti nypläyksen perustietoja ja -taitoja sekä nyplättyjen tuotteiden
valmistusta. Tarkoitettu sekä aloittelijoille että
alkeet jo osaaville.

Nypläys, Kalanti

1104206

Kalannin alakoulu ti 18.00-20.15
24.9.-26.11. 14.1.-24.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 62 € Ilm.12.9. mennessä
Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. On tarkoitettu sekä aloittelijoille että alkeet jo osaaville.

UUSIKAUPUNKI
Rekipeittokirjonta,
1104207
Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15 10.9.-3.12. 14.1.-24.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 23 € Ilm. 3.9. mennessä
Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suomalainen käsityötekniikka, joka on ollut käytössä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan villakangasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla.
Rekipeittokirjonnalla voi koristella peittoja, verhoja, seinävaatteita, pöytäliinoja, tuolinpäällisiä
tai koristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös villasta
tehtyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun.
Rekipeittokirjontaan on saatavilla valmiita tarvikepaketteja. Kurssilla voi tehdä myös muuta kirjontaa, esim. kanava- tai ristipistotöitä tai
pistokirjontaa.

Makrameekorut, Kalanti

1104208

Kalannin yläkoulu
pe 17.30-20.30, la 10.00-14.30
4.10.-5.10. Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 13 € Ilm. 27.9. mennessä
Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makramee
-solmeilulla, käytämme ohuita 0.5 – 0.9 mm
makramee- ja vahalankoja, sekä helmiä ja muita
korunosia ja näin syntyy ranne-, nilkka- ja kaulakoruja, korviksia ja sormuksia. Materiaalimaksu
10-15 € sisältää kaikki kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Katso netistä esim. Pinterest ja Youtube.
Lyhytkurssi.

Ompelun aamu A
1104209
Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00 18.9.-27.11. 8.1.-1.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € Ilm. 11.9. mennessä
Ompelun aamupäivän työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan, esim. erilaisia vaatteita, asusteita, kehyslaukkuja tai tilkkutöitä ja konekirjontaa.
Käytettävissä on saumureita, ompelukoneita
ja kaavalehtiä. Voit osallistua joustavasti joko
aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja
työvuorojesi mukaan. Ilmoittaudu joko aamutai iltaryhmään sen mukaan, kumpaan pääset
useimmin. Kokoontumiskerrat syksyllä: 18.9.
2.10.16.10. 30.10. 13.11. ja 27.11.

Ompelun aamu B
1104210
Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00 11.9.-4.12. 15.1.-25.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € Ilm. 4.9. mennessä
Ompelun aamupäivän työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan, esim. erilaisia vaatteita, asusteita, kehyslaukkuja tai tilkkutöitä ja konekirjontaa.
Käytettävissä on saumureita, ompelukoneita
ja kaavalehtiä. Voit osallistua joustavasti joko
aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja
työvuorojesi mukaan. Ilmoittaudu joko aamutai iltaryhmään sen mukaan, kumpaan pääset
useimmin. Kokoontumiskerrat syksyllä: 11.9.
25.9. 9.10. 6.11. 20.11. ja 4.12.

Ompelun ilta
1104211
Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30 18.9.-27.11. 8.1.-1.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € Ilm. 11.9. mennessä
Ompelun illan työpajassa tehdään erilaisia
ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan,
esim. erilaisia vaatteita, asusteita, kehyslaukkuja tai tilkkutöitä ja konekirjontaa. Käytettävissä
on saumureita, ompelukoneita ja kaavalehtiä.
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Voit osallistua joustavasti joko aamun tai illan
ompeluryhmään aikataulusi ja työvuorojesi
mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen mukaan, kumpaan pääset useimmin.
Kokoontumiskerrat syksyllä: 18.9. 2.10. 16.10.
30.10. 13.11. ja 27.11.

kokoontumiskerran aihe kerrotaan opiston
Pedanet -sivuilla n. viikkoa ennen kokoontumista. Kokoontumiskerrat syksyllä 25.9. 9.10.
23.10. 6.11. 20.11. ja 4.12.

Ommellaan vaatteita
lapselle

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 14.45-16.15 25.9.-4.12. 29.1.-8.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 26 € Ilm. 18.9. mennessä
Kerhossa iloitaan käsillä tekemisestä erilaisiin
materiaaleihin tutustuen ja monipuolisesti
eri tekniikoita opetellen. Kerho on tarkoitettu
kaikille käsitöistä kiinnostuneille koululaisille.
Lämpimästi tervetuloa! Materiaalimaksu käytettyjen materiaalien mukaan.

1104212

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
23.9.-7.10. Kädentaitojen
tuntiopettaja Paula Pöntinen
Kurssimaksu 14 € Ilm. 16.9. mennessä
Uudet printtitrikoot ja lasten puuvillakankaat
innostavat tekemään itse vaatteita lapsille.
Kurssilla opetellaan kaavan valitseminen ja piirtäminen ja tehdään helppoja vaatteita. Opistolla
on käytössä saumureita ja ompelukoneita sekä
kaavalehtiä (esim. Ottobre) ja kaavoja (esim.
Jujuna ja Paapii). Ota mukaan kangasta jo ensimmäiselle kokoontumiskerralle. Lyhytkurssi.

Ommellaan vaatteita
syksyyn

1104213

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30 26.8.-16.9.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 18 € Ilm. 22.8. mennessä
Ompelun alkusyksyn kurssilla tehdäänn saumurilla ja ompelukoneella vaatteita tulevaan
syksyyn ja talveen. Tutustutaan 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. Lyhytkurssi.

Kehyskukkarot ja -laukut

1104214

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
4.11.-18.11. Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 14 € Ilm. 28.10. mennessä
Valmistetaan kehys- eli nipsukukkaroita ja -laukkuja erilaisista kankaista. Opetellaan kaavoitus ja kehyksen kiinnittäminen. Kaavoituksessa
on useita vaihtoehtoja ja laukkuun voi käyttää
monenlaisia kehyksiä. Opettajalta saa ostaa liimaa ja kehyksiä, mutta halutessasi voit tuoda
omia mukanasi. Kukkaroihin ja laukkuihin sopivat puuvillan ohella myös monet muut kankaat. Lyhytkurssi.

Kehruupäivä

1104220

Pohitullin koulu la 10.00-16.00 9.11.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € Ilm. 1.11. 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.

Neulevintti

1104221

Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
Joka toinen viikko ke 16.45-19
25.9.-4.12. 29.1.-8.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 42 € Ilm. 18.9. mennessä
Neulevintissä opetellaan ja kerrataan neulomisen ja virkkaamisen perustekniikoita ja harjoitellaan erikoistekniikoita kurssilaisten toiveiden mukaan. Jokaisella kerralla on jokin
yhdessä valittu aihe, mutta mukaan voi ottaa
aina myös oman keskeneräisen työn. Kurssi
sopii aloittelijoille sekä neuleharrastajille. Voit
tulla Neulevinttiin myös ilman ennakkoilmoittautumista. Kertamaksu on 6 €. Seuraavan

Koululaisten käsityökerho1104222

Huopikkaat

1104223

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 26.10.-27.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 € Ilm. 18.10. mennessä
Kurssilla valmistetaan villasta märkähuovuttaen pitkävartiset ja paksut huopikkaat. Ihanat
villaiset huopikkaat pitävät viluisetkin varpaat
lämpiminä. Kurssin jälkeen voi huopikkaisiin laitattaa suutarilla kunnon pohjat, jotka pidentävät käyttöikää ja mahdollistavat huopikkaiden
käytön ulkona talvesta toiseen. Halutessasi voit
huovuttaa myös sisäkäyttöön tarkoitetut huopatossut lyhyemmällä varrella. Kurssille et tarvitse aikaisempaa huovutuskokemusta, joten
lämpimästi tervetuloa kaikille huovutuksesta
kiinnostuneille! Lähempänä kurssia saat opettajalta tarvikelistan. Lisätietoa kurssista löydät
opiston pedanet -sivuilta.

Nypylliset Muhun sukat

1104225

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ma 17.30.-20.30 23.9.-4.11.
Vaatturi Aet Abel
Kurssimaksu 18 € Ilm. 16.9. mennessä
Kurssilla valmistamme 1900-luvun Muhun
saaren pitsisukat. Opimme tekemään vitsallisen aloituksen ja sydämen muotoisen kantapään. Mukaan kurssille tarvitset lankaa: Arwetta
Classic 200 g ja puikot nro 1,5. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi

1104230

Pohitullin koulu ti 17.30-20.15
10.9.-29.10. 4.2.-31.3. Brita Laine
Kurssimaksu 60 € Ilm. 3.9. mennessä
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- tai hakaketjutekniikalla erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla
tarvitaan pestyjä päästä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula,
leikkuri, sakset ja metalliviivain. Pussit on hyvä
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Nahkatyön alkeet

Kirjontaa ja kädentaitoja,
Pyhämaa
1104248
Pyhämaan Nuorisoseurantalo
Joka toinen viikko ma 10.00-12.15
23.9.-25.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 18 € Ilm. 16.9. mennessä
Tule mukaan kirjomaan ja tekemään erilaisia
käsitöitä aamupäivän työpajaan. Tehdään villakirjontaa, kanavatöitä, japanilaista sashikoa
ja ristipistoja ja myös muita kädentaitoja kurssilaisten toiveiden mukaan. Kokeillaan esimerkiksi neulahuovutusta ja erilaisia neuletekniikoita. Opettajalta saa lisätietoa kurssin sisällöstä.
Kokoontumiskerrat syksyllä 23.9. 7.10. 28.10.
11.11. ja 25.11.

Vanhan ikkunan tai
oven kunnostus

1104250

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
su 10.00-14.45 25.8.-20.10.
Rakennusrestauroinnin
artenomi (amk) Elsi Lehto
Kurssimaksu 36 € Ilm. 19.8. 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: 25.8. 8.9. 22.9.
6.10. ja 20.10. Erillinen tarvikelista. Teaching
also in English.

Naisten puutyöpaja

1104251

Viikaisten koulu ti 18.00-21.00
17.9.-26.11. 7.1.-24.3.
Rakennusrestauroinnin
artenomi (amk) Elsi Lehto
Kurssimaksu 70 € Ilm. 10.9. mennessä
Valmistetaan puusta koriste- ja käyttöesineitä, perehdytään myös niiden pintakäsittelyyn.
Aloitetaan tutustumalla koneiden ja laitteiden
käyttöön, suunnittelemalla tehtävää työtä sekä
laskemalla materiaalimenekkiä. Tarkoitettu yhtä
hyvin aloitteleville kuin kokeneemmillekin puutöistä kiinnostuneille. Kurssilaiset hankkivat materiaalin itse

Puu- ja metallityö

1104252

Pohitullin koulu to 18.00-20.15
12.9.-5.12. 9.1.-2.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu 65 € Ilm. 5.9. mennessä
Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metalli- ja/tai puuesineitä ja kunnostetaan vanhoja,
pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa on rajoitetusti opiskelijoiden töille.

1104244

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 5.10.-6.10.
Nahkaseppä Sanna Tuominen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 26.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan erilaisiin nahkoihin ja niiden käyttötarkoituksiin, kasviparkitun nahan
työstämiseen ja perinteiseen käsin ompelutekniikkaan. Viikonlopun aikana ehdit tehdä
pienen nahkatyön, esimerkiksi pienen laukun,
vyön, koiran hihnan tai pannan yms. Kurssilla
on käytössä nahan työstamiseen tarvittavat välineet, joita voi käyttää ja jotka voi halutessaan
lunastaa itselleen kurssin päätyttyä. Opettaja
tuo tarvittavan nahan ja muut tarvittavat materiaalit, joista maksu käytön mukaan. Lyhytkurssi

Puu- ja metallityö, Kalanti 1104253
Kalannin yläkoulu ke 18.00-20.15
11.9.-27.11. 8.1.-1.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu 65 € Ilm. 4.9. mennessä
Käyttö- ja koriste-esineiden sekä kalusteiden
valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleista. Myös vanhojen esineiden kunnostusta.

UUSIKAUPUNKI
Huonekalujen kunnostus
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1104254

Pohitullin koulu ti 18.00-21.00
17.9.-3.12. 7.1.-24.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 70 € Ilm.10.9. mennessä
Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta ja uusimista sekä perehtymistä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnankäsittelymenetelmiin.

Vakan valmistus,
Kaukan kyläkoti

1104255

Kaukan kyläkoti to 18.00-21.00
17.10.-21.11. Timo Kulmala
Kurssimaksu 26 € Ilm. 10.10. mennessä
Kurssilla perehdytään vakan tekemiseen javalmistetaan puinen/vanerinen vakka. Vakka
muotteja on kahta kokoa. Pieni ja iso vakka
menevät päällekkäin. Opettaja tuo tarvittavat
materiaalit. Lyhytkurssi.

Keramiikka

1104270

Viikaisten koulu ma 17.00-20.00
16.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 € Ilm. 9.9. mennessä
Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tekijöille. Tule rohkeasti kokeilemaan saven
mahdollisuuksia. Kurssilla tehdään käyttöesineitä käsin rakentamalla ja dreijaten ja haetaan
myös ideoita vanhoista malleista ja muista kulttuureista. Materiaalimaksu käytön mukaan.

Hopeatyöt

1104271

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ma 17.30-20.30 23.9.-2.12.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 30 € Ilm. 16.9. mennessä
Kurssilla harjoittelemmme hopeatyön perustek
niikoita. Suunnittelemme ja teemme koruja hopealevystä ja -langasta: sormuksia, korvakoruja,
riipuksia ja rannekoruja. Mahdollisuus valmistaa
koruja myös omista hopeaesineistä, esim. lusikoista tai haarukoista. Materiaaleja voi ostaa opettajalta (ei aterimia), mutta niitä voi hankkia myös
etukäteen itse. Työkalumaksu 5 €, käteismaksu.

Mehiläisvahakynttilä

1104275

Pohitullin koulu la 10.00-14.30 30.11.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 10 € Ilm. 22.11. mennessä
Aidosta mehiläisvahasta tehdyt kynttilät luovat
lämpöä pimeneviin iltoihin ja juhlistavat joulunaikaa. Mehiläisvaha on luonnontuote, jota mehiläiset käyttävät pesäkennojensa rakennusmateriaalina. Kurssilla tehdään kynttilöitä sekä
vahalevystä että muottiin valamalla. Opettajalta
voi ostaa materiaalia. Materiaalimaksu käytön
mukaan. Kurssi soveltuu myös lapsille yhdessä
aikuisen kanssa. Lyhytkurssi.

Kuppikynttilät ja
kynttilälyhdyt, Kalanti

Joulukoristeita havusta ja
mustikanvarvuista
1104282
Pohitullin koulu ma 18.00-21.00
25.11.-9.12.
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 18.11. mennessä
Tehdään joulukoristeita havusta, mustikanvarvuista ja muistakin luonnonmateriaaleista,
kuten koivunoksista. Voit tehdä esim. kransseja, köynnöksiä, havupallon tai siilin. Mukaan
omat sakset ja punontalankaa. Materiaalia voi
tuoda mukanaan, mutta myös opettajalta saa
ostaa sitä. Lyhytkurssi.

Kädentaitomessut Tampereella;
lähtö Vehmaalta ja Ugista 1104185
Su 9.00-19.00 17.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 € Ilm. 14.10. mennessä
Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma
Tampereella! Euroopan suurimmat kädentaitomessut tarjoavat lukuisia näytteilleasettajia
tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpajoja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä
ja vinkkejä omaan tekemiseen. Matkalle lähdetään Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo
8 ja Ugin linja-autoasemalta klo 8.30. Paluu n.
klo 20. Perillä oloaika messuilla n. 11.30-17.00.
Pääsylippu sisältyy matkan hintaan.
Lisätietoa messuista netissä
www.tampereenmessut.fi

Syksyisiä betonitöitä
1104280

Kalannin yläkoulu pe 17.30-20.30
la 10.00-14.30 22.11.-23.11.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 13 € Ilm. 15.11. mennessä
Tule mukaan joulutunnelman luomiseen!
Parittomat posliinikupit tunnelmallisiksi kuppikynttilöiksi, valkoisiksi tai värillisiksi, tuoksulla
tai ilman. Ota mukaan kupit, opettaja tuo kynttilämassan (maksu käytön mukaan) Lasit, pikarit ja lasipurkit myös mukaan, niistä teemme
sekä pöytälyhtyjä että riippuvia lyhtyjä monin
eri tekniikoin ja värein (esim. lasivärit, akryylit,
gessot) Lisäksi voit koristella niitä esim. helmillä,
hiekalla, pitseillä, metallilangoilla ym. Ota mukaan myös em. tarvikkeita jos on, mutta kaiken
tarvittavan saa myös opettajalta, maksu käytön
mukaan. Lyhytkurssi.

1104290

Pohitullin koulu ti 17.30-19.45
ke 17.30-19.45 3.9.-4.9.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 8 € Ilm. 27.8. mennessä
Kurssilla teemme tatteja, tonttuja, kurpitsoja
ja muita muotoja hyödyntäen sukkahousuja
betonin muottina. Töihin saa lisäilmettä käyttämällä koristeena mm. juuttinarua tai säkkikangasta. Voit tehdä myös muita pienimuotoisia töitä, vaikka valaa jalustat ulkoroihuille tai
kokeilla tuikkualustoja. Tutustumme kuivabetoniin, joka on yksinkertainen ja kestävä materiaali moniin töihin. Kurssille kannattaa ottaa mukaan sukkahousujen tai polvisukkien
(käytetyt käyvät hyvin) lisäksi naruja ja erilaisia muovisia, silikonisia tai pahvisia muotteja.
Koristeluun voi käyttää esim. pitsejä, tapetteja
tai kasvin lehtiä. Ohjaaja tuo myös joitain ma-

teriaaleja. Itselle kannattaa hankkia oma säkki
S30-valmisbetonia sekä kumihanskat ja hengityssuojain. Lyhytkurssi.

Tulossa

Kielet

keväällä mm.

Olkalaukku

1104224

Pohitullin koulu la-su 10.00-16.00
18.-19.1. pe 24.1. 17.00-20.00

Aihepunonta
kahvipusseista

1104231

Pohitullin koulu pe 18.00-19.30
la 10.00-16.00 3.4.-25.4.

Luovaa kirjansidontaa:
ommelkansisidos
1104240
Pohitullin koulu
25.1.-26.1.

la-su 9.30-17.00

Lasitaidetta
kesäpuutarhaan
Pohitullin koulu
25.4.-26.4.

Muinaiskorut
Pohitullin koulu
25.1.-26.1.

1104260

la-su 9.00-16.00

1104273
la-su 10.00-16.00

Puutarhaveistoksia kierrätyskankaista, Kalanti
1104276
Kalannin yläkoulu
21.3.-22.3.

Hopeaketjun
alkeiskurssi
Pohitullin koulu
7.3.-8.3.

Kieltenopiskelu
on hauskaa ja
hyödyllistä, sekä hyvää aivojumppaa!
Tässä syksyllä alkavat kurssit.
Useimmat niistä jatkuvat keväällä,
mutta muista, että keväälle pitää aina
ilmoittautua erikseen! Katso myös
muiden osastojen kielikurssit.
Niistäkin saattaa löytyä joku
sinulle sopiva.

la-su 10.00-16.00

Everyday English 1

Pohitullin koulu ke 17.00-18.30
11.9.-27.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Alkeistason kurssi englantia vuoden verran aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan englannin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä
harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita. Kurssin alussa opiskellaan
Starter-kirjan loppuosa, jonka jälkeen oppikirjana on Everyday English 1, Englantia aikuisille
(Finn Lectura). Taitotaso A1.

Everyday English 1 jatko
1104279
la-su 10.00-16.00

Puukkokurssi, Kappelimäen
koulu, Laitila
1104292
Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la-su 9.00-15.00 24.1.-2.2.

1203213

1203215

Pohitullin koulu ma 17.00-18.30
9.9.-25.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu niille, jotka ovat englannin alkeita
joskus opiskelleet, mutta kaipaavat niiden kertausta. Kurssilla opiskellaan englannin kielen pe
rusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita.
Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A1.

UUSIKAUPUNKI
Let’s talk

Suomea ulkomaalaisille
Opisto järjestää eri tasoisia suomen kielen kursseja alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssit on suunnattu ennen kaikkea
maahanmuuttajille, joiden elämäntilanteeseen ei kokopäiväopiskelu sovellu. Osa
kursseista on ns. normaalia iltaopetusta,
joissa on saman suuruiset kurssimaksut
kuin opiston muillakin kursseilla. Osa on
vapaan sivistystyön uuden koulutustehtävän mukaista maahanmuuttajien luku- ja
kirjoitustaidon sekä suomen kielen koulutusta. Tämä koulutus on ilmaista maahanmuuttajille, joilla koulutustarve on kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan.
Tavoitteena on järjestää suomen kielen
opetusta ainakin kolmella eri taitotasolla:
aivan vasta-alkajille, jonkun verran suomea jo osaaville sekä opinnoissaan jo pidemmällä oleville. Pyrimme järjestämään
kurssit niin, että ne soveltuvat myös mm.
vuorotyössä oleville. Tunnit ovat kerran
tai kahdesti viikossa, pari oppituntia kerrallaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti verkossa opettajan ohjeiden mukaan. Kurssit alkavat
elo-syyskuussa.
Ilmoittautuminen to 15.8. klo 10.0011.30 tai 15.00-16.30 Pohitullin koululla.
Tällöin saa myös tarkempia tietoja kursseista ja niiden aikatauluista. Jos et pääse paikalle, ota yhteyttä kieltenopettaja
Päivi Ruusuvuorelta (puh. 044 585 3100 tai
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi)

Everyday English 2

1203223

Pohitullin koulu ma 18.45-20.15
9.9.-25.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi englantia pari kolme 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 5. Taitotaso A1-A2.

Aamuenglantia

1203233

Pohitullin koulu ma 11.30-13.00
9.9.-2.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. 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 5. Taitotaso A2.

Stepping Stones 2

1203253

Pohitullin koulu to 17.30-19.00
12.9.-5.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille,
joille kielen keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaaminen
olisi paikallaan. Kurssin tavoitteena on kehittää
erityisesti suullista kielitaitoa - harjoittaa puheen
ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2
(Finn Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso B1-B2.

1203261

Pohitullin koulu ti 18.00-19.30
10.9.-26.11. BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 € Ilm. 2.9. mennessä
A conversation class lead by a native English
teacher. The course is aimed at students who
already have quite a good command of English
but would like to improve their speaking and
listening skills. Only English will be used in class.
The group will meet every other week (the
exact dates will be given later).
Material provided by the teacher.

Hallo! 2

1204221

Pohitullin koulu ke 17.00-18.30
18.9.-4.12. FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Saksan kieltä pari vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville (esim. Hallo!
1). Sopii unohtuneen kielitaidon aktivoimiseen
vähän enemmänkin kieltä joskus opiskelleille.
Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja selviytymään erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielellä. Samalla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja
elämänmenoon. Lähitunnit pidetään joka toinen viikko ja väliviikolla opiskellaan itsenäisesti
opettajan ohjeiden mukaan. Oppikirjana Hallo!
2, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A2.

Chez Olivier 1

1205213

Pohitullin koulu ke 18.45-20.15
11.9.-27.11. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Ranskan kurssi vuoden pari kieltä 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 11. Taitotaso A1.

Salut La France!

1205231

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 18.45-20.15. 18.9.-27.11.
FM Leena Durand
Kurssimaksu 20 € Ilm. 2.9. mennessä
Ranskan helppo keskustelukurssi, joka sopii
kaikille kieltä muutaman vuoden opiskelleille.
Kurssin tavoitteena on aktivoida ja kehittää osallistujien ranskan kielen suullista kielitaitoa, joka
on ehkä vuosien varrella jäänyt unohduksiin tai
jota ei ehkä kunnolla ole ollutkaan. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Väliviikolla tutustutaan itsenäisesti seuraavan tunnin aiheeseen
opettajalta saatujen ohjeiden ja materiaalin
avulla. Myös kielioppi- tai kuunteluharjoituksia
voidaan tehdä omatoimisesti tarpeen ja toiveiden mukaan. Monistemateriaali. Erityiskurssi.
Taitotaso A2-B1.

Venäjän startti

1206211

Pohitullin koulu
ti 17.00-18.30 10.9.-26.11.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Vasta-alkajille tarkoitettu tutustumiskurssi venäjän kieleen. Kurssilla opitaan venäjän perussanoja ja tavallisia fraaseja. Tärkeimpänä
tavoitteena on oppia venäjän kielen aakkoset, jotta vaikkapa Venäjän matkalla saa selvää erilaisista kylteistä. Kurssilla harjoitellaan
myös venäjän kaunokirjoitusaakkosia, jotka
ovat hyvin eri näköisiä kuin painetut kirjaimet.
Monistemateriaali ja kaunokirjoitusvihko sisältyvät kurssimaksuun. Kun kirjaimet ovat tuttuja, on varsinaisen kielen opiskelun aloittaminen
helpompaa. Kevätlukukaudelle on suunnitteilla venäjän alkeiskurssi.

21
Espanjaa eläkeläisille
1207201
Pohitullin koulu ke 12.00-13.30
11.9.-4.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 € Ilm. 2.9. mennessä
Rauhallisesti etenevä espanjan alkeiskurssi, joka
on tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja opetellaan selviytymään espanjaksi erilaisissa matkailijoille tutuissa asioimistilanteissa, esim.
kahvilassa, ravintolassa, kaupoissa sekä hotellissa. Oppikirjana ¡Perfecto! 1, Espanjaa aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A1.

Espanjaa matkalle

1207211

Pohitullin koulu pe 17.30-20.00
la 10.00-13.30 8.11.-16.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 € Ilm. 25.10. mennessä
Kahtena viikonloppuna kokoontuva espanjan lyhytkurssi on tarkoitettu kaikille espanjan kielestä kiinnostuneille, jotka haluavat oppia kielen alkeita osatakseen edes jotakin esim.
Espanjaan suuntautuvilla matkoilla. Kurssilla
opiskellaan kielen perusasioita sekä erilaisissa matkailijalle tutuissa tilanteissa tarvittavaa
kieltä, aiheina, pikkuongelmat hotellissa, asiointi kaupassa, ruokailu- ja kahvilatilanteet jne.
Monistemateriaali. Erityiskurssi. Taitotaso A1

Buenas migas 2

1207241

Pohitullin koulu ti 18.00-19.30
10.9.-10.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu pari vuotta espanjaa opistossa opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaaville.
Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita,
laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan erilaisissa arjen ja matkailun tilanteissa tarvittavaa kieltä. Tavoitteena on oppia selviytymään
espanjaksi tavallisissa arkipäivän tilanteissa.
Oppikirjana on Buenas migas 2 (Otava), josta
alkuosan kertaamisen jälkeen jatketaan kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Buenas migas 3

1207231

Pohitullin koulu ti 16.30-18.00
10.9.-10.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Espanjan jatkokurssi muutaman vuoden kieltä opiskelleille. Kurssilla kehitetään peruskielitaitoa edelleen, opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena
on saada rohkeutta puhumiseen ja oppia selviytymään espanjaksi erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana on Buenas migas 3
(Otava), josta alkuosan kertaamisen jälkeen jatketaan kappaleesta 3. Taitotaso B1.

Espanjaa edelleen

1207241

Pohitullin koulu ti 19.30-21.00
10.9.-10.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Jatkokurssi espanjaa jo useamman vuoden
opiskelleille, joille kielen perusrakenteet ja sanasto ovat jo tuttuja, mutta kertaaminen ja
aktivointi tarpeen. Kurssilla laajennamme sanavarastoa, kertaamme kielioppirakenteita
ja harjoitamme erityisesti suullista kielitaitoa,
sekä kuullunymmärtämistä että puhumista.
Monistemateriaali. Taitotaso B1-B2.

Bella vista 2

1208231

Pohitullin koulu to 19.15-20.45
12.9.-5.12. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Tarkoitettu pari kolme vuotta italiaa opistossa
opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaaville (esim. Bella vista 1). Kurssilla jatketaan italian

kielen perusrakenteiden opiskelua ja laajennetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavaa
kieltä. Oppikirjana Bella vista 2 (Sanoma Pro).
Taitotaso A2.

Viittomat puheen
tukena 1

1298111

Katso Laitilan kurssit sivu 10.

Meie keelesild

1298221

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 17.30-20.00 11.9.-20.11.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 24 € Ilm. 2.9. mennessä
Alkeista lähtevä viron kurssi, joka sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin kieltä opiskelleille, jos
tuntuu että kielitaito on melko lailla unohduksissa. Oppikirjana kurssilla on uusi Meie keelesild (Otava), jonka tekstit ovat elävää nykyviroa ja liittyvät arkielämän tilanteisiin. Samalla
tutustutaan myös maan kulttuuriin ja tehdään
pieniä ”tutustumismatkoja” eri puolilla Viroa.
Taitotaso A1.

Kreikan alkeet

1298251

Pohitullin koulu ti 19.00-20.30
10.9.-26.11. Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € lm. 2.9. mennessä
Nykykreikan alkeiskurssi kaikille kreikan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Kurssilla
opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa.
Kurssilla harjoitellaan erityisesti erilaisissa matkailijalle tutuissa asiointitilanteissa tarvittavaa
kieltä, esim. kahvilassa, ravintolassa, hotellissa
jne. Kurssilla käytettävä oppikirja sovitaan kurssin alussa. Taitotaso A1.

Turkkia matkailijoille

1298261

Pohitullin koulu pe 17.00-20.30
la 10.00-13.30 27.9.-5.10.
HuK Hatice Kütük
Kurssimaksu 24 € Ilm. 20.9. mennessä
Kurssi on suunnattu kaikille turkin opiskelusta
ja matkailusta kiinnostuneille. Opetellaan matkalla tarvittavia puhetilanteita ja sanastoa sekä
kielen perusrakenteita. Harjoitellaan esimerkiksi ruoan ja juoman tilaamista, hotellissa asiointia, ostoksilla tarvittavaa sanastoa ja pienten ongelmatilanteiden selvittelyä. Kurssilla saat myös
tärkeää tietoa turkkilaisesta tapakulttuurista. Ei
edellytä turkin kielen taitoa. Opettajan materiaali. Opettajan äidinkieli on turkki, mutta hän
puhuu myös suomea. Erityiskurssi. Taitotaso A1.

UUSIKAUPUNKI
Tieto- ja
viestintätekniikka
Aloittelijoiden ATKperuskurssi

3401201

Pohitullin koulu ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15 1.10.-15.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 22 € Ilm. 26.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan aivan alusta lähtien tietokoneen ja ohjelmien käytön perusasioihin, kuten tietokoneen ja ohjelmien käynnistämiseen,
tietokoneella kirjoittamiseen ja tulostamiseen.
Kurssilla tutustutaan myös internetin peruskäyttöön ja mielenkiintoisiin verkossa oleviin palveluihin, esimerkiksi monipuolisiin hakupalveluihin, sekä kaikille kansalaisille suunnattuihin
tärkeisiin verkkopalveluihin. Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei tarvitse olla. Kurssi
on siis tarkoitettu kaikille ensimmäisen tietokoneensa hankkineille tai omat tietotekniikan taitonsa ruostuttaneille. Voit myös käyttää kurssilla
omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen
rinnalla, ja saat myös tärkeitä vinkkejä oman koneen turvallisesta käytöstä.

Hallitse Googlen pilvipalvelu
ja online-sovellukset
3401202
Pohitullin koulu to 17.00-20.15
7.11.-14.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 1.11. mennessä
Google tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi
Googlen Drive -pilvitallennuksen ja verkossa
toimivat online-sovellukset (Gmail, Docs, Sheets,
Slides). Mutta miten ja millä niitä käytetään?
Palvelut mahdollistavat mm. tiedostojen tallennuksen pilveen niiden hallitun jakamisen.
Kurssilla tutustutaan Googlen Drive -pilvitallennukseen sekä Googlen omien online-sovelluksien käyttöön. Kurssilaisille luodaan tarvittaessa
palveluiden käyttöön Google-tili eli tunnus, joka
toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena.

Hallitse Microsoftin
pilvipalvelu ja
online-sovellukset

3401203

Pohitullin koulu ke 17.00-20.15
27.11.-4.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 21.11. mennessä
Microsoft tarjoaa etenkin Windows-käyttäjille
ilmaisen OneDrive -pilvitallennuksen ja verkossa toimivat osittain ilmaiset online-sovellukset. Microsoftin OneDrive ja verkossa toimivat online-sovellukset (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint) mahdollistavat myös tiedostojen
tallennuksen ja jakamisen verkossa. Kurssilla
tutustutaan Microsoftin OneDrive pilvipalveluun, sekä yleisimpien online-sovelluksien käyttöön. Kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden käyttöön Microsoft-tili eli tunnus, joka
toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena.

Tekstinkäsittely
tutuksi (Word)

3401211

Pohitullin koulu ma 17.15-20.30
21.10.-11.11. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 € Ilm. 15.10. mennessä
Tutustutaan laajasti tunnetun Microsoftin tekstinkäsittelyohjelman Wordin näppäriin ominaisuuksiin. Lisäksi perehdytään asiakirjan peruskäsittelyyn, sivun asetuksiin, kappalemuotoiluihin,
standardiasiakirjan tekotapaan, taulukoiden, ku-

vien ja grafiikan lisäämiseen asiakirjoihin sekä
asiakirjan erilaisiin tallentamismuotoihin. Myös
asiakirjateemat tulevat tutuiksi, samoin kuin
vinkit helppoon tekstinkäsittelyyn, joilla saa
tehtyä muutoksia asiakirjan perusasioihin nopeasti. Ohjelmana käytetään MS Officen Word
-tekstinkäsittelyohjelmaa.

Taulukkolaskenta
tutuksi (Excel)

3401212

Pohitullin koulu ti 17.15-20.30
29.10.-19.11. FM tietotekniikan
opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 € Ilm. 23.10. mennessä
Tutustutaan laajasti käytetyn Microsoftin taulukkotyökalun Excelin näppäriin ominaisuuksiin. Lisäksi perehdytään taulukkoon työkirjassa,
täyttökahvan käyttöön, kaavoihin ja muotoiluihin, pikasuodatuksen käyttöön, erilaisiin kaavioihin (pylväs, ympyrä ja sparkline) sekä taulukon
turvalliseen tallentamistapaan/lähettämiseen
sähköpostissa. Myös helpot vinkit taulukkolaskentaan tulevat tutuiksi, joilla saa tehtyä
muutoksia asiakirjan perusasioihin nopeasti.
Ohjelmana käytetään MS Officen Excel -taulukkolaskentaohjelmaa.

Avoin ATK- ja älylaitepaja

3401221

Pohitullin koulu ma 17.00-20.00
2.9.-9.12. 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 2.9. 16.9. 23.9. 14.10.
18.11. ja 9.12. Pajalle voi osallistua niin monta
kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Älypuhelimen käyttö
tutuksi (Android, iPhone)

3401222

Pohitullin koulu
ti 17.00-20.00 26.11.-10.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 20.11. mennessä
Älypuhelin tutuksi -kurssilla tutustutaan älypuhelimen käytön perusasioihin ja käyttötapoihin
mm. netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien monipuolisiin ja hyödyllisiin ilmaisiin ohjelmiin eli
appeihin, niiden turvalliseen asentamiseen ja
hallintaan sekä poistamiseen. Oma älypuhelin
latauslaitteineen ja -kaapeleineen kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Tee kotisivut ja ylläpidä
blogiasi ilmaisella
wordpress-ohjelmalla

3401223

Pohitullin koulu la 10.30-15.15
23.11.-30.11. Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 20 € Ilm. 13.11. mennessä
WordPress on ilmainen julkaisualusta, jota
voit käyttää hyödyksi omien internet- ja blogisivujen tekemiseen. Kurssilla perehdytään
WordPressin perusominaisuuksiin ja -käyttöön.
Samaa Wordpressillä tehtyä nettisivustoa tai
blogia voi päivittää useamman käyttäjän ryhmä yhden toimiessa pääkäyttäjänä ja muiden
ollessa sisällöntuottajana. Kurssilla saat perustiedot kotisivujen, blogien tekemiseen ja mitä
muita asioita ja palveluja pitää ottaa huomioon,
kun lähtee tekemään omia sivuja. Voit ottaa
oman kannettavan tietokoneesi mukaan kurs-
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sille jo ensimmäisellä tapaamiskerralla. Voit toki
käyttää atk-opetustilan tietokoneitakin kurssin aikana.

3D-mallinnuksen
perusteet -kurssi

3401224

Pohitullin koulu
la 10.00-14.45 2.11.-16.11.
Muotoilun opiskelija Iiro Kivistö
Kurssimaksu 24 € Ilm. 24.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan tietokonepohjaiseen
3D-mallinnukseen. Kurssilla käydään läpi
3D-mallinuksen perusasioita ja erilaisia mallinnusprojektien tallentamista. Kurssilla käytetään
3D-mallinnuksissa kaikkien vapaasti käytettävissä olevia ilmaisohjelmia. Tietoa saa myös niiden
turvallisista latauspaikoista ja asennustavoista.
Oman kannettavansa voi ottaa mukaansa, jota
voi käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Eläkeläisten ATK-alkeiskurssi
3401231
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 9.9.-25.9.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 5.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan todella rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön perusasioihin aivan
alusta alkaen, kuten tietokoneen ja ohjelmien
käynnistämiseen, näppäimistön ja hiiren käyttöön, tietokoneella kirjoittamiseen ja tulostamiseen. Kurssilla tutustutaan myös internetin
peruskäyttöön ja mielenkiintoisiin sivustoihin,
kuten kaikille tarpeellisiin verkkopalveluihin ja
hakupalveluihin. Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei edellytetä. Kurssi sopii ensimmäisen oman tietokoneensa hankkineille tai
tietokoneen käyttötaitonsa unohtaneille. Voit
myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla, ja saat myös
tärkeitä vinkkejä oman koneen käytössä ja tietotekniikan hankinnoissakin.

Eläkeläisille digikameran ja
kuvankäsittelyn kurssi
(Photofiltre, Photoshop)
3401232
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 22.10.-31.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 16.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan verkkaiseen tahtiin digikameran peruskäyttöön ja kuvien tuontitapoihin
tietokoneelle, sekä kuvankäsittelyn perustoimintoihin ilmaisella sekä maksullisella kuvankäsittelyohjelmalla. Kurssille kannattaa ottaa
mukaansa oma digikamera tai vastaavasti kameralla varustettu älypuhelin tai tabletti. Myös
paperivalokuvia voidaan kuvata tai skannata digitaaliseen muotoon ja laittaa ne talteen omalle
muistitikulle tai tietokoneelle. Kurssille voi ottaa
mukaansa myös oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan ladata ja asentaa kurssilla käytettävät ilmaiset kuvankäsittelyohjelmat.

Eläkeläisten
kuvakirjakurssi (Ifolor)
3401233
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 4.11.-13.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 29.10. mennessä
Haluatko tehdä oman kuvakirjan valokuvistasi?
Kuvakirjakurssilla tutustutaan monipuoliseen ja
ilmaiseen Ifolor -kuvakirjaohjelmaan, sekä kuvien korjailuun ja muokkaukseen kuvakirjaa
varten. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma
kamera, puhelin, tabletti tai jokin tallennusväline joka sisältää runsaasti omia valokuvia, myös
paperivalokuvia voi ottaa mukaansa jotka tar-

vittaessa voidaan skannata digitaaliseen muotoon tietokoneelle. Kurssille voi haluttaessaan
ottaa mukaan oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan kurssin aikana asentaa kurssilla käytettävä ilmainen Ifolor-kuvakirjaohjelma
ja muut ilmaiset kuvaohjelmat.

Eläkeläisille älypuhelimet
tutuiksi (Android, iPhone)
3401234
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 30.9.-7.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 € Ilm. 24.9. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien peruskäyttöön ja turvallisiin asetuksiin, kuten älypuhelimella soittamiseen ja
viestien hallintaan, älypuhelimella kuvaamiseen ja kuvien hallintaan, sekä netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi kurssilla
tutustutaan älypuhelimille suunnattuihin erilaisiin ohjelmiin eli appeihin, kuten ilmaisiin hyöty- ja viihdeohjelmiin, sekä tietoturvaohjelmiin.
Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä
harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisille tabletit tutuiksi
(Android, iPad)
3401235
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 19.11.-21.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 14.11. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tablettitietokoneiden perusasioihin. Kurssilla käydään
lävitse tablettitietokoneiden turvalliset asetukset ja käyttötavat. Lisäksi tutustutaan tabletilla
kuvaamiseen ja kuvien hallintaan, sekä internetin, sähköpostin ja verkkopankin ja erilaisten viihde ja hyötyohjelmien käyttömahdollisuuksiin, sekä niiden turvalliseen lataamiseen
ja asentamiseen. Oma tabletti kannattaa ottaa
mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua,
vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisille sosiaaliseen
mediaan tutustumiskurssi
3401236
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
25.11.-2.12. Tietotekniikan
opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 19.11. mennessä
Kurssilla tutustutaan Facebookiin ja hieman
myös muihin sosiaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Twitteriin ja Instagramiin. Suositun
Facebookin avulla voit olla yhteydessä kätevästi ystäväpiiriisi ja seurata erilaisia ryhmiä, jotka
liittyvät omiin harrastuksiisi tai mielenkiinnon
kohteisiin, sekä saat tietoa tulevista tapahtumista ja monista muista kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Facebookia voit myös käyttää monilla eri laitteilla, kuten tabletilla, älypuhelimella
ja tietokoneella. Kurssilla voit perustaa itsellesi
ohjatusti oman Facebook-tilin, tai muita ilmaisia sosiaalisen median palveluita. Kurssilla myös
tutustutaan Facebookin käyttäjälle tarpeellisiin
tietosuoja- ja tietoturva-asetuksiin. Tule kurssille
rohkeasti mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta
sosiaalisen median käytöstä ei tarvita.

2D-peligrafiikka ja
animaatiot, verkossa

3402215

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
ma 18.00-19.00 16.9.-21.10.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € Ilm. 9.9. mennessä
Kurssilla opiskellaan pelikehityksessä tärkeää
grafiikan tuottamista ilmaisohjelmilla. Opinnot
tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opis-
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kella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssi on kotikurssi, jossa on viikoittaisia luentoja, jotka tutori pitää oppimisalustan
kautta. Ilmaisilla ohjelmistoilla, kuten GIMP
ja Inkscape, voidaan luoda näyttävän näköistä, ammattitasoista grafiikkaa. Kurssilla käydään läpi graafisen suunnittelun perusasioita ja luodaan grafiikkaa, jota hyödynnetään
kurssilla 2D-pelikehitys. Kurssin jälkeen osataan 2D-peligrafiikan toteuttamisen perusteet, joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista.
Kurssin voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta
2D-pelikehitys -kurssi on sille luonteva jatkokurssi. Ohjelmistovaatimukset: GIMP, Inkscape
(Windows, Mac tai Linux). Tutori pitää ryhmälle viikoittain videotapaamisia, jossa käydään
läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä (ma klo 18.00-19.00). Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope
Oy:n kanssa.

2D-pelikehitys, verkossa

3402216

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
ma 18.00-19.00 4.11.-9.12.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € Ilm. 28.10. mennessä
Kurssilla kehitetään toimiva peli ilmaisella
Construct 2 -kehitysohjelmalla. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opiskella
esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssi on kotikurssi, jossa on viikoittaisia luentoja, jotka tutori pitää oppimisalustan kautta. Construct 2 on helppokäyttöinen ohjelma,
mikä ei vaadi varsinaisia ohjelmointitaitoja, kuten skriptien kirjoittamista. Kurssilla opiskellaan pelin kehittämisen prosessi, ja lopuksi toteutetaan oma peli. Kurssilla käytetään kurssin
I-osassa luotua grafiikkaa. Kurssin jälkeen osataan toimivan 2D-pelin kehittämisen perusteet,
joka antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn.
Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista. Kurssin
voi suorittaa itsenäisenä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 2D-peligrafiikka
ja animaatiot, jossa peliä varten luodaan grafiikkaa ilmaisilla ohjelmilla. Ohjelmistovaatimukset:
Construct 2 (Windows). Tutori pitää ryhmälle viikoittain videotapaamisia, jossa käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä (ma
klo 18.00-19.00). Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi
toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

Käytännön taidot

Saaristolaivurikurssi

5102256

Viikaisten koulu ti 18.00-20.00
17.9.-26.11. Saaristo- ja Rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 36 € Ilm. 9.9. mennessä
Saaristolaivuri-kurssi antaa hyvät valmiudet
liikkua turvallisesti saarten välittömässä läheisyydessä. Se on tarkoitettu veneilyä aloittaville,
joten et tarvitse perustietoja veneilystä osallistuaksesi kurssille. Saaristolaivuri-kurssilla tulet oppimaan juuri näitä veneilyn perustaitoja; navigointia ja veneilyä ohjaavia säädöksiä.
Kurssin suoritettuasi voit osallistua Suomen
Navigaatioliiton järjestämään Saaristolaivurin
tutkintotilaisuuteen 13.12., jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat Saaristolaivurin todistuksen. Kurssilla tarvittavat merenkulun välineet
voit ostaa yhteishankintana kurssin ensimmäisillä tunneilla hintaan 75 €. Kurssille otetaan
enintään 20 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä. Erityiskurssi.

Puutarhapiiri

7103201

Viikaisten koulu ke 18.00-19.45
18.9.-30.10. 22.1.-3.6.
FM Päivi Mikola Kurssimaksu 38 €
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osanottajien kiinnostuksen mukaan valitaan sopivia aiheita. Syyskaudella
neljä kokoontumista: 18.9., 2.10., 16.10. ja
30.10. Keväällä kokoontumisia on 9: 22.1.,
12.2., 26.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5. ja 3.6.
Lukuvuosimaksu koko kurssilta on 34 € ja se laskutetaan kokonaisuudessaan syyslukukaudella.
Vain syyskaudella osallistuvilta maksu on 14 €
ja vain keväällä osallistuvilta 24 e

Mehiläishoidon
peruskurssi

7103203

Pohitullin koulu
su 10.00-15.00 13.10.-24.11.
Mehiläistarhaaja AT Minna Karvinen
Kurssimaksu 54 € Ilm. 2.10. mennessä
Opintokertoja on neljä, joista kolme teoriakertaa ja yksi käytännön tarhakerta. Aluksi johdatus mehiläistarhaukseen, käydään läpi suojavarusteet ja pesä- sekä hunajankäsittelykalusto.
Toisella kerralla 3.11. tutustutaan mehiläistarhan
kesään, syksyyn, talveen ja kevääseen. 24.11.
Sadonkorjuu, hunajan käsittely ja mehiläisten
terveys ja hyvinvointi. Kurssiin sisältyvän keväisen tarhakäynnin ajankohta sovitaan erikseen ja tarhaan tutustumisen lisäksi käydään
läpi suojavarusteet, hoitomenetelmät ja hunajankäsittelykalusto. Kurssilla pieni lounastauko. Erityiskurssi.

Opi tunnistamaan
sieniä -luento

7198205

Pohitullin koulu ti 18.00-19.30 17.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 5 € Ilm. 10.9. mennessä
Luento sopii syksyn sieniretkien taustaksi ja
kaikille sienistä kiinnostuneille. Tutustumme
yleisimpiin sieniimme kuvien kera: tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymispaikat, varusteasioita, ym. metsään ja sieniin liittyviä asioita. Luentomaksu 5 € kerätään luentopaikalla.

Sieniretki

7198206

Retkikohde, lähtö Viikaisten koulun
pihalta la 10.00-13.00 21.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 € Ilm. 21.9. mennessä
Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä.
Säänmukainen varustus. Lähdetään omilla autoilla tai kimppakyydeillä Kalannin SEO:lta klo
10.00. Kurssimaksun 10 e/perhe voi maksaa käteisellä paikan päällä. Kurssi ei sovellu alle kouluikäisille lapsille. Lyhytkurssi.
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heessa tahansa! Kurssi kokoontuu Warma-Uunit
Oy:n tiloissa osoitteessa Lokalahdentie 1. Kurssi
on maksuton, ennakkoilmoittautuminen rajallisten tilojen takia. Kahvitarjoilu.

Pikkukokki-kurssi
10–12 v.

8102207

Viikaisten koulu ti 13.00-16.00 15.10.
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 5 € Ilm. 7.10. mennessä
Syyslomaviikolla 10-12 -vuotiaille Pikkukokeille
tarkoitetulla kurssilla valmistetaan perunamuusia ja lihapullia kastikkeella. Ja jälkiruoaksi lettuja hillon ja kermavaahdon kera. Materiaalimaksu
kerätään kurssilla käytön mukaan. Lyhytkurs
si. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uudenkau
pungin Martta-yhdistyksen kanssa.

Leivotaan suolaista

8102208

Viikaisten koulu ti 17.30-20.30 5.11.
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 € Ilm. 29.10. mennessä
Kurssilla valmistetaan ruokaisaa kala-ja lihapiirakkaa monipuolisista täytteistä. Ohjaajat tuovat ainekset ja materiaalimaksu kerätään paikan päällä käytön mukaan. Kurssi järjestetään
yhteistyössä Vakka-opiston ja Uudenkaupungin
Martta-yhdistyksen kanssa.

Tunnista laadukas
oliiviöljy -luento

8102209

Pohitullin koulu pe 18.00-19.30 13.9.
FM Heidi Amedeo Kurssimaksu 6 €
Mitä on laadukas ekstra-neitsytoliiviöljy ja miten ihmeessä sen karvas maku onkin hyvä asia?
Entä miten oliiviöljy säilyy parhaiten ja kuinka
sitä käytetään oikein? Näihin ja moniin muihin
oliiviöljyä askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen tällä luennolla. Oliiviöljy on osa terveellistä Välimeren ruokavaliota ja tätä ihmeöljyä
on jo antiikin ajoista lähtien käytetty erilaisten
vaivojen hoitoon niin sisäisesti kuin ulkoisesti
ja tänä päivänä monet tutkimukset ovat osoittaneet oliiviöljyn käytöllä olevan useita terveyshyötyjä. Luennolla kuulet näistä hyödyistä lisää
ja opit tunnistamaan laadukkaan oliiviöljyn ja
välttämään markkinoilla olevia huonolaatuisia öljyjä, jotka voivat jopa vahingoittaa terveyttä! Saat vinkkejä miten voit käyttää oliiviöljyä
ruuanlaitossa esimerkiksi tekemällä levitteen
tai maukkaan ja kevyemmän maustekakun.
Kuvien kautta pääset myös näkemään miten
monivaiheista ja haastavaakin oliivien sadonkorjuu on. Luvassa siis paljon mielenkiintoista
tietoa tästä tuorepuristetusta hedelmämehusta! Tilaisuudessa mahdollisuus maistaa eri oliiviöljyjä ja myynnissä myös huippulaatuista italialaista ekstra-neitsytoliiviöljyä.

7198210

Silmänruokaa hedelmä- ja
vihanneskoristeilla
8102260

Warma-Uunit Oy:n tilat, Lokalahdentie 1
ti 18.00-19.30 24.9.
Toimitusjohtaja Vesa Salminen ja
kehityspäällikkö Aki Aarinen
Ei kurssimaksua Ilm. 16.9. mennessä
Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Warma-Uunit
Oy:n kanssa kaikille kiinnostuneille suunnatun
yhden illan tilaisuuden, jossa käydään läpi erilaisia puun polttamiseen liittyviä kysymyksiä. Illan
aikana käsitellään seuraavia teemoja ja esitellään
toimivan tulisijan avustuksella: Polttopuiden
teko, osto ja säilytys. 1. Tulisijan käyttöönotto
pitkän tauon jälkeen ja sytyttäminen yleensä.
2. Puhdas ja tehokas palaminen. Oikeanlaisten
polttotapojen vaikutukset päästöihin ja energiatehokkuuteen. 3. Puiden lisäysvaihe ja lämmityksen lopettaminen. 4. Tulisijan huolto ja
yleiset paloturvallisuusasiat tulisijan käytössä.
5. Kysymyksiä omaan tulisijaan, hormiin tai niiden käyttötapoihin liittyen voi esittää missä vai-

Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
16.9.-31.12. 13.1.-29.5.
Sari Sivén / Foodartist ky
Kurssimaksu 10 € Ilm. 9.9. mennessä
Tällä 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. cutterkoristeen ja koristeellisen
lehden juureksista. Ohjatun tekemisen lisäksi
mukana on kuva-aineistoa ja vinkkejä materiaalin säilytykseen. Kurssin ohjaaja Sari Sivén,
on yksi 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.

Puun polttokurssi

Liikunta ja terveys

Liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti.
Kaikki liikuntakurssit on merkitty värikoodilla
ja voit valita itsellesi kuntotasosi tai teholtaan
miellyttävimmät tunnit.

Keltaiset tunnit: Lasten- ja nuorten tunnit
ovat suunniteltu eri ikäisille ja tasoisille liikkujille. Tunnit parantavat motorisia perustaitoja
ikätason tai herkkyyskauden mukaan. Lastenja 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.
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, korkeatehoisia ja haastavia. Tunnit sopivat hyvän kuntopohjan omaavalle liikkujalle,
mutta myös itseään haastavalle, perusterveelle liikkujalle.

Päiväjooga

8301200

Ugin Työväentalo ke 15.45-17.15
18.9-4.12. 8.1-15.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € Ilm. 11.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehohallintaa, parantavat
keskittymiskykyä, hengityksen laatua ja kykyä
rentoutua sekä kehittävät tietoista läsnäoloa.
Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi lämmin
väljä asu ja alusta.

Jooga

8301202

Seikowin koulu, liikuntasali
ti 19.00-20.30 17.9-26.11. 14.1-7.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 € Ilm. 10.9. mennessä
Hathajoogaa kaikille. Harjoituksissa tehdään
venyttely-, tasapaino- ja rentoutusharjoituksia.
Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut
varusteet sovitaan kurssin alussa.

Äijäjooga

8301203

Novidan liikuntasali ma 17.30-19.00
16.9-25.11. 13.1-6.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 € Ilm. 9.9. mennessä
Hathajoogaa kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille. Tehdään joogaharjoitus lihasten joustavuuden lisäämiseksi ja mielen harjoittamiseksi. Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut
varusteet sovitaan kurssin alussa.

UUSIKAUPUNKI
Hyvinvointia joogasta
8301204
Seikowin koulu, liikuntasali
pe 12.00-13.30 20.9-29.11. 10.1-3.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 35 € Ilm. 13.9. mennessä
Lempeää hathajoogaa. Sopii erityisesti ikäihmisille ja erilaisia tuki- ja liikuntaelinten rajoitteita
omaaville henkilöille. Hyvä myös aloittelijoille.
Tutustutaan erilaisiin joogaliikkeisiin, tasapainoon ja rentoutumiseen oman hengityksen rytmissä. Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta.
Muut varusteet sovitaan kurssin alussa.

Eläkeläisten
liikunta, miehet
8301211
Seikowin koulu, liikuntasali
ti 11.15-12.00 24.9-3.12. 7.1-14.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 25 € Ilm. 17.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan oma jumppaalusta ja juotavaa.

Jooga, Lokalahti
Muistijooga

8301207

Novidan liikuntasali ma 16.00-17.30
16.9-25.11. 13.1-6.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 55 € Ilm. 9.9. mennessä
Muistijoogassa tehdään kaikille sopiva joogaharjoitus (tarvittaessa tuolia apuna käyttäen)
sekä erillisiä, aivoja aktivoivia harjoituksia niitä
varten kehitetyllä muistimatolla. Muistijoogan
tarkoituksena on pitää huolta muistista sekä ylläpitää hyvää kokonaisterveyttä. Muistijooga ei
paranna muistisairauksia. Se sopii kaikille liikunnallisesti perusterveille + 50-vuotiaille.
Harjoitukseen puetaan mukava, joustava asu,
vaaleat sukat. Vesipullo, ja pieni pyyhe tms.
pään alle. Muut varusteet sovitaan kurssin alussa.

Erkkajooga
8301208
Uimahallin judosali to 16.30-17.30
19.9-12.12. 9.1-2.4.
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu 25 € Ilm. 12.9. mennessä
Erkkajooga 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.
Erkkajooga sisältää mm. läsnäoloharjoituksia,
asanoita eli asentoharjoituksia, hengitysharjoituksia ja rentoutumista. Joogaan tullessasi
tarvitset mukaan rennot, mukavat vaatteet ja
vesipullon. Oman joogamaton voit halutessasi ottaa mukaan.

Eläkeläisten
liikunta 1, naiset
8301209
Seikowin koulu, liikuntasali
ti 9.30-10.15 24.9-3.12. 7.1-14.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 25 € Ilm. 17.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan oma jumppaalusta ja juotavaa!

Eläkeläisten
liikunta 2, naiset

8301232

Lokalahden koulu to 19.00-20.30
19.9-5.12. 9.1-16.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € Ilm. 12.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa ja parantavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä
rentoutua. Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa kuunnellen ja
kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan
lämmin väljä asu ja alusta.

Kuntojumppa,
Lokalahti

8301233

Lokalahden koulu pe 19.00-20.30
20.9-29.11. 10.1-17.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € Ilm. 13.9. mennessä
Reipasta liikuntaa kaikenikäisille naisille ja miehille musiikin tahdissa. Tunneilla kehitetään monipuolisesti niin voimaa ja lihaskuntoa kuin ketteryyttä, tasapainoa ja liikkuvuuttakin. Lopuksi
venytellään hyvin. Mukaan oma jumppa-alusta, vesipullo ja halutessa sisäliikuntakengät.
Reippaasti mukaan hyvään porukkaan!

Kevennetty
kimppisjumppa

8301241

Uimahallin judosali ti 15.00-16.00
10.9-3.12. 7.1-21.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä
Eläkeläisille tarkoitetussa liikuntatuokiossa on
tarjolla hauskaa, monipuolista sekä kevennettyä
jumppaa kaiken kuntoisille Uudenkaupungin
uimahallin alakerrassa, judosalissa. Mukavaa
yhdessäoloa liikunnan merkeissä. Mahdollisuus
soveltaa tunti jokaisen oman kunnon mukaan.
Tunnille mukaan tarvitset juomapullon sekä
mukavat liikunnalliset vaatteet. Tunnin pituus
50 minuuttia.

Toiminnallinen kuntojumppa kaikille
8301242
Uimahallin judosali ti 16.15-17.00
10.9-3.12. 7.1-21.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 35 € Ilm. 3.9. mennessä
Toiminnallinen kuntopiiri on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat aktiivisen kunnon kohotuksen aloittamisesta. Liikkeet ovat selkeitä ja
monipuolisia ja ne tehdään kehonpainoa tai
apuvälineitä käyttäen.

8301210
Seikowin koulu, liikuntasali
ti 10.15-11.00 24.9-3.12. 7.1-14.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 25 € Ilm. 17.9. mennessä
Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioiden ja lopuksi rentouttavaa
venyttelyä. HUOM. Ota mukaan oma jumppaalusta ja juotavaa!
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Piloxing

8301243

Uimahallin judosali ti 17.00-18.00
10.9-3.12. 7.1-21.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 45 € Ilm. 3.9. mennessä
Piloxing on hauska, helppo ja tehokas ryhmäliikuntatunti, joka sisältää vaikutteita pilateksesta,

nyrkkeilystä ja tanssista. Intensiivisellä ja vauhdikkaalla tunnilla nyrkkeily-, pilates- ja tanssisarjat vuorottelevat muodostaen tehokkaan
samanaikaisesti kehoa vahvistavan ja huoltavan treenin. Tunnin lopuksi lyhyt lihaskuntoosuus ja venyttelyt. Tunti ei sisällä mutkikkaita
koreografioita. Varustus: Sisäliikunta-asu, pieni
pyyhe ja juomapullo. Tunnin kesto 60 minuuttia.

Toiminnallinen
kuntopiiri

8301244

Uimahallin judosali/Uki
to 17.30-18.30 12.9-5.12. 9.1-23.4.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu 45 € Ilm. 5.9. mennessä
Tämä kuntopiiri on tarkoitettu kaikille, jotka
haaveilevat kunnon kohotuksesta. Kurssi sopii
erinomaisesti esim. päätetyötä tekeville, ratsastusta harrastaville jne. ja sopii harjoitteluksi
muiden liikuntalajien oheen. Tunti sisältää alkulämmittelyn ja loppuvenyttelyn. Varustus: sisäliikunta-asu, pyyhe ja juomapullo.

Kuntosalicircuit

8301245

Uudenkaupungin uimahalli
ma 9.30-10.30 9.9-25.11. 13.1-27.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 2.9. mennessä
Kuntosalicircuitissa tehdään monipuolinen kiertoharjoittelu kuntosalilaitteita hyväksi käyttäen.
Tunnilla saa ohjeita laitteiden käytöstä ja oikean
vastuksen valitsemisessa. Yksittäistä liikettä tehdään minuutti, kierroksia kolme ja niiden välissä aina juomatauko. Liikkeet suunnitellaan jokaiselle tunnille siten, että kaikki lihasryhmät
saavat töitä. Tunti ei vaadi aikaisempaa liikuntakokemusta eikä sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo ja pieni
pyyhe. Kurssipaikka Uudenkaupungin uimahallin kuntosali.

Core

8301246

Uimahallin judosali ma 10.30-11.30
9.9-25.11. 13.1-27.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € Ilm. 2.9. mennessä
Core tunnilla kehitetään keskivartaloa- ja kehonhallintaa. Liikkeissä keskitytään keskivartalon pinnallisten ja syvien lihasten harjoittamiseen sekä kehonhallinnan parantamiseen. Core
sopii niin aloittelijoille kuin jo pitkään liikuntaa
harrastaneille. Voit itse säädellä treenin rankkuusastetta, joten se on ihanteellinen harjoitus jokaiseen elämäntilanteeseen. Keskivartalon
syvien sekä pinnallisten lihasten vahvistamista
suositellaan kaikille. Tunnilla opit kannattelemaan kehoasi ryhdikkäästi, parannat tasapainoa sekä kehon yleistä hallintaa. Tunti alkaa aina
kevyellä lämmittelyllä, jossa kehoa avataan rauhallisilla ja yksinkertaisilla liikkeillä. Varsinaisessa
treeniosuudessa harjoitetaan keskivartalon lihaksista vatsaa, selkää ja pakaroita monipuolisesti. Osa liikkeistä keskittyy syvien lihasten aktivointiin, kun toiset taas pinnallisten lihasten
harjoittamiseen. Osa liikkeistä haastaa tasapainoa. Lopussa pidetään lyhyet venyttelyt. Tunti
ei sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo ja pieni pyyhe.

Aerobinen
vesijumppa

8301247

Uudenkaupungin uimahalli
ma 11.45-12.30 9.9-25.11. 13.1-27.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 35 € Ilm. 2.9. mennessä
45 min reipas aerobinen vesijumppa musiikin
tahdissa. Tunti sisältää aerobisen osuuden, lihaskunto-osuuden sekä loppuvenyttelyt. Välillä
hyödynnetään erilaisia vastusta tuovia välineitä (frisbeet, pötköt, hymynaamat). Halutessasi
voit ottaa mukaasi omat vesijuoksuhanskat, joilla saat lisävastusta liikkeisiin.

Polkujuoksu tutuksi

8301248

Retkikohteet (Uusikaupunki)
ma 17.30-19.00 9.9.-11.11.
Polkujuoksuohjaaja Kirsi Järvelä
Kurssimaksu 45 € Ilm. 2.9. mennessä
Polkujuoksu on luontoliikuntaa, jossa nimensä
mukaisesti juostaan poluilla. Usein juokseminen tapahtuu lähimetsissä tai vaellus- ja retkeilyreiteillä. Polkujuoksussa vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat. Polkujuoksu on monipuolinen
laji, sillä siinä tarvitaan niin kestävyyttä, ketteryyttä, koordinaatiota kuin tasapainoakin. Vaihteleva
maasto vahvistaa myös kehon eri lihaksia monipuolisesti. Poluilla juokseminen vaatii myös seikkailumieltä – vähintään kengät kastuvat jossain
vaiheessa. Polkujuoksukurssilla tutustumme tämän lajin eri muotoihin, käymme lähialueen poluilla juoksemassa, harjoittelemassa tekniikkaa ja
koordinaatiota sekä teemme polkujuoksuun sopivia lihaskunto harjoitteita. Jos olet perusterve,
omaat aimo annoksen seikkailumieltä sekä haluat oppia juoksemaan poluilla – tervetuloa mukaan! Harjoittelemme hymyssä suin syksyisestä
säästä nauttien! Kurssi toteutetaan ulkona eli ulkovarustus ja lenkkijalkineet tarvitaan.

Rapputreeni

8301249

Retkikohteet (Uusikaupunki)
ma 19.00-20.00 9.9.-11.11.
Polkujuoksuohjaaja Kirsi Järvelä
Kurssimaksu 45 € Ilm. 2.9. mennessä
Haluatko vaihtelua perinteiselle lenkillesi tai
maanantaijumpallesi? Porrastreeni tuo mukavaa vaihtelua tavalliselle juoksulenkille tai perinteiselle jumpalle. Porrastreenissä tehdään
eritehoisia harjoitteita, nostetaan välillä sykettä, kehitetään jalkojen voimaa, lihaskestävyyttä,
lihasten kimmoisuutta ja räjähtävyyttä koordinaatiota unohtamatta. Tällä kurssilla mennään
hymyssä suin, yhdessä, mutta kuitenkin jokainen oman kuntotasonsa mukaan. Jokaisen tunnin sisältöön kuuluu hyvä alkulämmittely sekä
tehokas treeni loppuverryttelyä unohtamatta.
Tervetuloa mukaan testaamaan miten monella
eri tavalla portaita voikaan nousta ja mitä kaikkia lihaksia portaissa voikaan käyttää. Kurssi toteutetaan ulkona eli ulkovarustus ja lenkkijalkineet tarvitaan.

UUSIKAUPUNKI
Ensiapu ja terveys
Ensiapu1 (EA 1)

6101214

Uudenkaupungin paloasema
ti 18.00-21.00 to 18.00-21.00
10.9.-19.9. SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 50 € Ilm. 3.9. mennessä
Opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja
ja -taitoja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun:
hengitys, sydämen toiminta, suuret verenvuodot, äkilliset sairauskohtaukset, lisäksi haavat,
murtumat, myrkytykset ja sähkötapaturmat.
Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin suo-

rittamisesta saa EU:n hyväksymän kansainvälisen ensiaputodistuksen (maksu ohjaajille) ja
se on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollista. Neljä kokoontumiskertaa: 10.9., 12.9, 17.9. ja 19.9. Lyhytkurssi. Huom.
Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat voivat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t). Sisäänkäynti
Paloasemalle Novidan puoleisesta päädystä ja
autot pysäköitävä Novidan parkkipaikalle.

Ensiapu 1 (EA 1) päiväkurssi

6101215

Uudenkaupungin paloasema
ke 08.30-15.30 to 08.30-15.30
30.10.-31.10. SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 50 € Ilm. 22.10. mennessä
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Opiskellaan ensiavun antamisen perustietoja
ja -taitoja. Painottuu hätäensiavun opiskeluun:
hengitys, sydämen toiminta, suuret verenvuodot, äkilliset sairauskohtaukset, lisäksi haavat,
murtumat, myrkytykset ja sähkötapaturmat.
Oppimateriaalina Ensiapu-kirja. Kurssin suorittamisesta saa EU:n hyväksymän kansainvälisen ensiaputodistuksen (maksu ohjaajille) ja
se on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollista. Kokoontumiset ke 30.10.
ja to 31.10. Lyhytkurssi. Huom. Hätäensiavun
kertauksen tarvitsijat voivat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t). Sisäänkäynti Paloasemalle
Novidan puoleisesta päädystä ja autot pysäköitävä Novidan parkkipaikalle.

Itsetutkimus

8302242

Viikaisten koulu la 12.00-18.00
su 12.00-15.30 28.9.-29.9.
Turo Vuorenpuro
Kurssimaksu 52 € Ilm. 17.9. mennessä
Kärsitkö stressistä? Etsitkö mielenrauhaa?
Haluatko vapautua? Tämä kurssi paljastaa, kuinka vapautuminen stressistä, tyytymättömyydestä, ahdistuksesta, masennuksesta jne. ei vaadi
välttämättä mitään muuta kuin sen, että pysähdyt, tutkit ja oivallat, että et ole oikeasti se, kuka
uskot olevasi. Kurssi sisältää la 2 x 15 min tauot ja su 45 min lounastauon sekä 15 min kahvitauon. Erityiskurssi.

Tulossa

keväällä mm.

Ensiapu1 (EA 1)
Ugin Paloasema
ti-to klo 18.00-21.00

Ensiapu 1 (EA 1)

6101216
3.-12.3.

6101217

Päiväkurssi Ugin paloasema
ke ja to klo 8.30-15.30 1.-2.4.

pyhäranta
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gaspuut, joihin tehdään yhteisloimia. Voit osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan
räsymattoa valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €.
Mattojen lisäksi kudotaan muita sisustustekstiilejä, kuten pöytäliinoja, pyyheliinoja ja poppanaa. Suunnitellaan yhdessä, millaisia kudontatöitä halutaan talven aikana tehdä. Kurssille
voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat kudonnan harrastajat.

Taide- ja
taitoaineet
Pyhärannan osastonjohtajana
toimii Anne Laivo
puh. 044 738 3432,
sähköposti anne.laivo@pyharanta.fi
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Laitilan toimisto puh. 040 535 6822.
Huom! Opintosetelikurssimerkinnällä
varustetun kurssin maksu on puolet
normaalista. Ohjelmassa on
valmiina alennettu maksu.
Katso tarkemmin sivu 3.

Kuvataiteet
Posliininmaalaus

1103323

Rohdaisten koulu la 10.00-15.00
5.10.-19.10. Marjatta Sirkki
Kurssimaksu 14 € Ilm. 26.9. mennessä
Posliininmaalausta oman kiinnostuksen mukaan eri tekniikoilla. Mahdollisuus tehdä sivellinmaalauksella, siirtokuvista tai lysteritöinä.
Opettajalta voi tarvittaessa ostaa edullisesti
materiaaleja. Sopii sekä aloittelijoille, että kokeneemmillekin maalareille. Kurssikerrat la 5.10.
ja 19.10. Lyhytkurssi.

Kädentaidot
Kankaankudonta, Kukola

1104310

Mäki-Tanila to 15.45-18.00
12.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 56 € Ilm. 5.9. mennessä
Kukolan kudontakurssi pidetään idyllisessä vanhan talon tuvassa. Käytettävissä on kuudet kan-

Kankaankudonta, Kaukka

1104312

Kaukan kyläkoti ma 15.00-17.15
16.9.-2.12. 13.1.-30.3.
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 54 € Ilm. 9.9. mennessä
Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan perusasioita. Luodaan ja rakennetaan yhteisloimia. Valmistetaan tuotteita
pääasiassa puuvillasta, pellavasta, poppanasta
ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja pöytäliinoja,
mattoja sekä seinätekstiilejä. Tutustutaan myös
villalangan käyttöön kudonnassa. Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan alkeita.

Rekipeittokirjonta

1104323

Reilan koulu Joka toinen viikko
ti 17.00-19.15 17.9.-10.12. 7.1.-31.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 40 € Ilm. 11.9. mennessä
Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suomalainen käsityötekniikka, joka on ollut käytössä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan villakan-

gasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla.
Rekipeittokirjonnalla voi koristella paitsi peittoja myös pöytäliinoja, tuolinpäällisiä tai koristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös villasta tehtyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun.
Rekipeittokirjonnalla tehtäviin koristetyynyihin tai peittoihin on saatavilla valmiita tarvikepaketteja. Kurssilla pääset tutustumaan tähän
perinteiseen kirjonnan muotoon ja voit tehdä
haluamiasi tuotteita. Kurssilla voit tehdä myös
muita kirjontatöitä.

Ompelu, Kaukka

1104330

Kaukan kyläkoti Joka toinen viikko
ke 18.00-21.00 18.9.-4.12. 15.1.-1.4.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 40 € Ilm. 18.9. mennessä
Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Perehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaamiseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen.

Ompelu, Reila

1104331

Reilan koulu Joka toinen viikko
to 18.00-21.00 12.9.-28.11. 9.1.-26.3.
Pukuompelija Sari Nurmi Kurssimaksu
40 € Ilm. 12.9. mennessä
Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Perehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaamiseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen.

pyhäranta
Köysitöitä ja
merimiessäkkejä

1104350

Santtion Maininki Joka toinen viikko
ti 18.15-20.30 1.10.-26.11. 14.1.-24.3.
Merikapteeni, KM Jarmo Teränen
Kurssimaksu 38 € Ilm. 23.9. mennessä
Perinteisiä merimiessäkkejä, köysimattoja, fedareita ja muita köysitöitä oman kiinnostuksen mukaan. Materiaalimaksu suoraan opettajalle, ensimmäisellä kerralla sovitaan tarviketilauksesta.

Puutyöt

1104374

Kaukan kyläkoti ti 17.00-20.00
17.9.-26.11. 14.1.-31.3.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 58 € Ilm. 9.9. mennessä
Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta sekä korjausta ja entisöintiä.

Viulunrakennus

1104375

Kaukan kyläkoti ma 18.00-21.00
16.9.-25.11. 13.1.-6.4. Timo Kulmala
Kurssimaksu 84 € Ilm. 9.9. mennessä
Kurssilla perehdytään viulun rakentamiseen
aloittaen mallin ja muotin tekemisestä edeten
kehän, pohjan, kannen ja kaulan valmistukseen. Lopuksi soitin pintakäsitellään ja varustetaan soittokuntoon.
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sällä monimutkaisia askelsarjoja. Tunti sopii kaikille lihaskuntoharjoittelusta pitäville. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

Kielet

Tabata

Kieltenopiskelu
on hauskaa ja
hyödyllistä, sekä hyvää aivojumppaa!
Katso muiden osastojen kielikurssitarjonta, erityisesti lyhyt- ja
viikonloppukurssit. Niistä saattaa
löytyä joku sinullekin sopiva.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Pyhärannan ATK-kurssi
3401301
Rohdaisten koulu
ke 17.00-20.00 9.10.-6.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 3.10. 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 ovat esimerkiksi sähköpostin ja
internetin kertausta, tietokoneen hallinta ja tärkeät asetukset, tietokoneen turvallinen siivoaminen turhista tiedostoista, sekä älypuhelimien
ja tablettitietokoneiden peruskäyttö. Kurssille
kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin.

1104383

Kaukan kyläkoti Joka toinen viikko
su 10.00-15.15 15.9.-24.11. 12.1.-29.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 50 € Ilm. 5.9. mennessä
Verhoile vanha huonekalusi perinteisenä käsityöverhoiluna tai uusin menetelmin ja materiaalein. Ensimmäisellä kerralla puretaan vanha
verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, joten
otathan työsi heti ensimmäiselle kerralle mukaan. Mukana kannattaa olla oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms.
työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen ja niittien poistamiseen.

Aamujumppa
8301321
Santtion Maininki to 9.00-10.00
26.9.-5.12. 9.1.-9.4.
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu 20 € Ilm. 19.9. mennessä
Aamuista perusjumppaa, ei hyppelyä.
Vahvistava ja venyttävä jumppa, jossa käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä.

Rvp + venyttely

Ihoden koulu to 18.00-19.00
19.9.-28.11. 9.1.-2.4. Lasten
toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 36 € Ilm. 11.9. 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 sekunttia 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.

Ihode
circuit training

8301329

Ihoden koulu ma 18.00-19.30
16.9.-25.11. 13.1.-6.4. Ohjaajana
Akseli Venho Kurssimaksu 50 €
Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä kehittävä kiertoharjoittelu. Helpot, tehokkaat liikkeet ja lopuksi venyttely. Sopii kaikille. Huom!
Muuttunut aika!

Lempeä hathajooga,
Ihode
8301330
Ihoden koulu la 10.45-12.15
5.10.-7.12. 11.1.-28.3.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 48 € Ilm. 26.9. mennessä
Lempeä hathajooga on ohjattu tunti, joka sisäl
tää kehoa vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä liikkeitä. Tunti soveltuu kaikille niin joogapolun
alussa oleville, ikääntyneille kuin pidempäänkin jooganneille. Liikkeet tehdään pehmeästi
oman hengityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan
joustava asu ja joogamatto.

Lempeä hathajooga,
Reila
8301331

Liikunta
ja tanssi
Verhoilu

8301323

8301322

Rohdaisten koulu ke 18.00-19.30
11.9.-27.11. 8.1.-15.4.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 56 € Ilm. 4.9. mennessä
Tehokas lihaskuntopainotteinen täsmätunti
reisille, vatsalle ja pakaroille. Tunti koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja venyttelyistä. Lihaskunto-osuudessa keskitytään
reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvistamiseen
sekä kiinteyttämiseen. Tunnilla voi halutessaan
käyttää kuminauhaa lisävastuksena. Tunti ei si-

Reilan koulu la 08.30-10.00
5.10.-7.12. 11.1.-28.3.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 48 € Ilm. 26.9. mennessä
Lempeä hathajooga on ohjattu tunti, joka sisältää kehoa vahvistavia, hoitavia ja venyttäviä
liikkeitä. Tunti soveltuu kaikille niin joogapolun
alussa oleville, ikääntyneille kuin pidempäänkin
jooganneille. Liikkeet tehdään pehmeästi oman
hengityksen rytmiä kuunnellen. Mukaan joustava asu ja joogamatto.

Kahvakuula

Lasten tanssi

8301333

Reilan koulu to 17.30-18.30
19.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Ohjaajana Sari Lehtonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 12.9. mennessä
Lasten tanssia eskari-ala-asteikäisille. Tunnilla
käymme läpi erilaisia tanssisuuntauksia
mm.disko, hiphop, show, lattaritansseja erilaisin maustein ja tanssin perustekniikoita. Kiva
tunti tanssista kiinnostuneille lapsille.

Dance mix 7-12 v.

8301334

Ihoden koulu to 17.00-18.00
19.9.-28.11. 9.1.-2.4. Lasten
toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 36 € Ilm. 11.9. mennessä
Dance-mix tunnilla tanssitaan iloisella, rennolla meiningillä. Tunneilla lämmitellään, harjoitellaan erilaisia harjoitteita ja tanssisarjoja.

Kamppailukerho
muksuille 5-6 v.

8301335

Ihoden koulu ti 17.00-18.00
17.9.-26.11. 7.1.-7.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32 € Ilm. 9.9. mennessä
Muksujudossa opetellaan leikin avulla judollisia
taitoja, kuten vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Tutuksi tulevat käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten
sääntöjen mukaan. Alkuun varusteiksi T-paita
ja verryttely- tai collegehousut.

Junnujen kamppailukerho, 7-10 v.
8301336
Ihoden koulu ti 18.00-19.00
17.9.-26.11. 7.1.-7.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32 € Ilm. 9.9. mennessä
Harjoitellaan judotekniikoita kuten vastustajan
hallitsemista matossa (sidonnat), kaatumista
(ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat käytöstavat
ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen
mukaan. Judo kehittää tasapuolisesti voimaa,
kestävyyttä, nopeutta, notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita ja verryttely- tai collegehousut.

Tuolijumppa,
8301338
Kaukan kyläkoti ke 13.00-14.00
18.9.-27.11. 9.1.-27.3.
Ohjaajana Margit Kiiski
Kurssimaksu 25 € Ilm. 10.9. mennessä
Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. 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.

8301332

Rohdaisten koulu ti 18.00-19.00
17.9.-3.12. 14.1.-28.4. Personal
trainer, urheiluhieroja Jaana Urhonen
Kurssimaksu 46 € Ilm. 3.9. mennessä
Kahvakuulaharjoittelu on monipuolista, kokonaisvaltaista ja innostavaa liikuntaa.
Harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä liikkeelle ja käydään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma
kuula ja jumppa-alusta.

Tulossa

keväällä mm.

Ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun
liittyviä luentoja ja jumppia

TAIVASSALO
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Taivassalon
osastonjohtajana
toimii Päivi Martinsuo,
puh. 040 620 5477, sähköposti
paivi.martinsuo@taivassalo.net.
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen,
Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.
Huom! Opintosetelikurssimerkinnällä varustetun kurssin
maksu on puolet normaalista.
Ohjelmassa on valmiina alennettu
maksu. Katso tarkemmin sivu 3.

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Ommellaan tunika

Historia
Perinnepiiri

1301405

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-20.15 25.9.-20.11. 22.1.-6.5.
Rehtori Birgitta Tommila
Kurssimaksu 10 € Ilm. 18.9. mennessä
Perinnepiiri alkaa 25.9. Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheet sovitaan yhteisesti. Seuraava kokoontuminen sovitaan aina erikseen.

Taito- ja taideaineet
Akvarellimaalauksen
peruskurssi
1103402
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 18.00-20.15 26.9.-21.11. 9.1.-5.3.
Luokanopettaja Päivi Hannula
Kurssimaksu 25 € Ilm. 18.9. mennessä
Akvarellimaalauksen kurssi johdattaa akvarellin mahdollisuuksiin yhdessä maalaten ja teoriatuokioiden kautta. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta
jo aiemmin harrastaneille. Opettaja ohjaa jokaista myös yksilöllisesti. Toteutukset oppilaan omin
välinein. Tarvittaessa opettaja avustaa tarvikkeiden ja materiaalien hankinnassa.

Käden taidot
Kudonta

1104410

Taivassalon kudontatupa
to 17.30-20.30 19.9.-7.11. 16.1.-2.4.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 68 € Ilm. 12.9. mennessä
Syvennetään kankaankudonnan tietoja ja taitoja sekä teoriassa, että käytännössä. Suunnitel
laan ja kudotaan pääasiallisesti sisustus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti erilaisia
sidoksia ja materiaaleja. Kudotaan myös tuotteita vaatetukseen. Tarvittaessa opetetaan myös
kudonnan alkeita.

1104440

Koululaisten
käsityökerho

Korukurssi
1104482

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30 6.11.-20.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 16 € Ilm. 30.10. mennessä
Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika esim.
loppuvuoden juhliin. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava-, villa- tai sekoitekangasta. Kangas
on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi.
Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Taivassalon yhtenäiskoulu Joka toinen
viikko ma 15.00-16.30 16.9.-2.12.
13.1.-6.4. Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 26 € Ilm. 12.9. mennessä
Kerhossa iloitaan käsillä tekemisestä erilaisiin
materiaaleihin tutustuen ja monipuolisesti
eri tekniikoita opetellen. Kerho on tarkoitettu
kaikille käsitöistä kiinnostuneille koululaisille.
Lämpimästi tervetuloa! Materiaalimaksu

Tekninen työ

Lusikkakorukurssi

1104470

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 18.00-20.30
10.9.-26.11. 7.1.-31.3.
Teknisen työn opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu 64 € Ilm. 3.9. mennessä
Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan erilaisia esineitä puusta ja metallista. Perehdytään
koneiden käyttöön. Suoritetaan erilaisia koti-irtaimiston kunnossapitotöitä sekä uudisrakentajien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja muiden puuesineiden entisöintiä.

Neulepiiri

1104477

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 18.00-20.15 16.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 64 € Ilm. 9.9. mennessä
Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä
neuloen ja virkaten, opetellaan uusia tekniikoita
ja valmistetaan erilaisia neuletöitä. Neulepiiriin
voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa.

Kaunista kirjoitusta
hiusterällä

1104488

Taivassalon yhtenäiskoulu ke 17.30-20.30
16.10.-6.11. Yrittäjä Tuija Kangas
Kurssimaksu 24 € Ilm. 9.10. 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.

Kasviaiheinen kipsitaulu

Taivassalon yhtenäiskoulu la 10.00-15.00
su 10.00-15.00 14.9.-15.9.
Kuvataitelija Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 15 € Ilm. 6.9. mennessä
Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta, josta jokainen löytää oman tyylinsä toteuttaa itsenään.
Harjoittelemme hiusterän käyttöä, joka sopii hyvin niin klassiseen kuin moderniinkin kirjaimistoon. Ota mukaasi mustekynän varsi ja hiusterä,
jos on, mustetta tai peiteväriä, lyijykynä, viivoitin ja piirustuspaperia. Opettajalta voi myös ostaa tarvikkeita.

Taivassalon yhtenäiskoulu ke 17.30-20.30
18.9.-9.10. Yrittäjä Tuija Kangas
Kurssimaksu 24 € Ilm. 11.9. mennessä
Opetellaan koruilun perustekniikoita ja tehdään koruja (helminauhoja, rannekkeita, korviksia yms.). Kurssilla voi tehdä myös kynsilakka- ja kylmäemalointikoruja. Voidaan myös
punoa erilaisia rannekkeita esim. nahasta ja tinalangasta. Opettaja tuo materiaalit ja työkalut. Työkalumaksu on 5 €. Tarvikemaksu käytön
mukaan. Kurssille voit tuoda myöskin omia tarvikkeita ja työkaluja.

Kielet

1104489

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15 24.9.-1.10.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 8 € Ilm. 16.9. mennessä
Luonnonmateriaaleilla, kuten kukilla, kävyillä
ym. tehdään painalluksia pehmeään saveen.
Päälle valetaan kipsiä siten, että saadaan pieni luontoaiheinen taulu. Taulun voi maalata. Ei
tarvita aikaisempaa kokemusta kipsi- tai savitöistä. Lyhytkurssi.

Jouluinen neulahuovutus 1104490
1104480

1104491

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti ja ma 17.30-20-30 3.12. ja 9.12.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 24 € Ilm. 25.11. mennessä
Kurssilla neulahuovutetaan veikeitä punanuttuja ja harmaapartoja, toinen toistaan salaperäisempiä tonttuja sekä muita pieniä jouluisia
koristeita villasta. Aikaisempaa kokemusta ei
tarvita, joten lämpimästi tervetuloa kaikille neulahuovutuksesta kiinnostuneille!

Kieltenopiskelu
on hauskaa ja
hyödyllistä, sekä hyvää aivojumppaa!
Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta, erityisesti lyhyt- ja
viikonloppukurssit. Niistäkin saattaa
löytyä joku itsellesi sopiva.

Destinations 1

1203411

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 19.1520.45 9.9.-25.11. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9. mennessä
Englannin alkeiskurssi, joka sopii sekä aloittelijoille että kertaukseksi vähän englantia aiemmin opiskelleille. Oppikirjana Destinations 1
(Otava). Taitotaso A1.

TAIVASSALO
Catching up

1203461

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 17.3019.00 9.9.-25.11. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 2.9.mennessä
Kertaus- ja aktivointikurssi englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kielen perusrakenteet ja sanasto ovat jo tuttuja. Pääpaino
kurssilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä.
Samalla kerrataan eri aihepiirien sanastoa ja rakenteita tarpeen mukaan. Oppikirjana Catching
Up (Finn Lectura). Taitotaso B1.

Bella vista 2

1208231

Katso Uusikaupunki sivu 21

Liikunta
ja tanssi
Jooga

8301401

Taivassalon nuortenkoti
ti 18.00-19.30 24.9.-3.12. 7.1.-14.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € Ilm. 17.9. mennessä
Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät
liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Ne parantavat
keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä rentoutua ja kehittävät tietoista läsnäoloa.
Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökohdista, omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen.
Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi riittää lämmin väljä asu ja alusta.

Lauantaijooga

8301403

Taivassalon nuortenkoti la 10.00-11.30
21.9.-30.11. 11.1.-4.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 48 € Ilm. 16.9. mennessä
Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus.
Harjoitukset kehittävät liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa sekä hengityskapasiteettia
ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten.
Sopii sekä aloittelijoille että pidempään jooganneille. Varusteiksi lämmin väljä asu ja alusta.

Tanssimix

8301405

Taivassalon nuortenkoti
to 17.30-19.00 19.9.-21.11.
16.1.-26.3. Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 43 € Ilm. 12.9. 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.

Ikiliikkujat
8301410
Taivassalon liikuntahalli ti 16.30-17.30
24.9.-3.12. 7.1.-14.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Opintoseteli 25 € Ilm. 17.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa mukavassa seurassa ja
erilaisten kehoa hoitavien liikkeiden parissa.
Tunneilla tehdään toimintakykyä ylläpitäviä
liikkeitä sekä tasapaino- ja voimaharjoitteita
eri välineitä hyödyntäen ja ilman. Liikkeet tehdään ilman hyppyjä ja vaikeita askelkuvioita ja
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lopuksi venytellään. Sopii sekä naisille että miehille. Mukaan voi ottaa jumppa-alustan ja juomapullon sekä sisäliikuntakengät.

Naisten jumppa

8301411

Taivassalon liikuntahalli ke 19.00-20.00
18.9.-11.12. 8.1.-15.4. Mia Salo
Kurssimaksu 40 € Ilm. 11.9. mennessä
Tule treenaamaan monipuolisesti iloa koko keholle! Tunnilla käydään läpi lihasryhmät omaa
kehon painoa ja eri välineitä hyödyntäen (jumppapallo, keppi, käsipainot, kuminauha ja kevyt
tanko). Tunti muodostuu tehokkaista ja helpoista perusliikkeistä, pääpaino ei ole askelkuvioissa. Mukana myös reipasta ja hikistä menoa ja
lopussa venyttely. Ota mukaan jumppa-alusta, mukavat sisäkengät ja juomapullo.

Viime hetken peruutuksen
takia osa Taivassalon
liikuntakursseista ilmoitetaan
myöhemmin.

Käytännön taidot

Kotimaisten kasviproteiinien käyttö
ruoanlaitossa

8102456

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00 23.10.
FM ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 14.10. mennessä
Kotimaiset kasviproteiinit ovat rantautuneet
kauppoihin, mutta miten muuntaa ne maistuvaan muotoon, etenikin jos haluaa välttää pitkälle prosessoituja nyhtiksiä ja härkiksiä. Helppoja edullisia kehittämiään reseptejä
käy kurssilla läpi ravintolakokki Päivi Lehtonen.
Hiussuoja, esiliina, sisäkengät, astiat kotiin viemisille, ilmoitus ruokavaliosta. Materiaalimaksu
10 €. Lyhytkurssi.

Sieniruokia joka lähtöön

8102457

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00 25.9.
FM ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 17.9. mennessä
Haluatko vaihtelua sieniruokiisi? Ravintolakokki
Päivi Lehtonen oli auttamassa Sami Tallbergin
Villisienikeittokirjan teossa ja valmistamme kirjan monipuolisista resepteistä ruokia Päivin
omien reseptien lisäksi. Käytämme myös eri sienilajeja monipuolisesti ja käymme alkuun läpi
muutaman yleisen, maukkaan, mutta vähemmän käytetyn sienen tuntomerkit. Nyt oppiminen on helppoa! Hiussuoja, esiliina, sisäkengät,
astiat kotiin viemisille, ilmoitus ruokavaliosta.
Materiaalimaksu 10 €. Lyhytkurssi.

Miehet leipovat

8102459

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30 14.10.
Kotitalousopettaja
Inkeri Kauppila-Numminen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 7.10. mennessä
Kurssilla opetellaan leipomaan niin suolaisia
kuin makeita leivonnaisia. Materiaalimaksu peritään paikan päällä käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Syksyn satoa lautaselle

8102460

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30 16.9.
Kotitalousopettaja
Inkeri Kauppila-Numminen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 9.9. mennessä
Illan aikana valmistetaan syksyn vihanneksista ja juureksista maittavia arkiruokia.
Materiaalimaksu kerätään paikan päällä käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Saalista metsästä
ja merestä

8102461

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.30 18.11.
Kotitalousopettaja Inkeri
Kauppila-Numminen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 11.11. mennessä
Illan aikana valmistetaan syksyn vihanneksista
ja juureksista maittavia arkiruokia. Materiaali
maksu kerätään paikan päällä käytön mukaan.
Lyhytkurssi.

Tulossa

keväällä mm.

Kastikeet

8102458

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00 12.2.

Villahousut

1104463

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30 29.1.-11.3.

Käsinneulekonekurssi 1104487
Taivassalon yhtenäiskoulu
pe - su 10-16 31.1.-2.2.

Keijusta supermieheen 1104492
Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30 5.2.-18.3.

Espanjan alkeet

0

Suomea maahanmuuttajille 0

KUSTAVI
Kustavin
osastonhoitajana
toimii Anna-Maija Lagerström
puh. 040 353 3845, sähköposti
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

Kustavin KyläKonttori Joka 3. viikko
pe 13.00-15.00 6.9.-13.12. 10.1.-24.4.
Anna-Maija Lagerström
Ei kurssimaksua Ilm. 6.9. mennessä

Taide- ja taitoaineet

1103514

Yhdistystentalo to 17.00-19.15
12.9.-5.12. 9.1.-16.4. Opettaja avoin
Kurssimaksu 76 € Ilm. 5.9. mennessä
Taidemaalausta monipuolisesti eri materiaaleilla
ja välineillä. Tekniikkaharjoituksien lisäksi maalataan omista aiheista ja ideoista. Syksyn ja kevään aikana opitaan taidehistoriasta sekä tutustutaan myös nykymaalauksen saloihin. Opetus
on yksilöllistä ja sopii niin vasta-alkajille kuin pidemmälle ehtineille.

1103517

Kustavin nuorisotalo ti 13.30-14.15
3.9.-10.12. 7.1.-28.4. Katriina Karikoski
Kurssimaksu 30 € Ilm. 27.8. mennessä
Yhteistyössä Kustavin vapaa-aikatoimen kanssa
järjestettävällä kurssilla perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri menetelmiin. Tämä ryhmä on tarkoitettu pienemmille (1-2 luokkalaiset)
maalareille. Syksyllä 15, keväällä 16 kokoontumista, kurssimaksu sl 15 €, kl 15 €. Ilmoittautua
voi myös suoraan paikan päällä.

1103518

Kustavin nuorisotalo ti 14.30-16.00
3.9.-10.12. 7.1.-28.4. Katriina Karikoski
Kurssimaksu 36 € Ilm. 27.8. mennessä
Yhteistyössä Kustavin vapaa-aikatoimen kanssa järjestettävällä kurssilla perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri menetelmiin. Syksyllä
15, keväällä 16 kokoontumiskertaa. Kurssimaksu
laskutetaan kahdessa erässä sl 18 €/18 kl.

Taidetta mehiläisvahatekniikalla

Kudonta

1104530

Kustavin Kudonta ti 18.00-20.15
10.9.-26.11. 7.1.-31.3.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 70 € Ilm. 3.9. mennessä
Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville
että jo kutoville harrastajille. Tutustutaan kankaankudonnan perusteisiin ja toteutetaan erilaisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä puuvilla-, pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla.

Kustavin KyläKonttori Joka toinen viikko
ke 17.00-19.15 11.9.-4.12. 5.2.-22.4.
Brita Laine Kurssimaksu 25 €
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja
tarvikkeet ja kurssilaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- ja hakaketjutekniikalla erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla
tarvitaan: pestyjä päästä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula,
leikkuri, sakset ja metalliviivoitin. Pussit on hyvä
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.
Kokoontumiset joka toinen viikko.

Korukurssi kahvipusseista

Kuvataide

Kuviskerho isot

Käden taidot

1104540

Kustavin kylät perinnepiiri 1301570

Kuviskerho pienet

”maalannut” mitään, tällä tekniikalla onnistut
varmasti tekemään persoonallisia ja taiteellisia
töitä. Kurssilla tarvittavan raudan voit tilata etukäteen (www.ziria.fi), värejä voi lunastaa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi

Historia

Kuvataide
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1103520

Kustavin KyläKonttori la 11.00-16.00
16.11. Taiteilija Pirjo Ilkka
Kurssimaksu 10 € Ilm. 7.11. mennessä
Kurssilla tutustutaan nopeaan ja monipuoliseen
mehiläisvahatekniikkaan. Vaikka et olisi koskaan

1104542

Kustavin KyläKonttori Joka toinen viikko
ke 17.00-20.00 18.9.-16.10.
Britta Laine Kurssimaksu 14 €
Ilm. 10.9. mennessä
Korukurssi kahvipusseista-kurssilla teemme rapapallikoruja, korvakoruja, kaulakoruja tai rannerenkaita. Voit leikata valmiiksi 3 cm leveitä
ja n. 30 cm pitkiä suikaleita. Niitä tarvitaan yhteen rapapallipariin 4 kpl ja kaulanauhaan 120.
Jos materiaali on hyvin ohutta, se päällystetään paksulla teipillä. Viivoitin ja musta tussi on
hyvä olla mukana. Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tarvikelista. Osa tarvikkeista ostettavissa opettajalta. Joka toinen viikko, lyhytkurssi.

Käsityöpaja
1104560
Kustavin KyläKonttori
ti 17.00-19.15 17.9.-26.11. 14.1.-31.3.
Sinikka Virtanen
Kurssimaksu 30 € Ilm. 10.9. mennessä
Käsityöpajassa tehdään yhdessä leppoisasti seurustellen. Aloittelijat saavat ohjausta ja vinkkejä
ja kokeneemmat voivat vaihtaa ajatuksia eri tekniikoista. Käsin neulomisen terveysvaikutuksia
tutkittaessa on todettu, että se tekee hyvää aivoille parantaen mm. kolmiulotteista ajattelua,
luovaa ongelmanratkaisua ja molempien aivopuoliskojen yhteistyötä. Tuo langat, puikot tai
se puolivalmis työ mukanasi.

Tonttuja betonista

1104566

Kustavin Kyläkonttori
la 10.00-14.00 16.11.
Käsi- ja taideteollisuusalanopettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 7.11. mennessä
Kurssilla valmistetaan kuivabetonista tonttuja,
joille voi tehdä naruista parran ja lakin maalata
maalilla. Ota mukaan polvisukkia, kumihanskat
ja isoja kertakäyttölautasia sekä ämpäri ja kauha betonin sekoittamiseen. Opettaja tuo kuivabetonin ym. tarvikkeet ja perii niistä maksun.
Polvisukkien värillä ei ole väliä, 40 den ovat hy-

vät, mutta tontun voi tehdä esim. putkimallisiin laitossukkiin. Vinkki: Sukkahousuista voi
leikata polvisukat.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Älypuhelimet ja
tabletit tutuiksi

Lihaskuntojumppa
3401523

Kustavin KyläKonttori
pe 12.00-15.00 1.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 € Ilm. 25.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimien ja tablettitietokoneiden käyttöön, kuten perusasetuksiin,
puheluiden ja viestien hallintaan, kuvaamiseen,
sekä netin ja sähköpostin käyttömahdollisuuksiin. Lisäksi tutustutaan niihin saataviin erilaisiin appeihin eli hyöty- ja viihdeohjelmiin. Oma
älypuhelin tai tabletti kannattaa ottaa mukaan
kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka
vielä harkitsisi sellaisen ostamista. Kurssimaksu
kerätään paikan päällä.

Liikunta

Jooga

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmene
telmä keholle ja mielelle. Harjoitukset lisäävät
liikkuvuutta ja kehonhallintaa ja parantavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä
rentoutua. Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa kuunnellen ja
kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan
lämmin väljä asu ja alusta.

8301503

Kustavin urheilutalo ke 18.30-20.00
18.9.-4.12. 8.1.-15.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 54 € Ilm. 11.9. mennessä

8301506

Kustavin urheilutalo
la 12.15-13.15 21.9.-30.11. 11.1.-4.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 40 € Ilm. 12.9. mennessä
Monipuolista liikuntaa kaiken tasoisille kuntoilijoille mukavassa porukassa. Tunneilla kehitetään lihaskuntoa ja kestävyyskuntoa, tasapainoa
ja liikkuvuutta. Mukaan oma jumppa-alusta, vesipullo ja halutessa sisäliikuntakengät.
Reippaasti mukaan kuntoa kohottamaan!

Lauantaijooga

8301509

Kustavin urheilutalo
la 13.30-14.30 21.9.-30.11. 11.1.-4.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 40 € Ilm. 12.9. mennessä
Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus.
Harjoitukset kehittävät liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa sekä hengityskapasiteettia
ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten.
Sopii sekä aloittelijoille että pidempään jooganneille. Päälle lämmin väljä asu ja mukaan alusta.

vehmaa
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Vehmaan
osastonhoitajana
toimii Merja Nurmi puh. 044 585 3282
sähköposti merja.nurmi@vehmaa.fi
Ilmoittautuminen kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.
Opintosetelikurssi-merkinnällä
varustetun kurssin maksu on
puolet normaalista. Alennettu
maksu on valmiina ohjelmassa.
Katso tarkemmin sivu 3.

Yhteiskunta
ja historia
Vehmaan historiaa 1

1301600

Vehmaan koulu
ti 18.00-19.30 8.10.-8.10.
Hanna-Maria Pellinen, Sigillum
Kurssimaksu 6 € Ilm. 1.10. mennessä
Vehmaan asutuksen muodostuminen uusien
arkeologisten löytöjen valossa. Vehmaalta on
pitkään tunnettu poikkeuksellisen vähän rautakautisia löytöjä verrattuna naapuripitäjiin.
2000-luvulla tilanne on vähitellen parantunut,
ja etenkin viime vuosina metallinpaljastinharrastajat ovat taltioineet huomattavan määrän
uusia rautakautisia löytöjä. Nämä löydöt antavat mahdollisuuden tulkita Vehmaan varhaisia
asutusvaiheita, kylien muodostumista ja kontakteja uudessa valossa. Vaikuttaa siltä, että
Vehmaallakin useampi ns. suomalaisen oikeuden kylä periytyy rautakauteen.

Vehmaan historiaa 2

1301602

Vehmaan koulu ti 18.00-19.30
5.11.-5.11. Terhi Kivistö, Sigillum
Kurssimaksu 6 € Ilm. 29.10. mennessä
Vehmaa kulkuväylien varrella - liikenteen vaikutus pitäjään. Meri, Ruotsin tie, Postitie, höyrylaivaliikenne, maantiet ja autoistuminen sekä
rautatie. Tarkastelen miten liikkuminen, tiet ja
väylät ovat Vehmaan historiassa näkyneet ja
vaikuttaneet ympäristöön ja arkeen.

Vehmaan historiaa 4

1301604

Vehmaan koulu ke 18.00-19.30
25.9.-25.9. Aarni Lahtinen
Kurssimaksu 6 € Ilm. 18.9. mennessä
Voimistelu- ja Urheiluseura Kiiston historiaa
28.12.1913 lähtien.

Vehmaan vanhat autot

1301605

Vehmaan koulu Joka toinen viikko
ke 18.00-19.30 2.10.-16.10.
Juha Kaitanen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 25.9. mennessä
Suomalaisen autoilun varhaisimmat vuodet.
Autojen tunnistus osallistujien tuomista valokuvista. Vehmaalaiseen autoiluun liittyvien tarinoiden keräys ja tallentaminen sekä mahdollinen
näyttely/kirjallinen esitys tapahtuman pohjalta.

1301601

Vehmaan koulu ti 18.00-19.30
22.10.-22.10. Sami Louekari, Sigillum
Kurssimaksu 6 € Ilm. 15.10. mennessä
Vaurautta maasta - Vehmaan maatalous
1700-1800-luvulla. Luentoni käsittelee maatalouden uudistamista ja kehitystä Vehmaalla
1700-1800-luvulla. Maatalouden kehittämiseksi pantiin toimeen mm isojako ja kannustettiin
uudisraivaukseen. Luennolla tarkastellaan, miten nämä näkyivät Vehmaalla.

Vehmaan historiaa 3

Vehmaan Kiiston historiaa

Kankaankudonta

1301603

Vehmaan koulu ti 18.00-19.30
19.11.-19.11. Heli Teittinen, Sigillum
Kurssimaksu 6 € Ilm. 12.11. mennessä
Vehmaan lotat ja arki kotirintamalla. Lotta
Svärdin Vehmaan paikallisosaston toiminta
sekä komennuksella olleiden lottien kokemuksia. Evakoiden kokemuksia ja sota-ajan kirjeenvaihtoa ym.

Taito- ja
taideaineet
Musiikki

Lahdingon koulu ti 18.00-20.15
17.9.-3.12. 7.1.-31.3.
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu 68 € Ilm. 10.9. mennessä
Suunnitellaan, rakennetaan loimia ja kudotaan
mattoja, liinoja ja muita tekstiilejä toiveiden mukaisesti. Sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille kankureille, aikaisempaa kokemusta kangaspuilla kutomisesta ei tarvita.

Kahvipussin toinen elämä 1104602
Vehmaan koulu
Joka toinen viikko ma 17.30-20.15
9.9.-25.11. 3.2.-4.5. Brita Laine
Kurssimaksu 50 € Ilm. 27.8. mennessä
Kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edullista, koska kierrätämme kaiken materiaalin.
Pese pussit haalealla pesuaineella. Älä avaa pussin saumoja, avaa vain pohja. Alkeisryhmässä
teemme kaksi perustekniikkaa, joissa ei tarvita
ompelukonetta. Tekniikkoina ruutupunonta ja
hakaketju. Jos aikaa jää, voimme perehtyä pannunalusiin. Isoon kassiin menee 168 pussia, jos
haluaa kuvioita. Sekakassin saa 50 pussilla. Ensi
alkuun riittää viivoitin, sakset, lahjanaru ja tylppäpäinen neula. Joka toinen viikko.

1104610
1101601

Margareeta-koti ti 13.00-14.00
1.10.-12.11. 3.3.-28.4.
Muusikko/musiikinohjaaja Sini Palokangas
Kurssimaksu 10 € Ilm. 12.9. mennessä
Laulamme yhdessä pianon säestyksellä tuttuja ja toivottuja iskelmiä vuosikymmenten varrelta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan.

Käden taidot

Osuuspankin kerhohuone
Joka toinen viikko to 10.00-12.15
19.9.-28.11. 9.1.-2.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € Ilm. 12.9. mennessä
Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä
neuloen ja virkaten, opetellaan uusia tekniikoita
ja valmistetaan erilaisia neuletöitä. Neulepiiriin
voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloi
sessa seurassa.

Ompelun ilta
1104600

Vehmaan koulu ti 17.15-20.15
10.9.-19.11. 14.1.-7.4.
KM opettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu 70 € Ilm. 3.9. mennessä
Käsillä tekemisen iloa kaikille! Erilaisia puuesineitä tekemällä ja kunnostamalla.

kehyslaukkuja, tunikoita, erilaisia vaatteita ja
asusteita sekä esimerkiksi tilkkutöitä ja konekirjontaa. Käytettävissä on saumureita, ompelukoneita ja kaavalehtiä. Kokoontumiskerrat
syksyllä: 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12.

Kielet

Kieltenopiskelu
on hauskaa ja
hyödyllistä, sekä hyvää aivojumppaa!
Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta, erityisesti lyhyt- ja
viikonloppukurssit. Niistäkin saattaa
löytyä joku itsellesi sopiva.

Matkailuenglantia

Neulepiiri

Iskelmälauluryhmä

Puutyö

1104601

1104621

Vehmaan koulu Joka toinen viikko
ke 17.00-20.00 11.9.-4.12. 15.1.-25.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 52 € Ilm. 4.9. mennessä
Ompelun illan työpajassa tehdään erilaisia
ompelutöitä kurssilaisten toiveiden mukaan.
Kurssilla voidaan tehdä kangaskukkaroita,

1203631

Vehmaan koulu pe 17.00-20.15
la 10.00-13.15 15.11.-23.11.
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 24 € Ilm. 1.11. mennessä
Parin viikonlopun mittainen englannin kurssi,
joka sopii kertaukseksi jonkin verran englantia opiskelleille. Kurssilla harjoitellaan erilaisissa matkailijalle tutuissa arjen asiointitilanteissa tarvittavaa kieltä, esim. matkustaminen,
hotelli, ruokailu yms. Tavoitteena on aktivoida erityisesti osallistujien suullista kielitaitoa.
Monistemateriaali. Taitotaso A1-A2. Erityiskurssi.

vehmaa
Tieto- ja
viestintätekniikka
Sosiaalinen
media tutuksi

3401601

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
30.10.-6.11. FM matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 24.10. mennessä
Kurssilla tutustutaan Facebookiin ja hieman
myös muihin sosiaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Twitteriin ja Instagramiin. Suositun
Facebookin avulla voit olla yhteydessä kätevästi ystäväpiiriisi ja seurata erilaisia ryhmiä, jotka
liittyvät omiin harrastuksiisi tai mielenkiinnon
kohteisiin, sekä saat tietoa tulevista tapahtumista ja monista muista kiinnostavista ajankohtaisista asioista. Facebookia voit myös käyttää monilla eri laitteilla, kuten tabletilla, älypuhelimella
ja tietokoneella. Kurssilla voit perustaa itsellesi
ohjatusti oman Facebook-tilin, tai muita ilmaisia sosiaalisen median palveluita. Kurssilla myös
tutustutaan Facebookin käyttäjälle tarpeellisiin
tietosuoja- ja tietoturva-asetuksiin.

Googlen pilvi- eli
online-sovellukset

3401602

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
20.11.-27.11. FM matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 14.11. mennessä
Google tarjoaa ilmaisen sähköpostin ja pilvitallennuksen lisäksi verkossa toimivat online-sovellukset, kuten Docs, Sheets, Slides. Googlen
online-sovellukset mahdollistavat niillä tehtyjen asiakirjojen ja taulukoiden yms. tallennuksen pilveen ja niiden hallitun jakamisen, mutta
miten ja millä niitä käytetään? Kurssilla tutustutaan Googlen omien monipuolisten onlinesovellusten käyttöön. Kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden käyttöön Google-tili eli
tunnus, joka toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena.

Avoin ATK- ja älylaitepaja

3401621

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
11.9.-11.12. 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 11.9., 2.10., 13.11. ja
11.12. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa
kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.
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Liikunta
ja tanssi
Jooga 1

8301601

Seurala ma 19.00-20.30 23.9.-9.12.
13.1.-20.4. Hatha- ja Kundalini
joogaopettaja (RYT, KRI) Johanna Kallio
Kurssimaksu 50 € Ilm. 16.9. mennessä
Jooga on liikunta- ja hengitystekniikka, jota
on käytetty avaamaan kehon ja mielen lukkoja ja edistämään terveyttä jo vuosituhan
sien ajan. Joogan vaikutukset on hyvin tutkittu.
Harjoituksella on fyysisiä hyötyjä, kuten parantunut unen laatu, yleiskunto ja ryhti sekä
stressin väheneminen. Tunti sisältää meditaatio-osuuden.

Jooga 2

8301602

Seurala to 17.00-18.30
19.9.-5.12. 9.1.-23.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € Ilm. 12.9. mennessä
Parempi ryhti ja notkea, voimakas keho sekä
kasvava kehotietoisuus. Mahdollisuus unohtaa arki ja keskittyä oman kehon, mielen ja hengityksen kuunteluun. Harjoitus koostuu alkuvirittäytymisestä, kehon lämmittelystä sekä
dynaamisesta liikeharjoituksesta. Lopuksi pysähdytään hiljentymään. Harjoituksessa siirrytään liikkeestä toiseen hengitysrytmin tahdissa.
Kaikki liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen
ja omista lähtökohdista. Tarvitset vain oman
alustan, väljän vaatetuksen ja avoimen mielen!

Tuolijumppa
8301603
Seurala to 16.00-16.45
19.9.-5.12. 9.1.-23.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kevät 14 € Ilm. 12.9. mennessä
Tuolijumppa sopii kaiken kuntoisille liikkujille. Vahvistavia, tasapainoa kehittäviä ja niveliä
ja mieltä virkistäviä liikkeitä musiikin tahdissa,
mukavassa seurassa.

Kahvakuula ja kehonpainoharjoittelu
8301604
Vehmaan liikuntahalli ma 17.45-18.45
23.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 36 € Ilm. 16.9. mennessä
Kehonpainoharjoittelu on lihaskuntotreeniä omaa kehonpainoa vastuksena käyttäen.
Liikkeitä on mahdollista varioida omaan kuntotasoon sopivaksi. Kahvakuulaharjoittelussa
työskennellään monipuolisesti kuulan kanssa. Tunti koostuu lämmittelystä, kehonpainolla ja kuulan kanssa tehtävistä harjoituksista ja
loppuvenyttelystä. Lihaskunto, kehonhallinta, koordinaatio ja hapenottokyky kasvavat ja
hiki saa lentää!

Kuntojumppa

8301606

Seurala ma 16.15-17.15
23.9.-2.12. 13.1.-6.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 36 € Ilm. 16.9. mennessä
Kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin
tahdissa. Sopii kaikenikäisille ja kaikentasoisille jumppaajille. Oma alusta mukaan.

Tasapainokurssi
ikääntyneille
8301610
Vehmaan liikuntahalli
ke 10.00-11.00 11.9.-6.11. 5.2.-8.4.
Annina Vanhatalo Kurssimaksu 14 €
Ilm. 4.9. mennessä
Voimaa ja tasapainoa vanhuuteen.

Tanssimix

Käytännön
taidot
Herkullisia raakamakkaroita
itse tehden
8102600
Vehmaan koulu
ke 18.00-21.00 20.11.
Kaisa Kraatila Kurssimaksu 10 €
Makkaran tekeminen on hauskaa puuhaa.
Kurssilla teemme yhdessä neljää erityyppistä
makkaraa ja niille jouluiset lisäkkeet. Kurssilla
opit makkaranteon perustekniikat ja saat vinkkejä, joiden avulla makkarat onnistuvat kotonakin. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu.
Materiaalimaksu maksetaan suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

8301611

Seurala to 19.30-20.15 19.9.-21.11.
16.1.-26.3. Teija Mahlavirta
Kevät 24 € Ilm. 12.9. 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!

Tulossa

keväällä mm.

Tenniskurssi
Vehmaan liikuntahalli

8301612

32
Opintoja verkossa

Kehity biisinkirjoittajana –
oman biisin hiominen
1101171

Vakka-opistossa on tarjolla erilaisia verkkovälitteisiä opintoja. Osa opinnoista tarjoaa mahdollisuuden opiskella milloin ja missä vain. Joillakin
kursseilla verkko-opetukseen osallistutaan tiettynä aikana omalta tietokoneelta. Ikis-luennot
esitetään Uudenkaupungin kirjastossa, missä yhdessä seurataan verkon kautta välitettyjä luentoja.

Silmänruokaa hedelmä- ja
vihanneskoristeilla,
8102260
Kurssimaksu 10 € Ilm. 9.9. mennessä
Aineisto käytettävissä 1 kuukauden ajan.
Tarkemmat tiedot Uusikaupunki, Käytännön
taidot sivu 23.

2D-peligrafiikka ja
animaatiot

3402215

16.9.-21.10. verkkotapaamiset maanantaisin klo 18-19 Kurssimaksu 110 €
Ilm. 9.9. mennessä
Tarkemmat tiedot Uusikaupunki, Tieto- ja vies
tintäteknologian kurssit sivu 22-23.

2D-pelikehitys

Ikis-videoluentosarja

1302232

Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston
kanssa Uudenkaupungin kirjastossa
keskiviikkoisin klo 14-16
Luentomaksu 5 €/luento
18.9. Kestävä elämäntapa ja ekososiaalinen
sivistys, professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen
yliopisto.
25.9. Rauha, suvaitsevaisuus ja tulevaisuus, kansanedustaja Pekka Haavisto, eduskunta
2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennalta
ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet, gerontologian dosentti, FT esh Ulla Eloniemi-Sulkava,
Tampereen yliopisto ja Gerontologian tutkimuskeskus.
30.10. Ikäihmistä huimaa! Huimauksen syyt
ja hoidot, yleislääketieteen erikoislääkäri, LL
Jaakko Halonen, Terveystalo.

Torstaina
15.8. klo 17.00 alkaa
Ilmoittautuminen
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.vakkaopisto.fi
tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 Laitila tai
puh. 050 420 5266 Uusikaupunki
Katso toimistojen aukioloajat
sivulta 3. Huom! Muistathan
ilmoittaa myös peruutuksesta
ajoissa, jotta varalla oleva voi
saada paikan!

1101170

1.9.-17.11. verkkotapaamiset
sunnuntaisin klo 19.00-19.45
(tauolla 17.10.-23.10.)
Kurssimaksu 99 € ilm. 29.8. mennessä
Tarkemmat tiedot Laitila, Musiikki sivu 5.

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).

13.6.2019-31.12.2020
Vakka-opisto on mukana Opetushallituksen rahoittamassa koulutushankkeessa Oppivat opistot. Hankkeessa on mukana Vakka-opiston lisäksi Salon kansalaisopisto ja Somero-opisto.
Hanke antaa lisäkoulutusta opettajillemme mm.
teemalla opettajuus digiaikaan.

Vakka-opisto
Heading for Europe

1.8.2018-31.7.2020
Kansainvälinen Euroopan Unionin Erasmus+
-vaihto ja yhteistyöohjelmaan kuuluva hanke,
jossa opiston opetushenkilökuntaa vierailee
Euroopan joissakin maissa tutustuen paikalliseen käsityöperinteeseen tai kielten opetukseen. Hankkeen annista päästään osallisiksi
opiston kursseilla.

Peda.net
Käytämme sähköisenä oppimisalustana Peda.nettiä. Sieltä löytyy lisätietoa
toiminnastamme ja kursseistamme.
Alustalta löytyy täydentäviä materiaaleja opiskelijoiden käyttöön joiltakin kursseilta. Tavoitteena on saada
alusta myös verkkokurssien käyttöön.
Tutustu opiston peda.nettiin:
peda.net/vk

Oppivat opistot

QR-koodilla ilmoittautumaan:

3402216

4.11.-9.12. verkkotapaamiset
maanantaisin klo 18.00-19.00
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € Ilm. 28.10. mennessä
Tarkemmat tiedot Uusikaupunki, Tieto- ja viestintäteknologian kurssit sivu 22-23.

Biisinkirjoituksen alkeet

24.11.-16.2. verkkotapaamiset sunnuntaisin klo 19-19.45 (tauolla 19.12-4.1.)
Kurssimaksu 99 € Ilm. 14.11. mennessä
Tarkemmat tiedot Laitila, Musiikki sivu 5.

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 opis-

ton johtokunnassa 13.6.2018 ja ne otetaan
käyttöön syksyllä alkavien opintojen osalta.
Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Se
sisältää mm. oppilaitoksen toimintakulttuurin, 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.

Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Vakka-opisto järjestää suomen kielen ja yhteiskuntataitojen opetusta maahanmuuttajille.
Koulutus on osa-aikaista ja se pyritään järjestämään mahdollisimman joustavaksi, jotta kurssit
soveltuvat esim. kotivanhemmille tai vuorotyössä oleville. Osa koulutuksesta on osallistujille ilmaista, osassa on saman suuruinen kurssimaksu kuin opiston muillakin kursseilla.
Kursseista kaksi on suunnattu pienten lasten
vanhemmille. Kurssit järjestetään yhteistyössä
MLL:n kanssa ja näille voi lapsen ottaa mukaan.
Kurssit alkavat syyskuun alussa, toinen Laitilassa
ja toinen Uudessakaupungissa. Kurssit rahoitetaan erillisellä hankerahoituksella ja ne ovat
opiskelijoille ilmaisia.
Muut suomen kurssit ovat kaikille avoimia ja
niitä järjestetään syksyllä sekä Laitilassa että
Uudessakaupungissa. Keväälle on suunnitteil-

la kurssi myös Taivassaloon. Ohjelmassa on alkeiskursseja ja jatkokursseja. Lisäksi on suunnitteilla YKI-tutkintoon valmentava kurssi (tähän
on tärkeää ilmoittautua heti). Kaikilla kursseilla on varsinaisten oppituntien lisäksi mahdollista opiskella itsenäisesti verkossa. Opistolla on
käytössä Peda.net –oppimisalusta, johon opiskelija saa oman tunnuksen. Osa opetuksesta alkaa jo elokuussa (19.8. lähtien), osa syyskuussa (9.9. lähtien).
Ilmoittautuminen suomen kursseille torstaina 15.8. klo 10.00-11.30 tai klo 15.0016.30 Pohitullin koululla (Pohjoistullitie 3,
Uusikaupunki). Ilmoittautumisen yhteydessä
saa tarkemmat tiedot syksyn ryhmistä ja aikataulusta. Mikäli et pääse paikalle ilmoittautumispäivänä, ota yhteyttä kieltenopettaja Päivi
Ruusuvuoreen (puh. 044 585 3100 tai
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi)

Vakka-opisto organizes Finnish language and
social skills training for immigrants. The training is
part-time and made as flexible as possible, so that
the courses are suitable, e.g. for home parents or
shift workers. Some courses are free for the
participants, some have the same course fee as
other courses at Vakka-opisto.
Two of the courses are aimed at parents of small
children. The courses are organized in co-operation
with MLL and you can take your child along. These
courses are starting in early September, one in
Laitila and one in Uusikaupunki. The courses are
free of charge for the students as they are funded
with separate project funding.
The other Finnish courses are open to everyone and
they are held both in Laitila and in Uusikaupunki.
For the spring term we are planning to have a
course also in Taivassalo. There will be courses both

for beginners and for more advanced students.
We are also planning a course that prepares
students for the YKI language tests (for this you
need to enrol right away). On all courses,
in addition to the actual lessons, students can
study online, independently. We use the Peda.net
learning platform for which students can get their
own password. Some courses start already on
August 19, some on September 9.
Enrolment for the Finnish courses is on Thursday,
August 15, from 10.00 to 11.30 or 15.00 to 16.30 at
Pohitulli school (Pohitullin koulu, Pohjoistullitie 3,
Uusikaupunki).
You will also get more information on the courses
then. If you can’t come to school that day, contact
language teacher Päivi Ruusuvuori
(tel. 044 585 3100 or
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi)

