2
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
Toimistot ja valvonta
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)
anne.tynjala@vakkaopisto.fi • puh. 044 565 2418
Joona Alopaeus • Laitilan iltavalvoja
puh. 050 530 1721

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

Koulutuspäällikkö

Vakka-opiston henkilökuntaa joulukuussa 2019, vasemmalta Piia Allén, Anna-Maija Lagerström, Tomi Kangas, Päivi Ruusuvuori, Tarja
Silokoski, Katri Kauhanen, Anne Tynjälä, Johanna Kivistö, Jatta Ihanmäki, Susanna Junttila ja Päivi Martinsuo.

Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille
alkaa torstaina 2.1. klo 9.00

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

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!

Suunnittelija

Kevään aikataulut

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

Kevätlukukausi sijoittuu ajalle 7.1.-30.6.2020. Talvilomalla (vko 8) ja kiirastorstaina
9.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Päätoimiset opettajat

Vakka-opiston toimistot

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.

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

Kieltenopettaja Päivi Ruusuvuori
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi • puh. 044 585 3100
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
johanna.kivisto@vakkaopisto.fi • puh. 044 585 3102

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

Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
jatta.ihanmaki@vakkaopisto.fi, puh. 040 184 9636
(Jää virkavapaalle helmikuussa 2020.)

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

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

Muut opiston toimipisteet

Osastonjohtajat

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

Vastaavat omien alueellisten osastojensa kurssitoiminnasta,
heille voi esittää toiveita kursseista.
Pyhäranta • Anna-Kaisa Sjölund
anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi • puh. 044 738 3488
Puhelimitse tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-18.
Taivassalo • Päivi Martinsuo
paivi.martinsuo@taivassalo.net • puh. 040 620 5477
Kustavi • Anna-Maija Lagerström
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi • puh. 040 353 3845
Vehmaa • Susanna Junttila
susanna.junttila@vehmaa.fi • puh. 044 585 3282

Kustavin KyläKonttori
Koulutie 4, Kustavi. Osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström paikalla sopimuksen mukaan perjantaisin,
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi, puh. 040 353 3845
Lisäksi opetusta järjestetään yli sadassa toimipaikassa vuosittain.
Kevätohjelman kannen pääkuva on Vakka-opiston
kuvataidekoulun nuorten ryhmästä.

Kurssimaksu verkossa jo
ilmoittautuessa
Vakka-opiston kurssimaksut maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. Opisto toivoo,
että mahdollisimman moni ottaisi tämän maksutavan käyttöön. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea maksutapa. Maksaminen
tapahtuu ilmoittautumisen päätteeksi ja sen voi
halutessaan ohittaa. Mikäli verkkomaksu ohitetaan, lähetetään kurssista myöhemmin lasku postitse joko opiskelijan kotiin tai erikseen ilmoitettuun laskutusosoitteeseen.
Mikäli opisto peruuttaa kurssin, jo maksettu kurssimaksu palautetaan kurssilaisen ilmoittamalle
pankkitilille. Tilinumeron voi ilmoittaa esim. sähköpostilla osoitteeseen toimisto@vakkaopisto.fi.
Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumiskäytännöistä löytyvät opiston nettisivuilta www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Sporttipassi, Kulttuuripassi
ja Smartum

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, Kulttuuri
Passilla tai Smartumilla. Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä
Smartum-saldo eli sähköinen raha. Seteleillä maksaminen tapahtuu toimittamalla setelit kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta opiston toimistoon. Sähköisellä
rahalla, kuten Smartum-saldolla maksaminen onnistuu
vain netti-ilmoittautumisen yhteydessä.
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Kestävä kehitys Vakka-opistossa

Kevään kursseille ilmoittautuminen alkaa torstaina 2.1.2020 klo 9.00, samanaikaisesti koko Vakka-opiston toimialueella. Syyslukukaudella mukana olleiden ei tarvitse ilmoittautua uudelleen syksyltä jatkuville kursseille. Keväällä mukaan tulevat opiskelijat ilmoittautuvat normaalisti.
Nettilinkki ilmoittautumiseen löytyy opiston kotisivuilta (www.vakkaopisto.fi), kohdasta ”Ilmoittautuminen” tai www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Noudata netissä olevia ohjeita - valitse ostoskoriin kaikki
haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen jälkeen henkilötietosi
(laskutusta varten myös koko henkilötunnus). Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). Maksajan tiedot
on annettava myös aina silloin, kun maksajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautuessasi myös matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta.
   Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään viisi (5) päivää ennen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan.

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

Kurssimaksut

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

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

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

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

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

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

Yleistietoa opistosta 2–3 ja 20

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

Historia jakulttuuri 4

TAIDE- JA TAITOAINEET 4

Musiikki 4, Teatteri 4,
Kuvataide 4, Tanssi 5,
Sanataide 5, Käden taidot 5

KIELET 6
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 7
KÄYTÄNNÖN TAIDOT 7
LIIKUNTA JA TERVEYS 7

Liikunta 7, Terveys 8

Uusikaupunki 9–15
YHTEISKUNTA, HISTORIA,
IHMINEN, LUONTO 9

Historia 9, Muut yhteiskunnalliset
aineet 9, Luonnontieteet 10

TAIDE- JA TAITOAINEET 10

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

KIELET 12
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 13
KÄYTÄNNÖN TAIDOT 14
LIIKUNTA JA TERVEYS 14
Liikunta 14, Terveys ja ensiapu 15

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

Opiston kurssilaisia vuonna 1920
Uudenkaupungin opiston toimipaikan,
Seikowin koulun edessä.

Sata vuotta kansalaisopistotoimintaa Vakka-Suomessa
Vakka-Suomen kansalaisopisto viettää lukuvuoden 2019–2020 aikana merkkivuotta: Kansalaisopistotoiminnan alkamisesta
Vakka-Suomessa on kulunut sata vuotta.
Uudenkaupungin kansalaisopisto perustettiin helmikuussa 1919, kymmenen en-

simmäisen opiston joukossa. Ensimmäisenä
lukuvuonna (1919-1920) opistoon ilmoittautui 134 opiskelijaa ja opetustunteja järjestettiin yli 300. Opetusta annettiin englannissa, kauppakirjeenvaihdossa, ruotsissa,
äidinkielen kirjoittamisessa, laskennossa ja

lauluakin harjoitettiin. Luentoja oli esimerkiksi sieluopista, musiikin historiasta, lakien
synnystä, työväenkysymyksestä ja kodin sisustamisesta.
Nykyinen alueellinen Vakka-Suomen kansalaisopisto jatkaa kansalaisopistotoiminnan perinnettä yli 5000 opiskelijan ja 17 000
opetustunnin voimin. Kansalaisopistojen alkutaipaleella tehtävä työväestön sivistämisestä oli keskeinen, mutta taustalla eli myös
ajatus itsenäisestä Suomesta, unelma sivistyneestä kansakunnasta ja elinvoimaisesta kansallisesta kulttuurista. Nyt 2000-luvulla kansalaisopistojen tehtävät ovat muuttuneet ja
monipuolistuneet, mutta perusajatus on silti
sama: tarjota kansalaisopistojen opiskelijoille
kykyjä ja taitoja, joita tarvitaan nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Sivistys, omaehtoisuus
ja tasa-arvoinen mahdollisuus oppimiseen
ovat kansalaisopistotoiminnan keskeisiä arvoja. Kansalaisopistoissa opiskelee vuosittain yli puoli miljoonaa opiskelijaa, tehden
siitä Suomen suurimman oppilaitosmuodon.

Opintosetelikursseja
eläkeläisille, työttömille ja
maahanmuuttajille
Opetushallitus on myöntänyt Vakkaopistolle 17000 euron määrärahan käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2019–
2020 aikana. Opintosetelikurssit on valittu
huomioiden mahdollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät (työttömät, eläkeläiset,
seniorit, maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat).

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 voidaan
myös kerätä paikalla tai laskuttaa
jälkikäteen.

Historia ja kulttuuri
Perinnepiiri:
Minun historiani,
minun perinteeni

1301120

Laitilan portti ke 14.00-16.15
8.1.-1.4. HuK Elise Erämaa
Keväällä aloittaville kurssimaksu 5 €
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.

Digiajan sukututkimus

1301128

Varppeen koulu ti 18.00-20.15
17.3.-14.4. Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 10.3. mennessä
Tällä kurssilla tutustumme muihin sukututkimuksen lähteisiin kuin kirkonkirjoihin: maakirjoihin ja henkikirjoihin, perukirjoihin, tuomiokirjoihin, sotilasrulliin ja Suomen Asutuksen
Yleisluetteloon. Kurssi edellyttää tietokoneen
ja internetin käyttötaitoa sekä sukututkimuksen peruskurssin läpikäymistä tai vastaavia tietoja ja 1700-luvun käsialan hallintaa. Oma kannettava tietokone voi olla mukana.

Noituus, aaveet ja räyhähenget
– yliluonnolliset ilmiöt
kansanperinteessämme 1302155
Laitilan kaupungintalo ke 18.00-19.30
26.2. TT Hannu Kilpeläinen
Kurssimaksu 6 €
Haltijat, tontut, noidat, pirut ja peikot ovat olleet
totisinta totta niin kansantarinoissa kuin eletyssä elämässä lähes kaikkien kansojen elämässä.
Yliluonnollisen henkimaailman olemassaoloa ei
juurikaan kyseenalaistettu, vaan tuonpuoleisen
maailman vaikutukset ovat siirtyneet yhä uusina muunnelmina meidän päiviemme ihmisten
kokemuksiin ja elämään kirjallisuuden ja elokuvateollisuuden ruokkimina. Mutta onko suomalaisten Piru sama kuin Raamatun Saatana?
Mitä olivat noidat ja miksi noitavainoissa uhreina olivat juuri vanhat naiset? Mitä tapahtui
Kyöpelinvuoren noitasapateissa? Entä mitä ovat
räyhähenget eli poltergeistit tai mustapukuiset
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liftarimummot? Miten entisaikojen kotien, kirkon ja koululaitoksen kasvatus tapahtui henkimaailman ehdoilla? Henkimaailman pahat oliot
ovat siirtyneet suomalaisen maaseutukulttuurin haltijamaailmasta linnojen ja kartanokummitusten kautta myös kaupunkilaisempaan ympäristöön. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin
etsitään vastauksia luennolla.

Luonto, ympäristö
ja ihminen
Ilmastonmuutoksen
haasteet Laitilassa

Taide- ja taitoaineet

Syksyltä jatkuvat
Musiikki

TEATTERIN KURSSIT

Syksyltä jatkuvat

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 7-10 v.

1102102

MUSIIKIN KURSSIT

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

4102111

Laitilan kirjasto ti 18.00-19.30
3.3. Ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste
Mitä me voimme tehdä? Keskustelua ilmastonmuutoksen haasteista ja mahdollisuuksista. Mitkä ovat HINKU-kunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen tavoitteet ja toimet,
nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy!

1101102
Padon yhteistalo ti 14.1. klo 17.30-18.15

Laitilan kaupungintalo ke 18.00-19.30
22.1. Tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 6 €
Tutustumme tryffelisieniin, niiden kasvatukseen ja jalostukseen Suomessa ja maailmalla.
Suomessa on jo lähes 40 tryffelinkasvattajaa ja
Itämeren piirissä yli 300.

4102130

Laitilan kaupungintalo ke 18.00-19.30
26.2. Tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 6 €
Luennon aiheena on Lappi. Luennolla keskitytään luontoon ja matkailuun ennen ja nyt.
Aihetta käsitellään mm. kirjallisuuden ja omien kokemusten kautta.

Lähteäkö Alpeille
hiihtämään?

Opistotalo to 9.1. klo 18.00-20.15

Padon yhteistalo ti 14.1. klo 18.30-19.15

1101105

Musamuksut torstai

Musiikkipiiri erityisryhmille

Palke 7 ti 7.1. klo 14.15-15.15

1101125

Pelimannit

Opistotalo pe 10.1. klo 18.00-19.30

1101142

Mieskuoro

1101143

Viihdekuoro Bolero

Kappelimäen koulu ti 7.1. klo 18.00-19.30

1101144

Kivijärven Hupikööri

Kivijärven Puustelli ke 15.1. klo 18.00-19.30

1101145

Sota-ajan lauluja

Opistotalo ke 15.1. klo 16.00-16.45,

4102131

Laitilan kaupungintalo to 18.00-19.30
6.2. Luennoimassa Kari Aalto
Kurssimaksu 6 €
Suomalaiset ovat hiihtokansaa, nykyisin myös
laskettelukansaa. Valitettavasti eteläisessä
Suomessa ei korkeuseroja juuri ole, joten suurin osa suomalaisista laskettelunharrastajista
suuntaa keväisin 1000 kilometrin ajomatkan
päähän Lappiin. Moni on varmasti miettinyt, uskaltautuako kokeilemaan taitojaan Alppien rinteillä. Korkeuserot ovat Lappiin verrattuna selvästi suuremmat, onko laskettelu (tarkemmin
sanottuna alppihiihto) paljon vaativampaa kuin
Lapissa? Entä hintataso? Laskettelukeskuksia on
kymmenittäin, miten ne eroavat toisistaan ja
miten löytää juuri se sopiva? Tämä luento kertoo siitä, mitä laskettelumatka Alpeille (lähinnä
Itävaltaan) pitää sisällään: matkat, hotellit, erilaiset hiihtokeskukset, rinteet, hintataso, välinevuokraus, sää, jne. Yleisö on tervetullut esittämään omia kysymyksiään aiheesta luennon
aikana. Luennoitsijana toimii Kari Aalto, jolla
on 30 vuoden kokemus laskettelussa lukuisissa eri kohteissa Itävallassa, Italiassa, Ranskassa
ja Sveitsissä.

1102105

Aikuisten teatterikurssi

Musamuksut tiistai B

Varppeen koulu, musiikkiluokka ma 13.1. klo 17.45-19.45

Lappi ennen ja nyt

1102103

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat ja jatkavat nuoret

1101103

1101120
4102120

Kappelimäen koulun liikuntasali ma 13.1. klo 16.00-17.30.
Kevään kurssimaksu 40 €

Kappelimäen koulun liikuntasali ma 13.1. klo 17.30-19.45.
Kevään kurssimaksu 50 €.

Musamuksut tiistai A

Padon yhteistalo to 9.1. klo 15.00-15.45

Tryffelit meillä
ja muualla

Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät!
Opiskellaan näyttelijäntyötä ja valmistetaan
näytelmä kesäksi. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 16-vuotiaille nuorille.

Joka toinen viikko

1101146

Iloiset laulajat Kulkurin valssin viemänä
Laitilan kaupungintalo ti 14.1. klo 13.00-14.30

1101150

Ukulele

Varppeen koulu to 16.1. klo 16.30-18.00

1101151

Kitaransoitto

Varppeen koulu to 16.1. klo 18.00-19.30

Kuvataide
Piirrä ja maalaa lyijykynällä
ja vesiväreillä
1103119
Kappelimäen koulu pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45 24.1.-25.1.
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 16.1. mennessä
Kaunista käsillä. Opetellaan piirtämään oman
valinnan mukaan esineitä, asioita, maisemia
ym. kolmiulotteisesti. Mukaan paperia, lyijykynä, pyyhekumi, vesivärit ja sivellin. Materiaaleja
saa ostaa myös opettajalta. Lyhytkurssi.

Taidetta mehiläisvahatekniikalla

Kappelimäen koulu la 11.00-16.00
28.3. Taiteilija Pirjo Ilkka
Kurssimaksu 10 € Ilm. 20.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan nopeaan ja monipuoliseen
mehiläisvahatekniikkaan. Vaikka et olisi koskaan
”maalannut” mitään, tällä tekniikalla onnistut varmasti tekemään persoonallisia ja taiteellisia töitä. Voit kokeilla esim. pääsiäisaiheita. Materiaaleja
voi tilata etukäteen (esim. www.shopman.fi).
Omat välineet eivät ole välttämättömyys, materiaalimaksu 5 € maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat
KUVATAITEEN KURSSIT

Lähes kaikille kursseille voi tulla mukaan uusiakin opiskelijoita. Kevään kurssimaksu on puolet
koko lukuvuoden maksusta.

1103102

1101152

Kuvataidekoulu 4-6 v. A

Sähkökitara

Varppeen koulu to 16.1. klo 15.00-21.00, kevään kurssimaksu 100 €.

1101165

Aikuisten bändisoitto Wakkarit
Kaariaisten koulu ti 7.1. klo 18.00-20.15

1101171

Kehity biisinkirjoittajana
– oman biisin hiominen

Laitilan portti ma 13.1. klo 16.15-17.00. Kevään kurssimaksu 25 €

1103103

Kuvataidekoulu 4-6 v. B

Laitilan portti ma 13.1. klo 17.15-18.00. Kevään kurssimaksu 25 €.

1103104

Kuvataidekoulu 7-8 v.

Laitilan portti ma 13.1. klo 18.15-19.15. Kevään kurssimaksu 29 €.

Verkkokurssi su 5.1. klo 19.00-19.45

Teatteri
Kaivolan kesäteatteri

1103151

1103106

Kuvataidekoulu 9-13 v. A
1102104

Itäkulman koulu to 16.00-20.00
su 13.00-17.00 19.1.-24.5.
Ohjaajana Emmi Lovén
Kurssimaksu 54 € Ilm. 13.11. mennessä

Laitilan portti to 9.1. klo 16.30-17.30. Kevään kurssimaksu 29 €.

1103108

Kuvataidekoulu 9-13 v B

Laitilan portti ke 8.1. klo 16.30-17.30. Kevään kurssimaksu 29 €.

LAITILA
1103111

Tiistain taidesoppi

Varppeen koulu ti 14.1. klo 18.00-20.15

1103112

Torstain taideverstas

Kappelimäen koulu to 9.1. klo 15.00-17.00

1103113

Öljyvärimaalaus ja materiaalioppi
Laitilan portti ke 8.1. klo 17.30-20.00

1103117

Taide osaksi elämää

Laitilan portti pe 17.1. klo 10.00-13.00

1103118

Ikonimaalaus

Varppeen koulu, kuvataideluokka ke 8.1. klo 16.30-19.00

1103121

Taidegrafiikka

Laitilan portti to 9.1. klo 17.30-20.00

Tanssi
Syksyltä jatkuvat
TANSSIN KURSSIT
Joihinkin ryhmiin voidaan ottaa uusiakin opiskelijoita. Vapaita paikkoja voi tiedustella toimistosta.

1105102

Satubaletti 5-6 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ke 8.1. klo 17.00-17.45. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105103

Baletti alkaen 13 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ma 13.1. klo 16.45-17.45. Kevään
kurssimaksu 80 €.

1105104

Kädentaidot
Keskeneräisestä
valmiiksi

1104121

Ommellaan
vanhasta uutta

1104122

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30 25.2.-17.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 18.2. mennessä
Uudista, muodista tai ompele kokonaan uutta sisustukseen tai itsellesi. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia materiaaleja kuten farkkuja, miesten
kauluspaitoja, trikoopaitoja, pöytäliinoja ja valoverhoja. Opettajalla on helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Opiston
Peda.net-sivuilla ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

Kesämekot ja -tunikat

1104126

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30 24.3.-14.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 17.3. mennessä
Kurssilla ommellaan mekkoja ja tunikoita kesään. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava- tai
sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla paljon
erilaisia kaavoja, aiempaa ompelukokemusta
ei tarvita. Lyhytkurssi.

Ompelun aamu
1104130

FinnLamex-halli, Peilisali ma 13.1. klo 17.45-18.45. Kevään
kurssimaksu 80 €.

1105105

Satubaletti 3-4 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ke 8.1. klo 17.45-18.30. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105106

Baletti 7-9 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ke 8.1. klo 18.30-19.15. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105107

Dance mix 7-11 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ke 8.1. klo 19.15-20.00. Kevään
kurssimaksu 80 €.

1105108

Dance mix alkaen 11 v.

FinnLamex-halli, Peilisali ma 13.1. klo 18.45-19.45. Kevään
kurssimaksu 80 €.

1105120

Aikuisbaletti

FinnLamex-halli, Peilisali ma 13.1. klo 19.45-21.00

1105121

Aikuisjazztanssi

FinnLamex-halli, Peilisali ke 8.1. klo 20.00-21.00

Sanataide

Laitilan portti Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00 29.1.-1.4.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 13 € Ilm. 15.1. 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.

Tuftaus

SANATAITEEN KURSSI
1106131

1104137

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 29.2.-1.3.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 16 € Ilm. 20.2. mennessä
Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja pistellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla voidaan
valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin
sisustukseen. Kurssilla voit tehdä esimerkiksi
tyynyn, laukun, pussukan, seinätekstiilin, kukkaruukun päällisen tai vaikkapa korun. Vain
mielikuvitus on rajana! Kurssilla voit suunnitella
mieleisen kuvan/kuvion itse tai käyttää valmiita malleja. Ja mikä parasta, tähän tekniikkaan
voit erinomaisesti hyödyntää myös kaikkia erilaisia jämälankoja! Tervetuloa tutustumaan iloiseen ja monipuoliseen tekniikkaan. Lyhytkurssi.

Indigovärjäys

Syksyltä jatkuva
Varppeen koulu ke 15.1. klo 17.30-20.00

värjätä sekä lankoja että kankaita. Kurssilaiset
saavat lähempänä kurssia vielä tarvikelistan.
Materiaalimaksu. Lyhytkurssi.

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30 28.1.-11.2.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 21.1. mennessä
Jäikö sinulta ompelutöitä kesken vai tarvitsetko ompelussa muuten vain apua? Opettajalla
myös kaavalehtiä mukana. Tule mukaan iloiseen joukkoomme ompelemaan. Lyhytkurssi.

Baletti alkaen 10 v.

Kirjoittajakurssi monin sanoin
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1104143

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00 17.4.-18.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € Ilm. 10.4. mennessä
Indigovärjäys poikkeaa muusta kasvivärjäyksestä. Kurssilla tutustutaan kiehtovaan ja upean siniseen indigovärjäykseen. Kurssilla voi

Makrameekorut

1104146

Kappelimäen koulu la 10.00-15.00
su 10.00-15.00 14.3.-15.3.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16 € Ilm. 6.3. mennessä
Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makramee solmeilulla. Käytämme ohuita 0.5 – 1 mm
makramee- ja vahalankoja sekä helmiä ja muita
korunosia sekä metallilankoja ja nauhoja. Näin
syntyy ranne- tai nilkkakoruja, korviksia ja sormuksia, kaulakoruja tai muinaiskäätyjä ja vaatesomisteita. Materiaalimaksu 15 € sisältää kaikki kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Katso netistä
esim. Pinterest ja Youtube. Lyhytkurssi.

Nypylliset Muhun sukat

1104147

Kappelimäen koulu Joka toinen viikko
ma 17.30.-20.30 27.1.-24.2.
Vaatturi Aet Abel Kurssimaksu 14 €
Ilm. 20.1. mennessä
Kursilla valmistamme 1900-luvun Muhun saaren pitsisukat. Opimme tekemään vitsallisen
aloituksen ja sydämen muotoisen kantapään.
Mukaan kurssille tarvitset lankaa Arwetta Classic
200g ja puikot nro 1,5. Lyhytkurssi.

Ompelun viikonloppu

1104148

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 8.2.-9.2.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 31.1. mennessä
Ota aikaa itsellesi ja tule mukaan ompelun viikonloppuun. Nyt voit ommella rauhassa keskeneräisiä töitä valmiiksi, saada ohjausta ompelupulmiin tai vaikka surauttaa saumurilla itsellesi
uuden trikoopuseron. Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten aloittelevatkin ompelijat
voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Kangaskassit

1104149

Kappelimäen koulu ma 17.30-20.30
9.3.-23.3. Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 13 € Ilm. 1.3. mennessä
Teemme kangaskasseja, pusseja ja laukkuja. Voit
ottaa oman kassin mallin tai kaavan, opettajalla
on myös malleja ja kaavoja. Nyt tekemään kesäksi uudet kauppa-, ranta- ja urheilukassit, kukkaro- ja kännykkäpussit. Lyhytkurssi.

Kesäinen kehruupäivä

1104153

Kauppilan umpipihamuseo
la 10.00-16.00 13.6.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € Ilm. 5.6. 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.

Vihkonsidontaa
kierrätyshengessä

1104154

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la 10.00-16.00 6.3.-7.3.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 16 € Ilm. 28.2. mennessä
Valmistetaan pieniä vihkoja japanilaisella sidonnalla, ommellen tai tikapuusidoksella. Sivut
voivat olla melkein mitä tahansa paperia, jopa
paperipusseista ja korteista saa hienoja sivuja.
Kansimateriaalina käytetään kartonkia, pahvia
tai nahkaa. Lisäksi tarvitaan parsinneula, lankaa

ja paperiliittimiä. Opettajalla on lankaa, nahkaa
ja pahvia kansia varten sekä jonkin verran erilaisia papereita sivuihin. Voit ottaa mukaan myös
omia tarvikkeita. Materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Kuvansiirtoa
eri materiaaleille

1104155

Kappelimäen koulu to 18.00-21.00
30.1.-6.2. Käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 23.1. mennessä
Vanha valokuva tyynyyn tai lapsen piirustus
puulevylle. Miltä kuulostaa? Kurssilla kokeillaan
kuvansiirtoa erilaisilla tekniikoilla kankaaseen,
puuhun, lasiin, betoniin, pleksiin. Siirtämisessä
käytetään lakkaa, liimaa ja asetonia. Ota mukaan lasertulostimella tulostettuja kuvia ja esineitä mihin haluat siirtää kuvia. Kuvia voidaan
kopioida myös kurssilla. Puulle ja vanerille kuvat siirtyvät helposti. Opettaja tuo tarvittavat
aineet ja perii niistä maksun.

Riukuaidan valmistus

1104169

La 10.00-16.00 su 10.00-16.00
16.5.-17.5. Muinaistekniikan artesaani
Veikko Virkkunen Kurssimaksu 16 €
Ilm. 2.5. mennessä
Valmistetaan riukuaitaa ja tutustutaan siinä tarvittaviin materiaaleihin ja työtapoihin. Kurssin
pitopaikka on Untamalan kirkkomaisemassa.
Lyhytkurssi.

Hopeakoruja
hiekkavalutekniikalla

1104170

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 4.4.-5.4.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 23 € Ilm. 27.3. mennessä
Tehdään hiekkavalutekniikalla koru tai pienesine hopeasta. Valmistetaan ensin muotti esim.
puusta tms. kovasta materiaalista, tai käytetään
jo valmista muottia esim. avain, kolikko, pieni lelu, vanha koru. Tärkeää on, että muotti on
muodoltaan päästävä, koska painettaessa hiekkaan, muotti täytyy saada myös helposti irti ”rikkomatta” hiekkaa. Työväline- ja tarvikemaksu 6€,
materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Lusikkakorut

1104175

Kappelimäen koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 25.4.-26.4.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € Ilm. 17.4. mennessä
Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia
koruja ja pieniä esineitä taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä.
Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten hopeaa). Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja -levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin.
Tarvikemaksu 5 € ja materiaalimaksu tehtyjen
töiden mukaan. Lyhytkurssi.

Kädentaitojen kevätretki
Katanpäähän

1104186

Ma 9.00-18.00 18.5.
Marita Karlsson ja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 66 € Ilm. 15.4. mennessä
Kädentaitojen kevätretki tehdään Katanpään
linnakesaarelle. Lähde mukaan merelle nauttimaan luonnosta, käsitöistä ja käsityön harrastajien seurasta. Matkalla ja perillä on kädentaitoihin
liittyvää ohjelmaa. Opetellaan mm. makrameeta ja pistokirjontaa ja tehdään virkkaamalla tai
neulomalla keittiöpyyhe. Retken hintaan sisältyy aamukahvit laivalla, lounas, iltapäiväkahvit
ja opastus Katanpäässä sekä työpajojen opetus ja ohjeet. Perillä myös vapaa-aikaa. Lähtö
Uudestakaupungista Pakkahuoneen vierasvenesatamasta klo 9 ja paluu noin klo 18. Muista
ilmoittaa rajoitteet ruokavaliossa. Lyhytkurssi.

LAITILA
Pääsiäiskana ommellen

1104190

Kappelimäen koulu pe 18.00-21.00
la 9.00-15.00 13.3.-14.3.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 14 € Ilm. 5.3. mennessä
Ommellaan kankainen, muniva pääsiäiskana,
joka täytetään vanulla. Ota mukaan kanan vartaloon sopivaa tukevaa kangasta sekä heltaksi ja
harjaksi hiukan punaista huopaa, napit silmiksi,
vanua täytteeksi sekä tavalliset ompeluvälineet.
Opettajalta voit ostaa ohutta dacronlevyä kanan tukevoittamiseksi. Mikä onkaan sen mukavampaa kuin tarjoilla pääsiäisenä suklaamunia!

Lasinsulatus

1104193

1104194

Varppeen koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 14.3.-22.3.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 39 € Ilm. 5.3. 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.

Keväisiä betonitöitä

Syksyltä jatkavat

1104142

Kahvipussikurssi

KÄDENTAITOJEN KURSSIT

Kappelimäen koulu to 6.2. klo 18.00-20.15

1104101

Taiteen perusopetus:
Lasten käsityökoulu, alkavien ryhmä

Laitilan Käsityökeskus ti 7.1. klo 14.45-16.15. Kurssimaksu
kevät 46€.

1104102

Taiteen perusopetus:
Lasten käsityökoulu, jatkavat 1

1104160

Puutyöpiiri keskustassa

Kappelimäen koulu ke 8.1. klo 17.30-21.15

1104161

Naisten puutyöpiiri keskustassa
Kappelimäen koulu ma 13.1. klo 18.00-21.00

1104162

Laitilan Käsityökeskus ma 13.1. klo 14.45-17.00.
Kurssimaksu kevät 50€.

Puutyö A Seppälässä
ti 7.1. klo 18.00-20.15

1104163

1104103

Varppeen koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 8.2.-9.2.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 31.1. mennessä
Värikästä lasinsulatusta uunisulatustekniikalla. Tule tekemään ikkunakoriste, lautanen, lasiset salusiinit ikkunaasi, koristeita puutarhaan
tai koruja. Ota mukaasi muistiinpanovälineet,
lyijykynä, musta vedenpitävä ohutkärkinen
tussi, sakset sekä viivain. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Sulatusmaksu työn koon
mukaan. Työkalumaksu 6 € maksetaan opettajalle. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta.
Lyhytkurssi.

Lasityö
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Taiteen perusopetus: Lasten/nuorten
käsityökoulu, jatkavat 2

Laitilan Käsityökeskus ke 8.1. klo 14.45-17.00. Kurssimaksu
kevät 50€

1104104

Taiteen perusopetus: Lasten/nuorten
käsityökoulu, jatkavat 3

Laitilan Käsityökeskus to 9.1. klo 14.45-17.00. Kurssimaksu
kevät 50€

1104110

Kankaankudonta Vihtorintori A

Vihtorintorin kädentaitotila ma 13.1. klo 11.00-13.15

1104111

Kankaankudonta Soukainen

ke 8.1. klo 18.00-20.15

1104164

Huonekalujen kunnostus

1104112

Kankaankudonta Katinhäntä

Itäkulman nuorisoseurantalo ti 14.1. klo 14.00-16.15

1104113

Kankaankudonta Suontaka

1104166

Jalkineiden valmistus

Suutarinliike Mikkonen to 9.1. klo 17.30-20.30

1104167

Perinnepuukkokurssi A

Kappelimäen koulu ti 7.1. klo 18.00-21.00

1104168

Perinnepuukkokurssi B

1104171

Metallityö

Kappelimäen koulu to 9.1. klo 18.00-20.15

1104188

Verhoilu

Kappelimäen koulu ti 7.1. klo 16.30-21.00

Suontaan koulu ti 14.1. klo 18.00-20.15

1104114

Kankaankudonta Palttila
Palttila ke 15.1. klo 15.00-17.15

1104115

Vihtorintorin kädentaitotila to 9.1. klo 18.00-20.15

1104117

Kankaankudonta, Kouma-Seppälä
Soini, Kouma pe 10.1. klo 10.00-12.15

1104118

Kankaankudonta Leinmäki

Leinmäen kylätalo ke 8.1. klo 17.30-19.45

1104120

Kankaankudonta Pato

Padon yhteistalo to 9.1. klo 17.30-19.45

1104127

Ompelun arkitaidot

Kappelimäen koulu ke 8.1. klo 17.30-20.30

1104131

Neule ja virkkaus

Laitilan kirjasto to 9.1. klo 17.15-19.30

1104132

Rekipeittokirjonta

Laitilan portti Joka toinen viikko ti

7.1. klo 12.15-14.30

1104134

Nypläys

Kappelimäen koulu, joka toinen viikko ma 13.1. klo 18.0021.00

1104139

Käsityökahvila

Kappelimäen koulu, joka 3. viikko to 16.1. klo 17.00-20.00

Varppeen koulu ke 17.30-19.00
15.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Tarkoitettu englantia kolmisen 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 7. Taitotaso A1-A2.

1203152

Varppeen koulu to 19.15-20.45
9.1.-2.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Kertaus- ja aktivointikurssi englannin perustiedot omaaville. Kurssilla kerrataan kielen rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa ja sen
tavoitteena on erityisesti suullisen kielitaidon
kehittäminen. Oppikirjana Stepping Stones 1
(Finn Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso A2-B1.

Pora 2

1206122

Varppeen koulu to 18.00-19.30
9.1.-2.4. Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Venäjän kurssi kieltä pari kolme vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös kertauskurssiksi kieltä vähän
enemmänkin joskus opiskelleille. Oppikirjana
Pora! 2, Venäjää aikuisille (Otava), kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Buenas migas 1

Katso myös muiden osastojen
kielten kurssit, erityisesti lyhytja viikonloppukurssit.

Varppeen koulu ke 19.00-20.30
15.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. 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),
kappaleesta 8. Taitotaso A1.

Untamalan kylätalo Ventola to 9.1. klo 13.30-15.45

1104116

1203124

Kielet

Kankaankudonta Untamala

Kankaankudonta Vihtorintori B

Everyday English 2 jatko

Stepping Stones 1

Kappelimäen koulu to 9.1. klo 18.00-21.00

Kappelimäen koulu ke 8.1. klo 18.00-21.00

E. Elon koulu ma 13.1. klo 18.00-20.15

1104195

Laitilan portti ti 17.30-19.45
to 17.30-19.45 5.5.-14.5.
Tekstiiliartesaani Pauliina Lundelin
Kurssimaksu 12 € Ilm. 28.4. mennessä
Kurssilla teemme tatteja, kurpitsoja ja muita
muotoja. Betonin muottina hyödynnetään sukkahousuja. Töihin saa lisäilmettä käyttämällä koristeena mm. juuttinarua tai säkkikangasta. Voit
tehdä myös muita pienimuotoisia töitä, vaikka
valaa kananmunia tai kokeilla miltä näyttää betoninen jätkänshakki. Tutustumme kuivabetonin mahdollisuuksiin, se 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 materiaaleja. Itselle kannattaa hankkia
oma säkki S30-valmisbetonia sekä kumihanskat ja hengityssuojain.

Puutyö B Seppälässä

Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana
Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn
Lectura). Taitotaso A1-A2.

Suomea
maahanmuuttajille

1201122

Bella Vista 1

1207114

Varppeen koulu ti 19.15-20.45
14.1.-7.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 14.1. mennessä
Tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille ja muille suomen alkeisiin vähän jo tutustuneille. Kurssilla kerrataan syksyllä opittua
ja opiskellaan lisää suomen kielen perusasioita. Tavoitteena on auttaa opiskelijoita selviytymään suomen kielellä auttavasti tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Kurssi on ilmainen
opiskelijoille, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.

Varppeen koulu ma 16.30-18.00
13.1.-30.3. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 9.1. mennessä
Italian kurssi pari kolme vuotta kieltä opiskelleille. Kurssilla on aiheina mm. arkielämän sanasto ja ostoksilla käynti. Tunneilla tehdään paljon
erilaisia suullisia harjoituksia esim. pelien avulla,
kuunnellaan italialaista musiikkia ja tutustutaan
Italian upeisiin paikkoihin. Oppikirja Bella Vista 1
(Sanoma Pro), kappaleesta 11. Taitotaso A1-A2.

Everyday English Starter

Parliamo italiano

1203112

Varppeen koulu ti 17.30-19.00
14.1.-7.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu jatkoksi syksyn alkeiskurssilla olleille ja muille englannin alkeisiin jo vähän tutustuneille. Oppikirjana Everyday English
Starter, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Everyday English 2

1203116

Varppeen koulu to 17.30-19.00
9.1.-2.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä

1208114

1208132

Varppeen koulu ma 18.00-19.30
13.1.-30.3. FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € Ilm. 9.1. mennessä
Italian jatkokurssi kieltä jo useamman vuoden
opiskelleille. Tavoitteena on aktivoida opiskelijoiden 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 tuntia 27.1.

LAITILA
Tieto- ja
viestintätekniikka
Eläkeläisten atk-kertauskurssi
3401151
Laitilan kirjasto to 12.00-15.00 30.1.-27.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 24.1. mennessä
Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin atk-taitoja, kuten tietokoneen hallintaa, netin ja sähköpostin käyttöä, sekä tutustutaan tiedostojen
ja valokuvien peruskäsittelyyn koneella. Aiheet
voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten
mukaisia. Kurssi sopii kaikille tietotekniikan kertausta kaipaaville. Kurssille kannattaa myös ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa ole. Oma kone
ei kuitenkaan ole välttämätön. Kirjaston oma
langaton verkko mahdollistaa internetin käytön
omalla koneella. Talvilomaviikolla 8 ei opetusta.

Tee asiakirjat ja käsittele valokuvat ilmaisohjelmilla 3401152
Varppeen koulu ti 17.00-20.00
31.3.-21.4.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 24 € Ilm. 25.3. mennessä
Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset
kaikille ilmaisella LibreOfficella, sekä myös käsitellä valokuvat ilmaisella Gimp-kuvaohjelmalla.
Kurssilla pääset tutustumaan ilmaiseen ja monipuoliseen ammattitason toimisto-ohjelmaan
sekä kuvankäsittelyohjelmaan ja niiden peruskäyttöön. Kurssille voi myös ottaa mukaansa
oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa ohjatusti ko. ohjelmistot. Saat myös
opastusta mistä ja miten ko. ohjelmistot voi ladata ja asentaa turvallisesti omalle tietokoneelle.

Niksejä Wordin ja
Excelin käyttöön

3401161

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00 3.3.-17.3.
Tietotekniikkaopettaja Vesa Ala-Äijälä
Kurssimaksu 18 € Ilm. 26.2. 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.
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Opi koodauksen perusteet
animaatioita luomalla 3401162
Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00 5.3.-26.3.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € Ilm. 28.2. mennessä
Koodaaminen auttaa sinua suunnittelemaan
asioita paremmin. Koodaus ymmärretään
usein väärin. Koodaus ei ole vain pelien tekemistä, vaan se liittyy moneen elämänalueeseen. Koodaus ei ole matematiikkaa, vaan se
on lähempänä kieliä, sillä on oma kielioppinsa.
Koodaus on toimintaohjeiden laatimista ja niiden ”alas kirjoittamista” edeltää tärkein osa koodausprosessia: pohdinta ja miettiminen. Mitä
ohjeisiin eli koodiin pitäisi kirjoittaa? Vasta tämän jälkeen siirrytään puhtaaksikirjoittamiseen,
joka kurssilla tehdään helposti hiirellä eikä koodia itse kirjoittamalla. Koodi eli toimintaohjeet
ovat harvoin virheettömiä heti ensimmäisellä
kerralla, joten koodaukseen liittyy olennaisesti
testaus ja koodin korjaus. Koska käyttämässämme koodausohjelmassa Scratch:issa luodaan
animaatioita, on enemmän kuin todennäköistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia
ja tapahtumia animaatioon sitä testatessaan.

Avoin atk- ja älylaitepaja

3401171

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00 15.1.-13.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden
käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi
tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneen,
älypuhelimen tai tabletin. Kokoontumiskerrat
ovat 15.1., 22.1., 12.2., 8.4., 6.5., 13.5. Pajalle voi
osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä
tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä
paikalle tultaessa.

Tutustu älypuhelimeen
(Android, iPhone)

3401181

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00 28.1.-11.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 22.1. mennessä
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.

Sisustussuunnittelu

Käytännön taidot
Suklaaherkut kevät

8102117

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ma 17.30-20.30 24.2.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € Ilm. 17.2. mennessä
Suklaa on monipuolinen raaka-aine leivonnassa. Kurssilla opetellaan suklaan saloja ja leivotaan erilaisia suklaaherkkuja. Kurssin sisältö on
sama kuin syksyn kurssilla. Materiaalimaksu 5
€ maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Voileipäkakkukurssi

8102118

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
pe 17.30-20.00 20.3.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 €
Valmistetaan kotiin vietäväksi suolainen kinkkukakku. Perehdytään vaihe vaiheelta voileipäkakun tekoon. Mukaan oma suorakaiteen
muotoinen kakkulautanen. Tarvikemaksu 15 €
opettajalle. Lyhytkurssi.

Pääsiäisleivokset

Kappelimäen koulun vanha osa
ti 18.00-20.15 17.3.-28.4.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 30 € Ilm. 10.3. mennessä
Kurssilla perehdytään sisustussuunnittelun
alkeisiin ja tehdään suunnitteluharjoitus tuttuun tilaan, esim. yksi huone omasta kodista.
Harjoituksen myötä tutustutaan suunnitteluprosessiin 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.

Syksyltä jatkuva
KÄYTÄNNÖN TAITOJEN KURSSI
8102111

Miehet keittiössä

Kappelimäen koulun kotitalousluokka ti 7.1. klo 18.0020.15

Liikunta ja terveys

8102119

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
pe 17.30-20.30 3.4.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € Ilm. 26.3. mennessä
Valmistetaan erilaisia leivoksia pääsiäisteemalla
monenlaisin tekniikoin. Mukaan rasia leivoksille.
Tarvikemaksu opettajalle. Lyhytkurssi.

Kesäistä kosmetiikkaa
ja saippuaa

9999131

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

8102121

Kappelimäen koulun kotitalousluokka
ti 18.00-20.15 ke 18.00-20.15
5.5.-13.5. Käsi- ja taideteollisuusalan
opettaja Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 28.4. mennessä
Kurssilla valmistetaan ihonhoitoon sopivia tuotteita, joiden raaka-aineina käytetään keittiön
kaapeista ja luonnosta löytyviä aineita. Itse valmistettuja saippuoita on kiva käyttää ja myös
mukava viedä mökkituliaisena. Saippuoissa
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. Toisella kerralla valmistetaan
saippuoita. Kolmannella kerralla arvioidaan aikaansaannoksia sekä valmistetaan ihonhoitotuotteita. Raaka-aineet (noin 15 €) hankitaan
yhteisesti. Kurssi kokoontuu ti 5.5., ke 6.5. ja ti
13.5. Lyhytkurssi.

Joogaa nuorille
urheilijoille, kevät

8301103

Opistotalo la 12.00-13.30 su 12.30-14.30
25.1.-26.1. Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 18.1. mennessä
Joogaa nuorille urheilijoille on suunnattu 12-16
-vuotiaille. Viikonloppukurssilla teemme molempina päivinä kaksi 45 minuutin mittaista joogakokonaisuutta. Niiden välissä pidämme tauon
ja syömme terveelliset eväät. Nuorten urheilijoiden joogassa keskitytään kehotuntemuksen
lisäämiseen ja tätä kautta kehonhallinnan vahvistumiseen. Tutustumme asana-harjoitukseen
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. Mukaan nuorten urheilijoiden joogaan tarvitset joustavat vaatteet, jooga-/jumppamaton, terveelliset eväät
ja vesipullon. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla.

LAITILA
Lasten jooga,
kevät

8301108
8301105

Opistotalo la 10.00-11.30 su 10.00-12.00
25.1.-26.1. Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 17.1. mennessä
Lasten jooga, joka on suunnattu 6-11 -vuotiaille
lapsille. Lasten joogan viikonloppukurssilla teemme molempina päivinä kaksi 45 minuutin mittaista joogakokonaisuutta. Niiden välissä pidämme
tauon ja syömme pienet terveelliset eväät. Lasten
joogassa pysähdytään hengittämään ja aistimaan
hengitystä. Lasten joogassa tutustutaan joogaasanoihin sadun merkeissä ja tutustutaan omaan
kehoon sekä sen liikuttamiseen. Pohdimme yhdessä myös mitä tarkoittavat rentous ja rauhallinen läsnäolo erilaisten lapsille sopivien harjoitusten kautta. Mukaan lasten joogaan tarvitset
joustavat vaatteet, jooga-/jumppamaton, pienet
terveelliset eväät ja vesipullon. Aikaisempaa kokemusta joogasta ei tarvitse olla.

Akrobaattinen
jooga, kevät

83011107

Itäkulman nuorisoseurantalo ke 8.1. klo 18.00-19.30

Äijäjumppa

FinnLamex-halli, Peilisali to 9.1. klo 20.00-21.00

Junnujen kamppailukerho
7–10-vuotiaat, klo 18 alkava

8301111

Junnujen kamppailukerho
7– 10-vuotiaat, klo 19 alkava

8301140

Spinning 45 min

8301144

Fytofit

FinnLamex-halli, Peilisali ti 7.1. klo 10.00-11.00

8301145

Laitilan urheilutalo/painisali to 9.1. klo 19.00-20.00

8301115

Hathajooga

Kuntoliikuntaa Leinmäellä

Leinmäen kylätalo to 16.1. klo 17.30-18.30

8301147

Naisten kuntoliikuntaa Itäkulmalla

Opistotalo la 11.1. klo 13.00-14.30

Hathajooga

Itäkulman nuorisoseurantalo to 9.1. klo 18.30-19.30

8301149

Liikuntaa Itäkulmalla

Opistotalo ke 22.1. klo 17.45-19.15

8301118

Äijäjooga

Itäkulman nuorisoseurantalo ti 7.1. klo 18.00-19.30

8301150

Ikämiesten kuntopiiri

Opistotalo ke 22.1. klo 19.30-21.00

8301119

Kehonhuolto

Laitilan Urheilutalon sali ma 13.1. klo 18.30-19.30

8301120

Tasapaino,
liikkuvuus ja kehonhuolto

Laitilan Urheilutalon sali to 9.1. klo 19.00-21.00

8301155

Kuntoliikuntaa Suontakana

Suontaan koulu to 16.1. klo 19.00-20.00

8301162

Circuit

FinnLamex-halli, Peilisali ti 7.1. klo 11.00-12.00

8301121

Lattarimix

Laitilan Urheilutalon sali ke 15.1. klo 17.00-18.00

Kehonhuolto

Laitilan Urheilutalon sali ke 15.1. klo 19.00-19.30

FinnLamex-halli, Peilisali pe 10.1. klo 16.30-18.00

8301125

Lattarimix aamu

Laitilan Urheilutalon sali to 16.1. klo 10.00-11.00

8301127

Core

FinnLamex-halli, Peilisali ti 7.1. klo 09.00-10.00

8301128

Naisten kuntojumppa aamu

Laitilan Urheilutalon sali ma 13.1. klo 10.30-11.30

8301129

Naisten kuntojumppa ilta

Laitilan Urheilutalon sali ma 13.1. klo 17.30-18.30

8301165

Sydänliikkuja

Laitilan Urheilutalon sali ma 13.1.

klo 16.00-17.00

8301171

Tuolijumppa

Opistotalo ma 13.1. klo 12.00-13.00

8301172

Kuntoliikunta yli 65-vuotiaille

Laitilan Terveyskoti ti 14.1. klo 10.15-

11.15

8301174

Spinning 60 min

NurkkaGym to 16.1. klo 18.00-19.00

8301183

Ikäihmisten kuntosali A

Laitilan Terveyskoti pe 17.1. klo 12.00-13.00

8301184

Ikäihmisten kuntosali B

Laitilan Terveyskoti ti 14.1. klo 13.00-14.00

8301186

Allasvoimistelu A

Laitilan Terveyskoti to 16.1. klo

10.30-11.15

Kahvakuula

Laitilan Urheilutalon sali ke 15.1. klo 18.00-19.00

LIIKUNNAN KURSSIT

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

8301101

Sovellettu lasten
ja nuorten liikuntaryhmä

8301134

10.00-10.45

9.1. klo 17.00-18.00

8301106

Muksujen kamppailukerho
5–6-vuotiaille, klo 16 alkava

RVP

Varppeen koulun iso liikuntasali ti 7.1. klo 19.00-20.00

8301136

Kuntopallo harjoittelu

FinnLamex-halli, Juoksusuora su 12.1. klo 19.00-20.00

Laitilan urheilutalo/painisali to 9.1. klo 16.00-17.00

8301107
FinnLamex-halli, Peilisali pe 10.1. klo 15.00-16.30

8301137

Juoksukoulu

FinnLamex-halli, Juoksusuora su 12.1. klo 18.00-19.00

18.45

Terveys
Rentoutusta ja
hellää kehonhuoltoa

8302107

Laitilan Terveyskoti ti 16.15-17.00
21.1.-17.3. Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 20 € Ilm. 16.1. mennessä
Kiireisen arjen keskelle rentoutusta ja hellää kehonhuoltoa. Tunti sisältää alkulämmittelyn, tehokkaat venyttelyt ja loppurentoutuksen.

Terveet ja vahvat olkapäät
työikäisille
8302123
Laitilan Terveyskoti
to 16.15-17.00 23.1.-23.4.
Terveyskodin fysioterapeutti Jenni Lehto
Kurssimaksu 20 € Ilm. 13.1. mennessä
Lyhyt teoriaosuus hartiarenkaan anatomiaan ja
toimintaan. Kurssilla keskitytään liikkuvuuteen,
lapojen hallintaan, voimaharjoitteluun. Kurssilla
käytetään kirjallista materiaalia ja kurssilaiset
saavat harjoitusohjelman.

Unentaidot 1
8302148
Varppeen koulu ti 15.30-17.00
21.1.-3.3. Psykiatrinen sairaanhoitaja
Irmeli Lehtonen Kurssimaksu 8 €
Ilm. 14.1. mennessä
Erilaiset nukkumiseen liittyvät ongelmat ovat
yleistyneet. 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. Käsitellään myös
ikääntymisen tuomia nukkumisen haasteita.

Unentaidot 2

8302149

Varppeen koulu ti 18.00-19.30
21.1.-3.3. Psykiatrinen sairaanhoitaja
Irmeli Lehtonen Kurssimaksu 16 €
Ilm. 14.1. mennessä
Erilaiset nukkumiseen liittyvät ongelmat ovat
yleistyneet. Ongelmat voivat olla nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yön aikana. Työelämän
ja ruuhkavuosien paineet vaikuttavat uneen.
Kurssilla opetellaan lääkkeettömiä keinoja riittävän hyvän unen saavuttamiseen. Käydään
läpi unen huoltoon liittyviä asioita ja tehdään
harjoituksia, jotka rentouttavat ja valmistavat
mieltä lepoon. Muistiinpanovälineet mukaan.

Syksyltä jatkuvat
TERVEYDEN KURSSIT

8301188

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

Laitilan Terveyskoti ti 14.1. klo 12.00-

8302121

FinnLamex-halli, Peilisali to 9.1. klo 18.30-20.00

8301135

Kappelimäen koulun liikuntasali to

8301187

Allasvoimistelu B

Laitilan Terveyskoti pe 17.1. klo

Kehon muokkaus
ja kiinteytys+Core

8301195

FinnLamex-halli, Peilisali to 9.1. klo 17.30-18.30

8301124

Kuntojumppa

Laitilan uimahalli ma 13.1. klo 19.45-20.30

Laitilan uimahalli ke 8.1. klo 18.00-

NurkkaGym ma 13.1. klo 19.15-20.00

Laitilan urheilutalo/painisali to 9.1. klo 18.00-19.00

Vesijuoksu

Erityisryhmien vesiliikunta

Kuntokeskus Kuntokukko ti 7.1. klo 6.30-7.30

Laitilan urheilutalo/painisali to 9.1. klo 17.00-18.00

8301110

8301193

8301139

Kuntosalicircuit

8301133

Syksyltä jatkuvat

8301138

8301109

Muksujen kamppailukerho
5–6-vuotiaille, klo 17 alkava

8301122
8301143

Laitilan urheilutalo/painisali
su 13.00-14.00 26.1.-26.4.
Stuntnäyttelijä Marian Dumitru
Kurssimaksu 25 € Ilm. 20.1. mennessä
Powerful and energetic workout includes kicking
and punching drills. Moves are based on techniques of martial arts. Training is a challenging set
of exercises that will raise your heartbeat, improve
coordination and muscular fitness. Workout is suitable for anyone who wants to develop their physical condition, burn calories and learn self-defence
techniques. Notice! Teaching language is English.
Vauhdikas ja energinen tunti sisältää potku- ja
lyöntisarjoja. Liikkeet perustuvat kamppailulajien tekniikoihin. Treeni koostuu haastavista
sarjoista, jotka nostavat sykettä, kehittävät kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Treeni sopii kaikille, jotka haluavat kohottaa fyysistä kuntoaan,
polttaa kaloreita ja oppia itsepuolustustekniikoita. Huom! Kurssin opetuskieli on englanti.

Voimistelu

Koululaisten sählyä Itäkulmalla

8301117

FinnLamex-halli, Peilisali la 10.00-12.00
su 10.00-12.00 8.2.-9.2.
Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € Ilm. 25.1. mennessä
Akrobaattisen joogan lyhytkurssilla tutustutaan jo
hieman vaativimpiin jooga-asanoihin. Teemoina
ovat sekä seisoma- että käsitasapainoliikkeet ja kehonhallinnan kehittäminen erilaisten asana-harjoitusten kautta. Tutustumme myös inversioihin
eli ylösalaisin oleviin asanoihin. Tunnilla opit miten
hieman vaativimmissa jooga-asanoissa kehonhallintaa tuetaan muun muassa hengityksen avulla.
(Kurssi sopii hyvässä fyysisessä kunnossa oleville
ja jo joogan perusteet tunteville.) Mukaan joustavat vaatteet, oma joogamatto sekä vesipullo.

Combat fitness

8

Allasvoimistelu C
12.45

Niska- ja selkäryhmä A
8301191

Laitilan Terveyskoti ma 13.1. klo 15.15-16.15

Vesijumppa A

8302122

Laitilan uimahalli ma 13.1. klo 19.00-19.45

Niska- ja selkäryhmä B
8301192

Laitilan Terveyskoti ma 13.1. klo 16.30-17.30

8302126

Vesijumppa B

Laitilan uimahalli ke 8.1. klo 19.00-19.45

Tasapainoryhmä B

Laitilan Terveyskoti ke 15.1. klo

10.30-11.30

UUSIKAUPUNKI
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

9

Ajankohtaista historiaa Uudestakaupungista
Uudenkaupungin museo ja Vakka-opisto järjestävät yhdessä neljän luennon sarjan, jolla käsitellään ajankohtaista
Uuttakaupunkia koskevaa historiantutkimusta ja uusia löytöjä. Luentosarjan juontaa ja keskusteluun johdattaa
museonjohtaja Mari Jalava.

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

Historia
Merelliset illat

1301203

Kulttuurikeskus Cruselli to 18.00-20.00
23.1.-14.5. Eri luennoitsijoita,
kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua
Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Meri
historiallisen yhdistyksen järjestämät, suuren
suosion saavuttaneet merelliset illat jatkuvat
tuttuun tyyliin keväällä. Illat ovat avoimia ja
maksuttomia kaikille merellisestä historiasta
kiinnostuneille. Kevään illat klo 18-20. Aiheet
ja ajankohdat ovat seuraavat:
23.1. Mikko Aho: ”Kun meiltä lähtee laiva ulos,
siitä voivat kaikki olla ylpeitä” - Raumalaisten
laivanrakentajien jaettu historia
27.2. Kimmo Kantola: Pahaniemen veneveistämö ja Rostedt-varustamo
26.3. Johanna Pakola: Vernan viimeinen matka
23.4. Leena Winter: ”Minä vielä elän” - Sanni
Winterin kirjeenvaihtoa 1873-1926
14.5. Martti Auvinen: Lippujen historiasta, symboliikasta, väreistä ja käytöstä
Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa
(Kullervontie 11).

Merihistorian perinnepiiri 1301204
Hotelli Aquariuksen Waltikka-kabinetti
to 18.00-19.30 16.1.-28.5.
Merihistoriallisen yhdistyksen
pj. Matti Jussila Kurssimaksu 20 €
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 keväällä: 16.1., 30.1.,
13.2., 12.3., 16.4. ja 28.5. Kokoontumispaikkana hotelli-ravintola Aquariuksen Waltikka-kabinetti, ellei
toisin ilmoiteta.

Lounaissuomalaisia lauluja
Ameriikan kultamailta
1301206
Viikaisten koulun auditorio ke 18.00-19.30
25.3. Sukututkija Hannu Numminen
Luentomaksu 6 €
Lounaissuomalaisia äänilevylle laulaneita ei juuri
Yhdysvalloissa 1920-luvulla ollut. Arthur Kylander
taitaa olla ainoa - hän jopa lauloi pari laulua lounaissuomalaisella murteella. Hiski Salomaan yhteydet lounaiseen Suomeen ovat hänen vehmaalaissyntyisen vaimonsa Ainin kautta ja heidän
hautapaikkansakin on Vehmaalla. Tässä esityksessä kerrotaan parin musiikkinäytteen kera
Arthurin ja Hiskin levytysurasta ja myös suvuista.

Varhaiset Uudenkaupungin
valokuvaajat
1301217
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 11.2.
Museonjohtaja Mari Jalava
Luentomaksu 6 €
Uudenkaupungin museon kokoelmissa on
paljon vanhoja valokuvia. Mutta keitä olivat
ne valokuvaajat, jotka ottivat ensimmäiset valokuvat Uudestakaupungista? Museonjohtaja
Mari Jalava esittelee runsain valokuvin ja sanoin Uudessakaupungissa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa toimineita valokuvaajia ja
heidän ottamiaan kaupunkikuvia.

Kaupunkiarkeologiaa –
Liljalaaksonkatu 1:n
kaivaustulokset
1301218
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 25.2.
Arkeologi Elina Saloranta ja luututkija
Auli Bläuer Luentomaksu 6 €
Mikä merkitys on arkeologisella kulttuuriperinnöllä ja miten arkeologisia kaivauksia järjestetään? Arkebuusi-osuuskunnan
arkeologi Elina Saloranta ja luututkija Auli
Bläuer kertovat suomalaisen kaupunkiar-

Muinaissuomalaisten
kuningaskuntien
keksitty
menneisyys


1301208

1301221

Wahlbergin museotalo ma 13.00-14.30
13.1.-11.5. VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin
menneisyydestä sekä vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään myös sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös tehostaa
paikallisen perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Keväällä kokoonnutaan 13.1., 10.2.,
9.3., 6.4. ja 11.5.

Perinnepiiri, Lokalahti

Vallan asuinsijat –
Sundholman kartano
ja seudun asukkaat
1500-luvulla

1301219

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 3.3.
Professori FT Anu Lahtinen
Luentomaksu 6 €
Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen kertoo elämästä ja vallankäytöstä 1500-luvun Sundholman kartanossa ja sen liepeillä. Luennossa kerrotaan niin
Sundholman kartanon Flemingeistä kuin heidän uskotuista palvelijoistaan ja lähiseudun
asukkaista. Uusimpana tutkimustuloksenaan
Lahtinen kertoo vahvatahtoisista Peteksen
kylän asukkaista sekä historiasta kiinnostuneen kartanonvouti Juhanan kronikka- ja
laulukirjasta.

Perinnepiiri, Pyhämaa

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30 28.4. FT Reima Välimäki
Luentomaksu 6 €
Suomalaisesta rautakaudesta ja varhaiskeskiajasta tietoa etsivä törmää verkossa helposti väitteeseen, että suomalaisten muinaiset
kuninkaat ja heidän valtakuntansa on joko
unohdettu tai niistä tarkoituksella vaietaan.
Keskustelupalstoilta ja blogeista löytyy myös
pitkiä näennäishistoriallisia perusteluja sille, että
tällaisia kuningaskuntia on joskus ollut olemassa. Luennolla käydään läpi Suomen varhaishistoriaa koskevien villien teorioiden taustoja ja
pohditaan, miten kaukaisesta menneisyydestä säilyneitä lähteitä voi ja ei voi tulkita.

Perinnepiiri,
Uusikaupunki

keologian kehityksestä, painopistealueista
ja kokoelmista. Luennolla esitellään myös
Uudessakaupungissa Liljalaaksonkatu 1:ssä
kesällä 2018 suoritettujen arkeologisten kaivausten vaiheita ja tuloksia. Kaivausten merkittävä löydösryhmä ovat luulöydöt, jotka
kertovat kaupunginlahden rannan käytöstä 1700- ja 1800-luvuilla.

1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula
to 18.00-19.30 9.1.-7.5.
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 Paanulassa. Kokoonnutaan
keväällä 9.1., 6.2., 5.3., 2.4. ja 7.5.

1301224

Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa
to 13.00-14.45 16.1.-23.4.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia
Pyhämaan kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin.
Kevään kokoontumispäivät ovat 16.1., 30.1.,
13.2., 12.3., 26.3. ja 23.4.

Karjalainen perinnepiiri

1301225

Pohitullin koulu ti 14.00-15.45
14.1.-21.4. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä aiheista sekä katsellaan kuvia ja
filmejä. Kevään kokoontumispäivät ovat 14.1.,
4.2., 25.2., 17.3., 7.4. ja 21.4.

Historiaa, taidetta ja kulttuuria
Uudenkaupungin
hautausmaalla
1301230
Uudenkaupungin uusi hautausmaa
ke 18.00-19.30 6.5.
Museonjohtaja Mari Jalava,
srk-mestari Teijo Sirniö
Ei kurssimaksua Ilm. 5.5. mennessä
Kierroksella tutustutaan Uudenkaupungin hautausmaan nykyasuun ja vanhojen uusikaupunkilaisten sukujen hautoihin. Seurakuntamestari
Teijo Sirniö esittelee hautausmaan nykytilannetta ja kappelia. Museonjohtaja Mari Jalava kierrättää hautausmaalla erityisesti uusikaupunkilaisten taide- ja kulttuurivaikuttajien haudoilla.
Kierroksen aikana kuullaan hautausmaan historiaa ja näiden kulttuurihenkilöiden toiminnasta ja vaikutuksesta Uudenkaupungin elämään.
Kierrokselle lähdetään siunauskappelin edestä ja
sille on vapaa pääsy, etukäteisilmoittautumista
kuitenkin toivotaan kaikilta kierrokselle aikovilta.

Kissoja, koiria ja ihmisiä –
eläinhistorian näkökulma
1800- ja 1900-luvun
vaihteen
Uuteenkaupunkiin 1 3 0 1 2 2 0
Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30 19.3.
Professori FT Taina Syrjämaa
Luentomaksu 6 €
Luento modernistuvan kaupunkiyhteisön
historiasta keskittyen seuraeläimiin eli lemmikkeihin. Yleisen historian professori Taina
Syrjämaa tarkastelee sitä, miten 1800- ja
1900-luvun taitteen Uudessakaupungissa
kissat, koirat ja ihmiset yhdessä elämällä rakensivat kaupunkiyhteisöä. Suomalaisen
pikkukaupungin perspektiivi tuo esille sekä
ylirajaisia virtauksia että kansallisia ja paikallisia eroja. Miten eri lajien edustajat ovat
eläneet yhdessä niin yksityisissä perheissä
kuin julkisissa kaupunkitiloissa. Luento perustuu uusikaupunkilaiseen historialliseen
aineistoon, kuten museossa säilytettävään
Augusta Olssonin kuvakokoelmaan sekä paikallislehden ilmoituksiin ja kaupungin veroluetteloihin.

Digiajan sukututkimus,
jatko

1301269

Pohitullin koulu ke 18.00-20.15
29.1.-18.3. Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 26 € Ilm. 21.1. mennessä
Tutustumme 1700-luvun käsialoihin, perukirjoihin, tuomiokirjoihin ja sotilasrulliin. Kurssilla
hyödynnetään internetissä olevia tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen.
Sukututkimuksen peruskurssin suorittaminen
tai vastaavien tietojen omaaminen on tarpeen.
Oma kannettava tietokone voi olla mukana.

Muut yhteiskunnalliset aineet
Kulttuurikahvila, kevät

1302219

Kerran kuussa ke 18.00-19.30 8.1.-22.4.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua
Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja kahvitteluhetki. Voit osallistua yhteen
tai useampaan tilaisuuteen. Ei lukukausimaksua, mutta varaudu kullakin kerralla pieneen
kahvi-/teemaksuun. Kokoontumiset klo 18, kevään ohjelmassa:
8.1. Kiehtova ja mystinen Irlanti - vierailu vihreällä saarella. Jaakko Suominen, Kaupungin
kirjasto
12.2. Koulumuistoi. Maj-Brit Varpe, Kaupungin
kirjasto
18.3. Monisärmäinen Minna Canth. Riitta Kilkku,
Kaupunginkirjasto
22.4. Puutarha-terapiaa kaikille aisteille. Satu
Komsi, Sakunkulma, Zachariasseninkatu 1

UUSIKAUPUNKI
Kevään Ikis-luennot
-videoluentosarja

1302233

Kaupunginkirjasto ke 14.00-16.00
22.1.-25.3. Eri asiantuntijoita
Luentomaksu 5 € / kerta
Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa Ikis-videoluentosarjan, jossa
asiantuntijat käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien
yliopisto on kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä tai taustasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan kevätkaudella
Uudenkaupungin kaupunginkirjastossa keskiviikkoisin klo 14-16. Kevään aikataulu ja aiheet:
22.1. Lumelääkkeiden (plasebon) arvoitus.
Lääketieteen etiikan dosentti, lastentautien
erikoislääkäri Pekka Louhiala.
12.2. Ikääntyvä kuluttaja. Professori Terhi-Anna
Wilska, Jyväskylän yliopisto.
4.3. Oppiminen ja sosiaalisuus pitävät aivot kunnossa. Aivotutkija, PsM Katri Saarikivi,
Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö,
Helsingin yliopisto.
25.3. Miten ihminen muuttaa maapalloa?
Professori Janne Kotiaho, Jyväskylän yliopisto.

Käytännön
sijoittaminen

Luonnontieteet

4102232

Viikaisten koulu ma 18.00-19.30
24.2. Lintuharrastaja,
tietokirjailija Antti Karlin
Luentomaksu 6 €
Gotlanti ja Bornholm. Tutustumme kahden suuren saaren historiaan, matkailuun
ja luontoon.

Saarenmaa ja
muut Viron saaret

4102233

Viikaisten koulu ma 18.00-19.30
23.3. Lintuharrastaja,
tietokirjailija Antti Karlin
Luentomaksu 6 €
Saarenmaa ja muut Viron saaret. Tutus
tumme Viron historiallisesti merkittävien saarten historiaan, luontoon ja matkailuun.

Taito- ja taideaineet
Musiikki
Uudenkaupungin bändipajat
Pohitullin musiikkiluokka
arkisin klo 13-15 välillä viikoilla 2-18
Kurssimaksu 28 € kevät
Musiikin maisteri Päivi Kurkilahti
Bändipajat kokoontuvat kevätkaudella 14 kertaa. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan ryhmien opettajalta.

Syksyltä jatkuvat
4102205

SiHy:n Demotila (Pohjoistullikatu 11)
ke 18.00-19.30 15.4.
Tiedetoimittaja Mikko Suominen
Luentomaksu 6 €
Maailman avaruustoiminta elää murroskautta.
New Space -kehitys tuo käyttöön entistä pienempiä satelliitteja, jälleen käytettäviä raketteja ja uudenlaista toimintaa. Millaisia edistysaskelia on tapahtunut viime vuosina ja mitä on odotettavissa
seuraavan vuosikymmenen aikana? Millaisia planeettaluotaimia on rakenteilla? Isojen ohjelmien
polttopisteessä ovat Nasan Artemis-kuuohjelma,
Elon Muskin Mars-suunnitelmat ja avaruusturismin kauan odotettu vauhtiin pääseminen. Tule
kuuntelemaan ja kyselemään! Luennoijana toimii avaruustekniikkaan erikoistunut tiedetoimittaja Mikko Suominen.

Lintukurssi

Kahden luennon sarja Itämeren saarten
luonnosta, historiasta ja matkailumahdollisuuksista

3202212

Viikaisten koulun auditorio
ma18.00-19.45 20.1.-10.2.
Kouluttaja Toni Tuomi
Kurssimaksu 40 € Ilm. 13.1. mennessä
Kun olet suorittanut sijoittamisen peruskurssin, tai kun omaat vastaavat perustiedot, on
aika syventää sijoitusosaamista. Tässä kurssissa tutustutaan sijoitussalkun rakentamiseen ja
hallinnointiin, tehdään syväsukellus korkosijoittamisen maailmaan ja tutustutaan erilaisiin tunnuslukuihin, jotka helpottavat oikean rahaston
löytämisessä. Tämän lisäksi tutustutaan verojen
suunnittelun perusasioihin. Tämä kurssi on varsin käytännönläheinen ja opit voidaan hyödyntää suoraan omassa sijoitustoiminnassa. Kurssin
toteuttaa Suomen Osakesäästäjät ry.

Avaruustekniikan
tulevaisuus

Näyttämötaiteet

Itämeren saaret tutuksi

Gotlanti ja Bornholm

MUSIIKIN KURSSIT

Osaan ryhmistä voidaan vielä ottaa uusia opiskelijoita, kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta. Täynnä olevat kurssit on
mainittu erikseen.

1101222

VPK:n soittokunta

Vanha VPK:n talo, ti 7.1. klo 18.30-21.00

1101225

Kansanmusiikkiyhtye

Pohitullin koulu, ke 8.1. klo 19.00-20.30

1101231

Naiskuoro D´Ameni

1101232

Laulu-Veikot

Pohitullin koulu, ma 13.1. klo 18.00-20.15

Viikaisten koulu to 18.00-20.30
5.3.-29.4. Lintuharrastaja,
tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 13 € Ilm. 27.2. mennessä
Kurssin aikana tutustutaan Suomen pesimälinnustoon ja erityisesti lintujen ääniin. Kurssi ei
edellytä lintujen tuntemusta. Kokoontumiset
keväällä to 5.3. ja ti 21.4. Kurssin lopuksi lähdetään linturetkelle, jonka ajankohta sovitaan erikseen kurssilaisten kesken (alustavasti ke 29.4.).

Sarjakuvapiirtämisen
lyhytkurssi

Syksyltä jatkuvat
NÄYTTÄMÖTAITEIDEN KURSSIT

Teatteritaiteen perusopetuksen kurssit ovat jatkoa syyskauden opetukselle, mahdolliset tiedustelut vapaista paikoista opiston toimistosta.

1102203

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat 7-10-v.

Kulttuurikeskus Cruselli, ti 7.1. klo 16.30-18.00. Kevään
kurssimaksu 32 €.

1102204

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 7-10-v.

1101241

Kitaransoitto

Pohitullin koulu, ma 13.1. klo 15.00-17.00. Ei vapaita
soittoaikoja.

1101250

Gospel Choir

Pohitullin koulu, to 9.1. klo 18.00-20.15

1101252

Individual Singing Lessons – yksinlaulua

Pohitullin koulu, ti 7.1. klo 14.00-18.00. Ei vapaita paikkoja.

1103214

Pohitullin koulu la 10.00-15.00
14.3.-21.3. Kuvataiteilija Sanna Halme
Kurssimaksu 20 € Ilm. 5.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan sarjakuvan perinteisiin ja
nykyisiin muotoihin, harjoitellaan sommittelua
ja keskitytään omaan ilmaisuun. Tavoitteena on
tehdä lyhyt sarjakuva, esim. sarjakuvapäiväkirjan muotoon. Kurssi sopii niin vasta-alkajille
kuin pidempään piirtäneillekin. Sarjakuva on
taidemuotona erittäin vapaa, ja sallii monenlaista niin teknisesti kuin sisällöllisesti. Tärkeintä on
oppia luottamaan omaan kykyynsä tarinankertojana. Mukaan tarvitaan A3-paperilehtiö, kyniä,
tusseja, viivoitin ja mielikuvitusta! Erityiskurssi.

Kulttuurikeskus Cruselli, ti 7.1. klo 18.00-19.30. Kevään
kurssimaksu 32 €.

1102205

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 11-v.

Kulttuurikeskus Cruselli, to 9.1. klo 15.00-17.15. Kevään
kurssimaksu 50 €.

Stunt Acting Workshop
– stunttinäytteleminen

1102206

Uimahallin judosali la 14.00-17.00
25.1. Stuntnäyttelijä Marian Dumitru
Kurssimaksu 12 € Ilm. 17.1. mennessä
This course will help you to understand what is going on behind the cameras on a movie set, what
skills you need to look like a Hollywood actor and
to be able to double them for the dangerous scenes
in their movies. You will learn new physical movements to control your body for fighting scenes, we
will use fake swords and toy guns (so, if you have
something that looks like that at home, please
bring with you). You also need to wear sport clothes
and have a water bottle with you. Bring with you
also a fresh and positive mood because we will
have fun! Course is suitable for adults and children
over 13 years. Notice! Instruction in English. Course
teacher Marian Dumitru is well-experienced stunt
actor who has played stunt doubles in several international movie projects, including Ghost Rider:
Spirit of Vengeance (2011).
Tällä kurssilla ymmärrät, mitä tapahtuu elokuvaprojektien kameran takana ja mitä stuntnäyttelijältä vaaditaan tämän esittäessä Hollywoodin tähtiä
vaarallisissa kohtauksissa. Kurssilla opit uusia liikkeitä ja opit hallitsemaan vartaloasi taistelukohtauksissa. Kohtausten harjoittelemiseen käytetään
leikkimiekkoja ja -aseita, joten jos sinulla on sellaisia kotona, ota mukaan. Kurssille tarvitset myös
liikuntaan sopivat vaatteet ja vesipullon, sekä innokkaan ja positiivisen asenteen, sillä tällä kurssilla pidetään hauskaa. Kurssi soveltuu aikuisille
ja yli 13-vuotiaille lapsille. Huom! Opetuskielenä
englanti. Kurssin ohjaaja Marian Dumitru on kokenut stuntnäyttelijä, joka on tehnyt useita roolisuorituksia kansainvälisissä elokuvissa, mm. elokuvassa Ghost Rider: Koston henki (2011).

Uudenkaupungin lasten ja
nuorten kuvataidekoulu
Kuvataidekoulussa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulussa
saa ohjausta kuvalliseen ilmaisuun ja se
tarjoaa työtilat ja materiaalit taiteellista
työskentelyä varten. Perusopinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä kokonaisuuksista ja ne on tarkoitettu 5-19-vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat 14 kertaa
keväällä, töiden näyttely on toukokuussa.
Mahdollisia vapaita paikkoja voi tiedustella opiston toimistosta puh. 050 420 5266.
Ohessa kunkin ryhmän kohdalla on ilmoitettu kevään maksuosuus. Kuvataidekoulu
kokoontuu Sanna Halmeen ja Kirsti
Lennon johdolla Pohitullin koululla maanantaista keskiviikkoon, yli 13-vuotiaiden
ryhmä Auli Sormusen johdolla Viikaisten
koululla tiistaisin.

Maanantain ryhmät 13.1.27.4.
Kuvataidekoulu 7-8 -v.
Kuvataidekoulu 9-10 -v.
Kuvataidekoulu 5-6 -v.

1103203

klo 17.30-18.15, kurssimaksu 38 €

Tiistain ryhmät 7.1.-14.4.
Kuvataidekoulu 7-8 -v.

1103204

klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

Kuvataidekoulu 11-12 -v.

1103205

klo 16.15-17.45, kurssimaksu 60 €

klo 18.00-18.45, kurssimaksu 38 €

Muotokuvapiirtämisen
lyhytkurssi

klo 17.30-20.30, kurssimaksu 74 €

Kuvataidekoulu yli 13 -v.

Pohitullin koulu la 10.00-15.00
1.2.-8.2. Kuvataiteilija Sanna Halme
Kurssimaksu 20 € Ilm. 23.1. mennessä
Kurssilla opitaan sommittelun ja piirtämisen perustaitoja, harjoitellaan kasvojen anatomiaa ja piirretään valokuvaan perustuva muotokuva. Mukaan
tarvitset avointa mieltä, hyvälaatuista piirustuspaperia, pariisinpaperia, lyijykyniä, ruskea- ja valkoliitua. Ota mukaan myös valokuva, josta haluat muotokuvan piirtää. Kurssi sopii vasta-alkajille
ja hieman pidempään piirtäneille. Erityiskurssi.

1103202

klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 €

Kuvataide
1103212

1103201

klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

Kuvataidekoulu 5-6 -v.

Viikaisten koulu, ma 13.1. klo 18.00-20.00

4102234
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1103206

1103210

Keskiviikon ryhmät 8.1.–15.4.
Kuvataidekoulu 9-10 -v.

1103207

klo 15.00-16.00, kurssimaksu 48 €

Kuvataidekoulu 7-8 -v.

1103208

klo 16.15-17.15, kurssimaksu 48 €

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

1103209

UUSIKAUPUNKI
Kaunokirjoitusta ja
kortteja kevääseen

1103223

Pohitullin koulu la 10.00-15.00
su 10.00-15.00 4.4.-5.4.
AMK Kuvataiteilija, kalligrafi Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 20 € Ilm. 26.3. mennessä
Hiusterällä tehty kaunokirjoitus on kaunista ja
ajatonta. Siinä saa myös näkyä kirjoittajan persoonallisuus. Harjoittelemme monikäyttöistä tekstityyliä myös vähän varioiden. Teemme
myös kauniita kortteja erilaisin värein ja kohokuviointikonetta apuna käyttäen. Ota mukaasi piirustuspaperia, noin 50cm viivain, lyijykynä, mustetta, hiusterä ja varsi sekä kortteja
varten akvarellipaperia tai valmiita korttipohjia. Opettajalta voi myös ostaa tarvikkeita.
Erityiskurssi.

opiston pedanet -sivuilta. Lähempänä kurssia
saat opettajalta tarvikelistan ja tiedot materiaaleista. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat

Huopikkaat

SANATAITEEN KURSSIT
Kaikkiin ryhmiin voi tulla uusiakin opiskelijoita
kevätkaudelle, kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1103245

Elämäkerrallisen kirjoittamisen kurssi
Pohitullin koulu, to 9.1. klo 14.45-17.00

1106240

Runokamari

Kaupunginkirjasto, ke 15.1. klo 10.0011.30. Kokoontumiset joka toinen viikko.

Kädentaidot

Syksyltä jatkuvat

Kangaskassit

KUVATAITEEN KURSSIT
Lähes kaikki kurssit ovat täynnä, tiedustele vapaita kurssipaikkoja toimistosta.

1103224

Torstaimaalarit, päiväryhmä
Pohitullin koulu, to 9.1. 10.00-12.45

1103235

Kuvataide, Kalanti

1103271

Taide osaksi elämää

Viikaisten koulu, pe 10.1. klo 13.30-

16.30

1103282

Keraaminen kuvanveisto

Viikaisten koulu, ma 13.1. 14.00-17.00

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

1105249

Dance mix 7-11 v.

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 7.1. klo 16.30-17.30. Kevään
kurssimaksu 80 €.

1105250

Satubaletti 3-4 v.

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 7.1. klo 17.30-18.15. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105251

Satubaletti, 5-6 v.

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 7.1. klo 18.15-19.00. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105252

Baletti 7-11 v.

Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 7.1. klo 19.00-19.45. Kevään
kurssimaksu 70 €.

1105253
Pohitullin ryhmäliikuntasali, ti 7.1. klo 19.45-20.45

1104216

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
16.3.-6.4. Kädentaitojen
tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 11.3. mennessä
Kurssilla ommellaan mekkoja ja tunikoita kesään. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava- tai
sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla paljon
erilaisia kaavoja, aiempaa ompelukokemusta
ei tarvita. Lyhytkurssi.

Villapaidat ja -takit

Syksyltä jatkuvat

1104215

Pohitullin koulu ma 17.30-20.30
27.1.-10.2. Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 14 € Ilm. 20.1. mennessä
Teemme kangaskasseja, pusseja ja laukkuja. Voit
ottaa oman kassin mallin tai kaavan, opettajalla on myös malleja ja kaavoja. Nyt tekemään
kesäksi uudet kauppa-, ranta- ja urheilukassit,
sekä kukkaro- ja kännykkäpussit. Lyhytkurssi.

Kesämekot ja -tunikat

Kalannin yläkoulu, to 9.1. 17.30-20.15

Aikuisbaletti

Sanataide

1104219

SiHy:n Demotila Joka toinen viikko
ke 17.00-19.15 22.1.-29.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € Ilm. 15.1. mennessä
Haluatko neuloa villapaidan tai -takin? Tämä
kurssi on tarkoitettu sekä ensimmäisestä paidasta haaveileville että monta jo neuloneille.
Opettajalla on mukana paljon erilaisia malleja, joista valita ja tarvittaessa voidaan muokata
juuri omien toiveiden mukainen neule. Kurssilla
opit erilaisten mallien rakenteita ja saat vinkkejä
eri tekniikoihin. On toiveissasi sitten yksinkertainen tyylikkyys, kirjoneuleiden värikkyys, pintaneuleiden mielenkiintoiset mahdollisuudet, palmikoiden muhkeus tai pitsien herkkyys - tämä
kurssi on juuri sinulle! Itse tehty neule on ihana.

Olkalaukku
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1104224

Pohitullin koulu pe 17.00-20.00
la 10.00-16.00 su 10.00-16.00 18.1.-24.1.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 22 € Ilm. 10.1. mennessä
Kurssilla valmistetaan olkalaukku märkähuovuttamalla. Laukkua varten punomme ja huovutamme villasta kauniin ruutukankaan, josta
lopuksi ompelemme laukun. Toisena mallivaihtoehtona kurssilla voi huovuttaa laukun myös
saumattomasti kaavatekniikalla, jolloin laukkua voi koristella monin eri tavoin. Aikaisempaa
huovutuskokemusta ei tarvita. Kurssilla opit tekniikoita ihanien, uniikkien huopalaukkujen tekoon. Halukkaat pääsevät opettelemaan myös
yksinkertaisen lautanauhan tekoa laukun hihnaksi. Villasta kudottu lautanauha on miellyttävä käyttää ja sopii kauniisti huovutettuun
laukkuun. Lisätietoa ja kuvia kurssista löydät

1104227

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 1.2.-2.2.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 18 € Ilm. 24.1. 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. Lyhytkurssi.

Aihepunonta
kahvipusseista

1104231

Pohitullin koulu pe 18.00-19.30
la 10.00-16.00 3.4.-25.4. Brita Laine
Kurssimaksu 20 € Ilm. 27.3. mennessä
Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perustiedot omaaville. Kurssilla punotaan
esimerkiksi laukku, johon saa punottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään
lisätietoa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, mitä voi tehdä kotona jo valmiiksi ennen
kurssia. Kokoontumiskerrat pe 3.4., la 18.4. ja
la 25.4. Lyhytkurssi.

Luovaa kirjansidontaa:
ommelkansisidos

1104240

Pohitullin koulu la 9.30-17.00
su 9.30-17.00 25.1.-26.1.
Kirjansitojamestari Tarja Rajakangas
Kurssimaksu 32 € Ilm. 17.1. mennessä
Ommelkansisidos (sewn boards binding) on
amerikkalaisen Gary Frostin kehittämä sidostyyppi, alkujaan 80-luvulta. Sidos on tyylikäs
ja kevytrakenteinen ja sopii parhaiten ohuille
kirjoille. Taipuisat kartonkikannet ommellaan
kiinni sidokseen samalla kuin sivutkin. Sidos
avautuu todella hyvin nokkelan selkärakenteen
ansiosta. Selkä ja kannet päällystetään kankaalla tai vahvalla paperilla käyttäen mahdollisimman vähän liimaa. Lyhytkurssi.

Nahkatyön alkeet

1104245

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 1.2.-2.2.
Nahkaseppä Sanna Tuominen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 20.1. 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 työstämiseen 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.

Kädentaitoja, Pyhämaa
1104249
Pyhämaan Nuorisoseurantalo
Joka toinen viikko ma 10.00-12.15
13.1.-23.3. Kädentaitojen opettaja
Johanna Kivistö Kurssimaksu 10 €
Ilm. 8.1. mennessä

Tule mukaan tekemään erilaisia käsitöitä aamupäivän työpajaan. Kurssilla kokeillaan monenlaisia kädentaitoja kurssilaisten toiveiden
mukaan, esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita,
ompelua, pistokirjontaa ja vaikkapa neulahuovutusta. Opettajalta saa lisätietoa kurssin sisällöstä. Kokoontumiskerrat keväällä 13.1., 27.1.,
10.2., 24.2., 9.3. ja 23.3.

Vakan valmistus,
Kaukan kyläkoti

1104256

Kaukan kyläkoti to 18.00-21.00
27.2.-2.4. Timo Kulmala
Kurssimaksu 26 € Ilm. 20.2. mennessä
Kurssilla perehdytään vakan tekemiseen
ja valmistetaan puinen/vanerinen vakka.
Vakkamuotteja on kahta kokoa. Pieni ja iso
vakka menevät päällekkäin. Kurssilla voi tehdä myös perinnevakan. Opettaja tuo tarvittavat materiaalit. Lyhytkurssi.

Lankalaatikko neulojille,
Kaukan kyläkoti

1104257

Kaukan kyläkoti to 18.00-21.00
23.1.-13.2. Timo Kulmala
Kurssimaksu 18 € Ilm. 16.1. mennessä
Tehdään ohuesta vanerista taivuttaen ja liimaten rasia, jossa on kannessa pyöreät reiät, joista lanka kulkee hyvin neuletyöhön. Kurssi sopii
kaikille, aikaisempaa kokemusta puuntyöstämisestä ei tarvita. Rasian tekemisessä käytetään
vain vähän puuntyöstökoneita, se tehdään pääosin käsityönä. Materiaalin saa ostaa opettajalta. Lyhytkurssi.

Lasitaidetta
kesäpuutarhaan

1104260

Pohitullin koulu la 9.00-16.00
su 9.00-16.00 25.4.-26.4.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 22 € Ilm. 17.4. mennessä
Tule tekemään lasisia korentoja, lintuja, perhosia, kukkia, rivimerkkejä ym. puutarhaasi. Valmis
sulatettu työ voidaan kiinnittää metallivarteen
tai ripustaa puuhun. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, sakset, lyijykynä
ja viivain. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon
mukaan ja työkalumaksu 6 € opettajalle. Kysy
lisää p. 050-5590056. Lyhytkurssi.

Muinaiskorut

1104273

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 25.1.-26.1.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 22 € Ilm. 17.1. mennessä
Valmistamme muinaistyylisiä koruja pronssi-, messinki- ja kuparilevystä tai -langasta.
Riipuksia, korvakoruja, rannerenkaita ja sormuksia. Voimme takoa hevosenkenkäsoljen,
punoa viikinkipunosta tai vaikkapa valmistaa
muinaisketjua. Tule suunnittelemaan omat
mallisi tai kokeile valmista. Ota mukaan kynä,
paperia, viivoitin, sakset sekä omia työkaluja,
jos niitä on. Materiaaleja saa ostaa opettajalta.
Työkalumaksu 5 €. Lyhytkurssi.

Puutarhaveistoksia
kierrätyskankaista, Kalanti 1 1 0 4 2 7 6
Kalannin yläkoulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 21.3.-22.3.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 20 € Ilm. 13.3. mennessä
Toteutamme veistokset muotoilemalla katiskaverkosta rungon, jonka päälle kovetetaan kankaita. Veistokset ovat täysin säänkestäviä. Kaikki
imevät kankaat ovat parhaita; lakanat, puuvillavaatteet (ei keinokuituiset). Tarkemman materiaaliluettelon saat ilmoittauduttuasi. Tule tekemään pihallesi oma veistos. Lyhytkurssi.

UUSIKAUPUNKI
Hopeaketjun
alkeiskurssi

Aamuenglantia

1104209
1104279

Pohitullin koulu la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 7.3.-8.3.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 25 € Ilm. 28.2. 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 5 €. Opettajalta saa
hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapihdit mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Puukkokurssi, Kappelimäen
koulu Laitila
1104292

Ompelun aamu A

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 8.1. klo 10.00-13.00

1104210

Ompelun aamu B

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 15.1. klo 10.00-13.00

1104211

Ompelun ilta

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 8.1. klo 17.30-20.30

1104221

Neulevintti

Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria Joka toinen viikko ke 29.1. klo 16.45-19.00

1104230

Kappelimäen koulu pe 17.30-20.30
la 9.00-15.00 su 9.00-15.00
24.1.-2.2. Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 46 € Ilm. 17.1. mennessä
Valmistetaan puukko perinteisellä tavalla.
Erityishuomio terän taonnassa, lämpökäsittelyssä ja muotoilussa sekä nahkaisen tupen ompelussa puskusaumalla. Opettajalta voi tarvittaessa ostaa valmiin terän. Tarvikemaksu käytettävän
materiaalin mukaan, maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. Kurssi kokoontuu kahtena viikonvaihteena: 24.-26.1. ja 31.1.-2.2. Erityiskurssi.

Kahvipussikurssi

Kädentaitojen kevätretki
Katanpäähän

Pohitullin koulu ti 7.1. klo 18.00-21.00

1104186

Ma 9.00-18.00 18.5.
Marita Karlsson ja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 66 € Ilm. 15.4. mennessä
Kädentaitojen kevätretki tehdään Katanpään
linnakesaarelle. Lähde mukaan merelle nauttimaan luonnosta, käsitöistä ja käsityön harrastajien seurasta. Matkalla ja perillä on kädentaitoihin liittyvää ohjelmaa. Opetellaan mm.
makrameeta ja pistokirjontaa ja tehdään virkkaamalla tai neulomalla keittiöpyyhe. Retken
hintaan sisältyy aamukahvit laivalla, lounas, iltapäiväkahvit ja opastus Katanpäässä sekä työpajojen opetus ja ohjeet. Perillä myös vapaa-aikaa. Lähtö Uudestakaupungista Pakkahuoneen
vierasvenesatamasta klo 9 ja paluu noin klo
18. Muista ilmoittaa rajoitteet ruokavaliossa.
Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat

Pohitullin koulu ti 4.2. klo 17.30-20.15

1104252

Puu- ja metallityö

Pohitullin koulu to 9.1. klo 18.00-20.15

1104253

Puu- ja metallityö, Kalanti

Kalannin yläkoulu ke 8.1. klo 18.00-20.15

1104254

Huonekalujen kunnostus

1104270

Keramiikka

Viikaisten koulu ma 13.1. klo 17.00-20.00

1104201

Kankaankudonta, Pyhämaa

Kammelan koulu, ti 14.1. klo 18.15-20.30

1104202

Kankaankudonta, Kalanti

Kalannin yläkoulu, ti 14.1. klo 15.30-17.45

1104203

Kankaankudonta, Uusikaupunki

Kankaankudonta, Lokalahti

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

1201200

Pohitullin koulu ti 18.00-20.00
11.2.-10.3. FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 16 € Ilm. 3.2. mennessä
Joudutko työssäsi kirjoittamaan paljon suomeksi tai onko harrastuksenasi kirjoittaminen?
Mietitkö joskus yhdyssanojen oikeinkirjoitusta tai pilkun paikkaa tekstissäsi? Ovatko kouluaikojen oikeinkirjoitusohjeet päässeet unohtumaan? Tällä lyhytkurssilla kerrataan näitä ja
vähän muitakin asiatekstin oikeakielisyyteen
liittyviä asioita. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Lokalahden entinen osuuskauppa ke 8.1. klo 14.00-16.15

1104205

Nypläys

Pohitullin koulu to 16.1. klo 18.00-20.15

1104206

Nypläys, Kalanti

Kalannin alakoulu ti 14.1. klo 18.00-20.15

1104207
Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ti 14.1. klo 10.00-12.15

Everyday English 1

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, joka
on ilmaista niille opiskelijoille, joilla koulutustarve on kirjattuna kotoutumissuunnitelmaan.
Tavoitteena on järjestää suomen kielen
opetusta sekä vasta-alkajille että suomea
jo osaaville, myös opinnoissaan jo pidemmällä oleville. Pyrimme järjestämään opetuksen niin, että kurssit soveltuvat myös
mm. vuorotyössä oleville. Tunnit ovat kerran tai kahdesti viikossa, pari oppituntia
kerrallaan. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti verkossa opettajan ohjeiden mukaan.
Ilmoittautuminen kevään kursseille to 9.1.
klo 10.00-11.30 tai 15.00-16.30 Pohitullin
koululla. Tällöin saa myös tarkempia tietoja kursseista ja niiden aikatauluista (kurssit alkavat viikolla 3). Jos et pääse paikalle,
ota yhteyttä kieltenopettajaan
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi
tai puh. 044 585 3100.

1203216

Pohitullin koulu ma 17.00-18.30
13.1.-6.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Tarkoitettu englannin alkeita pari vuotta aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana
Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn
Lectura). Taitotaso A1-A2.

Tuokilan talo ma 13.1. klo 18.00-20.15

1104204

Suomea ulkomaalaisille

Everyday English 2

Kielet

Menikö oikein?

KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

Rekipeittokirjonta
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1203214

Pohitullin koulu ke 17.00-18.30
15.1.-8.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Alkeistason kurssi englantia vuoden verran aiemmin opiskelleille. Kurssilla opiskellaan englannin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä
harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arkielämän
puhetilanteita. Oppikirjana on Everyday English
1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 3. Taitotaso A1.

English with Jade
(in English)

1203222

Pohitullin koulu ma 18.30-20.00
20.1.-6.4. BA Jade Davis
Kurssimaksu 28 € Ilm. 13.1. mennessä
An English course for students who already know
some English but wish to learn more. The course is
also suitable for foreigners. The teacher is Englishspeaking and only English will be used in class,
so no knowledge of Finnish is needed. Material
provided by the teacher.
Alkeistason englannin kurssi, joka sopii kaikille englantia vähän opiskelleille, jotka haluavat
aktivoida kielitaitoaan (esim. Everyday English
–kursseilla olevat). Kurssin opetuskieli on englanti, joten se sopii myös maahanmuuttajille,
jotka eivät osaa suomea. Monistemateriaali.

Everyday English 3

1203224

Pohitullin koulu ma 18.45-20.15
13.1.-6.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Tarkoitettu englantia kolmisen vuotta opistossa
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). Taitotaso A2.

1203234

Pohitullin koulu ma 11.45-13.15
13.1.-6.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Tarkoitettu englantia kolme neljä vuotta opiskelleille. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua sekä laajennetaan jokapäiväisessä kielenkäytössä ja matkailutilanteissa
tarvittavaa sanavarastoa. Oppikirjana Everyday
English 3, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 7. Taitotaso A2.

Stepping Stones 2

1203254

Pohitullin koulu to 17.30-19.00 9.1.-2.4.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Jade Davis
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille,
joille kielen keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaaminen
tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Noin joka toinen viikko opiskellaan syntyperäisen opettajan
johdolla. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn
Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso B1-B2.

Let´s Talk (in English)

1203262

Pohitullin koulu ti 18.00-19.30
21.1.-31.3. BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 € Ilm. 13.1. mennessä
A conversation class aimed at students who
already have a good command of English but
still wish to improve their speaking and listening skills. The course is led by an Englishspeaking teacher and the language of instruction is English, so no knowledge of Finnish is
needed. Material provided by the teacher. The
group will meet on the following dates: Jan 21
and 28, Feb 25, March 17, 24 and 31.

Hallo! 2

1204222

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 17.00-18.30 22.1.-15.4.
FM Leena Durand Kurssimaksu 28 €
Ilm. 9.1. mennessä
Saksan kieltä pari vuotta opistossa opiskelleille
tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös unohtuneen kielitaidon aktivoimiseen vähän enemmänkin kieltä joskus opiskelleille. Kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja selviytymään
erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielellä. Samalla tutustutaan saksankielisten maiden
kulttuuriin ja elämänmenoon. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja väliviikolla opiskellaan itsenäisesti opettajan ohjeiden mukaan.
Oppikirjana Hallo! 2, Saksaa aikuisille (Finn
Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A2.

Kurkistus ranskaan

1205211

Pohitullin koulu ti 17.00-19.30
14.4.-5.5. FM Leena Durand
Kurssimaksu 20 € Ilm. 2.4. mennessä
Lyhyt tutustumiskurssi kaikille ranskan kielestä ja
kulttuurista kiinnostuneille. Kurssilla opiskellaan
perusasioita kielestä, harjoitellaan ääntämistä ja
opitaan mm. numerot, tervehdyksiä ja muita jokapäiväisissä tilanteissa hyödyllisiä yksinkertaisia
fraaseja. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Chez Olivier 1

1205214

Pohitullin koulu ke 18.45-20.15
15.1.-8.4. FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Ranskan kurssi pari vuotta 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 14. Taitotaso A1.

UUSIKAUPUNKI
Venäjän alkeiskurssi

Pohitullin koulu ti 17.00-18.30
14.1.-7.4. Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Venäjän kielen kurssi vasta-alkajille. Kurssi on
tarkoitettu sekä syksyn starttikurssilla olleille,
että kaikille muille venäjän kielestä kiinnostuneille. Kurssilla käytettävä oppikirja sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Taitotaso A1.

Viron kielen alkeiskurssi, joka sopii kertaukseksi vähän enemmänkin kieltä jo opiskelleille, jos
tuntuu että asiat ovat unohtuneet ja kielitaito
ruosteessa. 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.
Kevätlukukaudella opiskelu jatkuu kappaleesta 6.Taitotaso A1.

Espanjaa eläkeläisille

Kreikan alkeet

1206212

1207202
Pohitullin koulu ke 12.00-13.30
15.1.-8.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 € Ilm. 9.1. mennessä
Syksyltä jatkuva espanjan alkeiskurssi. 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), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Buenas migas 2

1207222

Pohitullin koulu ti 18.15-19.45
14.1.-7.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Tarkoitettu pari kolme 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), kappaleesta 5. Taitotaso A2.

Buenas migas 3

1207232

Pohitullin koulu ti 16.30-18.00
14.1.-7.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Espanjan jatkokurssi nelisen vuotta 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 Buenas migas 3 (Otava),
kappaleesta 5. Taitotaso B1.

Italiaa matkailijoille

1208211

Pohitullin koulu pe 17.30-20.00
la 10.00-13.30 20.3.-28.3.
FM Päivi Ruusuvuori Kurssimaksu 20 €
Ilm. 12.3. mennessä
Alkeiskurssi kaikille italian kielestä kiinnostuneille. Kurssilla tutustutaan italian kieleen
ja opiskellaan kielen perusasioita, mm. erilaisissa matkailijalle tutuissa tilanteissa tarvittavaa sanastoa ja fraaseja. Monistemateriaali.
Lyhytkurssi. Taitotaso A1.

Bella vista 2

1208232

Pohitullin koulu to 19.15-20.45
9.1.-2.4. FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Italian kurssi kieltä kolmisen vuotta opistossa
opiskelleille tai vastaavat pohjatiedot omaaville. Kurssilla jatketaan italian kielen perusrakenteiden opiskelua ja laajennetaan sanavarastoa
sekä harjoitellaan erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Bella
vista 2 (Sanoma Pro), kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Meie keelesild

1298222

Pohitullin koulu Joka toinen viikko
ke 17.30-20.00 15.1.-25.3.
FM Riitta Kilkku Kurssimaksu 24 €
Ilm. 9.1. mennessä

1298252

Pohitullin koulu ti 19.00-20.30
14.1.-7.4. Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Alkeiskurssi kreikan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan erityisesti
erilaisissa matkailijalle tutuissa asiointitilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana on Oriste!,
Nykykreikan alkeiskurssi (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Tietokoneen ja netin käytön
kertausta
3401251
Pohitullin koulu ti 17.00-20.15
to 17.00-20.15 3.3.-12.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 26.2. mennessä
Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan
osaamista, kuten Windowsin ja omien tiedostojen hallintaa sekä internetin ja sähköpostin
monipuolista käyttöä. Kurssilla voidaan luoda
tarvittaessa kaikille ilmainen sähköpostitili ja
myös käsitellä osallistujien toiveitten mukaisia
aiheita. Voit myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla.

Googlen ilmaiset pilvipalvelut
ja pilviohjelmat
3401252
Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15 15.4.-22.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 9.4. mennessä
Mitä ovat pilvitallennus ja pilviohjelmat? Miten
niitä käytetään? Googlen ilmaiset palvelut mahdollistavat ilmaisen sähköpostin lisäksi mm.
tiedostojen luomisen, tallennuksen ja jakamisen internetverkossa. Kurssilla tutustutaan
Gmail-sähköpostin, Googlen Drive -pilvipalvelun sekä Googlen omien pilvisovelluksien käyttöön. Kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden käyttöön Google-tili eli tunnus.

Tietojen analysointi
QlikView–sovelluksella

3401261

Pohitullin koulu ke 17.00-20.15
22.1.-12.2. Tietotekniikan kouluttaja,
yrittäjä Kari Aalto Kurssimaksu 26 €
Ilm. 16.1. mennessä
Yhdistä Excel-tiedostojesi tiedot helposti yhdeksi kokonaisuudeksi. Tehokas päätöksenteko perustuu siihen, että oikeat tiedot ovat helposti saatavilla ja ymmärrettävässä muodossa.
QlikView tarjoaa mahdollisuuden tehdä hakuja
ja tutkia tietoa helposti. Kurssilla opit lataamaan
tiedot taulukkolaskentaohjelmista QlikView:n
tietokantaan ja luomaan kaavioita (pylväs- ja
viivadiagrammit, taulukot, piirakat, mittaristot). Kaaviot ovat dynaamisia ja ne muuttuvat
valintojesi mukaan - siitä nimi QlikView. Kurssi
sopii jokaiselle, jolla on koneessaan Excel (tai
LibreOffice tms.) dokumentteja ja joka halu-
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aa yhdistää niiden tiedot selkeäksi kokonaisuudeksi. Se sopii niin yksityishenkilöille kuin
esim. yksityisyrittäjille, jotka haluaisivat graafisesti hahmottaa liiketoimintaansa. Kurssin perusvaatimuksena on tietokoneen peruskäytön
hallitseminen sekä kokemusta jostakin taulukkolaskentaohjelmasta. Ota mukaasi kurssille
oma läppärisi, asennamme siihen QlikView:n
ilmaisversion (Personal Edition). Ja ota mukaan
myös taulukkolaskentatiedostosi, joiden tiedot voit koota kurssilla QlikView-sovellukseen.

Opi koodauksen perusteet
animaatioita luomalla 3 4 0 1 2 6 2
Pohitullin koulu ke 17.00-20.15
4.3.-25.3. Tietotekniikan kouluttaja,
yrittäjä Kari Aalto Kurssimaksu 26 €
Ilm. 27.2. mennessä
Koodaaminen auttaa sinua suunnittelemaan
asioita paremmin. Koodaus ei ole vain pelien
tekemistä, vaan se liittyy moneen elämänalueeseen. Koodaus ei ole matematiikkaa, vaan se
on lähempänä kieliä, sillä on oma kielioppinsa. Koodaus on toimintaohjeiden laatimista, ja
niiden ”alas kirjoittamista” edeltää tärkein osa
prosessia: pohdinta ja miettiminen. Mitä ohjeisiin eli koodiin pitäisi kirjoittaa? Vasta tämän
jälkeen siirrytään koodin puhtaaksikirjoittamiseen, joka kurssilla tehdään helposti hiirellä eikä
koodia itse kirjoittamalla. Koodi eli toimintaohjeet ovat harvoin virheettömiä heti ensimmäisellä kerralla, joten työhön liittyy olennaisesti
testaus ja koodin korjaus. Koska käyttämässämme koodausohjelmassa Scratch:issa luodaan
animaatioita, on enemmän kuin todennäköistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia
ja tapahtumia animaatioon sitä testatessaan.

Ohjelmoinnin perusteet
Oracle PL/SQLohjelmointikielen avulla

3401263

Pohitullin koulu ma 17.00-20.15
ke 17.00-20.15 30.3.-8.4.
Tietotekniikan kouluttaja,
yrittäjä Kari Aalto Kurssimaksu 26 €
Ilm. 24.3. mennessä
Kurssin osallistujat oppivat ohjelmoinnin perusteet ja Oracle PL/SQL-ohjelmointikielen perusrakenteet. Kurssi sopii henkilöille, jotka eivät ole
aiemmin ohjelmoineet, mutta haluavat oppia
ohjelmoimaan sekä henkilöille, joilla on jo ohjelmointikokemusta, mutta haluavat laajentaa
osaamistaan Oracle PL/SQL-ohjelmointikieleen.
Perusvaatimuksena on SQL-kielen hallitseminen. Kurssin sisältö pääpiirteissään • Määrittelyt:
muuttujat, tietueet, taulukot, poikkeukset •
Ohjelmalogiikan rakentaminen • Tietokantahaut
• Tiedon päivitykset ja tapahtumankäsittely •
Virhekäsittely • Osoittimien käyttö • Sisäkkäiset
lohkot ja aliohjelmakutsut. Kurssilla käytetään
Oracle-tietokantaa (Oracle XE -ilmaisversio),
joka asennetaan kurssilaisten omiin tietokoneisiin. Ota oma läppäri mukaan.

SQL-peruskurssi

kannasta: Select • Hakuehdot • Tiedon lajittelu
• Pseudosarakkeet • Liitokset • Tiedon ryhmittely • Ryhmäfunktioiden käyttö • Alikyselyt •
Tietokantataulujen luonti, muuttaminen ja
poisto • Tiedon lisääminen, päivitys ja poisto
Kurssilla käytetään Oracle-tietokantaa (Oracle
XE -ilmaisversio), joka asennetaan kurssilaisten
omiin tietokoneisiin. Ota oma läppäri mukaan.

3D-mallinnuksen
perusteet

3401265

Pohitullin koulu
la 10.00-14.45 7.3.-21.3.
Muotoilun opiskelija Iiro Kivistö
Kurssimaksu 24 € Ilm. 1.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan tietokonepohjaiseen
3D-mallinnukseen. Kurssilla käydään läpi
3D-mallinnuksen perusasioita ja erilaisten mallinnusprojektien tallentamista. Kurssilla käytetään 3D-mallinnuksissa kaikkien vapaasti käytettävissä olevia ilmaisohjelmia. Tietoa saa myös
niiden turvallisista latauspaikoista ja asennustavoista. Mukaan voi ottaa oman kannettavan tietokoneen, jota voi käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Avoin atk- ja älylaitepaja

3401271

Pohitullin koulu
ma 17.00-20.00 13.1.-11.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa.
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa.
Kokoontumiskerrat ovat 13.1., 27.1., 10.2., 24.2.,
20.4., 27.4., 11.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse
ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Älypuhelimet haltuun
(Android, iPhone)

3401272

Pohitullin koulu
ti 17.00-20.00 17.3.-31.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € Ilm. 11.3. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimen peruskäyttöön alkeista lähtien ja sen monipuolisiin käyttötapoihin, kuten netin ja sähköpostin mobiilikäyttöön, kuva- ja kameratoimintoihin sekä
paikannukseen. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien monipuolisiin ja hyödyllisiin ohjelmiin
eli appeihin, ja niiden turvalliseen asentamistapaan ja oikeaoppiseen poistamiseen. Oma
älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille,
mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisten atk-alkeiskurssi

3401264

3401281

Pohitullin koulu to 17.00-20.15
23.4.-14.5. Tietotekniikan kouluttaja,
yrittäjä Kari Aalto Kurssimaksu 26 €
Ilm. 17.4. mennessä
SQL -peruskurssi antaa hyvät valmiudet relaatiotietokannan ja SQL-kielen käyttöön. Kurssi
keskittyy ennen kaikkea tietokantahakujen tekemiseen. SQL-kurssi sopii hyvin henkilöille,
joiden tulee tuntea ja osata hyväksikäyttää relaatiotietokantaa, etsiä tietoja ja luoda raportteja. Kurssi luo myös osaamisperustan tietokannan hoidolle ja sovelluskehitykselle. Kurssi
on hyvin käytännönläheinen ja sen käytyään
kurssilainen voi heti alkaa käyttää tehokkaasti
SQL-kieltä tietokannan tietojen analysointiin, raportointiin ja myös päivitykseen. Kurssin sisältö pääpiirteissään • Tietojen haku relaatiotieto-

Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 14.1.-23.1.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 11.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön perusasioihin, kuten tietokoneen ja ohjelmien käynnistämiseen, näppäimistön ja hiiren käyttöön. Kurssilla tutustutaan
myös hieman internetin ja sähköpostin peruskäyttöön. 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 tietoturvallisesta käytöstä.

UUSIKAUPUNKI
Eläkeläisten kuvakirjakurssi (Ifolor)

Eläkeläisten tietoturva-aamut
3401287
3401282

Pohitullin koulu ma 9.30-12.45 2.3.-23.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 25.2. mennessä
Suunnittele ja tee oma kuvakirja rakkaista valokuvistasi. Kurssilla tutustutaan ilmaisen Ifolorkuvakirjaohjelman käyttöön kuvakirjan teossa, sekä kuvien muokkauksen perusasioihin.
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera,
puhelin, tabletti tai jokin tallennusväline, joka sisältää omia kuvia. Kurssille voi myös halutessaan
ottaa mukaan oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan kurssin aikana asentaa kurssilla käytettävä ilmainen Ifolor-kuvakirjaohjelma.

Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 12.5.-14.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € Ilm. 6.5. mennessä
Onko tietoturva kunnossa ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla koneellani? Miten tyhjennän sivuhistorian ja evästeet verkkopankkiasioinnin
jälkeen? Mistä voin ladata ja asentaa ilmaisen
tietoturvaohjelman? Miten tarkistan koneeni
mahdollisilta viruksilta? Lyhytkurssilla tutustutaan tietokoneen tietoturvalliseen käyttöön ja
verkkoasiointiin ja ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin, sekä tarjolla oleviin ilmaisiin tietoturvaohjelmiin. Kurssille voi ottaa mukaan oman
kannettavan tietokoneensa.

Eläkeläisten atk-kertauskurssi
3401283
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 23.4.-7.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 17.4. mennessä
Kurssilla kerrataan tietokoneen käytön perustaitoja ja kerrataan ja syvennetään aikaisemmin opittua, esimerkiksi tekstinkäsittelyä, kuvankäsittelyä, sekä sähköpostin ja internetin
monipuolista käyttöä. Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien toiveiden mukaisia aiheita.

Eläkeläisille älypuhelin tutuksi
(Android, iPhone)
3401284
Pohitullin koulu ma 9.30-12.45
ke 9.30-12.45 29.1.-5.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € Ilm. 23.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien ominaisuuksiin ja peruskäyttöön, kuten
puhelimen hallintaan ja sen monipuolisiin ominaisuuksiin. Lisäksi tutustutaan erilaisiin ilmaisiin ja maksullisiin hyöty- ja viihdeohjelmiin eli
appeihin. Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä
harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisille tablettitietokone
tutuksi (Android, iPad)
3401285
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 14.4.-16.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € Ilm. 8.4. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tablettitietokoneiden perusasioihin, käsitellään yleisimpien
tablettitietokoneiden käyttötapoja sekä mahdollisuuksia netin ja sähköpostin käyttöön. Lisäksi tutustutaan tablettitietokoneiden erilaisiin ilmaisiin ja
maksullisiin hyöty- ja viihdeohjelmiin. Oma tabletti kannattaa ottaa mukaan, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista.

Eläkeläisten tiedot talteen ja
ohjelmat ajan tasalle
3401286
Pohitullin koulu ti 9.30-12.45
to 9.30-12.45 7.4.-9.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € Ilm. 1.4. mennessä
Miten voin varmuuskopioida tärkeät valokuvani
tai tiedostoni muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Ovatko koneeni kaikki päivitykset ajan tasalla? Kurssilla tutustutaan tietokoneen tärkeisiin
perusasetuksiin, koneen siivoamiseen ylimääräisistä ja turhista tiedostoista sekä ohjelmista.
Lisäksi tutustutaan tarjolla oleviin ilmaisiin toimisto- ja kuvaohjelmiin, sekä niiden turvallisiin
lataus- ja asennuspaikkoihin. Kurssille voi ottaa
mukaan oman kannettavan tietokoneen.

Käytännön taidot
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Puutarhapiiri

7103201

Viikaisten koulu ke 18.00-19.45
22.1.-3.6. FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 24 €
Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osanottajien kiinnostuksen mukaan
valitaan sopivia aiheita. Keväällä kokoontumisia on yhdeksän: 22.1., 12.2., 26.2., 11.3., 25.3.,
8.4., 22.4., 6.5. ja 3.6. Vain keväällä osallistuvilta kurssimaksu on 24 €, jo syksyllä osallistuneiden osalta maksu on suoritettu.

Karjalanpiirakkakurssi

8102210

Viikaisten koulu to 17.30-20.30 30.1.
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 € Ilm. 23.1. mennessä
Kurssilla tehdään karjalanpiirakoita itse alusta
loppuun. Omin käsin leivotut piirakat maistuvat parhaimmilta ja sopivat sekä juhlaan että arkeen. Materiaalimaksu kerätään kurssilla. Kurssi
toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin
Martat ry:n kanssa. Lyhytkurssi.

Pikkukokki-kurssi 10-12 v. 8 1 0 2 2 1 1
Veneilyn perustaidot

5102255

Pohitullin koulu ke 18.00-19.30
25.3.-13.5. UPS:n kouluttajat
Kurssimaksu 60 € Ilm. 17.3. mennessä
Kurssi sisältää kolme kahden tunnin teorialuentoa sekä toukokuussa suoritettavan käytännön
harjoittelun vesillä. Kurssi on suunnattu veneilyä
aloitteleville henkilöille sekä veneen käsittelyyn
liittyvistä asioista kiinnostuneille. Teorialuennot
25.3., 1.4. ja 8.4. Teoriaosuudessa käsitellään
mm. eri venetyyppien ominaispiirteitä, tuulen ja
aallokon vaikutusta, veneen turvallista kiinnitystä sekä toimintaa rantautumisen ja lähtemisen
yhteydessä. Käsitellään myös navigaatioon liittyvät asiat yleisellä tasolla keskittyen merimerkkeihin ja veneilyyn hyvän näkyvyyden vallitessa.
Lisäksi käsitellään veneilijöille suunnattuja sääpalveluja sekä turvallista veneilyä. Käytännön
osuudessa 6.5. ja 13.5. harjoitteita: rantautuminen sekä lähteminen moottoriveneellä, veneen turvallinen kiinnittäminen eri tapauksissa
sekä ”mies yli laidan” -tilanne ja siihen liittyvät turvatoimet. Veneilykurssin toteuttavat yhteistyössä Uudenkaupungin Purjehdusseura ja
Vakka-opisto.

Rannikkolaivurikurssi

5102257

Viikaisten koulu ti 18.00-20.00
21.1.-14.4. Saaristo- ja
rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 36 € Ilm. 13.1. mennessä
Rannikkolaivurikurssilla laajennetaan
Saaristolaivurikurssin perustietoja. Saat valmiudet liikkua turvallisesti kauniin saaristomme ulkoreunalla tai lähteä tutustumaan Itämeren alueeseen laajemminkin. Voidaksesi osallistua tälle
kurssille Saaristolaivurikurssia ei tarvitse olla
suoritettuna. Tällä kurssilla tulet laajentamaan
veneilyosaamistasi navigoinnissa; osaat määrittää kuljetun reitin ja käyttää veneesi kompassia
ja muita merenkulun laitteita. Osaat tunnistaa
ja arvioida sääilmiöitä ja tiedät, mitä ulkomailla veneilyssä tulee ottaa huomioon. Kurssilla tutustutaan myös 1.6.2020 voimaan astuvaan uuteen Vesiliikennelakiin ja mitä muutoksia se tuo
veneilijälle. Suoritettuasi tämän kurssin voit halutessasi osallistua Suomen Navigaatioliiton järjestämään Rannikkolaivurin tutkintotilaisuuteen
17.4., jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat
Rannikkolaivurin todistuksen. Tutkintoon osallistuminen edellyttää Saaristolaivuritutkinnon
suorittamista. Luentomateriaalin lisäksi tunnilla
käytetään muuta, kulloistakin aihetta tukevaa
aineistoa. Kurssilla tarvittavat merenkulun välineet voi ostaa yhteishankintana kurssin alussa.

Viikaisten koulu ti 13.00-16.00 18.2.
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 5 € Ilm. 10.2. mennessä
Hiihtolomaviikolla 10-12-vuotiaille pikkukokeille tarkoitetulla kurssilla valmistetaan helppoa lasagnettea ja lisukesalaattia. Jälkiruoaksi
paistetaan köyhiä ritareita hillon ja kermavaahdon kera. Materiaalimaksu kerätään kurssilla käytön mukaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.
Lyhytkurssi.

Voileipäkakkuja
kevään juhliin

Järjestyksenvalvojan
peruskurssi

8202201

Pohitullin koulu pe 17.00-21.00
la 11.00-19.00 su 11.00-19.00
28.2.-8.3. X-Sec-kouluttajat
Kurssimaksu 110 € Ilm. 19.2. mennessä
Koulutus täyttää lain asettamat edellytykset
järjestyksenvalvontatehtävissä toimimiseksi.
Koulutuksen hyväksytysti suorittanut voi hakea
kotipaikan poliisilta 5 vuotta voimassa olevaa
järjestyksenvalvojakorttia. Tämän jälkeen oppilaan on mahdollista työskennellä järjestyksenvalvojana esimerkiksi yleisö- ja urheilutapahtumissa, ravintoloissa, laivalla tai leirintäalueella.
Koulutus sisältää sekä teoriaa että käytännön.
Teoriaosuudessa kerrotaan mm. järjestyksenvalvojan tehtävistä, toimivaltuuksista ja jokamiehen oikeuksista. Käytännön koulutus taas
sisältää voimankäytön harjoitteita, hätäensiapua, tietoa aggressiivisen henkilön kohtaamisesta. Kurssi kokoontuu kahtena viikonloppuna: pe 28.2. klo 17-21, la 29.2. ja su 1.3. klo 11-19
sekä pe 6.3. klo 17-21, la 7.3. ja su 8.3. klo 11-19,
yhteensä 40 tuntia. Läsnäolo koko kurssilla on
pakollinen. Kurssin yhteydessä on mahdollista
suorittaa kertauskurssi (8h) la 29.2. klo 10-18
(huom. kellonaika!) ja siten saada jatkoa nykyisen kortin voimassaoloon. Kerro ilmoittautuessasi, mikäli olet tulossa vain kertaamaan, kurssimaksu on tällöin 60 €.

8102212

Viikaisten koulu ti 17.30-20.30 28.4.
Uudenkaupungin Martat
Kurssimaksu 10 € Ilm. 21.4. mennessä
Voileipäkakku on juhlien kestosuosikki. Opi
tekemään voileipäkakkuja ja niihin herkullisia
täytteitä. Illan aikana tehdään paria erilaista kakkua, joita kaikki pääsevät maistelemaan. Lisäksi
kurssilaiset saavat mukaansa ohjeita vaihtoehtoisista täytteistä. Loput kakut jaetaan mukaan,
varustaudu kuljetusrasialla. Materiaalimaksu
kerätään kurssilla. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Uudenkaupungin Martat ry:n kanssa.
Lyhytkurssi.

Sushi-peruskurssi

sähköpostiisi linkin, jota kautta pääset avaamaan kurssivideon. Voit edetä kurssilla omaan
tahtiin, sillä kurssi on käytössäsi kuukauden
ajan, jonka jälkeen pääsy kurssivideoon päättyy.
Ilmoittautua voi pitkin kevättä, linkki lähetetään
aina ilmoittautumista seuraavan kuun alussa.

Liikunta ja terveys

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

8102213

Viikaisten koulu ti 18.00-21.00 4.2.
Tarja Korkeakoski Kurssimaksu 24 €
Ilm. 28.1. mennessä
Kurssilla opetellaan valmistamaan erilaisia japanilaisia susheja tuoreista ja laadukkaista raaka-aineista. Oma rasia mukaan kotiin viemisiä
varten. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun
hintaan. Lyhytkurssi.

Silmänruokaa hedelmä- ja
vihanneskoristeilla
8102260
Verkkokurssi (Internetin välityksellä)
13.1.-29.5. Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 10 €
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 on
Sari Sivén, joka on yksi tunnetuimpia alan osaajia Suomessa. Ilmoittautumisen jälkeen saat

Muistijooga A
8301205
Seikowin koulu, liikuntasali
pe 13.30-15.00 31.1. -3.4.
Koivisto Saila Joogaopettaja (SJL)
Kurssimaksu 30 € Ilm. 24.1. mennessä
Muistijoogassa tehdään kaikille sopivia joogaharjoituksia (tarvittaessa tuolia apuna käyttäen) sekä erillisiä, aivoja aktivoivia tehtäviä niitä
varten kehitetyllä muistimatolla. Muistijoogan
tavoitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä. Se pyrkii ennaltaehkäisemään
muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia (toiminnallisia) kykyjä sekä lisäämään
sosiaalista aktiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista terveyttä. Se sopii kaikille liikunnallisesti perusterveille henkilöille. Muistijooga ei paranna muistisairauksia. Harjoitukseen puetaan
mukava, joustava asu, vaaleat sukat. Vesipullo
ja pieni pyyhe tms. pään alle. Muut varusteet
sovitaan kurssin alussa.

UUSIKAUPUNKI
Muistijooga B
8301206
Novidan liikuntasali ma 16.45-18.15
27.1. -6.4. Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 30 €
Muistijoogassa tehdään kaikille sopivia joogaharjoituksia (tarvittaessa tuolia apuna käyttäen) sekä erillisiä, aivoja aktivoivia tehtäviä niitä
varten kehitetyllä muistimatolla. Muistijoogan
tavoitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä. Se pyrkii ennaltaehkäisemään
muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan kognitiivisia (toiminnallisia) kykyjä sekä lisäämään
sosiaalista aktiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista terveyttä. Se sopii kaikille liikunnallisesti perusterveille henkilöille. Muistijooga ei paranna muistisairauksia. Harjoitukseen puetaan
mukava, joustava asu, vaaleat sukat. Vesipullo
ja pieni pyyhe tms. pään alle. Muut varusteet
sovitaan kurssin alussa.

Combat
fitness

Syksyltä jatkuvat

8301241

Kevennetty kimppisjumppa

LIIKUNNAN KURSSIT

Uimahallin judosali ti 7.1. klo 15.00-16.00

8301200

Päiväjooga

8301242

Toiminnallinen
kuntojumppa kaikille

Ugin Työväentalo ke 8.1. klo 15.45-17.15

8301202

8301243

Seikowin koulu, liikuntasali ti 14.1. klo 19.00-20.30

8301203

Piloxing

Uimahallin judosali ti 7.1. klo 17.00-18.00

Äijäjooga

8301245

Novidan liikuntasali ma 13.1. klo 18.15-19.45

Kuntosalicircuit
8301204

Uudenkaupungin uimahalli ma 13.1. klo 9.30-10.30

Hyvinvointia joogasta

Seikowin koulu, liikuntasali pe 10.1.

klo 12.00-13.30

8301246

Core

Uimahallin judosali ma 13.1. klo 10.30-11.30

8301208

Erkkajooga

Uimahallin judosali to 9.1. klo 16.00-

8301240

8301209

Eläkeläisten liikunta 1, naiset

Seikowin koulu, liikuntasali ti 7.1.

klo 09.30-10.15

8301210

Eläkeläisten liikunta 2, naiset

Seikowin koulu, liikuntasali ti 7.1.

klo 10.15-11.00

8301211

Eläkeläisten liikunta, miehet

Seikowin koulu, liikuntasali ti 7.1.

klo 11.15-12.00

8301232

Jooga, Lokalahti

Lokalahden koulu to 9.1. klo 19.00-20.30

8301233

Kuntojumppa, Lokalahti

Lokalahden koulu pe 10.1. klo 19.00-20.30

8301247

Aerobinen vesijumppa

Uudenkaupungin uimahalli ma 13.1. klo 11.45-12.30

Terveys ja ensiapu
Ensiapu1 (EA 1)

voivat päivittää korttinsa näillä kursseilla (8 t).
Sisäänkäynti Paloasemalle Novidan puoleisesta päädystä ja autot pysäköitävä Novidan parkkipaikalle.

Ensiapu 1 (EA 1)
päiväkurssi

Uimahallin judosali ti 7.1. klo 16.15-17.00

Jooga

17.00

Uimahallin judosali/Uki
to 17.00-18.00 23.1. -23.4.
Stuntnäyttelijä Marian Dumitru
Kurssimaksu 25 € Ilm. 16.1. mennessä
Powerful and energetic workout includes kicking
and punching drills. Moves are based on techniques of martial arts. Training is a challenging set
of exercises that will raise your heartbeat, improve
coordination and muscular fitness. Workout is suitable for anyone who wants to develop their physical condition, burn calories and learn self-defence
techniques. Notice! Teaching language is English.
Vauhdikas ja energinen tunti sisältää potku- ja
lyöntisarjoja. Liikkeet perustuvat kamppailulajien tekniikoihin. Treeni koostuu haastavista
sarjoista, jotka nostavat sykettä, kehittävät kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Treeni sopii kaikille, jotka haluavat kohottaa fyysistä kuntoaan,
polttaa kaloreita ja oppia itsepuolustustekniikoita. Huom! Kurssin opetuskieli on englanti.
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6101216

Uudenkaupungin paloasema
ti 18.00-21.00 to 18.00-21.00 3.3.-12.3.
SPR:n kouluttaja Kurssimaksu 50 €
Ilm. 24.2. 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
suorittamisesta saa EU:n hyväksymän kansainvälisen ensiaputodistuksen (maksu ohjaajille) ja se on voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka
kurssikerralla on pakollista. Neljä kokoontumiskertaa: 3.3., 5.3., 10.3. ja 12.3. Lyhytkurssi.
Huom. Hätäensiavun kertauksen tarvitsijat

Uudenkaupungin paloasema
ke 8.30-15.30 to 8.30-15.30 1.4.-2.4.
SPR:n kouluttaja Kurssimaksu 50 €
Ilm. 24.3. 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 suorittamisesta saa EU:n hyväksymän kansainvälisen
ensiaputodistuksen (maksu ohjaajille) ja se on
voimassa 3 vuotta. Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollista. Kokoontumiset ke 1.4. ja to 2.4.
Lyhytkurssi. Huom. Hätäensiavun kertauksen
tarvitsijat voivat päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t). Sisäänkäynti Paloasemalle Novidan puoleisesta päädystä ja autot pysäköitävä Novidan
parkkipaikalle.

Valmistaudu
vaellukselle!
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Pyhärannan osastonjohtajana toimii Anna-Kaisa Sjölund,
puh. 044 738 3488, puhelimitse tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-18.
Sähköposti anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai
Vakka-opiston Laitilan toimisto puh. 040 535 6822.

Perinneillat

1301303

Santtion Maininki Joka 4. viikko
ti 18.30-20.30 7.1.-3.3.
Luennoitsijana Leena Sammallahti
Kevät 6 € Ilm. 7.1. mennessä
Perinneilloissa Santtion kylätalo Mainingissa
muistellaan lähimenneisyyttä muokanneita ilmiöitä. Kokoontumiset:
7.1. Elämänpiirin muutoksia 1960-luvulla
4.2. Elämänpiirin muutoksia 1970-luvulla
3.3. Elämänpiirin muutoksia 1980-luvulla.

Nahkapaperikassi

Syksyltä jatkuvat

Käden taidot
Santtion Maininki Joka toinen viikko
ma 18.00-20.15 27.1.-23.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 20 € Ilm. 20.1. mennessä
Nypläystä vanhoille ja uusille harrastajille.
Mahdollista nyplätä esim. koruja, liinoja ym.
Kurssi sopii myös lapsille. Kokoontumiset joka
toinen viikko.

Rekipeittokirjonta

Reilan koulu, joka toinen viikko ti 7.1. klo 17.00-19.15

1104330

Ompelu, Kaukka

Kaukan kyläkoti joka toinen viikko ke 15.1. klo 18.00-21.00

1104331

Ompelu, Reila

Reilan koulu joka toinen viikko to 9.1. klo 18.00-21.00

1104350

Köysitöitä ja merimiessäkkejä

Santtion Maininki joka toinen viikko ti 14.1. klo 18.15-20.30

KÄDEN TAITOJEN KURSSIT
1104342

1104323

1104391

Mannerveden Ompelimo la 10-14
4.4. Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 8 € Ilm. 20.3 mennessä
Tehdään kassi nahkapaperista, joka on selluloosapohjainen ”vegaaninahka”. Nahkapaperi
on helposti ommeltavaa ja sen voi pestä jopa
pesukoneessa. Ompelimolla on hyvät työvälineet ja materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssi
sopii niin kokeneemmille kuin aloittelijoillekin. Lyhytkurssi.

Taide- ja
taitoaineet

Nypläys

8302243

Viikaisten koulu la 12.00-17.45
su 10.00-15.30 18.4.-19.4.
Turo Vuorenpuro Kurssimaksu 30 €
Ilm. 8.4. mennessä
Oletko kiinnostunut retkeilystä? Tarvitsetko
vinkkejä retkeilyvarusteiden valinnassa ja käytössä? Kiinnostaako vaellusreissun tekeminen
Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa ja kaipaat vinkkejä sen toteuttamisessa? Haluatko oppia liikkumaan helpommin haastavissakin maastoissa, välttämään rasitusvammat ja nauttimaan
vaeltamisesta enemmän? Tämä kurssi tarjoaa
sinulle oikotien onnistuneisiin vaellusretkiin!
Erityiskurssi.

pyhäranta
Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto

6101217

1104310

Kankaankudonta, Kukola

Mäki-Tanila,Kukola, to 9.1. klo 15.45-18.00. Kevään kurssimaksu uusille kurssilaisille 28 €. Voit koko kurssin sijaan
tulla kutomaan räsymattoa valmiiseen mattoloimeen
muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 €.

1104374

Puutyöt

Kaukan kyläkoti ti 14.1. klo 17.00-20.00

1104375

Viulunrakennus

Kaukan kyläkoti ma 13.1. klo 18.00-21.00

1104312

Kankaankudonta, Kaukka

Kaukan kyläkoti ma 13.1. klo 15.00-17.15

1104383

Verhoilu, Kaukan kyläkoti

Kaukan kyläkoti joka toinen viikko su 12.1. klo 10.00-15.15

pyhäranta
Tieto- ja viestintätekniikka
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Liikunta ja terveys

8301323

Tabata

Junnujen kamppailukerho, 7-10 v.

Ihoden koulu to 9.1. klo 18.00-19.00

Ihoden koulu ti 7.1. klo 18.00-19.00

8301329

Ihode circuit training

3401351
Rohdaisten koulu
ke 17.00-20.00 4.3.-1.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 15 € Ilm. 27.2 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, kuvankäsittely, 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.

Liikunta

8301330

Lempeä hathajooga, Ihode
Ihoden koulu la 11.1. klo 10.45-12.15

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

8301331

Lempeä hathajooga, Reila
Reilan koulu la 11.1. klo 8.30-10.00

8301332

Kahvakuula

Rohdaisten koulu ti 14.1. klo 18.00-19.00

8301333

Syksyltä jatkuvat

Lasten tanssi

Reilan koulu to 9.1. klo 17.30-18.30

LIIKUNNAN KURSSIT
8301321

Aamujumppa

Santtion Maininki to 9.1. 9.00-10.00

8301322

RVP + venyttely

8301334

Dance mix 7-12 v.

Ihoden koulu to 9.1. klo 17.00-18.00

8301335

Kamppailukerho muksuille 5-6 v.
Ihoden koulu ti 7.1. klo 17.00-18.00

Rohdaisten koulu ke 8.1. 18.00-19.30

8301338

Tuolijumppa

Ihoden koulu ma 13.1. klo 18.00-19.30

Pyhärannan atk-kurssi

8301336

Kaukan kyläkoti ke 8.1. klo 13.00-

14.00

Terveys
Hyvinvointia ikäihmisille
8302301
Kirjasto, Ihode Joka toinen viikko
ke 10.30-12.00 12.2.-25.3.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 12 € Ilm. 5.2 mennessä
Tietoa ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavista tekijöistä, sekä käytännön
harjoituksia ja vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssin teemoina fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä
elinympäristön turvallisuus. Toimintaterapeutti
Maria Mäkimattila luennoi kahvikupposen äärellä. Kerrat sisältävät toiminnallisen osuuden,
joissa tehdään teemoihin liittyviä harjoituksia.
Lyhytkurssi.

TAIVASSALO
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Taito- ja taideaineet
Taivassalon
osastonjohtajana
toimii Päivi Martinsuo,
puh. 040 620 5477, sähköposti
paivi.martinsuo@taivassalo.net.
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.

Kuvataiteet
Syksyltä jatkuva
KUVATAITEEN KURSSI
1103402

Akvarellimaalauksen peruskurssi

Taivassalon yhtenäiskoulu to 9.1.

klo 18.00-20.15

Käden taidot
Villahousut

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Historia
Syksyltä jatkuva
1301405

Perinnepiiri

Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30 29.1.-11.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 € Ilm. 22.1. mennessä
Kurssilla valmistetaan merinovillaiset tai villaiset villahousut. Jokainen suunnittelee oman
kuvion joko 2- tai 3-värisenä ja neulos toteutetaan opettajan työhuoneella teollisuusneulekoneella. Kaavat löytyvät sekä miehelle että
naiselle. Housut ommellaan valmiiksi kurssin
aikana. Materiaali on luomusertifioitua (GOTS).
Materiaali maksetaan opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Nukketalokurssi 2

HISTORIAN KURSSI

Taivassalon yhtenäiskoulu ke 22.1. klo 18.00-20.15

1104463

1104472

Pyykösen verstas to 18.00-20.30
16.1.-12.3. Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30 € Ilm. 9.1. mennessä

Kurssilla rakennetaan nukkekoteja oman tai
annetun mallin mukaan. Kurssilla voi rakentaa myös pelkästään nukkekotien huonekaluja ja muita sisustuselementtejä. Voi myös tuoda jo olemassa olevan nukkekodin ja korjata tai
muuttaa sitä. Itse rakennettujen talojen hinnat
ovat koosta ja rakenteiden vaativuudesta riippuen 70-200 euroa. Pelkät huonekalumateriaalipaketit ovat hinnaltaan 20-30 euroa. Kurssille
tulijalla ei tarvitse juuri olla käden taitoja, vaan
into oppia on tärkeintä. Opettaja ohjaa kurssilaista, vaikka kädestä pitäen.

Käsinneulekone -kurssi

1104487

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 18.00-21.00 la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 31.1.-2.2.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 25 € Ilm. 22.1. mennessä
Kurssilla opetellaan neulomaan neulekoneella.
Ota mukaasi oma neulekoneesi ja ohutta neulekoneeseen sopivaa lankaa. Mikäli sinulla ei
ole omaa neulekonetta, ota yhteys kädentaitojen opettaja Johanna Kivistöön p. 0445853102.
Opistolla on pari konetta, jotka saa lainaksi kurssin ajaksi. Lyhytkurssi.

Keijusta supermieheen

on erittäin suotavaa! Kurssille et tarvitse kokemusta ompelusta liiemmin, mukaan vain avoin
mieli ja paljon intoa!

Okariina eli astiahuilu

1104555

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-20.15 3.3.-31.3.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 8 € Ilm. 24.2. mennessä
Tehdään savesta okariina eli astiahuilu. Okariina
on maailman vanhimpia soittimia. Helpompi
tehtävä kurssilla on kuminauhasoitin-siilin valmistus. Lyhytkurssi.

Ommellaan mekko
tai tunika

1105000

Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.30-20.30 26.3.-23.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 16 € Ilm. 17.3. mennessä
Kurssilla ommellaan mekkoja ja tunikoita kesään. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava-,
tai sekoitekangasta. Kangas on hyvä kastella
etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla on
paljon erilaisia kaavoja, aiempaa ompelukokemusta ei tarvita. Lyhytkurssi.

1104492

Taivassalon yhtenäiskoulu
Joka toinen viikko
ke 17.30-20.30 5.2.-18.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 € Ilm. 28.1. mennessä
Kurssilla valmistetaan lapselle (noin 80-140 cm)
fantasiapuku. Vain mielikuvitus on hahmoissa
rajana! Materiaalia ja tarvikkeita voi ostaa opettajalta tai tuoda itse mukanaan. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan erilaisiin kaavavaihtoehtoihin, materiaaleihin ja oheisjuttuihin kuten kruunuihin, siipiin yms. Kierrätysmateriaalien käyttö

Syksyltä jatkuvat
KÄDEN TAIDON KURSSIT
1104410

Kudonta

Taivassalon kudontatupa to 16.1. klo 17.30-20.30

1104470

Tekninen työ

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 7.1. klo 18.00-20.30

TAIVASSALO
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Monipuolista liikuntaa kaiken tasoisille kuntoilijoille mukavassa porukassa. Tunneilla kehitellään lihaskuntoa ja kestävyyskuntoa, tasapainoa
ja liikkuvuutta. Mukaan jumppa-alusta, vesipullo ja halutessa sisäliikuntakengät. Reippaasti
mukaan kuntoa kohentamaan.

1104477

Neulepiiri

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 13.1. klo 18.00-20.15

104482

Koululaisten käsityökerho

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 13.1. klo 15.00-16.30, joka
toinen viikko

Kuntosalicircuit

Taivassalon liikuntahalli ti 20.00-21.00
14.1.-14.4. Noora Mannonen
Kurssimaksu 19 € Ilm. 7.1. mennessä
Circuit-treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laitteiden
turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja aerobista kuntoa.
Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoittelun tehon voi säätää oman kunnon mukaan.
Tervetuloa mukaan!

Kielet

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

Suomea maahanmuuttajille

Fascia-treeni

1201411
Taivassalon yhtenäiskoulu ti 18.00-19.30
4.2.-28.4. KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € Ilm. 27.1. mennessä
Suomen kielen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijoita selviytymään suomen kielellä auttavasti
tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa. Kurssin
tarkempi sisältö selviää, kun opiskelijoiden suomen kielen taitotaso on tiedossa. Lisätietoja voi
kysellä opiston kieltenopettajalta (sähköpostitse: paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh.
044 585 3100).
A Finnish language course for foreigners living
in the area. The main aim of the course is to help
foreigners to cope better with everyday situations
in Finnish. The contents of the course will be decided when we know the level of Finnish of the
participants. For more information contact head
language teacher (email: paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

Destinations 1

1203412

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 19.15-20.45 13.1.-6.4. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. mennessä
Englannin alkeiskurssi, joka sopii sekä aloittelijoille että kertaukseksi vähän englantia aiemmin opiskelleille. Oppikirjana Destinations 1
(Otava), kappaleesta 6. Taitotaso A1.

Catching up

1203462

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-19.00 13.1.-6.4. FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € Ilm. 9.1. 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), kappaleesta 8. Taitotaso B1.

Buenas migas 1

8301416

1207411

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-20.00 20.4.-25.5.
FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 24 € Ilm. 10.4. mennessä
Espanjan kurssi vasta-alkajille sekä kertaukseksi kaikille kieleen jo vähän tutustuneille.
Kurssilla opitaan espanjan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa
arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava).
Taitotaso A1.

Tieto- ja
viestintätekniikka
Googlen palveluiden
haltuunotto

Lampaan ja karitsan käyttö lisääntyy kohisten ja
tarjolla onkin herkullista, vastuullista lähilihaa.
Tule opettelemaan lampaanlaiton niksit, nykylammas ei ole mitään villasukkaa vaan todellista luksusherkkua. Teemme eri ruhonosista monenlaisia ruokia ja lopuksi herkutellaan. Mukaan
essu, hiussuoja, sisäkengät tms. ja astiat kotiin
viemisille. Materiaalimaksu 12 €. Lyhytkurssi.

Liikunta

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

Käytännön taidot
Kastikekurssi

Kahvakuula

8301422

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT

RVP /TABATA
8102458

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00 12.2.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 3.2. mennessä
Nyt otetaan haltuun kastikkeet ympäri maailman, klassikoita unohtamatta! Tule hakemaan
vaihtelua keittiöön - kastike on se tekijä, joka sitoo maut yhteen ja mehevöittää ruoat nostaen
sen uudelle tasolle. Teemme myös muutaman
simppelin seuralaisen sooseille. Kastikkeestaan
kokki tunnetaan! Materiaalimaksu 10 €.
Lyhytkurssi.

Lammaskurssi

Taivassalon liikuntahalli
su 19.00-20.00 12.1.-29.3.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki,
hiihtoloman jälkeen Noora Mannonen
Kurssimaksu keväällä mukaan tuleville
17,50 €
Fascia-treeni on kokonaisvaltaista toiminnallista kehonhuoltoa, liikehallinnan ja liikkuvuuden
harjoittelua. Tunti etenee alusta loppuun rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen. Treeni sopii niin
aloittelijoille kuin aktiivikuntoilijoillekin. Tunnin
jälkeen on mukava rentoutunut fiilis! Ota mukaan jumppa-alusta, treenikenkiä ei tarvita.

Taivassalon liikuntahalli
su 18.00-19.00 12.1.-29.3.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki,
hiihtoloman jälkeen Noora Mannonen
Kurssimaksu keväällä mukaan tuleville
17,50 €
Kahvakuulatreeni on toiminnallista ja tehokasta lihaskuntoharjoittelua, joka haastaa koko kehon. Mukaan sisäliikuntakengät, juomapullo,
kahvakuula ja jumppa-alusta.

3401436

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 15.30-17.00
14.1.-4.2. Atk-opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu 20 € Ilm. 7.1. mennessä
Googlen hakukoneen lisäksi on mahdollista
käyttää sähköpostia, tallentaa pilveen tiedostoja, luoda tekstidokumentteja, taulukkolaskentaa tai diaesityksiä helposti. (Gmail, Drive, Docs,
Sheets ja Slides). Tutustutaan palveluihin ja harjoitellaan perusteita. Liikkeellelähtö alkeista ja
edetään kurssilaisten taitojen mukaan.

8301421

8102462

Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.00-21.00 26.3.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € Ilm. 18.3. mennessä

Kursseille mahtuu mukaan uusiakin kurssilaisia. Kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden
maksusta.

8301414

Taivassalon liikuntahalli
su 20.00-21.00 12.1.-16.2.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 15 € Ilm. 6.1. mennessä
Reisille, vatsalla ja pakaralle kohdistettu tehokas
32 min. intervalliharjoitus, jossa pääset haastamaan kehosi kahdeksalla eri liikkeellä, jotka on
suunnattu näille alueille. Jokainen yksittäinen
liike suoritetaan 8 kertaa 20 s työjaksoilla ja 10
s palautuksilla, jolloin yhden lihaskuntoliikkeen
kestoksi tulee aina 4 min. Tunti sisältää alku- ja
loppuverryttelyt.

Lihaskuntojumppa

8301415

Taivassalon liikuntahalli
la 12.00-13.00 11.1.-4.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 6.1. mennessä

8301401

Jooga

Taivassalon nuortenkoti ti 7.1. klo 18.00-19.30

8301403

Lauantaijooga

Taivassalon nuortenkoti la 11.1. klo 10.00-11.30

8301405

Tanssimix

Taivassalon nuortenkoti to 16.1. klo 17.30-19.00

8301410

Ikiliikkujat

Taivassalon liikuntahalli ti 7.1. klo

16.30-17.30

8301411

Naisten jumppa

Taivassalon liikuntahalli ke 8.1. klo 19.00-20.00

KUSTAVI

18
Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija Lagerström,
puh. 040 353 3845, sähköposti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi
Tavattavissa KyläKonttorissa sopimuksen mukaan perjantaisin.
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen, puh. 040 353 3845
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto
puh. 050 420 5266.

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Kädentaidot

Historia
Geneettinen sukututkimus ja
tulosten tulkinta
1301563
Kustavin KyläKonttori to 17.00-19.30
23.4. Suomen sukututkimusseuran
digitoimikunnan jäsen Juha Vuorela
Kurssimaksu 6 € Ilm. 15.4. mennessä
Koulutusillan aikana perehdytään siihen, miten
valmiita testituloksia voi hyödyntää sukututkimuksessa ja miten niistä saa eniten tietoa irti.
Käsittelemme sekä Y-dna, mtDNA- että serkkutestejä lyhyesti ja ytimekkäästi.

Syksyltä jatkuva
HISTORIAN KURSSI
1301570

Kustavin kylät perinnepiiri

Kustavin KyläKonttori pe 10.1. klo 13.00-15.00, kokoontumiset noin joka 3. viikko. Uudet tervetulleita mukaan
muistelemaan!

Taide- ja taitoaineet
Syksyltä jatkuvat

Kasvivärjäyskurssi
– alkuinfo

Kielet

1104544

Kustavin KyläKonttori la 10.00-16.00
su 10.00-16.00 21.3.-22.3.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € Ilm. 11.3.mennessä
Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka,
jossa lankoja pistellään kankaaseen erityisen
tuftausneulan avulla (opistolla on). Tuftaamalla
voidaan valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin sisustukseen ja kurssilla voit tehdä esimerkiksi tyynyn, laukun, pussukan, seinätekstiilin, kukkaruukun päällisen tai vaikkapa korun.
Kurssilla voit suunnitella kuvan/kuvion itse tai
käyttää valmiita malleja. Tähän tekniikkaan voit
hyödyntää myös erilaisia jämälankoja!

Syksyltä jatkuvat

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

1103514

Kuvataide

Yhdistysten talo, to 9.1. klo 17.00-19.15. Keväällä opettajana kuvataitelija Sanna Halme.

KÄDEN TAITOJEN KURSSIT

Kursseille voi tulla myös uusia opiskelijoita.
Kevään kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

1104530

Kudonta

Kustavin KyläKonttori ke 5.2. klo 18.00-20.15

1103518

Kuviskerho isot

Kustavin nuorisotalo ti 7.1. klo 14.30-16.00

8301503

Jooga

Katso myös muiden osastojen
kielikurssit. esim:

Kustavin urheilutalo ke 8.1. klo 18.30

8301509

Buenas migas 1

Lauantaijooga
1207411

Tieto- ja
viestintätekniikka
Älypuhelimet haltuun
(Android, iPhone)

1104560

Käsityöpaja

Kustavi urheilutalo la 11.1. klo 13.30-14.30

Ensiapu

Katso Taivassalo sivu 17

3401579

Kustavin KyläKonttori
pe 12.00-15.00 24.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 € Ilm. 16.4. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimien ominaisuuksiin ja kerrataan niiden käyttöä, kuten perustoimintoja ja erilaisten älypuhelinsovellusten
eli appsien hallintaa. Lisäksi tutustutaan älypuhelimien kuva- ja kameratoimintoihin. Oma älypuhelin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi osallistua, vaikka vielä harkitsisi
sellaisen ostamista. Kurssimaksu 8 € kerätään
paikan päällä.

Liikunta ja terveys

1104540

Kahvipussikurssi

Kustavin nuorisotalo, ti 7.1. klo 13.30-14.15

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

Kivimaantie 22 kudontapaikka ti 7.1. klo 18.00-20.15

1103517

Kuviskerho pienet

LIIKUNNAN KURSSIT

1104501

Kustavin KyläKonttori la 13.00-15.15
16.5. Artesaani Solja Laakso
Ei kurssimaksua Ilm. 8.5. mennessä
Alkuinfossa käydään läpi värjäykseen sopivat
kasvit ja annetaan ohjeet kasvien keräämiseen
kesän aikana. Varsinainen värjäyskurssi toteutetaan syyskuussa. Värjäyksessä tarvittavista materiaaleista (langat, värinkiinnitysaineet) tehdään
yhteistilaus, jonka opettaja hoitaa. Erityiskurssi,
infotilaisuus sisältyy syyskauden kurssin hintaan. Syyslukukauden kurssi toteutetaan seuraavasti: värjäys pe 4.9., la 5.9. ja su 6.9. klo 9-16.
Ilmoittautuminen kurssille infotilaisuudessa.

Tuftauskurssi

Syksyltä jatkuvat

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

Kustavin KyläKonttori ti 14.1. klo 17.00-19.15

Uudenkaupungin paloasema,
Liljalaaksonkatu 25 la-su 8.30-16.00
18.-19.1. SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 50 € Ilm. 10.1. mennessä
Uudessakaupungissa SPR:n tiloissa järjestettävällä kurssilla käydään läpi ensiavun antamisen
perustiedot ja -taidot. Painotus hätäensiavun
opiskelussa: 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. Lyhytkurssi, osallistuminen koko kurssille pakollista. Huom. Kertauksen tarvitsijat voivat
päivittää korttinsa tällä kurssilla (8 t). Sisäänkäynti
Paloasemalle Novidan puoleisesta päädystä ja autot pysäköitävä Novidan parkkipaikalle.

Ikis-videoluennot

Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin
toimisto puh. 050 420 5266.
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Yhteiskunta,
historia ja luonto
Vehmaan vanhat autot 2

302520

Kustavin KyläKonttori ke 14.00-16.00
4.3. ja 1.4. Kurssimaksu 5 €/luento
Ilm. 28.2. mennessä
Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat
käsittelevät eri aiheita suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien yliopisto on kaikille avointa
toimintaa, johon voi osallistua iästä tai taustasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan Kustavissa kevätkaudella Kyläkonttorissa klo 14-16 kahdella terveyteen ja hyvinvointiin liittyvällä luennolla:
4.3. Oppiminen ja sosiaalisuus pitävät aivot kunnossa. Aivotutkija, PsM Katri Saarikivi, Kognitiivisen aivotutkimuksen yksikkö HY
1.4. Ikäkuulo. Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, audiologi Antti Ruuskanen, KSSHP
Luentomaksu 5 €/luento kerätään paikan päällä.

vehmaa
Vehmaan
osastonhoitajana
toimii Susanna Junttila,
puh. 044 585 3282, sähköposti
susanna.junttila@vehmaa.fi

6101522

1301652

Vehmaan koulu pe 12.00-15.00/18.00-21.00
la 10.00-13.00 6.3.-9.5. Juha Kaitanen
Kurssimaksu 28 € Ilm. 28.2. mennessä
Vehmaan vanhat autot -kurssin tarkoituksena
on kerätä talteen vehmaalaisen autoilun historiaa; niin valokuvia kuin muistitietoa. Kerätty
tieto tullaan saattamaan yleiseen käyttöön mm.

skannaamalla valokuvia ja kirjaamalla tietoja. Kerätyn tiedon lisäksi hyödynnetään Turun
maakunta-arkistossa säilytettävää Turun nimismiespiirin arkistoa. Valokuvat skannataan paikan päällä, joten niitä ei tarvitse luovuttaa pois.
Valokuvien käytöstä pyydetään asianmukainen lupa kuvan omistajalta. Kurssi on jatkoa
syksyllä 2019 pidettyihin esitelmätilaisuuksiin.
Kurssille toivotaan syksyllä mukana olleiden lisäksi mahdollisimman monia aiheesta kiinnostuneita. Myös naisautoilun näkökulma olisi hyvä
saada esiin. Ensimmäinen kokoontuminen on
orientoiva ja kokoonkutsuva kerta, jonka myötä kurssilaiset pääsevät kiinni kurssin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla kurssilaiset jakautuvat mieltymystensä ja aikataulujensa

mukaan eri ryhmiin, jotka kokoontuvat seuraavilla kurssikerroilla. Ensimmäinen kokoontuminen on illalla pe 6.3. klo 18.00, mutta muuten
kokoontumiset päivisin pe klo 12.00-15.00 ja la
klo 10.00-13.00.

Kevään linnut

4102642

Vehmaan koulu ma 18.00-19.30
la 7.00-11.00 20.4.-9.5. Kirsi Nisula
Kurssimaksu 23 € Ilm. 14.4. mennessä
Vasta-alkajille tai vähän jo lintuja seuranneille sopiva kurssi, jolla retkeillään hyvillä lintupaikoilla ja nähdään kevään lintuja parhaaseen muuttoaikaan. Luokassa tutustutaan
lintuharrastukseen ja maastossa opitaan tun-

vehmaa
temaan tavallisempia ja kenties vähän harvinaisempiakin kevätmuuttajia. Tavoitteena on
oppia tunnistamaan kevään lintuja ja niiden
ääniä ja saada vinkkejä omia linturetkiä varten. Kurssilaisten käytössä on muutama kaukoputki sekä kiikareita saa lainaksi. Omia kiikareita kannattaa ottaa mukaan. Luokkaopetus:
ma 20.4. ja 4.5. klo 18.00-19.30. Linturetket:
ma 27.4. klo 18.00-21.00 ja la 25.4. ja la 9.5. klo
7.00-11.00. Linturetkien aikataulut ovat suuntaa-antavia ja lähtöajat ja kohteet tarkentuvat
kevään edetessä.
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1104602

Kahvipussin toinen elämä

Vehmaan koulu ma 3.2. klo 17.30-20.15 (Joka toinen viikko)

1104610

Neulepiiri

Osuuspankin kerhohuone to 9.1. klo
10.00-12.15 (Joka toinen viikko)

1104621

Ompelun ilta

Vehmaan koulu ke 15.1. klo 17.00 (Joka toinen viikko)

Kielet

Taide- ja
taitoaineet
Syksyltä jatkuva
1101601

Suomea
maahanmuuttajille

Iskelmälauluryhmä
Margareeta-koti ti 3.3. klo 13.00-14.00

Makramee

Buenas migas 1
1104645

Vehmaan koulu pe 18.00-21.00
la 10.00-16.30 28.2.-29.2. Soile Kujala
Kurssimaksu 16 € Ilm. 21.2. mennessä
Makramee on vanha työtapa, jossa muutamilla
perussolmuilla saat toteutettua näyttäviä töitä
esim. lampunvarjostimia, seinävaatteita, amppeleita, riippukeinuja tai taideteoksia kotiisi.
Materiaalina ovat taipuisat langat, narut, nyörit ja esim. puuvilla-, juutti-, sisal-, pellava-, villa-, ontelokude jne. Työkaluina ovat omat kädet.
Ota mukaan eri vahvuisia naruja (suunnittelemasi työn mukaan) ja sakset. Ensimmäisenä
iltana opetellaan perussolmut. Katso ideoita
esim. Pinterest ja Youtube. Opettajalla on myös
malleja ja mallikirjoja mukanaan sekä juuttinarua harjoitteluun. Kurssi on kaksipäiväinen.
Kokoontumiset pe 28.2. klo 18.00-21.00 ja lauantai 29.2. klo 10.00-16.30. Lyhytkurssi.

Makrameekoru

1104646

Vehmaan koulu pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00 7.2.-8.2. Soile Kujala
Kurssimaksu 13 € Ilm. 31.1. mennessä
Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makrameesolmeilulla. Käytämme ohuita 0.5-1 mm makramee- ja vahalankoja, helmiä ja muita korun osia
sekä metallilankoja ja nauhoja. Näin syntyy ranne- tai nilkkakoruja, korviksia ja sormuksia, kaulakoruja tai muinaiskäätyjä ja vaatesomisteita.
Materiaalimaksu 15€ sisältää kaikki kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Katso ideoita esim. Pinterest
ja Youtube. Kurssi kokoontuu kaksi kertaa ja kokoontumiskerrat ovat pe 7.2. klo 18.00-21.00 ja
la 8.2. klo 10.00-15.00. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat
KÄDENTAITOJEN KURSSIT
Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko
lukuvuoden kurssimaksusta.

1104600

Puutyö

Vehmaan koulu ti 14.1. klo 17.15-20.15

1104601

Kankaankudonta

Lahdingon koulu ti 7.1. klo 18.00-20.15

1201411

Katso Taivassalo sivu 17

Käden taidot

1207411

Katso Taivassalo sivu 17

Tieto- ja
viestintätekniikka
Tutustu ilmaiseen
GIMP-kuvaohjelmaan

3401651

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
4.3.-11.3. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 26.2. mennessä
Kurssilla tutustaan monipuoliseen GIMP -kuvankäsittelyohjelmaan, jolla voit muokata ja korjailla omat valokuvasi täysin ilmaiseksi. Kurssille
voi ottaa oman kannettavan tietokoneensa,
johon voidaan asentaa ko. ohjelma ohjatusti,
tai jonkin tallennusvälineen, joka sisältää omia
valokuvia (muistitikku, ulkoinen kovalevy, CD/
DVD). Lyhytkurssi.

Googlen pilvipalvelut
ja verkkosovellukset

3401652

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
1.4.-8.4. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 12 € Ilm. 25.3. mennessä
Mitä ovat nettiverkossa toimivat Googlen pilvipalvelut ja verkkosovellukset? Miten niitä käytetään? Googlen ilmaiset palvelut mahdollistavat
sähköpostin lisäksi mm. tiedostojen luomisen,
tallennuksen ja jakamisen muille. Kurssilla tutustutaan ilmaiseen Googlen Drive -pilvipalveluun
sekä Googlen omien pilvisovelluksien käyttöön.
Kurssilaisille luodaan tarvittaessa palveluiden
käyttöön Google-tili eli tunnus. Oman kannettavan tietokoneen voi ottaa mukaan. Lyhytkurssi.

Avoin atk- ja älylaitepaja

Käytännön
taidot
Iloa puutarhasta

Katso myös muiden osastojen
kielikurssit. esim:

MUSIIKIN KURSSI

suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut
oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa.
Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa.
Kokoontumiskerrat ovat 22.1., 12.2., 18.3., 6.5.
Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

3401661

Vehmaan koulu ke 17.00-20.00
22.1.-6.5. FM, matematiikan ja
tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 6 €/kerta
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja
harjaannuttamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan ratkai-

7103640

Vehmaan koulu ma 18.00-19.30
2.3.-30.3. Pirjo Aaltonen
Kurssimaksu 12 € Ilm. 24.2. mennessä
Kevään koittaessa alkavat sormet taas syyhytä
piha-askareiden pariin. Moni pohtii, mitä pihalleen tekisi. Iloa puutarhasta -kurssilla saat ideoita
oman pihan hyödyntämiseen ja sen suunnitteluun. Ajatuksena on lisätä pihan helppohoitoisuutta ja hyötysuhdetta vähemmällä kitkemisellä.
Kurssilla käydään läpi puutarhapuuhien vuosikalenteria ja mm. lannoitukseen liittyviä asioita.

Herkullisia raakamakkaroita
itse tehden 2
81026050
Vehmaan koulu ke 18.00-21.00 6.5.
Kaisa Kraatila Kurssimaksu 10 €
Ilm. 29.4. mennessä
Makkaran tekeminen on hauskaa puuhaa.
Kurssilla teemme erityyppisiä makkaroita tulevaa grillikesää ajatelle sekä niille maistuvat
lisäkkeet. Kurssilla opit makkaranteon perustekniikat ja saat vinkkejä, joiden avulla makkarat onnistuvat kotonakin. Kurssimaksun lisäksi
materiaalimaksu. Materiaalimaksu maksetaan
suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Shakin perusteet

9999647

Vehmaan koulu ma 18.00-20.15
13.1.-10.2. Mohamad Pishro
Kurssimaksu 18 € Ilm. 7.1. mennessä
Kurssilla on tarkoitus oppia shakin perusasiat
säännöistä sekä saada vinkkejä shakin alku-, keski- ja loppupeliin. Keskeisiä sisältöjä ovat laudan
järjestäminen, siirrot, pelin vaiheiden kirjaaminen, analysointi, avauksen perusteet ja loppupelin säännöt.

Kurssi on laajuudeltaan 4x45min ja se toteutetaan saman päivän aikana kahdessa jaksossa.
Kurssiajat ovat näin ollen klo 9.00-10.30 ja klo
14.00-15.30. Lyhytkurssi.

Tennis, nuoret 13-16 v. 8 3 0 1 6 1 6
Vehmaan liikuntahalli
la 10.30-12.00 ja 15.30-17.00
14.3. Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 € Ilm. 6.3.mennessä
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla käydään
läpi tenniksen perusteet, peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja mailan saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaatetus, sisäpelikengät ja juomapullo mukaan. Kurssi on laajuudeltaan
4x45min ja se toteutetaan saman päivän aikana
kahdessa jaksossa. Kurssiajat ovat näin ollen klo
10.30-12.00 ja klo 15.30-17.00. Lyhytkurssi.

Tennis, aikuiset

Vehmaan liikuntahalli
la 12.00-13.30 ja 17.00-18.30
14.3. Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 € Ilm. 6.3. mennessä
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla
käydään läpi tenniksen perusteet, peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja
mailan saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen
vaatetus, sisäpelikengät ja juomapullo mukaan.
Kurssi on laajuudeltaan 4x45min ja se toteutetaan saman päivän aikana kahdessa jaksossa. Kurssiajat ovat näin ollen klo 12.00-13.30 ja
17.00-18.30. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat
LIIKUNNAN KURSSIT
Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa myös uusia
kurssilaisia. Kevään kurssimaksu on puolet koko
lukuvuoden kurssimaksusta.

8301601

Jooga 1

Seurala ma 13.1. klo 19.00-20.30

8301602

Jooga 2

Seurala to 9.1. klo 17.00-18.30

8301603

Tuolijumppa

Liikunta

8301618

Seurala to 9.1. klo 16.00-16.45

8301604

Kahvakuula ja
kehonpainoharjoittelu

Vehmaan liikuntahalli ma 13.1. klo 17.45-18.45

8301605
Liikunnan kurssit on jaoteltu
värikoodein kurssien tehokkuuden
mukaan. Värillisten merkkien tarkemmat selitykset löydät takakannesta.

Kuntosalicircuit ilta

Vehmaan liikuntahalli to 16.1. klo 19.45-20.45

8301606

Kuntojumppa

Seurala ma 13.1. klo 16.15-17.15

Tennis, lapset 6-12 v.

8301610
8301614

Vehmaan liikuntahalli
la 9.00-10.30 ja 14.00-15.30
14.3. Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 € Ilm. 6.3. mennessä
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla
käydään läpi tenniksen perusteet, peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja
mailan saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen
vaatetus, sisäpelikengät ja juomapullo mukaan.

Tasapainokurssi ikääntyneille

Vehmaan liikuntahalli ke 5.2. klo

10.00-11.00

8301611

Tanssimix

Seurala to 16.1. klo 19.30-20.15

8301613

Kuntosalicircuit aamupäivä

Vehmaan liikuntahalli ma 13.1. klo 10.00-11.00
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Ilmoittautuminen
kevään uusille
kursseille alkaa
torstaina
2.1. klo 9.00
Ilmoittautua voit osoitteessa
www.vakkaopisto.fi
tai soittamalla toimistoon
puh. 040 535 6822 Laitila tai
puh. 050 420 5266 Uusikaupunki
Katso toimistojen aukioloajat
sivulta 2. Huom! Muistathan
ilmoittaa myös peruutuksesta
ajoissa, jotta varalla oleva voi
saada paikan!

Kevätnäyttelyt osastoittain

QR-koodilla ilmoittautumaan:

Laitila

Kustavi

Kappelimäen koulun salissa la 18.4. klo 12–
15 ja su 19.4. klo 12–17. Näyttelyn rakentaminen pe 17.4. klo 15 alkaen, purku su 14.4.
klo 17 alkaen.

Kustavin kunnantalon valtuustosali ke 15.4.
– pe 24.4. Näyttelyä rakennetaan ti 14.4. klo
13 alkaen, ensin kuvataiteilijat, sitten muut
klo 14 alkaen. Näyttely on avoinna kunnantalon aukioloaikoina klo 9–16.

Uusikaupunki
Kulttuurikeskus Crusellissa. Näyttely on kaksiosainen. Kädentaitojen näyttely ke 15.4. –
to 23.4. (Rakentaminen ti 14.4., purku to 23.4.
ja pe 24.4.). Kuvataidekurssien näyttely la
25.4. – su 3.5. (Rakentaminen pe 24.4., purku
su 3.5.). Näyttely suljettu vapunpäivänä 1.5.

Kalanti
Kalannin kirjastossa palveluaikoina (ma, ke,
to, pe 10–16, ti 14–20). Näyttely on kaksiosainen. Kädentaitojen näyttely ti 7.4. – ke 29.4.
(Rakentaminen ma 6.4. klo 10 alkaen, purku ke 29.4. klo 14 alkaen). Kuvataiteen näyttely ti 5.5. – pe 29.5. (Rakentaminen ma 4.5.
klo 10 alkaen, purku pe 29.5. klo 14 alkaen.)

Kuvataidekoulujen
ja käsityökoulun
näyttelyt
Laitila

Santtion Maininki su 19.4. klo 11–16. Näyt
telyn rakentaminen la 18.4. klo 10 alkaen ja
purku su 19.4. heti näyttelyn jälkeen.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä
Laitilan käsityökoulun yhteisnäyttely pidetään toukokuussa Laitilan kirjastossa, avajaiset ti 5.5. klo 17.30. Näyttely jatkuu 30.5.
saakka.

Taivassalo

Uusikaupunki

Taivassalon kirjasto ma 30.3. – to 30.4.
Avoinna kirjaston aukioloaikoina maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13–19 ja torstaisin klo 10–16. Näyttelyn rakentaminen ma
30.3. klo 10–16, avajaiset klo 17. Näyttelyn
purku 30.4. klo 10–16.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyttely Kulttuurikeskus Crusellissa to 7.5 –
pe 15.5. (Rakentaminen ma 4. – ke 6.5., avajaiset ke 6.5. klo 18, purku pe 15.5.).

Pyhäranta

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

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

Vehmaa
Vehmaan kirjasto ke 29.4. – ma 25.5.
Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina, ma klo 12.00–19.00 ja ke–pe klo
12.00–19.00. Vappuaattona klo 12.00–
16.00. Näyttelyn rakentaminen ti 28.4. klo
10.00. Näyttelyn purku 25.5.

Liikunta

Finnish for Foreigners

Suomea ulkomaalaisille

Vakka-opisto organizes Finnish language courses
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 our other courses.
During the spring term courses will be held in
Laitila, Uusikaupunki and Taivassalo. There are
courses both for beginners and for more advanced
students. The lessons are once or twice a week,
usually two lessons per day. In addition, it is
possible for the students to study online, on our
Peda.net platform. The courses start on week 3
(from January 13 onwards).
Enrolment for the Finnish courses is on
Thursday, January 9, 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. For the evening courses in Laitila
and Taivassalo it is also possible to register online
(www.vakkaopisto.fi). If you can’t come to school
that day or register online, contact language
teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel.
044 585 3100).

Vakka-opisto järjestää suomen kielen 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.
Keväällä suomen opetusta järjestetään Laiti
lassa, Uudessakaupungissa ja Taivassalossa.
Ohjelmassa on alkeiskursseja ja jatkokursseja.
Tunnit ovat kerran tai kahdesti viikossa, yleensä pari oppituntia kerralla. Lisäksi kurssilaisilla
on mahdollisuus opiskella itsenäisesti verkossa, opiston Peda.net alustalla. Kurssit alkavat viikolla 3 (13.1. alkaen).
Ilmoittautuminen suomen kursseille on torstaina 9.1. klo 10.00-11.30 tai 15.00-16.30 Pohitullin
koululla (Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki).
Tällöin saa myös tarkempia tietoja kevään kursseista. Laitilan ja Taivassalon iltakursseille voi
ilmoittautua myös verkossa (www.vakkaopisto.fi). Jos et pääse paikalle tai voi ilmoittautua
verkossa, ota yhteyttä opiston kieltenopettajaan (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh.
044 585 3100).

OPETUSOHJELMA KEVÄT 2020
Jos et saanut painettua Vakka-opiston ohjelmaa
tai tarvitset sen kaverillekin, voit hakea sen opiston
toimistoista, kaupunkien yhteispalvelupisteistä
tai alueen kirjastoista.
Posti vastaa ohjelman jakelusta kaikkiin talouksiin.
Huomautukset jakeluongelmista Postin asiakaspalveluun Postin nettisivujen kautta tai
puh. 0100-85160 (maksullinen).
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