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ILMOITTAUTUMInEn
Kursseille ilmoittautumiseen on kolme vaihtoehtoa: netin kautta, puhelimitse tai käymällä toimistos-
sa. Sähköpostilla tai tekstiviestillä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. 

Netissä ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Löydät linkin 
ilmoittautumissivulle myös kotisivujen yläreunasta kohdasta “Ilmoittautuminen”. Noudata ilmoittau-
tumissivulla annettuja ohjeita: valitse ostoskoriin kaikki haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä 
sen jälkeen kohta ”Kursseille osallistuvan henkilötiedot (laskutusta varten myös koko henkilötunnus). 
Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). Maksajan tiedot on 
annettava myös aina silloin, kun maksajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautuessasi 
myös matkapuhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta. 
Netissä ilmoittautuminen on mahdollista ympäri vuorokauden.

Mikäli joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon vähintään viisi päivää en-
nen kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan. Ilmoita toimistoon myös 
mikäli joudut jättämään kurssin kesken. Kurssille saapumatta jättäminen ei ole peruutus.

KUrSSIMAKSUT
Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhteydessä oman verkkopankin kautta. 
Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea maksutapa. 

Jos ilmoittaudut kurssille muutoin kuin netin kautta tai ohitat verkkomaksun, lähetetään kurssista 
myöhemmin lasku kotiin postitse. 

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla tai Smartumilla. Katso lisätietoa näistä mak-
sutavoista oheisesta infolaatikosta.

Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun 
kurssilainen ilmoittaa pankkitilinnumeronsa opiston toimistoon. 

Yleensä koko kurssi maksetaan kerralla. Jos opiskelija aloittaa koko lukuvuoden kurssin vasta kevät-

Tietoa opistosta ja opiskelusta

puolella, maksu on puolet koko vuoden kurssimaksusta. Kursseihin liittyvät oppimateriaalit ja retket, 
mahdolliset todistukset yms. maksetaan erikseen. Joihinkin kursseihin liittyvät materiaali- ja tarvike-
maksut maksetaan suoraan kurssin opettajalle. 

Myös luennoille voi ilmoittautua netin kautta ennakkoon ja maksaa samalla luentomaksun. Näin 
luennolle saapuminen käy sujuvammin. Luentomaksut voidaan myös kerätä paikalla tai laskuttaa 
jälkikäteen. 

Useille kursseille voi osallistua maksutta yhteen kokoontumiskertaan. Poikkeuksena kurssit, joissa 
on maininta ”Erityiskurssi” tai ”Lyhytkurssi” sekä kaikki atk-kurssit. Näiden kohdalla ilmoittautuminen 
on sitova, eli maksuvelvoite astuu voimaan heti ensimmäisellä osallistumiskerralla. Mikäli kursseille 
ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille eikä ole perunut osallistumistaan viisi päivää ennen kurssin 
alkua, opistolla on oikeus periä 15 euron toimistomaksu. Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa 
kurssin, kurssimaksua ei palauteta. 

Vakka-opisto pidättää itsellään oikeuden kurssimaksujen muutoksiin. 

Vakka-opiston muistutuslaskut ja laskujen perintä on siirtynyt Laitilan kaupungin taloustoimelta Tai-
toa Kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi. Kurssimaksut kannattaa maksaa ilmoittautumisen yhteydessä 
tai laskun saavuttua eräpäivään mennessä, jotta välttyy lisäkustannuksilta.

Tarkemmat tiedot maksu- ja ilmoittautumiskäytännöistä löytyvät opiston  
kotisivuilta www.vakkaopisto.fi. 

OPInTOSETELEITä ELäKELäISILLE, TyöTTöMILLE,  
ErITyISryHMILLE JA MAAHAnMUUTTAJILLE
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 17 000 euron määrärahan käytettäväksi opintosete-
leihin lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opinto-ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty 
kurssin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 50 % alennusta normaalista kurssimaksus-
ta. Ohjelmassa on jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla.

Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa niissä toteutettavan opetuksen määrään. Kurssit on va-
littu huomioiden mahdollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä 
Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät: työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuoti-
aat, maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät). 

KUrSSIEn ALKAMInEn
Kurssi alkaa, mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia kunkin kurssin kohdalla mainittuun mää-
räpäivään mennessä. Minimimäärä vaihtelee jonkin verran osastoittain ja oppiaineittain. Mikäli kurssi 
alkaa, määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, jos kurssilla on tilaa. Kurssin alkami-
sesta ei erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. Kurssien peruuntumisista, aikataulun muutoksista yms. 
ilmoitetaan osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä. Huom! Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös 
matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoittautuessa.

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

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

LUKUVUOdEn AIKATAULUT

Syyslukukausi 17.8.–15.12.2020

Kevätlukukausi 7.1.–30.6.2021

Koulujen syysloman aikaan ryhmät kokoontuvat normaalisti, jollei ryhmän opettajan kanssa erikseen 
ole muuta sovittu. Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 1.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poik-
keuksia lukuun ottamatta. Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain huhti-toukokuussa 2021, tarkem-
pia tietoja kevätohjelmassa.

Ilmoittautuminen alkaa 
keskiviikkona 19.8. klo 17.00
 
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa keskiviikkona 
19.8. klo 17.00, samanaikaisesti koko Vakka-opiston toimi-
alueella sähköisesti sekä puhelimitse. 

Ilmoittautuminen hoituu sujuvimmin netin kautta, varsin-
kin alkupäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.

Huom! Muistathan ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, 
jotta varalla oleva voi saada paikan! 

Huom! Laitilan ja Uudenkaupungin lasten ja nuorten 
kuvataidekoulun, lasten teatteritaiteen ja lasten tanssi-
en sekä Laitilan käsityökoulun ilmoittautuminen alkaa 
poikkeuksellisesti jo perjantaina 14.8. klo 9.00. Ryhmät 

käynnistyvät elo-syyskuun vaihteessa.

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla tai Smartumilla. Työ-
suhde-edut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä niillä voi maksaa 

esimerkiksi perheenjäsenten harrastuksia. 

Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä Smartum-
saldolla maksettava verkkomaksu. SmartumPay-mobiilimaksuja emme ota vastaan, 

koska niiden tiedot eivät välity kurssihallintajärjestelmäämme. Seteleillä maksaminen 
tapahtuu toimittamalla setelit ilmoittautumisen jälkeen Vakka-opiston toimistoihin 

kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta. Smartum-saldolla maksaminen onnistuu vain 
netti-ilmoittautumisen yhteydessä.

 
Huom! Sporttipassi-, KulttuuriPassi- ja Smartum-maksuihin siirrytään ilmoittautumisen 

vahvistussivulla olevista ikoneista (ks. esimerkit alla), EI kohdasta ”Siirry maksamaan”.

Ilmoittautuminen netissä:   
Internetin kautta kannattaa ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä ilmoittautu-
mispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja. Ilmoittautuminen kursseille 
alkaa sekä netissä että puhelimitse keskiviikkona 19.8. klo 17.00 samanaikaisesti 
koko opiston toimialueella. Tästä lähtien netin kautta voi ilmoittautua vuoro-
kauden ympäri www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen puhelimitse:
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 19.8. klo 17.00–19.00  
seuraavissa puhelinnumeroissa:

19.8. jälkeen puhelimitse voi ilmoittautua toimistoihin niiden aukioloaikoina.
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Opiston henkilökunta ja yhteystiedot

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

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

Anne Tynjälä
valvoja (Uusikaupunki, Pohitullin koulu) 
anne.tynjala@vakkaopisto.fi
puh. 044 565 2418 

Joona Alopaeus
iltavalvoja (Laitilan keskustan alue)
puh. 050 530 1721

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

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

Liikunnanopettaja Katja Kataja
(sijaistaa työvapaalla olevaa Jatta Ihanmäkeä)
katja.kataja@laitila.fi 
puh. 040 184 9636 

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

Pyhäranta • Anna-Kaisa Sjölund
anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi 
puh. 044 738 3488 

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

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

Vehmaa • Susanna Salo
susanna.salo@vehmaa.fi
puh. 044 585 3282

Tomi Kangas on osittaisella virkavapaalla ja hoitaa opiston 
hallinnollisia tehtäviä 20 prosentin työpanoksella.

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

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

Suunnittelijat vastaavat kurssisuunnittelusta Laitilan ja 
Uudenkaupungin yhteiskunnan ja historian, taideaineiden 
ja käytännön taitojen osalta. 

Toimistot ja valvonta Päätoimiset opettajat Osastonjohtajat

Rehtori

Suunnittelijat

Vakka-opiston toimipisteet

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

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

Pohitullin koulu 
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki 

Kahvion ja opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina. Lisäksi 
opetusta järjestetään yli sadassa toimipaikassa vuosittain.
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TIEdOTTAMInEn
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät osoitteesta www.vakka-
opisto.fi/ilmoittautuminen.

Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista ym. 
tiedotetaan opiston kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien 
lisäksi kansalaisopiston palstoilla paikallislehdissä. Lisäksi tiedo-
tetaan eri osakaskuntien kuntatiedotteissa jne. 
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! Käytössämme on Facebook, 
Instagram ja Twitter. Voit käyttää #vakkaopistoa jakaessasi omia 
kurssikokemuksiasi sosiaalisessa mediassa. Kysy lupa kuvatessasi 
muiden töitä ja muista somen hyvät käytöstavat. 

Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja kurssitöistä otetaan valokuvia 
opiskelijoiden ja opettajien suostumuksen mukaan. Otettuja ku-
via voidaan hyödyntää opiston tiedottamisessa ja markkinoinnis-
sa mm. ohjelmalehdissä, nettisivuilla, Facebookissa jne.

OPISTOn HALLInTO
Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, Uusi-
kaupunki, Pyhäranta, Taivassalo, Kustavi ja Vehmaa, joista Laitila 
on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opiston hallinnosta. 
Vakka-opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta. 

Valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen johtokunnan jäseninä ovat 
seuraavat henkilöt: Laitila: Terhi Hemmilä, puheenjohtaja (varajä-
sen Anna Setälä), Timo Rantanen (varajäsen Ari Kangassalo) Uu-
sikaupunki: Rauno Saarinen, varapuheenjohtaja (varajäsen Esko 
Tähtinen), Jani Tanner (varajäsen Mauri Tenhonen), Pyhäranta: 
Sinikka Pirttinokka (varajäsen Riitta Impilä), Taivassalo: Niina Ant-
tila (varajäsen Tarja Keskitalo), Kustavi: Elina Korpinen (varajäsen 
Marja Lehtikallio, Vehmaa: Simo Virtanen (varajäsen Henri Palmu-
nen). Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori 
Tomi Kangas.

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

KOrOnAVIrUSVArAUTUMInEn
Kansalaisopisto seuraa tarkasti eri viranomaisten määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Painetus-
sa opetus-ohjelmassa annetut ohjeet ja kurssitiedot vastaavat sitä tilannetta, jossa ohjelma on painettu. Ajantasainen tiedotus 
aiheesta löytyy opiston kotisivuilta, paikallislehdistä ja sosiaalisen median kanavista.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, 
vatsaoireet ja päänsärky. Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjes-
tettävään toimintaan, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos oireita ilmenee opetuksen aikana, on tiloista 
poistuttava välittömästi. 

Hyvä yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Jokaisen lähiopetukseen saapuvan on ennen opetuksen alkua ja sen jälkeen 
pestävä kädet kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wc-tiloissa. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla tai kyy-
närtaipeella. Kädet on pestävä myös aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Myös käsidesiä on saatavilla. Opetuksen aikana 
lähikontakteja on vältettävä ja etäisyys muihin kurssilaisiin pidetään 1-2 metrissä. Osalla kursseista opetuksen maksimimäärää 
on rajoitettu, jotta riittävästä etäisyydestä on mahdollista huolehtia. Opetustiloja siivotaan tehostetusti. 

Mikäli paikallinen tai valtakunnallinen tilanne sitä edellyttää, kansalaisopistolla on valmius siirtää osa kurssitoiminnasta etä-
opetukseen. Kurssien osallistujia tiedotetaan erikseen mahdollisista muutoksista kurssien opetusjärjestelyihin. Tiedottamisen 
vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että ilmoittautuessa antaa ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti matkapuhelinnumeron.

Tomi Kangas: 
tomi.kangas@vakkaopisto.fi 
puh. 050 543 3564

Noora Kaitila (Laitila)
noora.kaitila@vakkaopisto.fi
puh. 044 075 0856

Katri Kauhanen (Uusikaupunki)
katri.kauhanen@vakkaopisto.fi 
puh. 044 585 3103 

SISäLLySLUETTELO
Tietoa opistosta ja opiskelusta   s. 2-3

Verkkokurssit  s. 4-5

Laitila   s. 5-17

Uusikaupunki             s. 18-31

Pyhäranta              s. 32-33

Taivassalo              s. 34-35

Kustavi              s. 36-37

Vehmaa              s. 38-39

Yhteiskunta. historia,  
luonto ja kulttuuri ............................... s. 5

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 5

Kielet ........................................................ s. 11

Tietotekniikka ....................................... s. 12

Käytännön taidot ................................ s. 13

Liikunta ja terveys ............................... s. 14
Lehden taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki

Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Historia, kulttuuri, opetus,  
yhteiskunta ja luonto ......................... s. 18

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 19

Kielet ........................................................ s. 24

Tieto- ja viestintätekniikka ............... s. 26

Käytännön taidot ................................ s. 27

Liikunta ja terveys ............................... s. 28
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Ekovinkkejä mökkiläisille 999120

la 12.00-14.00
19.9.-26.9. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 11.9.  mennessä

Kurssin aikana käydään läpi mökkeilyn ympäristövaikutukset ja 
opitaan tapoja vähentää mökkeilyn aiheuttamia ympäristöhait-
toja. Kurssi järjestetään etäopetuksena esim. Teams-yhteydellä.

Silmänruokaa hedelmä-  
ja vihanneskoristeilla   
             8102260

21.9.-31.12. 
11.1.-31.5.  
Sari Sivén/Foodartist ky
Kurssimaksu 5 €

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. sit-
ruunakorin, spiraalikoristeen omenasta, ns. cutterkoristeen ja ko-
risteellisen lehden juureksista. Ohjatun tekemisen lisäksi mukana 
on kuva-aineistoa ja vinkkejä materiaalin säilytykseen. Kurssin 
ohjaaja on Sari Sivén, joka on yksi tunnetuimpia alan osaajia Suo-
messa. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi linkin, jolla 
pääset avaamaan kurssivideon. Voit edetä kurssilla omaan tahtiin 
ja katsoa videota uudelleen, sillä kurssi on käytössäsi koko luku-
kauden ajan, minkä jälkeen pääsy kurssivideoon päättyy.Kielet

British vs American           1203161

26.10.-7.12.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 19.10. mennessä

The course is suitable for anyone who has studied English for 
some time and is interested in knowing more about the differ-
ences and similarities between British and American English. 
The course is based on fun videos and various tasks made by the 
teacher, who is American, and his English friend. Pronunciation, 
vocabulary and cultural differences will be looked into. The ma-
terial will be on our Peda.net platform. You will get instructions 
by email when the course starts (remember to give your email 
address when you sign up). You don’t need to know Finnish to 
join this course.

Kurssi sopii kaikille muutaman vuoden englantia opiskelleille, 
jotka ovat kiinnostuneita tietämään vähän enemmän brittieng-
lannin ja amerikanenglannin eroista ja yhtäläisyyksistä. Ame-
rikkalaisen opettajan, yhdessä englantilaisen ystävänsä kanssa, 
tekemien hauskojen videoiden ja niihin liittyvien erilaisten teh-
tävien avulla käydään läpi asioita niin ääntämisen, sanaston kuin 
kulttuurin kannalta. Kurssimateriaali on verkossa, opiston Peda.
net-alustalla. Kurssin alussa saat sähköpostitse aloitusohjeet 
(muista ilmoittaa sähköpostiosoite ilmoittautuessa). Kurssille 
osallistuminen ei edellytä suomen kielen osaamista.

Let´s Talk Online!           1203165

ma 17.30-19.00
5.10.-30.11.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 28.9. mennessä

An online conversation class lead by a native English teacher. 
The course is aimed at students who already have quite a good 
command of English but would like to improve their speaking 
and listening skills. Every week, before the lesson the teacher 
will send you a link by email, so that you can join the class 
(remember to give your email address when you register for the 
course). No need to know Finnish to join this group.

Äidinkielenään englantia puhuvan opettajan johdolla pidettävä 
keskusteluryhmä, joka järjestetään verkon välityksellä. Kurssi on 
suunnattu melko hyvän kielitaidon jo omaaville, jotka kuitenkin 
edelleen haluavat kehittää suullista kielitaitoaan. Ennen jokaista 
oppituntia saat opettajalta sähköpostitse linkin, jota klikkaamal-
la pääset keskusteluun mukaan (muista antaa sähköpostiosoite 
ilmoittautuessa). Tällä kurssilla osallistujien ei tarvitse osata suo-
mea.

A la prochaine!            1205111

to 17.30-18.30
17.9.-3.12.
FM Leena Durand
Kurssimaksu 20 € - IIm. 7.9. mennessä

Ranskan kielen kurssi vasta-alkajille ja täysin unohtuneiden al-
keistietojen aktivointiin. Kurssilla tutustutaan kieleen yleisesti, 
harjoitellaan ääntämistä ja opiskellaan kielen perusrakenteita ja 
sanastoa, erilaisissa arkielämän puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. 
Torstaisin opiskellaan verkon välityksellä reaaliaikaisesti opetta-
jan johdolla. Saat opettajalta sähköpostitse linkin, josta pääset 
liittymään ryhmään ja seuraamaan opetusta. Lisäksi opiskellaan 
jonkin verran itsenäisesti verkossa, jolloin opiskelun tukena on 
kurssin oma kotisivu opiston Peda.net-alustalla (tähän saat sala-
sanan). Sieltä löytyvät mm. opiskeluohjeet, vastaukset, lisätehtä-
vät ym. Taitotaso A1.

Historiaa, kulttuuria ja 
käytännön taitoja
Perustietoa sukututkimuksesta   
                      1301268

16.9.-28.10. 
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 8.9. mennessä

Sukututkimuksen aloittamisesta kiinnostuneille. Kurssin pää-
aiheet ovat sukututkimuksen aloittaminen, kirkonkirjojen 
käyttö ja 1700-luvun käsialan alkeet. Tavoitteena on saada val-
miudet omatoimisen perussukututkimuksen aloittamiseen. Kurs-
silla hyödynnetään internetissä olevia tietolähteitä ja opiskellaan 
Peda.net-oppimisalustalla, joten tietokone ja sen käyttötaito ovat 
tarpeen. Huom. Kurssin ensimmäinen kokoontuminen järjeste-
tään lähiopetuksena Pohitullin koululla ke 16.9. klo 18.30, vaihto-
ehtoisesti kurssin voi suorittaa kokonaan verkossa, jolloin myös 
ohjeet kurssimateriaalin käyttöön saa sähköisesti. Kurssin lopuksi 
on mahdollisuus myös henkilökohtaiseen ohjaukseen oman su-
kututkimuksen kanssa, näistä järjestelyistä sovitaan kurssilaisten 
kesken kurssin alkaessa. Ennen kurssin alkua ilmoittautuneille 
toimitetaan sähköpostilla ohjeet kurssin toimintatavoista. 

Kirjoita itsesi näkyväksi       1106250

23.9.-28.10.
Sanataideohjaaja Anna-Maija Alarto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 15.9. mennessä

Sanataidekurssi aikuisille. Verkkokurssi antaa virikkeitä kirjoit-
tamiseen, rohkaisee kirjoittamaan, löytämään oman äänen ja 
kuuntelemaan sitä. Kurssi auttaa avaamaan kirjoittamisen sol-
muja kannustavassa ilmapiirissä - jokainen sana on tärkeä. Kurssi 
kestää kuusi viikkoa. Jokaisella kurssiviikolla opiskelija saa uuden 
kirjoitustehtävän ja siihen liittyvän palautteen. Tehtävissä hyö-
dynnetään eri kirjoitustyylejä ja omaa tarinaa. Lisäksi opiskelijat 
jakavat vertaiskokemuksia tehtävistä ja kirjoittamisesta yhteisis-
sä keskusteluissa. Kurssille voi osallistua kuka vain kirjoittamises-
ta kiinnostunut eikä se edellytä aiempaa kirjoittajakokemusta. 
Kurssilla jokainen kirjoittaa omista lähtökohdistaan omien ta-
voitteiden mukaisesti. Kurssialustana toimii Vakka-opiston peda.
net-oppimisalusta. Opettaja on läsnä verkossa kurssin ajan kes-
kiviikkoisin kurssilaisten kesken sovittavana ajankohtana (alusta-
vasti klo 18-20) ja tuolloin julkaistaan myös uusi tehtävä. Muutoin 
kurssilaiset voivat tehdä kirjoitusharjoituksia omaan tahtiinsa. 
Kurssille ilmoittautuessa on tärkeää ilmoittaa sähköpostiosoite, 
sillä ensimmäiset ohjeet kurssialustalle liittymisestä ja siellä toi-
mimisesta toimitetaan sähköpostitse. Erityiskurssi.

Hyvinvointi
Elämänhallintavalmennus  
              8302250

ma 10.00-11.00
12.10.-30.11.
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 2.10. mennessä

Elämässä sattuu ja tapahtuu: yllätyksiä, muutoksia ja käänteitä, 
joihin ei aina voi vaikuttaa ja jotka eivät aina ole toivottavia. Miten 
näistä muutoksista voi selvitä, säilyttää toimintakykynsä ja jatkaa 
eteenpäin? Elämänhallinta- ja sopeutumistaidot ovat kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin tukipilarit. Positiiviseen psykologiaan ja 
toimintaterapiaan perustuvan valmennuksen avulla opit sopeu-
tumaan uusiin tilanteisiin ja edistämään elämänlaatua haasteista 
riippumatta. Toimintaterapia mahdollistaa ihmisille mielekkään ja 
toimivan arjen. Sen avulla tuodaan hyvinvoinnin tekniikat osaksi 
arkipäiväistä elämää ja rakennetaan toimiva ja hyvinvointia edis-
tävä arki. Verkkokurssi kokoontuu livestreamin välityksellä annet-
tuna kellonaikana. Saat ennen kurssin alkua sähköpostiin ohjeet 
kurssin toimintatavoista. Mikäli et pysty osallistumaan reaaliaikai-
seen verkko-opetukseen, voit ostaa kurssin materiaalit suoraan 
opettajalta ja tutustua niihin itsenäisesti (10 e).

Syvärentoutus  
& palautuminen             8302251

ti 20.00-21.00
13.10.-1.12.  
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 2.10. mennessä 

Nykyisen elämäntyylin jatkuva jännitys uuvuttaa mieltä ja kiristää 
lihaksia. Rentoutumisharjoitukset vievät keskushermostolle rau-
hoittavia viestejä, jotka mahdollistavat palautumista rasituksesta. 
Kurssilla saat konkreettisia keinoja jännitystilojen lievittämiseen, 
hyvänolon vahvistamiseen ja energisyyden lisäämiseen. Rentou-
tuminen vaikuttaa positiivisesti immuniteettijärjestelmään ja 
kudoksiin, sekä mieleen ja elämänlaatuun. Verkkokurssi kokoon-
tuu livestreamin välityksellä annettuna kellonaikana. Saat ennen 
kurssin alkua sähköpostiin ohjeet kurssin toimintatavoista. Mikäli 
et pysty osallistumaan reaaliaikaiseen verkko-opetukseen, voit 
ostaa kurssin materiaalit suoraan opettajalta ja tutustua niihin 
itsenäisesti (10 e).

Tieto- ja  
viestintätekniikka
3D-peligrafiikka  
ja animaatiot           3401241

ma 18.00-19.00
14.9.-19.10.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm.7.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan peleissä tarvittavan 3D-grafiikan ja ani-
maatioiden tuottamiseen. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin 
kautta, eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla 
aikataululla. Kurssilla on viikoittainen luento, jonka tutori pitää 
oppimisalustan kautta. Kurssilla opiskellaan suositun Blender 3D-
grafiikkaohjelmiston käyttöä. Blender on ilmainen avoimen läh-
dekoodin ohjelma, jolla voi tuottaa ammattitasoista materiaalia. 
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Opiskele ja opi verkossa! Lukuvuonna 2020-2021 Vakka-opisto tarjoaa monipuolisen kattauk-
sen verkkokursseja kielistä hyvinvointivalmennuksiin. Verkko-opiskelu tarjoaa mahdollisuuk-
sia uuden oppimiseen myös silloin, kun osallistuminen lähiopetukseen ei syystä tai toisesta ole 
mahdollista. 

Verkkokursseille osallistumiseen vaaditaan internetyhteys, tietokone tai tabletti (+kaiuttimet, mikäli 
ei sisäänrakennettua ominaisuutta). Ohjeet kursseilla toimimisesta toimitetaan ennen kurssin alkua 
pääsääntöisesti sähköpostilla, joten ilmoitathan sen oikein ilmoittautumisen yhteydessä. 

Mikäli kurssin kohdalla on mainittu viikonpäivä ja kellonaika, se tarkoittaa, että ryhmä kokoontuu 
reaaliaikaisesti verkon välityksellä kyseisenä ajankohtana. Muutamalla kurssilla eteneminen omaan 
tahtiin on myös mahdollista. Lue huolellisesti tarkemmat ohjeet kunkin kurssin kuvauksesta. 

Huom! Kun ilmoittaudut verkkokursseille netissä, löydät kurssit helpoiten hakemalla niitä kurssikoo-
dilla tai kurssin nimellä tai yhteisesti haulla “verkkokurssit”. 

Myös useilla muilla kursseilla käytetään verkko-oppimisalusta Peda.netiä lähiopetuksen tukena esi-
merkiksi materiaalien ja tehtävien jakamiseen. Tutustu osoitteessa peda.net/vk

Vamos a practicar          1207226

26.10.-7.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 19.10. mennessä

Sopii espanjaa vuoden tai pari opiskelleille (esim. Buenas migas 
1) tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssin päätavoitteena on vah-
vistaa espanjan perusrakenteiden tuntemusta, mutta samalla 
kertaamme myös kielen perussanastoa. Kurssi toteutetaan ko-
konaisuudessaan verkko-opiskeluna. Kurssilla on opiston Peda.
net-alustalla oma kotisivu, jonne tulee joka viikko uudet tehtä-
vät, joita voit viikon aikana tehdä silloin kun itsellesi parhaiten 
sopii. Aloitusohjeet ja salasanan saat kurssin alussa sähköpostitse 
(muista ilmoittaa sähköpostiosoite ilmoittautuessa). Taitotaso A1. 
Lyhytkurssi.
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Minustako  
revontulibongari?          4102130

Laitilan kaupungintalo 
ti 18.00-20.00
29.9.
Revontulikuvaaja Pirjo Koski
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 15.9. mennessä

Tutustumme kuvien kautta erilaisiin revontulien muotoihin sekä 
niiden väreihin. Käymme läpi lyhyesti revontulten synnyn sekä 
niiden ennustamisen. Perehdymme Taivaanvahti-palvelun käyt-
töön. Luento pohjaa ”Revontulibongarin oppaaseen” (Palmroth, 
Hotakainen, Jussila; Into 2018). Luentomaksuun sisältyy em. kirja: 
Revontulibongarin opas ennakkoon ilmoittautuneille. Mikäli et 
halua opasta, ilmoittaudu soittamalla opiston toimistoon. Luen-
tomaksu on siinä tapauksessa 6 e.

Eesti Klubi            1301140

Opistotalo 
la 16.00-18.00
26.9.-5.12. ja 16.1.-27.3. 
Helen Täll
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 19.9. mennessä

Tervetulleita ovat kaikki, jotka ovat kiinnostuneet eestin kielestä 
ja kulttuurista. Kokoontumisissa mm. lauletaan, tanssitaan pii-
ritansseja sekä askarrellaan. Eesti Kulbilla käsitellään Viron kult-
tuuriin ja kieleen liittyviä teemoja. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
lapsista ikäihmisiin. Kokoontumiset joka lauantai opistotalolla 
(osoite Urheilutie 5) klo 16-18. Nautimme hyvästä seurasta kahvin 
ja kakun kerä. Tervetuloa! 

Teretulemast kõigile, kes juba räägivad või on huvitatud eesti keelest 
ja kultuurist. Meiega koos saab laulda, tantsida ringmänge, män-
gida, meisterdada ja teha kõike Eesti kultuurile omast- eesti keeles. 
Iga ega sugu pole takistuseks- tähtis on osalemine. Kohtume igal 
laupäeval rahvamajas (Opistotalo, Urheilutie 5) kell 16-18. Naudime 
head seltskonda kohvi ja koogiga.

Eläimet uskonnoissa  
- myyttejä ja uhreja          1302155

Laitilan kaupungintalo 
to 18.00-19.30
8.10.
TT Hannu Kilpeläinen
Luentomaksu 6 €

Ihmisten ja muiden eläinten vuorovaikutus on ollut kautta tun-
temamme historian yhteen kiedottu. Olemme ihmisinä julistau-
tuneet luomakunnan herroiksi. Olemme alistaneet muut elin-
kumppanimme riista-, saalis– tai uhrikohteiksi. Mutta toisaalta 
olemme selittäneet polveutuvamme milloin karhuista, joutse-
nista, leijonista tai epämääräisistä alkuhirviöistä. Luennolla sel-
vitetään mm. karjalaisten härkä- ja pässiuhriuhririittien asemaa 
vielä 1900-luvun alun Karjalassa. Luodaan myös kuvaa siitä, miksi 
hirvi, joutsen ja karhu ovat ”pyhiä” eläimiä. Miksi käärmettä pelä-
tään ja mitä ovat sielunlinnut? Miksi eri uskonnoissa ei voi syödä 
tiettyjen eläinten lihaa? Miksi susia pelätään ja vainotaan? Miksi 
kissa on söpö ja rotta inhottava? Miksi käärme on kavalinkaikista 
maailman elävistä? Vaikka aina kysymme ”miksi”, olemme tällä 
planeetalla kuitenkin eläneet aina yhdessä. Pääseekö käärme tai-
vaaseen?

Laitilan HInKU-toimet ja niiden 
päästövaikutukset          4102111

Laitilan kaupungintalo 
ti 18.00-19.30
27.10.
Ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste
Ei kurssimaksua

Laitila on aktiivisesti mukana alueellisessa ja jopa valtakunnalli-
sessa ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä. 
Tule kuulemaan uusimmat keinot saavuttaa hiilineutraaliuden 
päästövähennystavoitteet sekä keskustelemaan mitä me voitai-
siin tehdä lisää. Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

Perinnepiiri: Minun historiani,  
minun perinteeni          1301120

Laitilan portti 
to 13.30-15.45
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4. 
HuK Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 10.9. mennessä

Mitä kaikkea on suomalainen tai paikallisperinne? Miten pe-
rinne elää perheemme, sukumme, kylämme tai kotiseutumme 
tavoissa? Perehdymme ryhmäläisiä kiinnostaviin historiallisiin 
aiheisiin, jaamme elämänkokemustamme ja muistelemme. Am-
mennamme kuvista, valokuvista, tarinoista, kirjoista, lehtijutuis-
ta, esineistä, videoista, musiikin kuuntelusta ja vuodenkierrosta. 
Tapaamiseen kuuluu kaffepaussi. Ota mukaan kynä ja vihko. Oh-
jaaja varautuu kesän aikana myös etäopetukseen mahdollisten 
kokoontumisrajoitusten varalta.

Esineet kertovat           1301125

Laitilan kaupungintalo 
ke 18.00-19.30
18.11.
FT Lauri Viinikkala
Luentomaksu 6 €

Mitä maasta kaivettu lusikka tai kirkon komeroissa pölyyntynyt 
kannu voivat kertoa entisajan elämästä? Mitä sellaista tietoa van-
hat esineet tarjoavat, joita historian asiakirjalähteistä on turha 
etsiä? Arkeologien ohella myös muut menneisyydestä kiinnos-
tuneet tarvitsevat esineitä. Luennolla perehdytään vakkasuo-
malaisten ja hieman kaukaisempien esimerkkien avulla siihen, 
miten esineet auttavat paremmin ymmärtämään menneisyyden 
arkea ja juhlaa.

Sukututkimus           1301128

Laitilan kaupungintalo 
to 12.00-14.15
24.9.-5.11. 
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 17.9. mennessä

Sukututkimuksen aloittamisesta kiinnostuneille. Kurssin pää-
aiheet ovat sukututkimuksen aloittaminen, kirkonkirjojen käyttö 
ja 1700-luvun käsialan alkeet. Tavoitteena on saada valmiudet 
omatoimisen perussukututkimuksen aloittamiseen. Kurssilla 
hyödynnetään internetissä olevia tietolähteitä, joten tietokoneen 
käyttötaito on tarpeen. Oma kannettava tietokone voi olla muka-
na.

Yhteiskunta, historia, luonto ja kulttuuri

Suosittelemme ilmoittautumaan luen-
nolle ennakkoon ja maksamaan samal-
la luentomaksun, jotta käteisen rahan 
käsittely vähenee. Ennakkoon maksettu 
luentomaksu tekee luennolle saapumi-
sesta myös sujuvampaa. Luentomaksut 
voidaan myös laskuttaa jälkikäteen tai 
tarvittaessa maksaa paikan päällä. Jos 
et pääsekään jo maksamallesi luennolle, 
pyydä palautusta toimistosta.
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Kurssilla läpikäydään ohjelman käytön perusteet, sekä tehdään 
erilaisia harjoitteita 3D-mallinnuksesta ja animaatioista. Kurssin 
jälkeen opiskelija osaa 3D-grafiikan tuottamisen perusteet, mikä 
antaa valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssi ei vaadi aiem-
paa alan osaamista, mutta perusosaaminen erilaisten grafiikka-
sovellusten (esim. Gimp, Inkscape) käytöstä on eduksi. Kurssille 
luonteva jatko-osa on 3D-pelikehitys, jossa toteutetaan 3D-peli. 
Ohjelmistovaatimukset Blender (Windows, Mac tai Linux). Tutori 
pitää ryhmälle viikoittain maanantaisin videotapaamisia, jossa 
käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä (ma 
klo 18:00-19:00). Tutori vastaa keskustelufoorumilla esitettyihin 
kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope 
Oy:n kanssa.

Musiikki
Musiikkipiiri erityisryhmille  
                         1101120

Palke 7 
ti 14.15-15.15
15.9.-24.11. ja 12.1.-30.3. 
Mia Grönroos
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 8.9. mennessä

Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityisryhmille. Kurssilla soi-
tetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit                     1101125

Kappelimäenkoulun musiikkiluokka 
ke 17.30-19.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4. 
FK, harmonikansoitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 34 € - Ilm. 9.9. mennessä

Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa mei-
ninkiä monenlaisille musikanteille! Yhteistyössä kulttuuritoimen 
kanssa.

Mieskuoro                     1101142

Varppeen koulu, musiikkiluokka 
ma 17.45-19.45
24.8.-14.12. ja 11.1.-17.5. 
Musiikkipedagogi Erika Laivoranta
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 24.8. mennessä

Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja moni-
puolista mieskuoro-ohjelmiston valmistamista eri tilaisuuksiin. 
Ensimmäisellä kerralla otetaan vastaan uusien laulajien ilmoit-
tautumisia! 

Viihdekuoro Bolero          1101143

Kappelimäen koulu, musiikkiluokka 
ti 18.00-19.30
8.9.-24.11. ja 12.1.-27.4. 
Ohjaajana Jari Aaltonen
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 8.9. mennessä

myös etäopetukseen kokoontumisrajoitusten varalta. Laululla 
iloa mieleen, voimaa hengitykseen ja yhteys toisiin ihmisiin! Ryh-
mäläisen kannattaa hankkia käyttöönsä Kultainen laulukirja.

3d-pelikehitys           3401242

ma 18.00-19.00
26.10.-30.11.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm.19.10. mennessä

Kurssilla tutustutaan 3D-pelien tekemiseen Unity3D-pelinkehi-
tysohjelmistolla. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli 
voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. 
Kurssilla on viikoittainen luento, jonka tutori pitää oppimisalus-
tan kautta. Kurssin sisältö Kurssilla opiskellaan suositun Unity3D-
pelinkehitysohjelmiston käyttöä perusteista alkaen. Kurssilla 

Taide- ja taitoaineet

käydään ohjelman käytön perusteet, sekä tehdään erilaisia har-
joitteita käyttäen yksinkertaista C#-ohjelmointikieltä. Kurssin 
jälkeen opiskelija osaa 3D-pelikehityksen perusteet, mikä antaa 
valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssin voi suorittaa itsenäi-
senä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 3D-
peligrafiikka ja animaatiot. Kurssilla tarvitaan C#-kielen alkeiden 
osaamista. Ohjelmistovaatimukset Unity3D (Windows 7 SP1+, 8, 
10; Mac OS X 10.8+). Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n 
kanssa. 
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Kivijärven Hupikööri          1101144

Kivijärven Puustelli 
ke 18.00-19.30
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4. 
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 9.9. mennessä

Hyvän tuulen laulukööri, jossa lauletaan kurssilaisten laulutoivei-
ta ja opitaan myös uusia kappaleita. Kurssi kokoontuu Kivijärvel-
lä, mutta muidenkin alueiden asukkaat ovat tervetulleita. Kööri 
on tarkoitettu aivan tavallisille laulajille.

Sota-ajan lauluja  
                    1101145

Urheilutalon kahvio - Joka toinen viikko 
ke 16.00-17.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-28.4. 
FM Jukka Vehmas
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 2.9. mennessä

Lauletaan ja harjoitellaan esiintymisiä varten pääasiassa sota-
ajan lauluja. Kurssi järjestetään yhteistyössä Laitilan Sotaveteraa-
nit ry:n kanssa.

Iloiset laulajat  
             1101146

avoin paikka 
ti 13.00-14.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4. 
Musiikkiterapeutti, muusikko Elise Erämaa
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 9.9. mennessä 

Oletko laulun ystävä? Tule kaltaistesi joukkoon! Laulamme yksi-
äänisesti tuttuja lauluja ja tutustumme uusiin. Pääsykoetta ei ole. 
Syksyllä emme voi tavalliseen tapaamme vierailla palvelutaloissa, 
mutta meillä on paljon aikaa rakkaille toivelauluille. Ohjaaja va-
rautuu kesän aikana myös etäopetukseen kokoontumisrajoitus-
ten varalta. Laululla iloa mieleen, voimaa hengitykseen ja yhteys 
toisiin ihmisiin! Ryhmäläisen kannattaa hankkia käyttöönsä Kul-
tainen laulukirja.

Ukulele                    1101150

Varppeen koulu, musiikkiluokka 
to 16.30-18.00
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4. 
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Ukulele on Havaijilla 1860-luvulla kehitetty minikitara. Sen suo-
sio musiikkiopisto- ja koulusoittimena kasvaa ympäri maailman. 
Lapselle ukulele on kitaraa parempi ensisoitin, koska lyhyitä nai-
lonkieliä on kevyt soittaa ja ukulele sopii kitaraa mukavammin 
pieneen syliin, lisäksi soitin on edullinen hankkia. Ukulelesta ki-
taraan siirtyminen on vaivatonta samankaltaisen virityksen takia. 
Kaikenikäiset ukulelen soittamisesta kiinnostuneet, vasta-alkajat 
ja pidemmälle ehtineet ovat tervetulleita mukaan. Ryhmä jae-
taan kahteen osaan tason perusteella. Kurssilla käytetään monis-
temateriaalia.

Kitaransoitto           1101151

Varppeen koulu, musiikkiluokka 
to 18.00-19.30
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4. 
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kurssi kaikenikäisille aloittelijoille tai hieman jo soittaneille. 
Ryhmä jaetaan kahteen pienryhmään. Kurssi antaa valmiuksia 
säestää soinnuilla sekä soittaa nuoteista helpohkoja melodioita. 
Oppimistunnelma on tavoitteellinen, mutta ei ryppyotsainen. 
Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin.

Sähkökitara           1101152

Varppeen koulu, musiikkiluokka 
to 15.00-21.00
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4. 
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Syksy 100 €  Kevät 100 € - Ilm. 10.9. mennessä

Sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6-vuotiaille. Ennen kurs-
sin alkua pidetään opettajan johdolla infotapaaminen, jossa sel-
viää lukujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista. Harjoitusaikoja 
on torstaisin klo 15-16.30 sekä 19.30-21. Soittotunnin kesto on 30 
minuuttia viikoittain. Kurssi laskutetaan kahdessa erässä syksyllä 
100 e ja keväällä 100 e.

Aikuisten bändisoitto  
Wakkarit                     1101165

Kaariaisten koulu 
ti 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4. 
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu 50 € Ilm. 8.9. mennessä

Bändi harjoittelee kevyenmusiikin kappaleita. Keskitytään van-
hempaan iskelmä- ja viihdemusiikkiin.

Kaivolan kesäteatteri          1102104

Itäkulman koulu 
to 16.00-20.00 ja su 13.00-17.00
7.2.-3.6. 
Ohjaajana Emmi Lovén
Kurssimaksu 54 € - Ilm. 3.11. mennessä

Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! Opiskellaan näyttelijän-
työtä ja valmistetaan näytelmä kesäksi. Näytelmä on Markku 
Hyvösen käsikirjoittama: Kuin jäitä polttelis. Näytelmä on musii-
killinen komedia riemastuttavasta matkasta kohti valoisampaa 
tulevaisuutta. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 16-vuotiaille 
nuorille.

näyttämötaiteet

Tanssi

Teatteritaiteen perusopetus 
Huom. teatteritaiteen opetukseen ilmoit-
tautuminen alkaa jo 14.8. klo 9.00.

Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. 
Teatteritaiteen taiteen perusopetus on tavoitteellista 
tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle 
valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen 
taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutuk-
seen. Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii 
antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaise-
maan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritai-
teen kautta. Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista harjoit-
telua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja tekemisen 
kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen ja 
kokemuksellinen oppiminen. Koko oppimäärän suorit-
taminen kestää viisi vuotta ja siitä saa todistuksen.

Teatteritaiteen perusopetus, 
alkavat ja jatkavat  
7-10 v.            1102101

Kappelimäen koulun liikuntasali 
ma 15.50-17.20
24.8.-7.12. ja 11.1.-17.5. 
Ilmaisutaidon opettaja Hanna Turunen
Syksy 40 €  Kevät 40 € - Ilm. 17.8. mennessä

Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten leik-
kien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri- ilmaisun eri 
muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuoro-
vaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mieliku-
vitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä hy-
pätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin 
eri roolien kautta. Kurssimaksu kahdessa erässä, syksyllä 
40 e ja keväällä 40 e.

Teatteritaiteen perusopetus, 
alkavat ja jatkavat  
nuoret            1102103

Kappelimäen koulun liikuntasali
ma 17.20-19.05
24.8.-7.12. ja 11.1.-17.5. 
Ilmaisutaidon opettaja Hanna Turunen
Syksy 45 €  Kevät 45 € - Ilm. 17.8. mennessä

Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten pe-
lien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan teatteri- ilmai-
sun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä 
vuorovaikutus - ryhmätyötaitoja, sekä esiintyjyyttä. 
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään mielikuvitus 
ja luovuus valloilleen, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. 
Tavoitteena pienimuotoisen näytelmän tai kohtaus-
demojen esitys keväällä 2021. Kurssimaksu maksetaan 
kahdessa erässä, 50 e syksyllä ja 50 e keväällä.

Huom. Lasten tanssien ilmoittautu-
minen alkaa jo 14.8. klo 9.00.

Baletti alkaen 13 v.         1105100

FinnLamex-halli, Peilisali 
ma 16.45-17.45
24.8.-30.11. ja 11.1.-24.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € - Ilm. 17.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Baletti alkaen 10 v.           1105101

FinnLamex-halli, Peilisali 
ma 17.45-18.45
24.8.-30.11. ja 11.1.-24.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € - Ilm. 17.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä mm. 
tankotyöskentelyn ja tilassa liikkuvien harjoitusten avul-
la. Tavoitteena on kehittää oman kehon tuntemusta ja 
hallintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa 
on tanssitekniikkaa, perusasentoja, hyppyjä, piruetteja, 
lihaskuntoa, venyttelyä ja pieniä tansseja. Baletti sopii hy-
vin myös voimistelun ja luisteluharrastuksen tueksi. Kaikki 
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssimaksu 170 e maksetaan kahdessa 
erässä: syksyllä 90 e ja keväällä 80 e.

Satubaletti 5-6 v.               1105103

FinnLamex-halli, Peilisali 
ke 16.45-17.30
26.8.-2.12. ja 13.1.-19.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 € - Ilm. 19.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Satubaletti 3-4 v.               1105104

FinnLamex-halli, Peilisali 
ke 17.30-18.15
26.8.-2.12. ja 13.1.-19.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 € - Ilm. 19.8. mennessä

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, 
jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä 
musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitek-
niikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on myös 
luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa 
liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau-
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin iloa! Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa pu-
vustuksen ja näytösten osalta. Kurssimaksu 150 e makse-
taan kahdessa erässä: syksyllä 80 e ja keväällä 70 e.

Baletti 7-9 v.                        1105105

FinnLamex-halli, Peilisali 
ke 18.15-19.00
26.8.-2.12. ja 13.1.-19.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 €  Kevät 70 € - Ilm. 19.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. 
Tavoitteena on kehittää oman kehon tuntemusta ja hal-
lintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on 
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki 
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja 
näytösten osalta. Kurssimaksu 150 e maksetaan kahdessa 
erässä: syksyllä 80 e ja keväällä 70 e.
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LAITILA

Kuvataiteet

Laitilan kuvataidekoulu
Huom. kuvataidekouluun ilmoittau-
tuminen alkaa jo 14.8. klo 9.00.

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

Kuvataidekoulu A 5-6 v.    1103102

Laitilan portti 
ti 16.15-17.00
8.9. -8.12. ja 12.1. -20.4. 
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen
Syksy 27 € Kevät 27 € - Ilm. 1.9. mennessä

Kuvataidekoulu B 5-6 v.    1103103

Laitilan portti 
ti 17.15-18.00
8.9. -8.12. ja 12.1. -20.4. 
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen tai kuva-
taiteilija Sanna Halme
Syksy 27 € Kevät 27 € - Ilm. 1.9. mennessä

Kuvataidekoulu 7-8 v.       1103104

Laitilan portti 
ti 18.15-19.15
8.9. -8.12. ja 12.1. -20.4. 
Lto, taidekasvattaja Kerttu Aaltonen tai kuva-
taiteilija Sanna Halme
Syksy 35 € Kevät 35 € - Ilm. 1.9. mennessä

Kuvataidekoulu A 9-13 v. 1103106

Laitilan portti 
to 16.30-17.30
10.9. -10.12. ja 14.1. -6.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Syksy 35 € Kevät 35 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kuvataidekoulu B 9-13 v.  1103107

Laitilan portti 
ke 16.30-17.30
9.9. -9.12. ja 13.1. -28.4. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Syksy 35 € Kevät 35 € - Ilm. 2.9. mennessä

dance mix alkaen 11 v.   1105107

FinnLamex-halli, Peilisali 
ma 18.45-19.45
24.8.-30.11. ja 11.1.-24.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € - Ilm. 17.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

dance mix 7-11 v.         1105108

FinnLamex-halli, Peilisali 
ke 19.00-20.00
26.8.-2.12. ja 13.1.-19.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 90 €  Kevät 80 € - Ilm. 19.8. mennessä

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi kokonai-
suudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazztanssiin 
sekä hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniikkaa, 
koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja 
venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopi-
vassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa. Kurssi 
järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvus-
tuksen ja näytösten osalta. Kurssimaksu on 170 e, maksetaan 
kahdessa erässä: syksyllä 90 e ja keväällä 80 e.

Aikuisbaletti                   1105120

FinnLamex-halli, Peilisali 
ma 19.45-21.00
24.8.-30.11. ja 11.1.-17.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 85 € - Ilm. 21.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä. Tavoitteena on lisätä 
kehonhallintaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. Tunti 
koostuu alkulämmittelystä, balettitanko-osuudesta, keskilattialla 
tehtävistä tanssillisista sarjoista ja venyttelystä. Liikkeen hurmaa 
kauniista musiikista nauttien! Tervetuloa mukaan kaikenikäiset 
ja -kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden kehittämi-
sestä kiinnostuneet! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio 
Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

Aikuisjazztanssi                  1105121

FinnLamex-halli, Peilisali 
ke 20.00-21.00
26.8.-2.12. ja 13.1.-12.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 € - Ilm. 21.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan jazztanssin perusliikkeitä. Tavoitteena on 
lisätä kehon hallintaa, lihasvoimaa, tasapainoa, koordinaatiota 
ja liikkuvuutta. Tunti koostuu alkulämmittelystä, koordinaatio- 
ja tekniikkaharjoituksista, monipuolisista tanssillisista sarjoista 
ja venyttelystä. Jazztanssille on ominaista eloisa rytminen liike 
ja vartalon kokonaisvaltainen käyttö. Tervetuloa kaikenikäiset ja 
-kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden kehittämi-
sestä kiinnostuneet! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio 
Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

Tiistain taidesoppi               1103111

Varppeen koulu, kuvataideluokka 
ti 18.00-20.15
15.9. -1.12. ja 12.1. -6.4. 
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 54 € - Ilm. 8.9. mennessä

Rentoa meininkiä ja iloista seurustelua taideharrastuksen parissa, 
olet sitten vasta-alkaja tai vuosikymmeniä mukana ollut, nuori, 
vanha tai ruuhkavuosien kiireisiin viikoittaista hengähdystaukoa 
kaipaava. Öljy-, akryyli-, vesiväri-, pastelli- tai sekatekniikka – mitä 
vain haluat kokeilla. Teemme yhdessä, opimme toisiltamme, 
stressinpoistoa parhaimmillaan. Taide on iloa ja oppimista – ei 
suorittamista ja osaamista.

Torstain taideverstas          1103112

Kappelimäen koulun tekstiilityöluokka alakoulu 
to 15.00-17.00
17.9. -3.12. ja 14.1. -8.4. 
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 10.9. mennessä

Maalataan ja piirretään sadunomaisista aiheita ja mielenmaise-
mia. Ota mukaan oman valintasi mukaan vesivärit, peitevärit, 
akryylivärit, puuvärikynät, tussit tai lyijykynä ja piirustuslehtiö. 
Kuvataiteen ja käsillä tekemisen riemua! Voidaan kokeilla myös 
esim. kuvan tekemistä huovuttamalla, kollaasia, keramiikan alkei-
ta.

öljyvärimaalaus  
ja materiaalioppi                    1103113

Laitilan portti 
ke 17.30-20.00
16.9. -9.12. ja 13.1.-28.4. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 9.9. mennessä

Oletko kiinnostunut perinteisestä taiteesta, öljyväreistä ja nii-
den käyttöön liittyvästä materiaaliopista. Tällä kurssilla pääset 
tekemään itse maalauspohjat alusta loppuun aidoilla luonnon-
mukaisilla pohjustusaineilla. Tutustumme kerta- ja palettiveit-
sitekniikkaan, lasuuritekniikan periaatteet esitellään, samoin 
temperamaalaus. Käytännön opetuksen ohella opetetaan maala-
ustaiteen historiaa. Yhdessä pyrimme hankkimaan kaikki tarvit-
tavat materiaalit, jolloin tarvikemaksu on varsin pieni. Jokainen 
alasta kiinnostunut on tervetullut mukaan.

Ikonimaalaus                   1103118

Varppeen koulu, kuvataideluokka 
ke 16.30-19.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 56 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla maalataan ortodoksisen perinteen mukaisia ikoneja 
vanhalla temperatekniikalla. Kurssi sopii aloittelijoille että jatka-
ville. Kristus-ikoni omalle seinälle, suojelusenkeli lapselle - tule 
kokemaan pyhien maailma ikonimaalauksen avulla. Materiaalia 
voi ostaa opettajalta.

Taidegrafiikka                   1103121

Laitilan portti 
to 17.30-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-6.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu 56 € - Ilm. 10.9. mennessä

Grafiikan menetelmillä tavallinenkin piirros muuttuu taiteeksi! 
Jos tykkäät piirtämisestä, väreistä, jos olet kokeilunhaluinen, gra-
fiikka on sinua varten. Kurssilla käydään läpi kaikki metalligrafii-
kan menetelmät. Näistä jokainen löytää itselleen mieluisimmat. 
Lyhyesti lähestytään myös taiteen historiaa. Kurssin opettajana 
toimii kuvataitelija Irene Nyholm, joka hankkii oppilaiden käyt-
töön niin materiaalit kuin työkalutkin, jotta ne olisivat ostettavis-
sa helposti paikan päältä. Mukaan ensimmäiselle kerralle tarvi-
taan ainoastaan piirros tai valokuva.

Kirjoittajakurssi  
monin sanoin                   1106131

Varppeen koulu
ke 17.30-20.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4. 
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 56 € - Ilm. 9.9. mennessä

Matalan kynnyksen kirjoittajapiiri. Aiempaa kirjoittajakokemusta 
ei tarvitse olla, mutta saa olla. Teemme napakoita tuntiharjoituk-
sia, joiden tehtävä on rohkaista kirjoittamaan sekä leikkimään sa-
noilla. Sisäinen kriitikko opetetaan käyttäytymään ja odottamaan 
vuoroaan. Ennen tekstin työstämistä on nimittäin saatava aikaan 
raakamateriaalia, ja sitähän ei synny, jos sisäinen riiviösensori 
hyppii sormille. Ohjelmassa on sijansa kirjoittamiselle, lukemi-
selle, keskustelulle ja keskinäiselle palautteelle. Jokainen päättää 
itse, jakaako tekstinsä muiden kanssa. Kotitehtävät ovat vapaa-
ehtoisia. Innoituksen lähteenä käytämme mm. kuvia, esineitä, 
musiikkia, lyhyitä artikkeleita ja kaunokirjallisia tekstejä. Ota mu-
kaan kirjoitusvälineet, mieluiten kynä ja vihko.

Sanataide

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana mm. kir-
joittamisen verkkokurssi.

Kirjoita itsesi  
näkyväksi                       1106250

ke 23.9.-28.10. Opettajana 
sanataideohjaaja Anna-Maija Alarto
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Villakangastakki           1104123

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
22.9.-3.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 15.9. mennessä

Kurssilla ommellaan lyhyt tai pitkä villakangastakki. Opettajalla 
on runsaasti erilaisia kaavoja. Osa kaavoista on helppoja, joten 
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lisätietoa kurssista 
peda.net/vk.

Kädentaidot

Taiteen perusopetus 
Huom. käsityökouluun ilmoittautuminen alkaa jo 
14.8. klo 9.00.

Käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoit-
teellista ja tasolta toiselle etenevää taiteen perusope-
tusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
suorittaminen kestää 5 vuotta Tavoitteena on oppia 
ilmaisemaan itseään käsityön osa-alueilla. Opintoko-
konaisuudet ovat pukeutuminen, esine- ja tekstiiliym-
päristö, palveluympäristöt sekä rakennetut ja luonnon-
ympäristöt. Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan 
taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvä-
lineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät. 
Käsityökoulussa mm. ommellaan, punotaan, kudotaan, 
värjätään ja painetaan kangasta, betoni ja metalliverk-
kotöitä ja kirjotaan. Keväällä järjestetään Lasten kuva-
taidekoulun kanssa yhteisnäyttely kirjastoon. Kurssi-
maksun lisäksi materiaalimaksu käytetyn materiaalin 
mukaisesti.

Lasten käsityökoulu,  
alkavien ryhmä            1104101

Laitilan Portti
ti 14.45-16.30
1.9.-15.12. ja 12.1.-11.5.
Artenomi Heljä Saloma
Syksy 46 € Kevät 46 € - Ilm. 25.8. mennessä

Ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuodesta eteen-
päin. Ilmoittautuminen kansalaisopistoon.

Lasten käsityökoulu,  
jatkavat 1            1104102

Laitilan Portti
ma 14.45-17.00
31.8.-7.12. ja 11.1.-10.5.
Artenomi Heljä Saloma
Syksy 50 € - Kevät 50 €

Uudet opiskelijat voivat tiedustella kurssipaikkoja kan-
salaisopiston toimistosta. 

Lasten käsityökoulu,  
jatkavat 2            1104103

Laitilan Portti
ke 14.45-17.00
2.9.-9.12. ja 13.1.-5.5.
Artenomi Heljä Saloma
Syksy 50 € - Kevät 50 €

Uudet opiskelijat voivat tiedustella kurssipaikkoja kan-
salaisopiston toimistosta.

Lasten käsityökoulu,  
jatkavat 3            1104104

Laitilan Käsityökeskus
to 14.45-17.00
3.9.-10.12. ja 14.1.-13.5.
Artenomi Heljä Saloma
Syksy 50 € - Kevät 50 €

Uudet opiskelijat voivat tiedustella kurssipaikkoja kan-
salaisopiston toimistosta.

Kansanomaiset nauhat  
-luento         1104108 

Laitilan kaupungintalo
ke 18.00-19.30
23.9.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele 
Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 16.9. mennessä

Oletko miettinyt miten vaatteet pysyivät päällä ennen 
vetoketjuja, nappeja ja hakaneuloja? Vastaus: nauhoilla. 
Kansanomaisia nauhoja voi valmistaa erilaisilla teknii-
koilla. On kuteellisia ja kuteettomia nauhoja, pirtanau-
haa, lautanauhaa, viitelöityä nauhaa, ristikkonauhaa, 
haarukkanauhaa… Nauhat ovat olleet käyttötuotteita, 
mutta ne ovat myös olleet merkittäviä lahjoja morsia-
melta sulhasen suvulle. Luennolla perehdytään nauho-
jen historiaan ja valmistukseen.

Kansanomaiset nauhat  110419

Kappelimäen koulu
ke 17.30-19.45
7.10.-28.10.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele 
Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 30.9. mennessä

Opetellaan erilaisten nauhojen valmistusta kuten pir-
ta- ja lautanauha sekä ristikkonauhat. Lautanauhaan 
teemme itse työvälineet, mutta pirtanauhan kudonnas-
sa tarvitaan nauhapirta. Nauhojen valmistaminen pa-
rityöskentelynä onnistuu myös erinomaisesti. Nauhoja 
varten luodaan loimet ja niitä varten ota mukaan erilai-
sia villa ja/tai puuvillalankoja. Lisäksi tarvitset sakset ja 
muistiinpanovälineet. Opettajalta voit kysyä ennakkoon 
työvälineistä ja käytettävistä materiaaleista.

Ommellaan vanhasta uutta    1104124

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
10.11.-1.12.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 3.11. mennessä

Sovita, ompele, muodista, korjaa. Tule mukaan ompelemaan ko-
tiin tai itsellesi jotain uutta. Myös keskeneräiset työt valmistuvat 
kätevästi kurssin aikana. Nyt voit hyödyntää olemassa olevia ma-
teriaaleja kuten farkkuja, trikoopaitoja tai verhoja sekä muodistaa 
vanhoja vaatteita. Opettajalla on helppoja kaavoja, joten aloitte-
levatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Opiston Peda.net-sivuilla 
ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

Ompelun arkitaidot              1104127

Kappelimäen koulu
ke 17.30-20.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu 62 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssille voit tulla ompelemaan monenlaisia käsitöitä ja opette-
lemaan koneompelun niksejä. Aikaisempaa ompelutaitoa ei tar-
vita. Opetellaan vaihtamaan vetoketju, lyhentämään housunlah-
keet, muodistamaan vanhoja vaatteita ja ompelemaan vaatteita 
helppoja kaavoja käyttäen. Käytössä on ompelukoneita, saumu-
reita ja kaavalehtiä. Saat ohjausta kaikissa vaatetukseen ja sisus-
tustekstiilien ompeluun liittyvissä asioissa. Kurssilla voit toteuttaa 
ideoitasi ja suunnitelmiasi ja samalla opit ompelun perustaitoja.

Kehyskukkarot ja -laukut     1104128

Kappelimäen koulu
ma 17.30-20.30
12.10.-26.10.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 5.10. mennessä

Valmistetaan kehys- eli nipsukukkaroita ja -laukkuja erilaisista 
kankaista. Opetellaan kaavoitus ja kehyksen kiinnittäminen. Kaa-
voituksessa on useita vaihtoehtoja ja laukkuun voi käyttää mo-
nenlaisia kehyksiä. Opettajalta saa ostaa liimaa ja kehyksiä, mutta 
halutessasi voit tuoda omia mukanasi. Kukkaroihin ja laukkuihin 
sopivat puuvillan ohella myös monet muut kankaat. Lyhytkurssi.

nahkapaperilaukku             1104129

Kappelimäen koulu
su 10.00-14.30
11.10.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 2.10. mennessä

Tehdään laukku nahkapaperista, joka on selluloosapohjainen 
”vegaaninahka”. Nahkapaperi on helposti ommeltavaa ja sen voi 
pestä jopa pesukoneessa. Materiaalia saa ostaa opettajalta. Kurssi 
sopii niin kokeneemmille kuin aloittelijoillekin. Lyhytkurssi.

neule ja virkkaus           1104131

Laitilan kirjasto
to 17.15-19.30
17.9.-3.12. ja 7.1.-15.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 12.9. mennessä

Tule mukaan Laitilan kirjastoon virkkaamaan ja neulomaan! Mi-
ten menikään sukan kantapää, neulepalmikko tai kirjoneule? 
Vai haluatko oppia jotain uutta lankatekniikoista tai kokeilla uu-
sia neulelankoja ja materiaaleja? Harjoitellaan erikoistekniikoita 
kurssilaisten toiveiden mukaan, mutta myös neulotaan ja virka-
taan omia keskeneräisiä töitä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
pidempään harrastaneille. Kurssille voi tulla myös ilman ennak-
koilmoittautumista kertamaksulla 6€.

rekipeittokirjonta  
             1104132

Laitilan portti - Joka toinen viikko
ti 12.15-14.30
15.9.-24.11. ja 12.1.-6.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 8.9. mennessä

Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suomalainen käsityö-
tekniikka, joka on ollut käytössä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan 
villakangasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla. Rekipeit-
tokirjonnalla voi koristella peittoja, verhoja, seinävaatteita, pöy-
täliinoja, tuolinpäällisiä tai koristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös 
villasta tehtyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun. Rekipeit-
tokirjontaan on saatavilla valmiita tarvikepaketteja. Kurssilla voi 
tehdä myös muuta kirjontaa, esim. kanava- tai ristipistotöitä tai 
pistokirjontaa.

Kehruupäivä                  1104133

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00
10.10.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 1.10. mennessä

Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiemmin kehrännyt, 
tule kertaamaan jo opittua. Kurssilla kehrätään värttinällä ja ru-
killa 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.

nypläys                           1104134

Kappelimäen koulu
ma 18.00-21.00
21.9.-23.11. ja 11.1.-29.3.
Vaatturi Terhi Manni
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 14.9. mennessä

Nypläystä raumalaisten mallien mukaan vanhoille ja uusille har-
rastajille. Jokainen saa edetä omaan tahtiinsa. Kokoontuminen 
syksyllä 6 kertaa ja keväällä 7 kertaa. Syksyn päivät: 21.9., 28.9., 
12.10., 26.10., 9.11. ja 23.11. Kevään päivät: 11.1., 25.1., 8.2., 15.2., 
8.3., 22.3. ja 29.3.

Huovutettu nalle                 1104135

Kappelimäen koulu
pe 17.30-20.30, la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
20.11.-29.11.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 12.11. mennessä

Kurssilla huovutetaan villasta kangas, josta ommellaan vanhan 
ajan nalle. Villainen nalle on valloittava ja ainutlaatuinen eikä 
siihen vain voi olla rakastumatta! Tarvikemaksu käytön mukaan. 
Lyhytkurssi.
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LAITILA Pipo ja villasukka  
- miehet neuloo        1104140

Kappelimäen koulu - Joka toinen viikko
to 17.00-19.30
17.9.-26.11.
FM Piia Allén
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 10.9. mennessä

Oletko halunnut neuloa itsellesi kalastajanpipon, villa-
sukat tai esimerkiksi islantilaisen villapuseron? Kurssilla 
pääset harrastuksessa alkuun tai voit hakea rohkeutta 
aloittaa vaativampia töitä.

Kankaankudonta  
Vihtorintori A        1104110 

Vihtorintori
ma 11.00-13.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kankaankudonta  
Soukainen         1104111 

E. Elon koulu
ma 18.00-20.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm.7.9. mennessä

Kankaankudonta  
Katinhäntä        1104112 

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 14.00-16.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kankaankudonta  
Suontaka        1104113

Suontaan koulu
ti 18.00-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kankaankudonta  
Palttila        1104114 

Palttila
ke 15.00-17.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 9.9. mennessä

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

Kankaankudonta  
Untamala         1104115 

Untamalan kylätalo Ventola
to 13.30-15.45
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kankaankudonta  
Vihtorintori B        1104116 

Vihtorintori
to 18.00-20.15
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kankaankudonta  
Kouma-Seppälä      1104117 

Soini, Kouma
pe 10.00-12.15
18.9.-11.12. ja 15.1.-9.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kankaankudonta  
Leinmäki        1104118

Leinmäen kylätalo
ke 17.30-19.45
9.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 2.9. mennessä

Kankaankudonta  
Pato       1104119

Padon yhteistalo
to 17.30-19.45
10.9.-10.12. ja 7.1.-8.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tuftaus                           1104137

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
26.9.-27.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm.  18.9. mennessä

Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja pis-
tellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla 
voidaan valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin sisustuk-
seen ja 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 tähän iloiseen ja monipuo-
liseen tekniikkaan. Lyhytkurssi.

Käsityökahvila                 1104139

Kappelimäen koulu - Joka toinen viikko
to 17.00-20.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-22.4.
FM Piia Allén
Kurssimaksu 38 € - Ilm. 7.9. mennessä

Käsityökahvilassa valmistuu pienempiä ja isompia käsitöitä. Ko-
koontumisilla on erilaisia teemoja, mutta aina voi tehdä myös 
omaa muuta käsityötä. Syksyn teemoja ovat mm. neuleasusteet, 
pienet ompelutyöt ja joulun alla valmistettavat joulukoristeet. 
Tarkoituksena on harrastaa yhdessä, saada uusia ideoita sekä 
oppia toinen toisiltamme. Työskentelyn lomassa pidetään pieni 
kahvi-/teetauko.

Virolaisia neuleita          1104141

Kappelimäen koulu
ma 17.30.-20.30
21.9.-12.10.
Vaatturi Aet Abel
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 4.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan virolaisiin neuletekniikoihin. Opetellaan eri-
laisia neuleiden aloituksia, rannekkeita lapasille ja sormikkaille 
sekä erilaisia kiiloja. Tekniikoita voi hyödyntää omiin neuletöihin 
tai tehdä kurssilla virolaiset perinnelapaset tai -sukat. Ne voi ha-
lutessaan tehdä perinteiseen tapaan ohuilla nro 1,25 puikoilla. 
Opettajalta voi tilata puikot ennen kurssin alkua. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi           1104142

Kappelimäen koulu
to 18.00-20.15
17.9.-5.11. ja 4.2.-8.4.
Brita Laine
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja tarvikkeet ja kurs-
silaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- tai hakaketjutekniikalla 
erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, 
joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: -pestyjä pääs-
tä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl -tylppä 
neula, leikkuri, sakset ja metalliviivoitin Pussit on hyvä pestä ja 
vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Indigovärjäys           1104143

Kappelimäen koulu
pe 17.30-20.30 ja la 10.00-16.00
11.9.-12.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 4.9. mennessä

Indigovärjäys poikkeaa muusta kasvivärjäyksestä ja tällä kurssilla 
tutustutaan tähän kiehtovaan ja upean siniseen indigovärjäyk-
seen. Kurssilla voi värjätä sekä lankoja että kankaita. Kurssilaiset 
saavat lähempänä kurssia vielä tarvikelistan. Materiaalimaksu. 
Lyhytkurssi.
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LAITILA
Tallukas  
- jalkineet ommellen          1104145

Kappelimäen koulu
la 10.00-14.30
10.10.-21.11.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele Mäki-
Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 38 € - Ilm. 3.10. mennessä

Tallukas on perinteinen pehmeä ja kevyt pakkasjalkine, joka so-
pii myös sisäkäyttöön. Niiden valmistuksessa voi käyttää erilaisia 
kankaita ja kierrätysmateriaaleja kuten villaista talvitakkia, ulste-
ria, villafilttiä, flanellia jne.. Pohjan voi tehdä paksusta huovasta 
tai espadrilles -kenkien pohjalla. Päällinen ommellaan ja tikataan 
ompelukoneella ja kengän kokoaminen tapahtuu lestin päällä 
käsin ommellen. Ensimmäisellä kerralla ota mukaan kaavapape-
ria ja em. materiaaleja niin katsotaan, mitkä niistä käyvät. Opet-
tajalla on lestejä ja valmistuksessa käytettäviä muita materiaaleja 
ja tarvikkeita (lanka, vahvistuskangas, naulat), joista peritään 5e 
maksu.

Makramee            1104146

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
3.10.-4.10.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 24.9. mennessä

Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makramee solmeilulla. Käy-
tämme ohuita 0.5 – 1 mm makramee- ja vahalankoja sekä helmiä 
ja muita korunosia sekä metallilankoja ja nauhoja, ja 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.

Tutustu tilkkutöihin          1104148

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
24.10.-25.10.
Artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 16.10. mennessä

Aloita kiinnostava tilkkutyöharrastus! Opintoryhmä on tarkoitet-
tu alkeiskurssiksi, joten aikaisempaa osaamista ei tarvita. Kurs-
silla opitaan valitsemaan kankaita tilkkutöihin ja käyttämään 
tilkkutyön leikkuuvälineitä. Perehdytään muutamaan helppoon 
tilkkutyötekniikkaan, vanutikkauksen perusteisiin sekä yleisiin 
ompeluvinkkeihin. Kurssilla voi ommella patalappuja, tyynyn tai 
pussukan oman valinnan mukaan. Voi myös aloittaa pienen pei-
ton tai kassin. Lyhytkurssi.

neuleiden teholauantai 1     1104150

Kappelimäen koulu
la 10.00-14.30
17.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 9.10. mennessä

Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille neuleiden viimeistelystä, huol-
tamisesta, korjaamisesta sekä uudistamisesta kiinnostuneille. 
Kurssilla käydään läpi viimeistelyssä ja huoltamisesta tärkeitä asi-
oita. Opetellaan myös palojen siisti yhdistäminen, ohentuneiden 
kohtien vahvistaminen sekä reikien korjaaminen ja parsiminen. 
Lisäksi tutustutaan mahdollisuuksiin muokata ja uudistaa syys-
tä tai toisesta sopimattomia neuleita kauniiksi ja itselle istuviksi. 
Kurssilaiset voivat tuoda myös mukanaan omia rikkinäisiä tai uu-
distuksen tarpeessa olevia neuleita. Lyhytkurssi.

neuleiden teholauantai 2     1104151

Kappelimäen koulu
la 10.00-14.30
31.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 23.10. mennessä

Kirjoneuleiden upea ja loputtomien mahdollisuuksien maailma 
houkuttelee neulomaan. Kurssilla tutustutaan värivalinnoissa 
huomioitaviin asioihin, käydään läpi lankadominanssia, langan-
ohjaimen käyttöä ja langanjuoksujen sitomista. Käymme päivän 
aikana läpi lisäksi seuraavia tekniikoita: kirjoneuleen neulominen 
nurjalta puolelta, kirjoneuleen aukileikkaus eli steekkaus ja tika-
puutekniikka. Voit harjoitella ja perehtyä tarkemmin yhteen tek-
niikkaan tai kokeilla lyhyemmin jokaista. Lyhytkurssi.

Perinnepuukkokurssi A         1104167

Kappelimäen koulu
ti 18.00-21.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen puukko. Käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan myös uusiomateriaaleja, kuten 
auton jousia ja laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita mu-
kaan kurssille.

Perinnepuukkokurssi B         1104168

Kappelimäen koulu
ke 18.00-21.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen puukko. Käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan uusiomateriaaleja, kuten auton 
jousia ja laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita mukaan 
kurssille.

riukuaidan valmistus          1104169

Untamala
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
5.9.-6.9.
Muinaistekniikan artesaani Veikko Virkkunen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 27.8. mennessä

Valmistetaan riukuaitaa ja tutustutaan siinä tarvittaviin materiaa-
leihin ja työtapoihin. Kurssin pitopaikka Untamalan kirkkomaise-
massa. Lyhytkurssi.

Hopeakoruja  
hiekkavalutekniikalla          1104170

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
21.11.-22.11.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 24 € - Ilm.12.11. mennessä

Tehdään hiekkavalutekniikalla koru tai pienesine hopeasta. Val-
mistetaan 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€, materiaa-
limaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Metallityö                     1104171

Kappelimäen koulu
to 18.00-20.15
17.9.-3.12. ja 7.1.-15.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

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

Lusikkakorut                    1104174

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
12.9.-13.9.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 5.9. mennessä

Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia koruja ja pieniä esi-
neitä taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja pintakäsittele-
mällä. Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten hopeaa). Opettajalta 
voi ostaa hopealankaa ja -levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi 
lusikkaosiin. Tarvikemaksu 5 e ja materiaalimaksu tehtyjen töiden 
mukaan. Lyhytkurssi.

Moottorisahaveiston  
peruskurssi                    1104176

Kaukan kyläkoti
la 9.00-15.00 ja su 9.00-15.00
26.9.-4.10.
Timo Kulmala
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 18.9. mennessä

Moottorisahaveiston peruskurssilla opit moottorisahaveiston 
perusteita käytännössä. Mukaan tarvitset oman sahan ja turva-
varusteet. Kurssin osallistujilta edellytetään sahan käytön hyvää 
ja turvallista hallintaa. Aihioksi voi ottaa metrin pituisen halkaisi-
jaltaan n. 40-50 cm tukin. Kurssipaikalta saatavana aihioita, jotka 
maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Puutyöpiiri, veisto  
ja sähkökitaran valmistus   1104160

Kappelimäen koulun puutyöluokka yläkoulu  
ke 17.30-21.15
23.9.-9.12.  ja 13.1.-14.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 65 € - Ilm. 9.9. mennessä

Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta puusta sekä ka-
lusteiden valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleista. Kurs-
sille voidaan ottaa muutamia valmistamaan sähkökitaraa Jyrkin 
Varjon opissa. Lisäksi lukuvuoden teemana on puun koristeveis-
to. Tutustutaan moldovalaiseen puunveistotapaan. Kurssi ei ko-
koonnu jokaisen kuukauden 3. keskiviikkona.

naisten puutyöpiiri  
keskustassa              1104161

Kappelimäen koulun puutyöluokka yläkoulu  
ma 18.00-21.00
21.9.-7.12. ja 11.1.-19.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 65 € - Ilm. 14.9. mennessä

Valmistetaan erilaisia koriste- ja pieniä käyttöesineitä puusta. 
Ryhmä on tarkoitettu jonkin verran puutöitä aikaisemmin har-
rastaneille. Vuosittain voidaan ottaa mukaan muutamia aivan 
alkeista aloittavia.

Puutyö A Seppälässä          1104162

Väkkäräntie 306
ti 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 8.9. mennessä

Valmistetaan puusta erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä kurssilais-
ten toiveiden mukaan.

Puutyö B Seppälässä          1104163

Väkkäräntie 306
ke 18.00-20.15
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.
Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 8.9. mennessä

Omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia! Tehdään käyttö- ja koris-
te-esineitä kurssilaisten omien toiveiden mukaan.

Huonekalujen kunnostus      1104164

Kappelimäen koulu
to 18.00-21.00
17.9.-3.12. ja 7.1.-25.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 64 € - Ilm. 10.9. mennessä

Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta ja 
uusimista sekä perehtymistä tarkemmin perinteisiin pintakäsitte-
lymenetelmiin.

Hyönteishotelli               1104165

Kappelimäen koulu
ti 18.00-20.00 ja la 10.00-14.00
29.9.-10.10.  
Tuntiopettaja Antti Kalin
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 22.9. mennessä 

Hyönteishotelli marjapensaiden tai omenapuiden läheisyydessä 
parantaa satoa. Samalla tarjoat pölyttäjille arvokkaita pesintä-
paikkoja. Pölyttäjähyönteisten pesintäpaikkojen määrä on vä-
hentynyt. Se on yksi syy sille, miksi hyönteismäärät ovat laskussa 
ympäri maailmaa. Kurssilla valmistetaan erilaisia hyönteishotel-
leja. Ensimmäisellä kerralla ti 19.9. suunnitellaan hotelleja ja pu-
hutaan materiaaleista. Jokainen kerää luonnosta tai kotipihalta 
hotellin täytemateriaalit. Kurssilta saa ostaa muut tarvikkeet. 
Toisella ja kolmannella kerralla keskitytään hyönteishotellien val-
mistamiseen.

Jalkineiden valmistus             1104166

Suutarinliike Mikkonen
to 17.30-20.30
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4.
Suutari Harri Mikkonen
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan suutarin opissa erilaisia nahkajalkineita 
jalkojen mitat huomioiden. Myös muut nahkatyöt, kuten esim. 
reput ja vyöt ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on lastenkengästä 

bootsiin ja huopatossuun. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu, 
joka on esim. noin 100 e bootseista tai noin 60 e puolikengistä. 
Kengät voi valmistaa myös edullisesti kierrätysmateriaaleista.
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LAITILA
Emalointi                             1104177

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
24.10.-25.10.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 16.10. mennessä

Emalointi on ikivanha tekniikka, jossa lasijauhe sulatetaan kupa-
rilaatan pintaan emaliuunissa. Kupari leikataan ja muotoillaan 
ennen sulatusta haluttuun muotoon. Kurssilla valmistetaan pie-
niä esineitä kuten koruja, nappeja ja mosaiikkia. Emalointia voi 
yhdistää myös makrameetekniikkaan. Opettajalta saa ostaa ma-
teriaaleja. Lyhytkurssi.

Perinneleluja ja tonttuja       1104180

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00, pe 17.00-21.00, la 10.00-16.30 ja  
su 10.00-16.30
30.10.-11.11.
Käsityön ja taideaineiden suunnittelijaopettaja, nu-
kentekijä Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 16.10. mennessä

Tule tutustumaan antiikkilelujen ihmeelliseen maailmaan Voit 
valmistaa perinteisin menetelmin Martta-nuken, tontun, antiik-
kinallen, tai perinnepehmon mohairkankaasta: kissan, kanin tai 
koiran. Nukkea valmistaessa opit hiomaan, pohjustamaan ja maa-
laamaan nuken kasvot. Vartalo ommellaan kankaasta ja täytetään 
tiiviiksi sahanpurulla. Perinnepehmot ommellaan käsin mohair-
kankaasta. Pahvinivelet saavat lelut liikuttamaan kaikkia jäseniä ja 
käsin puhalletut lasisilmät saavat lelut elämään. Täytemateriaalina 
käytetään ekokuitua. Saat paljon tietoa lelujen historiasta. Kurs-
silla ehtii valmistamaan yhden työn. Materiaalikustannus Nukesta 
ja tontusta 23 e. Nukkepaketit alkaen 31 e. Perinnepehmolelut 
mohairkankaasta alkaen 35 e/hahmo. Opettajalta voi ostaa ma-
teriaalia. Opettaja lähettää kirjeen kurssista ennen kurssin alkua.

Kädentaitomessut Tampereella, 
lähtö Laitilasta                 1104185

su 9.00-19.00
15.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 12.10. mennessä

Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma Tampereella! Eu-
roopan suurimmat kädentaitomessut tarjoavat lukuisia näyt-
teilleasettajia tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpa-
joja ja näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä ja vinkkejä omaan 
tekemiseen. Matkalle lähdetään Laitilan linja-autoasemalta klo 
9. Paluu n. klo 19. Perilläoloaika messuilla n. 11.30-17.00. Pää-
sylippu sisältyy matkan hintaan. Lisätietoa messuista netissä  
www.tampereenmessut.fi.

Kädentaitojen retki  
Katanpäähän                          1104186

to 9.00-18.00
10.9.
Marita Karlsson ja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 66 € - Ilm. 10.8. mennessä

Kädentaitojen kevätretki tehdään Katanpään linnakesaarelle. 
Lähde mukaan merelle nauttimaan luonnosta, käsitöistä ja käsi-
työn harrastajien seurasta. Matkalla ja perillä on kädentaitoihin 
liittyvää ohjelmaa. Opetellaan mm. makrameeta ja pistokirjontaa 
ja tehdään virkkaamalla tai neulomalla keittiöpyyhe. Retken hin-
taan sisältyy aamukahvit laivalla, lounas, iltapäiväkahvit ja opas-
tus Katanpäässä sekä työpajojen opetus ja ohjeet. Perillä myös 
vapaa-aikaa. Lähtö Uudestakaupungista Pakkahuoneen vierasve-
nesatamasta klo 9 ja paluu noin klo 18. Muista ilmoittaa rajoitteet 
ruokavaliossa. Lyhytkurssi.

Korukurssi                         1104187

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
3.11.-24.11.
Yrittäjä Tuija Kangas
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 28.10. mennessä

Opetellaan koruntekemisen niksejä. Tutustutaan työvälineisiin 
sekä erilaisiin helmiin ja muihin korutarvikkeisiin. Valmistetaan 
eri materiaaleja käyttäen helmiä, ketjuja, korvakoruja, rannekoru-
ja, kirjanmerkkejä jne. Materiaaleja voi ostaa opettajalta, maksu 
käytön mukaan. Työkalumaksu 5€. Lyhytkurssi.

Lasityö         1104193

Varppeen koulu,
la-su 9.00-16.00, 30.1.-31.1.

Lasinsulatus        1104194

Varppeen koulu, 
la-su 9.00-16.00, 13.3.-14.3.

Huovutus         1104138

Kappelimäen koulu, 
la-su 10.00-16.00, 30.1.-31.1.

Lusikkakorut  1104175

Kappelimäen koulu, 
la-su 10.00-16.00, 24.4.-25.4.

Tulossa keväällä mm.

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Tässä syksyllä alkavat kurssit. Useimmat niistä jatkuvat ke-
väällä, mutta muista että keväälle pitää aina ilmoittautua erik-
seen! Katso myös muiden osastojen kielikurssit. Niistäkin saattaa 
löytyä joku sinulle sopiva! 

SUOMEA ULKOMAALAISILLE / 
FInnISH FOr FOrEIGnErS
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja ulko-
maalaisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä 
on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. 
Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne ovat ilmaisia 
niille, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. 
Kaikki kurssit pyritään järjestämään niin, että ne sopivat 
myös vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 1-2 kertaa viikossa, 
pari oppituntia kerralla. Useimmat kurssit sisältävät myös 
opiskelua verkossa. Kurssit alkavat syyskuun puolivälissä 
(viikko 38). 
 
Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 19.8. klo 17.00, 
opiston verkkosivulla (www.vakkaopisto.fi).  

Lisätietoja voi kysyä kieltenopettajalta  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai  puh. 044 585 3100). 

We organize Finnish language courses for foreigners, 
both for beginners and more advanced students. Some 
courses are part of our normal programme and the fees 
are the same as on our other courses. Some courses are 
financed by separate funding and they are free of charge 
for those who have a valid integration plan. We try to 
organize all our courses so that they are suitable also 
for those who work in shifts. Lessons are once or twice 
a week, two lessons per day. In addition, most courses 
include some online studies. The courses start in mid-
September (week 38).

Enrollment starts on Wednesday, August 19 at 17.00, on 
our website (www.vakkaopisto.fi).  

For more information contact language teacher  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

Vi ses!              1202211

Kts. s. 24

Everyday English Starter       1203113

Varppeen koulu
ti 17.30-19.00
15.9.-1.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssi sopii jatkoksi viime talven alkeiskurssilla olleille ja muille 
englannin alkeita vuoden verran opiskelleille. Oppikirjana Eve-
ryday English Starter, Englantia aikuisille (Finn Lectura). Kurssin 
alussa kerrataan kirjan alkupuolen asioita, jonka jälkeen jatketaan 
kappaleesta 5. Taitotaso A1.

Everyday English 2          1203122

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
17.9.-3.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu englantia pari kolme vuotta aiemmin opiskel-
leille. Kurssilla opiskellaan lisää kielen perusrakenteita ja 
sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa ar-
kielämän puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana  
Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn Lectura). Kurssin 
alussa kerrataan parin ensimmäisen kappaleen asiat, jonka jäl-
keen jatketaan kappaleesta 3. Taitotaso A1-A2.

Verhoilu                                   1104188

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.30
15.9.-24.11. ja 12.1.-30.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 8.9. mennessä

Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä käsityöverhoiluna. 
Ensimmäisellä kerralla puretaan verhoilu ja tehdään materiaali-
tilaukset, joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan. Mukana 
kannattaa olla oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, 
pihdit yms. työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen 
ja niittien poistamiseen.

Olkityöt                                   1104189

Kappelimäen koulu
ke 17.30-20.30
4.11.-25.11.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele Mäki-
Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 26.10. mennessä

Himmeli, tähdet, pukki, kranssit jne. ovat perinteisiä olkisia jou-
lukoristeita. Vähemmän tunnettu olkityö on pataluha, joka alku-
aan on ollut pyöreäpohjaisen padan alunen, mutta sopii nykyään 
vaikka ovikranssiksi. Kurssilla valmistetaan erilaisia olkikoristeita 
kaupasta saatavista oljista ja opettajan hankkimista pitkistä ru-
kiin oljista. Ota mukaan, jos sinulla on, puuvillalankaa, pitkä neu-
la, sakset, olkia, pesuvati ja froteepyyhe. Opettajalta saa myös 
materiaaleja ja niistä peritään maksu.

Lasityö                                   1104190

Varppeen koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
3.10.-4.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 25.9. mennessä

Kurssilla voit tehdä perinteistä tiffany-tekniikkaa, kokeilla la-
sinsulatusta tai lasimosaiikkia. Laseja ja materiaaleja voi ostaa 
kurssipaikalta. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyy-
hekumi, viivain, sakset, piirustuspaperia, musta ohutkärkinen ve-
denpitävä tussi. Sulatustöistä sulatusmaksu työn koon mukaan. 
Työkalukorvaus 7e opettajalle. lisätietoja voit kykyä op. 050-
5590056. Kurssi sekä uusille että jatkajille.

Lasinsulatus                            1104191

Varppeen koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
21.11.-22.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 13.11. mennessä

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista tasotöitä, lau-
tasia, vateja, valaisimia, koruja ym. Voit myös tehdä pieniä sula-
tustöitä ulos ripustettavaksi puihin tai metallikehikkoon. Sulatus-
laseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, 
lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta vedenpitävä ohutkär-
kinen tussi, piirustuspaperia. Sulatettavista töistä sulatusmaksu 
työn koon mukaan. Työkalukorvaus 6e opettajalle. Lisätietoja voit 
kysyä op. 050-5590056. Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille.

Hopeaketjun  
alkeiskurssi  1104179

Kappelimäen koulu, 
la-su 10.00-16.00, 13.3.-14.3.

Hyönteishotelli  
kevät    1104172

Kappelimäen koulu,  
ti 16.3. klo 18.00-20.00
ja la 20.3. sekä 16.3. klo 10.00-14.00

Kielet
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Pojehali!                              1206111

Varppeen koulu
to 19.00-20.30
17.9.-3.12.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Vasta-alkajille tarkoitettu tutustumiskurssi venäjän kieleen. Kurs-
silla opitaan venäjän perussanoja ja tavallisia fraaseja. Tärkeimpä-
nä tavoitteena on oppia venäjän kielen aakkoset, jotta vaikkapa 
Venäjän matkalla saa selvää erilaisista kylteistä. Kun kirjaimet 
ovat tuttuja, on varsinaisen kielen opiskelun aloittaminen hel-
pompaa. Monistemateriaali.

Pora 2                              1206123

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
17.9.-3.12.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Venäjän kurssi kieltä pari kolme vuotta opistossa opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös kertauskurssiksi kieltä 
vähän enemmänkin joskus opiskelleille. Oppikirjana Pora! 2, Ve-
näjää aikuisille (Otava). Kurssin alussa kerrataan tarpeen mukaan 
kirjan alku, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 4. Taitotaso A2.

Buenas migas 1                    1207111

Varppeen koulu
ke 17.30-20.00
21.10.-2.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 12.10. mennessä

Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan ääntämis-
tä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan 
tavallisissa arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kiel-

Eläkeläisten atk-kertauskurssi  
             3401101

Laitilan kirjasto
to 12.00-15.00
10.9.-1.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 5.9. mennessä

Kurssilla kerrataan atk-taitoja rauhalliseen tahtiin, kuten tieto-
koneen hallintaa, internetin ja sähköpostin käyttöä, tutustutaan 
erilaisten tiedostojen ja valokuvien käsittelyyn sekä varmuusko-
piointiin. Aiheet voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten 
mukaisia. Kurssi sopii kaikille tietotekniikan kertausta kaipaaville. 
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä 
erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa ole. Myös oman älypuhelimen 
tai tabletin voi ottaa halutessaan kurssille mukaan. Kirjaston lan-
gaton verkko on käytettävissä kurssin aikana.

Tee asiakirjat ja käsittele  
valokuvat ilmaisohjelmilla  3401111

Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
19.11.-10.12.
Opettaja ei vielä tiedossa
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 13.11. mennessä

Kurssilla pääset tutustumaan ilmaiseen ja monipuoliseen am-
mattitason toimisto-ohjelmaan (LibreOffice), sekä kuvankä-
sittelyohjelmaan (Gimp) ja niiden peruskäyttöön. Ota kurssille 
mukaan oma kannettava tietokoneesi. Kyseiset ohjelmat asen-
netaan omalle koneelle ja opetellaan käyttämään niitä opettajan 
ohjaamana. Koulun oma langaton verkko on käytettävissä kurs-
sin aikana..

Opi koodaamaan animaatioiden 
avulla              3401121

Kappelimäen koulu
ma 17.00-20.00
16.11.-7.12.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 10.11. mennessä

Koodaaminen auttaa sinua suunnittelemaan asioita paremmin. 
Koodaus ymmärretään usein väärin. Koodaus ei ole vain pelien 
tekemistä, vaan se liittyy tavattoman moneen elämänalueeseen. 
Koodaus ei ole matematiikkaa, vaan se on lähempänä kieliä, sil-
lä on oma kielioppinsa. Ja koska käyttämässämme koodausoh-
jelmassa Scratch:issa luodaan animaatioita, on enemmän kuin 
todennäköistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia ja 
tapahtumia animaatioon sitä testatessaan. Koodaus on näin luo-
va prosessi! Voit ottaa kurssille mukaan oman kannettavan tieto-
koneen ja käyttää sitä opiskelussa.  Koulun langaton verkko on 
käytettävissä kurssin aikana.

SQL perusteisiin  
tutustuminen            3401122

Kappelimäen koulu
ma 17.00-20.00
26.10.-9.11.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 20.10. mennessä

SQL -kurssi antaa valmiudet relaatiotietokannan ja SQL-kielen 
perusasioiden käyttöön. Kurssi keskittyy ennen kaikkea tietokan-
tahakujen tekemiseen. SQL-kurssi sopii hyvin henkilöille, joiden 
on hyvä tuntea ja osata hyväksikäyttää relaatiotietokantaa, etsiä 
tietoja ja luoda raportteja. Kurssi luo myös hyvän osaamisperus-
tan tietokannan hoidon ja sovelluskehityksen tuntemukseen. 
Kurssi on hyvin käytännönläheinen ja sen käytyään kurssilainen 
voi alkaa käyttää SQL-kieltä tietokannan tietojen analysointiin, ra-
portointiin ja myös päivitykseen. Käsiteltäviä asioita: hakuehdot, 
tiedon lajittelu, liitokset tiedon ryhmittely tietokantataulujen 
luonti, muuttaminen ja poisto sekä tiedon lisääminen, päivitys ja 
poisto. Kurssilla käytetään Oracle-tietokantaa, joka asennetaan 
ohjatusti kurssilaisten omiin tietokoneisiin (Windows), ota siis 
oma kannettava tietokone mukaan kurssille. Koulun oma langa-
ton verkko on käytettävissä kurssin aikana..

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401131

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00
9.9.-9.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan rat-
kaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi 
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman 
tietokoneen tai älypuhelimen ja tabletin. Kokoontumiskerrat ovat 
9.9., 23.9., 11.11., 18.11., 9.12. Pajalle voi osallistua niin monta ker-
taa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Viron kolme lyhytkurssia muodostavat asteittain vai-
keutuvan kokonaisuuden. Voit osallistua yhteen tai 
useampaan osaan, mutta jos olet vasta-alkaja, aloita en-
simmäisestä. Jos osaat jo viroa, voit aloittaa toisesta tai 
kolmannesta osasta, taidoistasi riippuen.

Tere  
- viroa aivan alusta 1298121

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-14.15
23.10.-24.10.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 12.10. mennessä

Tutustumiskurssi viron kieleen aivan aloittelijoille. Kurs-
silla käydään läpi tervehdyksiä ja muuta perussanastoa. 
Samalla tutustutaan suomen ja viron kielen eroihin ja 
yhtäläisyyksiin. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Head reisi  
- matkailuviroa  1298122

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-14.15
6.11.-7.11.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 26.10. mennessä

Kurssi sopii viron kieltä jo jonkin verran osaaville. Kurs-
silla käydään läpi matkailussa ja erilaisissa asiointitilan-
teissa tarvittavaa kieltä. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Loeme ja räägime - luemme 
ja keskustelemme 1298123

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-14.15
13.11.-14.11.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 2.11. mennessä

Pohjaksi riittää edelliset kaksi osaa, mutta sopii enem-
mänkin osaaville. Kurssilla luetaan helpohkoja tekstejä, 
laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan keskustelua 
viroksi. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

tä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava). Ryhmä kokoontuu joka 
toinen viikko lähitunneille ja joka toinen viikko opiskellaan kotoa 
käsin. Opiskelun tukena on kurssin oma kotisivu verkossa, opis-
ton Peda.net-alustalla (salasanan saat opettajalta). Sieltä löytyvät 
sekä opiskeluohjeet, tehtävien vastaukset, että erilaisia lisätehtä-
viä. Sieltä näet myös mitä tunnilla tehtiin ja mitä tuli läksyksi, jos 
et aina pääse tunnille. Taitotaso A1.

Parliamo italiano                    1208132

Varppeen koulu
ma 17.00-18.30
14.9.-7.12.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 7.9. mennessä

Jos olet opiskellut italiaa jo muutamia vuosia ja peruskielioppi on 
pääosin tuttu, tällä kurssilla saat vahvistusta suulliseen kielitai-
toon. Pareittain ja pienryhmissä keskustelemme mm. arkipäivän 
aiheista ja erilaisten pelien ja muiden harjoitusten avulla myös 
sanavarasto karttuu ja kielioppiasiatkin kertaantuvat. Myös opis-
kelijan toiveet pyritään aina ottamaan huomioon tuntien suun-
nittelussa. Tule rohkeasti mukaan! Taitotaso A2-B1. Lähitunteja ei 
ole ihan joka viikko, mutta tämä tarkentuu syksymmällä.

Viittomat puheen tukena 1  1298111

Varppeen koulu
pe 17.30-20.45 ja la 10.00-15.00
20.11.-28.11.
Tulkki Mari Ahtiainen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 9.11. mennessä

Joudutko työssä tai vapaa-aikanasi tilanteisiin, joissa toivoisit 
osaavasi edes vähän viittomia? Tai tarvitsetko kotona lähiomai-
sesi kanssa viittomia puheen tukena? Kahtena viikonloppuna ko-
koontuvalla kurssilla opiskellaan arkipäivän elämässä tarvittavia 
viittomia ja harjoitellaan niiden käyttöä puheen ohessa. Kurssi on 
tarkoitettu vasta-alkajille. Monistemateriaali sisältyy kurssimak-
suun. Lyhytkurssi.

Stepping Stones 1          1203151

Varppeen koulu
ma 18.30-20.00
14.9.-7.12.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 7.9. mennessä

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen kes-
keisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston 
kertaaminen olisi paikallaan. Kirjan aihepiirit liittyvät matkailuun 
ja jokapäiväiseen elämään. Kurssin tavoitteena on kehittää erityi-
sesti suullista kielitaitoa - harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä 
saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana Step-
ping Stones 1 (Finn Lectura). Taitotaso A2-B1. Lähitunteja ei ole 
ihan joka viikko, mutta tämä tarkentuu syksymmällä.

English in Action           1203241

Kts. s. 25

Armchair Travelling          1203263

Kts. s. 25

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana 
useita kielten kursseja.

British vs American 1203161

ma 26.10.-7.12.
Opettajana BA Granger Simmons

Let’s Talk Online!        1203165

ma 5.10.-30.11. 
Opettajana BA Granger Simmons

A la prochaine!  1205111

to 17.9.-3.12.
Opettajana FM Leena Durand

Vamos a practicar 1207226

ma 26.10.-7.12. 
Opettajana FM Päivi Ruusuvuori

Tietotekniikka
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nollahukka                    2198122

Kappelimäen koulun vanha osa - Joka 3. viikko 
la 12.00 -14.00
17.10.-7.11. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 9.10.  mennessä

Zero waste eli nollahukka on elämäntapa, jossa pyritään tuotta-
maan mahdollisimman vähän jätettä. Ensimmäisellä kerralla käy-
dään läpi mitä nollahukka tarkoittaa ja miten omaa jätemäärää 
voi vähentää. Toisella kerralla valmistamme nollahukkaelämään 
sopivia käyttöesineitä kurssilaisten toiveiden mukaan, esimerkik-
si kestohedelmäpusseja tai kestovanulappuja.

Komposti joka kotiin          2198124

Kappelimäen koulun vanha osa 
la 12.00 -15.00
21.11. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 13.11.  mennessä

Kuka tahansa voi kompostoida! Kurssilla käydään läpi erilaiset 
kompostorit ja tutustutaan sisäkomposteihin kuten bokashi- ja 
matokomposteihin ja opetellaan kompostoinnin perusteet.

Puutarhapiiri                    7103150

Kappelimäen koulu 
ma 17.00-19.00
21.9.-9.11. ja 11.1.-8.3. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 14.9. mennessä

Hyvänmielen puutarhapiiri viherpeukaloille. Kokoonnumme ker-
ran viikossa keskustelemaan puutarhanhoidosta ja oppimaan 
uutta. Tutustutaan erilaisiin puutarhanhoitotapoihin ja puutar-
hoihin. Pohditaan myös puutarhan mahdollisuuksia luonnon mo-
nimuotoisuuden edistäjänä ja puutarhanhoidon ympäristövaiku-
tuksia. Kurssi sopii kaikille puutarhanhoidosta kiinnostuneille.

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana 
3D-kursseja

3D-peligrafiikka  
ja animaatiot  3401241

ma 18.00-19.00, 14.9.-19.10., 
opettajana Viope Oy:n kouluttaja

3d-pelikehitys   3401242

ma 18.00-19.00, 26.10.-30.11., 
opettajana Viope Oy:n kouluttaja

Opi tunnistamaan sieniä  
-luento, Uusikaupunki 7198205

Pohitullin koulu
ti 18.00-19.30
8.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Luentomaksu 5 €

Luento sopii syksyn sieniretkien taustaksi ja kaikille sie-
nistä kiinnostuneille. Tutustumme yleisimpiin sieniimme 
kuvien kera: tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymis-
paikat, varusteasioita, ym. metsään ja sieniin liittyviä asi-
oita. Luentomaksu 5 e kerätään luentopaikalla.

Sieniretki   7198206

Retkikohde, lähtö Kalannin SEO:lta
to 17.00-20.00
10.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €

Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä. Säänmu-
kainen varustus. Lähdetään omilla autoilla tai kimppa-
kyydeillä Kalannin SEO:lta klo 17.00. Kurssimaksun 10 
e/perhe voi maksaa käteisellä paikan päällä. Kurssi ei 
sovellu alle kouluikäisille lapsille. Lyhytkurssi

Geokätköilyn peruskurssi    7198110

Varppeen koulu
ke 18.00-19.30
7.10.-21.10. 
Geokätköilijä Petteri Koponen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 30.9.  mennessä

Kurssilla tutustutaan geokätköilyn perusasioihin ja harrastusta 
helpottaviin nikseihin. Käydään läpi kätköilysivustoja internetissä 
ja kätköilyä sekä GPS-laitteella että älypuhelimella. Kurssi sovel-
tuu ihan vasta-alkajille ja jonkin aikaa kätköilyä harrastaneille.

Metsäkylpy               7198120

Retkikohde (Laitila) 
la 12.30-15.00
13.9. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 7.9.  mennessä 

Metsässä sielu lepää – todistetusti. Metsässä oleilu laskee veren-
painetta, lisää vastustuskykyä ja parantaa mielialaa. Metsäkyl-
vyssä keskitymme näihin hyvinvointivaikutuksiin ja lataamme 
akkuja tulevaa kaamosta varten. Metsäkylpyä varten tarvitset 
säänmukaiset varusteet, hyvät jalkineet, istuinalustan ja vesipul-
lon. Kurssilla oleillaan Hautvuoren maisemissa. Yhteislähtö kau-
pungintalon parkkipaikalta klo 12.30. Kimppakyytimahdollisuus. 
Lyhytkurssi.

Hävikkiherkkua              8102109

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
ti 17.00-19.30
6.10.-13.10. 
Luonto- ja ympäristöneuvoja, ravintolakokki Eriika Yli-
niemi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 29.9.  mennessä

Suomalaiset heittävät syömäkelpoista ruokaa roskiin 120-160 
miljoonaa kiloa vuosittain. Kurssilla käydään läpi mitä ruokahä-
vikki on, mistä sitä syntyy ja miten siihen voi vaikuttaa kotikeit-
tiössä. Opettelemme perusreseptejä, joilla pystyy vähentämään 
oman keittiön ruokahävikkiä. Erityisruokavalio ei ole este kurssille 
osallistumiselle.

Puutarhasta pataan               8102110

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
ti 17.00-19.30
15.9.-29.9. 
Ravintolakokki Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 8.9.  mennessä

Opetellaan valmistamaan todellista lähiruokaa eli hyödyntämään 
monipuolisesti oman puutarhan satoa perunasta omenaan ja 
viinimarjoista kesäkurpitsaan. Käydään myös läpi muutama mo-
nipuolinen villivihannes, joita kasvaa tyypillisesti puutarhoissa. 
Erityisruokavalio ei ole este kurssille osallistumiselle.

Miehet keittiössä              8102111

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
ti 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4. 
Seppo Helenius
Kurssimaksu 49 € - Ilm. 8.9.  mennessä

Valmistetaan perinteistä ja maukasta kotiruokaa. Helppoa ja val-
tavan hauskaa. Lisukkeena tarjoillaan huumorilla höystetyt ruo-
anlaitto- ja ruokailuhetket. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu, 
joka maksetaan joka kerralla käteisellä suoraan opettajalle.

Kastikkeet                8102112

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
ti 17.00-19.30
3.11.-10.11. 
Ravintolakokki Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 27.10. mennessä

Opetellaan lämpimien ja kylmien peruskastikkeiden valmistus. 
Erityisruokavalio ei ole este kurssille osallistumiselle.

Voileipäkakut           8102114

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
la 9.30-12.00
3.10. 
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 4.9. mennessä

Valmistetaan kotiin vietäväksi suolainen kinkkukakku. Perehdy-
tään vaihe vaiheelta voileipäkakun tekoon. Mukaan oma suora-
kaiteen muotoinen kakkulautanen. Tarvikemaksu 15 € opettajal-
le. Lyhytkurssi.

Kuppikakut           8102115

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
la 9.00-12.00
14.11. 
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 6.11. mennessä

Leivotaan erimakuisia kuppikakkuja ja koristellaan niitä monin 
eri tekniikoin. Ota mukaan rasia kotiin vietäville herkuille. Tarvi-
kemaksu opettajalle.

Saippuaa ja kylpypommeja  8102120

Kappelimäen koulun kotitalousluokka 
ma 18.00-20.15, pe 18.00-20.15 ja la 10.00-12.15
14.9.-19.9. 
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele Mäki-
Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 7.9.  mennessä

Saippuoiden valmistaminen on mielenkiintoista eikä kovin vaike-
aa. Itse valmistettuja saippuoita on ihana käyttää, koska ne eivät 
esim. kuivata ihoa ja niihin voi lisätä oman lempituoksun. Valmis-
tuksessa käytetään öljyjä, rasvoja, hajusteita, väriaineita, maustei-
ta, kasveja ja lipeää. Kylpypommeista saat ihanan ja virkistävän 
kylvyn jaloille. Ensimmäisellä kerralla on teoriaa, jossa tutustutaan 
saippuan valmistamiseen ja suojavälineisiin sekä käydään läpi, 
mitä välineitä ja aineita kurssilla tarvitaan. Toisella kerralla valmis-
tetaan saippuoita. Kolmannella kerralla arvioidaan aikaansaan-
noksia sekä valmistetaan kylpypommeja. Opettaja tuo tarvittavat 
aineet ja perii niistä maksun noin 10€.

Hyvinvoivat huonekasvit      8102150

Kappelimäen koulun vanha osa 
ti 17.00-19.00
20.10.
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 13.10.  mennessä

Huonekasviharrastus kokee uutta kukoistustaan. Kurssilla käy-
dään läpi huonekasvien perushoito, tuholaistorjunta, kasvualus-
tat ja tutustutaan erilaisiin huonekasvilajeihin.

Sisustussuunnittelu               9999131

Kappelimäen koulun vanha osa
ma 18.00-20.15
22.9.-9.11. 
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 30 €

Kurssilla perehdytään sisustussuunnittelun alkeisiin ja tehdään 
suunnitteluharjoitus tuttuun tilaan, esim. yksi huone omasta ko-
dista. Harjoituksen myötä tutustutaan suunnitteluprosessiin ja 
tuotetaan suunnitelmaan kuuluvia dokumentteja. Harjoittelem-
me mm. pohjapiirroksen piirtämistä käsin ja tilankäytön hahmot-
tamista sen kautta. Teemme materiaali- ja tuotevalintoja ja tutus-
tumme valintojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin.

älypuhelimen kertauskurssi  
(Android, iPhone)                3401132

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00
3.11.-17.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 28.10. mennessä

Kurssilla kerrataan älypuhelimen käyttöä ja käyttötapoja. Käy-
dään läpi muun muassa puheluiden, viestien ja yhteystietojen 
hallintaa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalen-
terin sekä netin, sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä. Lisäksi 
kerrataan älypuhelimien päivitysten ja tietoturvan ajan tasalla 
pitämistä, ohjelmien eli appien käyttöä, sekä niiden hallittua 
asentamista ja poistamista. Oma älypuhelin latureineen ja kaape-
leineen kannattaakin ottaa mukaan kurssille.

Tietokoneen ja älylaitteiden  
siivous ja ylläpito               3401133

Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
29.10.-12.11.
Tietojenkäsittelyn tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 23.10. mennessä

Miten tehdään tietokoneen ja älypuhelimien siivous turhista 
tiedoista ja ohjelmista? Kurssilla tutustutaan esimerkiksi turhien 
ohjelmien ja tiedostojen poistoon tietokoneelta tai älylaitteesta. 
Käydään läpi myös haittaohjelmien ja päivitysten tarkistamista. 
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone tai 
älypuhelin, jota haluaa käyttää käytännön harjoittelussa.

Katso myös verkkokurssit s. 4-5.

Ekovinkkejä mökkiläisille 999120

la 19.9.-26.9.

Silmänruokaa hedelmä- ja  
vihanneskoristeilla  
    8102260

14.9.-31.12.

Käytännön taidot
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      Sovellettu lasten ja nuorten  
      liikuntaryhmä              8301101

Kappelimäen koulun liikuntasali  
ke 17.00-18.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-21.4. 
Opettajana Emilia Andersson, apuohjaaja Runo Allén
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 9.9. mennessä

Matalan kynnyksen liikuntaryhmä soveltuu 7-13-vuotiaille, liikun-
tarajoitteisille lapsille ja nuorille, ja heille, joilla on ongelmia toi-
minnanohjauksessa. Myös arat lapset ovat tervetulleita mukaan. 
Pelaamme tuttuja joukkuepelejä ja leikimme sovelletusti niin, 
että jokainen saa nauttia liikunnan tuomasta ilosta ja hyvästä 
olosta sekä toistensa seurasta. 

      Jumppakoulu 4–6 v.          8301105

Varppeen koulun pieni liikuntasali  
su 12.30-13.30
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Ohjaajina Kiia Ihanmäki ja Verna Vuorela, valvojana 
Ilmari Vuorela
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 11.9. mennessä

Jumppakoulussa alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan 
turvallisesti liikunnan harrastamiseen. Tunnilla liikutaan moni-
puolisesti vahvistaen motorisia perustaitoja erilaisten liikunta- ja 
voimisteluleikkien avulla.

      Muksujen kamppailukerho  
      5–6 v. klo 16 alkava          8301106

Laitilan urheilutalo/painisali  
to 16.00-17.00
10.9.-3.12.  ja 7.1.-29.4.  
Muksujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 3.9. mennessä

Kamppailukerhossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja ku-
ten vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Tu-
tuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteis-
ten sääntöjen mukaan. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita 
ja verryttely- tai collegehousut.

       Voimistelu 7–9 v.           8301107

Varppeen koulun pieni liikuntasali  
su 11.30-12.30
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Ohjaajana Kiia Ihanmäki ja Verna Vuorela,  
valvojana Ilmari Vuorela
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kouluikäisille suunnattu monipuolinen kurssi, jossa yhdistyy ak-
robatia, joukkue- ja tanssillinen voimistelu. Tunnilla harjoitellaan 
voimistelun perusteita, kuten tasapainoa, liikkuvuutta, hyppy-, 
askel- ja vartalosarjoja.

Liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki liikun-
takurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi kun-
totasosi tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 

Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit ovat suunniteltu eri ikäisil-
le ja tasoisille liikkujille. Tunnit parantavat motorisia perustaitoja 
ikätason tai herkkyyskauden mukaan. Lasten- ja nuorten tunneis-
ta voit valita kurssin sen mukaan mikä liikkumistapa sinua eniten 
miellyttää tai mitä liikunnallisia taitoja haluat itsessäsi kehittää.

Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia. Tunneilla keskitytään 
kehon ja mielen hyvinvointiin. Tunti koostuu tasapaino-, liikku-
vuus-, voima-, venytys- ja rentoutusharjoituksista. Tunnit sopivat 
kaiken tasoisille liikkujille.

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

Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haasta-
via. Tunnit sopivat hyvän kuntopohjan omaavalle liikkujalle, mut-
ta myös itseään haastavalle, perusterveelle liikkujalle.

      Koululaisten sählyä  
      Itäkulmalla                    8301108

Itäkulman nuorisoseurantalo  
ke 18.00-19.30
16.9.-25.11.  ja 13.1.-24.3.  
Ohjaajana Markus Soini
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssi sisältää alkulämmittelyn, sählyn pelaamista, tekniikan ja 
temppujen opettelua sekä loppuvenyttelyn. Mukaan omat mai-
lat, suojalasit ja sisäpelikengät.

      Muksujen kamppailukerho  
      5–6 v. klo 17 alkava            8301109

Laitilan urheilutalo/painisali  
to 17.00-18.00
10.9.-3.12.  ja 7.1.-29.4.  
Muksujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 3.9. mennessä

Kamppailukerhossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja ku-
ten vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Tu-
tuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteis-
ten sääntöjen mukaan. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita 
ja verryttely- tai collegehousut.

      Junnujen kamppailukerho  
      7–9 v. klo 18 alkava            8301110

Laitilan urheilutalo/painisali  
to 18.00-19.00
10.9.-3.12.  ja 7.1.-29.4.  
Junnujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 3.9. mennessä

Junnujen kamppailukerhossa harjoitellaan judotekniikoita ku-
ten vastustajan hallitsemista matossa (sidonnat), kaatumista 
(ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen 
kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mukaan. Judo kehittää ta-
sapuolisesti kestävyyttä, voimaa, nopeutta, notkeutta sekä tasa-
painoa ja ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita ja 
verryttelyhousut tai collegehousut.

       Junnujen kamppailukerho  
      8–10 v. klo 19 jatkoryhmä 8301111

Laitilan urheilutalo/painisali  
to 19.00-20.00
10.9.-3.12.  ja 7.1.-29.4.  
Junnujudo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 3.9. mennessä

JATKORYHMÄ viime kaudella mukana olleille. Junnujen kamp-
pailukerhossa harjoitellaan judotekniikoita kuten vastustajan 
hallitsemista matossa (sidonnat), kaatumista (ukemit) ja heitto-
ja. Tutuksi tulevat lisäksi käytöstavat ja toisen kunnioittaminen 
yhteisten sääntöjen mukaan. Judo kehittää tasapuolisesti kestä-
vyyttä, voimaa, nopeutta, notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyt-
tä. Alkuun varusteiksi pitkähihainen T-paita ja verryttelyhousut 
tai collegehousut.

       Karate lapsille/nuorille   8301113

Laitilan urheilutalo/painisali  
ti 18.00-19.00
15.9.-1.12.  
12.1.-27.4.  
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä 

Nuorten karate-kurssilla harjoitellaan Shito Ryu -tyylin taistelula-
jin perustekniikoita. Tunti keskittyy kehon liikkuvuuden ja varta-
lon hallinnan parantamiseen. Ohjelma sisältää harjoituksia kuvi-
teltua vastustajaa vastaan; lyönti- ja potkuharjoituksia, estämistä 
sekä taistelutekniikkaa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille, ikä n. 
7-14 v. Varusteina urheiluhousut ja t-paita, ei kenkiä. Opettajana 
karaten mustan vyön omaava Marian Dumitru. Kurssin opetus-
kieli on englanti/osittain suomi.

Practical basic techniques in training the SHITO RYU style of 
Martial Arts, stretching methods, correct and develop mobility, 
exercises for stronger and faster punches and kicks, blocking 
exercises, fight techniques, positions and katas (fight with  
maginary opponents). The course is suitable for both girls and 
boys age 7-14. Training equipment: sports pants, a T-shirt and no 
shoes. Notice! Teaching language is English/partly Finnish.

      Akrobaattinen jooga,  
      syksy             8301114

FinnLamex-halli, Peilisali  
la 10.00-12.00 ja su 10.00-12.00
31.10.-1.11.  
Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 16.10. mennessä

Akrobaattisen joogan lyhytkurssilla tutustutaan jo hieman vaativim-
piin jooga-asanoihin. Teemoina ovat sekä seisoma- että käsitasapai-
noliikkeet ja kehonhallinnan kehittäminen erilaisten asanaharjoi-
tusten kautta. Tutustumme myös inversioihin eli ylösalaisin oleviin 
asanoihin. Tunnilla opit miten hieman vaativimmissa jooga-asanois-
sa kehonhallintaa tuetaan muun muassa hengityksen avulla. Kurssi 
sopii hyvässä fyysisessä kunnossa oleville ja jo joogan perusteet tun-
teville. Mukaan joustavat vaatteet, oma joogamatto sekä vesipullo.

       Hathajooga A             8301115

Opistotalo  
la 13.00-14.30
3.10.-12.12. ja 9.1.-27.3.  
Joogaohjaaja Wilen-Kaitila Riitta
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 26.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä moni-
puolisia joogaliikkeitä ja -asanoita jotka venyttävät, vahvistavat, 
virkistävät, rentouttavat ja tasapainottavat lempeästi koko ke-
hoa. Keskittymiskyky paranee ja opit olemaan paremmin läsnä 
tässä hetkessä. Kurssi sopii sekä vasta-alkajalle että aiemmin 
joogaa harrastaneelle. Oma joogamatto ja rento vaatetus.

       Hathajooga B             8301117

Opistotalo  
ti 17.45-19.15
16.9.-9.12.  ja 13.1.-7.4.  
Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla tehdään rauhallinen puolentoista tunnin joogahar-
joitus, jonka rakenne perustuu Suomen joogaliiton ohjeistuk-
seen. Harjoitus alkaa aina virittäytymisellä, jonka jälkeen tulee 
lämmittely ja valmisteluvaiheet, jotka tähtäävät sen kertaiseen 
tavoiteasanaan. Näiden jälkeen palataan rentouttavaan harjoi-
tuksen vastaanottamisvaiheeseen. Sama ohjelma toistuu 3-4 
kertaa. Mukaan tarvitaan joustava vaatetus ja oma joogamatto. 
Huom! Ei kokoontumista 18.11.

       äijäjooga             8301118

Opistotalo  
ti 19.30-21.00
16.9.-9.12.  ja 13.1.-7.4.  
Joogaohjaaja Ilse Becker
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 9.9. mennessä

Äijäjooga on hathajoogaa ja harjoitus perustuu Suomen jooga-
liiton ohjeistukseen, jossa harjoitus alkaa aina virittäytymisellä ja 
siitä edetään pikkuhiljaa kohti harjoituksen tavoiteasanaa. Harjoi-
tusohjelma on mukautettu äijille sopivaksi. Äijäjoogan kehittäjä, 
Veikko Tarvainen, sanoo sen soveltuvuudesta mm. ”Mitä jäykempi 
äijä, sen parempi”. Harjoitus on jokaiselle mahdollinen. Kaikessa 
rauhassa kukin venyy oman mittansa ja aikansa. Ei kilpailua vaan 
keskittymistä omaan kehoon ja mieleen. Mukaan tarvitaan jousta-
va, lämmin asu ja oma alusta. Huom! Ei kokoontumista 18.11. 

       Kehonhuolto A          8301119

Laitilan Urheilutalon sali  
ma 18.30-19.30
14.9.-7.12.  ja 11.1.-26.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 7.9. mennessä

Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. Tunnilla tehdään esim. 
syvävenyttelyjä, aktiivisia liikkuvuusharjoitteita, dynaamisia 
venytyksiä ja kiertoliikkeitä, tasapainoharjoituksia, Asahia sekä 
käsitellään lihaskalvoja rullalla ja krapalla. Tänä vuonna ohjel-
massa myös Pilateksen alkeita. Oma jumppamatto ja vesipullo 
mukaan. Huom! Ei tuntia 2.11.

      Liikkuvuus ja kehonhuolto 8301120

FinnLamex-halli, Peilisali  
ti 11.00-12.00
15.9.-1.12.  ja 12.1.-20.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tunnilla avataan, rentoutetaan, venytetään lihaksia, lihaskal-
voja ja jänteitä erilaisin menetelmin sekä välinein. Välineinä 
käytetään sekä perinteistä että kahvallista foamrolleria, gua 
sha-krapaa triggerpalloja ja keppiä. Välineiden avulla poistat li-
haskireyttä, parannat verenkiertoa, aktivoit hermostoa sekä teet 
rentoutumisharjoituksia. Foamrollerilla palautetaan pehmytku-
dosten sekä lihaskalvojen eheys ja pituus. Tulemme tekemään 
myös Asahia, erilaisia venyttelytekniikoita sekä Pilateksen alkei-
ta. Tunti suositellaan yhdistämään sitä edeltävän niska-hartia-
tunnin kanssa peräkkäin, jolloin saadaan parhaimmat tulokset 
kehonhuollosta. Mieluiten omat välineet mukaan. Jonkin verran 
niitä löytyy myös lainaan. Huom! Ei tuntia ti 3.11.

Liikunta ja terveys
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LAITILA
       Lattarimix           8301121

Laitilan Urheilutalon sali  
ke 17.00-18.00
16.9.-9.12.  ja 13.1.-28.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 9.9. mennessä

Tanssin iloa helpoin askelkuvioin. Musiikkia laidasta laitaan 
eripuolilta maailmaa. Välissä (1-2 kappaletta/tunti) lihaskuntoa 
musiikin tahtiin. Vesipullo ja mukavat tossut varusteina.

      Kehonhuolto B          8301122

Laitilan Urheilutalon sali  
ke 19.00-19.30
16.9.-9.12.  ja 13.1.-28.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 9.9. mennessä

Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. Tunnilla tehdään esim. 
syvävenyttelyjä, aktiivisia liikkuvuusharjoitteita, dynaamisia 
venytyksiä ja kiertoliikkeitä, tasapainoharjoituksia, Asahia sekä 
käsitellään lihaskalvoja rullalla ja krapalla. Tänä vuonna ohjel-
massa myös Pilateksen alkeita. Oma jumppamatto ja vesipullo 
mukaan.

      Kuntojumppa  
      ja kehonhuolto              8301124

FinnLamex-halli, Peilisali  
pe 16.30-18.00
18.9.-4.12.  ja 15.1.-26.3.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kaikenkuntoisille kuntoliikkujille. Monipuolista lihaskuntoa ja lii-
kuntaa eri välineitä hyödyntäen. Loppuun perusteellinen palaut-
telu joko venytellen tai kehonhuollon välineitä käyttäen.

      Lattarimix aamu               8301125

Laitilan Urheilutalon sali  
ma 9.30-10.30
14.9.-7.12.  ja 11.1.-26.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tanssin iloa helpoin askelkuvioin. Musiikkia laidasta laitaan eri-
puolilta maailmaa. Välissä (1-2 kappaletta/tunti) lihaskuntoa 
musiikin tahtiin. Vesipullo ja mukavat tossut varusteina. Huom! 
Ei tuntia 2.11.

      XXL-dance           8301126

Laitilan Terveyskoti  
ma 18.30-19.30
14.9.-23.11. ja 11.1.-12.4.  
XXL-Dance ohjaaja Mari Lampinen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 7.9. mennessä

XXL-Dance® on liikuntamuoto niille, joiden painoindeksi on 30 tai 
yli, ja jotka haluavat tanssia ilman pakko liikkua -fiilistä ja ryppyä 
otsassa. Se on matalan kynnyksen liikuntaa, joka sopii monille. 
Mitään ei tarvitse osata valmiiksi, ja tekemisestä nauttiminen on 
pääasia. Tunnilla tärkeintä on hauskanpito, irrottelu ja heittäyty-
minen, mutta samalla myös uuden oppiminen, itsensä haastami-
nen ja itsensä ylittäminen.

      Core A                8301127

FinnLamex-halli, Peilisali  
ti 9.00-10.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Core-tunnilla (core=ydin) harjoitetaan keskivartalon syviä ja pin-
nallisia lihaksia, minkä myötä kehonhallinta, ydintuki ja tasapaino 
paranevat. Tunnilla opitaan kannattelemaan kehoa ryhdikkäästi. 
Core sopii niin aloittelijoille kuin jo pitkään liikuntaa harrastaneil-
le. Treenin rankkuusastetta voi itse säädellä, joten se on ihanteel-
linen harjoitus jokaiseen elämäntilanteeseen. Tunti alkaa aina 
kevyellä lämmittelyllä, jossa kehoa avataan rauhallisilla ja yksin-
kertaisilla liikkeillä. Mukana on jonkin verran pilateksen alkeita. 
Varsinaisessa treeniosuudessa harjoitetaan keskivartalon lihak-
sista vatsaa, selkää ja pakaroita monipuolisesti. Lopussa tehdään 
lyhyet venyttelyt. Tunti ei sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisä-
liikuntavarusteet, vesipullo ja pieni pyyhe. Huom! Ei tuntia ti 3.11.

      Kahvakuula           8301133

Laitilan Urheilutalon sali  
ke 18.00-19.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-28.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Käydään läpi kahvakuulaurheilun perusliikkeet. Tunti rakentuu 
vaihtelevista teemoista, treenataan otekestävyyttä ja liikepatte-
reita, joissa erityisesti tekniikkaharjoitteita. Jonkin verran myös 
muuta koko kehoa haastavaa toiminnallista harjoittelua. Oma 
kuula, juomapullo ja jumppamatto mukaan. 
     

      Pumppitreeni           8301134

FinnLamex-halli, Peilisali  
to 18.30-19.30
17.9.-3.12.  ja 14.1.-29.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Magdalena Norrgård 
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tehokas tunti! Pumppitreeni sopii sinulle, jos tavoitteenasi on 
kiinteytyä ja kehittää lihaksistoasi. Tunnilla treenataan kaikki 
päälihasryhmät läpi eli tunti on paljon enemmän kuin kyykkyjä. 
Tehokkaalla lihaskuormituksella elimistön ja lihasten kyky vas-
tustaa väsymystä kasvaa. Ohjelma koostuu voimaharjoittelusta 
levypainoilla ja tangolla, keskivartalon hallinnasta sekä sykkeen 
nostatuksesta.

      rVP            8301135

Varppeen koulun iso liikuntasali  
ti 19.00-20.00
15.9.-1.12.  ja 12.1.-20.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Magdalena Norrgård 
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen lämmittely. Lihaskun-
to-osuus, jossa keskitytään reisien, vatsan ja pakaroiden alueen 
lihaksiin. Lopussa venyttely. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

      nuorten voimaharjoittelu 8301136

FinnLamex-halli, Peilisali  
su 17.15-18.15
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Yleisurheiluohjaaja Ilmari Vuorela
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 11.9. mennessä

Nuorille suunnattu voimaharjoittelun peruskurssi, jossa keskity-
tään oikeiden kuntosaliliikkeiden ja liikeratojen opetteluun mm. 
keppiä ja kuntopalloa hyödyntäen. Jokaisella kerralla keskitytään 
lihaskunnon tehokkaaseen kehittämiseen erilaisten voimahar-
joitteiden kautta.

      Juoksukoulu           8301137

Kokoontuminen FinnLamex-hallin edessä  
su 16.00-17.00
20.9.-25.10.  
Yleisurheiluohjaaja Ilmari Vuorela
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kuuden kerran juoksukoulussa tehdään juoksutekniikkaa tukevia 
harjoitteita kuten koordinaatioita, juoksudrillejä ja juoksulihaksia 
vahvistavia liikkeitä. Monipuoliset juoksuharjoitteet parantavat 
hapenottokykyä, juoksun taloudellisuutta, nopeutta ja koko var-
talon lihaskuntoa. Juoksukoulu toteutetaan ulkona. Kokoontumi-
nen aina joka kerralla FinnLamex -hallin edessä, josta siirrytään 
joko yu-kentälle tai pururadalle.

      äijäjumppa           8301138

Finnlamex-halli
su 10.30-11.30
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4. 
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kaikkien miesten kohtaamispaikka ikään, kokoon ja kuntoon 
katsomatta. Selkeää, vaihtelevaa ja haasteellista treeniä musiikin 
tahdissa kaikille lihasryhmille. Jokainen treenaa oman kuntonsa 
mukaan. Tunnilla myös huolletaan kehoa. Tunnin sisällössä huo-
mioidaan myös kurssilaisten liikuntatoiveet. Tunnilla tarvitaan 
jumppamatto, vesipullo, sisäurheilukengät ja repullinen huumo-
ria!

      Bootcamp           8301139

Finnlamex-halli
su 13.00-14.00
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tunti on suunniteltu haastamaan sinut joka haluat kohottaa kun-
toasi ja haastaa itseäsi kunnon tehorääkillä. Tunnilla ei turhaan 
pidetä taukoja, vaan mennään kovaa alusta loppuun asti! Tunti 
kehittää kimmoisuutta, hapenottokykyä, lihaskuntoa, kestävyyt-
tä ja polttaa tehokkaasti rasvaa. Tunnin aikana kuuluu tuntua 
vähän pahalta, mutta tunnin jälkeen olo on mahtava! Tunnilla 
tarvitaan kahvakuula, hyppynaru, jumppamatto, juomapullo ja 
kunnon annos treeniasennetta.

      naisten kuntojumppa  
      aamu                 8301128

Laitilan Urheilutalon sali  
ma 10.30-11.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-3.5.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihaskuntoon, kehonhallin-
taan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. Käytetään oman kehon painoa ja 
eri välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-selkä, 
rvp, keppijumppa jne. Huom: Ei tuntia ma 2.11.

      naisten kuntojumppa  
      ilta                8301129

Laitilan Urheilutalon sali
ma 17.30-18.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-3.5.
Katja Kataja, liikunnan AT, PT
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tervetuloa jumppaan, joka keskittyy lihaskuntoon, kehonhallin-
taan, ryhtiin ja liikkuvuuteen. Käytetään oman kehon painoa ja 
eri välineitä. Lukukauden aikana eri teemoja, esim. niska-selkä, 
rvp, keppijumppa jne. Tähän jumppaan voivat osallistua ne, jot-
ka haluavat jumpata aamupäivällä ja myös vuorotyöläiset ovat 
tervetulleita. Vuorotyöläiset voivat valita viikoittain osallistuvatko 
kuntojumpan aamu- vai iltavuoroon. Aamun kuntojumppa ko-
koontuu 10.30 - 11.30. Huom! Ei tuntia ma 2.11.

      Core B             8301130

Finnlamex-halli
su 14.00-15.00
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tunti koostuu monipuolisesti keskivartaloa vahvistavista harjoit-
teista, jotka tehdään oman kehon painoa apuna käyttäen. Tunnin 
alussa lämmitellään ja herätellään kehoa erilaisin kierroin, rul-
lauksin ja tasapainoa vaativin liikkein. Vahvistavat liikkeet koh-
distetaan keskivartalon syville ja pinnallisille vatsalihaksille sekä 
selän ja lantion lihaksille. Tunnin loppu käytetään rauhallisiin ve-
nytyksiin. Tunnilla tarvitaan jumppamatto ja vesipullo.

      Polkujuoksu tutuksi         8301131

Retkikohde (Laitila)  
ma 17.30-18.45
14.9.-19.10.  
Polkujuoksuohjaaja Kirsi Järvelä
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kuuden kerran lyhytkurssi. Polkujuoksu on luontoliikuntaa, jossa 
nimensä mukaisesti juostaan poluilla. Usein juokseminen tapah-
tuu lähimetsissä tai vaellus- ja retkeilyreiteillä. Polkujuoksussa 
vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat. Polkujuoksu on moni-
puolinen laji, sillä siinä tarvitaan niin kestävyyttä, ketteryyttä, 
koordinaatiota kuin tasapainoakin. Vaihteleva maasto vahvistaa 
myös kehon eri lihaksia monipuolisesti. Poluilla juokseminen vaa-
tii myös seikkailumieltä – vähintään kengät kastuvat jossain vai-
heessa. Polkujuoksukurssilla tutustumme tämän lajin eri muotoi-
hin, käymme lähialueen poluilla juoksemassa, harjoittelemassa 
tekniikkaa ja koordinaatiota sekä teemme polkujuoksuun sopivia 
lihaskuntoharjoitteita. Jos olet perusterve, omaat aimo annoksen 
seikkailumieltä sekä haluat oppia juoksemaan poluilla – terve-
tuloa mukaan! Harjoittelemme hymyssä suin syksyisestä säästä 
nauttien! Kurssi toteutetaan ulkona eli ulkovarustus ja lenkkijal-
kineet tarvitaan.

      Porrastreeni           8301132

Retkikohde (Laitila)  
ma 19.00-20.00
14.9.-19.10.  
Polkujuoksuohjaaja Kirsi Järvelä
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kuuden kerran lyhytkurssi uusilla juoksuportailla. Haluatko vaih-
telua perinteiselle lenkillesi tai maanantaijumpallesi? Porrastree-
ni tuo mukavaa vaihtelua tavalliselle juoksulenkille tai perintei-
selle jumpalle. Porrastreenissä tehdään eritehoisia harjoitteita, 
nostetaan välillä sykettä, kehitetään jalkojen voimaa, lihaskes-
tävyyttä, lihasten kimmoisuutta ja räjähtävyyttä koordinaatiota 
unohtamatta. Tällä kurssilla mennään hymyssä suin, yhdessä, 
mutta kuitenkin jokainen oman kuntotasonsa mukaan. Jokaisen 
tunnin sisältöön kuuluu hyvä alkulämmittely sekä tehokas treeni 
loppuverryttelyä unohtamatta. Tervetuloa mukaan testaamaan 
miten monella eri tavalla portaita voikaan nousta ja mitä kaikkia 
lihaksia portaissa voikaan käyttää. Kurssi toteutetaan ulkona eli 
ulkovarustus ja lenkkijalkineet tarvitaan.
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LAITILA
      Combat fitness          8301143

Laitilan urheilutalo/painisali  
ti 19.00-20.00
15.9.-1.12.  ja 12.1.-27.4.  
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä

Vauhdikas ja energinen tunti sisältää potku- ja lyöntisarjoja. Liik-
keet perustuvat kamppailulajien tekniikoihin. Treeni koostuu 
haastavista sarjoista, jotka nostavat sykettä, kehittävät kehonhal-
lintaa ja lihaskuntoa. Treeni sopii kaikille, jotka haluavat kohottaa 
fyysistä kuntoaan, polttaa kaloreita ja oppia itsepuolustusteknii-
koita. Huom! Kurssin opetuskieli on englanti/suomi.

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/Finnish.

      niska-hartiaseudun  
      jumppa                    8301144

FinnLamex-halli, Peilisali  
ti 10.00-11.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 8.9. mennessä

Terveysliikuntatunti, joka sopii erityisen hyvin niska-, hartia-, ja 
selkävaivaisille. Käytetään vaihtelevasti eri välineitä: esim. keppiä, 
isoa jumppapalloa, painokiekkoja ja mattoa. Tunnilla tehdään 
koko vartaloa avaavia ja vahvistavia liikkeitä musiikin tahtiin. Tun-
ti ei sisällä vaikeita askelsarjoja tai liikkeitä. Voit yhdistää tämän 
tunnin sitä seuraavaan liikkuvuus ja kehonhuoltotuntiin. Huom! 
Ei tuntia ti 3.11.

            FytoFit & Fascia          8301145

Finnlamex-halli
su 11.30-13.00
20.9.-29.11. ja 10.1.-25.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tunnin alussa lämmitellään kepillä ja jättipallolla musiikin tahtiin. 
Liikkeet avaavat sekä vahvistavat lihaksia. Lämmittelyn jälkeen 
jatketaan myofaskiaalisella liikkuvuusharjoittelulla ja tehdään 
dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille. Lopuksi faskiakä-
sittely krapalla. Tunnilla tarvitaan jättipallo 65cm, keppi, jumppa-
matto, gua-sha krapa ja vesipullo.

      naisten kuntoliikuntaa  
      Itäkulmalla           8301147

Itäkulman nuorisoseurantalo  
to 18.30-19.30
17.9.-26.11. ja 14.1.-25.3.  
Ohjaajana Taru Nieminen
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Käydään läpi kaikki lihasryhmät. Alkuverryttelyssä nostetaan sy-
kettä helpoilla askelluksilla, jonka jälkeen tehdään kiinteyttävät 
ja vahvistavat lihaskuntoliikkeet. Lopuksi venyttelyt. Kokoontu-
minen syksyllä Katinhännässä nuorisoseurantalolla ja keväällä 
Itäkulman koululla.

      Liikuntaa Itäkulmalla       8301149

Itäkulman nuorisoseurantalo  
ti 18.00-19.30
29.9.-8.12. ja 12.1.-30.3.  
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 21.9. mennessä

Sisältää alkulämmittelyn ja sen jälkeen ohjattuna erilaista liikun-
taa, jumppaa, kuntopiiriä, lentopalloa ym. Lopuksi venytellään. 
Ota mukaasi jumppa-alusta, sopivat jalkineet ja juomapullo.

      Ikämiesten kuntopiiri      8301150

Laitilan Urheilutalon sali  
to 19.00-21.00
17.9.-3.12. ja 7.1.-15.4.  
Ohjaajana Jari Kiveinen
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 10.9. mennessä

Sisältää alkuverryttelyn, ohjattua jumppaa ja pääosin lentopal-
loa. Kurssi on tarkoitettu yli 35-vuotiaille kuntoilijoille.

      Lattarimix Suontakana    8301154

Suontaan koulu  
to 17.30-18.15
17.9.-3.12. ja 14.1.-6.5.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tanssin iloa helpoin askelkuvioin. Musiikkia laidasta laitaan eri 
puolilta maailmaa. Mukana myös lyhyt lihaskunto-osio. Varustei-
na mukavat tossut sekä vesipullo. Huom! Ei tuntia to 1.10., 21.1, 
18.2. eikä 25.3.

      Kuntoliikuntaa Suontakana 8301155

Suontaan koulu  
to 18.15-19.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-6.5.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Lihaskuntoa, kehonhallintaa, ryhtiä ja liikkuvuutta. Käytetään 
oman kehon painoa ja eri välineitä. Lukukauden aikana eri tee-
moja esim. niska-selkä, rvp, keppijumppaa jne. Huom! Ei tuntia to 
1.10., 21.1., 18.2., eikä 25.3.

      Kehonhuoltoa Suontakana 8301156

Suontaan koulu  
to 19.00-19.45
17.9.-3.12. ja 14.1.-6.5.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Liikkuvuutta parantava ja ylläpitävä tunti. Tunnilla tehdään esim. 
syvävenyttelyjä, aktiivisia liikkuvuusharjoitteita, dynaamisia ve-
nytyksiä ja kiertoliikkeitä sekä käsitellään lihaskalvoja rullalla ja 
krapalla. Oma jumppamatto ja vesipullo mukaan. Huom! Ei tuntia 
to 1.10., 21.1., 18.2. eikä 25.3.

      Sydänliikkuja             8301165

Laitilan Urheilutalon sali  
ma 16.00-17.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-3.5. 
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 7.9. mennessä

Terveysliikuntaa ylläpitämään lihaskuntoa, koordinaatiota ja ta-
sapainoa. Liikkeet teemme joko tuolijumppana tai seisten, väli-
neenä esimerkiksi keppi tai kuminauha. Joskus tunti toteutetaan 
kiertoharjoitteluna leppoisaan tahtiin. Et tarvitse mukaan jump-
pamattoa vaan teemme venyttelyjä joko seisten tai istuen. Mu-
kaan kannattaa ottaa vesipullo sekä sisäliikuntatossut. Huom! Ei 
tuntia ma 2.11. 

                 Jumppamaratonilla  
                  piristystä pimeyteen 8301170

FinnLamex-halli  
la 10.30-14.00
7.11.  
Useita ohjaajia
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 30.10. mennessä

Syksyn pimeyttä piristävä lauantain jumppatapahtuma, jossa 
jokaiselle sopivia erilaisia tunteja. Tapahtuma alkaa klo 10.45 yh-
teisellä alkulämmittelyllä, sisään pääsee klo 10.30. Tasatunnein 
alkavilla tunneilla tarjolla pilatesta, reisi-vatsa-pakara -treeniä, 
hulatreeniä ym.

      Tuolijumppa             8301171

Opistotalo  
ma 12.00-13.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-3.5.  
Liikunnan AT, PT Katja Kataja
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tuolijumpassa jumpataan istuallaan ja jokainen voi tehdä liikkeet 
oman kuntonsa ja vointinsa mukaan. Lihaskuntoa harjoitellaan 
melkein huomaamatta. Sisältää jokaiselle sopivia venyttelyitä ja 
jumppaliikkeitä. Tavoitteena on kunnon ja yleisen toimintakyvyn 
ylläpitäminen. Huom! Ei tuntia ma 2.11.

      Kuntoliikunta yli 65-vuotiaille         
                            8301172

Laitilan Terveyskoti  
ti 10.15-11.15
15.9.-17.11. ja 12.1.-6.4.  
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 8.9. mennessä

Ikääntyneille sopivaa musiikkiliikuntaa, jonka sisältö ja ohjaaja 

vaihtelevat. Mukaan ei tarvita omia välineitä. Ohjelmat kuormit-
tavat ja virkistävät sopivasti koko kehoa.

      Ikäihmisten kuntosali A  8301183

Laitilan Terveyskoti  
ti 13.00-14.00
15.9.-17.11. ja 12.1.-6.4. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

      Ikäihmisten kuntosali B  8301184

Laitilan Terveyskoti  
ti 15.00-16.00
15.9.-17.11.  ja 12.1.-6.4. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

      Ikäihmisten kuntosali C  8301185

Laitilan Terveyskoti  
to 9.45-10.45
17.9.-19.11. ja 14.1.-15.4.  
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu senioriliikunnan vaih-
toehdoksi. Ohjauksessa käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja 
sisältää alkulämmittelyn lisäksi harjoittelua kuntovälinein ja 
ikäihmisille suunnitelluin laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava 
venyttelytuokio.

      Allasvoimistelu A  
                      8301186

Laitilan Terveyskoti  
ti 12.00-12.45
15.9.-17.11.  ja 12.1.-6.4. 
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

      Allasvoimistelu B  
                     8301187

Laitilan Terveyskoti  
to 11.00-11.45
17.9.-19.11. ja 14.1.-15.4. 
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

      Allasvoimistelu C  
                      8301188

Laitilan Terveyskoti  
pe 10.30-11.15
18.9.-20.11.  ja 15.1.-16.4. 
Kurssilla useita ohjaajia
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 11.9. mennessä

Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä vedessä pienessä 
ryhmässä. Allas on 140 cm syvä ja tasapohjainen sekä soveltuu 
hyvin ikäihmiselle tai liikuntarajoitteisellekin. Altaaseen menoa 
helpottavat kaiteet sekä hissi. Reippaan alkulämmittelyn jälkeen 
tehdään lihaskuntoharjoitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyt-
tä venyttelyä ja rentoutus.

      XXL-Aqua           8301189

Laitilan Terveyskoti  
ma 17.30-18.15
14.9.-23.11.  ja 11.1.-12.4.
XXL-Dance ohjaaja Mari Lampinen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 7.9. mennessä

XXL-Aqua on tanssia vedessä. Vesi säästää niveliä ja muokkaa 
liikkeen pehmeämmäksi, mutta tarjoaa samalla vastusta ja nos-
tetta. Elementtinä se mahdollistaa liikunnan nautinnon monelle 
sellaisellekin henkilölle, jolle kuivalla maalla tanssiminen tai muu 
liikunta ei oikein sovellu. Koreografiat ovat hyvin yksinkertaisia. 
Tärkeintä on, että keho ylipäänsä liikkuu. XXL-Dance® on liikun-
tamuoto niille, joiden painoindeksi on 30 tai yli, ja jotka haluavat 
tanssia ilman pakko liikkua -fiilistä ja ryppyä otsassa. Se on ma-
talan kynnyksen liikuntaa, joka sopii monille. Mitään ei tarvitse 
osata valmiiksi, ja tekemisestä nauttiminen on pääasia.
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LAITILA

      Vesijumppa A           8301191

Laitilan uimahalli  
ma 19.00-19.45
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

      Vesijumppa B           8301192

Laitilan uimahalli  
ke 19.00-19.45
16.9.-2.12.  ja 13.1.-7.4.  
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 9.9. mennessä

Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin vesijumppa-al-
taassa. Käytössä erilaisia vesiliikuntavälineitä lihaskunto- ja jump-
paliikkeiden tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja soveltuu 
parhaiten työikäisille. Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin 
sisäänpääsymaksu.

      Vesijuoksu           8301193

Laitilan uimahalli  
ma 19.45-20.30
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 7.9. mennessä

Syvänvedenjumpassa käytetään vesivöitä, joilla vesijuostaan 
sekä tehdään erilaisia lihaskunto- ja jumppaliikkeitä. Tunti on 
tehokas, mutta sovellettavissa jokaiselle oman kunnon mukaan. 
Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

      Erityisryhmien vesiliikunta  
                   8301195

Laitilan uimahalli  
ke 18.00-18.45
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.  
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 9.9. mennessä

Monipuolista vesiliikuntaa mukaansatempaavan musiikin tahdis-

Tulossa keväällä mm.

Maastopyöräilykurssit  
Laitilassa ja  
Uudessakaupungissa

Mindfulness - voimavaroja arkeen 
ja stressinhallintaan          8302102

Varppeen koulu 
ma 18.00-20.00
14.9.-19.10.
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 7.9. mennessä

Mindfulnessia voi hyödyntää keskittymisen ja stressinhallinnan 
apuna. Kuuden kerran kurssin aikana mindfulnessin perusperi-
aatteet ja säännöllisen harjoittelun vaikutukset tulevat tutuiksi. 
Keskeisenä lähtökohtana on hyväksyvän ja tietoisen läsnäolon 
harjoittaminen sekä oman näkökulman laajentaminen ongel-
manratkaisun avuksi. Varaa mukaan muistiinpanovihko ja kynä. 
Halutessasi voit ottaa mukaan myös jumppa-alustan, jos teet 
mindfulness-harjoitukset mieluummin selinmakuulla.

Opi syömään oikein          8302103

Varppeen koulu
ma 18.00-19.30
19.10.-9.11.  
Marika Virkkunen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 12.10. mennessä

Lyhytkurssilla opit kiinnittämään huomiota terveellisen ruokai-

Terveys ja ensiapu

lun oikeisiin asioihin ja aterioiden ajoittamiseen. Saat terveellisen 
syömisen perusteiden tietopaketin, jonka avulla saavutat parem-
man ja energisemmän olon.

Opi tulkitsemaan sykettäsi   8302104

Varppeen koulu
ma 18.00-19.30
14.9.-12.10.
Marika Virkkunen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 7.9. mennessä

Lyhytkurssilla opit hyödyntämään älylaitettasi siten, että pystyt 
tehokkaasti kehittämään kuntoasi. Saat tietopaketin sykkeen 
mittaamisen perusteista ja siitä, mitä treenaaminen eri sykealu-
eilla tarkoittaa. Lisäksi perehdytään puettavan älyteknologian, eli 
älykellojen keskeisiin ominaisuuksiin. Kurssiin sisältyy ulkona teh-
täviä harjoituksia (toisella ja neljännellä kokoontumisella).

naisten hyvinvointi           8302105

Laitilan Terveyskoti
ma 17.30-18.30
21.9.-19.10.
Terveyskodin fysioterapeutit Paulina Iiskala ja Jenni Lehto
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 14.9. mennessä

Heikot lantionpohjalihakset saattavat olla syynä esimerkiksi virt-
sankarkailuun, joka on yleisempi vaiva kuin ihmiset uskovatkaan. 
Lantionpohjalihasten joustavuus heikkenee ikääntyessä, mutta 
virtsankarkailu ei ole sairaus eikä edes kuulu normaaliin ikäänty-
miseen. Jokapäiväiset toiminnot, kuten nauraminen, yskiminen, 
tavaroiden nostaminen tai jopa kävely saattavat aiheuttaa kiusal-
lista vaivaa. Kurssin tavoitteena on parantaa elämänlaatua tun-
nistamalla ja vahvistamalla lantionpohjalihasten toimintaa. Tie-
toisuus lantionpohjanlihaksista parantaa koko kehon hallintaa.

rentoutusta ja hellää  
kehonhuoltoa                    8302107

Laitilan Terveyskoti
ti 16.30-17.15
22.9.-10.11. 
Terveyskodin fysioterapeutti Paulina Iiskala
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 15.9. mennessä

Kiireisen arjen keskelle rentoutusta ja hellää kehonhuoltoa. Tunti 
sisältää alkulämmittelyn, tehokkaat venyttelyt ja loppurentou-
tuksen.

niska- ja selkäryhmä A          8302121

Laitilan Terveyskoti
ma 15.15-16.15
21.9.-23.11. ja 11.1.-12.4. 
Terveyskodin fysioterapeutit Jenni Lehto ja Piia Luukkanen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

niska- ja selkäryhmä B          8302122

Laitilan Terveyskoti
ma 16.30-17.30
21.9.-23.11. ja 11.1.-12.4. 
Terveyskodin fysioterapeutit Jenni Lehto ja Piia Luukkanen
Kurssimaksu 50 € - Enintään 15 opiskelijaa. 
Ilm. 14.9. mennessä

Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niska-selkäryhmässä kiinnitetään 
huomiota rangan hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. Ryhmässä et-
sitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan liikkuvuutta, koordi-
naatiota ja lihastasapainoa. Ryhmä on tarkoitettu pienistä niska-, 
hartia- tai selkävaivoista kärsiville.

Tasapainoryhmä A  
                      8302125

Laitilan Terveyskoti
ke 9.30-10.30
23.9.-25.11. ja 13.1.-24.3. 
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 16.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Tasapainoryhmä B  
                 8302126

Laitilan Terveyskoti 
ke 10.30-11.30
23.9.-25.11. ja 13.1.-24.3. 
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 16.9. mennessä

Pienryhmässä harjoitellaan ja opitaan mitä asioita tulee huomi-
oida vahvemman tasapainon saavuttamiseksi. Tunneilla anne-
taan tietoa tasapainoon vaikuttavista tekijöistä ja niitä pyritään 
yhdistämään toiminnallisiksi harjoitteiksi arkiaskareisiin, jolloin 
turvallista harjoittelua on helppo jatkaa kotona. Harjoitteet py-
ritään muokkaamaan jokaiselle sopiviksi kuntotaso huomioiden. 
Ohjauksessa keskitytään lihasvoima- ja tasapainoharjoituksiin 
tavoitteena parempi liikkumisturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.

sa. Ryhmä sopii kaikille erityisryhmiin kuuluville aikuisille yksin tai 
oman avustajan (avustajalle vapaa pääsy) kera. Tunnit sisältävät 
vaihtelevasti vesijumppaa, vesikorista, tanssia, muita vesipallo-
pelejä, uimaopetusta ja muuta vesiliikuntaa. Kurssimaksun lisäksi 
maksetaan uimahallin pääsymaksu.
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UUSIKAUPUnKI

Merelliset illat, syksy             1301201

Kulttuurikeskus Cruselli 
to 18.00-20.00
24.9.-10.12.
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua

Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdis-
tyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset illat 
jatkuvat tuttuun tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja maksuttomia 
kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. Syksyn illat klo 18-
20. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:

24.9. Leena Winter: Sanni, suku ja suuret tuulet

22.10. Tapio Koivukari & Jarmo Impola: Pirtumiehet

19.11. Jari Ruotsalainen & Mikko Halsenius: Merimiesten tatuoin-
nit

10.12. Kauko Isotupa: Mereen hautaaminen

Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 11, Uu-
sikaupunki).

Merihistorian perinnepiiri   1301205

Hotelli Aquariuksen Waltikka- ja Wellamo-kabinetti 
to 18.00-19.30
10.9.-17.12.
Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 €

Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin merihis-
toriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka 
tarkoituksena on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen ke-
rääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia 
tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Tarpeen mukaan kokoon-
tumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum 
Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät syyskaudella: 10.9., 
1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11. ja 17.12. Kokoontumispaikkana 
hotelli-ravintola Aquariuksen yhdistetty Waltikka- ja Wellamo-
kabinetti, jollei toisin ilmoiteta.

Kissoja, koiria ja ihmisiä  
- eläinhistorian näkökulma  
1800- ja 1900-luvun vaihteen  
Uuteenkaupunkiin          1301206

Verkkoluento / Viikaisten koulun auditorio
to 18.00-19.30
17.9. 
Professori Taina Syrjämaa
Luentomaksu 5 €  - Ilm. 16.9. mennessä

Luento modernistuvan kaupunkiyhteisön historiasta keskittyen 
seuraeläimiin eli lemmikkeihin. Yleisen historian professori Taina 
Syrjämaan luento tarkastelee sitä, miten 1800- ja 1900-luvun tait-
teen Uudessakaupungissa kissat, koirat ja ihmiset yhdessä elä-
mällä rakensivat kaupunkiyhteisöä. Suomalaisen pikkukaupun-
gin perspektiivi tuo esille sekä ylirajaisia virtauksia että kansallisia 
ja paikallisia eroja. Luento perustuu uusikaupunkilaiseen histori-
alliseen aineistoon, kuten Uudenkaupungin museossa säilytet-
tävään Augusta Olssonin kuvakokoelmaan sekä paikallislehden 
ilmoituksiin ja kaupungin veroluetteloihin. Luentoa voi seurata 
Viikaisten koulun auditoriossa verkkovälitteisesti tai halutessasi 
voit osallistua luennolle myös kotoa käsin. Silloin luennolle on 
ilmoittauduttava etukäteen, jotta luentolinkki voidaan toimittaa 
sähköpostiin. Luennon seuraamiseen tarvitset nettiyhteyden ja 
tietokoneen/älylaitteen (jossa kaiutin).

USA 2020 - epätietoisuuden  
presidentinvaalit            1301207

Viikaisten koulun auditorio  
ti 18.00-19.30
22.9.
PhD Benita Heiskanen ja FT Henna-Riikka Pennanen
Luentomaksu 6 € 

Yhdysvaltain vuoden 2020 presidentinvaalit käydään epätietoi-
suuden vallassa. USA:n vaaleja ei toteuteta kansallisesti, vaan jo-

Historia

Koronavirustilanteen takia Viikaisten koulun au-
ditoriossa järjestettävien luentojen osallistuja-
määrä on rajattu 70 henkilöön, mikä mahdollistaa 
väljemmän istumajärjestyksen. Suosittelemme 
ilmoittautumaan luennolle ennakkoon ja maksa-
maan samalla luentomaksun, jotta käteisen rahan 
käsittely vähenee. Ennakkoon maksettu luento-
maksu tekee luennolle saapumisesta myös suju-
vampaa. Luentomaksut voidaan myös laskuttaa 
jälkikäteen tai tarvittaessa maksaa paikan päällä. 
Jos et pääsekään jo maksamallesi luennolle, pyy-
dä palautusta toimistosta.

kaisessa osavaltiossa järjestetään omat, epäsuorat vaalit. Korona-
pandemiasta johtuen osavaltiot ja vaalipiirit eivät tällä hetkellä 
tiedä, miten ja missä vaalit järjestetään. Luennolla Turun yliopis-
ton John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen ja tutkija-
tohtori Henna-Riikka Pennanen pohtivat poikkeuksellisen tilan-
teen vaikutusta presidentinvaaliprosessiin ja vaalikampanjointiin 
sekä mahdollisia poliittisia seuraamuksia.

Mitä sukututkimus on?         1301208

Viikaisten koulun auditorio  
ke 18.00-20.00
30.9.  
Sukututkija Hannu Numminen
Luentomaksu 6 €

Mitä sukututkimus on ja miten oma sukututkimus aloitetaan? 
Sukututkija Hannu Numminen antaa vinkkejä sukututkimuksen 
aloittamista harkitseville ja vastaa yleisön kysymyksiin.

Suomen muinaisten kuningaskun-
tien keksitty menneisyys:  
näennäishistoria ja suomalainen 
verkkokeskustelu                   1301209

Viikaisten koulun auditorio  
ti 18.00-19.30
6.10.  
FT Reima Välimäki
Luentomaksu 6 €

Suomalaisesta rautakaudesta ja varhaiskeskiajasta tietoa etsivä 
törmää verkossa helposti väitteeseen, että suomalaisten muinai-
set kuninkaat ja heidän valtakuntansa on joko unohdettu tai niis-
tä 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.

Lounaissuomalaisia lauluja  
Ameriikan kultamailta - Arthur 
Kylander, Hiski Salomaa ja  
sukututkijan näkökulma      1301210

Viikaisten koulun auditorio  
ke 18.00-19.30
28.10.  
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 Vehmaal-
la. Tässä esityksessä kerrotaan parin musiikkinäytteen kera Arthu-
rin ja Hiskin levytysurasta ja myös suvuista.

Turun yliopiston perustaminen: 
Kansallista kulttuuria ja vakka-
suomalaista harkintaa          1301211

Viikaisten koulun auditorio  
ke 18.00-19.30
18.11.  
Professori Vesa Vares
Luentomaksu 6 €

Luento kertoo suomalaisesta sivistyshistoriasta 1900-luvun alku-
puolella Turun yliopiston perustamiseen johtaneiden tapahtumi-
en kautta. Turun suomalainen yliopisto oli maailman ensimmäi-
nen kokonaan suomenkielinen yliopisto, ja sen perustamisessa 
olivat mukana Suomen johtavat koulutuksen, kulttuurin, sivis-
tystoiminnan ja myös politiikan voimat. Samalla tarkastellaan eri-
tyisesti sitä, miltä Uudenkaupungin seutu ja vakkasuomalainen 
yhteiskunta kyseisenä aikana näyttivät ja miten ne suhtautuivat 
yliopistohankkeeseen.

Perinnepiiri, Uusikaupunki  1301221

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11  
ma 13.00-14.30
14.9.-14.12.  
VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 10 €

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin menneisyydestä sekä 
vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään myös sopivia 
vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös tehostaa paikal-
lisen perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Kokoonnutaan 
syksyllä 14.9., 12.10., 16.11. ja 14.12.

Perinnepiiri, Lokalahti          1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula  
to 18.00-19.30
17.9.-3.12.   
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 10 €

Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 
Paanulassa. Syyskaudella kokoonnutaan 17.9., 8.10., 5.11. ja 3.12.

Perinnepiiri, Pyhämaa          1301224

Kuivarauman VPK:n talo, Pyhämaa  
to 13.00-14.45
24.9.-3.12. ja 14.1.-15.4.   
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 €

Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan kylistä 
julkaistaviin kyläkirjoihin. Syksyn kokoontumispäivät: 24.9., 8.10., 
22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. Keväällä: 14.1., 4.2., 18.2., 11.3., 25.3. 
ja 15.4.

Karjalainen perinnepiiri        1301225

Pohitullin koulu 
ti 14.00-15.45
22.9.-1.12.  ja 19.1.-30.3.  
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 10 €

Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä 
aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. Kevään kokoontumispäivät 
ovat 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.

Katso myös verkkokurssit s. 4-5,  
mukana mm. sukututkimusta.

Perustietoa sukututkimuksesta  
      1301268

Ke 16.9.-28.10. 
Opettajana sukututkija Hannu Numminen.

Kulttuurikahvila            1302218

ke 18.00-19.30
23.9.-2.12.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua

Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja kahvitteluhet-
ki. Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ei kurssi-
maksua, mutta varaudu kullakin kerralla pieneen kahvi-/teemak-
suun. Kokoontumiset klo 18, syksyn ohjelmassa: 

23.9. Uudenkaupungin suurpalot. Opastettu kävely keskustassa 
7 suurpalon syntysijoilla. Reitin pituus 1,5 km. Lähtö Sakunkul-
man edestä, Zachariasseninkatu 1. Matkailuopas Merikki Jäntti. 

21.10. Ajatuksia ja kokemuksia näyttelijän taipaleeltani. Teatterin 
aula, Kullervontie 11. Näyttelijä Minna Bergström. 

11.11. Tutustuminen Kalannin kirjastoon. Kirjavinkkausta. Myös 
sähköisten kirjojen ja äänikirjojen esittelyä. Esillä Marttojen sei-
nävaatenäyttely. Kalannin kirjasto, Pankkitie 2. Kirjastonhoitaja 
Mari Rintala. 

2.12. Jouluisasti museossa. Kuinka joulua vietettiin vuosikymme-
niä sitten. Museoamanuenssi Jonna Junkkila.

Muut yhteiskunnalliset 
aineet

Historia, kulttuuri, 
opetus, yhteiskunta 
ja luonto
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VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2020

UUSIKAUPUnKI

Lintujen syksy                4102230

Viikaisten koulu
ma 18.00-20.30
14.9.-28.9.
Lintuharrastaja, tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 7.9. mennessä

Linnut ovat syksyllä vaikeammin määritettäviä, koska ne ovat 
äänessä vähemmän kuin keväällä ja usein höyhenpuvutkin ovat 
vaatimattomamman värisiä. Kurssilla käsitellään lähinnä Suomen 
ja erityisesti Vakka-Suomen pesimälinnustoa, sekä opetellaan 
määrittämään lintuja ulkoasun ja äänten perusteella. Lisäksi an-
netaan vinkkejä, missä ja milloin kannattaa syksyllä ja talvella 
retkeillä lintuja havainnoimassa. Kokoontumiset ma 14.9. ja 21.9. 
Kurssin lopuksi lähdetään linturetkelle, jonka ajankohta sovitaan 
erikseen kurssilaisten kesken (alustavasti ma 28.9.).

Uudenkaupungin bändipajat
Pohitullin koulun musiikkiluokka
arkisin klo 12-16 välillä
viikot 35-50 (ei opetusta vko 42) ja viikot 2-16
Musiikin opettaja, MuM Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 28 € (sl), 28 € (kl)

Bändipajoissa tutustutaan musiikkiin ja yhteissoittoon laulaen, 
liikkuen, soittaen, kuunnellen ja improvisoiden. Musiikillisia pe-
rusvalmiuksia ja bändisoittoa harjoitellaan ja opetellaan moni-
puolisesti eri työtapoja käyttäen. Lukuvuoden aikana tutustutaan 
mm. seuraaviin soittimiin: piano, kitara, basso, ukulele, laattasoit-
timet, rummut ja muut rytmisoittimet. Bändipajoihin kootaan eri-
ikäisten koululaisten ryhmiä 7-18 -vuotiaille ilmoittautumisten 
mukaan. Ilmoittautuminen 20.8. klo 9 alkaen.

VPK:n soittokunta          1101222

Vanha VPK:n talo torin laidalla  
ti 18.30-21.00
25.8.-22.12. ja 12.1.-18.5. 
Lehtori Kari Leino
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 25.8. mennessä

VPK:n soittokunnassa harjoitellaan monipuolista puhallinorkes-
teriohjelmistoa, myös viihdettä ja klassisenkin musiikin sävel-
lyksiä. Soittokunnan toimintaan kuuluu esiintyminen erilaisissa 
tilaisuuksissa. Tervetuloa uudet soittajat!

Kansanmusiikkiyhtye          1101225

Pohitullin koulu
ke 19.30-21.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-21.4.
FK, harmonikansoitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 8.9. mennessä

Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meinin-
kiä monenlaisille musikanteille! Kaikkien soittimien soittajat ovat 
tervetulleita musisoimaan.

naiskuoro d´ameni          1101231

Pohitullin koulu  
ti 18.00-20.00
1.9.-8.12. ja 12.1.-20.4.
Musiikin opettaja, MuM Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu 56 € - Ilm. 1.9. mennessä

Naiskuorossa lauletaan 2-4-äänisesti erityylisiä lauluja, mm. ke-
vyttä viihdemusiikkia ja rytmimusiikkia. Harjoitellaan äänenmuo-
dostusta ja hengitystekniikkaa. Tutustutaan myös improvisointiin 
laulaen sekä liikkeen käyttöön laulamisen ja ilmaisun tukena.

Laulu-Veikot           1101232

Pohitullin koulu 
ma 18.00-20.15
17.8.-14.12. ja 11.1.-10.5.
Kuoronjohtaja Petri Hatakka 
Kurssimaksu 58 € - Ilm. 17.8. mennessä

Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja monipuo-
lista mieskuoro-ohjelmiston valmistamista eri tilaisuuksiin. En-
simmäisellä kerralla 17.8. klo 18-19 otetaan vastaan uusien lau-
lajien ilmoittautumisia!

Kitaransoitto           1101241

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko 
ma 15.00-17.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-12.4.
Muusikko Petteri Pethman
Kurssimaksu 264 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kitaransoiton yksittäisopetusta. 14 kokoontumiskertaa lukuvuodes-
sa. Opetus käynnistyy viikolla 38 ja on joka toinen viikko. Soittoai-
kaa on tunti. Tarkempia tietoja ja oppilaan aikataulusta sopiminen 
suoraan opettajan kanssa, puh. 0440 552 848/Pete Pethman. HUOM! 
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä eli 132 € syksyllä ja 132 € 
keväällä. Ilmoita poissaolosta sekä opettajalle että toimistoon.

Osakesijoittamisen kurssi   3202210

Viikaisten koulun auditorio  
ma 18.00-19.30
14.9.-5.10. 
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 7.9. mennessä

Oletko joskus miettinyt miten käytännössä ostetaan ja myydään 
suoria osakkeita? Miten löydetään mielenkiintoisia kohteita, ja 
mitä pitää huomioida rakentaessaan osakesalkkunsa? Ja kun 
osakkeet on hankittu, miten kannattaisi salkkua hoitaa ja seura-
ta? Silloin tämä kurssi on juuri sinua varten! Huom. Tätä kurssia 
edeltää Sijoittamisen peruskurssi ja Käytännön sijoittaminen, 
jotka järjestettiin ensimmäisen kerran lv. 2019-2020. Voit osallis-
tua kurssille myös vastaavilla taidoilla. Kurssin toteuttaa Suomen 
Osakesäästäjät ry.

Sijoittamisen peruskurssi     3202211

Viikaisten koulun auditorio  
ma 18.00-19.30
26.10.-30.11.  
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 18.10. mennessä

Oletko aina pohtinut mitä sijoittaminen on, miten se toimii 
käytännössä ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit omaa sijoitus-
suunnitelmaa? Silloin sinun kannattaa ilmoittautua sijoittamisen 
peruskurssille! Tämän kurssin kohderyhmänä ovat nimenomaan 
aloittelijat ja henkilöt, jotka ovat jo aloittaneet sijoittamisen ja 
haluavat vahvistaa osaamistaan. Ennakkotietoja sijoittamisesta 
ei siis tarvita! Sijoittamisen perusasioita käsitellään laajasti ja tu-
tustutaan eri omaisuuslajeihin ja niiden ominaispiirteisiin. Tämä 
kurssi on varsin käytännönläheinen runsaine esimerkkeineen! 
Kurssin toteuttaa Suomen Osakesäästäjät ry.

Luonnontieteet

Musiikki

Lähde toisenlaiselle matkalle! Koronaviruksen edelleen ra-
joittaessa ihmisten liikkumista ja matkailua, tarjoamme kat-
sauksen potentiaalisiin matkakohteisiin lähellä ja kaukana.

Armchair Travelling  
- nojatuolimatkailua   1203263

Pohitullin koulu
to 17.15-18.45
8.10.-10.12.
Eri luennoitsijoita
Kurssimaksu 5 €/kerta

Let’s head East! Come on our tour around Asia to learn 
more about countries that we don’t so often hear about. 
Come and listen to fascinating stories told by those who 
have either lived or travelled in these countries. You are 
welcome to join us every time, or just come to the one that 
interests you most. In English, everyone welcome!

8.10. South Korea – Old and New / Katri Kauhanen
29.10. Experiencing Japan for the First Time /  
Annamari Konttinen 
19.11. Nepal – Unity in Diversity / Pooja Shah 
10.12. Walk in China / Shan Lin

Itämeren saaret tutuksi:  
Saarenmaa ja muut Viron  
saaret     4102233

Viikaisten koulu  
ma 18.00-19.30
19.10. 
Tietokirjailija Antti Karlin
Luentomaksu 6 €

Tutustumme Viron historiallisesti merkittävien saarten his-
toriaan, luontoon ja matkailuun.

Viro-lauantai             1302222

Viikaisten koulu
la 10.00-16.30
10.10.

Jo perinteeksi muodostunut päivä täynnä virolaisaiheisia luen-
toja. Mukana myös virolaisten elintarvikkeiden myyntiä, kahvila 
virolaistyylisin leivonnaisin ja pieniä yllätyksiä. Ohjelmaan saattaa 
koronatilanteen vuoksi tulla muutoksia. Päivä järjestetään Vakka-
opiston ja Vakka-Suomen Viro-seuran yhteistyönä.

Päivän ohjelma: 
10.00 Päivän avaus, Viro-seuran pj. Jaana Vasama
10.15-11.00 Jaana Vasama, Virolaisen taiteen pikakurssi - 10 teki-
jää ja teosta
11.15-12.00 Riitta Kilkku, Georg Ots - rakastettumme
12.30-13.15 Hannu Marttila, Kohtaamisia Jaan Krossin kanssa
13.30-14.15 Tarton rauhasta sata vuotta, luennoitsija varmistuu 
myöhemmin 
14.30-15.15 Antti Karlin, Viron maaginen luonto - kokemuksia ja 
vinkkejä 
16.00 Elokuva Näkemiin Neuvostoliitto elokuvateatteri Kuvalassa 
(hinta 9 euroa)
Tilaisuuden vetäjänä Riitta Kilkku.

Ikis-luennot,  
videoluentosarja             1302232

SiHy:n Demotila
ke 14.00-16.00
9.9.-9.12.  
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 taustas-
ta riippumatta. Luentosarjaa seurataan syyslukukaudella SiHy:n 
Demotilassa (Pohjoistullikatu 11) keskiviikkoisin klo 14-16. Syk-
syn aikataulu ja aiheet: 

9.9. Lasinkirkas, hullunrohkea. Aila Meriluodon runoudesta. Kir-
jailija, emeritusprofessori Panu Rajala, TaY 

14.10. Hoidammeko liikaa vai liian vähän? Terveyden- ja sairaan-
hoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki, HY 

4.11. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä - Suomen kirjallisuuden 
klassikko. Kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi, HY 

9.12. Luova laiskuus ja hallittu hidastelu. Kasvatustieteen profes-
sori Juha T. Hakala, JYU, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Vaellukset Pohjoisessa   1302250

Viikaisten koulu
ma 18.00-19.30
26.10. 
Tietokirjailija Harri Ahonen
Luentomaksu 6 €

Luennolla Pohjois-Norjan rannikkoreiteistä tietokirjailija 
Harri Ahonen kertoo Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen ja 
saariston kauneimmista päiväretkikohteista, josta hyvänä 
esimerkkinä käy Tromssan kaupungin lähitunturit, upeat 
Vesterålenin ja Lofoottien saaristot sekä tarunhohtoinen 
Nordlandin rannikko. Luennolla syvennytään rannikon ja 
saariston retkeily- ja suojelualueisiin, kuten esimerkiksi 
Sjunkhattenin kansallispuistoon, joka on omistettu lapsille 
ja nuorille. Pääosassa on lisäksi eläimistö, kuten lunnit, hyl-
keet ja valaat, sekä tietenkin paikallinen retkeilykulttuuri. 
Pohjois-Norjan rannikolla kulkiessa ei voi myöskään välttyä 
kohtaamasta viikinkiajan tarinoita ja saagoja menneiltä 
ajoilta.

Sisilian salaisuudet           1302251

Pohitullin koulu
pe 18.00-19.30
13.11.
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 €

Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisällään lukuisia histori-
allisia nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tällä luennolla pää-
set tekemään Sisilian kiertomatkan, kun kuvien kautta tu-
tustutaan saaren mielenkiintoisimpiin paikkoihin. Samalla 
kuullaan sisilialaisten elämänmenosta ja nykypäivästä. Tule 
kuuntelemaan ja hakemaan vaikka matkavinkkejä seuraa-
van loman suunnitteluun!

Miten Itämeri pelastetaan? 4102240

Viikaisten koulun auditorio  
to 18.00-19.30
5.11.
Juridisen Itämeri-tutkimuksen (ÅA) toiminnanjohtaja 
Saara Ilvessalo
Luentomaksu 6 €

Itämeri on maailman saastunein sisämeri, jota kaikki haluavat 
suojella. Siksi se on myös maailman säännellyin merialue. Miksi 
sen tila ei parane? Millaisella sääntelyllä ja ohjauksella mertamme 
yritetään pelastaa? Åbo Akademin juridisen Itämeri-tutkimuksen 
toiminnanjohtaja ja yliopisto-opettaja Saara Ilvessalo vastaa lu-
ennolla näihin kysymyksiin.

Taito- ja taideaineet
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UUSIKAUPUnKI

näyttämötaiteet

Tulossa keväällä mm.

Musiikkitiedon alkeet:  
yleistä tietoutta musiikista 
aloittelijoille ja  
harrastajille  1101260

ke 18.00-19.30, 20.1.-10.2., 
luennoimassa Petri Hatakka

Gospel Choir           1101250

Pohitullin koulu
to 18.00-20.15
20.8.-17.12. ja 7.1.-27.5.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 66 € - Ilm. 20.8. mennessä

Jos pidät uuden oppimisesta, haluat laulaa ja oppia laulutekniik-
kaa ja äänenkäytön perusasioita sekä gospel-esiintymistä, niihin 
perehdymme näillä hauskoilla ja inspiroivilla tunneilla. Opette-
lemme koko joukon gospel-lauluja. Olet tervetullut mukaan iäs-
tä, taitotasosta, rodusta ja uskonnosta riippumatta. Ja mikäli olet 
muusikko, tule ja liity bändiimme. Huom. Käytämme suomen ja 
englannin kieltä! Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös ensim-
mäisellä kerralla paikan päällä. 

If you love trying new things, want to sing and learn more about 
vocal technique and gospel performance, you’re  
welcome to join us. Fun and inspiring sessions cover key aspects 
of vocal technique and gospel performance and we will learn and 
practice several gospel songs. No previous  
experience is necessary and all ages, skill levels, races, religions are 
welcome! Also, if you are a musician and want to join the band, 
please contact us! Teaching in English and Finnish. Enrolment also 
at 1st meeting.

Individual singing lessons  
- yksinlaulua           1101252

Pohitullin koulu
ti 14.00-18.00
1.9.-15.12. ja 12.1.-4.5.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 210 € / 420 € - Ilm. 1.9. mennessä

Haluatko parantaa laulutaitoasi? Oletpa sitten aloittelija tai mes-
tariluokan vokalisti, tule kehittämään äänitekniikkaasi uudelle 
tasolle. Harjoittelemme hengityksen kontrollointia, sävyjä ja 
resonanssia, äänenkorkeutta ja musiikillista intonaatiota, vokaa-
lien ja konsonanttien muodostamista ja selkeää ääntämistä. Ää-
nivalmennuksessa jo pitemmälle kehittynyt laulaja voi parantaa 
tekniikkaansa, kehittää äänenkäyttöään ja ääntämistä ja valmis-
tautua esiintymisiin. Varaa varsinainen opetusaika suoraan opet-
tajan kanssa, puh. 045-1316446 ja ilmoittaudu sen jälkeen toimis-
toon puhelimitse. Voit varata joko puolen tunnin tai koko tunnin 
ohjauksen, maksu puolesta tunnista 105 € sl, 105 € kl, koko tun-
nista 210 € sl, 210 € kl. 

Do you want to improve your singing skills? Whether you are a 
beginner or a Master vocalist, this course can offer interesting 
techniques that will help you learn your voice and work towards 
developing your unique sound. Voice teaching will focus on various 
techniques that help you to develop your voice and take it to the 
next level, such as breath control, tone production and resonance, 
pitch control and musical intonation, proper formation of vowels 
and consonants as well as clarity of words. A more skilled  
vocalist can perfect the technique, prepare for performances, 
develop skills that help with mixing and blending the various 
high and low ranges of the vocal register, perfect diction and 
phrasing, pronunciation and articulation.  Guidance: Agree the 
exact teaching time with the teacher, tel. 045-1316446 and then 
enroll to the course by calling to the office. Course fee for half an 
hour 105 € autumn and 105 € spring, for one hour 210 € autumn 
and 210 € spring.

Jamming with Jeremy  
- löydä rytmitajusi!              1101254

Pohitullin koulu  
la 11.00-16.00
26.9.-24.10.  
Jeremy Mast
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 14.9. mennessä

Onko rytmitaju hukassa? Haluaisitko kehittää rytmitajuasi ja op-
pia, miten eri soittimilla luodaan musiikin rytmi? Tällä kurssilla 
harjoitellaan perussointuja ja soittotekniikkaa ensisijaisesti kita-
ralla, mutta myös lyömäsoittimien ja pianon avulla (kurssilainen 
voi myös itse valita, mihin soittimeen keskittyy). Opit biisien 
säestämisen ja sovittamisen alkeet. Lisäksi tutustutaan eri mu-
siikkityyleihin (swing, funk, rock, pop, bossa nova…) ja siihen, 
mikä luo niiden rytmin eli grooven. Kurssilla jammataan rennossa 
ilmapiirissä, et tarvitse aiempaa osaamista. Kurssiin kuuluu viisi 
45 min yksilöopetuskertaa. Kunkin kurssilaisen soittoaika sovi-
taan opettajan kanssa ilmoittautumisen jälkeen. Opetuskielenä 
suomi, englanti tai ranska.

Have you lost your sense of rhythm? Would you like to improve it 
and learn how different instruments are used to create rhythm? 
During this course you learn basic chords and music technique 
mainly with guitar, but it is also possible to use percussions and 
piano (you may choose your focus). You will learn the basics 
how to accompany and arrange songs. In addition, you will 
familiarize yourself with different music styles and what creates 
groove in them. Come and jam in cozy atmosphere, no previous 
experience is needed. Course includes 5 x 45 min individual
teaching sessions. Teacher agrees the teaching time on Saturdays 
with each student after enrolment. Instruction available in  
Finnish, English or French.

Teatteritaiteen  
perusopetus, alkavat  
ja jatkavat 7-10 v.   1102203

Kulttuurikeskus Cruselli  
to 17.15-18.45
3.9.-17.12. ja 14.1.-27.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
syksy 33 € Kevät 33 € - Ilm. 27.8. mennessä 

Teatteritaiteen perusopetus, lasten ryhmä (7-10v.), alka-
vat ja jatkavat. Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti 
erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri-il-
maisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mie-
likuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä 
hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin 
eri roolien kautta. Huom. Ei opetusta vko 42.

Teatteritaiteen perusopetus,  
jatkavat 11 v.         1102205

Kulttuurikeskus Cruselli  
to 15.00-17.15
3.9.-17.12. ja 14.1.-27.5.
Teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Valavuo
syksy 51 € Kevät 51 € - Ilm. 27.8. mennessä

Teatteritaiteen perusopetus, jatkava nuorten ryhmä (11v. 
ja siitä ylöspäin) Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti 
erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan teat-
teri-ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua 
sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sekä esiintyjyyttä. 
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään mielikuvitus ja 
luovuus valloilleen, sekä kokeillaan rohkeasti uutta. Ta-
voitteena pienimuotoisen näytelmän tai kohtausdemo-
jen esitys keväällä. Huom. ei opetusta vko 42.

Taiteen perusopetus,  
teatteritaide
Huom. Teatteritaiteen perusopetuksen ilmoit-
tautuminen alkaa jo 14.8. klo 9.00.

Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa on tarjolla yleisen 
oppimäärän mukaan. Lukuvuonna 2020-2021 kokoontuu 
kaksi ryhmää: alkavien ja jatkavien yhteinen ryhmä 7-10 
v. sekä jatkavien yli 11 v. ryhmä. Teatteritaiteen taiteen 
perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itse-
ään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen 
ja korkea-asteen koulutukseen. Teatteritaiteen opiskelun 
myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merki-
tyssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja ta-
voitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa, 
omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu koke-
muksen ja tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu ryh-
mässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen. Koko 
oppimäärän suorittaminen kestää viisi vuotta ja siitä saa 
todistuksen. Opettajana teatteri-ilmaisun ohjaaja Tiia Va-
lavuo.

Stunttikoulu - Stunt School  1102205

Uimahallin judosali  
la 14.00-17.00
12.9.-10.10.
Stuntnäyttelijä Marian Dumitru
Kurssimaksu 25 € Ilm. 4.9. mennessä 

Jokaisen toimintaelokuvafanin unelma! Tällä kurssilla ymmärrät, 
mitä tapahtuu elokuvaprojektien kameran takana ja mitä stunt-
näyttelijältä vaaditaan vaarallisissa kohtauksissa. Kurssilla kuulet 
monta tarinaa oikeasta elokuvatuotannosta, opit uusia liikkeitä ja 
pystyt 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 posi-
tiivisen asenteen, sillä tällä kurssilla pidetään hauskaa. Kurssi so-
veltuu aikuisille ja yli 13-vuotiaille lapsille. Huom! Opetuskielenä 
pääasiassa englanti. Kurssin ohjaaja Marian Dumitru on kokenut 
stuntnäyttelijä, joka on tehnyt useita roolisuorituksia kansain-
välisissä elokuvissa, mm. elokuvassa Ghost Rider: Koston henki 
(2011). Lyhytkurssi. 

A dream of every action movie fan! 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 double 
them for the dangerous scenes in their movies. During five weeks, 
you will hear behind the scenes stories about a movie set and 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. This course is 
all about having fun! Course is suitable for adults and children over 
13 years. Notice! Instruction mainly in English. Course teacher Mar-
ian Dumitru is well-experienced stunt actor who has played stunt 
doubles in several international movie projects, including Ghost 
Rider: Spirit of Vengeance (2011). Short course.

Kuvataiteet

Torstaimaalarit,  
päiväryhmä            1103224

Pohitullin koulu   
to 10.00-12.45
17.9.-3.12. ja 14.1.-15.4.  
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 € - Ilm. 10.9. mennessä

Torstaimaalareissa edetään yksilöllisesti omaa ilmaisua kehittäen. 
Kurssilla käydään läpi sommittelua, värioppia ja maalaustekniik-
kaa ja voit kokeillen löytää itsellesi parhaiten sopivan tyylin ja te-
kotavan. Voit siis tulla mukaan, vaikka olisit vasta aloittelemassa 
harrastusta.

Kuvataide, Kalanti          1103235

Kalannin yläkoulu  
to 17.30-20.15
17.9.-3.12.  ja 14.1.-15.4.  
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu 70 € - Ilm. 10.9. mennessä

Pääosin öljy- ja akryylimaalaukseen keskittynyt ryhmä, myös pas-
tellimaalaus ja vaikka piirtäminenkin tarvittaessa mukana. Aihei-
den omakohtaista kehittelyä, sommittelua, värioppia ja eri maa-
laustekniikoita. Vasta-alkajat ja nuoret ovat tervetulleita mukaan, 
opetus on yksilöllistä.

Keraaminen kuvanveisto     1103282

Viikaisten koulu  
ma 14.00-17.00
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 € - Ilm. 7.9. mennessä

Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tekijöille. 
Tule rohkeasti kokeilemaan saven mahdollisuuksia. Tällä kurssilla 
keskitymme lähinnä keraamiseen kuvanveistoon sekä erilaisten 
astioiden (ruukkujen) valmistukseen. Tekemisen tavat ovat käsin 
rakentamiseen liittyviä, perinteisiä, ikiaikaisia, kolmiulotteisen il-
maisun kehittämiseen ja omaan yksilölliseen ilmaisuun tähtääviä. 
Materiaalimaksu käytön mukaan.

Elävän mallin piirtäminen    1103213

Pohitullin koulu   
la 10.00-15.00
26.9.-3.10.
Kuvataiteilija Sanna Halme
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 17.9. mennessä

Elävän mallin piirtäminen on yksi tehokkaimpia tapoja oppia piir-
tämisen perusteita. Se on hauskaa, jännittävää ja haastavaa – jo 
lyhyessä ajassa huomaat, miten silmän ja käden yhteistyö on pa-
rantunut; näet mittasuhteet, positiiviset ja negatiiviset muodot, 
valot ja varjot aivan toisin kuin ennen kurssia. Kurssilla teemme 
mm. nopeita asentopiirtämisharjoituksia (croquis-piirtäminen) ja 
muutaman pidempikestoisen työn. Opit anatomiasta ja piirustus-
tekniikoista. Mukaan tarvitset lyijykyniä, hiiltä, litoposter-paperia, 
paperilehtiön, säämiskänpalan. Erityiskurssi.
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Tanssi

Kuvataidekoulu 7-8 v.  
(maanantai)       1103201

Pohitullin koulu   
ma 15.00-16.00
31.8.-30.11. ja 11.1.-26.4. 
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 49 € Kevät 49 €

Kuvataidekoulu 9-10 v.  
(maanantai)       1103202

Pohitullin koulu   
ma 16.15-17.30
31.8.-30.11.  ja 11.1.-26.4.   
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 50 € Kevät 50 €

Kuvataidekoulu 5-6 v.  
(maanantai)       1103203

Pohitullin koulu   
ma 17.45-18.45
31.8.-30.11. ja 11.1.-26.4. 
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 40 € Kevät 40 € 

Kuvataidekoulu 7-8 v.  
(tiistai)          1103204

Pohitullin koulu   
ti 15.00-16.00
1.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento, keväällä Sanna Halme
Syksy 49 € Kevät 49 €

Kuvataidekoulu 11-12 v.  
(tiistai)       1103205

Pohitullin koulu   
ti 16.15-17.45
1.9.-1.12. ja 12.1.-20.4. 
Kuvataiteilija Kirsti Lento, keväällä Sanna Halme
Syksy 61 € Kevät 61 €

Kuvataidekoulu 5-6 v.  
(tiistai)       1103206

Pohitullin koulu   
ti 18.00-19.00
1.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.  
Kuvataiteilija Kirsti Lento, keväällä Sanna Halme
Syksy 40 € Kevät 40 €

Kuvataidekoulu 9-10 v.  
(keskiviikko)      1103207

Pohitullin koulu   
ke 15.00-16.15
2.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.  
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 50 € Kevät 50 €

Kuvataidekoulu 7-8 v.  
(keskiviikko)       1103208

Pohitullin koulu   
ke 16.30-17.30
2.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.  
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 49 € Kevät 49 €

Kuvataidekoulu 11-12 v.  
(keskiviikko)      1103209

Pohitullin koulu   
ke 17.45-19.15
2.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.   
Taidemaalari Sanna Halme
Syksy 61 € Kevät 61 €

Kuvataidekoulu yli 13 v.  
(tiistai)       1103210

Viikaisten koulu  
ti 17.30-20.30
1.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.
Taiteilija Auli Sormunen
Syksy 75 € Kevät 75 €

Taiteen perusopetus  
Lasten ja nuorten kuvataidekoulu Uudessakaupungissa
Huom. Kuvataidekoulujen ilmoittautuminen alkaa jo 14.8. klo 9.00.

Kuvataidekoulussa annetaan yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille.  Koulussa saa ohjausta ku-
valliseen ilmaisuun ja se tarjoaa työtilat ja materiaalit taiteellista työskentelyä varten. Perusopinnot koostuvat tasolta toiselle 
etenevistä kokonaisuuksista ja ne on tarkoitettu 5-19-vuotiaille. Kausi huipentuu kevätnäyttelyyn, joka pidetään Kulttuurikeskus 
Crusellissa toukokuussa. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä, puolet syksyllä ja puolet keväällä ja se sisältää tunneilla käy-
tettävät materiaalit.  Kuvataidekoulu kokoontuu Sanna Halmeen ja Kirsti Lennon johdolla Pohitullin koululla maanantaista keski-
viikkoon, yli 13-vuotiaiden ryhmä Auli Sormusen johdolla Viikaisten koululla tiistaisin. Kuvataidekouluun on hyvä ottaa mukaan 
jokin taiteilijatakki (essu, iso paita tms.) suojaamaan vaatteita.

design Sarandian  
sivellintussitekstaus              1103214

Pohitullin koulu   
la 11.00-14.00
24.10. 
Graafinen suunnittelija, 
yrittäjä Sari Härkönen-Rand (Design Sarandia)
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 15.10. mennessä

Sivellintussitekstauskurssilla tutustut korukirjoitustekniikkaan 
ja sivellintussin käyttöön eli ns. brush letteringiin. Harjoitusten 
avulla opit luomaan kaunista ja persoonallista kädenjälkeä si-
vellintusseilla, aiempaa kokemusta et tarvitse. Mukaan kurssilta 
saat omaan sivellintussin. Tarvikkeet suoraan opettajalta 10 e/
hlö. Erityiskurssi.

Aikuisbaletti                1105253

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 19.45-21.00
25.8.-1.12.  ja 12.1.-18.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu 80 € - Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä. Tavoitteena on li-
sätä kehonhallintaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikkuvuutta. 
Tunti koostuu alkulämmittelystä, balettitanko-osuudesta, keski-
lattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja venyttelystä. Liikkeen 
hurmaa kauniista musiikista nauttien! Tervetuloa mukaan kai-
kenikäiset ja -kokoiset oman tanssillisuuden ja liikunnallisuuden 
kehittämisestä kiinnostuneet!

design Sarandian joulukortit  
vesivärein                     1103215

Pohitullin koulu   
la 11.00-14.00
21.11.
Graafinen suunnittelija, 
yrittäjä Sari Härkönen-Rand (Design Sarandia)
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 12.11. mennessä

Mitä jos tänä vuonna lähettäisit aivan erityisen kauniit joulukortit 
ja vieläpä itse tehdyt sellaiset? Kurssilla opettelemme helppojen 
harjoitustöiden avulla kauniiden vesivärikorttien tekemistä. Har-
joitustyöt ovat tunnelmallisia ja jouluisia ja niitä on helppo teh-
dä useampi kortti kerralla. Kurssi sopii aloittelijoille. Ota mukaan 
kurssille lyijykynä ja pyyhekumi. Muut materiaalit suoraan opet-
tajalta 15e/hlö. Erityiskurssi.

dance mix 7-11 v.     1105249

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 16.30-17.15
25.8.-1.12.  ja 12.1.-18.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
syksy 75 € Kevät 65 € - Ilm. 18.8. mennessä

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi koko-
naisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazz-
tanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin 
tekniikkaa, koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, 
tanssisarjoja ja venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luo-
vuutta ja iloa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio 
Spiraalin kanssa puvustuksen osalta. Kurssimaksu 140 e 
maksetaan kahdessa erässä, syksyllä 75 e, keväällä 65 e.

Satubaletti 3-4 v.     1105250

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 17.15-18.00
25.8.-1.12. ja 12.1.-18.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Syksy 80 € Kevät 70 € - Ilm. 18.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Satubaletti 5-6 v.    1105251

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 18.00-18.45
25.8.-1.12. ja 12.1.-18.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
syksy 80 € Kevät 70 € - Ilm. 18.8. mennessä

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, 
jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä 
musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssi-
tekniikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on 
myös luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen 
omaa liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin 
iloa! Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta. Kurssimaksu 150 e maksetaan 
kahdessa erässä, syksyllä 80 e ja keväällä 70 e.

Baletti 7-11 v.     1105252

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 18.45-19.45
25.8.-1.12. ja 12.1.-18.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
syksy 90 € Kevät 80 € - Ilm. 18.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. 
Tavoitteena on kehittää oman kehon tuntemusta ja hal-
lintaa sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on 
tanssitekniikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Kaikki 
harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa! Kurssi järjestetään 
yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen 
osalta. Kurssimaksu 170 e maksetaan kahdessa erässä, 
syksyllä 90 e ja keväällä 80 e.

Huom. Lasten tanssien ilmoittautuminen alkaa 
jo 14.8. klo 9.00.

Itämaisen tanssin alkeet      1105270

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
la 12.30-15.00 ja su 14.30-17.00
19.9.-20.9.  
Tanssinohjaaja Reija Palttala
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 10.9. mennessä

Inspiroidu tanssiliikkeistä, harjoittelusta ja musiikin rytmeistä! 
Kurssilla tutustutaan itämaisen tanssin perusliikkeisiin, musiikkiin 
ja erilaisiin tunnelmiin. Hahmotetaan itämaiselle tanssille (egyp-
tiläinen tyylisuunta) ominaista liikekieltä myös kurssin päätteeksi 
tehtävän helpon ja hauskan tanssikoreografian kautta, jota har-
joitellaan kurssilla opittavien perusliikkeiden myötä. Kurssi sopii 
sekä vasta-alkajille että jonkin verran tanssineille. Mukaan jous-
tavat treenivaatteet, huivi lantiolle, jumppa-alusta, vesipullo ja 
evästä tauolle. Lyhytkurssi.
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UUSIKAUPUnKI
Sanataide

Kädentaidot

runokamari, syksy  
                  1106240

SiHy:n Demotila - Joka toinen viikko 
ke 10.00-11.30
23.9.-2.12. 
Lehtori Riitta Kilkku
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 16.9. mennessä

Tervetuloa iloiseen joukkoomme! Ryhmä valitsee kirjailijoita ja 
teemoja, joiden pohjalta etsitään ja luetaan runoja ja muita ly-
hyitä tekstejä, ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista. 
Toimintaa suunnitellaan yhdessä. Tuo mukanasi ensimmäisellä 
kerralla jokin haluamasi runo tai teksti! Kokoonnumme kahden 
viikon välein.

Elämäkerrallisen kirjoittamisen 
kurssi                        1106245

Pohitullin koulu
to 14.45-17.00
17.9.-10.12.  ja 14.1.-22.4. 
Toimittaja, HuK Pirkko Varjo
Kurssimaksu 56 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kurssilla kirjoitetaan muistoja oman elämän varrelta jälkipolvien 
iloksi. Kurssi sopii kaikentasoisille kirjoittajille etkä tarvitse välttä-
mättä edes tietokonetta. Kurssin kuluessa tulet yllättymään siitä, 
miten paljon voitkaan muistaa!

Kankaankudonta, Pyhämaa  1104201

Kammelan koulu
ti 17.45-20.00
22.9.-24.11. ja 12.1.-23.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 15.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Kankaankudonta, Kalanti     1104202

Kalannin yläkoulu
ma 18.00-20.15
21.9.-30.11. ja 11.1.-22.3.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Kankaankudonta,  
Uusikaupunki                1104203

Tuokilan talon kudontatupa
ma 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan 
perusasioita. Valmistetaan tuotteita pääasiassa puuvillasta, vil-
lasta, pellavasta, poppanasta ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja 
pöytäliinoja, mattoja ja muita sisustustekstiilejä. Tarpeen mukaan 
opetetaan myös kudonnan alkeita. Loimet suunnitellaan ja ra-
kennetaan yhdessä. Kudontakurssi sopii myös aloittelijoille.

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana 
mm. kirjoittamisen verkkokurssi.

Kirjoita itsesi  
näkyväksi    1106250

ke 23.9.-28.10. Opettajana 
sanataideohjaaja Anna-Maija Alarto

Kankaankudonta, Lokalahti   1104204

Lokalahden entinen osuuskauppa
ke 14.00-16.15
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan pääasiassa sisustustekstiile-
jä, kuten pöytäliinoja, poppanoita, pyyheliinoja ja mattoja. Voit 
osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan räsymattoa 
muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssimaksu on 20 e. Suunnitel-
laan yhdessä, millaisia kudontatöitä halutaan talven aikana teh-
dä. Kurssille voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat kudon-
nan harrastajat. Toivotaan, että kaikki osallistuvat ensimmäiseen 
kokoontumiskertaan, jotta saadaan selville matonkutojien aika-
taulu.

nypläys                1104205

Pohitullin koulu
to 18.00-20.15
24.9.-26.11. ja 14.1.-25.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 17.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

nypläys, Kalanti               1104206

Kalannin alakoulu
ti 17.30-19.45
22.9.-24.11. ja 12.1.-23.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 63 € - Ilm. 15.9. mennessä

Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja sekä nyplättyjen 
tuotteiden valmistusta. On tarkoitettu sekä aloittelijoille että al-
keet jo osaaville.

rekipeittokirjonta 
              1104207

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15
22.9.-1.12. ja 19.1.-30.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 15.9. mennessä

Rekipeitto- eli villakirjonta on perinteinen suomalainen käsityö-
tekniikka, joka on ollut käytössä jo viikinkiajalla. Siinä koristellaan 
villakangasta villalangalla erilaisilla pistoilla ja kuvioilla. Rekipeit-
tokirjonnalla voi koristella peittoja, verhoja, seinävaatteita, pöy-
täliinoja, tuolinpäällisiä tai koristetyynyjä. Sitä voi käyttää myös 
villasta tehtyjen vaatteiden tai laukkujen koristeluun. Rekipeit-
tokirjontaan on saatavilla valmiita tarvikepaketteja. Kurssilla voi 
tehdä myös muuta kirjontaa, esim. kanava- tai ristipistotöitä tai 
pistokirjontaa.

Makrameekorut, Kalanti      1104208

Kalannin yläkoulu
pe 17.30-20.30 ja la 10.00-14.30
6.11.-7.11.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 29.10. mennessä

Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makramee -solmeilulla, 
käytämme ohuita 0.5 – 0.9 mm makramee- ja vahalankoja, sekä 
helmiä ja muita korunosia ja näin syntyy ranne-, nilkka- ja kau-
lakoruja, korviksia ja sormuksia. Materiaalimaksu 10-15€ sisältää 
kaikki kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Katso netistä esim. Pinterest 
ja Youtube. Lyhytkurssi.

Ompelun aamu A  
               1104209

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko
ke 10.00-13.00
16.9.-25.11. ja 13.1.-7.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssikuvaus seuraavalla palstalla.

Ompelun aamu B  
                 1104210

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko 
ke 10.00-13.00
23.9.-2.12. ja 20.1.-31.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 16.9. mennessä

Ompelun aamupäivän työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä 
kurssilaisten toiveiden mukaan, esim. erilaisia vaatteita, asusteita, 
kehyslaukkuja tai tilkkutöitä ja konekirjontaa. Käytettävissä on 
saumureita, ompelukoneita ja kaavalehtiä. Voit osallistua jous-
tavasti joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja työ-
vuorojesi mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen 
mukaan, kumpaan pääset useimmin.

Ompelun ilta           1104211

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko 
ke 17.30-20.30
16.9.-25.11. ja 13.1.-7.4.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 10.9. mennessä

Ompelun illan työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä kurssi-
laisten toiveiden mukaan, esim. erilaisia vaatteita, asusteita, ke-
hyslaukkuja tai tilkkutöitä ja konekirjontaa. Käytettävissä on sau-
mureita, ompelukoneita ja kaavalehtiä. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja työvuorojesi 
mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen mukaan, 
kumpaan pääset useimmin.

Keppihevonen ommellen      1104212

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.00, ti 10.00-13.00 ja to 10.00-13.00
12.10.-15.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 5.10. mennessä

Aikuinen-lapsi kurssi syyslomalla. Tehdään keppihevonen ompe-
lukoneella ja käsin ommellen. Valmistamiseen on erilaisia kaavoi-
tus- ja materiaalivaihtoehtoja. Myös lapset pääsevät kokeilemaan 
ompelukoneella ompelemista. Osallistujille lähetetään tarvikelis-
ta ennen kurssin alkua. Aikuinen-lapsi-pari maksavat yhden kurs-
simaksun. Ilmoita kurssille aikuinen. Lisätietoa kurssista peda.
net/vk. Lyhytkurssi.

Ommellaan paita           1104213

Pohitullin koulu
ma 14.00-17.00, ti 14.00-17.00 ja ke 14.00-17.00
12.10.-14.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 5.10. mennessä

Aikuinen-lapsi kurssi syyslomalla. Kurssilla tehdään collegepaita 
tai pitkähihainen t-paita. Samalla opitaan kaavan valitseminen, 
piirtäminen kaava-arkilta, kankaan leikkaaminen, ompelumerkit 
ja ompeluvinkit. Paita ommellaan saumurilla ja ompelukoneella. 
Tarvikkeet ja välineet ovat kurssipaikalla, mukaan tarvitset mie-
leistäsi college- tai trikookangasta. Aikuinen-lapsi-pari maksavat 
yhden kurssimaksun. Ilmoita kurssille aikuinen. Lisätietoa kurssis-
ta peda.net/vk. Lyhytkurssi.

nahan ompelu           1104214

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
21.9.-5.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan nahan ompeluun tavallisella ompeluko-
neella. Opetellaan tarvittavat välineet ja ompeluvinkit. Opisto on 
saanut lahjoituksena nahanpaloja, joita voi hyödyntää kurssilla. 
Myös omaa materiaalia voi tuoda mukanaan. Myynnissä on li-
säksi lähellä tuotettua pehmeää vuohennahkaa. Kurssityönä voit 
tehdä laukun tai tyynyjä sisustukseen. Lyhytkurssi.

Ommellaan tunika          1104215

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
19.10.-2.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 12.10. mennessä

Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika esim. loppuvuoden 
juhliin. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava-, villa- tai sekoite-
kangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiik-
si. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat 
voivat tulla mukaan. Lisätietoa peda.net/vk. Lyhytkurssi.
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Ompelun viikonloppu          1104216

SiHy:n Demotila
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
24.10.-25.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 15.10. mennessä

Ota aikaa itsellesi ja tule mukaan ompelun viikonloppuun. Nyt 
voit ommella rauhassa keskeneräisiä töitä valmiiksi, saada ohja-
usta ompelupulmiin tai vaikka surauttaa saumurilla itsellesi uu-
den trikoopuseron. Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten 
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, 
saumurit ja ompeluvälineet käytettävissä kurssipaikalla. Lyhyt-
kurssi.

Kangaskassit                  1104217

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
9.11.-23.11.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 2.11. mennessä

Teemme kangaskasseja, pusseja ja laukkuja. Voit ottaa oman kas-
sin mallin tai kaavan, opettajalla on myös malleja ja kaavoja. Nyt 
tekemään ekologiset kauppa-, urheilu- ja rantakassit. Kurssilla voi 
tehdä myös kukkaro- ja kännykkäpusseja. Lyhytkurssi.

Laukku purjekankaasta        1104218

Pohitullin koulu
la 10.00-16.00
3.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 24.9. mennessä

Ommellaan laukku vanhasta purjeesta. Voit tehdä repun tai 
laukun. Opisto on saanut lahjoituksena materiaalia, joten omaa 
purjekangasta ei tarvitse olla mukana. Laukkuun voit lisätä tehos-
teeksi muutakin kangasta. Lyhytkurssi.

Villapaidat ja -takit                 1104219

SiHy:n Demotila - Joka toinen viikko
ke 17.00-19.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-21.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 45 € - Ilm. 10.9. mennessä

Haluatko neuloa villapaidan tai -takin? Tämä kurssi on tarkoitettu 
sekä ensimmäisestä paidasta haaveileville että monta jo neulo-
neille. 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 mah-
dollisuudet, palmikoiden muhkeus tai pitsien herkkyys - tämä 
kurssi on juuri sinulle! Itse tehty neule on ihana.

Kehruupäivä                      1104220

Pohitullin koulu
la 10.00-16.00
7.11.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 29.10. mennessä

Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiemmin kehrännyt, 
tule kertaamaan jo opittua. Kurssilla kehrätään värttinällä ja ru-
killa lankaa villasta ja pellavasta. Mukaan tarvitset oman rukin, 
värttinöitä on opistolla. Omaa kehrättävää materiaalia voi ottaa 
mukaan, mutta kehruuvillaa voi ostaa kurssin ohjaajalta. Mikäli 
haluat lainata opiston rukkia, ota yhteys Johanna Kivistöön p. 
0445853102. Lyhytkurssi.

neulevintti                       1104221

Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria - Joka toinen 
viikko 
ke 16.30-18.45
23.9.-2.12. ja 3.2.-28.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 43 € - Ilm. 16.9. mennessä

Neulevintissä opetellaan ja kerrataan neulomisen ja virkkaami-
sen perustekniikoita ja harjoitellaan erikoistekniikoita kurssilais-
ten toiveiden mukaan. Jokaisella kerralla on jokin yhdessä valittu 
aihe, mutta mukaan voi ottaa aina myös oman keskeneräisen 
työn. Kurssi sopii aloittelijoille sekä neuleharrastajille. Voit tulla 
Neulevinttiin myös ilman ennakkoilmoittautumista. Kertamaksu 
on 6 €. Seuraavan kokoontumiskerran aihe kerrotaan opiston Pe-
danet -sivuilla n. viikkoa ennen kokoontumista. Kokoontumisker-
rat syksyllä 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12.

Sashiko -kirjonta           1104222

SiHy:n Demotila
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
21.11.-22.11.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 12.11. mennessä

Sashiko tarkoittaa pieniä pistoja ja on vanha japanilainen kirjon-
tatekniikka, jossa etupistoja käyttäen kirjotaan kauniita pintoja 
esimerkiksi sisustustekstiilileihin ja vaatteisiin. Sashikolla myös 
parsitaan ja paikataan vaatteita koristeellisesti. Tervetuloa tutus-
tumaan tähän helppoon ja hauskaan kirjontatekniikkaan. Osallis-
tujille lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia. Lyhytkurssi.

Laserleikkuri -työpaja A        1104229

SiHy:n Demotila
su 10.00-16.00
18.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 9.10. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Laserleikkuri -työpaja B        1104230

SiHy:n Demotila
su 10.00-16.00
1.11.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 23.10. mennessä

Tervetuloa kokeilemaan laserleikkurin käyttöä ja tutustumaan 
sen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Voit valmistaa esimerkiksi 
koruja ja koristeita tai erilaisia käsityötarvikkeita kuten silmukka-
merkkejä, sukkaplokkeja, pirtakoukkuja, lautoja lautanauhojen 
tekoon ym. Tarvikemaksu.

Kahvipussikurssi                 1104231

Pohitullin koulu
ti 17.30-20.15
15.9.-3.11. ja 2.2.-30.3.
Brita Laine
Kurssimaksu 62 € Ilm. 8.9. mennessä

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja tarvikkeet ja kurs-
silaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- tai hakaketjutekniikalla 
erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, 
joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: -pestyjä pääs-
tä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl -tylppä 
neula, leikkuri, sakset ja metalliviivotin Pussit on hyvä pestä ja 
vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Aihepunonta  
kahvipusseista            1104232

Pohitullin koulu
pe 18.00-19.30 ja la 10.00-16.00
9.4.-24.4.
Brita Laine
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 31.3. mennessä

Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perustiedot 
omaaville. Kurssilla punotaan esimerkiksi laukku, johon saa pu-
nottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään lisätie-
toa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, mitä voi tehdä kotona 
jo valmiiksi ennen kurssia. Kokoontumiskerrat pe 9.4., la 17.4. ja 
la 24.4. Lyhytkurssi.

Kirjontamallit            1104241

SiHy:n Demotila
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
26.9.-27.9.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 1.10. mennessä

Kurssilla kopioidaan perinteisiä kirjontamalleja, joita voi käyttää 
erilaisiin pistokirjontatöihin, mm. villakirjontaan ja rekipeittoihin. 
Kopiontiin tarvittavat työvälineet ja materiaalit saa kurssilla. Ma-
teriaalimaksu 5 €. Lyhytkurssi.

nahkatyö                      1104244

Pohitullin koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
10.10.-11.10.
Nahkaseppä Sanna Tuominen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 2.10. mennessä

Kurssilla tutustutaan erilaisiin nahkoihin ja niiden käyttötarkoi-
tuksiin, kasviparkitun nahan työstämiseen ja perinteiseen käsin 

ompelutekniikkaan. Viikonlopun aikana ehdit tehdä pienen nah-
katyön, esimerkiksi pienen laukun, vyön, koiran hihnan tai pan-
nan yms. Kurssilla on käytössä nahan työstämiseen tarvittavat 
välineet, joita voi käyttää ja jotka voi halutessaan lunastaa itsel-
leen 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
21.9.-30.11. ja 18.1.-29.3.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssikuvaus alla.

Kädentaitoja, Lokalahti  
                      1104250

Lokalahden entinen osuuskauppa - Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15
22.9.-1.12. ja 19.1.-30.3.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 14.9. mennessä

Tule mukaan tekemään erilaisia käsitöitä aamupäivän työpajaan. 
Kurssilla kokeillaan monenlaisia kädentaitoja kurssilaisten toivei-
den mukaan, esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita ompelua ja 
pistokirjontaa sekä esimerkiksi neulahuovutusta. Opettajalta saa 
lisätietoa kurssin sisällöstä.

Vanhan ikkunan tai oven  
kunnostus, syksy          1104251

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko 
su 10.00-14.45
30.8.-25.10.
Elsi Lehto
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 21.8. mennessä

Kunnostetaan vanha ikkuna perinteisin menetelmin (mahdolli-
suus kunnostaa myös vanhaa peiliovea tai vastaavaa) - alusta läh-
tien, käyden läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä valmis ikkuna/
ovi. Ensimmäisellä kerralla kunnostettava työ mukaan, jotta voi-
daan tehdä työsuunnitelma. Kokoontumispäivät ovat: 30.8., 13.9., 
27.9., 11.10. ja 25.10. Teaching also in English.

Puu- ja metallityö          1104252

Pohitullin koulu
to 18.00-20.15
10.9.-10.12. ja 7.1.-8.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu 65 € Ilm. 3.9. mennessä

Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metalli- ja/tai puuesineitä 
ja kunnostetaan vanhoja, pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa 
on rajoitetusti opiskelijoiden töille.

Puu- ja metallityö, Kalanti    1104253

Kalannin yläkoulu
ke 18.00-20.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu 65 € - Ilm. 9.9. mennessä

Käyttö- ja koriste-esineiden sekä kalusteiden valmistusta opiske-
lijoiden omista materiaaleista. Myös vanhojen kunnostusta.

Huonekalujen kunnostus     1104254

Pohitullin koulu
ti 18.00-21.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-30.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu 70 € - Ilm. 8.9. mennessä

Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta ja 
uusimista sekä perehtymistä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnan-
käsittelymenetelmiin.

Vakan valmistus,  
Kaukan kyläkoti               1104255

Kaukan kyläkoti
to 18.00-21.00
22.10.-26.11.
Kulmala Timo
Kurssimaksu 27 € - Ilm. 15.10. mennessä

Kurssilla perehdytään vakan tekemiseen ja valmistetaan puinen/
vanerinen vakka. Vakkamuotteja on kahta kokoa. Pieni ja iso vak-
ka menevät päällekkäin. Kurssilla voi tehdä myös perinnevakan. 
Opettaja tuo tarvittavat materiaalit. Lyhytkurssi.
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naisten puutyöpaja               1104259

Viikaisten koulu
ti 18.00-21.00
15.9.-24.11. ja 12.1.-30.3.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) Elsi Lehto
Kurssimaksu 70 € - Ilm. 8.9. mennessä

Valmistetaan puusta koriste- ja käyttöesineitä, perehdytään myös 
niiden pintakäsittelyyn. Aloitetaan tutustumalla koneiden ja lait-
teiden käyttöön, suunnittelemalla tehtävää työtä sekä laskemalla 
materiaalimenekkiä. Tarkoitettu yhtä hyvin aloitteleville kuin ko-
keneemmillekin puutöistä kiinnostuneille. Kurssilaiset hankkivat 
materiaalin itse.

Tiffany-lasityö                         1104260

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
14.9.-2.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 35€ - Ilm. 7.9. mennessä

Valmistetaan tiffanytekniikalla tasotyö tai pieni lampunvarjostin. 
Opitaan oikeat työtavat ja tutustutaan erilaisiin laseihin. Suunni-
tellaan oma malli. Laseja ja materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta. 
Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi. viivain, 
sakset, piirustuspaperia.Työkalukorvaus 10e opettajalle. Lisätie-
toja saat op. 050-5590056. Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille. En-
nakkoilm. välttämätön materiaalin hankinnan vuoksi.

Lasinen talvipuutarha            1104261

Pohitullin koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
17.10.-18.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 23€ - Ilm. 9.10. mennessä

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista lintuja, kuk-
kia, ristikoita ym. jotka voit kiinnittää metalli verkkoon tai -puik-
koon. ripustaa puihin tai pensaisiin. voit myös kokeilla korujen 
valmistusta tai pieniä lautasia. Sulatuslaseja voi ostaa kurssi-
paikalta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon mukaan. 
Työkalukorvaus 6 e. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, 
pyyhekumi, sakset. viivain, musta vedenpitävä ohutkärkinen tus-
si, piirustuspaperia. Lisätietoja kurssista saat opet. 0505590056. 
Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille.

Keramiikka                       1104270

Viikaisten koulu
ma 17.00-20.00
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 80 € - Ilm. 7.9. mennessä

Keramiikkaa sekä vasta-alkajille että kokeneemmille tekijöille. 
Tule rohkeasti kokeilemaan saven mahdollisuuksia. Kurssilla teh-
dään käyttöesineitä käsin rakentamalla ja dreijaten ja haetaan 
myös ideoita vanhoista malleista ja muista kulttuureista. Materi-
aalimaksu käytön mukaan.

Hopeatyöt                       1104271

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko
ma 17.30-20.30
21.9.-30.11.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssilla harjoittelemme hopeatyön perustekniikoita. Suunnitte-
lemme ja teemme koruja hopealevystä ja -langasta: sormuksia, 
korvakoruja, riipuksia ja rannekoruja. Mahdollisuus valmistaa ko-
ruja myös omista hopeaesineistä, esim. lusikoista tai haarukoista. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta (ei aterimia), mutta niitä voi 
hankkia myös etukäteen itse. Työkalumaksu 5 e, käteismaksu.

Mehiläisvahakynttilä  
ja -kääre                    1104275

Pohitullin koulu
la 10.00-14.30
5.12.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 10€ - Ilm. 26.11. mennessä

Aidosta mehiläisvahasta tehdyt kynttilät luovat lämpöä pime-
neviin iltoihin ja juhlistavat joulunaikaa. Mehiläisvaha on luon-
nontuote, jota mehiläiset käyttävät pesäkennojensa rakennus-
materiaalina. Kurssilla tehdään kynttilöitä sekä vahalevystä että 
muottiin valamalla. Opettajalta voi ostaa materiaalia. Materiaa-
limaksu käytön mukaan. Kurssi soveltuu myös lapsille yhdessä 
aikuisen kanssa. Kurssilla voi tehdä myös mehiläisvahakääreitä, 
jolloin mukaan kannattaa ottaa erilaisia puuvillakankaita. Lyhyt-
kurssi.

Hopeaketjun alkeiskurssi     1104279

Pohitullin koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
3.10.-4.10.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 24.9. mennessä

Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. Opitaan vetämään (ohen-
tamaan) tarvittaessa metallilankaa, tekemään siitä spiraali, josta sa-
hataan lenkit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta. Kurssilla voi 
tehdä ketjusormuksen, -korvikset, ranne- tai kaulakorun tms. Myös 
solmionpidike onnistuu. Tarvikemaksu 5 e. Opettajalta saa hopea- 
ja messinkilankaa. Omat lattapihdit mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Kuppikynttilät ja kynttilälyhdyt, 
Kalanti                 1104280

Kalannin yläkoulu
pe 17.30-20.30 ja la 10.00-16.00
27.11.-28.11.
Kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 16€ - Ilm. 19.11. mennessä

Tule mukaan joulutunnelman luomiseen! Parittomat posliinikupit 
tunnelmallisiksi kuppikynttilöiksi, valkoisiksi tai värillisiksi, tuok-
sulla tai ilman. Ota mukaan kupit, opettaja tuo kynttilämassan 
(maksu käytön mukaan) Lasit, pikarit ja lasipurkit myös mukaan, 
niistä teemme sekä pöytälyhtyjä että riippuvia lyhtyjä monin eri 
tekniikoin ja värein (esim. lasivärit, akryylit, gessot) Lisäksi voit ko-
ristella niitä esim. helmillä, hiekalla, pitseillä, metallilangoilla ym. 
Ota mukaan myös em. tarvikkeita jos on, mutta kaiken tarvitta-
van saa myös opettajalta, maksu käytön mukaan. Kurssille voivat 
osallistua lapset yhdessä aikuisen kanssa. Lyhytkurssi.

Joulukoristeita havuista  
ja mustikanvarvuista           1104282

Pohitullin koulu
ti 17.30-20.30
17.11.-1.12.
Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 10.11. mennessä

Tehdään joulukoristeita havusta, mustikanvarvuista ja muistakin 
luonnonmateriaaleista, kuten koivunoksista ja kävyistä. Voit teh-
dä esim. kransseja, köynnöksiä, havupallon, siilin tai käpytonttu-
ja. Mukaan omat sakset ja punontalankaa. Materiaalia voi tuoda 
mukanaan, mutta myös opettajalta saa ostaa sitä. Kurssille voivat 
osallistua myös lapset yhdessä aikuisen kanssa. Lyhytkurssi.

Kädentaitomessut Tampereella;  
Lähtö Vehmaalta ja Ugista   1104285

su 8.00-20.00
15.11.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 12.10. mennessä

Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma Tampereella! Eu-
roopan suurimmat kädentaitomessut tarjoavat lukuisia näytteil-
leasettajia tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpajoja ja 
näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä ja vinkkejä omaan tekemi-
seen. Matkalle lähdetään Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo 8 
ja Ugin linja-autoasemalta klo 8.30. Paluu n. klo 20. Perilläoloaika 
messuilla n. 11.30-17.00. Pääsylippu sisältyy matkan hintaan. Li-
sätietoa messuista netissä www.tampereenmessut.fi

Tulossa keväällä mm.

Vakan valmistus, kevät 1104256

Kaukan kyläkoti
to 18.00-21.00, 18.2.-8.4.

Lankalaatikko neulojille 1104257

Kaukan kyläkoti 
to 18.00-21.00, 21.1.-11.2. 

Lasinsulatus  
kevätpuutarhaan     1104262

Pohitullin koulu
la-su 9.00-16.00, 6.3.-7.3. 

Puukkokurssi              11044292

Kappelimäen koulu, Laitila
pe 17.30-20.30, la-su 9.00-15.00, 22.1.-31.1. 

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Tässä syksyllä alkavat kurssit. Useimmat niistä jatkuvat ke-
väällä, mutta muista että keväälle pitää aina ilmoittautua erik-
seen! Katso myös muiden osastojen kielikurssit. Niistäkin saattaa 
löytyä joku sinulle sopiva!

SUOMEA ULKOMAALAISILLE  
/ FInnISH FOr FOrEIGnErS
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja ulko-
maalaisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä 
on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. 
Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne ovat ilmaisia 
niille, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. 
Kaikki kurssit pyritään järjestämään niin, että ne sopivat 
myös vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 1-2 kertaa viikossa, 
pari oppituntia kerralla. Useimmat kurssit sisältävät myös 
opiskelua verkossa. Kurssit alkavat syyskuun puolivälissä 
(viikko 38). 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 19.8. Pohitullin 
koululla klo 10-11.30 ja 15.30-17. Sen jälkeen voi ilmoit-
tautua opiston verkkosivuilla (www.vakkaopisto.fi) tai 
kieltenopettajalle (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
tai puh. 044 585 3100).

We organize Finnish language courses for foreigners, 
both for beginners and more advanced students. Some 
courses are part of our normal programme and the fees 
are the same as on our other courses. Some courses are 
financed by separate funding and they are free of charge 
for those who have a valid integration plan. We try to 
organize all our courses so that they are suitable also 
for those who work in shifts. Lessons are once or twice 
a week, two lessons per day. In addition, most courses 
include some online studies. The courses start in  
mid-September (week 38).

Enrollment starts on Wednesday, August 19 at 
Pohitulli school from 10-11.30 and 15.30-17. After that 
you can enroll on our website  (www.vakkaopisto.fi) or 
contact Päivi, the language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
or tel. 044 585 3100).

Vi ses!                1202211

Pohitullin koulu
ke 19.00-20.30
16.9.-2.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Ruotsin kielen alkeiskurssi, joka alkaa aivan alkeista, mutta ete-
nee melko ripeään tahtiin. Sopii myös niille, jotka ovat esim. kou-
lussa ruotsia jo opiskelleet, mutta kaikki on unohtunut. Kirjassa 
käydään läpi peruskielioppi ja opitaan monipuolisesti arkipäivän 
tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Keskeisenä tavoitteena on kehit-
tää suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta käyttää ruotsin kieltä. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko lähitunneille ja joka toinen 
viikko opiskellaan kotoa käsin. Opiskelun tukena on kurssin oma 
kotisivu verkossa, opiston Peda.net-alustalla. Sieltä löytyvät sekä 
opiskeluohjeet, tehtävien vastaukset, että erilaisia lisätehtäviä. 
Oppikirjana on Vi ses!, svenska för nybörjare (Otava). Taitotaso A1.

Everyday English 1             1203215

Pohitullin koulu
ke 17.15-18.45
16.9.-2.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu niille, jotka ovat englannin alkeita vuoden pari joskus 
opiskelleet. Kurssilla käydään läpi englannin kielen perusraken-
teita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arki-
elämän puhetilanteita. Oppikirjana Everyday English 1, Englantia 
aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Everyday English 2             1203222

Pohitullin koulu
ma 17.15-18.45
14.9.-30.11.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu englantia pari kolme vuotta aiemmin opiskelleille. 
Kurssilla opiskellaan lisää kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä 
harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän puhetilanteis-
sa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Everyday English 2, Englantia 
aikuisille (Finn Lectura). Kurssin alussa kerrataan parin ensim-
mäisen kappaleen asiat, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 3. 
Taitotaso A1-A2.

Kielet
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Everyday English 3             1203232

Pohitullin koulu
ma 19.00-20.30
14.9.-30.11.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. 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 Lectu-
ra). Kurssin alussa kerrataan parin ensimmäisen kappaleen asiat, 
jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 3. Taitotaso A2.

Active Everyday English  
                     1203234

Pohitullin koulu
ma 12.00-13.30
14.9.-30.11.
FM Päivi Ruusuvuori, BA Granger Simmons
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 7.9. mennessä

Englannin alkeistason kertaus- ja aktivointikurssi, joka sopii ne-
lisen vuotta englantia opiskelleille (esim. opistossa Everyday 
English 1-3). Pääpaino kurssilla on suullisen kielitaidon kehittämi-
sessä, mutta samalla kerrataan kielen perusrakenteita sekä arki-
päivän kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa sanastoa. 
Taitotaso A2.

English in Action             1203241

SiHy:n Demotila
pe 16.30-19.00 ja la 9.30-12.00
2.10.-10.10.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 21.9. mennessä

Sopii muutaman vuoden englantia opiskelleille, joille kielen pe-
rusrakenteet ja sanasto ovat jo tuttuja. Parin viikonlopun intensii-
vikurssilla on tavoitteena aktivoida suullista kielitaitoa. Englantia 
äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla kehittyy niin puhu-
minen kuin kuuntelutaidotkin. Kurssi ei edellytä suomen kielen 
taitoa. Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.

Aimed for students who already have studied English some years 
and know the basic vocabulary and  structures. During this short 
but intensive weekend course the main aim is to activate the 
students’ speaking and listening skills. The class is lead by a native 
English speaker. You don’t need to know Finnish to participate. 
Material provided by the teacher.

Stepping Stones 2             1203253

Pohitullin koulu
to 17.15-18.45
17.9.-10.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen kes-
keisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston 
kertaaminen  tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti 
puheen ymmärtämistä sekä saada  rohkeutta ja sujuvuutta pu-
humiseen.  Syksyn  aikana käydään oppikirjasta Stepping Stones 
2 (Finn Lectura) loppukappaleet. Kurssiin sisältyy osallistuminen 
Armchair Travelling -kurssille joka kolmas viikko. Taitotaso B1-B2.

Armchair Travelling 1203263

Pohitullin koulu
to 17.15-18.45
8.10.-10.12.
Kurssimaksu 5 €/kerta

Let’s head East! Come on our tour around Asia to learn 
more about countries that we don’t so often hear about. 
Come and listen to fascinating stories told by those who 
have either lived or travelled in these countries. You are 
welcome to join us every time, or just come to the one 
that interests you most. In English, everyone welcome!

8.10. South Korea – Old and New / Katri Kauhanen
29.10. Experiencing Japan for the First Time / Annamari 
Konttinen 
19.11. Nepal – Unity in Diversity / Pooja Shah 
10.12. Walk in China / Shan Lin.

British vs American 1203161

ma 26.10.-7.12. 
Opettajana BA Granger Simmons

Let’s Talk Online!  1203165

ma 5.10.-30.11. 
Opettajana BA Granger Simmons

A la prochaine!  1205111

to 17.9.-3.12. 
Opettajana FM Leena Durand

Vamos a practicar 1207226

ma 26.10.-7.12. 
Opettajana FM Päivi Ruusuvuori

Katso myös verkkokurssit 
s. 4-5, mukana useita kielten kurs-
seja. 

Hallo! 2              1204223

Pohitullin koulu
ke 17.15-18.45
16.9.-2.12.
FM Leena Durand
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssi sopii saksan kieltä pari kolme vuotta opiskelleille ja kerta-
ukseksi vähän enemmänkin kieltä joskus opiskelleille. Kurssilla 
opitaan arkielämän puhekieltä ja selviytymään erilaisista tosielä-
män tilanteista saksan kielellä. Samalla tutustutaan saksankielis-
ten maiden kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana Hallo! 2, 
Saksaa aikuisille (Finn Lectura). Kirjan alkukappaleet kerrataan 
aluksi tarpeen mukaan, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 5. 
Taitotaso A2.

C’est parti!              1205211

Pohitullin koulu
ke 19.00-20.30
23.9.-9.12.
FM Terttu Viinikkala, Jeremy Mast
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Ranskan alkeistason kertauskurssi, joka sopii kaikille pari vuotta 
kieltä opiskelleille. Kurssilla käydään läpi oppikirjan Chez Olivier 
1 keskeiset asiat (kirjaa ei tarvitse tätä varten ostaa). Kurssin ta-
voitteena on aktivoida opiskelijoiden ranskan taitoja ja helpottaa 
opiskelun jatkamista kevätlukukaudella Chez Olivier 2 -kurssilla. 
Suomalaisen opettajan johdolla kerrataan perusrakenteita ja 
sanastoa, ja ranskalaisen opettajan kanssa kehitetään erityisesti 
suullista kielitaitoa - hiotaan ääntämistä, treenataan kuuntelua ja 
harjoitellaan puhumista. Taitotaso A1.

Kafe Piter 1              1206213

Pohitullin koulu
ti 17.15-18.45
15.9.-1.12.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Venäjän alkeiskurssi, joka lähtee liikkeelle venäjän aakkosista. 
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan kielen-
käyttöä aidoissa puhetilanteissa, aiheina mm. itsestä kertominen, 
kaupungilla liikkuminen, vapaa-aika ja matkustaminen. Kirjan 
harjoitukset ovat monipuolisia ja niissä keskitytään erityisesti pu-
heen tuottamiseen. Kurssilla tutustutaan myös venäläiseen kult-
tuuriin sekä Pietariin ja Moskovaan. Oppikirjana Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura). Huom! uudistettu tämän vuoden painos. Taitotaso A1.

Buenas migas 1             1207211

Pohitullin koulu
ma 17.15-18.45
14.9.-30.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan ääntämis-
tä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan 
tavallisissa arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kiel-
tä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava). Taitotaso A1.

Perfecto!             1207221

Pohitullin koulu
ke 12.00-13.30
16.9.-2.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 7.9. mennessä

Espanjan alkeiskurssi vuoden verran kieltä aiemmin opiskelleille. 
Kurssilla harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja opetellaan sel-
viytymään espanjaksi erilaisissa matkailijoille tutuissa asioimisti-
lanteissa, esim. matkustaminen, ravintolassa, kaupoissa sekä ho-
tellissa. Oppikirjana Perfecto! 1, Espanjaa aikuisille (Finn Lectura), 
kappaleesta 6. Taitotaso A1.

Vamos a escuchar          1207225

Pohitullin koulu
ke 17.00-18.30
16.9.-14.10.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu kaikille espanjaa jo jonkin verran opiskelleille, jotka 
kokevat puheen ymmärtämisen erityisen vaikeaksi ja haluaisivat 
harjoitella lisää. Pohjaksi riittää vuoden tai parin opinnot opistos-
sa, mutta voi takana olla useammankin vuoden opinnot. Kurssilla 
tehdään eritasoisia kuuntelutehtäviä, joista voi valita omaan ta-
soon parhaiten sopivat ja edetä sen mukaan omaan tahtiin. Ly-
hytkurssi.

Buenas migas 2                    1207231

Pohitullin koulu
ti 18.15-19.45
15.9.-1.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu kolmisen vuotta espanjaa opiskelleille. Kurssilla opis-
kellaan 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 8. Taitotaso A2.

Buenas migas 3                    1207241

Pohitullin koulu
ti 16.30-18.00
15.9.-1.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Espanjan jatkokurssi nelisen vuotta kieltä opiskelleille. Kurssilla 
kehitetään peruskielitaitoa edelleen, opitaan uusia rakenteita ja 
laajennetaan sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena on saada roh-
keutta puhumiseen ja oppia selviytymään espanjaksi erilaisissa 
arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 (Ota-
va), kappaleesta 8. Taitotaso B1.

Bella vista 1                    1208211

Pohitullin koulu
ma 19.00-20.30
14.9.-30.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Italian kielen alkeiskurssi aivan vasta-alkajille. Kurssi sopii myös 
kertaukseksi italiaa joskus vähän opiskelleille, jos tuntuu että 
kaikki on unohtunut. Kurssilla opiskellaan kielen perusasioita ja 
harjoitellaan erilaisissa matkailuun liittyvissä ja arkielämän tilan-
teissa tarvittavaa kieltä. Erilaisten harjoitusten avulla kehitetään 
monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, mutta erityisesti suul-
lista kielitaitoa. Oppikirjana Bella vista 1 (Sanoma Pro). Taitotaso 
A1.

Bella vista 2                    1208233

Pohitullin koulu
to 19.00-20.30
17.9.-3.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Jatkokurssi italiaa kolmisen vuotta opistossa opiskelleille tai vas-
taavat tiedot omaaville. Kurssilla jatketaan erilaisissa arkipäivän 
viestintätilanteissa tarvittavan kielen harjoittelua, opitaan uusia 
rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirjana Bella vista 2 
(Sanoma Pro), kappaleesta 5. Taitotaso A2.

Viittomat puheen tukena 1  1298111

Kts. s. 12
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Meie keelesild                    1298223

Pohitullin koulu
ke 19.00-20.30
23.9.-2.12.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 14.9. mennessä

Noin vuoden viroa opistossa opiskelleille tai vastaavat pohjatie-
dot omaaville. Kurssi sopii myös kertaukseksi vähän enemmänkin 
kieltä jo opiskelleille. Kurssilla opiskellaan erilaisissa arkipäivän 
tilanteissa tarvittavaa elävää nykyviroa ja samalla tutustutaan 
myös maan kulttuuriin ja tehdään pieniä ”tutustumismatkoja” eri 
puolilla Viroa. Oppikirjana on Meie keelesild (Otava), josta jatke-
taan kappaleesta 10. Kurssin alussa kerrataan pikaisesti aiemmin 
opittua tarpeen mukaan. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko 
lähitunneille ja joka toinen viikko opiskellaan kotoa käsin. Opis-
kelun tukena on kurssin oma kotisivu verkossa, opiston Peda.net-
alustalla (salasanan saat opettajalta). Sieltä löydät opiskeluohjeet, 
tehtävien vastauksia, lisätehtäviä ym. tarpeellisen.
Taitotaso A2-B1.

Viro-lauantai           1322222

Kts. s. 19

Oriste!                              1298243

Pohitullin koulu
ti 19.00-20.30
15.9.-1.12.
Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Alkeistason kurssi kaikille kreikan kielestä ja kulttuurista kiinnos-
tuneille, jotka ovat vuoden verran kreikkaa aiemmin opiskelleet. 
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitel-
laan erityisesti erilaisissa matkailijalle tutuissa asiointitilanteissa 
tarvittavaa kieltä. Oppikirjana on Oriste!, Nykykreikan alkeiskurssi 
(Finn Lectura). Kurssin alussa kerrataan kirjan alkuosan tärkeim-
mät asiat, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 6. Taitotaso A1.

Chi le ma?                1298251

Pohitullin koulu
to 19.00-20.30
17.9.-3.12.
Opettaja Shan Lin
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tarkoitettu kaikille Kiinasta, sen kielestä ja kulttuurista kiinnostu-
neille. Kurssin tavoitteena on oppia vähän kiinan kielen alkeita ja 
perusasioita sekä tutustua kirjoitusjärjestelmään. Opettaja osaa 
sekä mandariinikiinaa että kantoninkiinaa, ja lisäksi Sichuanin 
murretta. Kielen ohella tutustutaan itse maahan, sen historiaan ja 
kulttuuriin Sichuanista Guangdongiin. Tunneilla opettaja käyttää 
paljon kuvia, musiikkia ja esimerkkejä apuna opetuksessa. Ope-
tuksessa apukielenä tarvittaessa suomi ja englanti. Opettajan 
materiaali.

Tietokoneen hyötykäyttö     3401201

Pohitullin koulu
ti 17.00-20.15 ja to 17.00-20.15
29.9.-8.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 23.9. mennessä

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamista, ku-
ten Windowsin ja omien tiedostojen hallintaa, sekä internetin 
hyötykäyttöä. Kurssilla tutustutaan lisäksi internetverkossa ole-
viin kaikille kansalaisille suunnattuihin hyödyllisiin palveluihin, 
kuten esimerkiksi pankkipalveluihin, terveyspalveluihin (oma 
kanta, labran ajanvaraukset), sekä veropalveluihin. Kurssilla voi-
daan käsitellä myös osallistujien toiveitten mukaisia aiheita. Voit 
myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetus-
koneen rinnalla.

Hanki ilmainen toimisto- 
ohjelmistopaketti  
(LibreOffice)                     3401202

Pohitullin koulu
ma 17.15-20.30
19.10.-9.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 € - Ilm.13.10. mennessä

Kurssilla käydään lävitse monipuolisen ja ilmaisen LibreOffice toi-

misto-ohjelmistopaketin hankintaa ja sen käyttöä, kuten esimer-
kiksi asiakirjojen, taulukoiden ja esityksien tuottamista, ja niiden 
muokkaamista ja tulostamista, sekä tiedostojen sopivaan muo-
toon tallentamista. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma tieto-
kone, johon voidaan kurssin aikana asentaa ohjatusti LibreOffi-
cen kaikille vapaasti käytettävä tehokas toimisto-ohjelmisto.

Excelin kertaus- ja  
jatkokurssi                      3401203

Pohitullin koulu
ti 17.15-20.30
27.10.-17.11.
FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 € - Ilm.21.10. mennessä

Kurssilla kerrataan ja perehdytään taulukkotyökalu Excelin näp-
päriin ominaisuuksiin, kuten työkirjan taulukoiden hallintaan, 
täyttökahvan järkevään käyttöön, solujen muokkaukseen ja 
muotoiluihin, pikasuodatukseen ja Pivotin käyttöön, erilaisiin val-
miisiin funktioihin ja myös omien kaavojen luomiseen, kaavioihin 
ja niiden muokkaamiseen (pylväs, ympyrä ja sparkline), sekä tau-
lukon erilaisiin tallentamistapoihin. Myös helpot vinkit taulukko-
laskentaan tulevat tutuiksi, joilla saa tehtyä muutoksia taulukon 
perusasioihin nopeasti. Ohjelmana käytetään MS Officen Excel 
-taulukkolaskentaohjelmaa.

Tutustu Googlen  
pilvipalveluihin ja ilmaisiin  
online-sovelluksiin                  3401204

Pohitullin koulu
to 17.00-20.15
5.11.-12.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm.30.10. mennessä

Google tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi ilmaisen pilvitallen-
nuksen ja verkossa ilmaiseksi toimivat online-toimistosovelluk-
set, esimerkiksi Googlen Gmailin, Docsin, Sheetsin ja Slidesin. 
Palvelut mahdollistavat mm. tiedostojen ja kuvien tallennuk-
sen pilveen, sekä niiden jakamisen muille. Kurssilla tutustutaan 
Googlen pilvitallennukseen ja esimerkiksi kuvien ja tiedostojen 
jakamiseen muille verkon kautta, sekä ilmaisiin Googlen online-
ohjelmiin. Kurssilaisille luodaan myös tarvittaessa palveluiden 
käyttöön oma Googlen tili eli tunnus (@gmail), joka toimii samal-
la ilmaisena sähköpostiosoitteena. Oman kannettavan tietoko-
neensa ja älypuhelimensa voi ottaa mukaansa, jota voi käyttää 
kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Tutustu Microsoftin  
pilvipalveluihin ja ilmaisiin  
online-sovelluksiin                  3401205

Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15
25.11.-2.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm.19.11. mennessä

Microsoft tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi ilmaisen pilvital-
lennuksen ja verkossa ilmaiseksi toimivat online-toimistosovel-
lukset, esimerkiksi Microsoftin Outlookin, Wordin, Excelin ja Po-
werPointin. Palvelut mahdollistavat mm. tiedostojen ja kuvien 
tallennuksen pilveen niiden jakamisen muille. Kurssilla tutustu-
taan Microsoftin pilvitallennukseen ja esimerkiksi kuvien ja tie-
dostojen jakamiseen muille verkon kautta, sekä ilmaisiin Micro-
softin online-ohjelmiin. Kurssilaisille luodaan myös tarvittaessa 
palveluiden käyttöön oma Microsoftin tili eli tunnus (@outlook.
com), joka toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena. Oman 
kannettavan tietokoneensa ja älypuhelimensa voi ottaa mukaan-
sa, jota voi käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Opi koodaamaan  
animaatioiden avulla             3401212

Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15
21.10.-11.11.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm.15.10. mennessä

Koodaaminen auttaa sinua suunnittelemaan asioita paremmin. 
Koodaus ymmärretään usein väärin. Koodaus ei ole vain pelien 
tekemistä, vaan se liittyy tavattoman moneen elämänalueeseen. 
Koodaus ei ole matematiikkaa, vaan se on lähempänä kieliä, sil-
lä on oma kielioppinsa. Ja koska käyttämässämme koodausoh-
jelmassa Scratch:issa luodaan animaatioita, on enemmän kuin 
todennäköistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia ja ta-
pahtumia animaatioon sitä testatessaan. Koodaus on näin luova 
prosessi!

Oracle PL/SQL-ohjelmointikielen 
perusteet                        3401213

Pohitullin koulu
to 17.00-20.15
19.11.-10.12.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm.13.11. mennessä

SQL -kurssi antaa valmiudet relaatiotietokannan ja SQL-kielen pe-
rusasioiden käyttöön. Kurssi keskittyy ennen kaikkea tietokanta-
hakujen tekemiseen. SQL-kurssi sopii hyvin henkilöille, joiden on 
hyvä tuntea ja osata hyväksikäyttää relaatiotietokantaa, etsiä tie-
toja ja luoda raportteja. Kurssi luo myös hyvän osaamisperustan 
tietokannan hoidon ja sovelluskehityksen tuntemukseen. Kurssi 
on hyvin käytännönläheinen ja sen käytyään kurssilainen voi al-
kaa käyttää SQL-kieltä tietokannan tietojen analysointiin, rapor-
tointiin ja myös päivitykseen. Käsiteltäviä asioita: hakuehdot, tie-
don lajittelu, liitokset tiedon ryhmittely tietokantataulujen luonti, 
muuttaminen ja poisto sekä tiedon lisääminen, päivitys ja poisto. 
Kurssilla käytetään Oracle-tietokantaa, joka asennetaan ohjatusti 
kurssilaisten omiin tietokoneisiin (Windows), ota siis oma kannet-
tava tietokone mukaan kurssille. Koulun langaton verkko mah-
dollistaa tarvittavan internetin käytön omalla koneella.

3d-mallinnus tietokoneella  3401214

Pohitullin koulu
la 10.00-14.45
31.10.-14.11.
Muotoilun opiskelija Iiro Kivistö
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 23.10. mennessä

Kurssilla tutustutaan tietokonepohjaiseen 3d-mallinnukseen. 
Kurssilla käydään läpi 3D-mallinuksen perusasioita ja erilaisia 
mallinnusprojektien tallentamista. Kurssilla käytetään 3D-mal-
linnuksissa kaikkien vapaasti käytettävissä olevia ilmaisohjelmia. 
Tietoa saa myös niiden turvallisista latauspaikoista ja asennusta-
voista. Oman kannettavansa voi ottaa mukaansa, jota voi käyttää 
kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Käsittele ja muokkaa videoita 
ilmaisohjelmalla           3401215

Pohitullin koulu
la 10.30-15.15 ja su 10.30-15.15
24.10.-25.10.
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 20 € - Ilm.16.10. mennessä

Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia editoimaan vi-
deomateriaalia. Tavoitteena on perehdyttää sinut videoeditoin-
nin maailmaan ja antaa perusvalmiudet aiheeseen liittyvien 
ohjelmistojen käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. Video-
materiaalia voit kuvata älypuhelimella, digikameralla tai video-
kameralla. Videonkäsittelyn perusteita harjoitellaan ilmaisella 
HitFilm -videonkäsittelyohjelmalla. Kurssin jälkeen hallitset vi-
deoeditoinnin ja kuvankäsittelysovellusten perusasioita ja osaat 
julkaista omaa videomateriaalia. Sinulla ei tarvitse olla aikaisem-
paa kokemusta videoinnin osa-alueista tai ohjelmistoista. Riittää, 
että omaat tietokoneen peruskäyttötaidot. Näet myös, miten vi-
deo julkaistaan YouTubessa ja miten se liitetään sieltä vaikkapa 
omaan Blogiin tai Internet sivuille. Kurssi soveltuu hyvin myös 
kaikenikäisille videoeditoinnista kiinnostuneille. Oma kannettava 
tietokone kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta voit toki käyt-
tää atk-opetustilan tietokoneitakin kurssin aikana.

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401221

Pohitullin koulu
ma 17.00-20.00
7.9.-7.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan rat-
kaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi 
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman 
tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. Kokoontumis-
kerrat ovat 7.9., 21.9., 12.10., 16.11. ja 7.12. Pajalle voi osallistua 
niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä 
paikalle tultaessa.

älypuhelimen kertauskurssi  
(Android, iPhone)               3401222

Pohitullin koulu
ti 17.00-20.00
24.11.-8.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm.18.11. mennessä

Kurssilla kerrataan älypuhelimen käyttöä ja käyttötapoja, mm. 
puheluiden ja viestien ja yhteystietojen hallintaa, älypuhelimel-
la kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalenterin käyttöä, sekä netin, 
sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä. Lisäksi kerrataan älypu-
helimien päivitysten ja tietoturvan ajan tasalla pitämistä, ohjelmi-
en eli appien käyttöä, sekä niiden hallittua asentamista ja poista-
mista. Oma älypuhelin latureineen ja kaapeleineen kannattaakin 
ottaa mukaan kurssille. Oma älypuhelin latureineen ja kaapelei-
neen kannattaakin ottaa mukaan kurssille.

Tieto- ja  
viestintätekniikka
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Eläkeläisille atk:ta aivan alusta  
                       3401231

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15 ja ke 10.00-13.15
14.9.-23.9.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön 
perusasioihin, kuten tietokoneen ja ohjelmien käynnistämiseen, 
näppäimistön ja hiiren käyttöön. Kurssilla tutustutaan myös hie-
man internetin ja sähköpostin peruskäyttöön. Aikaisempaa tieto-
koneen käyttökokemusta ei edellytetä. Kurssi sopii ensimmäisen 
oman tietokoneensa hankkineille tai tietokoneen käyttötaitonsa 
unohtaneille. Voit myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tie-
tokonettasi opetuskoneen rinnalla, ja saat myös tärkeitä vinkkejä 
oman koneen hankinnasta ja tietoturvallisesta käytöstä.

Eläkeläisille vanhojen valokuvien 
digitointi ja niiden käsittely  
                         3401232

Pohitullin koulu
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
20.10.-29.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm.14.10. mennessä

Kurssilla opit muuttamaan vanhat valokuvat paperivalokuvista, 
negatiiveista ja dioista digitaaliseen muotoon. Saat myös oppia 
digitoitujen kuvien käsittelystä kuvaohjelmilla, kuten kuvien pa-
rantelut ja korjailut, sekä tallentamiset haluttuun muotoon eri 
tallennusvälineille. Lisäksi saat tietoa myös tarvittavista laitteista 
ja osin ilmaisistakin ohjelmista, joita tarvitaan vanhojen valokuvi-
en digitoinnissa ja käsittelyssä. Kurssille voi ottaa mukaan myös 
oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa ohja-
tusti kurssin aikana käytettävät ilmaiset kuvankäsittelyohjelmis-
tot.

Eläkeläisten kuvakirjakurssi  
(Ifolor)             3401233

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15 ja ke 10.00-13.15
4.11.-16.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm.29.10. mennessä

Suunnittele ja tee oma kuvakirja rakkaista valokuvistasi muistoksi 
tai vaikkapa lahjaksi. Kurssilla tutustutut ilmaisen Ifolor -kuvakir-
jaohjelman käyttöön kuvakirjan teossa, sekä kuvien korjailuun ja 
muokkaukseen. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera, 
puhelin, tabletti tai muu tallennusväline joka sisältää omia valo-
kuvia. Kurssille voi myös haluttaessaan ottaa mukaan oman kan-
nettavan tietokoneensa, johon voidaan ohjatusti asentaa kurssil-
la käytettävä ilmainen Ifolor -kuvakirjaohjelma.

Eläkeläisille älypuhelimen ja 
tabletin alkeiskurssi (Androidit, 
iPhone, iPad)            3401234

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15 ja ke 10.00-13.15
28.9.-5.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm. 22.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien ja osin 
myös tablettitietokoneiden aivan peruskäyttöön, kuten normaa-
liin soittamiseen ja yhteystietojen hallintaan, viestittelyyn, kuvaa-
miseen, sekä internetin ja sähköpostin käyttöön. Oma älypuhelin 
tai tabletti kannattaa ottaa mukaan kurssille. Kurssille voi myös 
osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista, sillä kurssilla 
saat myös hyviä hankintavinkkejä.

Eläkeläisille älypuhelimien  
kertaus- ja jatkokurssi (Android, 
iPhone)               3401235

Pohitullin koulu
to 10.00-13.15
19.11.-3.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm.13.11. mennessä

Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin älypuhelimen käyttöä ja 
käyttötapoja, mm. puheluiden ja viestien ja yhteystietojen hal-
lintaa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalente-
rin käyttöä, sekä netin, sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä. 
Lisäksi kerrataan älypuhelimien ohjelmien eli appien hallittua 
asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. Oma 
älypuhelin latureineen ja kaapeleineen kannattaakin ottaa mu-
kaan kurssille.

Eläkeläisille ilmaiset puhelut ja 
viestit tutuiksi: Skype, Whatsapp, 
Messenger, Facetime  
                       3401236

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15
19.10.-2.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm.13.10. mennessä

Nykyisin käytössä on useita ilmaisia sovelluksia joita voi käyttää 
videopuheluihin ja pikaviestittelyyn tietokoneilla verkkoselai-
men tai asennetun ohjelman kautta, sekä runsas valikoima erilai-
sia ilmaisia viesti- ja puhesovelluksia älypuhelimille ja tableteille. 
Näillä voi myös lähettää kuvia, videoita ja tekstitiedostoja helposti 
ja täysin ilmaiseksi. Tietokoneissa ilmaisia video- ja äänipuheluja 
sekä viestejä mahdollistavat erilaiset ohjelmat, kuten esimerkiksi 
Skype, kun taas älylaitteiden ilmaisen viestinnän ja puhepalvelut 
mahdollistavat esimerkiksi Skype, ja Whatsapp, Messenger ja Fa-
cetime. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin puhelu- ja viestintäohjel-
miin, sekä asennetaan niitä haluttaessa kurssilaisten omiin älypu-
helimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Tarvittaessa 
myös rekisteröidytään ohjatusti sovellukseen ja tarkistetaan, mit-
kä tiedot ovat pakollisia sovelluksen toimimiseksi, sekä tutustu-
taan niiden toimintaan. Oman laitteen voi ottaa kurssille mukaan.

Eläkeläisille sosiaalisen median 
kurssi             3401237

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15
23.11.-30.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € - Ilm.17.11. mennessä

Kurssilla tutustutaan Facebookiin ja hieman myös muihinkin so-
siaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Twitteriin ja Instagramiin. 
Esimerkiksi suositun Facebookin avulla voit olla yhteydessä kä-
tevästi sukulaisiisi tai ystäväpiiriisi, sekä seurata erilaisia ryhmiä 
jotka liittyvät omiin harrastuksiin tai mielenkiinnon kohteisiin. 
Facebookia, Twitteriä ja Instagramia voit myös käyttää monilla eri 
laitteilla, kuten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla, Kurssilla 
käydään myös lävitse ohjatusti oman tilin eli tunnuksen perusta-
minen hallitusti Facebookiin ja muihin sosiaalisen median palve-
luihin. Kurssilla myös tutustutaan esimerkiksi Sosiaalisen median 
käyttäjille tarpeellisiin tietosuoja- ja tietoturva-asetuksiin. Tule 
kurssille rohkeasti mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta sosiaali-
sen median käytöstä ei tarvita.

3D-peligrafiikka  
ja animaatiot     3401241

ma 18.00-19.00, 14.9.-19.10., 
opettajana Viope Oy:n kouluttaja

3d-pelikehitys    3401242

ma 18.00-19.00, 26.10.-30.11., 
opettajana Viope Oy:n kouluttaja

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana 3D-
kursseja.

Saaristolaivurikurssi             5102256

Viikaisten koulu
ti 18.00-20.00
22.9.-8.12.   
Saaristo- ja rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 14.9. mennessä

Saaristolaivurikurssi antaa hyvät valmiudet liikkua veneellä tur-
vallisesti saarten välittömässä läheisyydessä. Se on tarkoitettu 
veneilyä aloittaville, joten et tarvitse perustietoja veneilystä 
osallistuaksesi kurssille. Saaristolaivurikurssilla tulet oppimaan 
juuri näitä veneilyn perustaitoja; navigointia ja veneilyä ohjaavia 
säädöksiä. Kurssin suoritettuasi voit osallistua Suomen Navigaa-
tioliiton järjestämään Saaristolaivurin tutkintotilaisuuteen pe 
11.12., jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat Saaristolaivurin 
todistuksen. Kurssilla tarvittavat merenkulun välineet voit ostaa 
yhteishankintana kurssin ensimmäisillä tunneilla hintaan 75 €. 
Kurssille otetaan enintään 20 oppilasta ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Erityiskurssi.

Puutarhapiiri                        7103201

Viikaisten koulu 
ke 18.00-19.45
16.9.-28.10. ja 20.1.-9.6. 
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 38 €

Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osanot-
tajien kiinnostuksen mukaan valitaan sopivia aiheita. Syyskaudel-
la neljä kokoontumista: 16.9., 30.9., 14.10. ja 28.10. Keväällä yh-
deksän kokoontumista: 20.1., 10.2., 3.3., 17.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5. 
ja 9.6. Lukuvuosimaksu koko kurssilta on 38 e ja se laskutetaan 
kokonaisuudessaan syyslukukaudella. Vain syyskaudella osallis-
tuvilta maksu on 14 e ja vain keväällä osallistuvilta 24 e.

Opi tunnistamaan sieniä  
-luento                         7198205

Pohitullin koulu
ti 18.00-19.30
8.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Luentomaksu 5 €

Luento sopii syksyn sieniretkien taustaksi ja kaikille sienistä 
kiinnostuneille. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvien kera: 
tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymispaikat, varusteasioita, 
ym. metsään ja sieniin liittyviä asioita. Luentomaksu 5 e kerätään 
luentopaikalla.

Sieniretki                         7198206

Retkikohde, lähtö Kalannin SEO:lta
to 17.00-20.00
10.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 €

Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä. Säänmukainen 
varustus. Lähdetään omilla autoilla tai kimppakyydeillä Kalannin 
SEO:lta klo 17.00. Kurssimaksun 10 e/perhe voi maksaa käteisellä 
paikan päällä. Kurssi ei sovellu alle kouluikäisille lapsille. Lyhyt-
kurssi.

Puunpolttokurssi          7198210

Warma-Uunit Oy:n tilat  
ti 18.00-19.30
15.9.  
Toimitusjohtaja Vesa Salminen
Ei kurssimaksua - Ilm. 8.9. mennessä

Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Warma-Uunit Oy:n kanssa 
yhden illan tilaisuuden, jossa käydään läpi erilaisia puun polt-
tamiseen liittyviä kysymyksiä. Illan aikana käsitellään seuraavia 
teemoja, jotka myös esitellään käytännössä toimivan tulisijan 
avulla: Polttopuiden teko, osto ja säilytys. Tulisijan käyttöönotto 
pitkän tauon jälkeen ja sytyttäminen yleensä. Puhdas ja tehokas 
palaminen. Oikeanlaisten polttotapojen vaikutukset päästöihin 
ja energiatehokkuuteen. Puiden lisäysvaihe ja lämmityksen lo-
pettaminen. Tulisijan huolto ja yleiset paloturvallisuusasiat tuli-
sijan käytössä. Kysymyksiä omaan tulisijaan, hormiin tai niiden 
käyttötapoihin liittyen voi esittää missä vaiheessa tahansa! Kurssi 
kokoontuu Warma-Uunit Oy:n tiloissa osoitteessa Lokalahdentie 
1. Kurssi on maksuton, ennakkoilmoittautuminen rajallisten tilo-
jen takia. Kahvitarjoilu.

Puutarhasta pataan          8102209

Viikaisten koulu  
ke 17.00-19.30
16.9.-30.9.   
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 9.9. mennessä

Opetellaan valmistamaan todellista lähiruokaa eli hyödyntämään 
monipuolisesti oman puutarhan satoa perunasta omenaan ja 
viinimarjoista kesäkurpitsaan. Käydään myös läpi muutama mo-
nipuolinen villivihannes, joita kasvaa tyypillisesti puutarhoissa. 
Erityisruokavalio ei ole este kurssille osallistumiselle. Materiaali-
maksu opettajalle käytön mukaan (n. 5-10e/kerta). Lyhytkurssi.

Terveellistä kombuchaa  
ja vesikefiiriä itse tehden     8102210

Viikaisten koulu  
la 10.30-13.30
26.9. 
Ravintolapäällikkö Sirpa Pääkkö
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 17.9. mennessä

Kombucha ja vesikefiiri ovat tämän hetken trendikkäimpiä ter-
veysjuomia! Molemmat valmistetaan fermentoimalla eli maito-
happokäymisen avulla. Kurssilla opetellaan juomien valmistusta, 
maistellaan eri tavoin maustettuja juomia ja kuullaan myös erilai-
sista käyttötavoista. Kurssilta saa mukaansa juomien kotivalmis-
tukseen tarvittavat ”aloituspakkaukset” eli kombuchan sienen ja 
vesikefiirin siemenen, joista voi kurssin opeilla valmistaa jatkossa 
omaa kombuchaa ja kefiiriä. Ota mukaan kaksi isoa lasipurkkia 
(2-4 litraa), joissa on tiiviit kannet. Lyhytkurssi.

Käytännön taidot

27



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2020

UUSIKAUPUnKI
Sushin perusteet           8102213

Viikaisten koulu  
ke 18.00-21.00
7.10.
Yrittäjä Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 30.9. mennessä

Kurssilla opetellaan valmistamaan erilaisia japanilaisia susheja 
tuoreista ja laadukkaista raaka-aineista. Oma rasia mukaan kotiin 
viemisiä varten. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun hintaan. 
Lyhytkurssi. 

Sushia edistyneille           8102214

Viikaisten koulu  
ke 18.00-21.00
4.11. 
Yrittäjä Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 28.10. mennessä

Kurssilla sukelletaan syvemmälle sushin maailmaan ja kokeillaan 
haastavampia tekniikoita. Oma rasia mukaan kotiin viemisiä var-
ten. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun hintaan. Lyhytkurssi.

Keittiökosmetiikkaa           8104212

Viikaisten koulu  
to 18.00-20.15
15.10.-29.10.   
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele Mäki-
Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 8.10. mennessä

Valmistetaan keittiön kaappien antimista ja muista helposti saa-
tavista aineista erilaisia ihonhoitoon ja itsensä hellimiseen käy-
tettäviä tuotteita. Kasvoille, käsille ja jaloille virkistystä, hiuksille 
huuhteluainetta ja huulille pehmeyttä. Useamman purkin saat 
mukaasi itselle tai lahjaksi annettavaksi. Ensimmäisellä kerralla 
ota mukaasi pari Piltti-purkkia tms., kulho ja lusikka. Opettaja tuo 
tarveaineet ja perii niistä maksun, n. 10 e. Lyhytkurssi.

Silmänruokaa hedelmä-  
ja vihanneskoristeilla    
      8102260

14.9.-31.12. 
Opettajana Sari Sivén / Foodartist ky

Ekovinkkejä  
mökkiläisille    999120

19.9.-26.9. Opettajana Eriika Yliniemi.

rannikkolaivurin radiokurssi 
(meri-VHF-kurssi)    5102259

Pohitullin koulu la 9.00-16.00 su 9.00-16.00 
27.3.-28.3. 
Opettajana Ari Virrankoski

Katso myös verkkokurssit s. 4-5.

Tulossa keväällä mm.

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

Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit ovat suunniteltu eri ikäisil-
le ja tasoisille liikkujille. Tunnit parantavat motorisia perustaitoja 
ikätason tai herkkyyskauden mukaan. Lasten- ja nuorten tunneis-
ta voit valita kurssin sen mukaan mikä liikkumistapa sinua eniten 
miellyttää tai mitä liikunnallisia taitoja haluat itsessäsi kehittää.

Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia. Tunneilla keskitytään 
kehon ja mielen hyvinvointiin. Tunti koostuu tasapaino-, liikku-
vuus-, voima-, venytys- ja rentoutusharjoituksista. Tunnit sopivat 
kaiken tasoisille liikkujille.

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

Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haasta-
via. Tunnit sopivat hyvän kuntopohjan omaavalle liikkujalle, mut-
ta myös itseään haastavalle, perusterveelle liikkujalle.

Liikunta

      Päiväjooga                8301200

Ugin Työväentalo  
ke 15.45-17.15
16.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.  
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 9.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehohallintaa, paranta-
vat keskittymiskykyä, hengityksen laatua ja kykyä rentoutua sekä 
kehittävät tietoista läsnäoloa. Harjoitukset sopivat niin vasta-al-
kajille kuin pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi lämmin väljä 
asu ja alusta.

      Karate lapsille/nuorille    8301201

Uimahallin judosali  
to 16.00-17.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-29.4.  
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Nuorten karate-kurssilla harjoitellaan Shito Ryu -tyylin taistelula-
jin perustekniikoita. Tunti keskittyy kehon liikkuvuuden ja varta-
lon hallinnan parantamiseen. Ohjelma sisältää harjoituksia kuvi-
teltua vastustajaa vastaan; lyönti- ja potkuharjoituksia, estämistä 
sekä taistelutekniikkaa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille, ikä n. 
7-14 v. Varusteina urheiluhousut ja t-paita, ei kenkiä. Opettajana 
karaten mustan vyön omaava Marian Dumitru. Kurssin opetus-
kieli on englanti/osittain suomi.

Practical basic techniques in training the SHITO RYU style of 
Martial Arts, stretching methods, correct and develop mobility, 
exercises for stronger and faster punches and kicks, blocking 
exercises, fight techniques, positions and katas (fight with imagi-
nary opponents). The course is  
suitable for both girls and boys age 7-14. Training  
equipment: sports pants, a T-shirt and no shoes.  
Notice! Teaching language is English/partly Finnish.

       Jooga                 8301202

Seikowin koulu, liikuntasali  
ti 19.00-20.30
15.9.-24.11. ja 12.1.-6.4.  
Joogaohjaaja Pia Eskola 
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä

Hathajoogaa kaikille. Harjoituksissa tehdään venyttely-, tasapai-
no- ja rentoutusharjoituksia. Mukaan lämmin, joustava asu ja 
alusta. Muut varusteet sovitaan kurssin alussa.

      äijäjooga           8301203

Novidan liikuntasali  
ma 18.30-20.00
21.9.-7.12.  ja 11.1.-12.4.  
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 7.9. mennessä

Hathajoogaa kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille. Tehdään joo-
gaharjoitus lihasten joustavuuden lisäämiseksi ja mielen harjoit-
tamiseksi. Mukaan lämmin, joustava asu ja alusta. Muut varusteet 
sovitaan kurssin alussa. 

Liikunta ja terveys
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      Hyvinvointia joogasta  
                   8301204

Seikowin koulu, liikuntasali  
pe 12.00-13.30
18.9.-4.12. ja 15.1.-16.4.  
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 11.9. mennessä

Lempeää hathajoogaa. Sopii erityisesti ikäihmisille ja erilaisia 
tuki- ja liikuntaelinten rajoitteita omaaville henkilöille. Hyvä myös 
aloittelijoille. Tutustutaan erilaisiin joogaliikkeisiin, tasapainoon 
ja rentoutumiseen oman hengityksen rytmissä. Mukaan lämmin, 
joustava asu ja alusta. Muut varusteet sovitaan kurssin alussa.

      Muistijooga A                          8301205

Seikowin koulu, liikuntasali  
pe 13.30-15.00
18.9.-27.11. ja 15.1.-9.4.  
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 11.9. mennessä

Muistijoogassa tehdään kaikille sopivia joogaharjoituksia (tar-
vittaessa tuolia apuna käyttäen) sekä erillisiä, aivoja aktivoivia 
tehtäviä niitä varten kehitetyllä muistimatolla. Muistijoogan ta-
voitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä. Se pyrkii 
ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan 
kognitiivisia (toiminnallisia) kykyjä sekä lisäämään sosiaalista ak-
tiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista terveyttä. Se sopii kai-
kille liikunnallisesti perusterveille henkilöille. Muistijooga ei pa-
ranna muistisairauksia. Harjoitukseen puetaan mukava, joustava 
asu, vaaleat sukat. Vesipullo, ja pieni pyyhe tms. pään alle. Muut 
varusteet sovitaan kurssin alussa.

      Muistijooga B                          8301206

Novidan liikuntasali  
ma 16.45-18.15
21.9.-30.11. ja 11.1.-29.3.  
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 7.9. mennessä

Muistijoogassa tehdään kaikille sopivia joogaharjoituksia (tar-
vittaessa tuolia apuna käyttäen) sekä erillisiä, aivoja aktivoivia 

tehtäviä niitä varten kehitetyllä muistimatolla. Muistijoogan ta-
voitteena on pitää huolta muistista ja aivoterveydestä. Se pyrkii 
ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä ja ylläpitämään harjoittajan 
kognitiivisia (toiminnallisia) kykyjä sekä lisäämään sosiaalista ak-
tiivisuutta, elämäniloa ja kokonaisvaltaista terveyttä. Se sopii kai-
kille liikunnallisesti perusterveille henkilöille. Muistijooga ei pa-
ranna muistisairauksia. Harjoitukseen puetaan mukava, joustava 
asu, vaaleat sukat. Vesipullo, ja pieni pyyhe tms. pään alle. Muut 
varusteet sovitaan kurssin alussa.

      Erkkajooga           8301208

Uimahallin judosali - Joka toinen viikko 
ke 17.00-18.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.  
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 9.9. mennessä

Erkkajoogaa eli kuntouttavaa joogaa erityistä tukea tarvitseville 
joogaajille! Se sopii kaikenikäisille ja – tasoisille, aiempaa koke-
musta joogasta ei tarvitse olla. Lähtökohtana on kokonaisval-
tainen ja kuntouttava toiminta. Ajatuksena on luoda jokaiselle 
mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja kokea joogan 
tuoma hyvä olo. Joogaharjoitukset muokataan kullekin joogaa-
jalle yksilöllisesti huomioiden jokaisen vahvuudet ja voimavarat 
sekä erityisen tuen tarpeet. Erkkajooga sisältää mm. läsnäolohar-
joituksia, asanoita eli asentoharjoituksia, hengitysharjoituksia ja 
rentoutumista. Joogaan tullessasi tarvitset mukaan rennot, mu-
kavat vaatteet ja vesipullon. Oman joogamaton voit halutessasi 
ottaa mukaan.

      Eläkeläisten liikunta 1, naiset        
                        8301209

Seikowin koulu, liikuntasali  
ti 9.30-10.15
15.9.-24.11. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioi-
den ja lopuksi rentouttavaa venyttelyä. Huom! Ota mukaan oma 
jumppa-alusta ja juotavaa.

      Eläkeläisten liikunta 2, naiset    
                       8301210

Seikowin koulu, liikuntasali  
ti 10.20-11.05
15.9.-24.11. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioi-
den ja lopuksi rentouttavaa venyttelyä. Huom! Ota mukaan oma 
jumppa-alusta ja juotavaa.

      Eläkeläisten liikunta, miehet  
                        8301211

Seikowin koulu, liikuntasali  
ti 11.15-12.00
15.9.-24.11. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Alkulämmittely, lihaskuntoliikkeitä kaikki lihasryhmät huomioi-
den ja lopuksi rentouttavaa venyttelyä. Huom! Ota mukaan oma 
jumppa-alusta ja juotavaa.

      Kevyt salitreeni kuntoutujille    
                  8301212

Kuntostudio Naisvoima  
ke 11.30-12.30
16.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 9.9. mennessä 

Rauhallinen tunti, joka sopii huonokuntoisille, kuntoutujille tai 
toipilaille. Tunnilla käytetään pääasiassa hydraulisen vastuksen 
laitteita, joissa ei ole painoja. Laitteet ohjaavat oikean liikeradan 
ja ohjaaja opastaa turvalliseen tekemiseen. Jokainen osallistuja 
tekee liikkeet omalla tahdillaan. Tunti ei vaadi aikaisempaa kun-
tosalikokemusta, eikä sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisälii-
kuntavarusteet, vesipullo ja pieni pyyhe. Kurssipaikka Kuntostu-
dio Naisvoima, os. Koulukatu 7. Huom! Miehet: pue salivaatteet jo 
kotona, pukuhuone vain naisille. 

      Hulatreeni              8301220

Novidan liikuntasali  
to 19.00-20.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-29.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 55 € - Ilm. 10.9. mennessä

Hulailulla on todettu olevan monia terveysvaikutuksia, kuten kes-
kivartalon tukilihasten vahvistuminen ja vyötärön kapeneminen. 
Lisäksi se on hauskaa treeniä. Tunti sisältää hulailun ohessa myös 
kevyitä lihaskuntoliikkeitä ja venyttelyjä. Oma hulavanne ja juo-
mapullo mukaan.

      Jooga, Lokalahti          8301232

Lokalahden koulu  
to 19.00-20.30
17.9.-3.12. ja 14.1.-29.4.  
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kevät 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa ja paran-
tavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä rentoutua. 
Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa 
kuunnellen ja kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-alka-
jille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan lämmin väljä asu ja 
alusta.
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      Kuntojumppa, Lokalahti  8301233

Lokalahden koulu  
pe 19.00-20.30
18.9.-27.11. ja 15.1.-23.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 11.9. mennessä

Reipasta liikuntaa kaikenikäisille naisille ja miehille musiikin tah-
dissa. Tunneilla kehitetään monipuolisesti niin voimaa ja lihas-
kuntoa kuin ketteryyttä, tasapainoa ja liikkuvuuttakin. Lopuksi 
venytellään hyvin. Mukaan oma jumppa-alusta, vesipullo ja halu-
tessa sisäliikuntakengät. Reippaasti mukaan hyvään porukkaan!

           HiitCardio  
aikuinen-lapsi                 8301234

Novidan liikuntasali  
to 18.00-19.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-29.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 55 € - Ilm. 10.9. mennessä

Aikuinen-lapsi -kurssi. Mukavaa liikuntaa oman kehon painolla 
yhdessä tehden. Tunti on tarkoitettu yhteiseksi liikuntahetkeksi 
aikuiselle ja lapselle, jonka ikähaarukka on noin 9 - 14 v. Tunnilla 
tehdään erilaisia koordinaatiota ja lihasvoimaa kehittäviä liikkeitä 
lyhyinä sykettä nostavina setteinä. Kokonaisuus sisältää myös al-
kulämmittelyn ja loppuvenyttelyn. Aikuinen-lapsi -pari jumppaa-
vat yhdessä ja maksavat yhden kurssimaksun. Mitään välineitä ei 
tarvita, mutta mukaan kannattaa jumppavarusteiden lisäksi ottaa 
juomapullo ja jumppa-alusta.

      Combat fitness          8301240

Uimahallin judosali/Uki  
to 17.00-18.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-29.4.  
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 10.9. mennessä

Vauhdikas ja energinen tunti, joka sisältää potku- ja lyöntisarjoja. 
Liikkeet perustuvat kamppailulajien tekniikoihin. Treeni koostuu 
haastavista sarjoista, jotka nostavat sykettä, kehittävät kehonhal-
lintaa ja lihaskuntoa. Treeni sopii kaikille, jotka haluavat kohottaa 
fyysistä kuntoaan, polttaa kaloreita ja oppia itsepuolustusteknii-
koita. Kurssin opetuskieli on englanti/osittain suomi.

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/partly  
Finnish.

Maastopyöräilykurssit  
Laitilassa ja  
Uudessakaupungissa

Tulossa keväällä mm.

      Eläkeläisten kevennetty jumppa  
                        8301241

Uimahallin judosali  
ti 15.00-16.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-27.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 8.9. mennessä

Eläkeläisille tarkoitetussa liikuntatuokiossa on tarjolla helppoa, 
monipuolista kevennettyä jumppaa kaiken kuntoisille Uuden-
kaupungin uimahallin alakerrassa, judosalissa. Mukavaa yhdes-
säoloa liikunnan merkeissä. Mahdollisuus soveltaa liikkeitä oman 
kunnon mukaan. Tunnille mukaan juomapullo sekä mukavat lii-
kunnalliset vaatteet.

      Toiminnallinen kuntopiiri- 
      jumppa kaikille                  8301242

Uimahallin judosali  
ti 16.15-17.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-27.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 8.9. mennessä

Toiminnallinen kuntopiiri on tarkoitettu kaikille aktiiviseen kun-
non kohotukseen. Liikkeet ovat selkeitä ja monipuolisia lihas-
kuntoliikkeitä ja ne tehdään kiertoharjoitteluna kehonpainoa tai 
apuvälineitä käyttäen.

      reipas rVP                  8301243

Uimahallin judosali  
ti 17.05-18.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-27.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 44 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tehokas tunti, jonka alussa reipastahtinen lämmittely. Lihaskun-
to-osuus, jossa keskitytään reisien, vatsan ja pakaroiden alueen 
lihaksiin. Lopussa venyttely. Ota mukaan juomapullo. 

      Kuntosalicircuit                 8301245

Kuntostudio Naisvoima  
ma 9.00-10.00
14.9.-30.11. ja 11.1.-26.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 55 € - Ilm. 7.9. mennessä

Circuit on kuntosalilla tehtävä ohjattu kiertoharjoittelutunti. 

Tunnilla käytetään pääasiassa kuntosalilaitteita, mutta myös 
maltillisia vapaita painoja turvallisesti ohjaajan opastuksella. Har-
joittelun tehon jokainen voi itse asettaa sopivaksi painokuormia 
säätämällä. Tunti ei vaadi aikaisempaa kuntosalikokemusta, eikä 
sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo 
ja pieni pyyhe. Kurssipaikka Kuntostudio Naisvoima, os. Kouluka-
tu 7. Huom! Miehet: pue salivaatteet jo kotona, pukuhuone vain 
naisille.

       Keskivartalo tiukaksi      8301246

Uimahallin judosali  
ma 10.30-11.30
14.9.-30.11. ja 11.1.-26.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 45 € - Ilm.  7.9.  mennessä

Tunti on toiminnallinen lihaskuntoharjoitus keskivartalon tukili-
haksille. Liikkeissä harjoitetaan vartalon ydintuen syviä ja pinnal-
lisia lihaksia, jonka myötä kehonhallinta paranee ja arkipäivien 
askareet sujuvat helpommin. Tunti sopii kaiken tasoisille liikku-
jille, ei sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, 
vesipullo ja pieni pyyhe.

       Aerobinen vesijumppa    8301247

Uudenkaupungin uimahalli  
ma 11.45-12.30
14.9.-30.11. ja 11.1.-26.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 7.9. mennessä

Reipastahtinen vesijumppa musiikin tahdissa, kesto 45 min. Tun-
nilla tehdään monipuolisesti lihaskuntoliikkeitä veden nostetta 
ja vastusta hyödyntäen. Välillä käytetään erilaisia vesijumppavä-
lineitä (frisbeet, pötköt, hymynaamat). Kurssimaksun lisäksi mak-
setaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

       Aamusalicircuit                 8301250

Kuntostudio Naisvoima  
ti 6.30-7.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-27.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 55 € - Ilm. 7.9. mennessä

Aamuvirkkujen circuit on kuntosalilla tehtävä ohjattu kiertohar-
joittelutunti. Tunnilla käytetään pääasiassa kuntosalilaitteita, 
mutta myös maltillisia vapaita painoja turvallisesti ohjaajan opas-
tuksella. Harjoittelun tehon jokainen voi itse asettaa sopivaksi 
painokuormia säätämällä. Tunti ei vaadi aikaisempaa kuntosali-
kokemusta, eikä sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntava-
rusteet, vesipullo ja pieni pyyhe. Kurssipaikka Kuntostudio Nais-
voima, os. Koulukatu 7. Huom! Miehet: pue salivaatteet jo kotona, 
pukuhuone vain naisille.
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Ensiapu 2 (EA 2)       6101214

Etäopetus 
ti 17.00-20.15
15.9.-22.9.
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita sekä 
vahvistetaan aiemmin opittuja ensiaputaitoja. Kurssin 
suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin taval-
lisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa kuin haas-
teellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä osaa 
ehkäistä tapaturmia. Keskeisiä teemoja: auttamistoimin-
ta ensiapua vaativissa tilanteissa, hätäensiapu, erilaisten 
vammojen ensiapu. EA 2 -kurssille voi osallistua, kun EA 
1 -kurssin todistus on voimassa. Ensiapukurssin EA 2® -to-
distus on voimassa kolme vuotta (selainpohjainen mobiili-
kortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerral-
la on pakollista. Syksyn webinaarikerrat järjestetään 15.9. 
ja 22.9., minkä lisäksi keväällä kaksi lähiopetusiltaa. Ilmoita 
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoite, henkilö-
tunnus ja osoitetiedot, jotta kurssisuorituksesi voidaan 
kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. Lyhytkurssi.

Ensiapu 1 (EA 1)  
päiväkurssi       6101215

Etäopetus
ti-ke 9.00-12.15
3.11.-4.11. 
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61 € - Ilm. 27.10. mennessä 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun 
antamisen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä 
auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa 
sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: 
toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman/elottoman hen-
kilön tunnistaminen ja ensiapu sekä sairauskohtauksien 
tunnistaminen ja ensiapu. Lisäksi tapaturmien ensiapu, 
ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen. Ensiapukurs-
si EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta (selainpohjainen 
mobiilikortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurs-
sikerralla on pakollista. Syksyn webinaarikerrat järjeste-
tään 3.11. ja 4.11., minkä lisäksi keväällä järjestetään yksi 
lähiopetuspäivä. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä 
sähköpostiosoite, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta 
kurssisuorituksesi voidaan kirjata ensiavun pätevyysrekis-
teriin. Lyhytkurssi. Elämänhallintavalmennus  

        8302250

ma 10.00-11.00, 12.10.-30.11. Opettajana  
toimintaterapeutti Deeana Lehtinen.

Syvärentoutus &  
palautuminen        8302251

ti 20.00-21.00, 13.10.-1.12. Opettajana  
toimintaterapeutti Deeana Lehtinen. Ensiapu 1 (EA 1)         6101216

Uudenkaupungin paloasema, 
ti-to 17.00-20.00, 2.3.-11.3.

Ensiapu 1 (EA 1)  
päiväkurssi         6101217

Uudenkaupungin paloasema, 
ti-ke 8.30-15.30, 13.4.-14.4.

rakastu retkeilyyn!     8302243

Viikaisten koulu, 
la 12.00-17.45 su 10.00-15.30, 24.4.-25.4. 
Opettajana Turo Vuorenpuro.

Terveys ja ensiapu

Koronavirustilanne aiheuttaa muutoksia ensiavun koulu-
tukseen. Emme järjestä lähiopetusta lainkaan syysluku-
kaudella 2020. Sekä EA 1- että EA 2-kurssien suorittaminen 
on mahdollista aloittaa syksyllä etäopetuksessa (webinaa-
rit) ja käytännön harjoittelu suoritetaan lähiopetuksessa 
keväällä 2021 enintään 6kk:n sisällä etäopetuksesta. Mo-
lemmat kurssit ovat 16 tunnin mittaisia, joista 8 oppituntia 
opiskellaan etänä. Lähiopetuksen päivämäärät ilmoitetaan 
alkusyksyllä ilmoittautuneille sekä opiston tiedotuskana-
vissa (mikäli kursseilla on vielä tilaa). Saat kurssin vetäjältä 
ohjeet ja linkin etäopetusalustalle liittymiseksi ennen kurs-
sin alkua. Huom! Ensiapupätevyyden saa vasta kun koko 
kurssi on suoritettu.

Huom! Hätäensiavun kertaus ei ole mahdollista syysluku-
kaudella.

Katso myös verkkokurssit s. 4-5, mukana hyvinvointi-
kursseja!

Tulossa keväällä mm.
Kevätlukukaudella 2021 ensiapukurssit pyritään pitämään 
kokonaisuudessaan lähiopetuksena, jolloin myös hätäen-
siavunkertausmahdollisuus. Muutokset mahdollisia.

Tulossa keväällä mm.

Opi tulkitsemaan sykettäsi 8302240

Pohitullin koulu
ke 18.00-19.30
16.9.-14.10.
Personal trainer Marika Virkkunen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 8.9. mennessä

Lyhytkurssilla opit hyödyntämään älylaitettasi siten, että pystyt 
tehokkaasti kehittämään kuntoasi. Saat tietopaketin sykkeen 
mittaamisen perusteista ja siitä, mitä treenaaminen eri sykealu-
eilla tarkoittaa. Lisäksi perehdytään puettavan älyteknologian 
eli älykellojen keskeisiin ominaisuuksiin. Kurssin aikana tehdään 
kaksi harjoitusta ulkona (23.9. ja 7.10.) ja muut kerrat kokoonnu-
taan luokassa Pohitullin koululla.

Opi syömään oikein          8302241

Pohitullin koulu
ke 18.00-19.30
21.10.-11.11.
Personal trainer Marika Virkkunen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 13.10. mennessä

Lyhytkurssilla opit kiinnittämään huomiota terveellisen ruokai-
lun oikeisiin asioihin ja aterioiden ajoittamiseen. Saat terveellisen 
syömisen perusteiden tietopaketin, jonka avulla saavutat parem-
man ja energisemmän olon.

Mindfulness - voimavaroja arkeen 
ja stressinhallintaan          8302260

Pohitullin koulu
ma 18.00-20.00
26.10.-30.11. 
Liikunnan tuntiopettaja Laura Lehmuskoski
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 19.10. mennessä

Mindfulnessia voi hyödyntää keskittymisen ja stressinhallinnan 
apuna. Kuuden kerran kurssin aikana mindfulnessin perusperi-
aatteet ja säännöllisen harjoittelun vaikutukset tulevat tutuiksi. 
Keskeisenä lähtökohtana on hyväksyvän ja tietoisen läsnäolon 
harjoittaminen sekä oman näkökulman laajentaminen ongel-
manratkaisun avuksi. Varaa mukaan muistiinpanovihko ja kynä. 
Halutessasi voit ottaa mukaan myös jumppa-alustan, jos teet 
mindfulness-harjoitukset mieluummin selinmakuulla.

Selätä selkäkivut!          8302262

Viikaisten koulu  
la 12.00-18.00 ja su 10.00-15.30
24.10.-25.10.
Alexander-tekniikan opettaja Turo Vuorenpuro
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 15.10. mennessä

Kärsitkö selkäkivuista, joihin et ole löytänyt apua? Tuntuuko liik-
kumisesi jäykältä, vaikealta ja raskaalta? Rajoittaako selkäkipusi 
sitä, mitä voit tehdä elämässä? Tämä kurssi tarjoaa oivalluksia 
selkäkipujen syiden ymmärtämiseen, sekä mahdollisuuden niis-
tä vapautumiseen! Kurssilla tutkitaan omaa kehoa, liikkumista 
ja ajattelua, sekä niiden suhdetta kehossa ilmeneviin lihasjänni-

tyksiin ja kipuoireisiin. Kurssi ei sisällä sykettä nostavia liikehar-
joituksia ja soveltuu siksi kaikille ikään tai kuntoon katsomatta. 
Ota kurssille mukaan jumppa-alusta tai retkipatja, yhteensä n. 15 
cm nippu kirjoja, sekä kaksi käsipyyhettä rentoutusharjoituksia 
varten. Kurssilla pidetään taukoja, joten omat eväät voi ottaa mu-
kaan. Erityiskurssi.

Uni ja hyvinvointi:  
Miten nukkuminen ja unennäkö 
vaikuttavat kehon ja mielen  
terveyteen?                    8302270

Viikaisten koulun auditorio  
ti 18.00-19.30
10.11. 
Tutkijatohtori FT Nils Sandman
Luentomaksu 6 €

Nukkuminen on aivojen ja kehon lepotila, joka on välttämätön-
tä terveydelle. Unet taasen ovat nukkumisen aikana tapahtuvia 
kokemuksia, joiden tieteellinen tutkimus on vaikeaa, mutta joi-
den tiedetään liittyvän psyykkiseen hyvinvointiin. Tällä luennolla 
tutkijatohtori FT Nils Sandman Turun yliopistosta kertoo, mitä 
nukkuminen ja unet ovat, miksi ne ovat tärkeitä ja millaisia ovat 
yleisimmät uniongelmat. Ajankohtaan sopivasti luento käsittelee 
myös valon ja pimeyden vaikutusta uneen. Luennolla esitellään 
myös tuoreita tuloksia suomalaisten nukkumisesta kevään 2020 
koronaepidemian ajalta.
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PyHärAnTA

Kädentaidot

Luento ja keskustelutilaisuus  
Pyhärannan historiasta         1301301

Kaukan kyläkoti 
la 13.00-16.00
10.10.
Taiteilija Rauno Luttinen ja Sauli Luttinen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 30.9. mennessä

Rauno ja Sauli Luttinen kertovat Pyhärannan historiasta. Kes-
kustelu perustuu uuteen Rauna ja Sauli Luttisen julkaisemaan 
Pyhärannan historiaan, Tuall metän takan ja niämen kannall om 
Pyhärant...” 

Luento ja keskustelutilaisuus  
Pyhärannan historiasta         1301302

Kaukan kyläkoti 
la 13.00-16.00
24.10.
Taiteilija Rauno Luttinen ja Sauli Luttinen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 12.10. mennessä

Rauno ja Sauli Luttinen kertovat Pyhärannan historiasta. Kes-
kustelu perustuu uuteen Rauna ja Sauli Luttisen julkaisemaan 
Pyhärannan historiaan, Tuall metän takan ja niämen kannall om 
Pyhärant...” 

nukketeatteri                1102301

Ihoden koulu 
la 10.00-11.30
5.9.-28.11. ja 9.1.-24.4. 
Sanna Siivonen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 31.8. mennessä

Toteutetaan valmiiseen tarinaan perustuva nukketeatterinäytel-
mä eri materiaaleja hyödyntäen. Luodaan hahmot ja näyttämö, 
etsitään näytelmään sopiva musiikki sekä opetellaan näytelmä-
esitys. Toteutus ryhmän ikäjakauman mukaan, niin että kaiken-
ikäiset pääsevät toteuttamaan näytelmään oman työnjälkensä. 
Kurssin päätteeksi näytös yleisölle. Aikuinen ilmoittautuu. Yhden 
aikuisen mukaan yksi lapsi.

Lasten Ateljee Pikkupensselit  
7-9 v.                    1103301

Ihoden koulu 
ke 16.15-17.45
16.9.-25.11. ja 13.1.-17.3. 
Ala-Olla Merja
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 9.9. mennessä

Elämyksellinen tutustuminen värien ja erilaisten materiaalien 
maailmaan musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen vauhdittama-
na. Monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita eri välineillä piirustuk-
sesta grafiikkaan ja maalaukseen sekä kolmiulotteiseen muotoi-
luun. Poimimme ideoita taidehistoriasta, nykytaiteesta ja omasta 
ympäristöstämme.

nuorten Ateljee Isot Pensselit  
10-15 v.                    1103302

Ihoden koulu 
ke 17.45-19.15
16.9.-25.11. ja 13.1.-17.3. 
Ala-Olla Merja
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 9.9. mennessä

Elämyksellinen tutustuminen värien ja erilaisten materiaalien 
maailmaan musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen vauhdittama-
na. Monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita eri välineillä piirustuk-
sesta grafiikkaan ja maalaukseen sekä kolmiulotteiseen muotoi-

Pyhärannan osastonjohtajana toimii Anna-Kaisa Sjölund puh. 044 738 3488, puhelimitse tavoittaa par-
haiten arkisin klo 11.00-16.00. Sähköposti anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi.

Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston Laitilan toimisto 
puh. 040 535 6822.

Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiina 
alennettu maksu.

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2020-2021 monipuolisen kattauksen verkkokursseja kielistä 
hyvinvointivalmennukseen. Tutustu tarjontaan s. 4–5.

luun. Poimimme ideoita taidehistoriasta, nykytaiteesta ja omasta 
ympäristöstämme.

Keijuniitty                   1198301

Ihoden koulu 
la 10.00-14.45
26.9.
Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 18.9. mennessä

Keijuniitty on elämyksellinen taidetyöpaja 3-7-vuotiaille yhdessä 
aikuisen kanssa. Haluaisitko liidellä auringonsäteellä tai kellua 
hopeisella kastehelmellä? Suloisilla keijuilla on ensimmäiset len-
toharjoitukset. Pienet siivet valmistuvat ja keijuniitty koristellaan 
kukkaköynnöksillä suurta tapahtumaa varten. Ilma helisee keiju-
jen musiikista, kun keijupöly laskeutuu. Aikuinen ilmoittautuu. 
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Materiaalimaksu 10 € sisältyy 
hintaan. Mukaan eväät ja sutun kestävät vaatteet.

Avaruusseikkailu                  1198302

Ihoden koulu 
la 10.00-14.45
17.10.
Ala-Olla Merja
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 9.10. mennessä 

Mitä löytyy mustasta aukosta? Koe elämyksellisessä taidetyöpa-
jassa läpi avaruuden kiitävät pyrstötähdet, kaukaiset galaksit ja 
tähtisumut. 3-7-vuotiaille lapsille aikuisen kanssa. Materiaalimak-
su 10 € sisältyy kurssin hintaan. Aikuinen ilmoittautuu. Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi. Mukaan eväät ja sutun kestävät vaat-
teet.

Talvinen seikkailu                 1198303

Ihoden koulu 
la 10.00-14.45
28.11.
Ala-Olla Merja
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 20.11. mennessä 

Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja 
3-7-vuotiaille lapsille aikuisen kanssa. Taakse jää harmaa arki! Työ-
pajasta ei kimallusta puutu ja jäänkin kanssa päästään kosketuk-
siin. Kotiin viemisiksi valmistuu ihan linna koristeeksi tai leikkei-
hin. Aikuinen ilmoittautuu. Materiaalimaksu 10 €. Yhden aikuisen 
mukana yksi lapsi. Mukaan eväät ja sutun kestävät vaatteet. Ul-
kona ollaan noin 15 minuuttia (huomio säänmukainen vaatetus).

3d-kurssi: Suunnittele ja  
toteuta oma kolmiulotteinen 
maailmasi                           1104300

Ihoden koulu
pe 14.00-16.00
9.10.-4.12.  ja 8.1.-30.4. 
Opettaja Marko Kokko
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 1.10. mennessä 

Perehdymme kurssilla 3D-mallintamiseen ja -tulostukseen yhdis-
täen sen yksinkertaisiin käsityötekniikoihin. Aloitamme helpoista 
ja yksinkertaisista muodoista. Teemme kurssilla monta pientä 3D-
työtä, jotka yhdistyvät kurssin edetessä esimerkiksi toimivaksi lau-
tapeliksi tai joksikin muuksi kokonaisuudeksi, joka kiinnostaa op-
pilasta. Kurssin tavoitteena on 3D-mallintamisen ja -tulostuksen 
kautta vahvistaa oppilaan luovaa ajattelua ja suunnittelukykyä. 

Kankaankudonta,  
Pyhärannan Kukola          1104310

Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51, Reila 
to 15.45-18.00
17.9.-3.12. ja 7.1.-8.4. 
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kukolan kudontakurssi pidetään idyllisessä vanhan talon tuvassa. 
Käytettävissä on kuudet kangaspuut, joihin tehdään yhteisloimia. 
Voit osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan räsymat-
toa valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon ajaksi. Tällöin 
kurssimaksu on 20 e. Mattojen lisäksi kudotaan muita sisustus-
tekstiilejä, kuten pöytäliinoja, pyyheliinoja ja poppanaa. Suun-
nitellaan yhdessä, millaisia kudontatöitä halutaan talven aikana 
tehdä. Kurssille voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat ku-
donnan harrastajat.

Kankaankudonta,  
Kaukan kyläkoti                  1104311

Kaukan kyläkoti 
ti 15.00-17.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-23.3. 
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan 
perusasioita. Luodaan ja rakennetaan yhteisloimia. Valmiste-
taan tuotteita pääasiassa puuvillasta, pellavasta, poppanasta ja 
räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja pöytäliinoja, mattoja sekä sei-
nätekstiilejä. Tutustutaan myös villalangan käyttöön kudonnassa. 
Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan alkeita.

Villakirjonta, neuleet ja virkkaus, 
reila                             1104323

Reilan koulu - Joka toinen viikko 
ma 17.00-19.15
21.9.-30.11. ja 18.1.-29.3. 
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja Hannele Mäki-
Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 14.9. mennessä

Tehdään erilaisia kirjontatöitä, neuleita ja virkkausta kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Villakirjonnan voi itse suunnitella tai ostaa 
valmiin pakkauksen. Voit tehdä kirjontatöitä sisustukseen ja asus-
teiksi. Neuleissa ja virkkauksessa kokeillaan erilaisia tekniikoita, 
materiaaleja ja malleja.

Ompelu, Kaukan kyläkoti     1104330

Kaukan kyläkoti - Joka toinen viikko 
ke 18.00-21.00
9.9.-18.11. ja 13.1.-24.3. 
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 2.9. mennessä

Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Pe-
rehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaa-
miseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen.

Ompelu, Pyhärannan reila   1104331

Reilan koulu - Joka toinen viikko 
to 18.00-21.00
3.9.-12.11. ja 7.1.-1.4. 
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 27.8. mennessä

Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Pe-
rehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaa-
miseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen.

Ommellaan vanhasta uutta 1104332

Ihoden koulu 
to 17.30-20.30
24.9.-22.10. ja 14.1.-4.2. 
Sanna Järvinen
Kurssimaksu 38 € - Ilm. 17.9. 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 aloittele-
vatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Opiston Peda.net-sivuilla 
ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

nypläys,  
Pyhärannan Santtio           1104342

Santtion Maininki - Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.15
7.9.-2.11. ja 25.1.-22.3. 
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 31.8. mennessä

Nypläystä vanhoille ja uusille harrastajille. Mahdollista nyplätä 
esim. koruja, liinoja ym. Kurssi sopii myös lapsille. 

Yhteiskunta, historia

Taide- ja taitoaineet
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PyHärAnTA

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Katso muiden osastojen kurssitarjonnasta löytyykö sieltä 
joku itsellesi sopiva kurssi. Useammassa kielessä on tarjolla lyhyt- 
ja viikonloppukursseja, joille on helpompi osallistua kauempaa-
kin, kun ei tarvitse joka viikko matkata. Osa pitkistäkin kursseista 
kokoontuu tunneille vain joka toinen viikko ja varsinaisilla verk-
kokursseilla ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään.

Pyhärannan atk-kurssi  
                 3401301

Rohdaisten koulu 
ke 17.00-20.00
7.10.-4.11. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 1.10. mennessä 

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta 
muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan 
aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan myös kurssilaisten 
toiveiden mukaisiin aiheisiin. Aihealueina ovat esimerkiksi säh-
köpostin ja internetin kertausta, tietokoneen hallinta ja tärkeät 
asetukset, tietokoneen turvallinen siivoaminen turhista tiedos-
toista ja ohjelmista, sekä älypuhelimien ja tablettitietokoneiden 
peruskäyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannettava 
tietokoneensa, sekä halutessaan myös oman älypuhelimensa tai 
tablettinsa.

      Aamujumppa Santtion  
      mainingissa                        8301321

Santtion Maininki 
to 9.00-10.00
10.9.-26.11. ja 7.1.-1.4. 
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 3.9. mennessä 

Aamuista perusjumppaa, ei hyppelyä. Vahvistava ja venyttävä 
jumppa, jossa käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä.

      rvp + venyttely           8301322

Rohdaisten koulu 
su 19.00-20.30
20.9.-29.11. ja 10.1.-25.4. 
Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 11.9. mennessä 

Tehokas lihaskuntopainotteinen täsmätunti reisille, vatsalle ja pa-
karoille. Tunti koostuu alkulämmittelystä, lihaskunto-osuudesta 
ja venyttelyistä. Lihaskunto-osuudessa keskitytään reisi-, vatsa- ja 
pakaralihasten vahvistamiseen sekä kiinteyttämiseen. Tunnilla 
voi halutessaan käyttää kuminauhaa lisävastuksena. Tunti ei sisäl-
lä monimutkaisia askelsarjoja. Tunti sopii kaikille lihaskuntohar-
joittelusta pitäville. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

      Tabata, Ihode           8301323

Ihoden koulu 
to 18.00-19.00
17.9.-19.11. ja 7.1.-25.3. 
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tabata on intervallitunti, jossa pääset haastamaan itsesi kovate-
hoisella treenillä. Tabatassa jokainen voi tehdä omaan tahtiinsa 
ja kilpailla itseään vastaan. Tabatassa tehdään 8 eri liikettä ja 
jokainen liike toistetaan 8 kertaa. Yksittäinen työjakso kestää 20 
sekuntia ja toistojen välissä pidetään aina 10 sekunnin tauko. 
Jokaisella kerralla on eri ohjelma ja haastetaso. Tabata kehittää 
nopeasti kuntoa, sillä se parantaa hapenottokykyä, kestävyyttä, 
lihasvoimaa, maitohaponsietokykyä ja ketteryyttä jokaisella har-
joittelukerralla.

       Ihode Circuit Training      8301329

Ihoden koulu 
ma 18.00-19.30
14.9.-23.11. ja 11.1.-29.3. 
Ohjaajana Akseli Venho
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 7.9. mennessä

Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä kehittävä kiertohar-
joittelu. Helpot, tehokkaat liikkeet ja lopuksi venyttely. Sopii kai-
kille.

      Lempeä hathajooga, Ihode 8301330

Ihoden koulu 
la 10.45-12.15
3.10.-12.12. ja 9.1.-27.3. 
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 23.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja not-
kistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymisellä 
ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla joogaliikkeil-
lä jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa ja miel-
tä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanottamaan 
harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme kertaa. 
Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat kes-
kittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyynty-
mään. Mukaan oma matto ja joustava asu.

      Lempeä hathajooga, reila  8301331

Reilan koulu 
la 8.30-10.00
3.10.-12.12. ja 9.1.-27.3. 
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 25.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja not-
kistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymisellä 
ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla joogaliikkeil-
lä jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa ja miel-
tä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanottamaan 
harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme kertaa. 
Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat kes-
kittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyynty-
mään. Mukaan oma matto ja joustava asu. 

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

Keltainen: lasten ja nuorten tunnit. 

Sininen: rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit. 

Punainen: keskiraskaat tunnit. 

Musta: raskaat ja haastavat tunnit. Katso värikoodien tarkemmat 
selitykset s.14

      Kahvakuula, rohdainen  8301332

Rohdaisten koulu 
ti 18.00-19.00
8.9.-17.11. ja 12.1.-20.4. 
Opettaja ei vielä tiedossa
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 1.9. mennessä

Kahvakuulaharjoittelu on monipuolista, kokonaisvaltaista ja 
innostavaa liikuntaa. Harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä 
liikkeelle ja käydään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma kuula ja 
jumppa-alusta.

      Lasten tanssi                  8301333

Rohdaisten koulu 
su 18.00-19.00
20.9.-29.11. ja 10.1.-4.4.
Ohjaajana Sari Lehtonen
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 10.9. mennessä 

Lasten tanssia eskari-ala-asteikäisille. Tunnilla käymme läpi eri-
laisia tanssisuuntauksia mm.disko, hiphop, show, lattaritansseja 
erilaisin maustein ja tanssin perustekniikoita. Kiva tunti tanssista 
kiinnostuneille lapsille.

       dance Mix 7-12 v. Ihode  8301334

Ihoden koulu 
to 17.00-18.00
17.9.-26.11. ja 7.1.-18.3. 
Lasten toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 10.9. mennessä

Dance-mix tunnilla tanssitaan iloisella, rennolla meiningillä. Tun-
neilla lämmitellään, harjoitellaan erilaisia harjoitteita ja tanssisar-
joja.

       Kamppailukerho  
       muksuille 5-7 v.                  8301335

Ihoden koulu 
ti 17.00-18.00
15.9.-1.12. ja 5.1.-30.3. 
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 8.9. mennessä 

Muksujudossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja, kuten 
vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Tutuksi 
tulevat käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntö-
jen mukaan. Alkuun varusteiksi T-paita ja verryttely- tai college-
housut.

       Junnujen kamppailukerho  
       8-12 v.                                8301336

Ihoden koulu 
ti 18.00-19.00
15.9.-1.12. ja 5.1.-30.3. 
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 8.9. mennessä

Harjoitellaan judotekniikoita kuten vastustajan hallitsemista ma-
tossa (sidonnat), kaatumista (ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat 
käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mu-
kaan. Judo kehittää tasapuolisesti voimaa, kestävyyttä, nopeutta, 
notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pit-
kähihainen T-paita ja verryttely- tai collegehousut.

      Tuolijumppa                       8301337

Kaukan kyläkoti 
ke 13.00-14.00
16.9.-18.11. ja 13.1.-31.3. 
Ohjaajana Margit Kiiski
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 9.9. mennessä

Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa hy-
vän iskelmämusiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa ottaa mu-
kaan, jos haluaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma 
vesipullo ja pyyhe mukaan.

Puutyöt, Kaukan kyläkoti,  
Pyhäranta             1104374

Kaukan kyläkoti 
ti 17.00-20.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-30.3. 
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 9.9. mennessä

Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta sekä korjausta 
ja entisöintiä.

Viulunrakennus,  
Pyhäranta Kaukan kyläkoti 1104375

Kaukan kyläkoti 
ma 18.00-21.00
14.9.-23.11. ja 11.1.-29.3. 
Timo Kulmala
Kurssimaksu 84 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssilla perehdytään viulun rakentamiseen aloittaen mallin ja 
muotin tekemisestä edeten kehän, pohjan, kannen ja kaulan val-
mistukseen. Lopuksi soitin pintakäsitellään ja varustetaan soitto-
kuntoon.

Verhoilu, Kaukan kyläkoti    1104383

Kaukan kyläkoti - Joka toinen viikko 
su 10.00-15.15
13.9.-22.11. ja 10.1.-21.3. 
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 4.9. mennessä 

Verhoile vanha huonekalusi perinteisenä käsityöverhoiluna tai 
uusin menetelmin ja materiaalein. Ensimmäisellä kerralla pure-
taan vanha verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, joten otathan 
työsi heti ensimmäiselle kerralle mukaan. Mukana kannattaa olla 
oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms. 
työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen ja niittien 
poistamiseen. 

Hyvinvointia ikäihmisille  
                             8301301

Santtion Maininki 
ke 10.30-12.00
9.9.-30.9.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 1.9. mennessä 

Tietoa ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavis-
ta tekijöistä, sekä käytännön harjoituksia ja vinkkejä hyvinvoinnin 
lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssin teemoina fyysinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä elinympäristön turvallisuus. 
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila luennoi kahvikupposen 
äärellä. Kerrat sisältävät toiminnallisen osuuden, joissa tehdään 
teemoihin liittyviä harjoituksia. Lyhytkurssi.

Terveys

Kielet

Tietotekniikka

Liikunta ja terveys
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TAIVASSALO

Perinnepiiri                           1301405

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 18.00-20.15
23.9.-18.11. ja 13.1.-5.5.  
Rehtori Birgitta Tommila
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 15.9. mennessä 

Perinnepiiri alkaa 23.9. Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheet sovi-
taan yhteisesti. Seuraava kokoontuminen sovitaan aina erikseen.

Kudonta                           1104410

Taivassalon kudontatupa  
to 17.30-20.30
17.9.-5.11. ja 14.1.-8.4.  
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 68 € - Ilm. 9.9. mennessä

Syvennetään kankaankudonnan tietoja ja taitoja sekä teoriassa 
että käytännössä. Suunnitellaan ja kudotaan pääasiallisesti sisus-
tus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti erilaisia sidoksia 
ja materiaaleja. Kudotaan myös tuotteita vaatetukseen. Tarvitta-
essa opetetaan myös kudonnan alkeita.

Ommellaan tunika                  1104440

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 17.30-20.30
23.9.-14.10. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 16 € - Ilm.16.9. mennessä

Kurssilla ommellaan monikäyttöinen tunika esim. loppuvuoden 
juhliin. Voit käyttää trikoo-, puuvilla-, pellava-, villa- tai sekoite-
kangasta. Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiik-
si. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat 
voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Villahousut                    1104463

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 17.30-20.30
30.9.-4.11.  
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 21.9. mennessä

Kurssilla suunnitellaan oma kuvio, josta opettaja neuloo teollisilla 
neulekoneilla neuloksen. Neuloksesta valmistetaan villahousut 
ja näin valmistaudutaan tulevaan talvikauteen, Käytettävissä 
oleva materiaali on luomusertifioitua merinovillaa ja -puuvillaa. 
Neulos on tukevaa ja soveltuu mainiosti juuri villahousuihin. 

Akvarellimaalauksen peruskurssi  
                            1103402

Taivassalon yhtenäiskoulu  
to 18.00-20.15
17.9.-12.11.  ja 14.1.-11.3.  
Luokanopettaja Päivi Hannula
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Akvarellimaalauksen kurssi johdattaa akvarellin mahdollisuuksiin 
yhdessä maalaten ja teoriatuokioiden kautta. Kurssi sopii kaikille 
kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta jo aiem-
min harrastaneille. Opettaja ohjaa jokaista myös yksilöllisesti. To-
teutukset oppilaan omin välinein. Tarvittaessa opettaja avustaa 
tarvikkeiden ja materiaalien hankinnassa.

Taivassalon osastonjohtajana toimii Päivi Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähköposti  
paivi.martinsuo@edu.taivassalo.fi. Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun 
kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 2. 

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2020-2021 monipuolisen kattauksen verkkokursseja kielistä 
hyvinvointivalmennukseen. Tutustu tarjontaan s. 4–5.

Historia

Kädentaidot

Opettaja tuo mukanaan kaavat 70 cm -140 cm sekä aikuisten XS 
-XL. Kaikille saadaan näistä muokattua sopivan kokoiset housut. 
Halutessaan voi tuoda myös omat kaavat. Ensimmäiselle kerralle 
tarvitset mukaan kynän, kumin ja viivaimen sekä ruutupaperia/
millimetripaperia. Materiaalimaksu neuloksen laadun ja käytön 
mukaan. Lämpimästi tervetuloa mukaan villahousujen valloitta-
vaan maailmaan! Lyhytkurssi.

Tekninen työ                    1104470

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 18.00-20.30
8.9.-24.11. ja 12.1.-6.4.  
Teknisen työn opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu 64 € - Ilm. 1.9. mennessä

Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan erilaisia esineitä 
puusta ja metallista. Perehdytään koneiden käyttöön. Suorite-
taan erilaisia koti-irtaimiston kunnossapitotöitä sekä uudisraken-
tajien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja muiden puuesinei-
den entisöintiä.

nukketalokurssi                    1104471

Pyykösen verstas  
to 18.00-20.30
17.9.-5.11.  
Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 3.9. mennessä

Kurssilla rakennetaan nukkekoteja oman tai annetun mallin mu-
kaan. Kurssilla voi rakentaa myös pelkästään nukkekotien huone-
kaluja 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.

neulepiiri                     1104477

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 11.1.-12.4.  
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 64 € - Ilm. 7.9. mennessä 

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa.

Koululaisten käsityökerho   1104482

Taivassalon yhtenäiskoulu - Joka toinen viikko 
ma 15.00-16.30
7.9.-30.11.  ja 18.1.-12.4.  
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 31.8. mennessä

Kerhossa iloitaan käsillä tekemisestä erilaisiin materiaaleihin 
tutustuen ja monipuolisesti eri tekniikoita opetellen. Kerho on 
tarkoitettu kaikille käsitöistä kiinnostuneille koululaisille. Lämpi-
mästi tervetuloa! Materiaalimaksu.

Lusikkakorukurssi          1104488

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30
11.11.-2.12.
Yrittäjä Tuija Kangas
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 3.11. mennessä

Tehdään vanhoista lusikoista erilaisia koruja sahaamalla ja taivut-
tamalla. Ota mukaan vanhoja lusikoita (mieluiten alpakkalusikoi-
ta): Työkalumaksu 6 €. Opettajalta voi ostaa erilaisia materiaaleja 
yhdistettäväksi koruihin. Maksu käytön mukaan.

Korukurssi                     1104491

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.30
7.10.-4.11.
Yrittäjä Tuija Kangas
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 30.9. mennessä

Opetellaan koruilun perustekniikoita ja tehdään koruja (helmi-
nauhoja, rannekkeita, korviksia yms.). Kurssilla voi tehdä myös 
kynsilakka- ja kylmäemalointikoruja. Voidaan myös punoa erilai-
sia rannekkeita esim. nahasta ja tinalangasta. Opettaja tuo ma-
teriaalit ja työkalut. Työkalumaksu 5 €. Tarvikemaksu käytön mu-
kaan. Kurssille voit tuoda myöskin omia tarvikkeita ja työkaluja.

Okariina savesta                    1104555

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 18.00-20.15
6.10.-27.10.  Kaksi tiistai-iltaa
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 28.9. mennessä

Okariina on perinnesoitin, josta voi tehdä vaikka minkä näköisen! 
Kurssilla päämääränä on tehdä ainakin yksi soiva savihuilu. Kurs-
silla saa tarvittaessa opastusta muihinkin savitöihin. Vasta-alkajat 
ovat myös tervetulleita mukaan. Lyhytkurssi.

MuruMakkara                    1104556

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 17.30-20.30
18.11.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 11.11.mennessä

Kurssilla tehdään hyvän mielen maskotti. Maskotti voi olla kou-
luluokalle, päiväkotiin, työpaikalle tai vaikka kotiin positiivisen 
vireen luoja ja yhteishengen nostattaja. Voit myös tehdä masko-
tin ihan itselle. Maskotti valmistetaan koko opettajan tuomista 
materiaaleista (huopalevystä, neulostilkuista, polyesterivanusta, 
kangastilkuista jne) tai vaikka vanhasta villasukasta. lapasesta tai 
rikkinäisestä villapaidasta. Tässä hommassa saa päästää mieliku-
vituksen valloilleen! Materiaalimaksu. Lyhytkurssi.

Tuftauskurssi                    1105001

Taivassalon yhtenäiskoulu  
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
7.11.-8.11.  
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 26.10. mennessä

Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja pis-
tellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla 
voidaan valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin sisustuk-
seen ja kurssilla voit tehdä esimerkiksi tyynyn, laukun, pussukan, 
seinätekstiilin, kukkaruukun päällisen tai vaikkapa korun. Vain 
mielikuvitus on rajana. Kurssilla voit suunnitella mieleisesi ku-
van/kuvion itse tai käyttää valmiita malleja. Ja mikä parasta tällä 
tekniikalla voit erinomaisesti hyödyntää kaikkia erilaisia jämälan-
koja. Tervetuloa tutustumaan tähän iloiseen ja monipuoliseen 
tekniikkaan. Opistolla on kurssilla tarvittavat työvälineet, ota itse 
mukaan vain omat langat.

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin 
saattaa löytyä joku itsellesi sopiva! Lyhyt- ja viikonloppukursseille 
on helpompi osallistua kauempaakin, kun ei tarvitse joka viikko 
matkata, ja verkkokursseilla ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään.

Suomen alkeet              1201411

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 18.00-19.30
15.9.-1.12.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 7.9. mennessä

Suomen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin tavoit-
teena on auttaa opiskelijoita selviytymään suomen kielellä 
tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Kurssin tarkempi sisältö sel-
viää, 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  language teacher (email: paivi.ruusuvuori@
vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

Taide- ja taitoaineet

Kielet
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TAIVASSALO
destinations 2             1201421

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 19.15-20.45
14.9.-30.11.
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssi on jatkoa viime vuoden alkeiskurssille ja se sopii kaikille 
englantia vähän jo opiskelleille. Kurssilla syvennetään arkielä-
mään ja matkailuun liittyviä teemoja, opitaan uusia rakenteita ja 
laajennetaan sanavarastoa. Kirjassa harjoitellaan monipuolisesti 
kielitaidon eri osa-alueita, mutta painopiste on ääntämisen ja 
puhumisen harjoittelussa. Oppikirjana Destinations 2 (Otava). 
Taitotaso A1.

Stepping Stones 3            1203463

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-19.00
14.9.-30.11.
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 7.9. mennessä

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen pe-
rusrakenteet ja keskeinen sanasto ovat jo tuttuja. Kurssin tavoit-
teena on auttaa opiskelijaa laajentamaan ja ajanmukaistamaan 
sanavarastoa ja saamaan varmuutta puhumiseen ja rakenteiden 
käyttöön. Oppikirjana on Stepping Stones 3 (Finn Lectura). Taito-
taso B1-B2.

Buenas migas 1             1207411

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 17.30-20.00
28.10.-9.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 19.10. mennessä

Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan espanjan 
kielen ääntämistä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa 
sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja matkailun viestintätilanteis-
sa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava). Ryhmä 
kokoontuu joka toinen viikko lähitunneille ja joka toinen viikko 
opiskellaan kotoa käsin. Opiskelun tukena on kurssin oma kotisi-
vu verkossa, opiston Peda.net-alustalla (salasanan saat opettajal-
ta). Sieltä löytyvät sekä opiskeluohjeet, tehtävien vastaukset, että 
erilaisia lisätehtäviä. Sieltä näet myös mitä tunnilla tehtiin ja mitä 
tuli läksyksi, jos et aina pääse tunnille. Taitotaso A1.

Lammaskurssi             8102462

Taivassalon yhtenäiskoulu  
to 17.00-21.00
19.11. 
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 10.11. mennessä 

Tule oppimaan parhaat kikat kotimaisen karitsan valmistukseen. 
Raaka-aine on mieto, eettisesti kasvatettu ja erittäin herkullinen. 
Valmistetaan monipuolisia herkkuja ympäri maailman. Raaka-
ainemaksu 12 €. Lyhytkurssi.

Lihapiirakka             8102463

Taivassalon yhtenäiskoulu  
to 18.00-21.00
15.10. 
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 8.10.  mennessä

Kotona tehty lihapiirakka on kokemassa uuden nousun. Sitä ei 
tarvitse valmistaa upporasvassa, vaan kevyemmin uunissa teh-
tynä se on jopa maukkaampi. Tule oppimaan kikat herkulliseen 
lähiruokavälipalaan! Raaka-ainemaksu 7 €. Lyhytkurssi.

Oliiviöljyluento             8102464

Taivassalon yhtenäiskoulu  
pe 18.00-19.30
25.9.  
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 € - Ilm. 15.9. mennessä

Mitä on laadukas ekstra-neitsytoliiviöljy ja miten ihmeessä sen 
karvas maku onkin hyvä asia. Entä miten oliiviöljy säilyy par-
haiten ja kuinka sitä käytetään oikein. Näihin ja moniin muihin 
oliiviöljyä askarruttaviin kysymyksiin saat vastauksen tällä luen-
nolla. Oliiviöljy on osa terveellistä Välimeren ruokavaliota ja tätä 
ihmeöljyä on jo antiikin ajoista lähtien käytetty erilaisten vaivojen 
hoitoon niin sisäisesti kuin ulkoisesti ja tänä päivänä monet tut-
kimukset ovat osoittaneet oliiviöljyn käytöllä olevan useita ter-

veyshyötyjä. Luennolla kuulet näistä hyödyistä lisää ja opit tun-
nistaman laadukkaan oliiviöljyn ja välttämään markkinoilla olevia 
huonolaatuisia öljyjä, jotka voivat jopa vahingoittaa terveyttä. 
Pääset maistelemaan eri oliiviöljyjä ja saat vinkkejä miten voit 
käyttää oliiviöljyä ruuanlaitossa esimerkiksi tekemällä levitteen 
tai maukkaan ja kevyemmän maustekakun. Kuvien kautta pää-
set myös näkemään, miten monivaiheista ja haastavaakin oliivien 
sadonkorjuu on. Luvassa siis paljon mielenkiintoista tietoa tästä 
tuorepuristetusta hedelmämehusta. 

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

Keltainen: lasten ja nuorten tunnit. 

Sininen: rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit. 

Punainen: keskiraskaat tunnit. 

Musta: raskaat ja haastavat tunnit. Katso värikoodien tarkemmat 
selitykset s. 29

       Jooga              8301401

Taivassalon liikuntahalli  
ti 18.00-19.30
15.9.-1.12.  ja 12.1.-20.4.  
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 8.9. mennessä 

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Ne pa-
rantavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä rentou-
tua ja kehittävät tietoista läsnäoloa. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista, omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen. 
Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin joo-
ganneille. Varusteiksi riittää lämmin väljä asu ja alusta.

      Lauantaijooga             8301403

Taivassalon liikuntahalli  
la 9.30-11.00
19.9.-28.11  ja 16.1.-17.4.
Joogaopettaja Noora Mannonen (SJL)
Kurssimaksu 48 € - Ilm.7.9. mennessä

Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus. Harjoitukset 
kehittävät liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa sekä hengi-
tyskapasiteettia ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten. Sopii sekä aloitteli-
joille että pidempään jooganneille. Varusteiksi lämmin väljä asu 
ja alusta.

       FytoFit&Fascia kehonhuolto 8301404

Taivassalon liikuntahalli  
su 17.00-18.00
20.9.-29.11.  ja 10.1.-25.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € - Ilm. 11.9. mennessä

Tunnin alussa lämmitellään kepillä ja jättipallolla musiikin tahtiin. 
Liikkeet avaavat sekä vahvistavat lihaksia. Lämmittelyn jälkeen 
jatketaan myofaskiaalisella liikkuvuusharjoittelulla ja tehdään 
dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille. Lopuksi faskiakä-
sittely krapalla. Tunnilla tarvitaan jättipallo 65cm, keppi, jumppa-
matto, gua-sha krapa ja vesipullo.

      Tanssimix                 8301405

Taivassalon liikuntahalli  
to 17.30-18.30
17.9.-19.11. ja 14.1.-25.3.  
Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 7.9. mennessä

Iloinen tanssiliikuntatunti, jossa rytmit vaihtuvat valssista ja tan-

gosta kuumiin latinorytmeihin. Musiikkina sekä suomalaisia että 
ulkomaisia hittejä. Koreografiat kohtalaisen helppoja, joten et 
tarvitse aiempaa kokemusta. Osallistut oman kunnon ja koke-
muksen mukaan, tärkeintä on hyvä fiilis ja liikunnan ilo.

      Ikiliikkujat            8301410

Taivassalon liikuntahalli  
ti 16.30-17.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 8.9. mennessä

Monipuolista liikuntaa mukavassa seurassa ja erilaisten kehoa 
hoitavien liikkeiden parissa. Tunneilla tehdään toimintakykyä yl-
läpitäviä liikkeitä sekä tasapaino- ja voimaharjoitteita eri välineitä 
hyödyntäen ja ilman. Liikkeet tehdään ilman hyppyjä ja vaikeita 
askelkuvioita ja lopuksi venytellään. Sopii sekä naisille että mie-
hille. Mukaan voi ottaa jumppa-alustan ja juomapullon sekä si-
säliikuntakengät.

      naisten jumppa           8301411

Taivassalon liikuntahalli  
ke 19.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-21.4.  
Mia Salo
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tule treenaamaan monipuolisesti iloa koko keholle! Tunnilla käy-
dään läpi lihasryhmät omaa kehon painoa ja eri välineitä hyö-
dyntäen (jumppapallo, keppi, käsipainot, kuminauha ja kevyt 
tanko). Tunti muodostuu tehokkaista ja helpoista perusliikkeistä, 
pääpaino ei ole askelkuvioissa. Mukana myös reipasta ja hikistä 
menoa ja lopussa venyttely. Ota mukaan jumppa-alusta, mukavat 
sisäkengät ja juomapullo.

      Kuntosalicircuit           8301417

Taivassalon liikuntahalli  
su 16.00-17.00
20.9.-29.11. ja 10.1.-25.4.  
Liikunnan tuntiopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 45 € - Ilm.  11.9. mennessä

Circuit-treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet 
tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laittei-
den turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla 
treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja ae-
robista kuntoa. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoit-
telun tehon voi säätää oman kunnon mukaan. Tunnilla tarvitaan 
sisäjalkineet, jumppamatto ja vesipullo.

      Kahvakuula           8301422

Taivassalon liikuntahalli  
ti 19.45-20.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 38 € - Ilm. 8.9.mennessä

Kahvakuulatreeni on toiminnallista ja tehokasta lihaskuntohar-
joittelua, joka haastaa koko kehon. Mukaan sisäliikuntakengät, 
juomapullo, kahvakuula ja jumppa-alusta.

      Kuntojumppa           8301424

Taivassalon liikuntahalli  
la 11.30-12.15
19.9.-28.11. ja 16.1.-17.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin tahdissa. Sopii kai-
kenikäisille ja kaikentasoisille jumppaajille. Oma alusta mukaan.

      Lauantaikahvakuula        8301425

Taivassalon liikuntahalli  
la 12.15-13.00
19.9.-28.11. ja 16.1.-17.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 38 € - Ilm. 11.9. mennessä

Kahvakuulatreeni on toiminnallista ja tehokasta lihaskuntohar-
joittelua, joka haastaa koko kehon. Mukaan sisäliikuntakengät, 
juomapullo, kahvakuula ja jumppa-alusta.

      Kuntosalicircuit varttuneille  
                            8301426

Taivassalon liikuntahalli  
pe 11.00-12.00
18.9.-4.12. ja 15.1.-16.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 9.9. mennessä

Circuit-treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet 
tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laittei-
den turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla 
treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja ae-
robista kuntoa. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoitte-
lun tehon soi säätää oman kunnon mukaan. Tervetuloa mukaan!

neulekangas         1104486

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke klo 17.30-20.30 - 3.2.-3.3.

neulekone         1104487

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe-su klo 10 -16  - 29.1.-31.1.

Tulossa keväällä mm.

Käytännön taidot

Liikunta
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Arkistot tutuksi-kurssi
pe 26.3. klo 13.00-17.30

Tulossa keväällä

KUSTAVI

Kustavin kylät perinnepiiri  1301570

Kustavin KyläKonttori - Joka toinen viikko
pe 13.00-15.00
11.9.-4.12. ja 15.1.-23.4.
Anna-Maija Lagerström
Ei kurssimaksua - Ilm. 4.9. mennessä

Perinnepiirissä käymme läpi Kustavin kylien historiaa, millaista 
kylillä oli ennen ja mitä on nyt. Keräämme valokuvamateriaalia ja 
tarinoita kylien ihmisistä, ammateista ja muusta menosta. Tavoit-
teena on koostaa kyläkirja, joka kertoo kustavilaisesta elämän-
menosta. Piiri on avoin kaikille kiinnostuneille, voit tulla mukaan 
silloin kun sinulle sopii. Syksyllä 7 kokoontumista: 11.9., 25.9., 
9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12

Ikis-videoluentosarja           1302520

Kustavin KyläKonttori 
ke 14.00-16.00
14.10.-9.12.
Eri luennoitsijoita
Kurssimaksu 5 € kerta - Ilm. 1.10. 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 taus-
tasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan Kustavissa syyskaudel-
la Kyläkonttorissa keskiviikkoisin klo 14-16 ja aiheina ovat: 

14.10. Hoidammeko liikaa vai liian vähän? Terveyden- ja sairaan-
hoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki, HY

4.11. Aleksis Kiven Seitsemän veljestä - Suomen kirjallisuuden 
klassikko Kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi, HY

9.12. Luova laiskuus ja hallittu hidastelu Kasvatustieteen profes-
sori Juha Hakala, JY, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Pieni luentomaksu 5 € kerätään paikan päällä.

Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija Lagerström, puh. 040 3533845, sähköposti  
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun 
kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiiksi alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 2

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2020-2021 monipuolisen kattauksen verkkokursseja kielistä 
hyvinvointivalmennukseen. Tutustu tarjontaan s. 4–5.

Kuvataide              1103514

Kustavin Yhdistysten talo
to 16.00-18.15
17.9.-3.12. ja 14.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastukses-
ta hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen: omiin 
ideoihin, joihin jokainen saa yksilöllistä ohjausta. Maalausteknii-
kat, sommittelu ja värioppi tulevat tutuksi kuin huomaamatta. 
Jokainen hankkii omat tarvikkeensa. Syksyn aikana harjoitellaan 
myös anatomiaa ja piirtämistä elävästä mallista. Lämpimästi ter-
vetuloa!

Kuvataiteet

Kuviskerho pienet 6-8 v.         1103517

Kustavin nuorisotalo
to 14.00-14.45
17.9.-3.12. ja 14.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 15 € sl, 15 € kl - Ilm. 3.9. mennessä

Yhteistyössä Kustavin vapaa-aikatoimen kanssa järjestettävällä 
kurssilla perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri menetel-
miin. Kurssi on tarkoitettu 6-8-vuotiaille. Syksyllä 11, keväällä 12 
kokoontumiskertaa. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä sl 
15€/  kl 15 €

Kuviskerho isot 9-12 v.            1103518

Kustavin nuorisotalo
to 14.45-15.45
17.9.-3.12. ja 14.1.-15.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 18 € sl, 18 € kl - Ilm. 3.9. mennessä

Yhteistyössä Kustavin vapaa-aikatoimen kanssa järjestettävällä 
kurssilla perehdytään monipuolisesti kuvataiteen eri menetel-
miin. Kurssi on tarkoitettu 9-12 vuotiaille. Syksyllä 11, keväällä 12 
kokoontumiskertaa. Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä sl 
18 €/  kl 18 €

Elävän mallin piirtäminen     1103520

Kustavin Kyläkonttori
la 10.00-15.00 ja su 10.00-15.00
17.10.-18.10.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 8.10. mennessä

Lyhytkurssilla tarkastellaan ihmisen anatomiaa, opitaan mitta-
suhteita ja piirrostekniikkaa. Tutkimme, kuinka käsi oppii siir-
tämään paperille sen, mitä silmät näkevät. Piirrämme mallia eri 
asennoissa lyijykynällä ja hiilellä. Tarkoituksena on tehdä ainakin 
yksi pitempi piirros ja muutama hieman nopeampi. Elävän mallin 
piirtäminen on yksi nopeimpia, hyödyllisimpiä ja hauskimpia ta-
poja oppia piirtämään. Tarvikkeet: lyijykynä, kumi, hiiliä, hiilikumi 
tai säämiskä, litoposterpaperia tai vastaavasti rullapaperia, pape-
rin värillä ei ole väliä. Tervetuloa! Erityiskurssi.

Kudonta             1104530

Kustavin Kudonta
ti 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 37 €

Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville että jo kutoville 
harrastajille. Tutustutaan kankaankudonnan perusteisiin ja toteu-
tetaan erilaisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä puuvilla-, 
pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla.

Kahvipussikurssi            1104540

Kustavin KyläKonttori - Joka toinen viikko 
ke 17.00-19.15
16.9.-9.12. ja 3.2.-28.4.
Brita Laine
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 9.9. mennessä

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja tarvikkeet ja kurs-
silaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- ja hakaketjutekniikalla 
erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, 
joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: -pestyjä pääs-
tä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl -tylppä 
neula, leikkuri, sakset ja metalliviivoitin Pussit on hyvä pestä ja 
vain päät tulee avata, ei sivusaumoja. Kokoontumiset joka toinen 
viikko.

Ommellaan vanhasta uutta  1104541

Kustavin KyläKonttori
to 17.30-20.30
29.10.-19.11.
kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm.  20.10. 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 aloittele-
vatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Opiston Peda.net-sivuilla 
ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

Tuftauskurssi              1104544

Kustavin KyläKonttori
ti 17.00-20.45 ja ke 17.00-20.45
8.9.-9.9.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 1.9. mennessä

Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja pis-
tellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla 
voidaan valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin sisustuk-
seen ja kurssilla voit tehdä esimerkiksi tyynyn, laukun, pussukan, 
seinätekstiilin, kukkaruukun päällisen tai vaikkapa korun ja tähän 
tekniikkaan voit erinomaisesti hyödyntää myös kaikkia erilaisia 
jämälankoja! Tällä lyhytkurssilla pääset tutustumaan tähän maail-
mallakin suosittuun tekniikkaan. Opistolla on kurssilla tarvittavat 
työvälineet, ota mukaan vain omat langat!

Kädentaidot 

Historia, yhteiskunta

Taide- ja taitoaineet
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KUSTAVI

       Kuntosalicircuit              8301505

Kustavin urheilutalo  
ke 20.15-21.00
23.9.-25.11. ja 13.1.-31.3.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 15.9. mennessä

Kuntosalicircuit on ohjattu kiertoharjoittelutunti. Harjoituksessa 
käytetään sekä laitteita että vapaita painoja. Sopii kaiken tasoi-
sille kuntoilijoille: harjoittelun tason voi säätää itselle sopivaksi 
ja kaikki laitteet ja liikkeet käydään läpi terveellisen ja turvallisen 
harjoituksen takaamiseksi.

       Lauantaijooga                  8301509

Kustavin urheilutalo
la 13.30-14.30
19.9.-28.11. ja 16.1.-17.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 10.9. mennessä

Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus. Harjoitukset 
kehittävät liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa sekä hengi-
tyskapasiteettia ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten. Sopii sekä aloitte-
lijoille että pidempään jooganneille. Päälle lämmin väljä asu ja 
mukaan alusta.

Käsityöpaja            1104560

Kustavin KyläKonttori
ti 17.00-19.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
Sinikka Virtanen
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 8.9. mennessä

Pipoja, huiveja, sukkia ja vaikka mitä. Käsityöpajassa aloittelijat 
saavat ohjausta ja vinkkejä ja kokeneemmat voivat vaihtaa aja-
tuksia eri tekniikoista ja materiaaleista. Tuo langat, puikot tai vaik-
ka se puolivalmis työ mukanasi.

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Katso muiden osastojen kurssitarjonnasta löytyykö sieltä 
joku itsellesi sopiva kurssi. Useammassa kielessä on tarjolla lyhyt- 
ja viikonloppukursseja, joille on helpompi osallistua kauempaa-
kin, kun ei tarvitse joka viikko matkata. Osa pitkistäkin kursseista 
kokoontuu tunneille vain joka toinen viikko ja varsinaisilla verk-
kokursseilla ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään.

älypuhelimet ja tabletit haltuun 
(Android ja IPhone)           3401521

Kustavin KyläKonttori
pe 12.00-15.00
30.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 24.10. mennessä

Kurssilla tutustutaan älypuhelimien ja tablettien ominaisuuksiin 
ja kerrataan hieman niiden peruskäyttöä ja hallintaa, sekä tutus-
tutaan erilaisiin tarjolla oleviin tarpeellisiin ja ilmaisiin älylaiteso-
velluksiin eli appeihin. Lisäksi tutustutaan ajan salliessa älypuhe-
limen ja tabletin kuva- ja kameratoimintoihin. Oma älypuhelin 
ja tabletti kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi 
osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista. Kurssimaksu 
8 € kerätään paikan päällä.

       Jooga              8301503

Kustavin urheilutalo
ke 18.30-20.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-21.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 27 € - Ilm. 9.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa ja paran-
tavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä rentoutua. 
Kaikki harjoitukset tehdään omista lähtökohdista ja omaa kehoa 
kuunnellen ja kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-alka-
jille kuin pitempäänkin jooganneille. Mukaan lämmin väljä asu ja 
alusta.

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

Keltainen: lasten ja nuorten tunnit. 

Sininen: rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit. 

Punainen: keskiraskaat tunnit. 

Musta: raskaat ja haastavat tunnit. Katso värikoodien tarkemmat 
selitykset s. 29

Kielet

Tietotekniikka

Liikunta
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VEHMAA
Vehmaan osastonjohtajana toimii Susanna Salo, puh. 044 585 3282, sähköposti susanna.salo@vehmaa.fi

Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston Uudenkaupungin 
toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. 
Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 2.

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2020-2021 monipuolisen kattauksen verkkokursseja kielistä 
hyvinvointivalmennukseen. Tutustu tarjontaan s. 4–5.

Ukulelen alkeet                       1101671

Vehmaan koulu
ke 18.00-19.00
23.9.-28.10.
Musiikinopettaja, kanttori Hanna Pishro
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 16.9. mennessä

Opi soittamaan ukulelea! Hawaijilta kotoisin oleva ukulele on 
kitaran nelikielinen sukulainen, jota pienen kokonsa ansiosta on 
näppärä soittaa ja joka siksi soveltuu hyvin myös ensisoittimeksi. 
Ukulelen peruskurssilla opit ukulelen soinnut ja sointuvaihdoksia 
sekä helppoja komppeja, joiden avulla voit säestää tuttuja kap-
paleita. Mukaan ovat tervetulleita kaikenikäiset ukulelen soit-
tamisesta kiinnostuneet, vasta-alkajat ja pidemmälle ehtineet. 
Kurssilla käytetään monistemateriaalia.

Puutyö                        1104620

Vehmaan koulu
ti 17.15-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
KM, Opettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu 67 € - Ilm. 8.9. mennessä

Käsillä tekemisen iloa kaikille! Erilaisia puuesineitä tekemällä ja 
kunnostamalla.

Ompelun ilta            1104621

Vehmaan koulu - Joka toinen viikko
ke 17.00-20.00
23.9.-2.12. ja 20.1.-31.3.
Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu 52 € - Ilm. 16.9. mennessä

Ompelun illan työpajassa tehdään erilaisia ompelutöitä kurs-
silaisten toiveiden mukaan. Voidaan tehdä vaatteita ja asus-
teita aikuisille ja lapsille. Kurssille voit tulla myös korjaamaan ja 
muodistamaan vanhoja vaatteita ja tekstiilejä. Käytettävissä on 
saumureita, ompelukoneita ja paljon kaavoja naisille, miehille 
ja lapsille. Voit tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista kerta-
maksulla 6€.

Musiikki

Kädentaidot

nipsukukkaro            1104622

Vehmaan koulu
pe 17.00-20.00
25.9.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 18.9. mennessä

Tule tekemään iloisia, ihania ja käteviä nipsukukkaroita, joilla on 
käyttöä moneen tarpeeseen. Osallistujille lähetetään tarvikelista 
lähempänä kurssia. Lyhytkurssi.

Huovutettu tonttu           1104623

Vehmaan koulu
ma 17.30-20.30 ja ti 17.30-20.30
7.12.-8.12.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 30.11. mennessä

Jouluvalmistelut on mukava aloittaa tekemällä tonttuja talon 
väen touhuja tarkkailemaan. Tällä kurssilla huovutetaan villasta 
veikeitä punanuttuja ja harmaapartoja. Hyödynnetään neula-
huovutustekniikkaa. Kurssilla tehdään kaksi erilaista tonttua, yksi 
molempina iltoina. Ei siis haittaa, vaikka pääsisit tulemaan vain 
toisella kerralla. Perheen pienimmätkin saavat tulla mukaan kurs-
sille. Materiaalimaksu. Lyhytkurssi.

Sashiko             1104624

Vehmaan koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
10.10.-11.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 3.10. mennessä

Sashiko tarkoittaa pieniä pistoja ja on vanha japanilainen kirjon-
ta tekniikka, jossa etupistoja käyttäen kirjotaan kauniita pintoja 
esimerkiksi sisustustekstiilien ja vaatteisiin. Sashikolla myös par-
sitaan ja paikataan vaatteita koristeellisesti. Tervetuloa tutustu-
maan tähän helppoon ja hauskaan kirjontatekniikkaan. Osallistu-
jille lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia. Lyhytkurssi.

nahkapaperi            1104625

Vehmaan koulu
la 10.00-16.00
14.11.
Pukuompelija Sari Nurmi 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 7.11. mennessä

Tehdään kassi nahkapaperista, joka on selluloosa pohjainen ”ve-
gaaninahka”. Nahkapaperi on helposti ommeltavaa ja sen voi 
pestä jopa pesukoneessa. Materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssi 
sopii niin kokeneemmille, kuin aloittelijoillekin. Lyhytkurssi.

Kankaankudonta            1104626

Lahdingon koulu
ti 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4.
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu 65 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kierrätetään vanhat tekstiilit kutomalla ne uusiksi tuotteiksi. Kurs-
silla opetellaan loimen rakentamisen eri työvaiheet ja kudotaan 
toiveen mukaan erilaisia käyttö- ja sisustustekstiilejä. Sopii aloit-
telijoille ja kokeneemmille kankureille.

neulepiiri              1104627

Vehmaan Osuuspankin kerhohuone
to 10.00-12.15
17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 10.9. mennessä

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa.

Kahvipussin toinen elämä     1104628

Vehmaan koulu - Joka toinen viikko
ma 17.30-20.15
21.9.-7.12. ja 1.2.-26.4.
Brita Laine
Kurssimaksu 54 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edullista, koska kierrä-
tämme kaiken materiaalin. Pese pussit haalealla pesuaineella. Älä 
avaa pussin saumoja, avaa vain pohja. Alkeisryhmässä teemme 
kaksi perustekniikkaa, joissa ei tarvita ompelukonetta. Tekniik-
koina ruutupunonta ja hakaketju. Jos aikaa jää, voimme perehtyä 
pannunalusiin. Isoon kassiin menee 168 pussia, jos haluaa kuvioi-
ta. Sekakassin saa 50 pussilla. Ensi alkuun riittää viivoitin, sakset, 
lahjanaru ja tylppäpäinen neula.

Kieltenopiskelu on hauskaa ja hyödyllistä, sekä hyvää aivojump-
paa! Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin 
saattaa löytyä joku itsellesi sopiva! Lyhyt- ja viikonloppukursseille 
on helpompi osallistua kauempaakin, kun ei tarvitse joka viikko 
matkata, ja verkkokursseilla ei tarvitse lähteä kotoa mihinkään.

Suomen alkeet              1201611

Vehmaan koulu
to 18.00-19.30
17.9.-3.12.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 7.9. mennessä

Suomen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin tavoit-
teena on auttaa opiskelijoita selviytymään suomen kielellä 
tavallisissa arkipäivän tilanteissa. Kurssin tarkempi sisältö sel-
viää, 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 language teacher (email:  
paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

destinations 2             1203421

Stepping Stones 3             1203463

Buenas migas 1             1207411
Kts. s. 35

Taide- ja taitoaineet

Kielet
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Hanki ilmaiset ohjelmat  
hyötykäyttöön, LibreOffice  
toimisto-ohjelmisto  
ja Gimp -kuvaohjelma           3401601

Vehmaan koulu
ke 17.00-20.00
4.11.-25.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 29.10. mennessä

Kurssilla tutustut monipuoliseen kaikille ilmaiseen LibreOfficen 
toimisto-ohjelmistoon sekä Gimpin kuvakäsittelyohjelmaan ja 
niiden käyttöön. Em. ohjelmilla voit luoda asiakirjat ja taulukot, 
sekä muokata ja korjailla omat valokuvasi täysin ilmaiseksi. Kurs-
silla tutustut monipuoliseen kaikille ilmaiseen LibreOfficen toi-
misto-ohjelmistoon sekä Gimpin kuvakäsittelyohjelmaan ja nii-
den käyttöön. Em. ohjelmilla voit luoda asiakirjat ja taulukot, sekä 
muokata ja korjailla omat valokuvasi täysin ilmaiseksi. Kurssille 
on suositeltavaa ottaa mukaansa oma kannettava tietokoneensa, 
johon asennetaan hallitusti kyseinen ilmainen ohjelmisto opetta-
jan ohjaamana, ja kurssilla käytät siis omaa konettasi opiskelussa. 
Koulun oma langaton verkko myös mahdollistaa internetin käy-
tön omalla koneella.

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401611

Vehmaan koulu - Joka 4. viikko
ke 17.00-20.00
16.9.-9.12.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan rat-
kaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi 
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman 
tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. Kokoontu-
miskerrat ovat 16.9., 7.10., 28.10., 9.12. Pajalle voi osallistua niin 
monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle 
tultaessa.

VEHMAA

       dynaaminen jooga           8301640

Seurala
ma 19.00-20.30
14.9.-30.11. ja 11.1.-19.4.
Joogaopettaja (SJL) Mannonen Noora 
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 7.9. mennessä

Voimakkaampi ja dynaamisempi joogaharjoitus. Harjoitukset 
kehittävät liikkuvuutta, kehonhallintaa ja tasapainoa sekä hengi-
tyskapasiteettia ja kehotietoisuutta. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista ja omaa tahtia edeten. Sopii sekä aloitte-
lijoille että pidempään jooganneille. Dynaaminen jooga sopii 
sinulle, joka kaipaat harjoitukseltasi enemmän voimaa ja hikikin 
saa tulla. Varusteiksi lämmin väljä asu ja alusta.

       Lempeä jooga               8301641

Seurala
to 17.00-18.30
17.9.-3.12. ja 14.1.-22.4.
Joogaopettaja (SJL) Mannonen Noora 
Kurssimaksu 48 € - Ilm. 10.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa. Ne pa-
rantavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä rentou-
tua ja kehittävät tietoista läsnäoloa. Kaikki harjoitukset tehdään 
omista lähtökohdista, omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen. 

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

Keltainen: lasten ja nuorten tunnit. 

Sininen: rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit. 

Punainen: keskiraskaat tunnit. 

Musta: raskaat ja haastavat tunnit. Katso värikoodien tarkemmat 
selitykset s. 29

Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin pitempäänkin joo-
ganneille. Lempeä jooga sopii sinulle, joka kaipaat harjoitukseltasi 
pehmeää venytystä. Varusteiksi riittää lämmin väljä asu ja alusta.

      Tuolijumppa  
                               8301641

Seurala
to 16.00-16.45
17.9.-3.12. ja 14.1.-22.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tuolijumppa sopii kaikenkuntoisille liikkujille. Vahvistavia, tasa-
painoa kehittäviä ja niveliä ja mieltä virkistäviä liikkeitä musiikin 
tahdissa, mukavassa seurassa.

       Kuntosalicircuit ilta          8301643

Vehmaan liikuntahalli
to 20.00-21.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-22.4.
Veera Tanner
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 10.9. mennessä

Circuit -treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet 
tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laittei-
den turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla 
treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja ae-
robista kuntoa. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoitte-
lun tehon voi säätää oman kunnon mukaan. Tervetuloa mukaan!

       Kahvakuula ja  
       kehonpainoharjoittelu    8301644

Vehmaan liikuntahalli
ma 17.45-18.45
14.9.-30.11. ja 11.1.-19.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen 
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kehonpainoharjoittelu on lihaskuntotreeniä omaa kehonpainoa 
vastuksena käyttäen. Liikkeitä on mahdollista varioida omaan 
kuntotasoon sopivaksi. Kahvakuulaharjoittelussa työskennellään 
monipuolisesti kuulan kanssa. Tunti koostuu lämmittelystä, ke-
honpainolla ja kuulan kanssa tehtävistä harjoituksista ja loppuve-
nyttelystä. Lihaskunto, kehonhallinta, koordinaatio ja hapenotto-
kyky kasvavat ja hiki saa lentää!

       Kuntojumppa                     8301645

Seurala
ma 16.15-17.15
14.9.-30.11. ja 11.1.-19.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kevyttä perusjumppaa koko keholle musiikin tahdissa. Sopii kai-
kenikäisille ja kaikentasoisille jumppaajille. Oma alusta mukaan.

       HIIT-treeni             8301646

Seurala
ti 18.00-19.00
15.9.-1.12. ja 12.1.-20.4.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 8.9. mennessä

Hiit on koko vartalon tehokas treeni, joka lisää ketteryyttä, koor-
dinaatiota, lihasvoimaa ja kestävyyttä. Tunneilla tehdään vaihte-
levasti sykettä nostavia ja lihaskuntoliikkeitä intervallityyppises-
ti, joita seuraavat kevyemmät palautusjaksot. Liikkeet tehdään 
omalla kehonpainolla sekä lisäpainoa tai kuminauhaa käyttäen. 
Kurssin tavoitteena on sykekunnon koheneminen, kehonhallin-
nan ja kehonhahmotuksen lisääntyminen sekä liikkuvuuden, 
ketteryyden ja lihaskestävyyden parantaminen. Jokainen pystyy 
tekemään treenin oman kuntotasonsa mukaan, joten tämä kova-
tehoinen kurssi sopii kaikille.

       Tasapainokurssi ikääntyneille        
                     8301647

Vehmaan liikuntahalli
ke 10.00-11.00
16.9.-11.11. ja 3.2.-7.4.
Tea Keskitalo
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 9.9. mennessä

Voimaa ja tasapainoa vanhuuteen.

Hyvinvointia ikäihmisille  
         8301650

Vehmaan Osuuspankin kerhohuone
ti 9.00-12.00
3.11. ja 10.11.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila 
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 27.10. mennessä

Toiminnallinen luento ikäihmisten toimintakykyyn ja 
elämänlaatuun liittyvistä tekijöistä, käytännön harjoituk-
sia ja vinkkejä oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Kurssilla 
käydään läpi toimintakykyä ja hyvinvointia niin fyysisen, 
psyykkisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta 
turvallista elinympäristöä unohtamatta. Lyhytkurssi.

Keväällä tulossa mm.

Iskelmälauluryhmä  
       1101670

Ma 11.1.-26.4. klo 14.00-15.00. Paikka vielä 
avoin.

Keppihevonen  
huovuttamalla       1104629

Vehmaan koulu, la-su 6.-7.2

Tuftaus          1104630

Vehmaan koulu, la-su 6.-7.3.

       Tanssimix               8301648

Seurala
to 19.30-20.30
17.9.-3.12. ja 14.1.-22.4.
Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 10.9. mennessä

Iloinen tanssiliikuntatunti, jossa rytmit vaihtuvat valssista ja tan-
gosta kuumiin latinorytmeihin. Musiikkina sekä suomalaisia että 
ulkomaisia hittejä. Koreografiat kohtalaisen helppoja, joten et 
tarvitse aiempaa kokemusta. Osallistut oman kunnon ja koke-
muksen mukaan, tärkeintä on hyvä fiilis ja liikunnan ilo.

       Kuntosalicircuit aamupäivä 8301649

Vehmaan liikuntahalli
ma 10.00-11.00
14.9.-30.11. ja 11.1.-19.4.
Annina Vanhatalo 
Kurssimaksu 42 € - Ilm. 7.9. mennessä

Soveltuu kaiken ikäisille ja kaiken tasoisille jumppaajille.

      Telinevoimistelu lapsille  
      alkaen 8 v.            8301651

Vehmaan liikuntahalli
to 16.30-17.30
17.9.-3.12. ja 14.1.-22.4.
Susan Leinonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 10.9. mennessä

Telinevoimistelussa harjoitellaan telinevoimistelutaitoja alkeis-
ta aloittaen ja sitten oman kehityksen mukaan siirrytään haas-
tavampien liikkeiden harjoitteluun. Perustavoitteina on oppia 
kuperkeikat, päällä- ja käsillä seisonnat, kärrynpyörät, silta, silta-
kaadot yms. Lisäksi tarkoituksena on kehittää notkeutta, voimaa 
ja kehonhallintaa. Telinevoimistelu  sopii kaikille ja ainoana vaa-
timuksena onkin rohkeus olla pää alaspäin tai edes uskallus har-
joitella pää alaspäin olemista. Näin päästään harjoittelemaan yllä 
mainittuja taitoja.

      Pidä huolta selästäsi - vinkkejä  
      selän hyvinvointiin           8301653

Seurala
ke 18.00-20.00
28.10.
Fysioterapeutti YAMK Merita Laukkanen 
Kurssimaksu 7 € - Ilm. 21.10. mennessä

Tällä kurssilla käymme läpi yleisiä selkärankaan ja selän hyvin-
vointiin vaikuttavia tekijöitä. Teemme erilaisia harjoitteita, joilla 
pyritään vahvistamaan selkärankaa sekä vaikuttamaan sen liikku-
vuuteen. Tämä osuus kurssista on dynaamista tekemistä. Toinen 
osuus painottuu lihaskireyksien huomioimiseen ja liikkuvuuden 
parantamiseen siltä osin. Tavoitteena on antaa osallistujille käytän-
nön vinkkejä omatoimiseen harjoitteluun selän hyvinvoinnin yllä-
pitämiseksi. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat edistää selän 
hyvinvointiaan. Ihan akuuteissa tapauksissa kannattaa ehkä vielä 
odottaa. Osan liikkeistä teemme lattiatasossa. Kurssille kannattaa 
laitta rennot liikuntavaatteet ja lämpimämpi pusero. Mukaan tarvi-
taan myös jumppamatto, pyyhe ja juomapullo. Lyhytkurssi.

Tietotekniikka

Liikunta
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VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2020

Ilmoittautuminen alkaa 
keskiviikkona 19.8. klo 17.00
 
Voit ilmoittautua netissä osoitteessa  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai soittamalla toimistoon 
puh. 040 535 6822 Laitila tai puh. 050 420 5266 Uusikaupunki. 

Katso toimistojen aukioloajat ja lisätietoja 
ilmoittautumisesta s. 2. Huom! Muistathan 
ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, jotta  
varalla oleva voi saada paikan!

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan 
opiston ilmoittautumissivulle.

Peda.net
 
Käytämme sähköisenä oppimisalustana Peda.nettiä. 
Sieltä löytyy lisätietoa toiminnastamme ja kursseis-
tamme. Osalla kursseista alustalta löytyy täydentäviä 
materiaaleja opiskelijoiden käyttöön. Peda.netissä on 
mahdollista myös jakaa kuvia kurssitöistä. Osa verkko-
kursseistamme toimii peda.net-alustalla. Tutustu osoit-
teessa peda.net/vk.

Taiteen perusopetus
 
Luova toiminta edistää oppimista ja innostaa kehittämään omaa osaamis-
ta. Järjestämme taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille kuvataiteessa, 
teatteritaiteessa ja käsityössä yleisen oppimäärän mukaisesti.  Laitilassa 
on tarjolla käsityön ja uutena teatteritaiteen opetusta. Uudessakaupun-
gissa on tarjolla kuvataiteen ja teatteritaiteen opetusta. Taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelman perusteet on uusittu vuoden 2017 lopulla ja 
näiden pohjalta myös Vakka-opiston opetussuunnitelmat on päivitetty ja 
otettu käyttöön syksyllä 2018. 

Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu 
opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Se sisältää mm. oppilaitok-
sen toimintakulttuurin, opetuksen rakenteen, laajuuden ja sisällön, yleiset 
tavoitteet ja arvioinnin. Koulutuksesta saa päättötodistuksen kaikki opin-
totasot suoritettuaan. Opintojen keskimääräinen kesto on n. 5 vuotta. To-
distuksesta saa lisäpisteitä jatko-opintoihin pyrittäessä. Taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmat ovat luettavissa opiston verkkosivuilla. 

Opintoja verkossa
 
Vakka-opistossa on tarjolla erilaisia verkkovälitteisiä opintoja. Osa opin-
noista tarjoaa mahdollisuuden opiskella milloin ja missä vain. Joillakin 
kursseilla verkko-opetukseen osallistutaan tiettynä aikana omalta tieto-
koneelta. Verkkokursseille ilmoittautuessa on erityisen tärkeää muistaa 
ilmoittaa myös sähköpostiosoite, sillä ohjeet kurssilla toimimisesta ja 
kurssialueelle liittymisestä toimitetaan ennen kurssin alkua sähköpostitse. 
Katso tarkemmat tiedot verkkokurssitarjonnasta s. 4-5. 

Kestävä kehitys Vakka-opistossa 
 
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin keväällä 2019. Ensimmäisen kerran 
saimme sertifikaatin keväällä 2016. 

Huomioimme kestävää kehitystä monelta kannalta toiminnassamme. 
Kursseilla se näkyy mm. aiheina, materiaalivalintoina, sähköisten viestimi-
en suosimisena ja paperitulosteiden säästämisenä. Opiston periaatteena 
on pitää kestävä kehitys näkyvänä ja pysyvänä osana opiston kaikkea toi-
mintaa, niin yleisellä tasolla kuin yksittäisten kurssienkin osalta.

Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja maahanmuuttajille. Osa kurs-
seista on normaalia iltaopetusta ja niissä on samat kurssimaksut kuin opiston 
muillakin kursseilla. Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne ovat ilmaisia maa-
hanmuuttajille, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Kaikki kurssit 
pyritään järjestämään niin, että ne sopivat myös vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 
1-2 kertaa viikossa, pari oppituntia kerralla. Useimmat kurssit sisältävät myös opis-
kelua verkossa. Kurssit alkavat syyskuun puolivälissä (viikko 38).  Suomea voi opis-
kella Uudessakaupungissa, Laitilassa, Taivassalossa ja Vehmaalla. 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 19.8. Pohitullin koululla klo 10-11.30 ja 
15.30-17. Sen jälkeen voi ilmoittautua opiston verkkosivuilla  
(www.vakkaopisto.fi) tai kieltenopettajalle (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai 
puh. 044 585 3100).

We organize Finnish language courses for foreigners, both for beginners and 
more advanced students. Some courses are part of our normal programme and 
the fees are the same as on our other courses. Some courses are financed by  
separate funding and they are free of charge for those who have a valid  
integration plan. We try to organize all our courses so that they are suitable also for 
those who work in shifts. Lessons are once or twice a week, two lessons per day. 
In addition, most courses include some online studies. The courses start in mid-
September (week 38). Finnish language courses are available in Uusikaupunki,  
Laitila, Taivassalo and Vehmaa.

Enrollment starts on Wednesday, August 19 at Pohitulli school from 10-11.30 
and 15.30-17. After that you can enroll on our website (www.vakkaopisto.fi)  
or contact Päivi, the language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or  
tel. 044 585 3100).
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