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Tietoa opistosta ja opiskelusta
Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille alkaa maanantaina 4.1.2021 kello 9.00
Ilmoittautuminen netissä:

Ilmoittautuminen puhelimitse:

Internetin kautta kannattaa ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä
ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.
4.1.2021 klo 9.00 lähtien netin kautta voi ilmoittautua vuorokauden
ympäri:

Puhelimitse:

www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan opiston
ilmoittautumissivulle.

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

Ilmoittautuminen

VAKUUTUKSISTA

Kursseille ilmoittautumiseen on kolme vaihtoehtoa: netin kautta, puhelimitse tai käymällä
toimistossa. Sähköpostilla tai tekstiviestillä ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

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

Netissä ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Löydät
linkin ilmoittautumissivulle myös kotisivujen yläreunasta kohdasta “Ilmoittautuminen”. Noudata
ilmoittautumissivulla 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.

Tietosuojaseloste

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

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

Kurssimaksut

OPISTON HALLINTO

Keväällä alkavien kurssien maksu on merkitty opetusohjelman tietoihin. Syksyltä jatkuvien kurssien
maksut ovat nähtävillä nettisivuilla. Yleensä kurssi maksetaan kerralla. Mikäli kurssilainen aloittaa
koko lukuvuoden kurssin vasta kevätpuolella, maksu on puolet koko vuoden kurssimaksusta.
Kursseihin liittyvät oppimateriaalit ja retket tai mahdolliset todistukset yms. maksetaan erikseen.
Poikkeukset on kerrottu kyseisten kurssien kohdalla.

Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, uusikaupunki, Pyhäranta, Taivassalo,
Kustavi ja Vehmaa. Laitila on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opiston hallinnosta.

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

Laitila: Terhi Hemmilä, puheenjohtaja (varajäsen Anna Setälä), Timo Rantanen (varajäsen Ari
Kangassalo) Uusikaupunki: Rauno Saarinen, varapuheenjohtaja (varajäsen Esko Tähtinen), Jani
Tanner (varajäsen Mauri Tenhonen) Pyhäranta: Sinikka Pirttinokka (varajäsen Riitta Impilä),
Taivassalo: Niina Anttila (varajäsen Tarja Keskitalo) Kustavi: Elina Korpinen (varajäsen Marja
Lehtikallio) Vehmaa: Simo Virtanen (varajäsen Henri Palmunen).

Kätevin tapa kurssimaksun suorittamiseen on heti ilmoittautumisen yhteydessä oman verkkopankin
kautta. Mikäli 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 maksutavoista oheisesta infolaatikosta.
Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan.
Kurssilaisen tulee tällöin ilmoittaa pankkitilinumeronsa opiston toimistoon.
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 kurssille
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.

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

Osallistumisoikeus kaikilla

Vakka-opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta. Valtuustokaudella 1.6.2017 alkaen johtokunnan
jäseninä ovat seuraavat henkilöt:

Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston vs. rehtori Jussi Kauranen.

KEVÄÄN AIKATAULUT
Kevätlukukausi 7.1.–30.6.2021
Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 1.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta.

Kevätnäyttelyt järjestetään koronaepidemiatilanteesta johtuen poikkeuksellisesti
videotallenteina kevään aikana.

Vakka-opiston muistutuslaskut ja laskujen perintä on siirtynyt Laitilan kaupungin taloustoimelta
Taitoa Kuntaperintä Oy:n hoidettavaksi.

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

Kurssien alkaminen
Kurssi alkaa, mikäli viimeiseen ilmoittautumispäivämäärään mennessä (kurssikohtainen) on
tullut riittävästi ilmoittautumisia. Minimimäärä koronaepidemia-aikana on 6. Kurssin alkaessa,
määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, jos kurssilla on tilaa. Kurssin alkamisesta
ei erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. Kurssien peruuntumisista, aikataulun muutoksista yms.
ilmoitetaan osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä. Huom! Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös
matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoittautuessa.

Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla tai Smartumilla.
Työsuhde-edut on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön eikä niillä voi
maksaa esimerkiksi perheenjäsenten harrastuksia.
Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa: Smartum-setelit sekä Smartumsaldolla 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, viimeistään kuitenkin kurssin alkaessa.
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”.

Lehden taitto:
Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki
Painopaikka:
Lehtisepät Oy, Tuusula
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Opiston henkilökunta ja yhteystiedot
Rehtori

Päätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Tomi Kangas on virkavapaalla 31.7. asti.
Sijaisena toimii Jussi Kauranen

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

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

Jussi Kauranen
jussi.kauranen@vakkaopisto.fi
puh. 050 543 3564

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

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

Suunnittelijat
Noora Kaitila vastaa Laitilan kurssisuunnittelusta yhteiskunnan
ja historian, taideaineiden ja käytännön taitojen osalta.

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

Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö
virkavapaalla 31.3.2021 asti

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

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

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

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

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

Vakka-opiston toimipisteet
Laitilan toimisto
Sinervonkulma (kaupungintalon väistötila), Keskuskatu 9
• postiosoite PL 25, 23801 Laitila • ma-ke 9-16 (lounastauko
klo 12-13), to-pe sopimuksen mukaan • Puh. 040 535 6822

Toimistot ja valvonta

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

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

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

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

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

Koronavirusvarautuminen
Kansalaisopisto seuraa tarkasti eri viranomaisten
määräyksiä ja suosituksia koronaviruksen leviämisen
ehkäisemiseksi. Painetussa opetusohjelmassa 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 järjestettävään toimintaan, jos hänellä

Pohitullin koulu
Pohjoistullitie 3, Uusikaupunki • puh. 044 565 2418
Kahvion ja opiston tilat ovat avoinna opintoaikoina. Lisäksi
opetusta järjestetään yli sadassa toimipaikassa vuosittain.

mahdollista huolehtia. Opetustiloja siivotaan tehostetusti.

on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos oireita ilmenee
opetuksen aikana, on tiloista poistuttava välittömästi.
Vakka-opisto suosittelee kasvomaskien käyttöä kaikissa
tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa on enemmän kuin yksi ihminen
paikalla. Alle 15-vuotiaiden ei tarvitse käyttää kasvomaskia.
Hyvä yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Jokaisen
lähiopetukseen saapuvan on ennen opetuksen alkua ja sen
jälkeen pestävä kädet kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wctiloissa. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla
tai kyynärtaipeella. 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

TIEDOTTAMINEN
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät osoitteesta
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.
Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista ym. tiedotetaan opiston
kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi kansalaisopiston palstoilla
paikallislehdissä. Lisäksi tiedotetaan eri osakaskuntien kuntatiedotteissa jne.
Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! Käytössämme on Facebook, Instagram
ja Twitter. Voit käyttää #vakkaopistoa jakaessasi omia kurssikokemuksiasi
sosiaalisessa mediassa. Kysy lupa kuvatessasi muiden töitä ja muista somen hyvät
käytöstavat. Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja kurssitöistä otetaan valokuvia
opiskelijoiden ja opettajien suostumuksen mukaan. Otettuja kuvia voidaan
hyödyntää opiston tiedottamisessa ja markkinoinnissa mm. ohjelmalehdissä,
nettisivuilla, Facebookissa jne.

Opintoseteleitä eläkeläisille,
työttömille, erityisryhmille
ja maahanmuuttajille
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 17 000 euron määrärahan
käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2020-2021 aikana. Opinto-ohjelmassa
on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kurssin kohdalle), joille osallistuvat
saavat automaattisesti 50 % alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa on
jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla. Opintosetelit
on jaettu osastoittain suhteessa niissä toteutettavan opetuksen määrään. Kurssit
on valittu huomioiden mahdollisimman hyvin opiston omat painopistealueet
ja kehittämislinjaukset sekä Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät:
työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahanmuuttajat sekä
oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät).

Riskiryhmään kuuluvien tulee epidemian aikana välttää
lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi
suositella heille. Osallistuminen on kuitenkin jokaisen
yksilön oma päätös, joka on tehtävä mahdolliset riskit
huomioiden.
Mikäli paikallinen tai valtakunnallinen tilanne sitä edellyttää,
kansalaisopistolla on valmius siirtää osa kurssitoiminnasta
etäopetukseen. Kurssien osallistujia tiedotetaan erikseen
mahdollisista muutoksista kurssien opetusjärjestelyihin.
Tiedottamisen vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että
ilmoittautuessa antaa ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti
matkapuhelinnumeron.

SISÄLLYSLUETTELO
Tietoa opistosta ja opiskelusta

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

s. 2-3

Verkkokurssit

s. 4

Luennot			

s. 5

Uusikaupunki

s. 13-19

Yhteiskunta, historia, ihminen
ja luonto ........................ ......................... s. 13
Taide- ja taitoaineet ............................ s. 13
Kielet ........................................................ s. 16
Tietotekniikka ....................................... s. 17
Käytännön taidot ................................ s. 18
Liikunta ja terveys ............................... s. 18

Laitila

s. 6-12

Historia, kulttuuri, opetus,
yhteiskunta, luonto ............................. s. 6
Liikunta ................................................... s. 9
Käytännön taidot ................................ s. 10
Kielet......................................................... s. 11
Tietotekniikka........................................ s. 12
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Pyhäranta		

s. 20

Taivassalo		

s. 21-22

Kustavi		

s. 23

Vehmaa		

s. 24
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VERKKOKURSSIT
Silmänruokaa hedelmä- ja vihanneskoristeilla
8102260
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.
sitruunakorin, spiraalikoristeen omenasta, ns. cutterkoristeen
ja koristeellisen lehden juureksista. Ohjatun tekemisen lisäksi
mukana on kuva-aineistoa ja vinkkejä materiaalin säilytykseen.
Kurssin ohjaaja on Sari Sivén, joka on yksi tunnetuimpia alan
osaajia Suomessa. Ilmoittautumisen jälkeen saat sähköpostiisi
linkin, jolla pääset avaamaan kurssivideon. Voit edetä kurssilla
omaan tahtiin ja katsoa videota uudelleen, sillä kurssi on
käytössäsi koko kevätlukukauden ajan, minkä jälkeen pääsy
kurssivideoon päättyy.

JavaScript ohjelmointi,
osa 1 				

3401291

ti 18.00-19.00
12.1.-16.2.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 7.1. mennessä
Kurssi johdattaa askel askeleelta JavaScript-ohjelmoinnin
perusteisiin. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta,
eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla
aikataululla. Kurssilla on viikoittainen luento, jonka tutori
pitää oppimisalustan kautta. Kurssin sisältö JavaScriptin
kirjoittaminen, kommentointi, muuttujat, tyyppimuutokset,
ohjelmarakenteet, CSS, Web & HTML, funktiot, objektit ja
taulukot. JavaScript on suosittu skriptikieli, jonka avulla
on helppo rakentaa www-sivuja. JavaScriptiä käytetään
erityisesti www-sivujen käyttökokemuksen ja käyttöliittymän
toiminnallisuuden parantamiseen. JavaScriptin perusteet oppii
helposti ja alkuun pääseminen on nopeampaa kuin monilla
varsinaisilla ohjelmointikielillä. Tutori pitää ryhmälle viikoittain
videotapaamisia, jossa käydään läpi tehtäviä ja oppilaita
askarruttavia kysymyksiä (ti klo 18.00-19.00). Tutori vastaa
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Tälle
kurssille on tarjolla myös jatkokurssi, JavaScript ohjelmointi, osa
2. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

JavaScript ohjelmointi,
osa 2
		

3401292

ti 18.00-19.00
23.3.-27.4.
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 15.3. mennessä

1203162

25.1.-15.3.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 18.1. mennessä
The course is suitable for anyone who has studied English
for some time and is interested in knowing more about the
differences 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 material 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
brittienglannin ja amerikanenglannin eroista ja yhtäläisyyksistä.
Amerikkalaisen opettajan, yhdessä englantilaisen ystävänsä
kanssa, tekemien hauskojen videoiden ja niihin liittyvien
erilaisten tehtävien 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.
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Koronavirustilanne aiheuttaa edelleen
muutoksia ensiavun koulutukseen.
Lähiopetusta ei järjestetä kevätlukukaudella,
vaan kurssit toteutetaan webinaareina.
Kursseilla 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 henkilön tunnistaminen ja ensiapu
sekä sairauskohtauksien tunnistaminen
ja ensiapu. Lisäksi tapaturmien ensiapu,
ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen.
Ensiapukurssi EA 1® -todistus on voimassa 3
vuotta (selainpohjainen mobiilikortti, sisältyy
kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerralla
on pakollista ja ensiapupätevyyden saa vasta
kun koko kurssi on suoritettu. Webinaarilinkki
toimitetaan sähköpostiin ennen kurssin
alkua. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä
sähköpostiosoite, henkilötunnus ja osoitetiedot,
jotta kurssisuorituksesi voidaan kirjata ensiavun
pätevyysrekisteriin. Huom! Hätäensiavun (8t)
kertaaminen on mahdollista osallistumalla
kahteen ensimmäiseen webinaariin, ilmoita asiasta
ennakkoon toimistoon! Kertaajien kurssimaksu
sisältäen ensiaputodistuksen 36 €.

Ensiapu 1 (EA 1) päiväkurssi
6101215
(syksyltä jatkuva)
Syyskaudella alkanut Ensiavun kurssi jatkuu
keväällä webinaarina 19.1. ja 20.1. klo 9.0012.15. Ilmoita sähköpostiosoitteesi, mikäli se
on muuttunut.

Ensiapu 1 (EA 1)

6101216

ti 17.00-20.00 ja to 17.00-20.00
2.3. -11.3.
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61€ - Ilm. 23.2. mennessä
Webinaariopetus 2.3. / 4.3. / 9.3. / 11.3. Lyhytkurssi.

Kurssilla syvennetään JavaScript-ohjelmointiosaamista.
Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opiskella
esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssilla
on viikoittainen luento, jonka tutori pitää oppimisalustan
kautta. Kurssin sisältö Korkeamman asteen funktiot, olioiden
ominaisuuksia (kapselointi, metodit, prototyypit, luokat), regex
merkkijonomallit, moduulit ja asynkroninen ohjelmointi. Huom!
Tätä kurssia ennen on hyvä käydä kurssin ensimmäinen osa,
JavaScript ohjelmointi, osa 1. Tutori pitää ryhmälle viikoittain
videotapaamisia, jossa käydään läpi tehtäviä ja oppilaita
askarruttavia kysymyksiä (ti klo 18.00-19.00). Tutori vastaa
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi
toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa

British vs American

Ensiapukurssit

Ensiapu 1 (EA 1) päiväkurssi,
kevät uusi
6101217
ti 9.00-12.15 ja ke 9.00-12.15
13.4.-21.4.
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61 € - Ilm. 1.4. mennessä
Webinaariopetus 13.4. / 14.4. / 20.4. / 21.4. Lyhytkurssi.

Sukutukimuksen
jatkokurssit
Sukututkimuksen jatkokurssit syventävät
sukututkimuksen perusteita, joten kurssilaisen
on tullut suorittaa sukututkimuksen peruskurssi
tai omata sitä vastaavat tiedot. Kurssit ovat
itsenäisiä kokonaisuuksia, voit siis osallistua
kaikkiin tai valita itseäsi kiinnostavat aiheet.
Kurssien materiaali julkaistaan viikoittain Vakkaopiston Peda.net oppimisalustalla, yhteisiä
verkkotapaamisia ei ole vaan kurssilainen voi
tutustua materiaaleihin ja tehdä tehtävät omaan
tahtiinsa kyseisen viikon aikana. Muista ilmoittaa
sähköpostiosoite ilmoittautumisen yhteydessä,
kurssin aloitusohjeet toimitetaan sähköpostiin
ennen kurssin alkua.

Sukututkimuksen
jatkokurssi 1:
1700-luvun käsiala

1301269

ke 18.00-20.15
27.1.-17.2.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 19.1. mennessä
Tällä kurssilla tutustutaan 1700-luvun saksalaiseen
käsialaan ja tulkitaan harjoituksina internetissä olevia
aitoja asiakirjoja. Erityiskurssi.

Sukututkimuksen
jatkokurssi 2:
Perukirjoista

1301270

ke 18.00-20.15
3.3.-17.3.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 23.2. mennessä
Tällä kurssilla tutustutaan perukirjoihin ja tulkitaan
harjoituksina internetissä olevia aitoja 1700- ja
1800-lukujen perukirjoja. Kurssin suorittaminen
edellyttää 1700-luvun saksalaisen käsialan tai ainakin
sen alkeiden hallintaa. Erityiskurssi.

Sukututkimuksen
jatkokurssi 3:
Ruotusotilaslähteistä 1301271
ke 18.00-20.15
24.3.-7.4.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 16.3. mennessä
Tällä kurssilla tutustutaan 1700-luvun sotilasrulliin
ja tulkitaan harjoituksina internetissä olevia aitoja
sotilasasiakirjoja. Kurssin suorittaminen edellyttää
1700-luvun saksalaisen käsialan tai ainakin sen alkeiden
hallintaa. Erityiskurssi.

Sunnuntai-illan
etäjooga
		

8301207

su 18.00-19.30
17.1.-28.3.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 25 €
Lempeää ja lämmittävää joogaa sunnuntai-iltaan.
Dynaamisempia lämmittäviä osuuksia tasapainottavat pitkät
lempeät venytykset. Harjoitus sopii sekä vasta-alkajille että
kauemmin jooganneille. Kurssi toteutetaan etäopetuksena
Googlen Meet-ohjelman kautta.

Hyvän unen jooga

8302252

ma 20.00-20.45
1.2.-29.3.
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 24.1. mennessä
Joogan on tutkitusti osoitettu parantavan elämänlaatua ja
stressinhallintaa. Se muun muassa rentouttaa ja parantaa unen
laatua. Rentoutumistaito on yhteydessä itsesäätelyyn ja sen
vahvistaminen edistää elämänlaatua. Eri harjoituksia käyttäen
laskemme päivän sykkeet. Venytykset yhdistettynä syvään
hengitykseen auttavat vapautumaan suorittamisesta sekä kehon
ja mielen jännityksistä. Kurssilla uppoudutaan rentoutumisen
maailmaan ja saat hetken aikaa ihan vaan itsellesi. Tavoitteena
on luoda perusteet omalle itsenäiselle unen laatua edistävälle
kotiharjoittelulle. Kurssi kokoontuu annettuna kellonaikana
Zoom-etäyhteysalustan kautta, lisäksi kurssilla on käytössä Peda.
net-sivu materiaalien jakoa varten. Saat ennen kurssin alkua
sähköpostiin ohjeet kurssin toimintatavoista. Erityiskurssi.
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LUENNOT

Mitä muinais-DNA kertoo?

1301217

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
23.3.
Arkeologi Ulla Moilanen
Luentomaksu 6 € - Ilm. 22.3. mennessä

Koronavirustilanteen takia järjestettävien luentojen osallistujamäärää rajataan kulloinkin voimassa olevien
viranomaissuositusten mukaisesti. Jos koronatilanne sitä edellyttää, järjestämme luentoja etäyhteyksin. Luentolinkit on
mahdollista toimittaa vain ennakkoon ilmoittautuneille. Seuraa sanomalehti- ja sometiedotteita mahdollisten muutosten
varalta. Luentomaksu on myös suositeltavaa maksaa netti-ilmoittautumisen yhteydessä.

DNA-tutkimukset ovat yleistyneet esimerkiksi sukututkijoiden
keskuudessa ja muinais-DNA-tutkimuksia on ryhdytty tekemään
myös arkeologisista löydöistä. Tällä luennolla arkeologi Ulla
Moilanen kertoo siitä, mitä muinais-DNA on, minkälaisia asioita
sen avulla voidaan saada selville, ja mitä tähän saakka tehdyt
tutkimukset kertovat meistä ja esivanhemmistamme.

Lotat maanpuolustajina ja kasvattajina: näkökulmia 100-vuotiaan
1301218
Lotta-Svärdin historiaan

Etäluento: Leväluhdan rautakautisen vesikalmiston arvoitus 1301132

Kalevalainen
jäsenkorjaushoito

ti 18.00-19.30
20.4.
Apulaisprofessori Anna Wessman, Bergenin
yliopistomuseo
Luentomaksu 6 € - Ilm. 19.4. mennessä

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-19.30
17.2.
Jäsenkorjaaja Jari Kaven
Luentomaksu 6 € - Ilm. 10.2. mennessä

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
30.3.
Väitöskirjatutkija, FM, VTM Juho Wilska
Luentomaksu 6 € - Ilm. 29.3. mennessä

Leväluhdan rautakautinen vesikalmisto Isossakyrössä on
kiehtonut tutkijoita jo yli sadan vuoden ajan. 2000-luvulle asti
uskottiin, että paikka oli muinoin ollut suo ja että vainajat oli
haudattu sinne rangaistuksen, sodankäynnin tai sairauden
vuoksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kalmistoa tutkinut
monitieteinen tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta on
vihdoinkin julkaissut suurimman osan tuloksista. Levänluhta
osoittautui pääasiassa naisille ja lapsille tarkoitetuksi kalmistoksi,
joka oli käytössä useamman sadan vuoden ajan (300-800-l.).
Mutta miksi haudattiin veteen? Ja keitä nämä naiset ja lapset
olivat? Etäluento. Muista ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä
sähköpostiosoitteesi. Toimitamme luentolinkin sekä ohjeet
luennolle osallistumisesta ennen luentoa sähköpostiin.

Tutustutaan satojatuhansia suomalaisia auttaneeseen
perinnehoitoon, joka on tieteellisesti tutkittu.
Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa hoidetaan kehon
tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja
aineenvaihduntahäiriöitä sekä tuki- ja liikuntaelinongelmia ja
niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Tasapainottaminen suoritetaan
mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien
luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja löyhien sidekudosten
nesteitä. Hoito tapahtuu tieteellisesti ja käytännössä hyväksi
todetulla suomalaisella pehmytkudoskäsittelyllä, joka tehdään
pehmeästi kudoksia kuunnellen.

Keväällä 2021 on kulunut jo vuosisata Lotta Svärd -järjestön
perustamisesta. Maanpuolustusjärjestö muistetaan sotavuosina
työskennelleistä lotista, maanlaajuisesti toimineena naisten
maanpuolustusjärjestönä ja myös pikkulottien kasvatusjärjestönä.
Lottajärjestö perustettiin tukemaan suojeluskuntia ja se kantoi
osaltaan sisällissodan kahtiajakoa. Lotat eivät olleet sotilaita, mutta
järjestölle ja lotille tuli kriisivuosina vastuu monista tehtävistä.
Vuonna 1944 tapahtuneen lakkautuksen jälkeen suhtautumisessa
lottiin on ollut erilaisia vaihteita. Luennolla väitöskirjatutkija Juho
Wilska Turun yliopistosta käsittelee valtakunnallista lottajärjestöä
ja lottien merkitystä järjestön toiminnan päättymisen jälkeen.
Erityisesti tarkastellaan järjestön kasvatus- ja nuorisotoimintaa ja
pohditaan, mitä lottajärjestö merkitsi jäsenilleen?

Etäluento: Ekovinkkejä
mökkiläisille

999121

la 12.00 - 14.00
8.5.
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Luentomaksu 6 € - Ilm. 7.5. mennessä
Luennon aikana käydään läpi mökkeilyn ympäristövaikutukset ja
opitaan tapoja vähentää mökkeilyn aiheuttamia
ympäristöhaittoja. Lopuksi on aikaa kysymyksille. Kurssi
järjestetään Zoom-sovellusta käyttäen. Muista ilmoittaa
ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteesi. Toimitamme
kurssilinkin sekä ohjeet kurssille osallistumisesta ennen luentoa
sähköpostiin.

Laitila

Maaseudun elämää

1301150

Laitilan kaupungintalo
to 17.00-20.15
4.3.
Luennoimassa Juha Vuorela
Luentomaksu 6 € - Ilm. 3.3. mennessä

1301126

Laitilan kaupungintalo
ti 18.00-19.30
27.4.
FT Lauri Viinikkala
Luentomaksu 6 € - Ilm. 26.4. mennessä
Mitä maasta kaivettu lusikka tai kirkon komeroissa pölyyntynyt
kannu voivat kertoa entisajan elämästä? Mitä sellaista tietoa
vanhat esineet tarjoavat, joita historian asiakirjalähteistä on
turha etsiä? Arkeologien ohella myös muut menneisyydestä
kiinnostuneet tarvitsevat esineitä. Luennolla perehdytään
vakkasuomalaisten ja hieman kaukaisempien esimerkkien
avulla siihen, miten esineet auttavat paremmin ymmärtämään
menneisyyden arkea ja juhlaa.

Taivassalo
Sisilian salaisuudet

Uusikaupunki
Rauha - Johdatus ideaalien,
käytänteiden ja liikkeiden
historiaan
		

Luomuviljelyä
kotipuutarhassa
1301212

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
26.1.
Professori FT Marko Lehti
Luentomaksu 6 € - Ilm. 25.1. mennessä
Mitä rauhan käsitteellä tarkoitetaan? Luennolla Tampereen
yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen johtaja, professori
Marko Lehti avaa rauhan käsitteen eri merkityksiä ja tarkastelee,
miten rauha on ymmärretty kansainvälisen järjestelmän tasolla.
Nykyisin ns. liberaali rauha liitetään demokratiaan, ihmisoikeuksiin
ja monenkeskiseen yhteistyöhön. Tämän ajattelun juuret johtavat
aina valistusaikaan saakka. Onko nykyinen liberaali järjestelmä
uhattuna ja millaista politiikkaa rauhalla tehdään? Onko maailma
nyt sotaisampi kuin 300 vuotta sitten?

Sotien ja rauhojen historiaa
Suomessa 1721-1809
1301213

Kaikille maaseudun elämästä kiinnostuneille. Käydään läpi
maaseudun elämään liittyneitä tapoja, perinteitä, säädöksiä
ja lakeja. Tietoa palkollisten palkkaamisesta, karjanhoidosta,
myllyistä ja vaikkapa kestikievarilaitoksesta.

Esineet kertovat

1301126

1106001

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 18.00-19.30
5.2.
FM, Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 € - Ilm. 27.1. mennessä
Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisällään lukuisia historiallisia
nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tällä luennolla pääset
tekemään Sisilian kiertomatkan, kun kuvien kautta tutustutaan
saaren mielenkiintoisimpiin paikkoihin. Samalla kuullaan
sisilialaisten elämänmenosta ja nykypäivästä. Tervetuloa
kuuntelemaan ja hakemaan vaikka matkavinkkejä seuraavan
loman suunnitteluun!

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
9.2.
Professori Kirsi Vainio-Korhonen
Luentomaksu 6 € - Ilm. 8.2. mennessä
Ruotsin valtakunnan Venäjän vastainen raja muutti muotoaan neljä
kertaa vuosien 1721-1809 välisenä aikana. Kaikki rajamuutoksia
edeltäneet sodat käytiin nykyisen Suomen maaperällä ja myös
rauhanteot kantoivat suomalaisten paikkakuntien nimiä:
Uusikaupunki 1721, Turku 1743, Värälä 1790 ja Hamina 1809.
Luennolla Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun
yliopistosta pohtii sitä, millaiset tapahtumakulut johtivat näihin
konflikteihin ja mikä merkitys näillä 1700-luvun sodilla ja rauhoilla
oli tuon ajan suomalaisille.

Kansainvälinen rauhanturvaaminen
ja kansallinen kertomus:
65 vuotta suomalaista
rauhanturvaamista
1301215
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
2.3.
VTT Jukka Pesu
Luentomaksu 6 € - Ilm. 1.3. mennessä
Suomalaiset rauhanturvaajat ovat edistäneet rauhanomaisia
ratkaisuja kansainvälisissä konflikteissa vuodesta 1956 alkaen, jolloin
suomalainen komppania lähti Suezin kriisin jälkeen turvaamaan
rauhaa Egyptiin. Kylmän sodan aikana YK:n rauhanturvaamisesta
kehittyi lopulta niin tärkeä osa suomalaista ulkopoliittista
itseymmärrystä, että Suomi nähtiin jopa ”rauhanturvaamisen
suurvaltana”. Kylmän sodan päättymisen jälkeen suomalaiset ovat
jääneet toiselle sijalle Nato-johtoisissa operaatioissa. Valtiotieteen
tohtori Jukka Pesu Turun yliopistosta kertoo tuoreen väitöskirjansa
pohjalta suomalaisen rauhanturvaamisen historiasta, syistä
Suomen osallistumisen taustalla sekä siitä, mikä suomalaisessa
rauhanturvaamisessa muuttui kylmän sodan jälkeen..
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4102242

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
6.4.
Luomuviljelyn asiantuntija Seppo Lohtaja
Luentomaksu 6 € - Ilm. 5.4. mennessä
Luennolla selvitetään, miten kasvit toimivat yhteistyössä
maaperän kanssa ja miten ne saavat ravinteensa ja kasvuvoimansa
luomuhoidetusta maasta. Käsitellään myös hyvää kasvinvuorotusta
ja maan lannoittamista sekä muita käytännön neuvoja. Näitä ohjeita
noudattamalla ette voi välttää hyviä satoja.

Menetetyn Karjalan pihat:
Sortavalan ja Viipurin kaupunkimaatalous toisen maailmansodan
aikana
			
1301219
Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
13.4.
Väitöskirjatutkija, FM Maritta Lehtinen
Luentomaksu 6 € - Ilm. 12.4. mennessä
Väitöskirjatutkija Maritta Lehtinen Turun yliopistosta käsittelee
luennollaan Suomeen kuuluneiden Viipurin ja Sortavalan
kaupunkialueilla, pihoissa, puistoissa, puutarhoissa ja
viljelypalstoilla toisen maailmansodan aikana harjoitettua
kaupunkimaataloutta. Kaupunkimaatalouden merkitys kasvoi,
kun Suomen kansanhuoltoministeriö asetti elintarvikkeet
säännöstelyn alaisiksi v. 1939, maatalousministeriö kehotti
kansalaisia ruoan kasvattamiseen ja siirtolapuutarhoja opastettiin
perustamaan taajamiin. Kaupunkimaatalouden kasvu muokkasi
kaupunkimaisemaa. Viljelyohjelmat nostattivat yhteisöllisyyden
henkeä ja kotirintaman kestävyys oli edellytys etulinjan
kestämiselle. Luento perustuu evakoilta ja heidän jälkeläisiltään
kerättyyn muistitietoaineistoon.

Vedenalainen Selkämeri

4102242

Viikaisten koulun auditorio
ti 18.00-19.30
20.4.
FM, tutkimussukeltaja Heidi Arponen
Luentomaksu 6 € - Ilm. 19.4. mennessä
Selkämeri on yksi parhaimmassa kunnossa säilyneistä
merialueistamme. Selkämeren merenpohjien vedenalaiset
kartoitukset ovat tuoneet esille monimuotoisia lajien ja
elinympäristöjen mosaiikkeja, aina suojaisten lahdelmien
näkinpartaispohjilta ulkosaariston rakkohaurujen ja punalevien
peittämille kallioriutoille. Vedenalainen Selkämeri -luennolla
tutkimussukeltaja Heidi Arponen Metsähallituksesta esittelee
Selkämeren merenpohjien lajistoa ja niiden muodostamia
eliöyhteisöjä sekä tarkastelee meriluonnon monimuotoisuuden
merkitystä merialueen hyvinvoinnille. Vedenalaisen luonnon
kartoitukset ovat tuoneet paljon uutta tietoa merenpohjien
luontoarvoista, mahdollistaen vedenalaisten lajien ja
luontotyyppien huomioimisen meriluonnon suojelussa entistä
paremmin.
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LAITILA
Historia, kulttuuri,
opetus, yhteiskunta,
luonto
Sukututkimus jatkokurssi 1301129
Laitilan kaupungintalo
to 12.00-14.15
28.1.-25.3.
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 22.1. mennessä

Huomaa!
Luennot
sivulla 5.

Teatteritaiteen perusopetus,
alkavat ja jatkavat nuoret 1102103

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Musiikkipiiri
erityisryhmille

1101120

Palke 7
ti 12.1. klo 14.15-15.15

Pelimannit

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Perinnepiiri: minun historiani,
minun perinteeni
1301120

Mieskuoro

1101125

1101142

Varppeen koulu
ma 11.1. klo 17.45-19.45

Viihdekuoro Bolero

1101143

1101144

		

1301140

Sota-ajan lauluja

1101145

Opistotalo
la 16.1.klo 16.00-18.00

Laitilan kirjasto
ke 13.1. klo 16.00-17.30 (Joka toinen viikko)

Musiikki

Iloiset laulajat

1101146

Opistotalo
ti 12.1. klo 13.00-14.30

Muskarit

Ukulele

Rytmipuu 1 -perhemuskari
0-3-vuotiaille 		
1101101
Suontaan koulu
ma 16.00-16.45
18.1.-29.3.
Teatterintekijä Aliisa Kallio ja muusikko
& lastenohjaaja Andy Pilke
Kurssimaksu 35 € - Ilm.11.1. mennessä
Rytmipuu-muskarissa tutustumme eri teemojen avulla
musiikin värikkääseen maailmaan. Leikimme, loruilemme,
laulamme ja liikumme. Lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä
- musiikki on iloinen asia! Lapsi osallistuu muskariin
yhdessä aikuisen kanssa. Sisarukset myös tervetulleita!
Muskariin ilmoittaudutaan lapsen tiedoilla.

Rytmipuu 2 -perhemuskari
1101102
0-3-vuotiaille 		
Suontaan koulu
ma 17.00-17.45
18.1.-29.3.
Teatterintekijä Aliisa Kallio ja muusikko
& lastenohjaaja Andy Pilke
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 11.1. mennessä

1101150

Varppeen koulu
to 7.1. klo 16.30-18.00

Kitaransoitto

1101151

1101152

Varppeen koulu
to 7.1. klo 15.00-21.00.
Kevään kurssimaksu 100 €.

Aikuisten bändisoitto
Wakkarit

1101165

1101103

Suontaan koulu
ma 18.00-18.45
18.1.-29.3.
Teatterintekijä Aliisa Kallio ja muusikko
& lastenohjaaja Andy Pilke
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 11.1. mennessä
Laulupuu -muskarissa tartumme rytmeihin ja
säveliin. Matkustamme, liikumme ja leikimme
musiikin voimalla, mutta myös rauhoitumme ja
opimme uutta. Musiikki avaa korvat ja antaa siivet
seikkailuun! Lapsi osallistuu muskariin ilman aikuista.
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FinnLamex-halli
ma 11.1. klo 17.45-18.45
Kevään kurssimaksu 80 €

Baletti alkaen 10 v. B

1105102

Satubaletti 5-6 v.

1105103

FinnLamex-halli
ke 13.1. klo 16.45-17.30
Kevään kurssimaksu 70 €

1105104

FinnLamex-halli
ke 13.1. klo 17.30-18.15
Kevään kurssimaksu 70 €

Baletti 7-9 v.

1105105

FinnLamex-halli
ke 13.1. klo 18.15-19.00
Kevään kurssimaksu 70 €

Satubaletti 3-6 v.

1105106

Varppeen koulu
to 14.1. klo 17.30-18.15
Kevään kurssimaksu 60 €

Dance mix alkaen 11 v.

1105107

Dance mix 7-11 v.

1105108

Dance mix 7-11 v. B

1105109

Varppeen koulu
to 14.1. klo 19.15-20.00
Kevään kurssimaksu 65 €

Aikuisbaletti

Tanssi, teatteri
ja sanataide

1105120

FinnLamex-halli
ma 11.1. klo 19.45-21.00

Katso edellinen kurssikuvaus.

Laulupuu-muskari
4-6-vuotiaille 		

1105101

FinnLamex-halli
ke 13.1. klo 19.00-20.00
Kevään kurssimaksu 80 €

Kaariaisten koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.15

Kaivolan kesäteatteri

Baletti alkaen 10 v.

FinnLamex-halli
ma 11.1. klo 18.45-19.45
Kevään kurssimaksu 80 €

Varppeen koulu
to 7.1. klo 18.00-19.30

Sähkökitaransoitto

FinnLamex-halli
ma 11.1. klo 16.45-17.45
Kevään kurssimaksu 80 €

Satubaletti 3-4 v.

Kivijärven Puustelli
ke 13.1 klo 18.00-19.30

Laitilan portti
to 7.1. klo 13.30-15.45

1105100

Varppeen koulu
to 14.1. klo 18.15-19.15
Kevään kurssimaksu 70 €

Kappelimäen koulu
ti 12.1. klo 18.00-19.30

Kivijärven Hupikööri

Laitilan Kino
ma 11.1. klo 17.20-19.05
Kevään kurssimaksu 45 €

Baletti alkaen 13 v.

Kappelimäen koulu
ke 13.1. klo 17.30-19.00

Tutustumme 1700-luvun käsialoihin, perukirjoihin,
tuomiokirjoihin ja sotilasrulliin. Kurssilla hyödynnetään
internetissä olevia tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito
on tarpeen. Sukututkimuksen peruskurssin suorittaminen tai
vastaavien tietojen omaaminen on tarpeellista.

Eesti Klubi

Syksyltä jatkuvat kurssit:

1102104

Itäkulman koulu
to 7.2. klo 16.00-20.00 ja su 13.00-17.00
7.2.-3.6.
Ohjaajana Emmi Lovén
Kurssimaksu 54 €
Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! Opiskellaan
näyttelijäntyötä ja valmistetaan näytelmä kesäksi 2021. Se on
Markku Hyvösen käsikirjoittama Kuin jäitä polttelis. Näytelmä
on musiikillinen komedia riemastuttavasta matkasta kohti
valoisampaa tulevaisuutta. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli
16-vuotiaille nuorille.

Aikuisjazztanssi

1105121

FinnLamex-halli
ke 13.1. klo 20.00-21.00

Kirjoittajakurssi
monin sanoin

1106131

Varppeen koulu
ke 13.1. klo 17.30-20.00
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Haapsalu pitsihuivi
Kappelimäen koulu - joka toinen viikko
ma 17.30-19.45
15.2.-29.3.
Vaatturi Aet Abel
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 1.2. mennessä

Kuvataiteet
(sis. posliininmaalaus)

Ikonimaalaus

Kalligrafiaa
- kaunista kirjoitusta

Taidegrafiikka

1103122

Varppeen koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-15.00
20.3.-21.3.
AMK Kuvataitelija, kalligrafi Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 8.3. mennessä

Koululaisten
kesäkuvis
Koululaiset pääsevät kesän aluksi piirtämään,
maalaamaan,muovailemaan sekä tekemään
veistoksia paperimassasta. Käytetään omaa
mielikuvitusta sekä mallia. Omat eväät
mukaan! Materiaalimaksu sisältyy hintaan.
Lyhytkurssi.

Koululaisten
kesäkuvis 1

1103108

Laitilan portti
ma-ke klo 10-14
7.-9.6.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 31.5. mennessä

Koululaisten
kesäkuvis 2

1103109

1103103

Laitilan portti
ti 12.1. klo 17.15-18.00
Kevään kurssimaksu 27 €

1103104

Laitilan portti
ti 12.1. klo 18.15-19.15
Kevään kurssimaksu 35 €

Kuvataidekoulu 9-13 v. A

1103106

1103107

Laitilan portti
ke 13.1. klo 16.30-17.30
Kevään kurssimaksu 35 €

Tiistain taidesoppi

Kappelimäen koulu
to 14.1. klo 15.00-17.00

Ompelun viikonloppu

1104121

Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00
30.1.-31.1.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 21.1. mennessä

1103111

1103112

Kokeneemmat neulojat pääsevät neulomaan aidon kolmi- tai
suorakulmaisen Haapsalun pitsihuivin. Kyseessä on erittäin
ohut, sormuksesta läpi mahtuva, villaneule. Kurssin pääpaino
on neulomisessa. Erityistä huomiota kiinnitämme huivin
aloittamiseen, eestiläisten nyppyjen neulomiseen, reunan
tekoon ja valmiin huivin viimeistelyyn pingottamalla. Haapsalun
huivi on ollut Haapsalun symboli jo viime vuosisadalta.
Käymme läpi myös Haapsalun pitsin historiaa ja huivien
käyttötapoja. Lisäksi keskustelemme pitsin rakenteesta, pitsien
hoidosta ja neulontaan sopivista langoista. Huivilankaa voi
ostaa opettajalta. Ilmoita lankatarpeesta hyvissä ajoin Vakkaopiston toimistoon. Kurssimateriaali sisältyy kurssin hintaan.
Teretulemast oppimaan ja neulomaan Viron kauneimpia
pitsihuiveja! Lyhytkurssi.

Temaripallot

1104156

Kappelimäen koulun tekstiilityöluokka yläkoulu
la 10.00-14.30
6.3. -27.3.
Reika Vesala
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 15.3. mennessä

Ota aikaa itsellesi ja tule mukaan ompelun viikonloppuun.
Nyt voit ommella rauhassa keskeneräisiä töitä valmiiksi, saada
ohjausta ompelupulmiin tai vaikka surauttaa saumurilla itsellesi
uuden trikoopuseron. Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Temari on japanilainen kirjomalla koristeltu pallo leikkiä tai
koristelemista varten. Sana temari tarkoittaa käsin kietomista.
Lahjaksi annettu temari symboloi ystävyyttä ja lojaaliutta sekä
toivottaa onnea ja menestystä. Valmistaminen on yksinkertaista.
Kurssilla kokeillaan mahdollisuuksien mukaan muutamaa eri
koristetyyppiä. Lyhytkurssi.

Kevättakki		

Hyönteishotelli

1104122

1104172

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
19.1.-2.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 12.1. mennessä

Kappelimäen koulu
ti 18.00-20.00 ja la 10.00-14.00
16.3.-27.3.
Tuntiopettaja Antti Kalin
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 9.3. mennessä

Anorakki, tuulitakki, farkkutakki, trenssi vai ohut tikkitakki.
Minkälainen on sinun kevättakkisi? Opettajalla runsaasti erilaisia
kaavoja. Osa kaavoista helppoja, joten aloittelevatkin ompelijat
voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Hyönteishotelli marjapensaiden tai omenapuiden läheisyydessä
parantaa satoa. Samalla tarjoat pölyttäjille arvokkaita
pesintäpaikkoja. Pölyttäjähyönteisten pesintäpaikkojen määrä
on vähentynyt. Se on yksi syy sille, miksi hyönteismäärät ovat
laskussa ympäri maailmaa. Kurssilla valmistetaan erilaisia
hyönteishotelleja. Ensimmäisellä kerralla ti 16.3. suunnitellaan
hotelleja ja puhutaan materiaaleista. Jokainen kerää luonnosta
tai kotipihalta hotellin täytemateriaalit. Kurssilta saa ostaa
muut tarvikkeet. Toisella ja kolmannella kerralla keskitytään
hyönteishotellien valmistamiseen.

1104125

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
9.3.-30.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 2.3. mennessä

Laukku purjekankaasta

1104126

Kappelimäen koulu
la 10.00-16.00
13.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 4.3. 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
tehosteeksi muutakin kangasta. Lyhytkurssi.

		

1104130

Lusikkakorut

		

1104175

Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00
24.4.-25.4.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 16.4. mennessä
Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia koruja ja
pieniä esineitä taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja
pintakäsittelemällä. Ota mukaan omia lusikoita (mieluiten
hopeaa). Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja -levyä sekä
korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin. Tarvikemaksu 5 € ja
materiaalimaksu tehtyjen töiden mukaan. Lyhytkurssi.

Moottorisahaveiston
peruskurssi
		

1104178

Kaukan kyläkoti
la-su 9.00-15.00
27.3.-11.4.
Timo Kulmala
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 18.3. mennessä
Moottorisahaveiston peruskurssilla opit moottorisahaveiston
perusteita käytännössä. Mukaan tarvitset oman sahan ja
turvavarusteet. Kurssin osallistujilta edellytetään sahan käytön
hyvää ja turvallista hallintaa. Aihioksi voi ottaa metrin pituisen
halkaisijaltaan n. 40-50 cm tukin. Kurssipaikalta saatavana
aihioita, jotka maksetaan opettajalle. Kurssi kokoontuu kahtena
viikonloppuna 27.-28.3. ja 10.-11.4. Lyhytkurssi.

Kappelimäen koulu
ma 17.30-20.30
8.3.-22.3.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 4.3. mennessä
Teemme kangaskasseja, pusseja ja laukkuja. Voit ottaa oman
kassin mallin tai kaavan, opettajalla on myös malleja ja kaavoja.
Nyt tekemään ekologiset kauppa-, urheilu- ja rantakassit. Kurssilla
voi tehdä myös kukkaro- ja kännykkäpusseja Lyhytkurssi.

Huovutus

Varppeen koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.15

Torstain taideverstas

Laitilan portti
to 14.1. klo 17.30-20.00

Kangaskassit

Laitilan portti
to 14.1. klo 16.30-17.30
Kevään kurssimaksu 35 €

Kuvataidekoulu 9-13 v. B

1103121

Kurssilla ommellaan hameita kevääseen ja kesään. Onko sinulle
mieleen farkku-, kello-, housu-, mini- vai maksihame? Voit käyttää
trikoo-, college-, puuvilla-, pellava-, farkku- tai sekoitekangasta.
Kangas on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi.
Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat
voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Kuvataidekoulu 7-8 v.

Varppeen koulu
ke 13.1. klo 16.30-19.00

Ommellaan hame

Laitilan portti
ke-pe klo 10-14
16.-18.6.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 31.5. mennessä

Kuvataidekoulu B 5-6 v.

1103118

Käden taidot

Kalligrafia on kaunokirjoitustaidetta, jossa jokainen voi ilmentää
luovuuttaan. Opettelemme kirjainten kauniita perusmuotoja
ja opimme tekemään kauniita kirjaimia erilaisilla välineillä.
Opettaja lähettää ilmoittautuneille tarvikelistan ennen kurssia.
Lyhytkurssi.

1104149

		

1104138

Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00
30.1.-31.1.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 22.1. mennessä
Tällä kurssilla toteutetaan erilaisia töitä märkähuovutuksella. Voit
huovuttaa esimerkiksi tossut, lapaset, laukun tai vaikka kepparin.
Kurssi sopii myös aloittelijoille. Varaa mukaan huovutusvillaa.
Kurssilaiset saavat muista tarvikkeista vielä listan lähempänä
kurssia. Lyhytkurssi.
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Hopeaketjun alkeiskurssi

1104179

Kappelimäen koulu
la-su 10.00-16.00
13.3.-14.3.
Muotoilija Annaleena Soini
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 4.3. mennessä
Tehdään ketjun lenkit alusta alkaen itse. Opitaan vetämään
(ohentamaan) tarvittaessa metallilankaa, tekemään siitä spiraali,
josta sahataan lenkit irti. Tämän jälkeen alkaa ketjun punonta.
Kurssilla voi tehdä ketjusormuksen, -korvikset, ranne- tai
kaulakorun tms. Myös solmionpidike onnistuu. Tarvikemaksu
3 e. Opettajalta saa hopea- ja messinkilankaa. Omat lattapihdit
mukaan, jos on. Lyhytkurssi.

Riukuaidan valmistus

1104181

Taiteen perusopetus:
Lasten / nuorten käsityökoulu,
jatkavat 3 		
1104104
Laitilan portti
to 14.1. klo 14.45-17.00
Kevään kurssimaksu 50 €

Kepparikurssi
6-10 -vuotiaille 		

1104195

Kankaankudonta

Kurssi on tarkoitettu kaiken tasoisille käsitöistä kiinnostuneille
6-10 -vuotiaille lapsille. Kurssin aikana tehdään keppihevonen.
Toteutustapa voi olla esimerkiksi kierrätyshuovasta ommellen tai
omaa vanhaa villasukkaa pohjana käyttäen. Lyhytkurssi.

Kankaanpainantaa
nuorille K11 		

1104196

Valmistetaan riukuaitaa ja tutustutaan siinä tarvittaviin
materiaaleihin ja työtapoihin. Kurssin pitopaikka Kaariaisissa.
Tarkempi ajo-ohje ilmoitetaan kurssilaisille. Lyhytkurssi.

Tarkoitettu yli 11-vuotiaille nuorille. Kuvioidaan kangasta eri
tekniikoin. Tutustutaan muutamaan erilaiseen kankaankuviointi
tekniikkaan ja valmistetaan niistä meikki- tai jumppapussi.
Lyhytkurssi.

Lasityö

			

1104193

Varppeen koulu
la-su 9.00-16.00
30.1.-31.1.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 22.1. mennessä
Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tekijöille että jo lasitöitä
tehneille. Kurssilla voit tehdä perinteistä tiffany-tekniikkaa,
kokeilla lasinsulatusta tai lasimosaiikkia. Ota mukaasi
muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset,
piirustuspaperia, musta ohutkärkinen vedenpitävä tussi.
Laseja ja materiaaleja voi ostaa kurssipaikalta. Sulatustöistä
sulatusmaksu työn koon mukaan. Työkalukorvaus 7€ opettajalle.
Lisätietoja voit kysyä p.050-5590056 / Eeva-Liisa. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus

		

Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tekijöille että jo lasitöitä
tehneille. Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista
tasotöitä, lautasia, vateja, valaisimia, koruja ym. Voit myös
tehdä pieniä sulatustöitä ulos ripustettavaksi puihin tai
metallikehikkoon. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä,
pyyhekumi, viivain, sakset, musta vedenpitävä ohutkärkinen
tussi, piirustuspaperia. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta.
Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon mukaan.
Työkalukorvaus 6 € opettajalle. Lisätietoja voit kysyä p. 0505590056 / Eeva-Liisa. Lyhytkurssi.

Kankaankudonta

Untamalan kylätalo Ventola
to 14.1. klo 13.30-15.45

Lähdetään piknikille! Tehdään yhdessä pikniktarvikkeita. Retkipeite / -kassi painaen ja
ommellen, huovutetaan hedelmiä jne. Aloitetaan
kesä iloisesti käsillä tehden! Ota omat eväät
mukaan. Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun.

Vihtorintorin kädentaitotila
to 14.1. klo 18.00-20.15

Kankaankudonta

1104157

Laitilan portti
ke-pe 10.00-14.00
9.6.-11.6.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 17.5. mennessä

Koululaisten
kesäkässää 2

1104114

Kankaankudonta

1104115

1104116

1104117

Soini, Kouma
pe 15.1. klo 10.00-12.15

Kankaankudonta

1104118

Leinmäen kylätalo
ke 13.1. klo 17.30-19.45

Kankaankudonta

1104158

1104120

Padon yhteistalo
to 7.1. klo 17.30-19.45

Ompelun arkitaidot

Laitilan portti
ma-ke 10.00-14.00
9.6.-11.6.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 17.5. mennessä

1104127

Kappelimäen koulu
ke 13.1. klo 17.30-20.30

Neule ja virkkaus

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Taiteen perusopetus:
Lasten käsityökoulu,
alkavien ryhmä 		

1104113

Palttila
ke 13.1. klo 15.00-17.15

Koululaisten
kesäkässä

Koululaisten
kesäkässää 1

1104112

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 12.1. klo 14.00-16.15

Kankaankudonta

1104194

Varppeen koulu
la-su 9.00-16.00
13.3.-14.3.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 5.3. mennessä

Kankaankudonta

Suontaan koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.15

1104182

Kurssilla opitaan valmistamaan juhlakoristeita esimerkiksi
häihin tai syntymäpäiville luonnonmateriaaleja ja kotoa löytyviä
kierrätysmateriaaleja käyttäen. Käymme kurssin aikana läpi
materiaaleja ja koristeiden valmistuksen tekniikoita. Jokainen
opiskelija työstää omia koristeitaan omaan tahtiin, joten kurssi
sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmille kädentaitajille.
Työkalumaksu 5 e, materiaaleja voi tuoda kotoa tai ostaa
opettajalta. Kurssin päivämäärät 16.1. / 17.1. / 6.2. / 7.2.

1104111

E. Elon koulu
ma 11.1. klo 18.00-20.15

Kankaankudonta

Laitilan portti
pe 15.00 - 18.00 ja la 10.00-13.00
23.4.-24.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 12.4. mennessä

Kappelimäen koulu
la-su 12.00-15.00
16.1.-7.2.
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 11.1. mennessä

1104110

Vihtorintorin kädentaitotila
ma 11.1. klo 11.00-13.15

Laitilan portti
pe 15.00 - 17.00 ja la 10.00-13.00
26.3.-27.3.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 15.3. mennessä

Retkikohde (Laitila)
la-su 10.00-16.00
15.5.-16.5.
Muinaistekniikan artesaani Veikko Virkkunen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 6.5. mennessä

Juhlakoristeet kierrätysja luonnonmateriaaleista

Kankaankudonta

1104101

Laitilan portti
ti 12.1. klo 14.45-16.30
Kevään kurssimaksu 46 €

Taiteen perusopetus: Lasten
käsityökoulu, jatkavat 1
1104102
Laitilan portti
ma 11.1. klo 14.45-17.00
Kevään kurssimaksu 50 €

Taiteen perusopetus:
Lasten / nuorten käsityökoulu,
jatkavat 2 		
1104103

1104131

Laitilan kirjasto
to 7.1. klo 17.15-19.30
Kurssille voi tulla myös ilman
ennakkoilmoittautumista kertamaksulla 6€.

Rekipeittokirjonta

		

1104132

Laitilan portti
ti 12.1. klo 12.15-14.30 (joka toinen viikko)

Nypläys

		

1104134

Kappelimäen koulu
ma 11.1. klo 18.00-21.00
Kevään päivät: 11.1./25.1./8.2./15.2./8.3./22.3. ja 29.3.

Käsityökahvila

1104139

Kappelimäen koulu
to 7.1. klo 17.00-20.00 (joka toinen viikko)

Laitilan portti
ke 13.1. klo 14.45-17.00
Kevään kurssimaksu 50 €
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Puutyöpiiri, veisto
ja sähkökitaran valmistus

1104160

1104161

Kappelimäen koulun
ma 11.1. klo 18.00-21.00

Puutyö A 		

1104162

Väkkäräntie 306, Seppälä
ti 12.1. klo 18.00-20.15

Puutyö B 		

1104163

Väkkäräntie 306, Seppälä
ke 13.1. klo 18.00-20.15

Huonekalujen kunnostus

1104164

Kappelimäen koulu
to 7.1. klo 18.00-21.00

1104166

Suutarinliike Mikkonen
to 7.1. klo 17.30-20.30

Perinnepuukkokurssi A

1104167

Kappelimäen koulu
ti 12.1. klo 18.00-21.00

Perinnepuukkokurssi B

1104168

		

1104171

Porrastreeni A

		

1104188

8301196

Voimaportaat
ma 18.30-19.30
12.4.-17.5.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 1.4. mennessä

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

Sovellettu lasten ja nuorten
liikuntaryhmä
8301101

Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja
haastavia.

8301116

FinnLamex-halli
la 10.00-12.00 ja su 10.00-12.00
13.2.-14.2.
Joogaohjaaja Laura Yli-Arvela
Kurssimaksu 25 €
Akrobaattisen joogan lyhytkurssilla tutustutaan jo hieman
vaativimpiin jooga-asanoihin. Teemoina ovat sekä seisoma- että
käsitasapainoliikkeet ja kehonhallinnan kehittäminen erilaisten
asanaharjoitusten kautta. Tutustumme myös inversioihin eli ylösalaisin
oleviin asanoihin. Tunnilla opit miten hieman vaativimmissa joogaasanoissa kehonhallintaa tuetaan muun muassa hengityksen avulla.
Kurssi sopii hyvässä fyysisessä kunnossa oleville ja jo joogan perusteet
tunteville. Mukaan joustavat vaatteet, oma joogamatto sekä vesipullo.

8301105

Varppeen koulu
su 10.1. klo 12.30-13.30

8301107

8301108

Itäkulman nuorisoseurantalo
ke 13.1. klo 18.00-19.30

Urheilutalo
ma 11.1. klo 18.30-19.30

Liikkuvuus
ja kehonhuolto

8301120

FinnLamex-halli
ti 12.1. klo 11.00-12.00

8301121

Urheilutalo
ke 13.1. klo 17.00-18.00

Kehonhuolto B

8301122

Urheilutalo
ke 13.1. klo 19.00-19.30

Kuntojumppa
ja kehonhuolto

8301124

FinnLamex-halli
pe 15.1. klo 16.30-18.00

XXL-Dance 		

8301125

8301126

Laitilan Terveyskoti
ma 11.1. klo 18.30-19.30

Core A 		

Naisten kuntojumppa
aamu 			

8301127

Junnujen kamppailukerho
7-9 v.
		
8301110

8301128

Urheilutalo
ma 11.1. klo 10.30-11.30

Naisten kuntojumppa
ilta 			

8301129

Urheilutalo
ma 11.1. klo 17.30-18.30

Core B 			

Urheilutalo
to 7.1. klo 17.00-18.00

8301130

Urheilutalo
su 10.1. klo 14.00-15.00

Kahvakuula 		

8301133

Urheilutalo
ke 13.1. klo 18.00-19.00

Pumppitreeni

8301134

FinnLamex-halli
to 14.1. klo 18.30-19.30

Urheilutalo
to 7.1. klo 18.00-19.00

Junnujen kamppailukerho
8-10 v. jatkoryhmä
8301111
Urheilutalo
to 7.1. klo 19.00-20.00

Karate nuorille

8301119

FinnLamex-halli
ti 12.1. klo 9.00-10.00

Kappelimäen koulu
ke 13.1. klo 17.00-18.00

Muksujen kamppailukerho
5-6 v.
		
8301109

Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.

Kehonhuolto A

Urheilutalo
ma 11.1. klo 9.30-10.30

Tuntikuvaus sama kuin edellä.

Koululaisten sählyä

8301118

Opistotalo
ti 12.1. klo 19.30-21.00

Lattarimix aamu

Varppeen koulu
su 10.1. klo 11.30-12.30

Liikunta ja terveys

Äijäjooga

Lattarimix 		

Kuuden kerran lyhytkurssi. Porrastreeni tuo mukavaa
vaihtelua tavalliselle juoksulenkille tai perinteiselle jumpalle.
Porrastreenissä tehdään eritehoisia harjoitteita, nostetaan välillä
sykettä, kehitetään jalkojen voimaa, lihaskestävyyttä, lihasten
kimmoisuutta ja räjähtävyyttä koordinaatiota unohtamatta.
Tällä kurssilla jokainen liikkuu oman kuntotasonsa mukaan. Saat
vaihtoehtoja kevyempään ja tiukempaan menoon. Jokaisen
tunnin sisältöön kuuluu hyvä alkulämmittely sekä tehokas treeni
sekä loppuverryttely. Kurssi toteutetaan ulkona eli ulkovarustus
ja lenkkijalkineet tarvitaan.

Voimistelu 7-9 v.

Kappelimäen koulu
ti 12.1. klo 17.00-20.30

Akrobaattinen jooga

8301190

Voimaportaat
ma 17.30-18.30
12.4.-17.5.
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 1.4. mennessä

Jumppakoulu 4-6 v.

Kappelimäen koulu
to 7.1. klo 18.00-20.15

Verhoilu

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

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Kappelimäen koulu
ke 13.1. klo 18.00-21.00

Metallityö

8301151

Itäkulman nuorisoseurantalo
ti 18.00-19.30
19.1.-30.3.
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 11.1. klo 16.00 mennessä

Porrastreeni B

Jalkineiden valmistus

8301117

Opistotalo
ti 12.1. klo 17.45-19.15

Liikuntaa Itäkulmalla

Kappelimäen koulu
ke 13.1. klo 17.30-21.15
Kurssi ei kokoonnu jokaisen kuukauden 3.
keskiviikkona.

Naisten puutyöpiiri
keskustassa 		

Hathajooga B

8301113

Urheilutalo
ti 12.1. klo 18.00-19.00
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RVP 		

8301135

Varppeen koulu
ti 12.1. klo 19.00-20.00

Nuorten
voimaharjoittelu

8301136

FinnLamex-halli
su 10.1. klo 17.15-18.15
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Äijäjumppa

		

8301138

Urheilutalo
su 10.1. klo 10.30-11.30

Bootcamp

		

8301139

Urheilutalo
su 10.1. klo 13.00-14.00

Combat fitness

8301143

Urheilutalo
ti 12.1. klo 19.00-20.00

Niska-hartiaseudun
jumppa
		

8301144

Urheilutalo
su 10.1. klo 11.30-13.00

Itäkulman nuorisoseurantalo
to 14.1. klo 18.30-19.30

Urheilutalo
to 7.1. klo 19.00-21.00

Lattarimix Suontakana

8301154

Suontaan koulu
to 14.1. klo 17.30-18.15
Ei tuntia 21.1, 18.2. eikä 25.3.2021

Suontaan koulu
to 14.1. klo 18.15-19.00
Ei tuntia 21.1., 18.2., eikä 25.3.2021

Kehonhuoltoa Suontakana 8301156
Suontaan koulu
to 14.1. klo 19.00-19.45
Ei tuntia 21.1., 18.2. eikä 25.3.2021

8301165

Urheilutalo
ma 11.1. klo 16.00-17.00

Tuolijumppa

8301171

Opistotalo
ma 11.1. klo 12.00-13.00

Kuntoliikunta yli
65-vuotiaille

8301172

Laitilan Terveyskoti
ti 12.1. klo 10.15-11.15

Ikäihmisten kuntosali A

8301183

Laitilan Terveyskoti
ti 12.1. klo 13.00-14.00

Ikäihmisten kuntosali B

8301184

Laitilan Terveyskoti
to 14.1. klo 9.45-10.45
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8301187

8301185

Niska- ja selkäryhmä B

8302122

Laitilan Terveyskoti
ma 11.1. klo 16.00-17.00

8301188

Laitilan Terveyskoti
pe 15.1. klo 10.30-11.15

Tasapainoryhmä B
				

8302126

Laitilan Terveyskoti
ke 13.1. klo 10.30-11.30

8301191

Uimahalli
ma 11.1. klo 19.00-19.45

Käytännön taidot
8301192

Uimahalli
ke 13.1. klo 19.00-19.45

8301193

Uimahalli
ma 11.1. klo 19.45-20.30

Erityisryhmien vesiliikunta
8301195
			
Laitilan uimahalli
ke 13.1. klo 18.00-18.45

8301197

Opistotalo
ti 12.1. klo 16.00-17.30

Puutarhapiiri

7103150

Kappelimäen koulu
ma 17.00-19.00
1.3.-26.3. (Huom! päivämäärät muuttuneet!)
Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
Kevään kurssimaksu uusille osallistujille 18 €
Ilm. 22.2. mennessä
Hyvänmielen puutarhapiiri viherpeukaloille. Kokoonnumme
kerran viikossa keskustelemaan puutarhanhoidosta ja
oppimaan uutta. Tutustutaan erilaisiin puutarhanhoitotapoihin
ja puutarhoihin. Pohditaan myös puutarhan mahdollisuuksia
luonnon monimuotoisuuden edistäjänä ja puutarhanhoidon
ympäristövaikutuksia. Kurssi sopii kaikille puutarhanhoidosta
kiinnostuneille.

Naisten raivaussahakurssi 7103152
Metsänhoitoyhdistyksen tilat
ke 18.00-20.30
7.4. -14.4.
Mira Sankkila ja Kari Laiho
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 1.4. mennessä

Terveys ja ensiapu
Naisten lantionpohjalihasten
hyvinvointi 		
8302106
Laitilan Terveyskoti
ma 17.30-18.30
18.1.-15.2.
Terveyskodin fysioterapeutit Paulina Iiskala
ja Jenni Lehto
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 11.1. mennessä
Heikot lantionpohjalihakset saattavat olla syynä
esimerkiksi virtsankarkailuun, joka on yleisempi vaiva kuin
ihmiset uskovatkaan. Lantionpohjalihasten joustavuus
heikkenee ikääntyessä, mutta virtsan karkailu ei kuulu
normaaliin ikääntymiseen. Jokapäiväiset toiminnot,
kuten nauraminen, yskiminen, tavaroiden nostaminen tai
jopa kävely saattavat aiheuttaa kiusallista vaivaa. Kurssin
tavoitteena on parantaa elämänlaatua tunnistamalla ja
vahvistamalla lantionpohjalihasten toimintaa. Tietoisuus
lantionpohjanlihaksista parantaa koko kehon hallintaa.

Rentoutusta ja hellää
kehonhuoltoa 		

Eväitä omaishoitajille ja vapaaehtoisille avustajille. Kurssilla
annetaan avustamisen käytännön opetusta ja vinkkejä
arkeen, kuten miten avustan pyörätuoli/rollaattori -liikkujaa
tai miten autan heikkokuntoista siirtymisissä. Tietoa erilaisista
avustamistilanteista. Kurssilla kuullaan myös eri sairauksien
tuomista rajoitteista, apuvälineistä ja etäyhteyksistä.

Syksyltä jatkuvat kurssit:

8302108

Laitilan Terveyskoti
ti 16.30-17.15
12.1.-2.3.
Terveyskodin fysioterapeutti Paulina Iiskala
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 11.1. mennessä
Kiireisen arjen keskelle rentoutusta ja hellää kehonhuoltoa. Tunti
sisältää alkulämmittelyn, venyttelyt ja loppurentoutuksen.

Laitilan Terveyskoti
to 14.1. klo 9.45-10.45

Ikäihmisten kuntosali C

8301186

Laitilan Terveyskoti
to 14.1. klo 11.00-11.45

Hathajooga C

Kuntoliikuntaa Suontakana 8301155

Sydänliikkuja

Allasvoimistelu B
				

Vesijuoksu
8301150

		

Laitilan Terveyskoti
ti 12.1. klo 12.00-12.45

Vesijumppa B

Naisten kuntoliikuntaa 8301147

Ikämiesten kuntopiiri

Allasvoimistelu A
				

Vesijumppa A
8301145

8302141

Poukanvillen hyvinvointikeskus
to 16.30-18.00
4.3.-25.3.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 22.2.2021 mennessä

Allasvoimistelu C
				

FinnLamex-halli
ti 12.1. klo 10.00-11.00

FytoFit & Fascia

Avustajakurssi 		

Kurssi on tarkoitettu kaikille metsänhoidosta sekä
raivaussahaamisesta kiinnostuneille naisille. Kurssin jälkeen
osaat sekä teoriassa että käytännössä metsän- ja sahanhoidon
alkeet. Yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Vetäjinä
Mira Sankkila ja Kari Laiho metsänhoitoyhdistykseltä
Kokoontumispäivät Metsänhoitoyhdistyksen tiloissa,
Anttilantie 4.
ke 7.4. klo 18.00-20.30 Metsän- ja sahanhoidon teoriaa
ke 14.4. klo 18.00-20.30 Käytännönharjoitus maastossa. Oma
saha mukaan, jos on.
Lyhytkurssi.

Sisustussuunnittelu

9999132

Kappelimäen koulu
ma 17.00-20.00
25.1.-22.3.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 18.1. mennessä
Kurssilla perehdytään sisustussuunnittelun alkeisiin ja tehdään
suunnitteluharjoitus tuttuun tilaan, esim. yksi huone omasta
kodista. Harjoituksen myötä tutustutaan suunnitteluprosessiin
ja tuotetaan suunnitelmaan kuuluvia dokumentteja
Harjoittelemme mm. pohjapiirroksen piirtämistä käsin ja
tilankäytön hahmottamista sen kautta. Teemme materiaali- ja
tuotevalintoja ja tutustumme valintojen taustalla vaikuttaviin
tekijöihin.

Sushin perusteet 1

8102107

Kappelimäen koulu
ke 17.30-20.30
11.2.
Juuso Alamäki
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 25.1. mennessä
Tule tutustumaan sushin valmistukseen. Opitaan sushin
valmistuksen perustietoutta sekä käytännössä että teoriassa.
Valmistetaan erilaisia sushilajikkeita, jotka nautitaan illan
päätteeksi. Materiaalimaksu (15-20 €) käytettyjen raaka-aineiden
ja tarvikkeiden mukaan maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.
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Sushin perusteet 2

8102108

Kappelimäen koulu
ke 17.30-20.30
11.3.
Juuso Alamäki
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 4.3. mennessä

8102117

Kappelimäen koulu
la 9.30-12.00
23.1.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 18.1. mennessä
Valmistetaan kotiin vietäväksi suolainen kinkkukakku.
Perehdytään vaihe vaiheelta voileipäkakun tekoon. Mukaan oma
suorakaiteen muotoinen kakkulautanen. Materiaalimaksu 15 €
maksetaan suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Täytekakkukurssi

8102118

Kappelimäen koulu
la 9.30-12.00
6.3.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 27.2. mennessä
Opetellaan vaihe vaiheelta täytekakun kasaaminen. Parhaimmat
vinkit aloittelijoille. Perehdytään kermalla kuorruttamiseen ja
pursottamiseen. Oma kakku viedään kotiin, joten ota pyöreä
kakkulautanen mukaan. Materiaalimaksu 10 € maksetaan
suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Pääsiäisleivonnaiset

8102119

Kappelimäen koulu
la 09.30-12.00
20.3.-20.3.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 8.3. mennessä
Leivotaan erilaisia leivonnaisia pääsiäispöytään. Uusia ideoita
makeisiin ja suolaisiin pääsiäisherkkuihin. Koetaan leivonnan iloa
ja hyviä makuelämyksiä. Mukaan rasia herkuille. Materiaalimaksu
10 € maksetaan suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kurssi:
Miehet keittiössä
Kappelimäen koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.15

8102111

1203123

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
14.1.-15.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Kielet
SUOMEA ULKOMAALAISILLE
/ FINNISH FOR FOREIGNERS

Katso kurssikuvaus edellä.

Voileipäkakkukurssi
aloittelijoille

Everyday English 2

Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja
maahanmuuttajille. Osa kursseista on ilmaisia niille,
joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.
Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne sopivat myös
vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 1-2 kertaa viikossa,
pari oppituntia kerralla. Monet kurssit sisältävät myös
opiskelua verkossa.
Tällä hetkellä ryhmiin otetaan normaalia vähemmän
opiskelijoita. Ilmoittautuminen alkaa 7.1. ja kurssit
alkavat tammikuun puolivälissä (viikko 3). Tarkemmat
tiedot kursseista löytyvät opiston verkkosivulta
(www.vakkaopisto.fi) ja Peda.net -oppimisalustalta
(peda.net/vk/kielet/suomi). Ilmoittautuminen
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 free of charge for those who have a valid
integration plan. We try to organize 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, many courses include some online studies.
At the moment we are able to have less students in each
group than normally. The enrollment for courses starts on
7 January, and most courses start in mid-January
(week 3). For more information, see our web page
(www.vakkaopisto.fi) or our Peda.net learning platform
(peda.net/vk/kielet/suomi). For enrollment, contact the
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or
tel. 044 585 3100).

Everyday English Starter

1203114

Varppeen koulu
ti 17.30-19.00
12.1.-6.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Kurssi sopii jatkoksi viime talven alkeiskurssilla olleille ja muille
englannin alkeita vuoden verran opiskelleille. Oppikirjana
Everyday English Starter (kappaleesta 7), jonka jälkeen jatketaan
kirjalla Everyday English 1. Taitotaso A1.

Tarkoitettu englantia pari kolme vuotta aiemmin opiskelleille.
Kurssilla opiskellaan lisää kielen perusrakenteita ja sanastoa
sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Everyday English
2, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4 eteenpäin.
Taitotaso A1-A2.

Stepping Stones 1

1203152

Varppeen koulu
ma 18.30-20.00
11.1.-22.3.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 11.1. mennessä
Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen
keskeisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja
sanaston kertaaminen olisi paikallaan. Kirjan aihepiirit liittyvät
matkailuun ja jokapäiväiseen elämään. Kurssin tavoitteena
on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa - harjoittaa puheen
ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen.
Oppikirjana Stepping Stones 1 (Finn Lectura), kappaleesta 4.
Taitotaso A2-B1.

Venäjän kertauskurssi

1206124

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
14.1.-15.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Venäjän kielen kertauskurssi kieltä pari kolme vuotta opistossa
opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Painopiste
kurssilla on suullisen kielitaidon kehittämisessä, kuuntelussa
ja puhumisessa. Samalla kerrataan kielen perussanastoa ja
rakenteita tarpeen mukaan. Opettajan materiaali. Taitotaso
A1-A2.

Italiaa matkailijoille

1208110

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-12.30
22.1.-30.1.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 15.1. mennessä
Haluaisitko oppia matkailuitalian alkeita ja samalla tutustua
hieman Italian upeisiin maisemiin? Kurssilla opit mm. tilaamaan
lempiannoksesi ravintolassa, selviytymään yleisimmistä
ongelmatilanteista hotellissa tai lentokentällä. Opit myös
tärkeimmät asiat italian kielen ääntämisestä ja saat hyödyllistä
sanavarastoa matkailun kannalta. Tule rohkeasti oppimaan
kaunista italian kieltä! Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.

Parliamo italiano

1208133

Varppeen koulu
ma 17.00-18.30
11.1.-22.3.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 11.1. mennessä
Jos olet opiskellut italiaa jo muutamia vuosia ja peruskielioppi
on pääosin tuttu, tällä kurssilla saat vahvistusta suulliseen
kielitaitoon. Pareittain ja pienryhmissä keskustelemme mm.
arkipäivän aiheista ja erilaisten pelien ja muiden harjoitusten
avulla myös sanavarasto karttuu ja kielioppiasiatkin
kertaantuvat. Myös opiskelijan toiveet pyritään aina ottamaan
huomioon tuntien suunnittelussa. Tule rohkeasti mukaan!
Taitotaso A2-B1.
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Adobe Photoshop – valokuvat
kuntoon
3401162

Tietotekniikka
Eläkeläisten atkkertauskurssi

Älypuhelimet ja tabletit
hallitusti haltuun (Android,
iPhone, iPad)
		
3401181

3401151

Laitilan kirjasto
to 12.00-15.00
28.1.-18.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 22.1. mennessä
Kurssilla kerrataan atk-taitoja rauhalliseen tahtiin, kuten
tietokoneen hallintaa, internetin ja sähköpostin hyötykäyttöä,
sekä tutustutaan esim. erilaisten tiedostojen ja kuvien
käsittelyn perusasioihin. Aiheet voivat olla osittain myös
kurssilaisten toiveitten mukaisia. Kurssi sopii aloittelijoille sekä
kaikille tietotekniikan kertausta kaipaaville. Ota mukaan oma
kannettava tietokone, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa
ole. Myös oman älypuhelimen tai tabletin voi ottaa halutessaan
kurssille mukaan. Kirjaston langaton verkko mahdollistaa
internetin käytön omalla koneella.

Opi koodaamaan hauskalla
tavalla
3401161

Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
28.1.-18.2.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 22.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan Adobe Photoshop –
kuvankäsittelyohjelman perusteisiin. Tällä kurssilla opit
muokkaamaan kuvistasi laadukkaita ja julkaisukelpoisia. Opit
kuvankäsittelyn perustoimintoja: rajaat ja poistat objekteja,
retusoit ja yhdistelet valokuvia. Leiki värillä ja tehosteilla.
Kurssilla on mahdollista myös skannata paperikuvia tai piirroksia
digitaaliseen muotoon ja käsitellä niitä. Työskentely tapahtuu
omalla kannettavalla tietokoneella ja omalla ohjelmalisenssillä.
Kurssin kustannuksissa tulee siis huomioida lisenssimaksu, josta
kurssilainen vastaa itse. Adobe Photoshop maksaa 12,39€/
kk ja tilaus tehdään minimissään vuodeksi, maksu tapahtuu
kerran kuussa (Adoben Creative cloud -jäsenyys ”Valokuvaus”).
Ohjelman käyttölisenssi on mahdollista ostaa myös
kuukaudeksi kerrallaan korkeampaan hintaan 37,19€/kk, jolloin
sopimuksen voi irtisanoa vaikka heti kurssin jälkeen. Ohjelmien
käyttöoikeuksien tilaus Adoben sivuilta www.adobe.com/fi. Voit
asentaa ohjelman koneellesi jo valmiiksi ennen kurssin alkua.

Avoin atk- ja älylaitepaja

3401171

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00
6.4.-27.4.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 31.3. mennessä

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00
13.1.-19.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €

Kurssilla opit koodauksen perusasiat hauskalla ja helpolla tavalla.
Koodauksen avulla kerrotaan tietokoneelle mitä halutaan tehdä
eli kirjoitetaan niin sanotut toimintaohjeet. Kurssilla käytetään
Scratch – koodausohjelmaa. Sen avulla luodaan animaatioita.
Ota kurssille mukaan oma kannettava tietokoneesi. Tarvittavat
ohjelmat asennetaan koneelle ohjatusti. Koulun langaton verkko
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön omalla koneella.

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan
ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman
tietokoneesi
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman
tietokoneen tai älypuhelimen ja tabletin. Kokoontumiskerrat
ovat 13.1. / 20.1. / 17.2. / 7.4. / 14.4. / 5.5. / 19.5. Pajalle voi
osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta
maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.
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Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00
2.2.-16.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 27.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan älypuhelimen ja tabletin hallittuun
käyttöön, mm. älylaitteille suunnattujen suosittujen ohjelmien
asentamiseen ja niiden käyttöönottoon, puheluiden ja viestien
ja yhteystietojen hallintaan, älylaitteella kuvaamiseen ja kuvien
hallintaan, kalenterin sekä netin ja sähköpostin käyttöön.
Lisäksi luodaan tarvittaessa ohjatusti ohjelmien käyttöä vaativat
tunnukset, sekä käydään läpi älypuhelimien ja tablettien
päivitysten ja tietoturvan ajan tasalla pitämistä. Oma älypuhelin
tai tabletti latureineen ja kaapeleineen kannattaakin ottaa
mukaan kurssille.

Tietoturvakäytännöt tietokoneissa ja mobiililaitteissa
3401182
Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
4.3.-11.3.
Tietojenkäsittelyn tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 19.2. mennessä
Miten tarkistaa ja asentaa käyttöjärjestelmien ja ohjelmien
päivitykset tietokoneissa ja mobiililaitteissa? Hyvät salasanojen
pituudet ja niiden hallinta, kaksivaiheisen tunnistuksen
käyttöönotto verkkopalveluihin, salasanojen palautusten
mahdollistaminen eli puhelinnumeron rekisteröiminen omaan
verkkopalveluun. Entä milloin pitää ostaa uusi tietokone
tietoturvan näkökulmasta? Kurssille kannattaa ottaa mukaan
oma kannettava tietokone, tabletti tai älypuhelin, jota haluaa
käyttää käytännön harjoittelussa.

Tule tekemään tietokoneen
vuosihuolto
3401183
Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
15.4.-22.4.
Tietojenkäsittelyn tradenomi Antti Kataja
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 9.4. mennessä
Miten teen ”vuosihuollon” omalle Windows tietokoneelle?
Kurssilla käydään läpi esimerkiksi Windowsin käynnistyksen
optimointia, tilapäistiedostojen puhdistusta, haittaohjelmien
tarkistusta, päivitysten ajantasaisuuden tarkistusta, sekä
turhien ohjelmien poistoa tietokoneelta. Kurssille kannattaa
ottaa mukaan oma kannettava tietokone, jota haluaa käyttää
käytännön harjoittelussa.
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UUSIKAUPUNKI
Yhteiskunta, historia,
ihminen ja luonto
Historia
Merelliset illat

1301203

Kulttuurikeskus Cruselli
to 18.00-20.00
21.1.-20.5.
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua
Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen
yhdistyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset
illat jatkuvat tuttuun tyyliin keväällä. Illat ovat avoimia ja
maksuttomia kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille.
Kevään illat klo 18-20. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:
21.1. Mikko Helsenius: Merimiesten tatuoinnit
18.2. Kaisa Liukkonen: Uusikaupunkilainen fregatti Samoena
ja sen kapteeni
11.3. Jarmo Saarinen: Merenkulku ennen ja jälkeen
Uudenkaupungin rauhan
15.4. Marjo T. Nurminen: Itämeren tarina – karttojen matkassa
keskiajalta nykyaikaan
20.5. Jukka Mattila: Postinkuljetus Uudenkaupungin saaristossa

Merihistorian perinnepiiri

1301204

Hotelli Aquariuksen Waltikkaja Wellamo-kabinetti (joka toinen viikko)
to 18.00-19.30
14.1.-6.5.
Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 €
Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merellistä
perinnepiiriä, jonka tarkoituksena on toisaalta merellisen
perinnetiedon talteen kerääminen, toisaalta tukiryhmänä
toimiminen merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville
henkilöille. Tarpeen mukaan kokoontumisiin voidaan
kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum Marinumista.
Keväällä kokoonnumme: 14.1., 11.2., 4.3., 18.3., 22.4. ja 6.5.
Kokoontumispaikkana hotelli-ravintola Aquariuksen yhdistetty
Waltikka- ja Wellamo-kabinetti, jollei toisin ilmoiteta.

Perinnepiiri, Uusikaupunki 1301221

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin menneisyydestä
sekä vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään myös
sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös tehostaa
paikallisen perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Kevään
kokoontumispäivät ovat 11.1., 8.2., 8.3., 12.4. ja 10.5.

1301222

Pohitullin koulu
ti 14.00-15.45
19.1.-30.3.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen
liittyvistä aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kevään
kokoontumispäivät ovat 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.

Historiaa, taidetta ja
kulttuuria Uudenkaupungin
hautausmaalla
1301275
Uudenkaupungin uusi hautausmaa
ke 18.00-19.30
5.5.
Museonjohtaja Mari Jalava,
seurakuntamestari Teijo Sirniö
Ei kurssimaksua - Ilm. 4.5. mennessä
Kierroksella tutustutaan Uudenkaupungin hautausmaan
nykyasuun ja vanhojen uusikaupunkilaisten sukujen hautoihin.
Seurakuntamestari Teijo Sirniö esittelee hautausmaan
nykytilannetta ja kappelia. Museonjohtaja Mari Jalava
kierrättää hautausmaalla erityisesti uusikaupunkilaisten
taide- ja kulttuurivaikuttajien haudoilla. Kierroksen aikana
kuullaan hautausmaan historiaa ja näiden kulttuurihenkilöiden
toiminnasta ja vaikutuksesta Uudenkaupungin elämään.
Kierrokselle lähdetään siunauskappelin edestä ja sille on vapaa
pääsy, etukäteisilmoittautumista kuitenkin toivotaan kaikilta
kierrokselle aikovilta.

Muut yhteiskunnalliset
aiheet
Kulttuurikahvila

Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo
18 Paanulassa. Keväällä kokoonnutaan 28.1., 25.2., 25.3., 29.4. ja
27.5.

1302219

Kerran kuussa
ke 18.00-19.30
13.1.-12.5.
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua

1301224

Pyhämaan Nuorisoseurantalo
to 13.00-14.45
14.1.-15.4.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)
Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan kylistä
julkaistaviin kyläkirjoihin. Kevään kokoontumispäivät ovat: 14.1.,
4.2., 18.2., 11.3., 25.3. ja 15.4.

7.4. Sanojen elvyttävä voima - Sirpa Kähkönen puhuu työstään
ja tuotannostaan. Kirjailija, Suomen kirjailijaliiton puheenjohtaja
Sirpa Kähkönen. Viikaisten koulu.

1302212

Viikaisten koulu
ma 18.00-19.45
25.1.-15.2.
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 17.1. mennessä
Kun olet suorittanut sijoittamisen peruskurssin, tai kun
sijoittamisen perusasiat ovat hallussa, on aika syventää
sijoitusosaamista. Tässä kurssissa tutustutaan salkun
rakentamiseen ja hallinnointiin, tehdään syväsukellus
korkosijoittamisen maailmaan ja tutustutaan erilaisiin
tunnuslukuihin, jotka helpottavat parhaiden rahastojen
löytämisessä. Tämän lisäksi tutustutaan verojen suunnittelun
perusasioihin. Tämä kurssi on varsin käytännönläheinen ja opit
voidaan hyödyntää suoraan omassa sijoitustoiminnassa. Kurssin
toteuttaa Suomen Osakesäästäjät ry.

Luonnontieteet
Lintukurssi

		

1302212

Viikaisten koulu
to 18.00-20.30
8.4.-29.4.
Lintuharrastaja, tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 31.3. mennessä
Kurssin aikana tutustutaan Suomen ja erityisesti Vakka-Suomen
pesimälinnustoon ja erityisesti lintujen ääniin. Tavoitteena
on oppia vähintään 50 lajia. Kurssin aikana esitellään alan
kirjallisuutta ja havaintovälineitä sekä annetaan vinkkejä, miten
lintujen määrityksessä voidaan hyödyntää internetiä. Kurssi ei
edellytä aikaisempaa lintujen tuntemusta.
Kokoontumiset keväällä: to 8.4 ja to 15.4. Kurssin lopuksi
lähdetään linturetkelle kimppakyydeillä Uudenkaupungin
lintukohteille. Retken tarkoitus on havainnoida lintuja erilaisissa
elinympäristöissä ja opetella lintujen eri ääniä. Retken ajankohta
sovitaan kurssilaisten kanssa (alustavasti to 29.4.). Lyhytkurssi.

Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja
kahvitteluhetki. Voit osallistua yhteen tai useampaan
tilaisuuteen. Ei lukukausimaksua, mutta varaudu kullakin
kerralla pieneen kahvi- tai teemaksuun, poikkeukset mainittu
kunkin päivämäärän kohdalla. Kokoontumiset klo 18, kevään
ohjelmassa:
13.1. Uudenkaupungin rauha 1721- mistä siinä oli kysymys.
FM Tomi Kangas. SiHy:n Demotila (Pohjoistullikatu 11).

10.3. Monisärmäinen Minna Canth. FM Riitta Kilkku. SiHy:n
Demotila (Pohjoistullikatu 11).
7.4. Elämäniloinen dokumenttielokuva Aatesta ja Anjasta:
Ihmisarvoista elämää – vanhuudesta ja vammoista huolimatta.
Ohjaaja ja käsikirjoittaja Virpi Adamsson. Sakunkulma
(Zachariasseninkatu 1).

Ikis-luennot,
kevään videoluentosarja

17.3. Ovatko nykypäivän 70-vuotiaat entisajan 50-vuotiaita?
Ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteiskunnan muutokset
1980-luvulta tähän päivään. Tohtorikoulutettava Kaisa
Koivunen, Liikuntatieteellinen tiedekunta ja Gerontologian
tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto. SiHy:n Demotila.

Sijoittamisen syventävä
kurssi 			

12.5. Puutarhaterapia. Teemme kukkaisia sammalpalloja
parvekkeelle ja puutarhaan. Pieni maksu tarvikkeista opettajalle,
oman käytön mukaan. Puutarhaterapeutti Satu Komsi.
Sakunkulma (Zachariasseninkatu 1).

Lokalahden seurakuntakoti Paanula
to 18.00-19.30
28.1.-27.5.
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)

Perinnepiiri, Pyhämaa

1301225

10.2. Teetä ja kahvia Suomessa Isonvihan ajoilta - suomalaista
ruoka- ja juomakulttuuria 1700-luvulla. Tutustumme
Uudenkaupungin rauhan juhlavuoden teehen ja kahviin
hyvien maistiaisten kera. Toimittaja Pirkko Arstila. Golfravintola
(Välskärintie 2 H). Huom! Osallistumismaksu 14 €/ henk.
Ilmoittautumiset 5.2. mennessä sähköpostitse golfravintola@
karilla.fi tai puh. 0505718803.

Wahlbergin museotalo
ma 13.00-14.30
11.1.-10.5.
VTM Matti Jussila
Kurssimaksu 5 € (kevät, uudet)

Perinnepiiri, Lokalahti

Karjalainen perinnepiiri

Huomaa!
Luennot
sivulla 5.

10.2. Historian jännät ja kohtalokkaat naiset. Päätoimittaja,
tietokirjailija Maria Pettersson. Viikaisten koulu.

1302233

SiHy:n Demotila ja Viikaisten koulu
ke 14.00-16.00
13.1.-7.4.
Eri asiantuntijoita
Kurssimaksu 5 €/kerta

Taito- ja taideaineet
Musiikki
Musiikkitiedon alkeet: Yleistä
tietoutta musiikista aloittelijoille
ja harrastajille
1101260
SiHy:n Demotila
ke 18.00-19.30
20.1.-17.2.
Petri Hatakka
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 13.1. mennessä
Mozartista Madonnaan! Musiikkitiedon alkeet on kevyt johdatus
musiikin maailmaan. Kurssilla tutustutaan länsimaisen musiikin
eri tyylikausiin ja säveltäjiin kevyttä musiikkia unohtamatta.
Kurssilla tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin. Kurssi
sopii kaikille musiikista kiinnostuneille, musiikin harrastajille,
kuorolaisille ja musiikkia jo opiskeleville. Lyhytkurssi.

Uudenkaupungin bändipajat
Pohitullin musiikkiluokka
arkisin klo 12-15 välillä viikoilla 2-17
Kurssimaksu 28 € kevät
Musiikin opettaja, MuM Päivi Kurkilahti
Bändipajat kokoontuvat kevätkaudella 14 kertaa. Mahdollisia
vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan ryhmien opettajalta.

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa järjestettävässä
Ikis-videoluentosarjassa asiantuntijat käsittelevät eri aiheita
suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien yliopisto
on kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä tai
taustasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan keväällä
SiHy:n Demotilassa (Pohjoistullikatu 11) ja Viikaisten koululla
keskiviikkoisin klo 14-16. Kevään aikataulu ja aiheet:

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

13.1. J.K. Paasikivi, A. Hackzell ja Suomen tie rauhaan 1944
- Presidentti J.K. Paasikiven 150-vuotisjuhlavuoden luento.
Professori Martti Häikiö

Vanha VPK:n talo
ti 12.1. klo 18.30-21.00
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VPK:n soittokunta

1101222
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UUSIKAUPUNKI
Kansanmusiikkiyhtye

1101225

Pohitullin koulu
ke 13.1. klo 19.30-21.00

Naiskuoro D´ameni

1101231

Pohitullin koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.00

Laulu-Veikot

1101232

Viikaisten koulun auditorio
ma 11.1. klo 18.00-20.15
Kuoronjohtaja Laura Vähä-Ruona

Kitaransoitto

1101250

Pohitullin koulu
to 7.1. klo 18.00-20.15

Individual singing lessons
- yksinlaulua

Pohitullin koulu
la 10.00-15.00
6.3.-13.3.
Kuvataiteilija Sanna Halme
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 25.2. mennessä
Elävän mallin piirtäminen on yksi tehokkaimpia tapoja oppia
piirtämisen perusteita. Se on hauskaa, jännittävää ja haastavaa
– jo lyhyessä ajassa huomaat, miten silmän ja käden yhteistyö
on parantunut; näet mittasuhteet, positiiviset ja negatiiviset
muodot, valot ja varjot aivan toisin kuin ennen kurssia. Kurssilla
teemme mm. nopeita asentopiirtämisharjoituksia (croquispiirtäminen) ja muutaman pidempikestoisen työn. Opit
anatomiasta ja piirustustekniikoista. Mukaan tarvitset lyijykyniä,
hiiltä, litoposter-paperia, paperilehtiön, säämiskänpalan.
Erityiskurssi.

1101241

Pohitullin koulu
ma 18.1. (joka toinen viikko) klo 15.00-17.00.
Ei vapaita soittoaikoja.
Kevään kurssimaksu 132 €.

Gospel choir

Elävän mallin piirtäminen 1103216

1101252

Pohitullin koulu
ti 12.1. klo 14.00-18.00.
Kevään kurssimaksu puolesta tunnista 105 €
ja tunnista 210 €.

Näyttämötaiteet
Syksyltä jatkuvat kurssit:
Teatteritaiteen perusopetuksen kurssit ovat jatkoa syyskauden
opetukselle, mahdolliset tiedustelut vapaista paikoista opiston
toimistoon.

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

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

Maanantain ryhmät 11.1.-26.4.
Kuvataidekoulu 7-8 v. 1103201

Pohitullin koulu
ti 11.00-13.45
19.1.-13.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 11.1. mennessä
Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastuksesta
hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen:
välineinä akryyli- tai öljyvärit, vesivärit, tai pastellimaalaus.
Voit valita omimman tekotapasi ja kehitellä itsellesi sopivia
aiheita yksilöllisessä ohjauksessa. Harjoittelemme sommittelua,
värioppia ja tekniikkaa myös joidenkin pienten tehtävien avulla.
Lämpimästi tervetuloa!

Kuvataide Kalanti

Keraaminen kuvanveisto

Tanssi
Syksyltä jatkuvat kurssit:
Kaikki ryhmät ovat lähes täynnä, mutta mahdollisesti vapautuvia
paikkoja voi tiedustella toimistosta.

Dance mix 7-11 v.

Satubaletti 3-4 v.

Satubaletti 5-6 v.

Kuvataidekoulu yli 13 v. 1103210
klo 17.30-20.30
Kurssimaksu 75 €

1105251

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 12.1. klo 18.00-18.45
Kevään kurssimaksu 70 €

Baletti 7-11 v.

Sanataide

klo 18.00-19.00
Kurssimaksu 40 €

1105250

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 12.1. klo 17.15-18.00
Kevään kurssimaksu 70 €

Kuvataidekoulu 5-6 v. 1103203

Kuvataidekoulu 5-6 v. 1103206

1105249

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 12.1. klo 16.30-17.15
Kevään kurssimaksu 65 €

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 12.1. klo 19.45-20.45
Kevään kurssimaksu 80 €

klo 16.15-17.45
Kurssimaksu 61 €

1103282

Viikaisten koulu
ma 11.1. klo 14.00-17.00

klo 16.15-17.30
Kurssimaksu 50 €

Kuvataidekoulu 11-12 v. 1103205

1103235

Kalannin yläkoulu
to 14.1. klo 17.30-20.15

Dance mix alkaen 12 v.

Tiistain ryhmät 12.1.-20.4.

1103224

Pohitullin koulu
to 14.1. klo 10.00-12.45

Kuvataidekoulu 9-10 v. 1103202

Teatteritaiteen perusopetus,
jatkavat 11 v.
1102205

Tiistaimaalarit, päiväryhmä 1103225

Torstaimaalarit,
päiväryhmä 		

Pohitullin ryhmäliikuntasali
ti 12.1. klo 18.45-19.45
Kevään kurssimaksu 80 €

klo 17.45-18.45
Kurssimaksu 40 €

Kuvataiteet

Lähes kaikki kurssit ovat täynnä, tiedustele vapaita paikkoja
toimistosta.

klo 15.00-16.00
Kurssimaksu 49 €

Kulttuurikeskus Cruselli
to 14.1. klo 17.15-18.45
Kevään kurssimaksu 33 €

Kulttuurikeskus Cruselli
to 14.1. klo 15.00-17.15
Kevään kurssimaksu 51 €

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Runokamari

1105252

1105254

1106241

SiHy:n Demotila - joka toinen viikko
ke 10.00-11.30
20.1.-31.3.
Lehtori Riitta Kilkku
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 13.1. mennessä
Tervetuloa iloiseen joukkoomme! Ryhmä valitsee kirjailijoita
ja teemoja, joiden pohjalta etsitään ja luetaan runoja ja muita
lyhyitä tekstejä, ja keskustellaan niiden herättämistä ajatuksista.
Toimintaa suunnitellaan yhdessä. Tuo mukanasi ensimmäisellä
kerralla jokin haluamasi runo tai teksti! Kokoonnumme kahden
viikon välein.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voi tulla uusiakin opiskelijoita kevätkaudelle.
Kurssimaksu on puolet koko lukuvuoden maksusta.

Keskiviikon ryhmät 13.1.-21.4.

Elämäkerrallisen kirjoittamisen
kurssi
1106245

Kuvataidekoulu 9-10 v. 1103207

Pohitullin koulu
to 14.1. klo 14.45-17.00

klo 15.00-16.15
Kurssimaksu 50 €

Kuvataidekoulu 11-12 v. 1103209
klo 17.45-19.15
Kurssimaksu 61 €
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UUSIKAUPUNKI
Kädentaidot
Kehyskukkarot ja -laukut

1104223

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
1.2.-15.2.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 25.1. mennessä

Ommellaan vanhasta uutta 1104224
Pohitullin koulu
ti 17.30-20.30
1.3.-22.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 19.2. mennessä
Sovita, ompele, muodista, korjaa. Tule mukaan ompelemaan kotiin
tai itsellesi jotain uutta. Myös keskeneräiset työt valmistuvat kätevästi
kurssin aikana. Nyt voit hyödyntää olemassa olevia materiaaleja kuten
farkkuja, trikoopaitoja tai verhoja sekä muodistaa vanhoja vaatteita.
Opettajalla on helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat
tulla mukaan. Opiston Peda.net-sivuilla ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

Ommellaan sisustuseläimiä 1104225
Pohitullin koulu
la-su 10.00-16.00
20.3.-21.3.
Käsityönopettajaopiskelija Roosa Holvitie
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 12.3. mennessä

Ommellaan lapsille
kesävaatteita 		

1104226

Pohitullin koulu
ma 17.30-20.30
12.4.-26.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Paula Pöntinen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 5.4. mennessä
Uudet printtitrikoot ja lasten puuvillakankaat innostavat tekemään
itse vaatteita lapsille. Kurssilla opetellaan kaavan valitseminen ja
piirtäminen ja tehdään helppoja vaatteita. Opistolla on käytössä
saumureita ja ompelukoneita sekä kaavalehtiä (esim. Ottobre ) ja
kaavoja (esim. Jujuna ja Paapii). Ota mukaan kangasta jo ensimmäiselle
kokoontumiskerralle. Lyhytkurssi.

1700 -luvun vaatteiden ompelu 1104227
Pohitullin koulu
pe 18.00-18.45, la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
29.1.-7.3.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 17.1. mennessä
Uudenkaupungin rauhan solmimisesta tulee elokuussa kuluneeksi
300 vuotta ja kaupungissa järjestetään siihen liittyviä tilaisuuksia ja
tapahtumia vuoden aikana. Toiveena olisi, että näihin tapahtumiin
osallistujat, esiintyjät, myyjät jne. pukeutuisivat 1700-luvun tyylisiin
vaatteisiin. Asut voivat olla kansallispukujen mallisia, mutta
pelkistetympiä ja helppoja valmistaa. Pellava, villa ja puuvilla ovat
sopivia materiaaleja ja esim. vanhoja pellava- ja puuvillalakanoita voi
värjätä mieluiseksi. Kankaita voidaan hankkia myös yhteistilauksena.
Infotilaisuudessa pe 29.1. klo 18 Pohitullin opiston tekstiililuokassa on
esillä malliasuja ja saat lisätietoa kurssin toteutuksesta. Kurssilaisen
on hyvä osata käyttää ompelukonetta ja omata perusompelutaidot.
Infotilaisuus pe 29.1. Kurssi kokoontuu 13.-14.2. sekä 6.-7.3.

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 punottua

1104245

Pohitullin koulu
la-su 10.00-16.00
6.2.-7.2.
Nahkaseppä Sanna Tuominen
Kurssimaksu 20 € Ilm. 28.1. mennessä
Kurssilla tutustutaan erilaisiin nahkoihin ja niiden käyttötarkoituksiin,
kasviparkitun nahan työstämiseen ja perinteiseen käsin
ompelutekniikkaan. Viikonlopun aikana ehdit tehdä pienen nahkatyön,
esimerkiksi pienen laukun, vyön, koiran hihnan tai pannan yms.
Kurssilla on käytössä nahan työstämiseen tarvittavat välineet, joita voi
käyttää ja jotka voi halutessaan lunastaa itselleen kurssin päätyttyä.
Opettaja tuo tarvittavan nahan ja muut tarvittavat materiaalit, joista
maksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Kädentaitoja 		

1104248

Lokalahden entinen osuuskauppa (joka toinen
viikko)
ti 10.00-12.15
19.1.-30.3.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 €- Ilm. 12.1. mennessä
Tule mukaan tekemään erilaisia käsitöitä aamupäivän työpajaan.
Kurssilla kokeillaan monenlaisia kädentaitoja kurssilaisten
toiveiden mukaan, esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita, ompelua
ja pistokirjontaa sekä esimerkiksi neulahuovutusta. Opettajalta saa
lisätietoa kurssin sisällöstä.

Vakan valmistus

Kurssilla saat suunnitella ja toteuttaa oman eläinhahmosi ja pääset
samalla kehittämään ompelutaitojasi. Opettajalla on paljon malleja,
joista valita ja vinkkejä eläinhahmojen ompelemiseen. Kurssi
sopii myös aloitteleville ompelijoille. Ota mukaan joustamattomia
puuvillakankaita ja täytevanua, halutessasi koristeita. Myös opettajalta
saa ostaa nauhoja ja koristeita. Tervetuloa ompelemaan ihania Tildaaiheisia sisustuseläimiä viikonloppukurssille! Lyhytkurssi.

Hopeatyöt

haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään lisätietoa
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.

Nahkatyö 			

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

muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta
vedenpitävä ohutkärkinen tussi, piirustuspaperia. Sulatettavista
töistä sulatusmaksu työn koon mukaan. Työkalumaksu 6e. Lisätietoja
kurssista 050-5590056. Sopii sekä vasta-alkajille että jatkajille.
Lyhytkurssi.

1104256

Kaukan kyläkoti
to 18.00-21.00
18.2.-8.4.
Kulmala Timo
Kurssimaksu 27 € - Ilm. 11.2. mennessä

1104257

Puukkokurssi

1104292

Kappelimäen koulu
pe 17.30-20.30 ja la-su 9.00-15.00
22.1.-31.1.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu 46 € - Ilm. 14.1. mennessä
Valmistetaan puukko perinteisellä tavalla. Erityishuomio terän
taonnassa, lämpökäsittelyssä ja muotoilussa sekä nahkaisen tupen
ompelussa puskusaumalla. Opettajalta voi tarvittaessa ostaa
valmiin terän. Tarvikemaksu käytettävän materiaalin mukaan,
maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. Kurssi kokoontuu kahtena
viikonvaihteena: 22.-24.1. ja 29.-31.1. Erityiskurssi.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Kankaankudonta		

1104201

Kammelan koulu
ti 12.1. klo 17.45-20.00

1104202

Kankaankudonta		

1104203

Tuokilan talon kudontatupa
ke 13.1. klo 18.00-20.15

Kankaankudonta		

1104204

Lokalahden entinen osuuskauppa
ke 13.1. klo 14.00-16.15

Tehdään ohuesta vanerista taivuttaen ja liimaten rasia, jossa on
kannessa pyöreät reiät, joista lanka kulkee hyvin neuletyöhön.
Kurssi sopii kaikille, aikaisempaa kokemusta puuntyöstämisestä ei
tarvita. Rasian tekemisessä käytetään vain vähän puuntyöstökoneita,
se tehdään pääosin käsityönä. Opettajalta saa ostaa materiaalin.
Lyhytkurssi.

1104258

Nypläys		

1104205

Pohitullin koulu
to 14.1. klo 18.00-20.15

Nypläys		

1104206

Kalannin alakoulu
ti 12.1. klo 17.30-19.45

Rekipeittokirjonta
			

Pohitullin koulu, (joka toinen viikko)
su 10.00-14.45
14.2.-11.4.
Elsi Lehto
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 4.2. mennessä

1104207

Pohitullin koulu
ti 19.1. klo 10.00-12.15 (joka toinen viikko)

Kunnostetaan vanha ikkuna perinteisin menetelmin (mahdollisuus
kunnostaa myös vanhaa peiliovea tai vastaavaa) - alusta lähtien,
käyden läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä valmis ikkuna/ovi.
Ensimmäisellä kerralla kunnostettava työ mukaan, jotta voidaan tehdä
työsuunnitelma. Kokoontumispäivät ovat: 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. ja
11.4. Teaching also in English.

Lasinsulatus
kevätpuutarhaan

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

Kalannin yläkoulu
ma 11.1. klo 18.00-20.15

Kaukan kyläkoti
to 18.00-21.00
21.1.-11.2.
Kulmala Timo
Kurssimaksu 19 € - Ilm. 14.1. mennessä

Vanhan ikkunan tai
oven kunnostus

Pohitullin koulu
la-su 10.00-16.00
13.2.-14.2.
Hopeaseppä Heli Maanila
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 4.2. mennessä

Kankaankudonta		

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

Lankalaatikko neulojille

1104273

1104262

Pohitullin koulu
la-su 10.00-16.00
6.3.-7.3.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 25.2. mennessä
Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista erilaisia
pienempiä tai moniosaisia sulatustöitä, jotka voi koota ryhmäksi
tai kiinnittää esim. betoniverkkoon, ripustaa puihin yms. Voit
myös tehdä lasit vanhaan lyhtyyn tai ikkunakehykseen, kokeilla
korujentekoa. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi
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Ompelun aamu A		
				

1104209

Pohitullin koulu
ke 13.1. klo 10.00-13.00 (joka toinen viikko)

Ompelun aamu B		
				

1104210

Pohitullin koulu
ke 20.1. klo 10.00-13.00 (joka toinen viikko)

Ompelun ilta
				

1104211

Pohitullin koulu
ke 13.1. klo 17.30-20.30 (joka toinen viikko)
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Villapaidat ja -takit

1104219

SiHy:n Demotila
ke 13.1. klo 17.00-19.15 (joka toinen viikko)

Neulevintti			

1104221

Pikkukylän puoti & Runokulman Galleria
ke 3.2. klo 16.30-18.45 (joka toinen viikko)

Kahvipussikurssi		

1104231

Pohitullin koulu
ti 2.2. klo 17.30-20.15

Kädentaitoja		

1104249

Pyhämaan Nuorisoseurantalo
ma 18.1. klo 10.00-12.15 (joka toinen viikko)

Puu- ja metallityö

1104252

Pohitullin koulu
to 7.1. klo 18.00-20.15

Puu- ja metallityö

1104253

Kalannin yläkoulu
ke 13.1. klo 18.00-20.15

Huonekalujen kunnostus

1104254

Pohitullin koulu
ti 12.1. klo 18.00-21.00

Naisten puutyöpaja

1104259

Viikaisten koulu
ti 12.1. klo 18.00-21.00

Keramiikka		

1104270

Viikaisten koulu
ma 11.1. klo 17.00-20.00

Kielet
SUOMEA ULKOMAALAISILLE
/ FINNISH FOR FOREIGNERS
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkokursseja
maahanmuuttajille. Osa kursseista on ilmaisia niille, joilla
on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Kurssit pyritään
järjestämään niin, että ne sopivat myös vuorotyössä oleville.
Tunnit ovat 1-2 kertaa viikossa, pari oppituntia kerralla.
Monet kurssit sisältävät myös opiskelua verkossa.
Tällä hetkellä ryhmiin otetaan normaalia vähemmän
opiskelijoita. Ilmoittautuminen alkaa 4.1. ja kurssit
alkavat tammikuun puolivälissä (viikko 3). Tarkemmat tiedot
kursseista löytyvät opiston verkkosivulta
(www.vakkaopisto.fi) ja Peda.net -oppimisalustalta
(peda.net/vk/kielet/suomi). Ilmoittautuminen
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 free of charge for those who have a valid integration
plan. We try to organize 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, many
courses include some online studies.
At the moment we are able to have less students in each
group than normally. The enrollment for courses starts on 4
January, and most courses start in mid-January
(week 3). For more information, see our web page
(www.vakkaopisto.fi) or our Peda.net learning platform
(peda.net/vk/kielet/suomi). For enrollment, contact the
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or
tel. 044 585 3100).
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Vi ses! 			

Ranskan kieli tutuksi
Pohitullin koulu
to 17.30-19.00
11.3.-15.4.
FM Leena Durand
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 4.3. mennessä

1202212

Pohitullin koulu
ke 19.00-20.30
13.1.-7.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

1203216

Pohitullin koulu
ke 17.15-18.45
13.1.-7.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

1203223

Pohitullin koulu
ma 17.15-18.45
11.1.-12.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

1203233

Pohitullin koulu
ma 19.00-20.30
11.1.-12.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

1203235

Pohitullin koulu
ma 12.00-13.30
11.1.-12.4.
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

1207212

Pohitullin koulu
ma 17.15-18.45
11.1.-12.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Syksyllä alkanut espanjan alkeiskurssi, joka sopii kielen alkeisiin
vähän jo tutustuneille. Kurssilla harjoitellaan ääntämistä, opitaan
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja
matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas
migas 1 (Otava), kappaleesta 5. Taitotaso A1.

1207222

Pohitullin koulu
ke 12.00-13.30
13.1.-7.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Espanjan alkeiskurssi vuoden verran kieltä aiemmin opiskelleille.
Kurssilla harjoitellaan arkipäivän puhetilanteita ja opetellaan
selviytymään espanjaksi erilaisissa matkailijoille tutuissa
asioimistilanteissa, esim. matkustaminen, ravintolassa, kaupoissa
sekä hotellissa. Oppikirjana Perfecto! 1, Espanjaa aikuisille (Finn
Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A1.

1207232

Pohitullin koulu
ti 18.15-19.45
12.1.-6.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Tarkoitettu kolmisen vuotta espanjaa opiskelleille. Kurssilla
opiskellaan kielen perusrakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja
harjoitellaan erilaisissa arjen ja matkailun tilanteissa tarvittavaa
kieltä. Tavoitteena on oppia selviytymään espanjaksi tavallisissa
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana on Buenas migas 2 (Otava),
kappaleesta 9. Taitotaso A2.

Buenas migas 3

Englannin kertaus- ja aktivointikurssi, joka sopii opistossa
nelisen vuotta englantia opiskelleille. Äidinkielenään englantia
puhuvan opettajan johdolla, erilaisten harjoitusten avulla,
kehitetään kuullunymmärtämistä ja aktivoidaan puhumista.
Taitotaso A2.

Stepping Stones 3

Syksyllä alkanut venäjän alkeiskurssi. Kurssilla opitaan kielen
perusrakenteita ja harjoitellaan kielenkäyttöä aidoissa
puhetilanteissa, aiheina mm. itsestä kertominen, kaupungilla
liikkuminen, vapaa-aika ja matkustaminen. Kirjan harjoitukset ovat
monipuolisia ja niissä keskitytään erityisesti puheen tuottamiseen.
Kurssilla tutustutaan myös venäläiseen kulttuuriin sekä Pietariin ja
Moskovaan. Oppikirjana Kafe Piter 1 (Finn Lectura; uudistettu 2020
painos), kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Buenas migas 2

Tarkoitettu englantia kolmisen vuotta opiskelleille. Kurssilla
jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua sekä laajennetaan
jokapäiväisessä kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa
sanavarastoa. Oppikirjana Everyday English 3, Englantia aikuisille
(Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso A2.

Active Everyday English

Pohitullin koulu
ti 17.30-19.00
12.1.-6.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Perfecto!			

Tarkoitettu englantia pari kolme vuotta aiemmin opiskelleille.
Kurssilla opiskellaan lisää kielen perusrakenteita ja sanastoa
sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Everyday English
2, Englantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso
A1-A2.

Everyday English 3

1206214

Buenas migas 1		

Tarkoitettu englannin alkeita vuoden pari opiskelleille. Kurssilla
käydään läpi englannin kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä
harjoitellaan monipuolisesti erilaisia arkielämän puhetilanteita.
Oppikirjana Everyday English 1, Englantia aikuisille (Finn
Lectura), kappaleesta 5. Taitotaso A1.

Everyday English 2

Olisiko mukava osata muutama sana ranskaa? Tai edes vähän
tietää miten sanat kuuluisi lausua? Tutustumiskurssi on tarkoitettu
kaikille ranskan kielestä kiinnostuneille. Kurssilla opiskellaan kielen
perusasioita, harjoitellaan ääntämistä ja opetellaan mm. numerot,
tervehdyksiä ja erilaisia matkailutilanteissa hyödyllisiä sanoja ja
lauseita. Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.

Kafe Piter 1			

Syksyllä aivan alkeista alkanut ruotsin kurssi, joka etenee melko
ripeään tahtiin. Sopii myös niille, jotka ovat esim. koulussa
ruotsia jo opiskelleet, mutta kaikki on unohtunut. Kirjassa
käydään läpi ruotsin peruskielioppi ja opitaan monipuolisesti
arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Keskeisenä
tavoitteena on kehittää suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta
käyttää ruotsin kieltä. Ryhmä kokoontuu joka viikko, mutta
kurssi sopii myös niille, jotka eivät voi tulla paikan päälle joka
kerta. Opiskelun tukena on kurssin oma kotisivu verkossa, jonne
tulevat tiedot siitä, mitä tunnilla tehtiin, mitä tuli kotitehtäväksi
jne. Oppikirjana on Vi ses!, svenska för nybörjare (Otava),
kappaleesta 5. Taitotaso A1.

Everyday English 1

1205210

1203254

Pohitullin koulu
to 17.15-18.45
14.1.-15.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Sopii englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kielen
perusasiat ovat jo aika tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston
kertaaminen tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti
puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta
puhumiseen. Oppikirjana uusi Stepping Stones 3 (Finn Lectura).
Taitotaso B1-B2.

1207242

Pohitullin koulu
ti 16.30-18.00
12.1.-6.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Espanjan jatkokurssi nelisen vuotta kieltä opiskelleille. Kurssilla
kehitetään peruskielitaitoa edelleen, opitaan uusia rakenteita
ja laajennetaan sanavarastoa. Keskeisenä tavoitteena on saada
rohkeutta puhumiseen ja oppia selviytymään espanjaksi erilaisissa
arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 (Otava),
kappaleesta 9. Taitotaso B1.

Bella vista 1		

1208212

Pohitullin koulu
ma 19.00-20.30
11.1.-12.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä
Syksyllä alkanut italian kurssi, joka sopii alkeita jo vähän
tutustuneille. Kurssilla opiskellaan kielen perusasioita ja
harjoitellaan erilaisissa matkailuun liittyvissä sekä arkielämän
tilanteissa tarvittavaa kieltä. Monipuolisten harjoitusten avulla
kehitetään kielitaidon eri osa-alueita, mutta erityisen tärkeää
on suullisen kielitaidon kehittäminen. Oppikirjana Bella vista 1
(Sanoma Pro), kappaleesta 4. Taitotaso A1.
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Bella vista 2

1208234

Pohitullin koulu
to 19.00-20.30
14.1.-15.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Excelin kertaus- ja jatkokurssi 3401252

Jatkokurssi italiaa kolmisen vuotta opistossa opiskelleille
tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla jatketaan erilaisissa
arkipäivän viestintätilanteissa tarvittavan kielen harjoittelua,
opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa.
Oppikirjana Bella vista 2 (Sanoma Pro), kappaleesta 6. Taitotaso
A2.

Viittomat puheen tukena 1 1298211
Pohitullin koulu
pe 17.30-20.45 ja la 10.00-15.00
5.2.-13.2.
Tulkki Mari Ahtiainen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 29.1. mennessä
Joudutko työssä tai vapaa-aikanasi tilanteisiin, joissa
toivoisit osaavasi edes vähän viittomia? Tai tarvitsetko
kotona lähiomaisesi kanssa viittomia puheen tukena?
Kahtena viikonloppuna kokoontuvalla kurssilla opiskellaan
arkipäivän elämässä tarvittavia viittomia ja harjoitellaan niiden
käyttöä puheen ohessa. Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.
Monistemateriaali sisältyy kurssimaksuun. Lyhytkurssi.

Tere - viroa aivan alusta

1298221

Pohitullin koulu
pe 17.00-20.15 ja la 10.00-13.15
5.-6.3. ja 19.-20.3.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 19.2. mennessä
Kahden viikonlopun tutustumiskurssi viron kieleen ja
matkailussa tarvittaviin tervehdyksiin ja muihin tärkeisiin
sanoihin. Liikkeelle lähdetään aivan alkeista, käydään läpi
suomen ja viron kielen eroja ja yhtäläisyyksiä. Opiskellaan alkeita
ja matkailusanastoa. Viro on suomalaisille helppo ja hauska kieli
oppia. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Meie keelesild		

1298224

Pohitullin koulu (joka toinen viikko)
ke 17.30-20.00
20.1.-31.3.
FM Riitta Kilkku
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 15.1. mennessä
Noin vuoden viroa opistossa opiskelleille tai vastaavat
pohjatiedot omaaville. Kurssi sopii myös kertaukseksi vähän
enemmänkin kieltä jo opiskelleille. Opiskelemme erilaisissa
arkipäivän tilanteissa tarvittavaa elävää nykyviroa ja samalla
tutustumme myös maan kulttuuriin. Oppikirjana on Meie
keelesild (Otava). Kurssin alussa kertaamme tarpeen mukaan
kirjan alkuosan keskeisiä asioita, jonka jälkeen jatkamme
kappaleesta 11. Taitotaso A2-B1.

Oriste!			

1298244

Pohitullin koulu
ti 19.15-20.45
12.1.-6.4.
Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Pohitullin koulu
ti 17.15-20.30
9.3.-30.3.
FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 3.3. mennessä
Kurssilla kerrataan ja perehdytään taulukkotyökalu Excelin
näppäriin ominaisuuksiin, kuten työkirjan taulukoiden
hallintaan, täyttökahvan järkevään käyttöön, solujen
muokkaukseen ja muotoiluihin, pikasuodatukseen ja Pivotin
käyttöön, erilaisiin valmiisiin funktioihin ja myös omien kaavojen
luomiseen, kaavioihin ja niiden muokkaamiseen (pylväs, ympyrä
ja sparkline), sekä taulukon erilaisiin tallentamistapoihin. Myös
helpot vinkit taulukkolaskentaan tulevat tutuiksi, joilla saa
tehtyä muutoksia taulukon perusasioihin nopeasti. Ohjelmana
käytetään MS Officen Excel -taulukkolaskentaohjelmaa.

Tutustu Googlen pilvipalveluihin ja
ilmaisiin online-sovelluksiin 3401253
Pohitullin koulu
to 17.00-20.15
15.4.-22.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 9.4. mennessä
Google tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi pilvitallennuksen
ja verkossa ilmaiseksi toimivat online-toimistosovellukset,
esimerkiksi Googlen Gmailin, Docsin, Sheetsin ja Slidesin.
Palvelut mahdollistavat mm. tiedostojen ja kuvien tallennuksen
pilveen, sekä niiden jakamisen muille. Kurssilla tutustutaan
Googlen pilvitallennukseen ja esimerkiksi kuvien ja tiedostojen
jakamiseen muille verkon kautta, sekä ilmaisiin Googlen onlineohjelmiin. Kurssilaisille luodaan myös tarvittaessa palveluiden
käyttöön oma Googlen tili eli tunnus (@gmail), joka toimii
samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena. Oman kannettavan
tietokoneensa ja älypuhelimensa voi ottaa mukaansa, jota voi
käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla.

Oman koneen tietoturva
kuntoon 			

Tietotekniikka
3401251

Pohitullin koulu
to 17.00-20.15
4.3.-25.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 19.2. mennessä
Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamista,
kuten Windowsin ja omien tiedostojen hallintaa, sekä
internetin hyötykäyttöä. Kurssilla tutustutaan lisäksi
internetverkossa oleviin kaikille kansalaisille suunnattuihin

Opi SQL-ohjelmointikielen
alkeet

3401254

Pohitullin koulu
to 17.00-20.15
29.4.-6.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 23.4. mennessä
Onko tietoturva kunnossa ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla
omalla koneellani? Mistä voin ladata ja asentaa ilmaisen
tietoturvaohjelman? Miten tarkistan koneeni mahdollisilta
viruksilta? Kurssilla tutustutaan tietokoneen tietoturvalliseen
käyttöön ja verkkoasiointiin ja käyttöjärjestelmän ja ohjelmien
tarpeellisiin päivityksiin, sekä tarjolla oleviin ilmaisiin
tietoturvaohjelmiin ja verkon online-tarkistuksiin. Voit ottaa
kurssille mukaan oma kannettavan tietokoneesi, ja käyttää sitä
kurssilla, mutta voit käyttää halutessasi myös opetustilan koneita.

Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15
17.3.-7.4.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri
Puukki
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 11.3. mennessä
Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset kaikille ilmaisella
LibreOfficella, sekä myös käsitellä valokuvat ilmaisella Gimp
kuvaohjelmalla. Kurssilla pääset tutustumaan ilmaiseen ja
monipuoliseen ammattitason toimisto-ohjelmaan, sekä
kuvankäsittelyohjelmaan ja niiden peruskäyttöön. Voit ottaa
kurssille mukaan oma kannettavan tietokoneesi, johon
asennetaan opettajan ohjaamana kyseiset ohjelmistot ja
käytetään sitä myös opiskelun aikana, mutta voit käyttää
halutessasi myös opetustilan koneita.

Opi koodaaminen hauskalla
			
3401261
tavalla
Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15
3.2.-3.3.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 28.1. mennessä

3401262

Pohitullin koulu
ke 17.00-20.15
28.4.-19.5.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 22.4. mennessä
SQL -kurssi antaa valmiudet relaatiotietokannan ja SQLkielen perusasioiden käyttöön. Kurssi keskittyy ennen
kaikkea tietokantahakujen tekemiseen. SQL-kurssi sopii hyvin
henkilöille, joiden on hyvä tuntea ja osata hyväksikäyttää
relaatiotietokantaa, etsiä tietoja ja luoda raportteja. Käsiteltäviä
asioita ovat esimerkiksi hakuehdot, tiedon lajittelu, liitokset
tiedon ryhmittely tietokantataulujen luonti, muuttaminen
ja poisto sekä tiedon lisääminen, päivitys ja poisto. Kurssilla
käytetään Oracle-tietokantaa (Oracle XE -ilmaisversio), joka
asennetaan ohjatusti myös kurssilaisten omiin tietokoneisiin
(Windows), kannattaa siis ottaa oma kannettava tietokone
mukaansa kurssille, mutta voit toki käyttää halutessasi myös
opetustilan koneita. Koulun langaton verkko mahdollistaa myös
tarvittavan internetin käytön omalla koneella.

Avoin atk- ja älylaitepaja

Tee asiakirjat ja käsittele
valokuvat ilmaisohjelmilla 3401255

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

Tietokoneen kertausja jatkokurssi

hyödyllisiin palveluihin, kuten esimerkiksi pankkipalveluihin,
terveyspalveluihin (oma kanta, labran ajanvaraukset), sekä
veropalveluihin. Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien
toiveitten mukaisia aiheita. Voit myös käyttää kurssilla omaa
kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla.

tavalla. Koodaushan ei ole vain pelien tekemistä, vaan
se liittyy tavattoman moneen alueeseen. Koodaus on
toimintaohjeiden laatimista ja niiden kirjoittamista, johon
kuuluu myös alustavana pohdinta ja miettiminen. Mitä ohjeisiin
eli koodiin pitäisi kirjoittaa? Vasta tämän jälkeen siirrytään
koodin puhtaaksikirjoittamiseen, joka meidän kurssillamme
tehdään helposti hiirellä, eli ei koodia itse kirjoittamalla.
Kurssilla käytettävässä koodausohjelma Scratch:issa luodaan
animaatioita, ja on enemmän kuin todennäköistä, että koodaajat
keksivät lisää ominaisuuksia ja tapahtumia animaatioon sitä
testatessaan. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kannettava
tietokoneensa, johon tarvittavat ohjelmat asennetaan ohjatusti,
ja käytetään sitä myös opiskelussa. Koulun langaton verkko
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön omalla koneella.
Talvilomaviikolla 8 ei opetusta.

3401271

Pohitullin koulu
ma 17.00-20.00
11.1.-17.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €
Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan
ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman
tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa
tuoda myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja
tablettinsa. Kokoontumiskerrat ovat 11.1., 18.1., 15.2., 29.3., 19.4.,
26.4., 17.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa,
eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6
€/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Älypuhelimen ja tabletin kertauskurssi (Android, iPhone, iPad) 3401272
Pohitullin koulu
ma 17.00-20.00
8.3.-22.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 2.3. mennessä
Kurssilla kerrataan älypuhelimen ja tablettitietokoneiden
käyttöä ja erilaisia hyödyllisiä käyttötapoja, kuten viestien
ja yhteystietojen hallintaa, älylaitteilla kuvaamista ja kuvien
hallintaa, kalenterin käyttöä, sekä netin ja sähköpostin
hyötykäyttöä, sekä kuvien siirtoa älylaitteesta tietokoneelle ja
pilvipalveluihin tallentamista. Lisäksi kerrataan älypuhelimien
ja tablettien päivitysten ja tietoturvan ajan tasalla pitämistä,
suosittujen appien eli ohjelmien käyttöä, sekä niiden hallittua
asentamista ja poistamista. Oma älypuhelin tai tabletti
latureineen ja kaapeleineen kannattaakin ottaa mukaan
kurssille.

Synkronoi tiedostosi ja kuvasi
laitteiden ja pilvitallennustilan
kanssa 			
3401273
Pohitullin koulu
la 10.30-15.15 ja su 10.30-15.15
24.4.-25.4.
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 16.4. mennessä
Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia synkronoimaan
omien laitteidesi kuvat ja tiedostot pilvipalveluun ja jakaa sitä
muiden nähtäväksi ja käytettäväksi. Tavoitteena on perehdyttää
sinut pilvitallennuksen maailmaan ja antaa perusvalmiudet
aiheeseen liittyvien ohjelmistojen käytölle. Kurssi soveltuu
hyvin yksityishenkilöille, pienyrityksille ja yhdistystoiminnassa
mukana oleville. Pilvipalvelu on kätevä tapa säiliö tietoa.
Ilmaisten OneDrive ja Google Drive -pilvipalveluiden ansiosta
voit hallita valokuvia, asiakirjoja ja muita tärkeitä tiedostojasi
missä tahansa. Omat tietosi on turvallisesti tallessa pilvi
kansioissa. Oma kannettava tietokone ja älypuhelin kannattaa
ottaa mukaan kurssille, mutta voit toki käyttää atk-opetustilan
tietokoneita kurssin aikana.

Kurssilla opit koodauksen perusasiat hauskalla ja helpolla
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Eläkeläisille atk:n
kertauskurssi 		

3401281

Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15 ja ke 10.00-13.15
25.1.-3.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 21.1. mennessä
Kurssilla kerrataan atk:n tietoja ja taitoja rauhalliseen tahtiin
ja syvennetään tietotekniikan osaamista, kuten Windowsin
ja omien tiedostojen hallintaa, sekä internetin hyötykäyttöä.
Kurssilla tutustutaan lisäksi internetverkossa oleviin kaikille
kansalaisille suunnattuihin hyödyllisiin palveluihin, kuten
esimerkiksi pankkipalveluihin, terveyspalveluihin (oma kanta,
ajanvaraukset), sekä niiden turvallisiin käyttötapoihin. Kurssilla
voidaan käsitellä myös osallistujien toiveitten mukaisia aiheita.
Voit myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi
opetuskoneen rinnalla.

Eläkeläisille kuvankäsittelyn
kurssi (PhotoFiltre, Photoshop
3401282
Elements) 		
Pohitullin koulu
ti 10.00-13.15
2.3.-23.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 19.2. mennessä
Kurssilla opit muuttamaan vanhat valokuvat paperivalokuvista
digitaaliseen muotoon ja siirtämään kuvat kamerasta tai
puhelimesta tietokoneelle käsiteltäväksi. Saat myös oppia
digitoitujen kuvien käsittelystä eri kuvaohjelmilla, kuten kuvien
paranteluista ja korjailuista, sekä tallentamisesta haluttuun
muotoon eri tallennusvälineille. Lisäksi saat tietoa tarvittavista
laitteista ja osin ilmaisistakin ohjelmista, joita tarvitaan
valokuvien käsittelyssä. Kurssille voi ottaa mukaan oman
kannettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa ohjatusti
kurssin aikana käytettävät ilmaiset kuvankäsittelyohjelmistot,
sekä oman kameransa ja puhelimensa joka sisältää omiakin
kuvia.

Eläkeläisille älypuhelimen ja
tabletin alkeiskurssi (Androidit,
iPhone, iPad) 		
3401283
Pohitullin koulu
ma 10.00-13.15 ja ke 10.00-13.15
8.2.-15.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm. 2.2. mennessä
Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien
ja tablettitietokoneiden peruskäyttöön, kuten normaaliin
soittamiseen ja yhteystietojen hallintaan, viestittelyyn,
kuvaamiseen, sekä internetin ja sähköpostin käyttöön. Lisäksi
tutustutaan erilaisiin hyödyllisiin älylaitteen ohjelmiin eli
appeihin. Oma älypuhelin tai tabletti kannattaa ottaa mukaan
kurssille, mutta kurssille voi toki osallistua, vaikka vielä harkitsisi
sellaisen ostamista, sillä kurssilla saat myös hyviä neuvoja ja
hankintavinkkejä.

Eläkeläisille älypuhelimen
kertaus- ja jatkokurssi (Android,
iPhone) 		
3401284
Pohitullin koulu
ti 10.00-13.15
6.4.-20.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm. 1.4. mennessä
Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin älypuhelimen käyttöä
ja käyttötapoja, mm. puheluiden ja viestien ja yhteystietojen
hallintaa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien hallintaa,
kalenterin 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 mukaan kurssille.

Eläkeläisille tiedot talteen ja ohjelmat
3401285
ajan tasalle
Pohitullin koulu
to 10.00-13.15
1.4.-8.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 26.3. mennessä
Miten varmuuskopioin tärkeät valokuvani tai tiedostoni
muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Ovatko koneeni kaikki
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Haluatko oppia liikkumaan maastossa helpommin, välttää
rasitusvammat ja nauttia retkeilystä enemmän? Tämä kurssi
tarjoaa oikotien onnistuneisiin retkiin! Erityiskurssi.

Puutarhapiiri

päivitykset ajan tasalla? Kurssiaamuina tutustutaan tietokoneen
tärkeisiin perusasetuksiin, koneen siivoamiseen ylimääräisistä ja
turhista tiedostoista sekä ohjelmista. Lisäksi tutustutaan tarjolla
oleviin ilmaisiin toimisto- ja apuohjelmiin, niiden turvallisiin
lataus- ja asennuspaikkoihin, sekä Windowsin ja ohjelmien
tarpeellisiin päivityksiin. Kurssille voi ottaa mukaan myös oman
kannettavan tietokoneensa.

Eläkeläisille sosiaalisen median
3401286
kurssi
Pohitullin koulu
ti 10.00-13.15
27.4.-4.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 21.4. mennessä

Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta.
Osanottajien kiinnostuksen mukaan valitaan sopivia aiheita.
Keväällä yhdeksän kokoontumista: 20.1., 10.2., 3.3., 17.3., 7.4.,
21.4., 5.5., 19.5. ja 9.6. Vain keväällä osallistuvilta 24 €, jo syksyllä
osallistuvien osalta maksu on jo suoritettu.

Liikunta ja terveys
Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.
Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haastavia.

Liikunta
Syksyltä jatkuvat kurssit:
Päiväjooga

8301200

Työväentalo
ke 13.1. klo 15.45-17.15

Käytännön taidot
5102257

Viikaisten koulu
ti 18.00-20.00
19.1.-13.4.
Saaristo- ja rannikkolaivuriopettaja Raimo
Laaksonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 12.1. mennessä

Karate nuorille

8301201

Uimahalli
to 14.1. klo 16.00-17.00

Jooga

8301202

Seikowin koulu
ti 12.1. klo 19.00-20.30

Rannikkolaivurikurssilla laajennetaan Saaristolaivurikurssin
perustietoja. Saat valmiudet liikkua turvallisesti kauniin
saaristomme ulkoreunalla tai lähteä tutustumaan Itämeren
alueeseen laajemminkin. Tällä kurssilla tulet laajentamaan
veneilyosaamistasi navigoinnissa; osaat määrittää kuljetun reitin
ja käyttää veneesi kompassia ja muita merenkulun laitteita.
Osaat tunnistaa ja arvioida sääilmiöitä ja tiedät, mitä ulkomailla
veneilyssä tulee ottaa huomioon. Kurssilla tutustutaan
myös 1.6.2020 voimaan tulleeseen uuteen Vesiliikennelakiin
ja mitä muutoksia se tuo veneilijälle. Suoritettuasi tämän
kurssin voit halutessasi osallistua Suomen Navigaatioliiton
järjestämään Rannikkolaivurin tutkintotilaisuuteen 16.4., jonka
hyväksyttävästi suoritettuasi saat Rannikkolaivurin todistuksen.
Voidaksesi osallistua tälle kurssille Saaristolaivurikurssia ei
tarvitse olla suoritettuna, mutta tutkintoon osallistuminen
edellyttää Saaristolaivuritutkinnon suorittamista.
Luentomateriaalin lisäksi tunnilla käytetään muuta, kulloistakin
aihetta tukevaa aineistoa. Kurssilla tarvittavat merenkulun
välineet voi ostaa yhteishankintana kurssin alussa.

Rannikkolaivurin radiokurssi
(meri-VHF-kurssi)
5102259
Pohitullin koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
27.3.-28.3.
Ari Virrankoski
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 18.3. mennessä

Äijäjooga

8301203

Novida
ma 11.1. klo 18.30-20.00

Hyvinvointia joogasta

8301204

Seikowin koulu
pe 15.1. 12.00-13.30

Muistijooga A
				

8301205

Seikowin koulu
pe 15.1. klo 13.30-15.00

Erkkajooga
				

8301208

Uimahalli
ke 13.1. klo 17.00-18.00 (joka toinen viikko)

Meri-VHF-radiopuhelimella varustetun huvialuksen radioaseman
hoitajalta vaadittavan ’rannikkolaivurin radiotodistuksen’
(eng. SRC, Short Range Certificate) suorittamiseen valmistava
kurssi. Kurssilla käsitellään mm. meri-VHF-puhelimen käyttöä,
radiopuhelinliikennettä ja kanavien käyttötarkoituksia, hätä-,
pika-, varoitus- ja rutiiniliikennettä sekä tehdään laiteharjoittelua
ja kirjallisia tehtäviä. Tutkinto järjestetään kurssin päätteeksi
(huom. tutkintoon vaaditaan 1kpl passivalokuva), su klo 14-16.
Kurssimateriaalina on Liikenne- ja viestintäviraston julkaisu
’Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas’, jonka voi ladata
omalla koneelle viraston internetsivuilta maksutta. Liikenne- ja
viestintävirasto laskuttaa pätevyyskirjamaksun 89,15 € (sis.
tutkinto- ja todistusmaksun) n. kolme viikkoa tutkinnon jälkeen
pätevyyskirjan postituksen yhteydessä. Erityiskurssi.

Rakastu retkeilyyn!

Viikaisten koulun auditorio
ke 18.00-19.45
20.1.-9.6.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu 24 €

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

Kurssilla tutustutaan Facebookiin ja hieman myös muihinkin
sosiaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Twitteriin ja
Instagramiin. Esimerkiksi suositun Facebookin avulla voit
olla yhteydessä kätevästi 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 perustaminen hallitusti
Facebookiin ja muihin sosiaalisen median palveluihin. Kurssilla
myös tutustutaan esimerkiksi Sosiaalisen median käyttäjille
tarpeellisiin tietosuoja- ja tietoturva-asetuksiin. Tule kurssille
rohkeasti mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta sosiaalisen
median käytöstä ei tarvita.

Rannikkolaivurikurssi

7103201

8302243

Viikaisten koulu
la 12.00-17.45 ja su 10.00-15.30
24.4.-25.4.
Turo Vuorenpuro
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 15.4. mennessä
Oletko kiinnostunut retkeilystä? Haluatko oppia retkeilytaitoja?
Haluatko saada vinkkejä varusteiden valintaan ja käyttöön?

Eläkeläisten liikunta 1
				

8301209

Seikowin koulu
ti 12.1. klo 9.30-10.15

Eläkeläisten liikunta 2, naiset
		
8301210
Seikowin koulu
ti 12.1. klo 10.20-11.05

Eläkeläisten liikunta, miehet
		
8301211
Seikowin koulu
ti 12.1. klo 11.15-12.00

Jooga

8301232

Lokalahden koulu
to 14.1. klo 19.00-20.30
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UUSIKAUPUNKI
Kuntojumppa

8301233

Lokalahden koulu
pe 15.1. klo 19.00-20.30

Combat fitness

8301240

Uimahalli
to 14.1. klo 17.00-18.00

Eläkeläisten kevennetty jumppa
		
8301241
Uimahalli
ti 12.1. klo 15.00-16.00

Toiminnallinen kuntopiirijumppa kaikille
8301242
Uimahalli
ti 12.1. klo 16.15-17.00

Kuntosalicircuit

8301245

Kuntostudio Naisvoima
ma 11.1. klo 9.00-10.00

Keskivartalo tiukaksi

8301246

Uimahalli
ma 11.1. klo 10.30-11.30

Aerobinen
vesijumppa

8301247

Eteerisillä öljyillä hyvää oloa
ja mieltä
		
8302257
Pohitullin koulu
la 10.00-15.00 ja su 10.00-15.00
20.3.-21.3.
Aromaterapiakouluttaja Ulla-Maija Grace
Kurssimaksu 66 € - Ilm. 11.3. mennessä

Terveys ja ensiapu
Kauneudenhoitoa
luonnonantimilla

8104214

Viikaisten koulu
ti 18.00-20.15 ja ke 18.00-20.15
8.6.-9.6.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 28.5. mennessä

Hyvinvoinnin sillalla

Alkukesä on mitä parhain aika kerätä kasveja ja kokeilla
niitä kauneudenhoidossa. Perehdymme kasvien hoitaviin ja
virkistäviin ominaisuuksiin ja miten niistä valmistetaan kylpyjä,
huuhteita ja voiteita. Ilmoittautuneille lähetetään lista kurssille
mukaan otettavista kasveista, tarvikkeista ja aineista.

Ayurveda-retriitti

8302253

Viikaisten koulu
la 11.00-14.30
8.5.-15.5.
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 29.4. mennessä
Ayurveda on vanhin lääketiede maailmassa. Se on
kokonaisvaltainen hyvinvointiopas, joka perustuu holistiseen
näkemykseen mielen ja kehon yhteistoiminnasta ja
yhteisvaikutuksesta. Ayurveda-arvioinnissa lähdetään yksilön
ainutlaatuisen keho-mielityypin tutkimuksesta, joka auttaa
ihmistä itsekuunteluun, sekä parempaan tietoon siitä, mitä
jokainen milloinkin tarvitsee. Ayurvedan mukaan dosha
eli peruskehotyyppi vaikuttaa siihen, mikä elämäntapa,
ruokavalio ja liikuntalaji jokaiselle sopii, millaisille sairauksille
on taipumusta ja millaiset valinnat pitävät ihmisen terveenä ja
hyvinvoivana. Kurssilla opit yksinkertaisia keinoja terveyden ja
hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Tutustu rohkeasti! Lyhytkurssi.

Uimahalli
ma 11.1. klo 11.45-12.30

Aamusalicircuit

Koulutuksen teemana on eteerisiin öljyihin tutustuminen,
käyttö ja oman hyvinvoinnin edistäminen niiden avulla.
Rentoutuminen ja luonnonmukaiset menetelmät ovat nyt
vahvasti pinnalla. Tule mukaan hellimään itseäsi ihastuttavilla
eteerisillä öljyillä. Anna ihosi nauttia, hengityksesi avautua ja
mielesi virkistyä. Kurssilla teet itsellesi kumpanakin päivänä
oman sinulle sopivan hoitotuotteen. Perehdymme myös
tarkemmin öljyjen ominaisuuksiin ja vaikutuksiin omaan
hyvinvointiimme. Mahdollisuus hankkia öljyjä opettajalta.
Lyhytkurssi.

8301250

Kuntostudio Naisvoima
ti 12.1. klo 6.30-7.30
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8302280

Viikaisten koulu
ma 16.30-18.00
1.2.-19.4.
Mieli ry:n ohjaaja Johanna Hägg
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 17.1. mennessä
Hyvinvoinnin sillalla kurssin tavoitteena on vahvistaa mielen
hyvinvointia siten, että kurssin aikana kartoitetaan omia
voimavaroja, mielen joustavuutta ja etsitään uusia näkökulmia
erilaisiin elämäntilanteisiin. Kurssikertojen teemoina ovat mm.
kiitollisuus, tunnetaidot, luonto voimanlähteenä ja kriiseistä
selviäminen. Tule mukaan oppimaan teoriaa, tekemään
harjoituksia ja keskustelemaan. Kurssi soveltuu erityisesti
eläkeläisille ja lähellä eläkeikää oleville tueksi elämänvaiheen
muutoksiin.

Nuoren mielen ensiapu

8302281

Viikaisten koulu
la 12.00-15.00
6.3.-13.3.
Mieli ry:n ohjaaja Johanna Hägg
Kurssimaksu 65 € - Ilm. 17.2. mennessä
Nuoren mielen ensiapu (NMEA) -kurssi on tarkoitettu
henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten
parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurssi sopii
myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten
mielenterveydestä. Kurssimateriaalina on oppikirja ja kurssista
saa Mieli ry:n todistuksen. Nuoren mielen ensiapu on
parhaimmillaan ennaltaehkäisevää, varhaista tunnistamista ja
ripeää auttamista. Puolet kurssista on lähiopiskelua ja puolet
verkkotehtäviä. Verkkotehtäviä on neljä. Opettaja ohjeistaa
verkkotehtävien tekemiseen kahtena lauantaina (6.3. ja 13.3.)
kokoontuvan lähiopetuksen aikana. Huom. Kurssimaksuun
sisältyy oppikirja (arvo 40 e). Erityiskurssi.
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PYHÄRANTA
Pyhärannan osastonjohtajana toimii
Anna-Kaisa Sjölund puh. 044 7383 488,
puhelimitse tavoittaa parhaiten tiistaisin ja
perjantaisin klo 12–16. Sähköposti
etunimi.sukunimi@pyharanta.fi
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai
Vakka-opiston Laitilan toimisto
puh. 040 535 6822.

Tanssi, teatteri
ja sanataide

Huomaa!
Luennot
sivulla 5.

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Liikunta

Nukketeatteri

Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki
liikuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi
kuntotasosi tai teholtaan miellyttävimmät tunnit.
Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.
Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haastavia.

Merenrantajooga

Käytännön taidot
Järjestyksenvalvojan
kertauskurssi
8202312
Kaukan kyläkoti
la 09.00-17.00
16.1.
Nurkse Kimmo
Kurssimaksu 80 € - Ilm. 11.1.mennessä
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi henkilöille,
joiden järjestyksenvalvojakortin voimassaoloaika on
päättymässä tai päättynyt. Järjestyksenvalvojakortin
voimassa pitämiseksi kortti on uusittava osallistumalla
kertauskoulutukseen 5 vuoden välein. Jos olet
suorittanut järjestyksenvalvojakortin ennen 1.3.2007,
tulee sinun käydä kertauskoulutus aikaisintaan 6 kk
ennen uuden hyväksynnän alkamista. Kortti tulee
hyväksyttää vanhan kortin voimassaoloaikana. Jos
korttisi ehtii vanhentua, niin sinun on suoritettava
järjestyksenvalvojan peruskurssi uudestaan. Jos olet
suorittanut korttisi 1.3.2007 jälkeen vanhan kortin
voi uusia kertauskurssin suorittamalla. Kertauskurssi
kestää yhden päivän. Kurssin suorittaminen tarjoaa
mahdollisuuden järjestyksenvalvojan tehtäviin.
Lopullisen luvan saat kotikuntasi poliisilta.

8302302

Tietoa ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun
vaikuttavista tekijöistä, sekä käytännön harjoituksia ja
vinkkejä hyvinvoinnin lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssin
teemoina fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
sekä elinympäristön turvallisuus. Toimintaterapeutti Maria
Mäkimattila luennoi kahvikupposen äärellä. Kerrat sisältävät
toiminnallisen osuuden, joissa tehdään teemoihin liittyviä
harjoituksia. Lyhytkurssi.

Tietotekniikka

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Aamujumppa

8301321

Santtion Maininki
to 7.1. klo 9.00-10.00

Rvp + venyttely

Tabata		

8301322

8301323

8301329

8301330

Ihoden koulu
la 9.1. klo 10.45-12.15

Lempeä hathajooga

8301331

Reilan koulu
la 9.1. klo 8.30-10.00

Kahvakuula

8301332

Rohdaisten koulu
ma 11.1. klo 17.30-18.30

8301333

Rohdaisten koulu
su 10.1. klo 18.00-19.00

3401351

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta
muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan
aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan myös kurssilaisten
toiveiden mukaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Aihealueina ovat
esimerkiksi sähköpostin ja internetin kertausta, tietokoneen
hallinta ja tärkeät asetukset, tietokoneen turvallinen siivoaminen
turhista tiedostoista ja ohjelmista, sekä älypuhelimien ja
tablettitietokoneiden peruskäyttö. Kurssille kannattaa ottaa
mukaan oma kannettava tietokoneensa, sekä halutessaan myös
oman älypuhelimensa tai tablettinsa.

Dance Mix 7-12-v.

8301334

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Lasten Ateljee Pikkupensselit
7-9 vuotiaat
1103301
Ihoden koulu
ke 20.1. klo 16.15-17.45

Nuorten Ateljee Isot Pensselit
10-15-vuotiaat
1103302
Ihoden koulu
ke 20.1. klo 17.45-19.15

Käden taidot
Syksyltä jatkuvat kurssit:
1104310

Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila
to 7.1. klo 15.45-18.00

1104312

Kaukan kyläkoti
ti 12.1. klo 15.00-17.15

Villakirjonta, neuleet
ja virkkaus

1104323

Reilan koulu
ma 18.1. klo 17.00-19.15 (joka toinen viikko)

Ompelu

1104330

Kaukan kyläkoti
ke 13.1. klo 18.00-21.00 (joka toinen viikko)

Ompelu

1104331

Reilan koulu
to 7.1. klo 18.00-21.00 (joka toinen viikko)

Nypläys		

1104342

Santtion Maininki
ma 25.1. klo 18.00-20.15 (joka toinen viikko)

Köysitöitä ja
merimiessäkkejä

1104350

Puutyöt		

1104374

Kaukan kyläkoti
ti 12.1. klo 17.00-20.00

Junnujen kamppailukerho,
8-12v.
8301336
Ihoden koulu
ti 5.1. klo 18.00-19.00

Kaukan kyläkoti
ke 13.1. klo 13.00-14.00

(sis. posliininmaalaus)

Santtion Maininki
ti 12.1. klo 18.15-20.30 (joka toinen viikko)

Ihoden koulu
to 7.1. klo 17.00-18.00

Tuolijumppa

Kuvataiteet

Kankaankudonta

Ihoden koulu
ma 11.1. klo 19.00-20.30

Lempeä hathajooga

Ihoden koulu
la 9.1. klo 10.00-11.30

Kankaankudonta

Rohdaisten koulu
su 10.1. klo 19.00-20.30

Lasten tanssi

Rohdaisten koulu
ke 17.00-20.00
3.3.-31.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 19.2. mennessä
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Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja
mielelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehonhallintaa.
Ne parantavat keskittymiskykyä, hengityksen laatua sekä kykyä
rentoutua ja kehittävät tietoista läsnäoloa. Kaikki harjoitukset
tehdään omista lähtökohdista, omaa kehoa kuunnellen ja
kunnioittaen. Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin
pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi riittää harjoitukseen
sopiva asu ja alusta. Ensisijaisesti jooga tapahtuu Suojalan
uimarannalla! Huonon sään sattuessa joogaamme sisätiloissa
Rohdaisten koululla.

Ihode Circuit Training

Kirjasto, Ihode (joka toinen viikko)
ke 10.30-12.00
4.2.-18.3.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 26.1. klo 15 mennessä

Pyhärannan
atk-kurssi

Suojalan ranta
ma 18.00-19.30
17.5.-21.6.
Mannonen Noora
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 3.5. klo 15 mennessä

Ihoden koulu
to 7.1. klo 18.00-19.00

Terveys ja ensiapu
Hyvinvointia
ikäihmisille

8301339

1102301

8301338

Viulunrakennus

1104375

Kaukan kyläkoti
ma 11.1. ma 18.00-21.00

Verhoilu		

1104383

Kaukan kyläkoti
su 10.1. klo 10.00-15.15 (joka toinen viikko)
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TAIVASSALO

Käden taidot

Huomaa!
Luennot
sivulla 5.

Käsin neulekonekurssi

Taivassalon osastonjohtajana toimii Päivi Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähköposti
paivi.martinsuo@edu.taivassalo.fi. Ilmoittautuminen kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun
kurssin maksu puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu.

Kielet

Historia
Rakkaudesta historiaan: Arkeologian ja historian opintopiiri 1301406

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.

Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-13.00
6.3.-20.3.
Arkeologi Aliisa Kallio
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 26.2. mennessä

Suomea
ulkomaalaisille 		

Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisällään lukuisia historiallisia
nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tällä luennolla pääset
tekemään Sisilian kiertomatkan, kun kuvien kautta tutustutaan
saaren mielenkiintoisimpiin paikkoihin. Samalla kuullaan
sisilialaisten elämänmenosta ja nykypäivästä. Tervetuloa
kuuntelemaan ja hakemaan vaikka matkavinkkejä seuraavan
loman suunnitteluun!

Syksyltä jatkuva kurssi:
Perinnepiiri

1301405

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 27.1. Klo 18.00-20.15

Terveys ja ensiapu
Mielenterveyden ensiapu
1-koulutus 			
Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-14.00 ja su 10.00-14.00
6.2.-7.2.
Mieli ry:n ohjaaja Johanna Hägg
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 22.1. mennessä
Mielenterveyden ensiapu -koulutukset soveltuvat kaikille,
jotka haluavat vahvistaa omaa ja läheistensä mielenterveyttä.
Mielenterveys on terveyttä: mielen hyvää vointia ja ihmisen
kykyä selviytyä arjessa. Se on voimavara, joka mahdollistaa
monia asioita elämässä. Hyvää mielenterveyttä ovat myös kyky
luovuuteen ja läheisiin ihmissuhteisiin. Avoin koulutus kaikille,
koulutuksesta saa todistuksen. Koulutuksen kirja maksaa 40
euroa. Lyhytkurssi.

Kuvataiteet
Syksyltä jatkuva kurssi:
Akvarellimaalauksen
peruskurssi
Taivassalon yhtenäiskoulu
to 14.1. klo 18.00-20.15

1103402

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 18.00-21.00, la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
29.1.-31.1.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 21.1. mennessä
Kurssilla paneudutaan käsin neulekoneen maailmaan
kokonaiseksi viikonlopuksi! Teemme kokeilutilkkujen lisäksi
esimerkiksi tuubihuivin ja /tai neulepaidan. Kurssille on hyvä
ottaa mukaan oma neulekone. Opistolta löytyy myös kone,
mikäli omaa ei ole. Mukaan on hyvä ottaa omalle neulekoneelle
soveltuvia lankoja. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, rohkeasti
mukaan. Lyhytkurssi.

Keramiikan peruskurssi

1104450

Taivassalon yhtenäiskoulu Joka toinen viikko
ti 18.00-20.15
2.2.-2.3.
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 26.1. mennessä

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 17.30-19.45
12.1.-9.3.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 11.1. mennessä

Kurssilla opetellaan käsin rakentamisen perustekniikat:
makkaratekniikka ja levytekniikka. Kokeillaan erilaisia
pinnan koristelutapoja. Kurssilla ehtii tehdä muutaman
säilytyspurnukan pikkutavaroille, sekä eläinhahmon kirjahyllyyn
tai puutarhaan. Kurssilla saa tarpeen mukaan ohjausta myös
vaativampien töiden toteuttamiseen. Lyhytkurssi.

Suomen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin
tavoitteena on oppia selviytymään suomen kielellä tavallisissa
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Otava,
uusi painos 2020). Taitotaso A1. Lisätietoja kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai p. 044 585 3100).

Ommellaan vaatteita
arkeen
		

A Finnish language course for foreigners who live in the area.
The aim of the course is to learn Finnish which is used in
everyday situation. As a textbook we use Suomen mestari 1
(Otava, new edition 2020). Level A1. For more information,
contact language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or
tel. 044 585 3100).

Destinations 2 		

8302410

1201412

1104420

1203422

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 19.15-20.45
11.1.-12.4.
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Stepping Stones 3

1203464

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.30-19.00
11.1.-12.4.
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 11.1. mennessä

Kurssilla ommellaan mukavia vaatteita arkeen. Trikoo- ja
collegekankaista saat ommeltua saumurilla niin t-paidat, tunikat,
hupparit, hamoset, legginsit kuin collegehousut arkeen. Kangas
on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla
helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla
mukaan. Lyhytkurssi.

1104458

Taivassalon yhtenäiskoulu
la 10.00-16.00
13.2.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 5.2. mennessä
Kurssilla tutustutaan nahan ompeluun tavallisella
ompelukoneella. Opetellaan tarvittavat välineet ja ompeluvinkit.
Opisto on saanut lahjoituksena nahanpaloja, joita voi hyödyntää
kurssilla. Myös omaa materiaalia voi tuoda mukanaan.
Kurssityönä voit tehdä esim. meikkipussin, laukun tai tyynyn
sisustukseen. Lyhytkurssi.

Neulekankaan suunnittelu,
valmistus ja ompelu
1104459

Kurssi on tarkoitettu englantia muutaman vuoden opiskelleille,
joille kielen perusrakenteet ja keskeinen sanasto ovat
jo tuttuja. Tavoitteena on laajentaa sanavarastoa, oppia
nykypäivän sanastoa ja saada varmuutta puhumiseen ja
rakenteiden käyttöön. Oppikirjana on Stepping Stones 3, josta
kevätlukukaudella jatketaan kappaleesta Step 4. Taitotaso B1-B2.

Buenas migas 1

Taivassalon yhtenäiskoulu
to 17.30-20.30
18.3.-15.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 11.3. mennessä

Nahan ompelu

Kurssi sopii jatkoksi englantia vuoden verran opiskelleille.
Kurssilla opitaan uusia rakenteita sekä arkielämään ja
matkailuun liittyvää sanastoa. Kirjassa harjoitellaan
monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, mutta painopiste
on ääntämisen ja puhumisen harjoittelussa. Oppikirjana
Destinations 2, josta kevätlukukaudella jatketaan kappaleesta 4.
Taitotaso A1.

1104457

1207412

Taivassalon yhtenäiskoulu (joka toinen viikko)
ke 17.30-20.00
20.1.-10.3.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 15.1. mennessä
Tarkoitettu espanjan alkeisiin vähän jo tutustuneille. Kurssilla
opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa, tavallisissa
arkipäivään ja matkailuun liittyvissä tilanteissa tarvittavaa
kieltä. Ryhmä kokoontuu lähiopetukseen joka toinen viikko ja
väliviikoilla opiskellaan kotona, kurssin verkkosivulla olevien
ohjeiden mukaan. Oppikirjana Buenas migas 1. Kertaamme
alkuosan asioita tarpeen mukaan, jonka jälkeen jatkamme
kappaleesta 4. Taitotaso A1.
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Taivassalon yhtenäiskoulu (joka toinen viikko)
ke 17.30-20.30
3.2.-10.3.
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 26.1. mennessä
Kurssilla suunnitellaan oma kuvio ja siitä valmistetaan teollisen
neulekoneen avulla neulosta kurssilaisen haluama määrä.
Kurssilla myös ommellaan neuloksesta toiveiden mukainen
vaate esimerkiksi villahousut, tunika, villapaita jne. Kurssilla
opetellaan saumurin käyttöä eikä aikaisempaa kokemusta
tarvita. Materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Nukketalokurssi

1104472

Pyykösen verstas
to 18.00-20.30
14.1.-4.3.
Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 9.1. mennessä
Kurssilla rakennetaan nukkekoteja oman tai annetun
mallin mukaan. Kurssilla voi rakentaa myös pelkästään
nukkekotien huonekaluja ja muita sisustuselementtejä. Voi
myös tuoda jo olemassa olevan nukkekodin ja korjata tai
muuttaa sitä. Itse rakennettujen talojen hinnat ovat koosta
ja rakenteiden vaativuudesta riippuen 70-200 euroa. Pelkät
huonekalumateriaalipaketit ovat hinnaltaan 20-30 euroa.
Kurssille tulijalla ei tarvitse juuri olla käden taitoja, vaan into
oppia on tärkeintä.
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TAIVASSALO
Nipsukukkarokurssi

1104492

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 17.00-20.00
22.1.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 14.1. mennessä

Naisten jumppa

1104493

Taivassalon yhtenäiskoulu
pe 17.30-19.45 ja la 10.00-16-00
16.4.-17.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 8.4. mennessä

1104410

Taivassalon kudontatupa
to 14.1. klo 17.30-20.30

1104470

Taivassalon yhtenäiskoulu
ti 12.1. klo 18.00-20.30

Neulepiiri

1104477

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 11.1. klo 18.00-20.15

Koululaisten käsityökerho 1104482
Taivassalon yhtenäiskoulu (joka toinen viikko)
ma 18.1. klo 15.00-16.30

Liikunta

Kuntojumppa

8301417

8301422

8301424

Taivassalon liikuntahalli
la 16.1. klo 11.30-12.15

Kuntosalicircuit
varttuneille 		

8301426

8102466

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-19.30
12.5.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 4.5 mennessä
Tutustutaan kulttuuriympäristön yleisimpiin villiyrtteihin,
niiden tunnistukseen, keruuseen, käyttöön ja säilöntään.
Mukaan tukevat kengät/saappaat, pitkät housut ja halutessa
muistiinpanovälineet. Voi tuoda myös askarruttavan
luonnonkasvin näytille. Lyhytkurssi.

Proteiinipatukka- ja
smoothiekurssi		

8102467

Taivassalon yhtenäiskoulu
to 18.00-21.00
21.1.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 6 € - Ilm.13.1. mennessä
Terveelliset ja herkulliset proteiinipitoiset välipalat kotona ilman
lisäaineita! Raaka-ainemaksu 7 €. Lyhytkurssi.

Taivassalon liikuntahalli
pe 15.1. klo 11.00-12.00

Leivonnaisten kuorrutusja koristelukurssi

Käytännön taidot
Juustokakkukurssi

Juustokakkukurssilla perehdytään juustokakkujen teon
perusteisiin ja valmistetaan marja/hedelmä- suklaa- tai
kinuskipohjainen juustokakku, joka hyydytetään loppuun
kotona. Varauduthan siis irtopohjavuoalla ja kakun kuljetukseen
soveltuvalla varustuksella. Äitienpäiväkakku syntyy kurssin
jälkeen helposti ja kätevästi, ilman uunia! Materiaalimaksu 10 €.
Lyhytkurssi.

Villiyrttiretki		

Taivassalon liikuntahalli
ti 12.1. klo 19.45-20.45

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Tekninen työ

8301411

Taivassalon liikuntahalli
su 10.1. klo 16.00-17.00

Kahvakuula		

Indigovärjäys poikkeaa muusta kasvivärjäyksestä ja tällä
kurssilla tutustutaan tähän kiehtovaan ja upean siniseen
indigovärjäykseen. Kurssilla voi värjätä sekä lankaa että
kangasta. Kurssilaiset saavat lähempänä kurssia vielä
tarvikelistan. Lyhytkurssi.

Kudonta

8301410

Taivassalon liikuntahalli
ke 13.1. klo 19.00-20.00

Kuntosalicircuit

8102465

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00
21.4.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 14.4. mennessä

Taivassalon liikuntahalli
ti 12.1. klo 16.30-17.30

Tule tekemään iloisia, ihania ja käteviä nipsukukkaroita, joilla
on käyttöä moneen tarpeeseen. Opit tekemään kaavat erilaisiin
kukkaronkehyksiin. Mukaan tarvitset kukkaronkehyksen sekä
päällys- ja vuorikankaan. Lyhytkurssi.

Indigovärjäys kurssi

Ikiliikkujat

Juustokakkukurssi

8102465

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.00-21.00
21.4.
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 14.4. mennessä
Juustokakkukurssilla perehdytään juustokakkujen teon
perusteisiin ja valmistetaan marja/hedelmä- suklaa- tai
kinuskipohjainen juustokakku, joka hyydytetään loppuun
kotona. Varauduthan siis irtopohjavuoalla ja kakun kuljetukseen
soveltuvalla varustuksella. Äitienpäiväkakku syntyy kurssin
jälkeen helposti ja kätevästi, ilman uunia! Materiaalimaksu 10 €.
Lyhytkurssi.

8102468

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.00-19.15
15.3.
Opettaja Elina Mänty
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 9.3. mennessä
Illan aikana opetellaan tekemään ja värjäämään helppo
voikreemi ja pursottamaan erilaisia kuorrutuksia muffinien
päälle. Kurssin lopuksi jokainen voi herkutella kahvin kera
omilla luomuksillaan tai viedä ne kotiin. Kurssilla testataan myös
sokerimassakoristeiden tekoa. Koristeet saa viedä kurssin jälkeen
kotiin kuivumaan ja ne voi hyödyntää myöhemmin omissa
leipomuksissa. Tarvikemaksu. Lyhytkurssi.

Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki
liikuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi
kuntotasosi tai teholtaan miellyttävimmät tunnit.
Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.
Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haastavia.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Jooga		

8301401

Taivassalon liikuntahalli
ti 12.1. klo 18.00-19.30

Lauantaijooga

8301403

Taivassalon liikuntahalli
la 16.1. klo 9.30-11.00

FytoFit&Fascia
kehonhuolto

8301404

Taivassalon liikuntahalli
su 10.1. klo 17.00-18.00

Tanssimix 		

8301405

Taivassalon liikuntahalli
to 14.1. klo 17.30-18.30
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KUSTAVI
Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija
Lagerström, puh. 040 353 3845, sähköposti
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. Hän on
tavattavissa KyläKonttorissa sopimuksen mukaan
perjantaisin. Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen,
puh. 040 353 3845 tai Vakka-opiston
Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266.

Yhteiskunta, historia,
ihminen, luonto
Historia ja kulttuuri
Arkistot tutuksi		

1301564

Kustavin KyläKonttori
pe 13.00-17.30
26.3.
Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan
jäsen Juha Vuorela
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 12.3.2021 mennessä
Tervetuloa kurssille, joka perehdyttää sinut arkistojen
saloihin. Tällä minikurssilla käymme läpi arkistojen historiaa
Suomessa sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Samalla
perehdymme erilaisten arkistojen sisältämiin tietoihin ja
niiden käyttämiseen. Tarkoituksena on perehdyttää erityisesti
digitaalisten arkistomateriaalin tehokkaaseen käyttöön sekä
lähdekriittisyyteen. Pääpaino on paikallisuudella ja henkilö- sekä
talohistorialla. Käymme myös läpi lyhyesti oman kotiarkiston
järjestämisen periaatteita. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin jo
asiaan perehtyneille kertaukseksi.

Ikis-videoluennot

1302521

Tieto- ja viestintätekniikka

Huomaa!
Luennot
sivulla 5.

Syksyltä jatkuva kurssi:
Kuvataide			

1103514

Kustavin Yhdistysten talo
to 14.1. klo 17.00-19.15

Käden taidot
Kasvivärjäyskurssi alkuinfo 1104501
Kustavin KyläKonttori
la 13.00-15.15
15.5.
Artesaani Solja Laakso
Ei kurssimaksua - Ilm. 5.5.2021 mennessä
Alkuinfossa käydään läpi värjäykseen sopivat kasvit ja annetaan
ohjeet kasvien keräämiseen kesän aikana. Varsinainen
värjäyskurssi toteutetaan syyskuussa, sen alustava aikataulu
on 3., 4. ja 5.9. Värjäyksessä tarvittavista materiaaleista (langat,
värinkiinnitysaineet) tehdään yhteistilaus, jonka opettaja hoitaa.
Erityiskurssi, infotilaisuus sisältyy syyskauden kurssin hintaan.
Ilmoittautuminen kurssille infotilaisuudessa.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Kudonta			

1104530

Kivimaatie 22 kudontapaikka
ti 12.1. klo 18.00-20.15

Käsityöpaja		

Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa
Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat käsittelevät eri
aiheita suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien
yliopisto on kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä
tai taustasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan Kustavissa
kevätkaudella Kyläkonttorissa klo 14-16 ja aiheina ovat:

1104560

Kustavin KyläKonttori
ti 12.1. klo 17.00-19.15

10.2. Historian jännät ja kohtalokkaat naiset. Päätoimittaja ja
tietokirjailija Maria Pettersson.
17.3. Ovatko nykypäivän 70-vuotiaat entisajan 50-vuotiaita?
Ikäihmisten toimintakyvyn ja yhteiskunnan muutokset
1980-luvulta tähän päivään. Tohtorikoulutettava Kaisa
Koivunen, Liikuntatieteellinen tiedekunta ja Gerontologian
tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Syksyltä jatkuva kurssi:
Kustavin kylät perinnepiiri 1301570

Kurssilla kerrataan älypuhelimen ja tabletin käyttöä ja
käyttötapoja, mm. älypuhelimen puheluiden ja yhteystietojen
hallintaa, älylaitteella kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalenterin
käyttöä, sekä netin, sähköpostin käyttöä. Lisäksi kerrataan
älypuhelimen ja tabletin ohjelmien eli appien hallittua
asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. Oma
älypuhelin tai tabletti latureineen ja kaapeleineen kannattaakin
ottaa mukaan kurssille. Kurssimaksu 8 € kerätään paikan päällä.

Liikunta ja terveys
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki
liikuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi
kuntotasosi tai teholtaan miellyttävimmät tunnit.
Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.
Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haastavia.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
8301503

Kustavin urheilutalo
ke 13.1. klo 18.30-20.00

Kuntosalicircuit

8301505

Kustavin Urheilutalo
ke 13.1. klo 20.15-21.15

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.

Espanjaa matkailijoille

Kustavin KyläKonttori
pe 12.00-15.00
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
23.4.
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 16.4. mennessä

Jooga			

Kielet

Kustavin KyläKonttori
ke 14.00-16.00
10.2.-17.3.
Kurssimaksu 5 € kerta - Ilm. 3.2. mennessä

Älypuhelimen ja tabletin
kertaus- ja jatkokurssi (Android,
iPhone, iPad)		
3401571

1207501

Kustavin KyläKonttori
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-12.30
22.1.-30.1.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 15.1.mennessä
Matkoilla on mukava osata edes muutama sana maan kieltä. Ja
vaikka ei juuri nyt olisi Espanjan matka suunnitteilla, on hyvä
välillä ihan vaan haastaa aivojakin. Parin viikonlopun mittaisella
espanjan kurssilla opetellaan erilaisissa matkailutilanteissa
hyödyllistä sanastoa ja fraaseja. Kurssi on tarkoitettu vastaalkajille, mutta se sopii myös kertaukseksi espanjan alkeisiin
vähän jo tutustuneille. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Kustavin KyläKonttori
pe 15.1. klo 13.00-15.00, kokoontumiset noin joka
kolmas viikko. Uudet osallistujat ovat tervetulleita
mukaan!

Käytännön taidot
Saippuaa ja kylpypommeja 8102510
Kustavin KyläKonttori
ma 18.00-20.15, pe 18.00-20.15 ja la 10.00-12.15
19.4.-24.4.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 13.4. mennessä
Saippuoiden valmistaminen on mielenkiintoista eikä kovin
vaikeaa. Itse valmistettuja saippuoita on ihana käyttää, koska ne
eivät esim. kuivata ihoa ja niihin voi lisätä oman lempituoksun.
Valmistuksessa käytetään öljyjä, rasvoja, hajusteita, väriaineita,
mausteita, 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 valmistetaan saippuoita. Kolmannella kerralla arvioidaan
aikaansaannoksia sekä valmistetaan kylpypommeja. Opettaja
tuo tarvittavat aineet ja perii niistä maksun noin 10€.

Taide- ja taitoaineet
Kuvataiteet
Kollaasi-kurssi		

1103524

Kustavin Yhdistysten talo, Kivimaantie 8
Taidemaalari Sanna Halme
la 10.00-14.00 ja su 10.00-13.00
27.3.-28.3.
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 18.3.mennessä
Kurssilla tutustutaan kollaasitekniikan maailmaan ja tehdään
sommitteluharjoitelmia ja omia kollaaseja. Kollaasi on tekniikka,
jossa ei tarvitse hallita perinteisiä kädentaitoja. Kollaasitaide
syntyy leikaten ja liimaten mm. väripapereista ja sanoma-ja
aikakausilehdistä. Ideoiden maailma on loputon, tarvitset vain
sakset, paperia, liimaa ja hyvän mielikuvituksen! Kollaasi vie
kerta kaikkiaan mukanaan! Tarvikkeet: sakset, puikkoliima,
väripapereita, erilaisia aikakausilehtiä, A3-paperilehtiö.
Lyhytkurssi.
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VEHMAA
Ilmoittautumiset kursseille
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakkaopiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050
420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun
kurssin maksu on puolet normaalista.
Ohjelmassa on valmiina alennettu maksu.

Musiikki
		

1101670

Vehmaan koulu
ma 16.00-17.00
25.1.-22.3.
Muusikko, musiikinohjaaja Sini Palokangas
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 18.1. mennessä

Ukulelen alkeisjatko

1101672

Vehmaan koulu
ke 18.00-19.00
3.2.-10.3.
Musiikinopettaja, kanttori Hanna Pishro
Kurssimaksu 12 € Ilm. 27.1. mennessä
Kurssilla syvennytään ukulelensoiton perusteisiin, opitaan
uusia sointuja ja komppeja, joiden avulla voit säestää tuttuja
kappaleita. Yhdessä opitaan myös melodiasoiton perusteita.
Mukaan ovat tervetulleita syksyn alkeiskurssilla mukana olleet ja
muut ukulelen soitosta kiinnostuneet.

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.

1201612

1104632

Vehmaan koulu
la 10.00-16.00
20.3.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 13.3. mennessä

A Finnish language course for foreigners who live in the area.
This is a continuation course for the course we had in the
autumn and its main aim is to help foreigners cope better with
everyday situations in Finnish. For more information, contact
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or
tel. 044 585 3100).

1104620

3401661

Vehmaan koulu - Joka 4. viikko
ke 17.00-20.00
27.1.-5.5.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri
Puukki
Kurssimaksu 6 €

1104621

Vehmaan koulu
ke 20.1. klo 17.00-20.00 (joka toinen viikko)

1104626

1104627

Vehmaan kirjasto
to 14.1. klo 10.00-12.15

Kahvipussin toinen elämä

1104628

Vehmaan koulu
ma 1.2. klo 17.30-20.15 (joka toinen viikko)

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan
ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman
tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. Kokoontumiskerrat
ovat 27.1., 10.3., 14.4., 5.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa
kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Seurala
to 14.1. klo 17.00-18.30

Tuolijumppa		

8301642

Seurala
to 14.1. klo 16.00-16.45

Kahvakuula ja
kehonpainoharjoittelu

8301643

8301644

Seurala
ma 11.1. klo 17.45-18.45

Kuntojumppa		

8301645

Seurala
ma 11.1. klo 16.15-17.15

HIIT-treeni		

8301646

Tasapainokurssi ikääntyneille
			
8301647
Vehmaan liikuntahalli
ke 3.2. klo 10.00-11.00

Tanssimix		

8301648

Seurala
to 14.1. klo 19.15-20.15

Kuntosalicircuit
aamupäivä 		

8301649

Vehmaan liikuntahalli
ma 11.1. klo 10.00-11.00

Kuntosalicircuit
aamupäivä 2 		

Liikunta

8301654

Vehmaan liikuntahalli
ma 11.1. klo 11.15-12.15

Keltainen: Lasten- ja nuorten tunnit.
Sininen: Teholtaan tunnit ovat rauhallisia.
Punainen: Teholtaan tunnit ovat keskiraskaita
Musta: Teholtaan tunnit ovat raskaita, korkeatehoisia ja haastavia.

Tennis lapset (6-12 v.)

8301641

Seurala
ti 12.1. klo 18.00-19.00

Vehmaan koulu
ti 12.1. klo 17.15-20.15

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

Tietotekniikka

Lempeä jooga		

Vehmaan liikuntahalli
to 14.1. klo 20.00-21.00

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Kankaankudonta		

8301640

Seurala
ma 11.1. klo 19.00-20.30

Kuntosalicircuit ilta

Koivun oksat taipuvat monenlaisiin koristeisiin niin oveen, seinälle
kuin pöydällekin. Kranssit, asetelmat ja risupuput koristellaan
pääsiäisaiheisella rekvisiitalla kuten höyhenillä, munilla, tipuilla,
paperilangoilla, tekokukkasilla jne. Ota mukaan taipuisia,
tuoreita koivunoksia, ruskeaa sidontalankaa, puutarhakäsineet,
kuumaliimapistooli ja edellä mainittuja koristeita sekä vahakangas
tai vastaava pöydän suojaksi. Jos tarvitset apua koivunoksien
hankinnassa, niin ota yhteyttä Vehmaan osastonjohtajaan Susanna
Saloon p. 044-585 3282. Opettajalla myös koristelutarvikkeita.
Ilmoittautuneille lähetetään linkki esimerkkitöihin. Lyhytkurssi.

Neulepiiri			

Suomen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssi on
jatkoa syksyllä alkaneelle kurssille ja sen tavoitteena on
auttaa opiskelijoita selviytymään suomen kielellä tavallisissa
arkipäivän tilanteissa. Lisätietoja kieltenopettajalta
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai p. 044 585 3100).
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Dynaaminen jooga

Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja
pistellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla
voidaan valmistaa kauniita tekstiilejä niin käyttöön kuin koristeeksi.
Kurssilla voit tuftata kankaan esimerkiksi tyynyyn, laukkuun, tauluun,
kukkaruukun koristeeksi tai vaikkapa koruun. Vain mielikuvitus on
rajana! Kurssilla voit suunnitella oman kuvion / kuvan tai käyttää
valmiita malleja. Ja mikä parasta, tähän tekniikkaan voit erinomaisesti
hyödyntää erilaisia jämälankoja! Tervetuloa tutustumaan tähän
iloiseen ja monipuoliseen tekniikkaan. Lyhytkurssi.

Ompelun ilta		

Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa
pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi tenniksen perusteet,
peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja mailan
saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaatetus, sisäpelikengät
ja juomapullo mukaan. Kurssi on laajuudeltaan 4x45min ja se
toteutetaan saman päivän aikana kahdessa jaksossa. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kurssit:

Lahdingon koulu
ti 12.1. klo 18.00-20.15

Vehmaan koulu
to 17.30-19.45
11.2.-15.4.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 1.2. mennessä

Avoin atk- ja älylaitepaja

1104630

Vehmaan koulu
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
6.3.-7.3.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 27.2. mennessä

Puutyö

Kielet

Suomea
ulkomaalaisille

Tuftaus			

Pääsiäisen risukoristeet

Laulamme yhdessä tuttuja ja toivottuja iskelmiä vuosikymmenten
varrelta. Kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan.

8301618

Vehmaan liikuntahalli
la 11.30-13.00 ja 15.00-16.30
8.5.
Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 1.5. mennessä

Käden taidot

Vehmaan osastonjohtajana toimii
Susanna Salo, puh. 044 585 3282,
susanna.salo@vehmaa.fi

Iskelmälauluryhmä

Tennis aikuiset

8301614

Vehmaan liikuntahalli
la 10.00-11.30 ja 13.30-15.00
8.5.
Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 1.5. mennessä
Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa
pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi tenniksen perusteet,
peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja mailan
saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaatetus, sisäpelikengät
ja juomapullo mukaan. Kurssi on laajuudeltaan 4x45min ja se
toteutetaan saman päivän aikana kahdessa jaksossa. Lyhytkurssi.

Telinevoimistelu lapsille
alkaen 8v. 		
8301651
Vehmaan liikuntahalli
to 14.1. klo 16.30-17.30

Käytännön taidot
Leivotaan patonki!

8102651

Vehmaan koulu
la 10.00-14.00
27.3.
Luonto- ja ympäristöneuvoja, ravintolakokki Eriika Yliniemi
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 20.3. mennessä
Kurssilla opetellaan leipomaan kuohkea, rapeakuorinen
vehnäpatonki ja tekemään sille lisukkeita kuten yrttivoi, itsetehty
tuorejuusto ja pesto lähialueen tuotteista. Materiaalimaksu 10 €.
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