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IlmoIttautumInen
Kursseille ilmoittautumiseen on kolme vaihtoehtoa: netin kautta, puhelimitse tai käymällä toimis-
tossa. Sähköpostilla tai tekstiviestillä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Netissä ilmoittautuminen ta-
pahtuu osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Löydät linkin ilmoittautumissivulle myös 
kotisivujen www.vakkaopisto.fi yläreunasta kohdasta “Ilmoittautuminen”. Noudata ilmoittautumissi-
vulla 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.  

Jos 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

KurssImaKsut
Kurssimaksut on ilmoitettu siten, että syyskauden hinta on erikseen ja kevätkauden hinta erikseen. 
Nämä myös laskutetaan erikseen. Kurssimaksu on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhtey-
dessä oman verkkopankin kautta lukuvuoden mittaiselle kurssille vain syksyn osalta. Kevätkauden 
kurssimaksu laskutetaan erikseen. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se on kätevä ja nopea mak-
sutapa. Jos ilmoittaudut kurssille muutoin kuin netin kautta tai ohitat verkkomaksun, lähetetään 
kurssista myöhemmin lasku kotiin postitse. Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla 
tai Smartumilla. Katso lisätietoa näistä maksutavoista oheisesta infolaatikosta.

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

Kursseihin liittyvät oppimateriaalit ja retket, mahdolliset todistukset yms. maksetaan erikseen. Poik-
keukset on kerrottu kyseisten kurssien kohdalla.  

Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun 
kurssilainen ilmoittaa pankkitilinnumeronsa opiston toimistoon. Huomioithan, että Smartumilla 
maksettuja kurssimaksuja emme pysty palauttamaan, vaan maksu on käytettävä jollekin toiselle 
kurssille.

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. Jos kursseille ilmoit-
tautunut 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.  

tietoa opistosta ja opiskelusta

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

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

KurssIen alKamInen
Kurssi alkaa, jos siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia kunkin kurssin kohdalla mainittuun määräpäi-
vään mennessä. Minimimäärä vaihtelee jonkin verran osastoittain ja oppiaineittain. Jos kurssi alkaa, 
määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, Jos kurssilla on tilaa. Kurssin alkamisesta ei 
erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. Kurssien peruuntumisista, aikataulun muutoksista yms. ilmoite-
taan osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä. Tämän vuoksi on tärkeää antaa myös matkapuhelin-
numero ja sähköpostiosoite ilmoittautuessa.

VaKuutuKsIsta
Jokaisen opiskelijan on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattu-
vien vahinkojen varalta.

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

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

opIston hallInto
Vakka-Suomen kansalaisopiston osakaskunnat ovat Laitila, Uusikaupunki, Pyhäranta, Taivassalo, Kus-
tavi ja Vehmaa, joista Laitila on opiston ylläpitäjäkunta ja vastaa myös opiston hallinnosta. Vakka-
opistolla on oma 8-jäseninen johtokunta. Uuden valtuustokauden johtokunnan jäsenet tiedotetaan 
Vakka-opiston nettisivuilla. Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii opiston rehtori Tomi Kangas.

luKuVuoden aIKataulut
Syyslukukausi Lasten ja nuorten kurssit 30.8.-12.12.2021 
ja muu kurssitoiminta 13.9.-12.12.2021 

Kevätlukukausi 17.1.–30.6.2022

Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain huhti-toukokuussa 2022, 
tarkemmat tiedot kevätohjelmassa.  

Kevätkauden 2022 ohjelma jaetaan vakkasuomalaisiin kotitalouksiin 
torstaina 30.12.2021.

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

kiksi perheenjäsenten harrastuksia.

Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa; sekä Smartum-setelit että Smartum-
saldolla maksettava verkkomaksu. SmartumPay-mobiilimaksuja emme ota vastaan, koska 
niiden tiedot eivät välity kurssihallintajärjestelmäämme. Seteleillä maksaminen tapahtuu 
toimittamalla setelit ilmoittautumisen jälkeen Vakka-opiston toimistoihin kahden viikon 

sisällä ilmoittautumisesta, viimeistään kuitenkin kurssin alkaessa. Smartum-saldolla 
maksaminen onnistuu vain netti-ilmoittautumisen yhteydessä.

Huomaa, että Sporttipassi-, KulttuuriPassi- ja Smartum-maksuihin siirrytään ilmoittautumi-
sen vahvistussivulla olevista ikoneista (ks. esimerkit yllä), ei kohdasta ”Siirry maksamaan”. 

toimisto@vakkaopisto.fi tai etunimi.sukunimi@vakkaopisto.fi   
www.vakkaopisto.fi   

www.facebook.com/vakkaopisto   
www.twitter.com/vakkaopisto   

www.instagram.com/vakkaopisto   
https://peda.net/vk

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.8. klo 18.00

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan opiston 
ilmoittautumissivulle. Huom! Muistathan ilmoittaa myös peruutuksesta ajoissa, jotta varalla 

oleva voi saada paikan! 

Ja tämän jälkeen normaalisti toimistojen aukioloaikoina.

Ilmoittautuminen netissä on helppoa  
ja nopeaa

         www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen puhelimitse:
puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.8. klo 18.00-
19.00 numeroissa
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opiston henkilökunta ja yhteystiedot

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

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

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

Milja Pere
iltavalvoja (Laitilan keskustan alue)
milja.pere@vakkaopisto.fi
puh. 050 530 1721

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

Käden taitojen opettaja (ma.) Marita Karlsson
marita.karlsson@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3102

Liikunnanopettaja (ma.) Johanna Lapinniemi
johanna.lapinniemi@vakkaopisto.fi  
puh. 040 184 9636

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

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

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

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

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

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

Noora Kaitila vastaa Laitilan kurssisuunnittelusta yhteiskun-
nan ja historian, taideaineiden ja käytännön taitojen osalta.

Sanna Mäkelä vastaa Uudenkaupungin kurssisuunnittelusta 
yhteiskunnan ja historian, taideaineiden ja käytännön taitojen 
osalta.

ToimistotPäätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Rehtori

Suunnittelijat
Vakka-opiston toimipisteet

Laitilan toimisto
Kaupungintalo, Sivistysosasto 2. kerros, Keskuskatu 30 
Postiosoite PL 25, 23801 Laitila
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 
Puh. 040 535 6822

Uudenkaupungin toimisto
Kräkin talo, 2. kerros
Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki 
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15
Puh. 050 420 5266

3

tIedottamInen
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät osoitteesta 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen.  

Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista sekä 
muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan opiston kotisivujen 
ja sosiaalisen median kanavien lisäksi kansalaisopiston palstoil-
la paikallislehdissä. Lisäksi tiedotetaan eri osakaskuntien omissa 
kuntatiedotteissa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa. Käytössämme on Facebook, 
Instagram ja Twitter. Voit käyttää #vakkaopistoa jakaessasi omia 
kurssikokemuksiasi. Hyviin some-tapoihin kuuluu kysyä lupa 
kuvatessasi muiden töitä. Huomioidaan myös hyvät käytöstavat 
some-julkaisuissa. 
 
Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja kurssitöistä otetaan valokuvia 
opiskelijoiden ja opettajien suostumuksen mukaan. Otettuja ku-
via voidaan hyödyntää opiston tiedottamisessa ja markkinoinnis-
sa mm. ohjelmalehdissä, nettisivuilla, Facebookissa.

opIntoseteleItä eläKeläIsIlle, 
työttömIlle, erItyIsryhmIlle ja 
maahanmuuttajIlle
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 11 500 euron mää-
rärahan käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2021-2022 
aikana. Opinto-ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (mer-
kitty 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 toteutet-
tavan opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mah-
dollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämis-
linjaukset sekä Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät 
työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahan-
muuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät). 

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

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

Sanna Mäkelä (Uusikaupunki)
sanna.makela@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3103 

sIsällysluettelo
Tietoa opistosta ja opiskelusta   s. 2-3

Luennot   s. 4-5

Laitila   s. 6-16

Uusikaupunki             s. 17-26

Pyhäranta              s. 27-29
Taivassalo              s. 29-31
Kustavi              s. 32-33
Vehmaa              s. 33-35
Etäopetus              s. 36-38

Yhteiskunta. historia, kulttuuri,  
opetus ja luonto ............................... s. 6

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 6

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

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

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

Liikunta ja terveys ............................... s. 13Lehden taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki

Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Yhteiskunta. historia, kulttuuri,  
opetus ja luonto ....... ......................... s. 17

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 17

Kielet ........................................................ s. 21

Tietotekniikka ....................................... s. 23

Käytännön taidot ................................ s. 24

Liikunta ja terveys ............................... s. 24

VarautumInen poIKKeuKsellIsIIn opetusjärjestelyIhIn
Vakka-opisto seuraa tarkasti eri viranomaisten määräyksiä ja suosituksia. Mikäli mahdolliset rajoitustoimet estävät lähiopetuk-
sen järjestämisen, opetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäopetuksen keinoin. Kurssien osallistujia tiedotetaan erik-
seen mahdollisista muutoksista kurssien opetusjärjestelyihin. Tiedottamisen vuoksi on erityisen tärkeää varmistaa, että ilmoit-
tautuessa antaa ajantasaiset yhteystiedot, erityisesti matkapuhelinnumeron. Ajantasainen tiedotus löytyy opiston kotisivuilta, 
paikallislehdistä ja sosiaalisen median kanavista.

Keväällä 2020 alkanut koronaepidemia aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, 
hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun op-
pilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, mikäli hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Mikäli oireita ilmenee 
opetuksen aikana, on tiloista poistuttava välittömästi.

Ohjeiden mukainen yskimis- ja käsihygienia ehkäisee tartuntoja. Jokaisen lähiopetukseen saapuvan on ennen opetuksen alkua 
ja sen jälkeen pestävä kädet kurssitilassa tai sen lähellä olevissa wc-tiloissa. Yskiessä tai aivastaessa on suu suojattava nenäliinalla 
tai kyynärtaipeella. Kädet on pestävä myös aina yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Myös käsidesiä on saatavilla. Opetuksen 
aikana lähikontakteja on vältettävä ja etäisyys muihin kurssilaisiin pidetään mahdollisuuksien mukaan 2 metrissä.

Riskiryhmään kuuluvien tulee koronaepidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella 
heille. Osallistuminen on kuitenkin jokaisen yksilön oma päätös, joka on tehtävä mahdolliset riskit huomioiden.
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Voice massage                      8302145

Laitilan Terveyskoti 
ma 18.00-19.30
13.9.
Voice Massage -terapeutti Piia Luukkanen 
Luentomaksu 6 €

Toiminnallinen luento äänenkäytöstä ja ääneen vaikuttavista 
tekijöistä sekä vinkkejä miten äänen saa kestämään paremmin. 
Lisäksi kuullaan miten äänenlaatua voi itse kehittää ja millaiset 
tekijät vaikuttavat ääniergonomiaan. Soveltuu kaikille, jotka 
käyttävät ääntään esimerkiksi työssään tai muissa tilanteissa.

äidin ja vauvan varhainen kontakti  
ja imetyksen tukeminen          8302147

Laitilan kaupungintalo 
ti 18.00-19.30
21.9.
Erikoistutkija, kätilö Hannakaisa Niela-Vilén
Luentomaksu 6 €

Synnytysten siirtyminen sairaaloihin mullisti aikanaan koko syn-
nytyskulttuurin. Hygieniavaatimukset ja ajatus tuoreen äidin 
tarvitsemasta levosta saivat aikaan käytännön, jossa äiti ja vas-
tasyntynyt erotettiin toisistaan. Myös äidinmaidonkorvikkeet 
tulivat markkinoille ja imetettyjen lasten osuus putosi pohjalu-
kemiin 1970-luvulla. Vähitellen alettiin ymmärtää sekä imetyksen 
moninaiset edut kuin myös äidin ja lapsen varhaisen kontaktin 
ja yhdessäolon merkitys. Varhainen kontakti ja imetys ovat myös 
yhteydessä toisiinsa. Luennolla tarkastellaan äidin ja vastasynty-
neen varhaista kontaktia, sen käytännön toteutusta ja merkitystä 
imetyksen kannalta. Käydään läpi myös imetyksen etuja sekä tut-
kimusnäyttöön perustuvaa imetystukea.

hautaustavat ja -maat  
laitilassa                     1301130

Laitilan Pyhän Mikaelin kirkko 
ma 15.00-16.30
4.10. 
Lea Koskinen
Luentomaksu 6 €

Hautauksen historiaa. Käydään läpi vanhoja ja uusia hautausta-
poja Laitilassa. Lisäksi tutustutaan kirkkomaalla sankarihautaan 
sekä muutamaan muuhun historian kannalta mielenkiintoiseen 
hautaan.

rukoilevaisuus herätysliikkeenä 
& merkitys laitilassa             1303133

Laitilan kaupungintalo
ma 18.00-19.30
1.11.
FM (kulttuurihistoria) Ossi Tammisto
Luentomaksu 6 €

Luennolla käydään läpi rukoilevaisuus-nimisen herätysliikkeen 
historia ja opinmuodostus pääpiirteissään ja tutustutaan tar-
kemmin liikkeen toimintaan sekä keskeisiin tapahtumiin ja hen-
kilöihin Laitilassa. Luennon jälkeen kuulija on saanut kattavan 
yleiskuvan yhdestä maamme vanhimmista ja omaleimaisimmista 
herätysliikkeistä sekä aimo annoksen tarinoita paikallishistoriasta. 
Luento soveltuu kaikille joita kiinnostaa paikallishistoria, ja jotka 
haluavat ymmärtää menneisyyttä sekä kuulla kiehtovia tarinoita.

Kierrätysvinkit ja kestävä  
kehitys                      2198155

Laitilan kaupungintalo 
ma 18.00-19.30
8.11. 
Ympäristöalan asiantuntija Elli Koskinen
Luentomaksu 6 €

Luennolla käydään läpi kestävän kehityksen perustermejä ja pereh-
dytään kierrätykseen niin lukujen kuin käytännön esimerkkienkin 
valossa. Luennon jälkeen osallistuja osaa tunnistaa ja lajitella eri 
jätelajit sekä löytää kehityskohteet omassa arjessaan. Luento sovel-
tuu kaikille kestävästä kehityksestä sekä kierrättämisestä kiinnos-
tuneille, niin aloittelijoille kuin jo aktiivisesti kierrättävillekin.

Katso myös Merellisten iltojen  
luentotarjonta s. 17.

rauha – johdatus ideaalien,  
käytänteiden ja liikkeiden  
historiaan                                1301206

SiHy:n Demotila
ti 18.00-19.30
14.9.
Professori Marko Lehti
Luentomaksu 6 €

Mitä rauhan käsitteellä tarkoitetaan? Luennolla Tampereen yli-
opiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen johtaja, profes-
sori Marko Lehti avaa rauhan käsitteen eri merkityksiä ja tarkas-
telee, miten rauha on ymmärretty kansainvälisen järjestelmän 
tasolla. Nykyisin ns. liberaali rauha liitetään demokratiaan, ihmis-
oikeuksiin ja monenkeskiseen yhteistyöhön. Tämän ajattelun juu-
ret johtavat aina valistusaikaan saakka. Onko nykyinen liberaali 
järjestelmä uhattuna ja millaista politiikkaa rauhalla tehdään? 
Onko maailma nyt sotaisampi kuin 300 vuotta sitten? Luento on 
osa Uudenkaupungin rauhan 300-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

sotien ja rauhojen historiaa  
suomessa 1721-1809               1301207

SiHy:n Demotila
ti 18.00-19.30
28.9.
Professori Kirsi Vainio-Korhonen
Luentomaksu 6 €

Ruotsin valtakunnan Venäjän vastainen raja muutti muotoaan 
neljä kertaa vuosien 1721-1809 välisenä aikana. Kaikki rajamuu-
toksia edeltäneet sodat käytiin nykyisen Suomen maaperällä ja 
myös rauhanteot kantoivat suomalaisten paikkakuntien nimiä: 
Uusikaupunki 1721, Turku 1743, Värälä 1790 ja Hamina 1809. Lu-
ennolla Suomen historian professori Kirsi Vainio-Korhonen Turun 
yliopistosta pohtii sitä, millaiset tapahtumakulut johtivat näihin 
konflikteihin ja mikä merkitys näillä 1700-luvun sodilla ja rauhoil-
la oli tuon ajan suomalaisille. Luento on osa Uudenkaupungin 
rauhan 300-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

pohjoismaiden suurin taistelu: 
tali-Ihantala 1944                    1301208

SiHy:n Demotila 
ti 18.00-19.30
5.10.
Sotahistorian harrastaja Seppo Posio
Luentomaksu 6 €

Sotahistorian harrastaja Seppo Posio luennoi Pohjoismaiden 
suurimmasta taistelusta Tali-Ihantalassa kesä-heinäkuussa 1944. 
Tali-Ihantalassa Suomi pysäytti Neuvostoliiton suurhyökkäyksen 
Karjalankannaksella. Luennon lähteinä toimivat sotilaitten kerto-
mukset, sotahistorian dokumentit, kartat, filmit ja SA-kuvat sekä 
yksityiset kuvat.

menetetyn Karjalan pihat:  
sortavalan ja Viipurin kaupunki-
maatalous toisen maailmansodan 
aikana                        1301209

SiHy:n Demotila 
ti 18.00-19.30
19.10.
Väitöskirjatutkija, FM Maritta Lehtinen
Luentomaksu 6 €

Väitöskirjatutkija Maritta Lehtinen Turun yliopistosta käsittelee 
luennollaan Suomeen kuuluneiden Viipurin ja Sortavalan kau-
punkialueilla, pihoissa, puistoissa, puutarhoissa ja viljelypalstoilla 
toisen maailmansodan aikana harjoitettua kaupunkimaataloutta. 
Kaupunkimaatalouden merkitys kasvoi, kun Suomen kansan-
huoltoministeriö asetti elintarvikkeet säännöstelyn alaisiksi v. 
1939, maatalousministeriö kehotti kansalaisia ruoan kasvatta-
miseen ja siirtolapuutarhoja opastettiin perustamaan taajamiin. 
Kaupunkimaatalouden kasvu muokkasi kaupunkimaisemaa. Vil-
jelyohjelmat nostattivat yhteisöllisyyden henkeä ja kotirintaman 
kestävyys oli edellytys etulinjan kestämiselle. Luento perustuu 
evakoilta ja heidän jälkeläisiltään kerättyyn muistitietoaineistoon.

mitä muinais-dna kertoo?   1301212

SiHy:n Demotila 
ti 18.00-19.30
9.11.
Arkeologi Ulla Moilanen
Luentomaksu 6 €

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

luennot

4

Luentojen osallistujamäärää rajataan kulloinkin voimassa olevien viranomaismääräysten mukaisesti 
koronavirustilanteen takia. Seuraa sanomalehti- ja sometiedotteitamme mahdollisten muutosten 
varalta. Tarvittaessa luentoja järjestetään myös etäyhteyksin; huomaa, että osallistumislinkit on 
mahdollista toimittaa vain ennakkoon ilmoittautuneille. Luentomaksu on suositeltavaa maksaa netti-
ilmoittautumisen yhteydessä, se tekee luennolle saapumisesta sujuvampaa. 

esineet kertovat                     1301126

Laitilan kaupungintalo 
ti 18.00-19.30
23.11.
FT Lauri Viinikkala
Luentomaksu 6 €

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

jouluperinteiden historiaa  
antiikin roomasta  
nyky-suomeen                   1301127

Laitilan kaupungintalo 
ti 18.00-19.30
7.12.
Museolehtori, FM Tiina Hero
Luentomaksu 6 €

Suomalaisen joulun juhlinnassa yhdistyy sulavasti vanhoja lop-
puvuoden perinteitä eri vuosisatojen kristillisiin perinteisiin. 
Joululahjojen juuret ja joulun sijainti kalenterissa ulottuvat antii-
kin Roomaan, jouluateria lihoineen ja puuroineen on muistuma  
kekrin vietosta. Joulupukissa taas yhdistyy monta hahmoa. Luen-
nolla jäljitetään jouluperinteitä antiikista nykypäivään ja valmis-
taudutaan joulun viettoon.

Laitila

Uusikaupunki

meille tulee koira 1    9999130

28.9. 
Laitilan Nuokkari

Ensimmäisen luennon aiheena koiran matka ihmisen par-
haaksi ystäväksi, koiran vastuullinen hankinta ja koiran-
pennun kehitysvaiheet.

meille tulee koira 2    9999230

12.10. 
SiHy:n Demotila, Uusikaupunki

Toisen luennon aiheena koiran terveys ja hyvinvointi sekä 
koiran kouluttaminen. Luennolla mukana tuore koiran-
omistaja Päivi Sappinen kertomassa omista kokemuksis-
taan ja kommelluksistaan uuden pennun kanssa.

Kahden luennon tietopaketti koiran hankin-
taa suunnitteleville ja koiranomistajille! Luen-
tojen jälkeen opiskelija osaa ottaa huomioon 
vastuullisen ja turvallisen koiranhankinnan 
tekijät, ymmärtää koiran kehityksen vaiheet 
ja osaa lisätä koiransa hyvinvointia. Lisäksi 
luennoilla käydään läpi koiran eettistä kohte-
lua, elekieltä, oppimista sekä tieteelliseen ja 
nykyaikaiseen tutkimukseen perustuvan koi-
ran kouluttamisen perusasiat ja miksi koiraa 
kannattaa opettaa palkitsemalla. Luennolla 
saa myös vinkkejä eri koiraharrastuslajeista ja 
siitä, mistä saa tarvittaessa apua mahdollisis-
sa ongelmatilanteissa. Luennot järjestetään 
tiistaisin klo 18.00-20.00. Luennoimassa tera-
piakoirakouluttaja Virpi Vesanen. Luentomak-
su 10 € / luento.
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mannerjäätiköltä villisian  
paluuseen: lounaisrannikon 
muuttuva luonto       4102232

Kräkin talo
to 18.00-20.00
11.11. 
Tiedetoimittaja Maija Karala
Luentomaksu 6 € - Ilm. 10.11. mennessä. 
Huom. Ennakkoilmoittautuminen rajallisen tilan 
vuoksi!

Kymmenen tuhatta vuotta sitten maapallon viimeisin 
jääkausi loppui. Kasveja ja eläimiä saapui kaakosta ja 
lounaasta asuttamaan jään alta paljastunutta soraikkoa, 
joka nyt on Lounais-Suomi. Nyt ilmasto lämpenee taas ja 
seudulle saapuu uusia eläimiä ja kasveja. Mitä yhteistä ja 
mitä erilaista on luonnollisessa ja ihmisen aiheuttamassa 
lämpenemisessä? Entä miltä lounaisrannikon luonto voisi 
tulevaisuudessa näyttää?

järvestä mereksi ja takaisin: 
muuttuva Itämeri     4102233

Kräkin talo
to 18.00-20.00
25.11.
Tiedetoimittaja Maija Karala
Luentomaksu 6 € - Ilm. 24.11. mennessä. 
Huom. Ennakkoilmoittautuminen rajallisen tilan 
vuoksi! 

Itämeri on ollut vuoroin Atlantin valtameren suolainen 
lahti, vuoroin suunnaton makeavetinen järvi. Sen laineet 
ovat liplattaneet kaukana nykyisessä sisämaassa ja jättä-
neet jälkiä outoihin paikkoihin. Nykyään Itämerellä on 
monta titteliä: se on maailman suurin murtovesiallas, yksi 
maailman saastuneimmista meristä ja jälleen muuttumas-
sa toisenlaiseksi, kun sademäärät kasvavat. Onko haahkan 
ja sinisimpukan aika pian ohi?

Tiedetoimittaja ja biologi Maija Karala on 
tullut tutuksi Uudenkaupungin Sanomien 
luontokolumnistina. Kahdella luennolla hän 
johdattaa kuulijat matkalle lounaisrannikon 
luonnon historiaan. Luentojen aikana on tilaa 
myös keskustelulle. Huom! Jos koronatilanne 
edellyttää, luennot järjestetään turvallisesti 
Zoomin välityksellä verkossa.

sauli niinistö - puhemiehestä  
presidentiksi              1301213

Kulttuurikeskus Cruselli
ti 18.00-19.30
16.11. 
Pertti J. Rosila, eduskunnan entinen talouspäällikkö
Ei luentomaksua

Miten kärttyisästä ja turhautuneesta eduskunnan puhemiehestä 
tuli kymmenessä kuukaudessa hyväntuulinen ja motivoitunut ta-
savallan presidentti? Eduskunnan entinen talouspäällikkö Pertti 
Rosila on seurannut Sauli Niinistön poliittista uraa läheltä ja ker-
too siitä luennollaan. Vapaa pääsy! Huom! Luentoa on mahdollis-
ta seurata paikan päällä Crusellissa, minkä lisäksi se striimataan 
opiston YouTube-kanavalle, linkki löytyy kotisivujen Ajankohtais-
ta-osiosta ennen luentoa.

lotat maanpuolustajina ja kasvat-
tajina: näkökulmia 100-vuotiaan 
lotta-svärdin historiaan       1301215

SiHy:n Demotila
ti 18.00-19.30
30.11. 
Väitöskirjatutkija, FM, VTM Juho Wilska
Luentomaksu 6 €

Keväällä 2021 on kulunut jo vuosisata Lotta Svärd -järjestön 
perustamisesta. Maanpuolustusjärjestö muistetaan sotavuosi-
na työskennelleistä lotista, maanlaajuisesti toimineena naisten 
maanpuolustusjärjestönä ja myös pikkulottien kasvatusjärjestö-
nä. Lottajärjestö perustettiin tukemaan suojeluskuntia ja se kan-
toi osaltaan sisällissodan kahtiajakoa. Lotat eivät olleet sotilaita, 
mutta järjestölle ja lotille tuli kriisivuosina vastuu monista tehtä-
vistä. Vuonna 1944 tapahtuneen lakkautuksen jälkeen suhtautu-
misessa lottiin on ollut erilaisia vaihteita. Luennolla väitöskirja-
tutkija Juho Wilska Turun yliopistosta käsittelee valtakunnallista 
lottajärjestöä ja lottien merkitystä järjestön toiminnan päättymi-
sen jälkeen. Erityisesti tarkastellaan järjestön kasvatus- ja nuori-
sotoimintaa ja pohditaan, mitä lottajärjestö merkitsi jäsenilleen?

eduskunnan naiset - vahvasti  
vallankahvaan                 1301216

Kulttuurikeskus Cruselli 
ti 18.00-19.30
14.12.
Pertti J. Rosila, eduskunnan entinen talouspäällikkö
Ei luentomaksua

Vuosien 1988-2018 aikana, jolloin luennoitsija toimi eduskunnan 
talouspäällikkönä, naiskansanedustajat ottivat vahvan otteen 
vallankahvasta. Naisesta tuli ensi kerran eduskunnan puhemies, 
tasavallan presidentti, Suomen pääministeri ja eduskunnan pää-
sihteeri. Naisverkosto haastoi muutenkin hyvä veli -järjestelmän. 
Pertti Rosila luennoi naisten roolista ja sen muutoksesta suoma-
laisen poliittisen päätöksenteon huipulla. Vapaa pääsy! Huom! 
Luentoa on mahdollista seurata paikan päällä Crusellissa, minkä 
lisäksi se striimataan opiston YouTube-kanavalle, linkki löytyy ko-
tisivujen Ajankohtaista-osiosta ennen luentoa.

opi tunnistamaan sieniä       7198205

Kräkin talo 
to 18.00-20.00
16.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Luentomaksu 5 €

Luento sopii syksyn sieniretkien taustaksi ja kaikille sienistä 
kiinnostuneille. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvien kera: 
tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymispaikat, varusteasioita, 
ym. metsään ja sieniin liittyviä asioita.

armchair travelling  
– Walk in China                1203263

Kräkin talo
to 17.15-18.45
21.10.
Shan Lin
Luentomaksu 5 € - Ilm. 18.10. mennessä. 
Huom. Ennakkoilmoittautuminen rajallisen tilan 
vuoksi!

A year ago, our tour around Asia took us to South Korea, Japan 
and Nepal, but due to covid-19 we missed the last country. The 
last talk on the series had to be postponed but now is your 
chance to come and listen to Shan who tells us about her home 
country, China. In English, everybody welcome!

Taivassalo
sisilian salaisuudet          1302410

Taivassalon yhtenäiskoulu 
pe 18.00-19.30
24.9.
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 €  - Ilm. 14.9. mennessä

Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisällään lukuisia historiallisia 
nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tällä luennolla pääset tekemään 
Sisilian kiertomatkan, kun kuvien kautta tutustutaan saaren mie-
lenkiintoisimpiin paikkoihin. Samalla kuullaan sisilialaisten elä-
mänmenosta ja nykypäivästä. Tervetuloa kuuntelemaan ja hake-
maan vaikka matkavinkkejä seuraavan loman suunnitteluun!

Kalevalainen  
jäsenkorjaushoito          8302420

Taivassalon yhtenäiskoulu 
ke 18.00-19.30
22.9. 
Jäsenkorjaaja Jari Kaven
Luentomaksu 6 € - Ilm. 14.9. mennessä

Tutustutaan satojatuhansia suomalaisia auttaneeseen perinne-
hoitoon, joka on tieteellisesti tutkittu. Kalevalaisessa jäsenkor-
jaushoidossa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista 
aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä sekä tuki- ja 
liikuntaelinongelmia ja niistä johtuvia erilaisia ongelmia. Tasa-
painottaminen 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 pehmytkudoskäsit-
telyllä, joka tehdään pehmeästi kudoksia kuunnellen.

saariston elämää           1301535

Kustavin KyläKonttori
ti 15.45-18.00
26.10.
Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan jäsen 
Juha Vuorela
Luentomaksu 10 € - Ilm. 10.10. mennessä

Saaristossa on ollut vilkasta elämää laivojen, kestikievarien ja 
vaikka myllyjen äärellä. Tällä luennolla käydään läpi niitä lähteitä, 
joista näihin liittyviä asiakirjoja voi itse lähteä etsimään. Samalla 
tutuksi tulevat lait ja säädökset, jotka vaikuttivat tavallisen kus-
tavilaisen elämään. Käymme läpi mm. lääninhallituksien, kih-
lakunnanoikeuksien ja merimieshuoneiden arkisto-aineistoa. 
Tavoitteena on antaa valmiudet saaristolaisten omatoimiseen 
tutkimiseen.

Kustavi



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2021

laItIla

6

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta,   
tutustu tarjontaan s. 36

perinnepiiri           1301120

Laitilan kirjasto 
ke 14.00-16.30
15.9.-1.12.  ja 19.1.-13.4. 
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Oletko kiinnostunut perinteeseen liittyvästä tiedosta ja muiste-
lemisesta? Perinnepiirin vuosi jakautuu useaan teemaan, joita 
käsitellään sekä faktatiedon että muistelun avulla. Voimme tehdä 
vierailuja ja kutsua paikalle asiantuntijavieraita. Perinne merkit-
see perittyjä tapoja ja käsityksiä, ja se liittyy myös esineisiin ja 
rakennuksiin. Aiheita riittääkin talviliikunnasta saunomiseen, 
talonpoikaiskulttuurista kirkonkylän kehittymiseen sekä kaskea-
misesta kauppa-autoihin. Vuodenkiertokin otetaan huomioon 
ohjelmassa, johon kaikki piiriläiset pääsevät vaikuttamaan.

sukututkimuksen  
perusteet             1301120

Laitilan kirjasto 
ke 18.00-19.30
15.9.-1.12. 
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 18 €  - Ilm. 8.9. mennessä

Tule mukaan sukututkimuksen peruskurssille! Kurssin pääaiheet 
ovat sukututkimuksen aloittaminen, kirkonkirjojen käyttö ja 
1700-luvun käsialan alkeet. Tavoitteena on osata omatoiminen 
perussukututkimus. Kurssilla hyödynnetään internetissä olevia 
tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma 
kannettava tietokone voi olla mukana. Kokoontumiskerrat: 15.9., 
22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12.

raamatun ajan eteeriset  
öljyt             1301158

Kappelimäen koulu
su 17.00-19.30
26.9. 
Hanne-Maria Nieminen
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. 19.9. mennessä

Aidot ja puhtaat eteeriset öljyt ovat luonnon omia antimia, jot-
ka ovat peräisin kasveista ja puista. Aromaattisia kasveja, yrttejä 
ja öljyjä on käytetty suitsukkeiden ja parfyymien valmistuksessa 
kuin myös lääkinnällisessä tarkoituksessa tuhansien vuosien ajan 
monissa kulttuureissa. Raamattu mainitsee yli 30 eri lajia tuok-
suvia kasveja yli 1000 viittauksessaan koskien eteerisiä öljyjä tai 
kasveja. Eteerisiä öljyjä on käytetty hengellisessä merkitykses-
sä voitelussa, ylistyksessä, rukouksessa, parannuksenteossa ja 
synneistä puhdistautumisessa. Kurssilla tutustutaan kiehtovalla 
tavalla tuoksujen kautta Raamatun ajan maailmaan. Samalla opi-
taan öljyjen käytöstä Raamatun aikaan ja nykypäivänä.

eesti Klubi            1302140

Opistotalo, kerran kuukaudessa
la 16.00-19.00
18.9.-11.12.  ja 22.1.-14.5. 
Kairi Rintanen
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 11.9. mennessä

Tervetuloa Viron klubiin puhumaan viroa. Kokoontumisissa mm. 
laulamme, tanssimme ja askartelemme lasten kanssa. Kurssi on 
tarkoitettu kaikille lapsista ikäihmisiin. Nautimme hyvästä seuras-
ta kahvin ja kakun kera. Kokoontumiset ovat kerran kuukaudes-
sa lauantaisin opistotalolla (osoite Urheilutie 5) klo 16-19. 18.9., 
9.10., 13.11. ja 11.12. Ilmoittaudutaan aikuisen tiedoilla. Aikuiset 
maksavat kurssimaksun, lapset pääsevät mukaan ilmaiseksi. 

Teretulemast Eesti klubisse, kus saad rääkida eesti keeles. Lau-
lame, tantsime ja meisterdame koos lastega. Vanus ei ole tähtis. 
Naudime head seltskonda kohvi ja koogig. Kohtume kord kuus 
laupäeviti rahvamajas (Opistotalo, Urheilutie 5) kell 16-19. 18.9., 
9.10., 13.11., 11.12. Täiskasvanu registreerib end osalejaks ja mak-
sab enda eest kursuse tasu. Lastele on osavtt tasuta.

Kirjailijavierailu  
niina hakalahti           1106133

Laitilan kirjasto 
ti 18.00-19.00
24.8. 
Niina Hakalahti
Ei kurssimaksua

Innostava esiintyjä ja monipuolinen kirjailija Niina Hakalahti tu-
lee Laitilan kirjastoon kertomaan kirjailijaelämästään ja tuotan-
nostaan. Hänen kirjailijauransa on kestänyt jo kolmekymmentä 
vuotta, ja tänä aikana on syntynyt romaaneja, runoja ja tietokirjo-
ja. Niina kirjoittaa salanimellä Amanda Vaara suosittua aikuisten 
viihdesarjaa Majatalo Villa Venla, josta on tänä vuonna julkaistu jo 
viides osa. Niinan motto esiintymisessä on ilo, huumori ja vuoro-
vaikutus. Tervetuloa! Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuus 
on maksuton. Yhteistyössä kirjaston kanssa.

retki Kirkkelinnaan          1301150

Retkikohde, lähtö Laitilan kaupungintalon pihalta 
la 14.00-17.00
11.9. 
Laitilan matkaoppaat
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. 28.8. mennessä

Kirkkelinna on rautakautinen linnavuori Pirttikylän ja Kusnin väli-
maastossa. Lapsille se on kuin luonnon oma seikkailupuisto. Retkel-
lä mukana Laitilan matkaoppaiden opas, joka kertoo tarinoita Kirk-
kelinnaan liittyen. Pidetään yhdessä retkihetki luonnossa, joten ota 
omat eväät mukaan. Tavataan Laitilan kaupungintalolla ja jatketaan 
tästä yhdessä kohti Kirkkelinnaa autoilla tai voit myös lähteä mat-
kaan halutessasi polkupyörällä. Kirkkelinnaan on matkaa keskustas-
ta noin 5 kilometriä. Yhteistyössä Laitilan matkaoppaiden kanssa. 

tontturetki                   1301151

Retkikohde 
la 12.00-13.30
4.12.
Laitilan matkaoppaat
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. 27.11. mennessä

Tule mukaan tontturetkelle tutustumaan tonttujen maailmaan. 
Lähdetään Untamalan kirkon luota, kierrellään harjulla ja lau-
lellaan Sarkin museossa joululauluja sekä kuullaan vanhoista 
joulunviettotavoista, keskustellaan tontuista yleensä. Retkellä 
luvassa myös kiltteysvala, joten kaikki lapset rohkeasti mukaan! 
Yhteistyössä Laitilan matkaoppaiden kanssa.

Yhteiskunta, historia, kulttuuri, opetus ja luonto

historia uskonto

musiikki

Kulttuuri

sukututkimuksen digiaineistoja 
ja hakutietokantoja    1301772

Katso lisätietoja sivulta 36

eteeriset öljyt arjessa    8302157

luonnonmukainen koti:  
dIy –paja         8302159

eteerisillä öljyillä hyvää oloa  
ja mieltä         8302257

Ilmoittaudu mukaan myös sukututkimuksen 
etäkurssille:

Katso myös seuraavat kurssit:

Kirjailijavierailu  
mika Kähkönen           1106134

Laitilan kirjasto 
ti 18.00-19.00
26.10. 
Kirjailija Mika Kähkönen
Ei kurssimaksua

Kirjailija Mika Kähkönen haluaa olla mallina ja vertaistukena ihmi-
sille, jotka lukevat vähän. Hän kertoo, että taustansa perusteella 
hänen ei pitäisi lukea eikä varsinkaan kirjoittaa. Toisin kävi. Hänen 
esikoisdekkarinsa Väärin voitettu julkaistiin vuonna 2008 ja vii-
meisin Kroonikko vuonna 2018. Ja jatkoa on kuulemma luvassa. 
Osa hänen teksteistään sijoittuu sairaalamaailmaan, joka on hä-
nelle työnsä puolesta tuttu ja josta löytyy ammennettavaa dek-
kareihin. Tervetuloa! Erillistä ilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuus 
on maksuton. Yhteistyössä kirjaston kanssa.

luovaa toimintaa  
erityisryhmille           1198130

Kappelimäen koulu (kurssipaikka vaihtelee aiheen 
mukaan)
To 17.00-18.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-12.5.
Kulttuurituotannon opiskelija / Lähihoitaja Antti 
Maantiehinno
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan erilaisiin luoviin toimintoihin monipuolises-
ti. Tutustumme lähialueen kulttuurikohteisiin. Teemme lyhyen 
elokuvan, jonka käsikirjoitamme, suunnittelemme, kuvaamme 
sekä julkaisemme itse. Tutustumme myös internettiin ja sen hyö-
tyihin sekä haittoihin. Taideaiheisten työpajojen aiheina voivat 
olla mm. maalaaminen tai oman kappaleen säveltäminen. Yri-
tämme myös järjestää oman taidenäyttelyn. Kokeilemme lisäksi 
erilaisia liikuntamuotoja ja mietimme hauskoja tapoja liikkua. 
Kurssi voi soveltua myös joillekin vaikeavammaisille avustajan 
tukemana. Lisätietoja kurssin vetäjältä Antilta p. 044 0327 160.

musiikkipiiri  
erityisryhmille           1101120

Palke 7 
ti 14.15-15.15
14.9.-7.12. ja 18.1.-12.4.
Mia Grönroos
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 7.9. mennessä

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

pelimannit            1101125

Opistotalo 
pe 18.00-19.30
17.9.-3.12. ja 21.1.-22.4.
FK, harmonikansoitonopettaja Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 € 
Ilm. 10.9. mennessä

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

mieskuoro            1101142

Varppeen koulu
ma 17.45-19.45
30.8.-20.12. ja 17.1.-30.5.
Musiikkipedagogi Erika Laivoranta
Kurssimaksu syksy 35 € ja kevät 35 €
Ilm. 30.8. mennessä

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

Taide- ja taitoaineet
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näyttämötaide

tanssi

Viihdekuoro Bolero          1101143

Kappelimäen koulu
ti 18.00-19.30
14.9.-7.12. ja 18.1.-3.5.
Ohjaajana Jari Aaltonen
Kurssimaksu syksy 29 € ja kevät 29 €
Ilm. 7.9. mennessä

Lauluryhmä kevyenmusiikin ystäville. Harjoitellaan ryhmän taito-
jen mukaan ikivihreitä, joita käydään halukkaiden kanssa esittä-
mässä paikallisissa tilaisuuksissa. Harjoittelu tapahtuu osin ilman 
säestystä.

Kivijärven hupikööri          1101144

Kivijärven Puustelli 
ke 18.00-19.30
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 8.9. mennessä

Hyvän tuulen laulukööri, jossa lauletaan kurssilaisten laulutoi-
veita ja opitaan uusia kappaleita. Tunnin alussa opetellaan myös 
laulutekniikkaa äänen avauksen yhteydessä. Kurssi kokoontuu Ki-
vijärvellä, mutta muidenkin alueiden asukkaat ovat tervetulleita. 
Kööri on tarkoitettu aivan tavallisille laulajille.

sota-ajan lauluja           1101145

Opistotalo - Joka toinen viikko 
to 16.00-17.30
16.9.-9.12. ja 20.1.-21.4.
FM, kulttuurisihteeri Jukka Vehmas
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 9.9. mennessä

Lauletaan ja harjoitellaan pääasiassa sota-ajan lauluja. Mahdol-
lisuuksien ja kurssilaisten kiinnostuksen mukaan pienimuotoisia 
esiintymisiä hoitolaitoksissa ja isänmaallisissa tilaisuuksissa. Kurs-
si järjestetään yhteistyössä Laitilan Sotaveteraanit ry:n kanssa.

ukulele            1101150

Varppeen koulu
to 16.30-18.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-21.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

Kitaransoitto           1101151

Varppeen koulu
to 18.00-19.30
16.9.-9.12. ja 20.1.-21.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

sähkökitaransoitto          1101152

Varppeen koulu
to 15.00-21.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-21.4.
Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa
Kurssimaksu syksy 110 € ja kevät 110 €
Ilm. 6.9. mennessä

Sähkökitaransoiton yksittäisopetusta yli 6-vuotiaille. Ennen kurs-
sin alkua pidetään opettajan johdolla infotapaaminen, jossa sel-
viää lukujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista. Harjoitusaikoja 
on torstaisin klo 15-16.30 sekä 19.30-21. Yksilösoittotunnin kesto 
on 30 minuuttia viikoittain.

aikuisten bändisoitto  
Wakkarit                   1101165

Kaariaisten koulu 
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.
Musiikkipedagogi Irina Nurmi
Kurssimaksu syksy 31 € ja kevät 31 €
Ilm. 8.9. mennessä

Bändi harjoittelee kevyen musiikin kappaleita. Keskitytään van-
hempaan iskelmä- ja viihdemusiikkiin. Kurssi on tarkoitettu jo 
soittamisen alkeet hallitseville. Saat vinkkejä yhdessä bändin 
kanssa soittamiseen.

lasten tanssit laitilassa
Kurssit järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin kans-
sa puvustuksen ja näytösten osalta. Kursseilla ei ole opetusta 
koulujen syys- ja talvilomaviikoilla.

satubaletti 3-4 v.                  1105104

Varppeen koulu
ke 17.30-18.15
1.9.-15.12.  ja 19.1.-25.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 25.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

satubaletti 5-6 v.                  1105103

Varppeen koulu
ke 16.45-17.30
1.9.-15.12.  ja 19.1.-25.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 25.8. mennessä 

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa opi-
taan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin 

teatteritaiteen perusopetus 
laitilassa
Kappelimäen koulu 
30.8.-13.12. 
17.1.-30.5.
Ilmaisutaidon opettaja Hanna Turunen
Ilm. 24.8. mennessä

Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan 
kokemuksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksi-
aan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opis-
kelu on tutkivaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen 
tapahtuu kokemuksen ja tekemisen kautta. Opiskelussa 
korostuu ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppi-
minen. Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilaisten 
leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri-ilmaisun eri 
muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovai-
kutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta 
ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla sekä hypätään 
turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri rooli-
en kautta. Teatteritaiteen perusopetus on tavoitteellista 
tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle 
valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen tai-
teenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen

teatteritaiteen perusopetus, 
alle 10 v.      1102101

ma 15.30-17.00
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €

teatteritaiteen perusopetus,  
yli 10 v.      1102103

ma 17.00-19.15
Kurssimaksu syksy 50 € ja kevät 50 €

hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja ja pie-
niä tansseja. Mukana on myös luovia harjoitteita, joissa käytetään 
hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suori-
tetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin iloa!

Baletti 7-9 v.                  1105105

Varppeen koulu
ke 18.15-19.00
1.9.-15.12.  ja 19.1.-25.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 25.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perus-
asentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau-
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!

Baletti alkaen 10 v. a          1105101

Varppeen koulu
ma 17.45-18.45
30.8.-20.12.  ja 17.1.-30.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 €
Ilm. 23.8. mennessä

Kurssikuvaus alla. Kehityksen kannalta suositus on käydä molem-
milla viikkotunneilla (A+B).

Baletti alkaen 10 v. B          1105102

Varppeen koulu
to 18.15-19.15
2.9.-16.12.  ja 20.1.-2.6. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 26.8. mennessä

Kurssikuvaus alla. Kehityksen kannalta suositus on käydä molem-
milla viikkotunneilla (A+B).

Baletti alkaen 13 v.          1105100

Varppeen koulu
ma 16.45-17.45
30.8.-20.12.  ja 17.1.-30.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 23.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä mm. tanko-
työskentelyn ja tilassa liikkuvien harjoitusten avulla. Tavoitteena 
on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja 
rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasen-
toja, hyppyjä, piruetteja, lihaskuntoa, venyttelyä ja pieniä tans-
seja. Baletti sopii hyvin myös voimistelun ja luisteluharrastuksen 
tueksi. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muo-
dossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!

dance mix 4-6 v.           1105106

Varppeen koulu
to 17.30-18.15
2.9.-16.12.  ja 20.1.-2.6. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 26.8. mennessä

Tunneilla tanssitaan erilaisia tanssisarjoja, leikitään ja opitaan 
oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja rytmin hah-
mottamista. Mukana on myös luovia harjoitteita, joissa käytetään 
hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suo-
ritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin 
iloa!
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dance mix 7-11 v.           1105108

Varppeen koulu
ke 19.00-20.00
1.9.-15.12.  ja 19.1.-25.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 25.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

dance mix 8-12 v., torstai      1105109

Varppeen koulu
to 19.15-20.00
2.9.-16.12.  ja 20.1.-2.6. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 26.8. mennessä

Kurssikuvaus alla.

dance mix alkaen 11 v.           1105107

Varppeen koulu
ma 18.45-19.45
30.8.-20.12.  ja 17.1.-30.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 23.8. mennessä

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi kokonaisuu-
deksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazztanssiin sekä 
hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordi-
naatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. 
Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa.

aikuisbaletti            1105120

Varppeen koulu
ma 19.45-21.00
30.8.-20.12.  ja 17.1.-23.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 43 € ja kevät 43 € 
Ilm. 6.9. mennessä 

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

aikuisjazztanssi            1105121

Varppeen koulu
ke 20.00-21.00
1.9.-15.12.  ja 19.1.-18.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 € 
Ilm. 25.8. mennessä

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

lavatanssit
Opistotalo
Joka toinen perjantai lokakuussa
Kurssimaksu 5 € / tunti
Tanssinopettajat Joonas Kainulainen 
ja Alina Mustamaa

Lokakuussa harjoitellaan lavatansseista foxia, tangoa, fus-
kua ja hidasta valssia. Lavatanssitunneille ilmoittaudutaan 
koronatilanteen vuoksi sekä paritasapainon varmista-
miseksi oman parin kanssa. Alkeistuntien opetus lähtee 
liikkeelle perusaskeleesta edeten rauhallisesti peruskuvi-
oihin. Tällä tunnilla ei tarvita mitään ennakko-osaamista. 
Alkeisjatkotunnilla jatketaan perusteiden harjoittelua. 
Osallistuja saa tanssiinsa varmuutta ja laatua. Tälle tunnil-
le tultaessa perusaskel kannattaa olla hallussa. Joonaksen 
ja Alinan tunneilla keskitytään usein musiikista löytyviin 
elementteihin, vienti-seuraamistaitoihin ja tanssimiseen! 
He osaavat tuoda tanssin perustekniikan opit helposti 
ymmärrettävään muotoon eli jopa ne kahden vasemman 
jalan tanssijat oppivat varmasti.

lavatanssit  
- foxi / tango alkeet    1105185

pe 18.00-19.30
1.10.
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 24.9. mennessä

lavatanssit - foxi / tango  
alkeisjatko         1105186

pe 19.30-21.00
1.10.
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 24.9. mennessä

lavatanssit  
- fusku alkeet     1105187

pe 18.00-19.30
15.10.
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 8.10. mennessä

lavatanssit  
- fusku alkeisjatko    1105188

pe 19.30-21.00
15.10.
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 8.10. mennessä

lavatanssit  
- hidas valssi alkeet    1105189

pe 18.00-19.30
29.10.
Kurssimaksu 5 € - 22.10. mennessä

lavatanssit - hidas valssi  
alkeisjatko         1105190

pe 19.30-21.00
29.10.
Kurssimaksu 5 € - 22.10. mennessä

lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
laitilassa
Laitilan kuvataidekoulun opetus on tavoitteellista toimintaa, 
jonka tarkoituksena on tukea oppilaan persoonallisuuden kehit-
tymistä ja antaa valmiuksia visuaaliseen ilmaisuun. Opetuksessa 
käytetään erilaisia materiaaleja, työtapoja ja tekniikoita. Kuvatai-
dekasvatuksemme sisältöjä ovat piirustus, maalaus, muotoilu, 
kolmiulotteinen rakentelu, grafiikka ja monitaiteelliset työmuo-
dot. Kuvataide on helposti lähestyttävä taidekasvatuksen alue, 
joka avaa oven ympäristön ja elämän monimuotoisuuden näke-
miselle ja oivaltamiselle. Osaaminen kehittyy tekemisen kautta. 
Piirtäminen, maalaaminen ja muovaileminen tuottavat iloa ja on-
nistumisen elämyksiä. Kuvataidekoulu antaa välineet kehittymi-
selle, läpi elämän jatkuvalle hyvälle harrastukselle. Opetuksessa 
huomioidaan oppilaan ikä ja kehitysvaihe. Lukuvuosi huipentuu 
keväällä Laitilan kirjastossa pidettävään näyttelyyn. Kurssimaksu 
sisältää materiaalimaksun.

Kuvataidekoulu 4-5 v.          1103102

Laitilan portti 
ti 16.15-17.00
31.8.-7.12. ja 18.1.-26.4. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 33 € ja kevät 33 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Kuvataidekoulu 6-7 v.          1103103

Laitilan portti 
ti 17.15-18.00
31.8.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 33 € ja kevät 33 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Kuvataidekoulu 8-9 v.          1103104

Laitilan portti 
ti 18.15-19.15
31.8.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 42 € ja kevät 42 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Kuvataidekoulu 9-13 v. a       1103107

Laitilan portti 
ke 16.30-17.30
1.9.-1.12. ja 19.1.-4.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu syksy 42 € ja kevät 42 € 
Ilm. 25.8. mennessä

Kuvataidekoulu 9-13 v. B       1103108

Laitilan portti 
to 16.30-17.30
2.9.-2.12. ja 20.1.-12.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu syksy 42 € ja kevät 42 € 
Ilm. 26.8. mennessä

tiistain taidesoppi          1103111

Varppeen koulu
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 18.1.-12.4. 
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu syksy 27 € ja kevät 27 € 
Ilm. 7.9. mennessä

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

torstain taideverstas          1103112

Kappelimäen koulu
to 15.00-17.00 / 15.00-17.30 vuoroviikoin
16.9.-2.12. ja 20.1.-7.4. 
Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Maalataan ja piirretään sadunomaisia aiheita ja mielenmaisemia. 
Ota mukaan oman valintasi mukaan vesivärit, peitevärit, akryy-
livärit, puuvärikynät, tussit tai lyijykynä ja piirustuslehtiö. Kuva-
taiteen ja käsillä tekemisen riemua! Voidaan kokeilla myös esim. 
kuvan tekemistä huovuttamalla, kollaasia, keramiikan alkeita. Ko-
koonnumme joka toinen torstai klo 15-17 ja joka toinen torstai 
klo 15-17.30.

Kuvataide
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öljyvärimaalaus           1103113

Laitilan portti 
ke 17.30-20.00
15.9.-8.12. ja 19.1.-4.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu syksy 35 € ja kevät 35 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Oletko kiinnostunut perinteisestä taiteesta, öljyväreistä ja nii-
den käyttöön liittyvästä materiaaliopista. Tutustumme kerta- ja 
palettiveitsitekniikkaan, lasuuritekniikan periaatteisiin ja tempe-
ramaalaukseen. Lisäksi pääset halutessasi itse tekemään maala-
uspohjat alusta loppuun aidoilla luonnonmukaisilla pohjustus-
aineilla. Käytännön opetuksen ohella opetetaan maalaustaiteen 
historiaa. Pyrimme hankkimaan yhdessä kaikki tarvittavat mate-
riaalit, jolloin tarvikemaksu on varsin pieni.

piirtämisen alkeet aikuisille 1103114

Laitilan portti 
la 10.00-14.00
23.10.-30.10. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 16 €  - Ilm. 16.10. mennessä

Tule tutustumaan piirtämisen saloihin! Saat tietoa välineistä ja 
tekniikoista ja yksinkertaisten piirustustehtävien avulla opit piir-
tämään muotoa ja valon ja varjon vaihtelua. Vasta-alkajille. Lyhyt-
kurssi.

maalaamisen alkeet aikuisille 1103115

Laitilan portti 
la 10.00-14.00
13.11.-20.11. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 32 € - Ilm. 6.11. mennessä

Tule tutustumaan akryylimaalaukseen! Saat tietoa välineistä ja 
tekniikoista ja yksinkertaisten tehtävien avulla opit sekoittamaan 
värejä ja luomaan niillä muotoa ja tunnelmaa. Vasta-alkajille. 
Kurssimaksu sisältää kurssilla tarvittavat välineet ja maalauspoh-
jat. Lyhytkurssi.

Ikonimaalaus           1103118

Varppeen koulu
ke 16.30-19.00
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4. 
Ikonimaalari Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu syksy 35 € ja kevät 35 € 
Ilm. 8.9. mennessä

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

Taidegrafiikka	 	 									1103121

Laitilan portti 
to 17.30-20.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-12.5. 
Kuvataiteilija Irene Nyholm
Kurssimaksu syksy 35 € ja kevät 35 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Grafiikan menetelmillä tavallinenkin piirros muuttuu taiteeksi! 
Kurssilla käydään läpi kaikki metalligrafiikan menetelmät. Näis-
tä jokainen löytää itselleen mieluisimmat. Lähestytään lyhyesti 
myös taiteen historiaa. Opettaja hankkii oppilaiden käyttöön ma-
teriaalit ja työkalut. Materiaalimaksu opettajalle. Mukaan ensim-
mäiselle kerralle tarvitaan ainoastaan piirros tai valokuva.

Kalligrafiaa	 
- kaunista kirjoitusta          1103122

Varppeen koulu 
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
9.10.-10.10. 
AMK Kuvataitelija, kalligrafi Teija Tiilimäki
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 2.10. mennessä

Kauniilla ja harkiten tehdyillä kirjaimilla voi ilmaista itseään mo-
nilla tavoin. Tutustumme kirjainten lisäksi sommitteluun ja erilais-
ten värien luomiin mahdollisuuksiin kirjoituksen elävöittämiseksi. 
Opettajalta voi ostaa tarvikkeita, yhteensä noin 15 €. Lyhytkurssi.

monin sanoin -kirjoittajapiiri 1106131

Varppeen koulu
ke 17.30-20.00
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4. 
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa
Kurssimaksu syksy 35 € ja kevät 35 €
Ilm. 8.9. mennessä

Haluatko aloittaa kirjoittamisen tai jatkaa harrastustasi? Mata-
lan kynnyksen ryhmään on tervetullut jokainen kirjoittamisesta 
kiinnostunut. Kirjoitamme ohjattuja tuntiharjoituksia ja käymme 
läpi luovan kirjoittamisen peruskäsitteitä sekä lukunäytteitä. Kir-
joitamme sekä proosaa että runoa. Annamme palautetta vapaa-
ehtoisista kotitehtävistä. Kaikki perustuu luottamuksellisuuteen 
ja vapaaehtoisuuteen. Niinpä tekstinsä saa jakaa toisille, mutta 
pakko ei ole. Tehtävänantoja voi joskus kannattaa rikkoakin! Ota 
mukaan kynä ja vihko.

sanataidetyöpaja          1106135

Laitilan kirjasto 
la 12.00-14.00
13.11. 
Kirjan talon sanataiteilija
Ei kurssimaksua - Ilm. 5.11. mennessä

Sanojen sinfoniaa Lounais-Suomessa –hanke tarjoaa sanataide-
työpajan Laitilan kirjastossa syksyllä 2021. Työpajassa tutustutaan 
matalalla kynnyksellä sanataiteeseen. Työpajassa mm. leikitellään 
sanoilla monipuolisesti erilaisten tehtävien ja toimien avulla. 
Toimintaa ohjaa koulutettu sanataiteilija Turusta Kirjan talolta. 
Käytettävät materiaalit saatavilla maksutta kirjastosta. Sisältö on 
suunnattu aikuisille. Vapaa pääsy, mutta ilmoittauduthan ennak-
koon, osallistujamäärä rajattu. Yhteistyössä kirjaston kanssa.

Vauvojen ja taaperoiden väri-
kylvyt
Tule mukaan moniaistiselle värimatkalle! Lyhytkurssit on 
tarkoitettu 4-11 kk:n ikäisille vauvoille tai 12-24 kk:n ikäi-
sille taaperoille sekä heidän vanhemmilleen. Tutustumme 
väreihin ja erilaisiin materiaaleihin. Lapset saavat maistella 
ja tunnustella myrkyttömistä luonnonmateriaaleista, ku-
ten pinaatista, porkkanasta ja mustikasta tehtyjä värejä ja 
sekoittaa niitä käsillään / jaloillaan suurelle paperille. Ilma-
piiri on kiireetön ja tutkiskeleva. Ota mukaan vaihtovaat-
teet tai sotkun kestävä vaatetus! Lyhytkurssi.

Jos kurssi herättää kiinnostusta, järjestämme keväällä sa-
man aiheisen muutaman kerran lyhytkurssin.

Vauvojen värikylpy 1     1103141

Laitilan portti 
ke 9.30-10.15
13.10.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 6.10. mennessä

Vauvojen värikylpy 2    1103142

Laitilan portti 
ke 10.30-11.15
13.10. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 6.10. mennessä 

taaperoiden värikylpy 1    1103151

Laitilan portti 
to 9.30-10.15
14.10. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 7.10. mennessä

taaperoiden värikylpy 2    1103152

Laitilan portti 
to 10.30-11.15
14.10. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 7.10. mennessä

taiteen perusopetus
Käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteel-
lista ja tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 
yleisen oppimäärän mukaan. Käsityökoulun kokonaan 
suorittaminen kestää 5 vuotta Tavoitteena on oppia il-
maisemaan itseään käsityön osa-alueilla. Opintokokonai-
suudet ovat Pukeutuminen, Esine- ja tekstiiliympäristö, 
Palveluympäristöt sekä Rakennetut ja luonnonympäristöt. 
Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, 
tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuo-
linen tuntemus ja hallinta kehittyvät. Käsityökoulussa mm. 
ommellaan, punotaan, kudotaan, värjätään ja painetaan 
kangasta, betoni ja metalliverkkotöitä ja kirjotaan. Kevääl-
lä järjestetään Lasten kuvataidekoulun kanssa yhteisnäyt-
tely kirjastoon. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun. 

 
lasten ja nuorten käsityökoulu, 
alkavat          1104101

Laitilan portti 
ti 15.15-17.00
31.8.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 60 € ja kevät 60 €
Ilm. 24.8. mennessä

Ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuodesta eteenpäin. 
Ryhmällä on kevätlukukaudella yksi lauantaiopiskelupäi-
vä, josta sovitaan opettajan kanssa erikseen.

lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 1         1104102

Laitilan portti 
ma 15.15-17.30
30.8.-13.12. ja 17.1.-16.5.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 65 € ja kevät 65 €
Ilm. 23.8. mennessä 

lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2         1104103

Laitilan portti 
ke 15.15-17.30
1.9.-8.12. ja 19.1.-11.5. 
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 65 € ja kevät 65 €
Ilm. 25.8. mennessä

lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 3         1104104

Laitilan portti 
to 15.15-17.30
2.9.-9.12.  ja 20.1.-19.5.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 65 € ja kevät 65 €
Ilm. 26.8. mennessä

sanataide

Käden taidot

joulupaja aikuinen-lapsi        1104107

Laitilan portti 
la 10.00-14.00
27.11.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 19.11. mennessä

Joulupajakurssi tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudu-
taan aikuisen tiedoilla. Kurssimaksu yhdeltä parilta 10 €. Kurssilla 
tehdään sytykeruusuja ja tonttuja. Lyhytkurssi.

melkein kaikkea lasista        1104109

Varppeen koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
20.11.-21.11.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 12.11. mennessä

Monipuolisesti lasista eri tekniikoin. Ikkunatöitä, valaisimia, ko-
ruja ym. Tutustu tiffany-tekniikkaan, lasimosaiikkiin, lasinsulatuk-
seen. Ota mukaasi musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi (lasille), 
muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä, viivain, sakset. 
Laseja ja tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus mak-
setaan opettajalle 8 €. Lisätietoja opettajalta puh. 050 559 0056.
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ommellaan vaatteita  
arkeen                         1104124

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
14.9.-12.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 7.9. mennessä

Kurssilla ommellaan mukavia vaatteita arkeen. Trikoo- ja college-
kankaista saat ommeltua saumurilla niin t-paidat, tunikat, hup-
parit, hamoset, legginsit kuin collegehousutkin arkeen. Kangas 
on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla help-
poja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan.

ommellaan vanhasta uutta 1104125

Kappelimäen koulu
ti 17.30-20.30
19.10.-9.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 12.10. mennessä

Sovita, ompele, muodista, korjaa. Tule mukaan ompelemaan 
kotiin tai itsellesi jotain uutta. Myös keskeneräiset työt valmistu-
vat kätevästi kurssin aikana. Nyt voit hyödyntää olemassa olevia 
materiaaleja kuten farkkuja, trikoopaitoja tai verhoja sekä muo-
distaa vanhoja vaatteita. Opettajalla on helppoja kaavoja, joten 
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Opiston Peda.net-
sivuilla ideoita ompeluun. Lyhytkurssi.

ompelun arkitaidot          1104127

Kappelimäen koulu 
ke 17.30-20.30
15.9.-1.12. ja 19.1.-6.4.
Ompelija Jaana Renvall
Kurssimaksu syksy 39 € ja kevät 39 €
Ilm. 8.9. mennessä

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

neule ja virkkaus          1104131

Laitilan kirjasto 
to 17.15-19.30
16.9.-2.12. ja 20.1.-7.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 38 € ja kevät 38 € 
Ilm. 9.9. mennessä

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

nypläys            1104134

Kappelimäen koulu 
ma 18.00-21.00
20.9.-22.11. ja 17.1.-4.4.
Vaatturi Terhi Manni
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 €
Ilm. 13.9. mennessä

Nypläystä raumalaisten mallien mukaan vanhoille ja uusille har-
rastajille. Jokainen saa edetä omaan tahtiinsa. Kokoontuminen 
syksyllä 6 kertaa ja keväällä 7 kertaa. Syksyn päivät: 20.9., 27.9., 
11.10., 25.10., 8.11 ja 22.11. Kevään päivät: 17.1., 24.1., 7.2., 14.2., 
7.3., 21.3 ja 4.4.

Kehrätään pellavaa ja villaa  1104136

Kauppilan umpipihamuseo
la 10.00-16.00
11.9.
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 4.9. mennessä

Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiemmin kehrännyt, 
tule kertaamaan jo opittua. Kurssilla kehrätään värttinällä ja ru-
killa lankaa pellavasta tai villasta. Voit ottaa mukaan oman rukin, 
värttinöitä on opistolla. Omaa kehrättävää materiaalia voi ottaa 
mukaan tai ostaa pellavaa kurssin ohjaajalta. Mikäli haluat lainata 
opiston rukkia, ota yhteys toimistoon p. 040 535 6822. Lyhytkurs-
si.

Käsityökahvila           1104139

Kappelimäen koulu - Joka toinen viikko 
to 17.00-20.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5.
FM Piia Allén
Kurssimaksu syksy 38 € ja kevät 38 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

Kahvipussikurssi           1104142

Kappelimäen koulu 
to 18.00-20.15
16.9.-4.11. ja 20.1.-10.3.
Brita Laine
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

Kankaankudonta   1104105

Leinmäen kylätalo 
ti 18.00-20.15
14.9.-7.12. ja 18.1.-12.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 7.9. mennessä

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Ku-
dotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstii-
lejä. Kudotaan valmiiden mallien mukaan tai niitä muun-
nellen. Omat ideat tervetulleita. Tarvittaessa tutustutaan 
myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentami-
sen eri työvaiheisiin, kudonnan työvälineisiin sekä perus-
sidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tul-
la mukaan. Ryhmä ei kokoonnu syyslukukaudella viikolla 
41 eikä kevätlukukaudella viikolla 8.

Kankaankudonta   1104106

Padon yhteistalo 
to 18.00-20.15
16.9.-9.12. ja 20.1.-21.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 9.9. mennessä

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Ku-
dotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstii-
lejä. Kudotaan valmiiden mallien mukaan tai niitä muun-
nellen. Omat ideat tervetulleita. Tarvittaessa tutustutaan 
myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentami-
sen eri työvaiheisiin, kudonnan työvälineisiin sekä perus-
sidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tul-
la mukaan. Ryhmä ei kokoonnu syyslukukaudella viikolla 
41, kevätlukukaudella viikolla 8 eikä kiirastorstaina 14.4.

Kankaankudonta a          1104110

Vihtorintorin kädentaitotila 
ma 11.00-13.15
20.9.-13.12. ja 17.1.-4.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 13.9. mennessä

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

Kankaankudonta B         1104111

Vihtorintorin kädentaitotila 
to 18.00-20.15
23.9.-9.12. ja 20.1.-7.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 16.9. mennessä

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

Kankaankudonta         1104112

E. Elon koulu 
ma 18.00-20.15
20.9.-13.12. ja 17.1.-4.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 13.9. mennessä

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 

valmiiden mallien tai muunnelmien mukaan myös uutta 
ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin ohjattuna yh-
teistyönä.

Kankaankudonta         1104113

Itäkulman nuorisoseurantalo 
ti 14.00-16.15
21.9.-7.12. ja 18.1.-5.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 14.9. mennessä

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä.

Kankaankudonta         1104114

Suontaan koulu 
ti 18.00-20.15
21.9.-7.12. ja 18.1.-5.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 14.9. mennessä

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

Kankaankudonta         1104115

Palttila 
ke 15.00-17.15
22.9.-8.12. ja 19.1.-6.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 15.9. mennessä

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

Kankaankudonta         1104116

Untamalan kylätalo Ventola 
to 13.30-15.45
23.9.-9.12. ja 20.1.-7.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 16.9. mennessä

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä.

Kankaankudonta         1104117

Soini, Kouma 
pe 10.00-12.15
24.9.-10.12. ja 21.1.-8.4.
Artenomi Ulla Laihonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 17.9. mennessä

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä.
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syyskivaa yhdessä aikuisen  
kanssa                  1104159

Laitilan portti 
ma 10.00-12.00 ja ti 10.00-12.00
11.10.-12.10.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 4.10. mennessä

Yhteistä tekemistä syyslomalle lapsille ja vanhemmille, isovan-
hemmille, kummeille tai muilla aikuisille. Painetaan juureksilla ja 
syksyn lehdillä kankaaseen kivat kuviot ja ommellaan tästä taide-
teoksesta jumppakassi yhdessä oman aikuisen kanssa. Lisäksi on 
mahdollista tehdä yhdessä nappulapeli. Ilmoittaudutaan lapsen 
tiedoin. Tarvikemaksu sisältyy hintaan. Lyhytkurssi.

puutyöpiiri, veisto ja  
sähkökitaran valmistus        1104160

Kappelimäen koulu 
ke 17.30-21.15
22.9.-8.12. ja 26.1.-13.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €
Ilm. 15.9. mennessä

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

naisten puutyöpiiri  
keskustassa                   1104161

Kappelimäen koulu 
ma 18.00-21.00
13.9.-29.11. ja 17.1.-11.4.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu syksy 65 € ja kevät 65 €
Ilm. 6.9. mennessä

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

puutyö a                   1104162

Väkkäräntie 306, Seppälä 
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 18.1.-5.4.
Opettajana Mauri Keskitalo
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 7.9. mennessä

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

puutyö B                   1104163

Väkkäräntie 306, Seppälä 
ke 18.00-20.15
15.9.-1.12. ja 19.1.-6.4.
Ohjaajana Matti Halminen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 8.9. mennessä

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

huonekalujen kunnostus      1104164

Kappelimäen koulu 
to 18.00-21.00
16.9.-25.11. ja 20.1.-31.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu syksy 38 € ja kevät 38 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

jalkineiden valmistus          1104166

Suutarinliike Mikkonen 
to 17.30-20.30
16.9.-9.12. ja 20.1.-14.4.
Suutari Harri Mikkonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan suutarin opissa erilaisia nahkajalkineita jal-
kojen mitat huomioiden. Myös muut nahkatyöt, kuten esimerkik-
si reput ja vyöt ovat mahdollisia. Vaihtoehtoja on lastenkengästä 
bootsiin ja huopatossuun. Kurssimaksun lisäksi materiaalimaksu, 
joka on esim. noin 100 € bootseista tai noin 60 € puolikengistä. 
Kengät voi valmistaa myös edullisesti kierrätysmateriaaleista. 
Kurssi ei kokoonnu 14.10. eikä 24.2.

perinnepuukkokurssi a         1104167

Kappelimäen koulu 
ti 18.00-21.00
14.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu syksy 38 € ja kevät 38 €
Ilm. 7.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen puukko. Käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan myös uusiomateriaaleja, kuten 
auton jousia ja laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita mu-
kaan kurssille. Kurssi kokoontuu viikolla 41. Koululaisten talvilo-
maviikolla 8 ei kokoonnuta.

perinnepuukkokurssi B         1104168

Kappelimäen koulu 
ke 18.00-21.00
15.9.-1.12. ja 19.1.-13.4.
Puukkoseppä Risto Mikkonen
Kurssimaksu syksy 38 € ja kevät 38 €
Ilm. 8.9. mennessä

Katso kuvaus edellä.

metallityö            1104171

Kappelimäen koulu 
to 17.30-20.30
16.9.-2.12. ja 20.1.-7.4.
Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
Kurssimaksu syksy 44 € ja kevät 44 €
Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla saa ohjausta metallitöiden valmistamiseen, materiaalien 
hankintaan ja turvallisiin työskentelytapoihin. Voit tehdä kodin 
tarve- tai koriste-esineitä kynttilälyhtytelineestä takkasettiin. 
Kurssimaksuun lisätään materiaalimaksu, joka laskutetaan erik-
seen kurssin päättyessä. Kurssi ei kokoonnu syyslukukaudella 
viikolla 41 eikä kevätlukukaudella viikolla 8.

hopealusikkakorut          1104174

Kappelimäen koulu 
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
25.9.-26.9.
Korumuotoilija Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 17.9. mennessä

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

Kielet

suomea ulKomaalaIsIlle / 
FInnIsh For ForeIGners
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkotason kursseja 
ulkomaalaisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja 
niissä on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kurs-
seilla. Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne ovat ilmai-
sia osalle opiskelijoista (esim. niille, joilla on voimassa ole-
va kotoutumissuunnitelma). Kurssit pyritään järjestämään 
niin, että ne sopivat myös vuorotyössä oleville. Tunteja on 
1-2 kertaa viikossa, pari oppituntia kerralla. Osa kursseista 
sisältää myös opiskelua verkossa. Useimmat kurssit alka-
vat syyskuun puolivälissä (viikko 37). 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.8. klo 18:00. 
Kursseille ilmoittaudutaan verkossa, opiston sivulla 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkat tiedot 
kursseista tulevat verkkosivuille muutama päivä aikai-
semmin. Kurssitiedot löytyvät elokuun alussa myös 
opiston Peda.net verkkoympäristöstä osoitteessa  
peda.net/vk/kielet/suomi. Ilmoittaudu ajoissa! Lisätie-
toja kieltenopettajalta (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
tai puh. 044 585 3100). 

We organize Finnish language courses for foreigners, both 
beginners’ and more advanced levels. Some courses are 
part of our normal programme and the fees are the same 
as on our other courses. Other courses are financed by 
separate funding and they are free of charge for some stu-
dents (for example for those who have a valid integration 
plan). We try to organize our courses so that they are suit-
able also for those who work in shifts. Lessons are once or 
twice a week, two lessons per day. Some courses include 
also online studies. Most courses start in mid-September 
(week 37). 

Enrollment starts on Wednesday, August 18 at 
18:00. You should sign up online, on our webpage  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Detailed informa-
tion on our courses will be available there already a few 
days earlier. The same course information can also be found 
on our Peda.net learning platform in early August, address 
peda.net/vk/kielet/suomi. Make sure you sign up on time!  
For more info, contact language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

moottorisahaveiston  
peruskurssi                    1104176

Kaukan kyläkoti 
la 9.00-15.00 ja su 9.00-15.00
18.9.-26.9.
Timo Kulmala
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 10.9. mennessä

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

Verhoilu                            1104188

Kappelimäen koulu 
ti 16.30-21.00
14.9.-23.11. ja 18.1.-5.4.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu syksy 53 € ja kevät 53 €
Ilm. 7.9. mennessä

Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä käsityöverhoiluna. 
Ensimmäisellä kerralla puretaan verhoilu ja tehdään materiaali-
tilaukset, joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan. Mukana 
kannattaa olla oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, 
pihdit yms. työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen 
ja niittien poistamiseen. Kurssi ei kokoonnu 22.2.

lasinsulatus            1104191

Varppeen koulu
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
23.10.-24.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 €  - Ilm. 15.10. mennessä

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista tasotöitä, lau-
tasia, vateja, valaisimia, koruja ym. Voit myös tehdä pieniä sula-
tustöitä ulos ripustettavaksi puihin tai metallikehikkoon. Sulatus-
laseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, 
lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta vedenpitävä ohutkär-
kinen tussi, piirustuspaperia. Sulatettavista töistä sulatusmaksu 
työn koon mukaan. Työkalukorvaus 6e opettajalle. Lisätietoja voit 
kysyä op. 050 559 0056. Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille.
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Vi ses!            1202111

Varppeen koulu
ti 17.30-19.00
14.9.-30.11.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Ruotsin kielen alkeiskurssi, joka alkaa aivan alkeista, mutta ete-
nee melko ripeään tahtiin. Sopii myös niille, jotka ovat esim. kou-
lussa ruotsia jo opiskelleet, mutta kaikki on unohtunut. Kirjassa 
käydään läpi peruskielioppi ja opitaan monipuolisesti arkipäivän 
tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Keskeisenä tavoitteena on kehit-
tää suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta käyttää ruotsin kieltä. 
Oppikirjana Vi ses!, svenska för nybörjare (Otava). Taitotaso A1.

everyday english 1          1203115

Varppeen koulu
ti 17.30-19.00
14.9.-30.11.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Alkeistason englannin kurssi noin vuoden kieltä opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Everyday English 1, Eng-
lantia aikuisille (Finn Lectura). Kurssin alussa kerrataan kirjan al-
kuosan tärkeimmät asiat, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 3. 
Taitotaso A1.

everyday english 2          1203121

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
16.9.-2.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

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

stepping stones 2          1203151

Varppeen koulu
ma 18.30-20.00
13.9.-13.12.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen 
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka haluavat laajentaa sa-
navarastoaan ja kehittää muutenkin englannin kielen taitojaan. 
Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa 
- harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja su-
juvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn Lec-
tura). Taitotaso B1-B2. Lähitunteja ei ole ihan joka viikko, mutta 
tämä tarkentuu syksymmällä.

refresh your english          1203161

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 9.30-12.00
22.10.-30.10.
Opettaja John Swallow
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 14.10. mennessä

Practice your English in an intensive short course (two weekends). 
This course is ideal for those who wish to practice their English 
language skills with other students and a native English teacher. 
We will speak only English in class and use a variety of enjoyable 
learning methods. The course is suitable also for foreigners who 
don’t speak Finnish. Materials provided by the teacher.

hallo! 1            1204111

Varppeen koulu
ti 19.15-20.45
14.9.-30.11.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Saksan kielen kurssi vasta-alkajille ja kertaukseksi vähän sak-
saa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu, että kaikki on unohtunut. 
Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja 
selviytymään erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielellä. Sa-
malla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja elämän-
menoon. Oppikirjana Hallo! 1, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A1.

Kafe piter 1, jatko          1206121

Varppeen koulu
to 17.30-19.00
16.9.-2.12.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Venäjän kurssi kieltä pari kolme vuotta opistossa opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös kertauskurssiksi kieltä 
vähän enemmänkin joskus opiskelleille. Oppikirjana Kafe Piter 1 
(Finn Lectura), kappaleesta 10 eteenpäin. Taitotaso A1.

espanjan alkeiskertaus         1207121

Varppeen koulu
ke 18.00-19.30
3.11.-8.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 18.10. mennessä

Oletko opiskellut joskus espanjan alkeita vuoden tai pari (esim. 
opistossa Buenas migas 1), mutta kaikki on unohtunut? Nyt on 
mahdollisuus kerrata unohtuneita alkeita loppusyksyn lyhytkurs-
silla. Kurssilla käymme läpi kielen perusrakenteita ja tavallisissa 
arjen viestintätilanteissa ja matkaillessa tarvittavaa sanastoa. Tai-
totaso A1. Lyhytkurssi. Mikäli kiinnostusta on, voidaan kevätluku-
kaudella järjestää espanjan jatkokurssi.

parliamo italiano           1208132

Varppeen koulu
ma 17.00-18.30
13.9.-13.12.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

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

Viittomat puheen tukena 1  1298111

Varppeen koulu
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-13.15
12.11.-27.11.
Tulkki Mari Ahtiainen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 29.10. mennessä

Joudutko työssä tai vapaa-aikanasi tilanteisiin, joissa toivoisit 
osaavasi edes vähän viittomia? Tai tarvitsetko kotona lähiomai-
sesi kanssa viittomia puheen tukena? Marraskuussa kolmena 
viikonloppuna kokoontuvalla kurssilla opiskellaan arkipäivän elä-
mässä tarvittavia viittomia ja harjoitellaan niiden käyttöä puheen 
ohessa. Kurssi sopii sekä vasta-alkajille että aiemmin viittomiin 
tutustuneille, jos tuntuu, että kaikki on unohtunut. Opettajan 
materiaali. Lyhytkurssi.

meie keelesild           1298121

Varppeen koulu
ma 19.30-21.00
13.9.-29.11.
FM Karmen Tomson
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla viron kielen opiskelu aloitetaan aivan alusta. Opitaan pe-
russanastoa, muun muassa aika- ja kohteliaisuusilmauksia sekä 
lukusanoja. Aihepiireinä ovat esimerkiksi perhe ja matkustami-
nen. Opitaan perusrakenteita ja verrataan näitä suomen kielen 
rakenteisiin. Kielen oppimisen ohessa kurssilla tutustutaan viro-
laiseen kulttuuriin ja elämään. Tervetuloa opiskelemaan sukukiel-
tä virolaisen opettajan kanssa! Oppikirja: Meie keelesild (Otava 
2017).

eläkeläisten atk- 
kertauskurssi                    3401101

Laitilan kirjasto
to 12.00-15.00
30.9.-28.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 13 € - Ilm. 24.9. mennessä

Kurssilla kerrataan  rauhalliseen tahtiin atk-taitoja, kuten Win-
dowsin hallintaa, sähköpostin ja internetin käyttöä, sekä tutus-
tutaan samalla kaikille tärkeisiin verkkopalveluihin ja turvalliseen 
asiointiin niissä. Aiheet voivat olla osittain myös kurssilaisten 
toiveitten mukaisia. Kurssi sopii kaikille tietotekniikan peruskäy-
tön kertausta kaipaaville ja myös aivan aloittelijoillekin. Kurssille 
kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä kirjas-
tossa ei ole erillisiä opetuskoneita. Myös oman älypuhelimen tai 
tabletinkin voi halutessaan ottaa kurssille mukaan ja esittää niistä 
itseä askarruttaneita kysymyksiä. Kirjastossa on langaton verkko 
Internet-yhteyttä varten. Syyslomaviikolla 41 ei opetusta.

opi koodaamaan hauskalla  
tavalla                              3401121

Kappelimäen koulu
ti 17.00-20.00
9.11.-30.11.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 3.11. mennessä

Kurssilla opit koodauksen perusasiat hauskalla ja helpolla tavalla. 
Koodaushan ei ole vain pelien tekemistä, vaan se liittyy tavatto-
man moneen alueeseen. Koodaus on toimintaohjeiden laatimis-
ta ja niiden kirjoittamista, mihin kuuluu myös alustavana poh-
dinta ja miettiminen. Mitä ohjeisiin eli koodiin pitäisi kirjoittaa? 
Vasta tämän jälkeen siirrytään koodin puhtaaksikirjoittamiseen, 
joka meidän kurssillamme tehdään helposti hiirellä eli ei koo-
dia itse kirjoittamalla. Kurssilla käytettävässä koodausohjelma 
Scratch:issa luodaan animaatioita, ja on enemmän kuin todennä-
köistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia ja tapahtumia 
animaatioon sitä testatessaan. Kurssille kannattaa ottaa mukaan 
oma kannettava tietokone, johon tarvittavat ohjelmat asenne-
taan ohjatusti, ja käytetään sitä myös opiskelussa. Opiskelutilassa 
on langaton verkko.

adobe photoshop – valokuvat  
kuntoon                              3401122

Kappelimäen koulu
to 17.00-20.00
4.11.-25.11.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu 25 € - Ilm. 28.10. mennessä

Kurssilla tutustutaan Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelman 
perusteisiin. Tällä kurssilla opit muokkaamaan kuvistasi laaduk-
kaita ja julkaisukelpoisia. Opit kuvankäsittelyn perustoimintoja: 
rajaat ja poistat objekteja, retusoit ja yhdistelet valokuvia. Leiki 
värillä ja tehosteilla. Kurssilla on mahdollista myös skannata pa-
perikuvia tai piirroksia digitaaliseen muotoon ja käsitellä niitä. 
Työskentely tapahtuu omalla kannettavalla tietokoneella ja 
omalla ohjelmalisenssillä. Huom! Kurssin kustannuksissa tulee siis 
huomioida lisenssimaksu, josta kurssilainen vastaa itse. Lisätiedot 
lisensseistä sähköisessä opetusohjelmassa.

avoin atk- ja älylaitepaja      3401131

Kappelimäen koulu
ke 17.00-20.00
15.9.-15.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkai-
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut oman tietokoneen tai 
älylaitteiden kanssa. Ota tarvittaessa oma laite mukaasi, harjoi-
tella voi myös opetuskoneiden kanssa. Kokoontumiskerrat ovat 
15.9., 22.9., 24.11. ja 15.12. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa 
kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Tietotekniikka
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retki: Kalastuksen salat       7198107

Retkikohde, lähtö Laitilan kaupungintalon pihalta 
ma 16.00-20.00
6.9.
Vesa-Pekka ja Eeva Rantamaa
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 30.8. mennessä

Tervetuloa tutustumaan ammattimaisen kalaliikkeen toimintaan 
sekä kuulemaan lisää kalastuksesta, kalojen loimutuksesta, savus-
tamisesta sekä fileoinnista. Nähdään, miten kalaa savustetaan pe-
rinteisellä tavalla tiiliuunissa leppäpuuta polttamalla ja kuullaan 
vinkkejä loimuttamiseen. Lisäksi päästään näkemään, miten kala 
fileoidaan oikein. Tavataan Laitilan kaupungintalolla klo 16.00. 
Pyritään mahdollisuuksien mukaan yhdistämään kyytejä ja jatke-
taan siitä yhdessä omilla autoilla kohti Pyhämaata. Tutustuminen 
alkaa Kalaliike V. Rantamaan tiloissa klo 17.00 (Ihamontie 244, 
23930 Pyhämaa). Kurssimaksu sisältää tuotantotiloihin mentäes-
sä tarvittavan suojavarustuksen sekä tarvikemaksun. Lyhytkurssi.

sieniretki            7198206

Huomaa! Opi tunnistamaan sieniä -luento järjestetään en-
nen sieniretkeä to 16.9. Lisätiedot sivulta 5.

Retkikohde, lähtö Kalannin SEO:lta 
su 9.30-12.45 
19.9. 
Kauppasienineuvoja Matti Becker 
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 17.9. mennessä

Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä. Säänmukainen varus-
tus. Lähdetään omilla autoilla tai kimppakyydeillä Kalannin SEO:lta 
klo 17.00. Kurssimaksun 10 e/perhe voi maksaa käteisellä paikan 
päällä. Kurssi ei sovellu alle kouluikäisille lapsille. Lyhytkurssi.

miehet keittiössä          8102111

Kappelimäen koulu
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11.  ja 18.1.-5.4. 
Seppo Helenius
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 € 
Ilm. 7.9. mennessä

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

sushin perusteet           8102112

Kappelimäen koulu
to 17.30-20.30
7.10.
Keittiömestari Juuso Alamäki
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 30.9. mennessä

Tule tutustumaan sushin valmistukseen. Opitaan sushin valmis-
tuksen perustietoutta sekä käytännössä että teoriassa. Valmis-
tetaan erilaisia sushilajikkeita, jotka nautitaan illan päätteeksi. 
Materiaalimaksu (15-20 €) käytettyjen raaka-aineiden ja tarvik-
keiden mukaan maksetaan opettajalle. Lyhytkurssi.

Cocktailpalat           8102114

Kappelimäen koulu
la 9.00-12.00
30.10. 
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 23.10. mennessä

Uppoudutaan cocktailpalojen eli pienten herkkupalojen maail-
maan. Testataan erilaisia suolaisia ja makeita reseptejä ja saadaan 
uusia ideoita toteuttaa tarjoilut, vaikka pikkujouluihin. Ota mu-
kaan rasia kotiin vietäville leivonnaisille. Materiaalimaksu makse-
taan opettajalle käytettyjen raaka-aineiden mukaan. Lyhytkurssi.

pullapitkot            8102115

Kappelimäen koulu
la 9.00-12.30
2.10.
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 25.9. mennessä

Opetellaan yhdessä tekemään mehevä pullataikina ja sovelta-
maan taikinasta erilaisia pullapitkoja. Harjoitellaan letittämään 
pullapitko neljällä säikeellä ja tekemään hurmaavia täytepitkoja. 
Materiaalimaksu 5 € maksetaan suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Käytännön taidot
Kokkikurssi 9-12-vuotiaille   8102125

Kappelimäen koulu
ke 15.00-17.30
20.10.-3.11. 
Kotitalousopettaja Taina Salo
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. 13.10. mennessä

Kurssilla opitaan kokkauksen perustaitoja ja yhteistyötä ryhmän 
kanssa, maistellaan ehkä uusia makuja ja ruokia. Kurssin ensim-
mäinen kerta keskittyy hyviin välipaloihin. Toisella kerralla ope-
tellaan leipomaan ja kolmannella kerralla tehdään kokonainen 
ateria ryhmän taso huomioon ottaen. Kurssi soveltuu 9-12-vuo-
tiaille kokkauksesta innostuneille, joilla on iloinen ja avoin mieli 
oppia kokkauksen saloja! Varaa mukaan materiaalimaksu, joka 
kerätään joka kerta kauppakassin hinnan perusteella sekä muovi- 
tai muita rasioita jäännösruoan kotiin kuljettamiseksi, dogibägit.

sisustussuunnittelu          9999131

Kappelimäen koulu
ma 17.00-20.00
13.9.-1.11. ja 17.1.-7.3. 
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 6.9. mennessä

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

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

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

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

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

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

Katso myös Meille tulee koira -luennot sivulta 4. 
Luentosarja järjestetään Laitilassa ja Uudessakau-
pungissa.

Liikunta ja terveys

liikunta

      sovellettu lasten ja nuorten  
      liikuntaryhmä                      8301101

Kappelimäen koulu
ti 17.00-18.00
31.8.-23.11.  ja 18.1.-26.4. 
Emilia Andersson, apuohjaaja Runo Allén
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 € 
Ilm. 24.8. mennessä

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

      musiikkiliikuntaa  
       lapsille 5-10 v.                      8301102

Kappelimäen koulu
ti 18.00-19.00
14.9.-9.11. 
Annika Iiskala
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 7.9. mennessä

Musiikkiliikuntakurssille ovat tervetulleita liikkumaan ja pitä-
mään hauskaa kaikki 5-10- vuotiaat. Ohjelmassa on esimerkiksi 
pelailua, jumppailua ja toiveiden mukaista liikuntaa musiikin 
tahdissa - musiikin avulla liikunnasta tulee mielenkiintoisempaa 
ja hauskempaa. Liikkumisen lomassa myös esimerkiksi rytmita-
ju kohenee. Mukaan olisi hyvä ottaa joustavat vaatteet ja paljon 
iloista mieltä! Lyhytkurssi.

      jumppakoulu 4-6 v.              8301105

Varppeen koulu
su 12.30-13.30
5.9.-12.12. ja 23.1.-8.5. 
Ohjaajina Kiia Ihanmäki ja Verna Vuorela, 
valvojana Rakel Moilanen
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 27.8. mennessä

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

      Voimistelu 7-9 v.                   8301107

Varppeen koulu
su 11.30-12.30
5.9.-12.12. ja 23.1.-8.5.
Ohjaajina Kiia Ihanmäki ja Verna Vuorela, 
valvojana Rakel Moilanen
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 27.8. mennessä

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

      Koululaisten sählyä            8301108

Itäkulman nuorisoseurantalo 
ke 18.00-19.30
1.9.-17.11. ja 19.1.-6.4.
Ohjaajana Markus Soini
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 31.8. mennessä

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

      muksujen  
      kamppailukerho 6 v.           8301109

Laitilan urheilutalo/painisali 
to 17.00-18.00
2.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 25.8. mennessä

Kamppailukerhossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja, ku-
ten vastustajan hallitsemista matossa, ukemit eli kaatumisteknii-
kat ja heittoja. Tutuksi tulevat lisäksi judon käytöstavat ja toisen 
kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mukaan. Lisäksi opitaan ri-
paus japania judotekniikoiden ohessa. Alkuun riittävät varusteik-
si pitkähihainen paita, pitkät verryttely- tai collegehousut (joissa 
ei ole painonappeja tai vetoketjuja), sandaalit (croksit tai vastaa-
vat), joilla tullaan pukuhuoneesta harjoitussaliin, ja käsipyyhe. 
Kädet ja jalat pestään ja kuivataan ennen harjoitusta. Kurssi ei 
kokoonnu 14.10. syyslomaviikolla.

      muksujen  
      kamppailukerho 7-10 v.      8301110

Laitilan urheilutalo/painisali 
to 18.00-19.00
2.9.-2.12. ja 20.1.-5.5.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 25.8. mennessä

Judo kehittää tasapuolisesti voimaa, kestävyyttä, nopeutta, not-
keutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Junnujen kamppailuker-
hossa opetellaan vastustajan hallitsemista matossa, ukemit eli 
kaatumistekniikat ja heittoja. Tutuksi tulevat lisäksi judon käy-
töstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mukaan. 
Lisäksi opitaan ripaus japania judotekniikoiden ohessa. Alkuun 
riittävät varusteiksi pitkähihainen paita, pitkät verryttely- tai col-
legehousut (joissa ei ole painonappeja tai vetoketjuja), sandaalit 
(croksit tai vastaavat), joilla tullaan pukuhuoneesta harjoitussa-
liin, ja käsipyyhe. Kädet ja jalat pestään ja kuivataan ennen harjoi-
tusta. Kurssi ei kokoonnu 14.10. syyslomaviikolla.
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      junnujen kamppailukerho  
      9-12 v.                  8301111

Laitilan urheilutalo/painisali 
to 19.00-20.00
2.9.-2.12. ja 20.1.-5.5.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 25.8. mennessä

Jatkoryhmässä kerrataan jo harjoiteltuja tekniikoita, matto- ja 
pystyottelua eli randoria ja opetellaan uusia tekniikoita. Varus-
teena kaikilla judopuku eli judogi, sandaalit (croksit tai vastaa-
vat), joilla tullaan pukuhuoneesta harjoitussaliin, ja käsipyyhe. 
Kädet ja jalat pestään ja kuivataan ennen harjoitusta. Junnujen 
kamppailukerhossa aikaisemmin mukana olleet tai keltaisen vyö 
tekniikat hallitsevat. Kurssi ei kokoonnu 14.10. syyslomaviikolla.

      Karate nuorille                 8301113

Kappelimäen koulu
ke 18.00-19.00
1.9.-8.12. ja 19.1.-18.5.
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 25.8. mennessä

Nuorten karate -kurssilla harjoitellaan Shito Ryu -tyylin taiste-
lulajin perustekniikoita. Tunti keskittyy kehon liikkuvuuden ja 
vartalon hallinnan parantamiseen. Ohjelma sisältää harjoituksia 
kuviteltua vastustajaa vastaan; lyönti- ja potkuharjoituksia, estä-
mistä sekä taistelutekniikkaa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille, 
ikä n. 7-14 v. Varusteina urheiluhousut ja t-paita, ei kenkiä. Shito 
Ryu style -karatekurssin vetäjä on mustan vyön omaava Marian 
Dumitru. Kurssin opetuskieli on suomi/englanti. 

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

      luovaa ja toiminnallista  
      liikuntaa nuorille               8301131

Laitilan Urheilutalo
ti 15.00-16.30
14.9.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 6.9. mennessä

Haluatko päästä harjoittelemaan uusia liikkumisen tapoja ja lei-
kittelemään liikkeen kanssa? Tämän tunnin harjoituksissa pääset 
liikkumaan kokonaisvaltaisesti omista lähtökohdistasi käsin sekä 
kokemaan uutta liikkeen avulla. Ohjatut liikeharjoitukset vahvis-
tavat lihasvoimaasi, liikkuvuuttasi ja kuntoasi. Opit myös uusia 
liikkeellisiä taitoja ja kehonhallintaa. Tunnit kehittävät luovuutta 
ja liikkeellisiä ongelmanratkaisutaitoja. Työskentelemme vaihte-
levasti itsenäisesti omaa liikettä aistien ja tutkien, pareittain tai 
pienissä ryhmissä. Tuntien lopussa pysähdymme tekemään ke-
honhuoltoa ja rentoutumaan.

      Kuntosaliharjoittelua nuorille  
      14 v. alkaen                         8301136

Kuntokeskus Kuntokukko 
ke 15.00-16.15
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4. 
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 8.9. mennessä

Hei sinä nuori, joka haluat kehittää lihasvoimaasi ja oppia kun-
tosaliharjoittelua, joka on kehittävää, hauskaa ja motivoivaa! 
Tällä kurssilla opit erilaisia lihaskuntoharjoituksia, jotka kehittä-
vät monipuolisesti ja kohdennetusti lihaskunnon eri osa-alueita. 
Harjoittelemme liikkeistä oikeat tekniikat ja sopivat painot ja näin 
voit turvallisesti lähteä omatoimisesti treenaamaan juuri sinulle 
sopivaa lihaskuntoa. Opit myös havainnoimaan harjoittelusi vai-
kutusta ja huomioimaan omaa kehittymistä kokonaisvaltaisesti. 
Kurssi sopii kaikille nuorille, jotka haluavat aloittaa kuntosalihar-
joittelun, tai sinulla voi jo olla vähän kokemusta siitä, mutta halu-
at nostaa harjoittelusi uudelle tasolle.

            arjen  
             itsepuolustustaitoja    8301114

Laitilan urheilutalo/painisali 
ti 18.00-19.00
14.9.-12.10.
Veli-Matti Uusikartano / Susanna Aulin
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla harjoitellaan erilaisia itsepuolustusharjoitteita arjen 
mahdollisiin uhkatilanteisiin. Tämän kurssin jälkeen opiskelijalla 
on käsitys itsepuolustuksen perusteista. Kurssi soveltuu kaikille 
itsepuolustuksesta kiinnostuneille. Viiden kerran lyhytkurssi.

      lempeä hathajooga            8301115

Opistotalo 
la 13.00-14.30
2.10.-11.12. ja 22.1.-6.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 24.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja 
notkistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymi-
sellä ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla jooga-
liikkeillä, jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa 
ja mieltä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanotta-
maan harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme ker-
taa. Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat 
keskittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyyn-
tymään. Mukaan oma matto ja joustava asu. Ei opetusta 6.11. ja 
12.2. Ryhmä kokoontuu myös talvilomaviikolla 8.

            sunutakan Filipino  
            boxing                        8301116

Laitilan Urheilutalo
ti 19.00-20.00
14.9.-12.10.
Veli-Matti Uusikartano / Susanna Aulin
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 6.9. mennessä

Filippiiläinen nyrkkeily sisältää lyöntien lisäksi myös tarttumisia 
ja potkuja. Laji on puhtaasti liikunnallinen ja tekniikkapohjainen 
eikä siinä otella toista vastaan. Kurssi soveltuu kaikille, jotka ha-
luvat kehittää kuntoaan hauskan ja monipuolisen lajin avulla. 
Viiden kerran lyhytkurssi.

      lempeä hathajooga            8301117

Urheilutalo 
ke 17.45-19.15
6.10.-8.12. ja 19.1.-30.3.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 € 
Ilm. 28.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja not-
kistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymisellä 
ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla joogaliikkeil-
lä, jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa ja miel-
tä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanottamaan 
harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme kertaa. 
Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat kes-
kittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyynty-
mään. Mukaan oma matto ja joustava asu. Ei kokoontumista 16.2. 
Ryhmä kokoontuu myös talvilomaviikolla 8.

      äijäjooga                      8301118

Urheilutalo 
ke 19.30-21.00
6.10.-8.12. ja 19.1.-30.3.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu syksy 24 € ja kevät 24 €
Ilm. 28.9. mennessä

Äijäjooga on hathajoogaa ja harjoitus perustuu Suomen jooga-
liiton ohjeistukseen, jossa harjoitus alkaa aina virittäytymisellä ja 
siitä edetään pikkuhiljaa kohti harjoituksen tavoiteasanaa. Harjoi-
tusohjelma on mukautettu äijille sopivaksi. Äijäjoogan kehittäjä, 
Veikko Tarvainen, sanoo sen soveltuvuudesta mm. “Mitä jäykem-
pi äijä, sen parempi”. Harjoitus on jokaiselle mahdollinen. Kaikes-
sa rauhassa kukin venyy oman mittansa ja aikansa. Ei kilpailua 
vaan keskittymistä omaan kehoon ja mieleen. Sama ohjelma 
tehdään kolme kertaa. Mukaan tarvitaan joustava, lämmin asu ja 
oma alusta. Kurssi kokoontuu myös talvilomaviikolla 8.

      tanssillinen liikunta  
      ja kehonhuolto           8301119

Laitilan Urheilutalo
ma 18.30-20.00
13.9.-29.11. ja 17.1.-2.5.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kokonaisvaltaisesti kehoa ja mieltä liikuttavaa liikettä erilaisissa 
musiikillisissa tunnelmissa. Tanssillinen liikunta avaa kehoa, ke-
hittää rytmitajua, tasapainoa ja liikkeen hallintaa. Tärkeintä ei ole 
osata askelia juuri oikein, vaan liikkeestä nauttiminen ja tanssin 
ilo. Mitään ei tarvitse osata ennakkoon, harjoittelemalla löydät 
uusia liikelaatuja ja itseilmaisua. Tunneilla teemme myös moni-
puolisia lihaskuntoliikkeitä ja avaamme kehon liikelaajuuksia 
hengittävillä liikkuvuusharjoituksilla, unohtamatta loppurentou-
tusta. Tervetuloa mukaan tanssilliseen liikkeen löytöretkeen! 

            päivätanssit           8301125

Laitilan Urheilutalo
to 12.00-13.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tunnilla tanssitaan yksin tuttuja lavatanssilajeja. Kurssilla opit 
samalla eri lavatanssiaskeleiden perusteita kuntoilun ohella. Ko-
reografiat pidetään helppoina, joten mukaan pääsee tottumatto-
mampikin tanssija. Tärkeintä tunnilla on hauskanpito ja kuntoilu 
lavatanssimusiikin tahtiin. Tunti soveltuu kaikille.

      liikkuvuus ja vahva  
      keskusta                      8301127

Laitilan Urheilutalo
to 9.00-10.15
16.9.-9.12. ja 20.1.-28.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Liikkumisen ja hyvinvointimme keskiössä on vahva ja liikkumistam-
me tukeva keskusta. Tällä tunnilla haemme liikkuvuutta kokonais-
valtaisesti koko keholle kehoa avaavin liikkein ja teemme keskivar-
taloamme vahvistavaa lihaskuntoa sekä dynaamista ja hengittävää 
kehonhallintaa. Tunti on kokonaisuudessaan lempeä ja se kehittää 
kehonhallinnan lisäksi tasapainoa, liikkuvuutta ja vahvuutta. Jokainen 
työskentelee omista lähtökohdistaan käsin ja tunneilla ohjaaja antaa 
jokaisen kunnolle sopivia liikevariaatioita. Tunti päättyy ihanaan ren-
toutukseen ja harjoituksen integroimiseen arjessa olemiseemme.

            naisten kuntojumppa  
            ilta              8301129

Laitilan Urheilutalo
ma 17.30-18.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-2.5.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Iloista ja energistä kokonaisvaltaista liikuntaa musiikin kanssa! 
Tunneilla teemme lämmittelyn ja mukaansatempaavaa helppoa 
askellusta, jossa välillä voimme nostaa sykettä ja välillä tehdä rau-
hallisemmin liikettä aistien. Lihaskunto- ja kehonhallintaosiossa 
työskennellään oman kehonpainon kanssa, joskus myös välineitä 
käyttäen. Tunti kehittää lihaskuntoa, koordinaatiota, kehonhallin-
taa, liikkuvuutta sekä parantaa ryhtiä. Tunti sopii kaikille.

            toiminnallinen harjoittelu  
            aikuisille            8301132

Laitilan Urheilutalo
ti 17.00-18.15
14.9.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 6.9. mennessä

Tällä tunnilla pääset haastamaan itseäsi, liikkumaan uusiin ulottu-
vuuksiin ja löytämään kokonaisvaltaisempaa tapaa liikkua! Vaihtele-
vat harjoitukset kohottavat sykettä ja lihaskuntoa, mutta pääset myös 
keskittymään liikkeen virtaan pystyssä ja lattiatasolla. Harjoitusten 
avulla kehität liikeaistimustasi eli proprioseptiikkaa, jonka vahvista-
minen auttaa sinua kokonaisvaltaisesti vastaamaan haasteisiin muus-
sakin liikuntaharjoittelussa. Tunti sopii kaikille, jotka ovat kiinnostu-
neita löytämään itseään kolmiulotteisessa liikkeessä ja tutkimaan 
kehityksellisiä tai eläinten liikkumisen kaltaisia liikkeitä yhdessä liik-
kuen, kunnon kehittyminen ja uusien liikkeiden kokeminen on taattu!

      rVp                      8301135
Varppeen koulu
ti 19.00-20.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Liikunnan tuntiopettaja Magdalena Norrgård 
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 6.9. mennessä

Hikinen harjoitus, jossa keskitytään reisien, pakaroiden ja vatsan 
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alueen vahvistamiseen. Liikkeet on sovitettu musiikkiin, mikä 
auttaa kuntoilijaa ennakoimaan omaa harjoitteluaan. Tunti sisäl-
tää mm. hyppyjä ja kyykkyjä, mutta kyseiset liikkeet voi suorittaa 
vaihtoehtoisella, kevyemmällä tavalla. Tämä tekee tunnista jo-
kaiselle perustason liikkujalle sopivan. Tunneilla tarvitaan alusta, 
oma lisäpaino ja juomapullo. Kurssi ei kokoonnu 12.10. syysloma-
viikolla.

            miesten vuoro liikkua  8301138

Kodjalan koulu 
ti 18.45-20.15
14.9.-7.12. ja 18.1.-19.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 €
Ilm. 6.9. mennessä 

Monipuolista liikuntaa yhdessä liikkuen! Tunneilla haetaan hikeä 
pintaan erilaisissa liikuntamuodoissa pallopeleistä jumppaan. 
Harjoittelemme myös peleihin liittyviä lajitaitoja, milloin tekniik-
kaan keskittyen, milloin leikkimielisen kisailun avulla. Monipuoli-
suutta harjoitteluun tuo tehokkaat lihaskunto-osiot, unohtamat-
ta liikkuvuutta ja kehonhuoltoa. Tervetuloa mukaan liikkumaan ja 
oppimaan taitoja uusien ja tuttujen lajien pariin!

      Feldenkrais-työpaja 1:  
      Kehontuntemusta liikkeen  
      avulla                   8301139

Laitilan Urheilutalo
la 10.00-13.00
18.9.
Feldenkrais-ohjaaja ja liikunnanopettaja 
Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 10.9. mennessä

Feldenkrais-menetelmä on kehollista liikkeen avulla oppimista, 
jossa sanallisesti ohjatut harjoitteet syventävät tietoisuutta ke-
hon yhteyksistä. Työskentely sopii kaikille, jotka haluavat liikkua, 
tuntea ja ajatella vaivattomasti. Feldenkrais-tunneilla harjoittelu 
on kokemuksellista ja tutkivaa, ja jokainen työskentelee omista 
lähtökohdistaan käsin. Herkistymällä aistimaan sitä, mikä meille 
on luontaista, ja löytämällä uudenlaista liikkeen virtausta voim-
me kokea kokonaisvaltaisempaa tapaa olla ja liikkua. Tervetuloa 
leikittelemään liikkumisen uusilla mahdollisuuksilla!

      Feldenkrais-työpaja 2:  
      Kehontuntemusta teemalla  
      hengitys                   8301140

Laitilan Urheilutalo
la 10.00-13.00
23.10. 
Feldenkrais-ohjaaja ja liikunnanopettaja 
Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 15.10. mennessä

Tiedämme, että elämämme on riippuvainen kyvystämme hengit-
tää, mutta emme välttämättä tietoisesti ajattele, miten tapamme 
hengittää ja sen laatu ovat yhteydessä myös elämämme laatuun. 
Saatamme tarpeettomasti ja tiedostamattamme hengittää ra-
joittuneesti, johtuen esim. kivusta tai vanhasta tottumuksesta. 
Työpajassa voit liikkeen avulla, ohjaajan sanallisessa opastuk-
sessa, oppia tulemaan tietoiseksi vapaan ja täyden hengityksen 
esteenä olevista lihasjännityksistä ja vanhoista tottumuksistasi. 
Selkiyttämällä kehonkuvaasi ja palauttamalla liikkeen avulla ke-
hon luonnolliset yhteydet voit oppia hengittämään vapaammin 
ja syvemmin. Työpaja sopii kaikille.

      Feldenkrais-työpaja 3: juoksijan  
      liikkeentuntemus                8301141

Laitilan Urheilutalo
la 10.00-13.00
20.11. 
Feldenkrais-ohjaaja ja liikunnanopettaja 
Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 12.11. mennessä

Haluatko löytää taloudellisempaa juoksutapaa ja vahvistaa 
jalkojesi nivelten liikkuvuutta ja liikkeen hallintaa, jolloin juok-
suaskeleen liike-energia vie sinua eteen päin etkä rasita keho-
asi tarpeettomasti? Feldenkrais-työskentely on liikkeen kautta 
oppimista, jossa aistimalla liikkeen virtausta voit löytää uusia 
hermostollisia yhteyksiä vanhojen totuttujen tilalle. Sanallisesti 
ohjatut harjoitukset ovat tutkivia ja hienovaraisia ja niiden avulla 
voit löytää uutta keveyttä juoksuusi. Työpajassa työskennellään 
lattialla vaihtelevien liikkeellisten teemojen parissa ja se sopii kai-
kille, jotka haluavat vahvistaa erityisesti jalkojen ja keskivartalon 
kehontuntemustaan ja liikkeentajua.

      Combat	fitness	 									8301143

Kappelimäen koulu
ke 19.00-20.00
15.9.-8.12. ja 19.1.-18.5.
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 7.9. mennessä

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

Powerful and energetic workout includes kicking and punching 
drills. Moves are based on techniques of martial arts. Training is 
a challenging set of exercises that will raise your heartbeat, im-
prove coordination and muscular fitness. Workout is suitable 
for anyone who wants to develop their physical condition, burn 
calories and learn self-defence techniques. Notice! Teaching lan-
guage is English/Finnish.

      Vahvista ja vetreytä: liikettä    
      niska-hartia-alueelle          8301144

Laitilan Urheilutalo
to 10.30-11.30
16.9.-9.12. ja 20.1.-28.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tällä tunnilla lämmittelemme kokonaisvaltaisesti kehoa lempein 
ja avaavin liikkein. Löydämme liikkuvuutta ja liikkeen hallintaa, 
joka auttaa sinua pitämään huolta niska-hartiaseudustasi tunnin 
jälkeenkin. Tunti sopii kaikille ja ohjaaja tarvittaessa opastaa jo-
kaisen kunnolle sopivat variaatiot eri liikkeisiin.

           naisten kuntoliikuntaa  
           Itäkulmalla                     8301147

Itäkulman nuorisoseurantalo 
to 18.30-19.30
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Bodyweight-ohjaaja Taru Nieminen
Kurssimaksu syksy 17 € ja kevät 17 €
Ilm. 8.9. mennessä

Näillä tunneilla hiki pintaan ja hymy huulille. Liikutaan monipuo-
lisesti käyttäen apuna omaa kehonpainoa tai välineitä (kuminau-
ha, villasukka...). Kahta samanlaista tuntia ei kanssani ole. Mukaan 
vesipullo, hikipyyhe, jumppapatja ja asenne! 

     liikuntaa Itäkulmalla          8301149

Itäkulman nuorisoseurantalo 
ti 18.00-19.30
21.9.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Ohjaajana Leena Soini
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 €
Ilm. 13.9. mennessä

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

     Ikämiesten kuntopiiri         8301149

Laitilan Urheilutalo
to 19.00-21.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-28.4.
Ohjaaja Jari Kiveinen
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

     Frisbeegolfin	alkeiskurssi		8301151

Laitilan pururata 
ti 16.30-19.00, pe 16.30-19.00 ja la 12.00-14.00
18.9.-1.10.
Slow hand Jari Kiveinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 10.9. mennessä

Kurssi on tarkoitettu frisbeegolfin aloittamisesta kiinnostuneille. 
Aikaisempi heittokokemus ei ole tarpeellista. Kurssi on kaiken-
ikäisille. Käymme läpi frisbeegolfin aloitukseen tarvittavat väli-
neet, erolaiset heittotekniikat, lajin säännöt ja radalla noudatetta-
van etiketin ym. Kurssi opettaa perustiedot lajin harrastamiseen. 
Kiekkoja löytyy opettajalta. Jos on omat kiekot, ota ne mukaan. 
Aloituskerta: Palmusen frisbeegolfrata. Koko ryhmä. Jatkossa: Lai-

tilan pururadan rata. Ti tai Pe - puolikas ryhmä. Eli kolme kokoon-
tumiskertaa / osallistuja. Lyhytkurssi.

            päivän kuntojumppa    8301154

Laitilan Urheilutalo
to 13.00-14.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 8.9. mennessä

Kuntojumppa tarjoaa monipuolisen kokovartalotreenin. Tunnilla 
yhdistyvät tehokkaasti lihaskunto, kestävyys ja notkeus. Se kehit-
tää monipuolisesti kunnon eri osa-alueita ja tehdään oman kun-
totason mukaan, tästä syystä tunti sopii kaikille. Tunti ei sisällä 
askelkuvioita. Tarvitset oman jumppa-alustan.

      sydänliikkuja                      8301165

Laitilan Urheilutalo 
ma 16.00-17.00
13.9.-29.11. ja 17.1.-2.5.
Johanna Lapinniemi
kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 6.9. mennessä

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

      liikkuen vireyttä ja vetreyttä:  
      tuolijumppa                      8301171

Laitilan opistotalo 
ke 13.00-14.30
15.9.-8.12. ja 19.1.-27.4.
Liikunnanopettaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tunnilla annamme liikkeen virrata jäseniimme ja musiikin rytmis-
sä vahvistamme lihaksia helppojen liikkeiden avulla. Monipuoli-
set liikkeet ja niiden aistiminen ja kokeminen kehittää liikkuvuut-
ta, tasapainoa ja lihaskuntoa. Liikunta antaa vahvistusta arjessa 
toimimiseen sekä monipuolisuutta ja mielen vireyttä. Työskente-
lyssämme korostuu ajatus, että voimme antaa liikkeen liikuttaa 
itseämme ja nauttia liikkeestä! Tunnit päättyvät kehoa ja mieltä 
avaavaan rentoutukseen. Jokainen työskentelee omista lähtö-
kohdistaan käsin ja yhdessä tekeminen antaa tukea ja tsemppiä!

       Kuntoliikunta yli  
       65-vuotiaille                      8301172

Laitilan Terveyskoti 
ti 10.15-11.15
14.9.-30.11. ja 18.1.-26.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 18 € ja kevät 18 €
Ilm. 6.9. mennessä

Ikääntyneille sopivaa musiikkiliikuntaa, jonka sisältö ja ohjaaja 
vaihtelevat. Mukaan ei tarvita omia välineitä. Ohjelmat kuormit-
tavat ja virkistävät sopivasti koko kehoa.

            Ikäihmisten  
            kuntosali a              8301183

Laitilan Terveyskoti 
ti 13.00-14.00
14.9.-30.11. ja 18.1.-26.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 6.9. mennessä

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

            Ikäihmisten  
            kuntosali B              8301184

Laitilan Terveyskoti 
to 11.00-12.00
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 8.9. mennessä

Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu senioriliikunnan vaih-
toehdoksi. Ohjauksessa käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja 
sisältää alkulämmittelyn lisäksi harjoittelua kuntovälinein ja 
ikäihmisille suunnitelluin laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava 
venyttelytuokio.
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       Vesijumppa B            8301192

Laitilan uimahalli 
ke 19.00-19.45
15.9.-1.12. ja 19.1.-27.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 7.9. mennessä

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

            Vesijuoksu            8301193

Laitilan uimahalli 
ma 19.45-20.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 € 
Ilm. 6.9. mennessä

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

       erityisryhmien  
       vesiliikunta            8301195

Laitilan uimahalli 
ke 18.00-18.45
15.9.-8.12. ja 19.1.-27.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 7.9. mennessä

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

pieni päätös päivässä           8302103

Varppeen koulu - Joka toinen viikko
ma 17.00-18.00
20.9.-29.11. ja 10.1.-4.4.
Pieni päätös päivässä -painonhallintaohjaaja 
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 13.9. mennessä

Pieni päätös päivässä -painonhallintaohjelma on Diabetes- ja 
Sydänliiton kehittämä kurssi, jolla käydään läpi ruoka-, liikunta-, 
ja terveystottumuksia ja muutosten avulla pyritään vähitellen 
kohti pysyvämpää painonhallintaa. Kurssiin sisältyy punnitus 
kehonkoostumusvaa’alla kurssin alussa, lopussa ja puolivälissä. 
Mukaan muistiinpanovälineet.

avustajakurssi            8302140

Laitilan Terveyskoti 
to 16.30-18.00
30.9.-14.10. 
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 23.9. mennessä

Eväitä omaishoitajille ja vapaaehtoisille avustajille. Kurssilla anne-
taan avustamisen käytännön opetusta ja vinkkejä arkeen, kuten 
miten avustan pyörätuoli/rollaattori -liikkujaa tai miten autan 
heikkokuntoista siirtymisissä. Tietoa erilaisista avustamistilanteis-
ta. Kurssilla kuullaan myös eri sairauksien tuomista rajoitteista, 
apuvälineistä ja etäyhteyksistä.
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            Ikäihmisten  
            kuntosali C              8301185

Laitilan Terveyskoti 
to 9.45-10.45
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 8.9. mennessä 

Ohjattu reipas ja turvallinen harjoittelu senioriliikunnan vaihtoeh-
doksi. Ohjauksessa käytetään tanssiorkesterimusiikkia ja sisältää al-
kulämmittelyn lisäksi harjoittelua kuntovälinein ja ikäihmisille suun-
nitelluin laittein. Tunnin lopuksi hyvä ja kattava venyttelytuokio.

       allasvoimistelu a               
             8301186

Laitilan Terveyskoti 
ti 12.00-12.45
14.9.-30.11. ja 18.1.-26.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 6.9. mennessä

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

       allasvoimistelu B               
             8301187

Laitilan Terveyskoti 
to 11.00-11.45
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 8.9. mennessä

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

       allasvoimistelu C               
             8301188

Laitilan Terveyskoti 
pe 10.30-11.15
17.9.-3.12. ja 21.1.-29.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 9.9. mennessä

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

       65+ ulkoiluryhmä           8301189

Laitilan Terveyskoti 
ma 10.30-11.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Terveyskodin ohjaajat
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 6.9. mennessä

Ohjattu reipas ja turvallinen sauvakävelylenkki tai keppijumppa. 
Tunnin alussa alkulämmittely, jonka jälkeen lähdetään ulkoilemaan. 
Tunnin lopuksi venyttelytuokio. Lähtö Poukanvillen pihalta. Sään-
mukainen varustus. Kävelysauvoja on myös lainattavissa. Otetaan 
hitaimmatkin huomioon. Tunti pidetään tarvittaessa sisätiloissa.

       Vesijumppa a            8301191

Laitilan uimahalli 
ma 19.00-19.45
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Uimahallin ohjaaja
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 6.9. mennessä

Tehokasta ja monipuolista jumppaa uimahallin vesijumppa-altaassa. 
Käytössä erilaisia vesiliikuntavälineitä lihaskunto- ja jumppaliikkeiden 
tehostamiseen. Tunti on sopivan tehokas ja soveltuu parhaiten työikäi-
sille. Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu.

terveys ja ensiapu
naisten lantiopohjan  
hyvinvointi                    8302105

Laitilan Terveyskoti 
ma 16.30-17.30
13.9.-11.10. 
Terveyskodin fysioterapeutit Paulina Iiskala 
ja Jenni Lehto
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 6.9. mennessä

Heikot lantionpohjalihakset saattavat olla syynä esimerkiksi virt-
sankarkailuun, joka on yleisempi vaiva kuin ihmiset uskovatkaan. 
Lantionpohjalihasten joustavuus heikkenee ikääntyessä. Virtsan-
karkailu ei ole sairaus eikä edes kuulu normaaliin ikääntymiseen. 
Jokapäiväiset toiminnot, kuten nauraminen, yskiminen, tavaroi-
den nostaminen tai jopa kävely saattavat aiheuttaa kiusallista 
vaivaa. Kurssin tavoitteena on parantaa elämänlaatua tunnista-
malla ja vahvistamalla lantionpohjalihasten toimintaa. Tietoisuus 
lantionpohjanlihaksista parantaa koko kehon hallintaa.

eteeriset öljyt
Aidot ja puhtaat eteeriset öljyt ovat luonnon omia antimia, 
jotka ovat peräisin kasveista ja puista. Ne eivät ole pelkkiä 
tuoksuja, vaan niitä voi hyödyntää monin eri tavoin mm. 
kodin- ja kauneudenhoidossa sekä kehon ja mielen hyvin-
voinnissa.

eteeriset öljyt arjessa    8302157

Kappelimäen koulu
su 17.30-19.30
19.9. 
Hanne-Maria Nieminen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 12.9.  mennessä

Eteerisiä öljyjä käytetään tuoksuteltuna, paikallisesti ihol-
le sekä erilaisissa DIY-resepteissä. Ravintolisäöljyillä voi 
maustaa juomia, ruokia ja leivonnaisia. Kurssilla opitaan 
eteeristen öljyjen käyttötavoista, saadaan käyttövinkkejä 
sekä tuoksutellaan ja maistellaan niitä!

luonnonmukainen koti:  
dIy-paja         8302159

Kappelimäen koulu
su 17.00-19.30
3.10. 
Hanne-Maria Nieminen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 26.9. mennessä

Keskustelemme kemikaalittomasta kodista ja valmistam-
me luonnonmukaisia tuotteita eteerisiä öljyjä hyödyntä-
en: pyykkietikkaa, puhdistuspommeja, sokerikuorinta-
ainetta ja suklaanaamion. Tarvikemaksu 15€/hlö sisältyy 
kurssimaksuun.

tasapainoryhmät        
Laitilan Terveyskoti 
Terveyskodin fysio- ja toimintaterapeutti
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Pienryhmässä harjoitellaan ja opitaan mitä asioita tulee 
huomioida vahvemman tasapainon saavuttamiseksi. Tun-
neilla annetaan tietoa tasapainoon vaikuttavista tekijöistä 
ja niitä pyritään yhdistämään toiminnallisiksi harjoitteiksi 
arkiaskareisiin, jolloin turvallista harjoittelua on helppo 
jatkaa kotona. Harjoitteet pyritään muokkaamaan jokai-
selle sopiviksi kuntotaso huomioiden. Ohjauksessa kes-
kitytään lihasvoima- ja tasapainoharjoituksiin tavoitteena 
parempi liikkumisturvallisuus. Sopii kaikenikäisille.

tasapaino- 
ryhmä a              8302124

ke 10.30-11.30
15.9.-1.12.  ja 19.1.-27.4.

tasapaino- 
ryhmä B               8302125

pe 9.30-10.30
17.9.-3.12.  ja 21.1.-29.4. 

niska- ja selkäryhmät        
Laitilan Terveyskoti
Terveyskodin fysioterapeutit Jenni Lehto 
ja Piia Luukkanen
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Kolottaako selkä, juiliiko niska? Niska-selkäryhmässä kiinni-
tetään huomiota rangan hyvinvointiin liittyviin tekijöihin. 
Ryhmässä etsitään hyvä ryhti, harjoitellaan parantamaan 
liikkuvuutta, koordinaatiota ja lihastasapainoa. Ryhmä on 
tarkoitettu pienistä niska-, hartia- tai selkävaivoista kärsiville.

niska- ja selkäryhmä a    8302121

ma 15.30-16.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4. 

niska- ja selkäryhmä B    8302122

ti 15.30-16.30
14.9.-30.11. ja 18.1.-26.4.
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merelliset illat              1301201

Kulttuurikeskus Cruselli
to 18.00-20.00
23.9.-16.12.  
Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila
Ei kurssimaksua

Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdis-
tyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset illat 
jatkuvat tuttuun tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja maksuttomia 
kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. Syksyn illat klo 18-
20. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat: 
23.9. Jarmo Saarinen: Uudenkaupungin Kala Oy;
21.10. Kauko Isotupa: Mereen hautaaminen
18.11. Marjo T. Nurminen: Itämeren tarina: Karttojen matkassa 
keskiajalta nykyaikaan 
16.12. Jari Ruotsalainen: Merimiesten tatuoinnit. 
Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 11, 
Uusikaupunki).

merihistorian perinnepiiri    1301204

Hotelli Aquarius
to 18.00-19.30
16.9.-9.12.  
Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila
Kurssimaksu 20 €

Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin merihis-
toriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka 
tarkoituksena on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen ke-
rääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia 
tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Tarpeen mukaan kokoon-
tumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum 
Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät syyskaudella: 16.9., 
30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11. ja 9.12. Kokoontumispaikkana 
hotelli-ravintola Aquariuksen Waltikka- tai Wellamo-kabinetti, 
jollei toisin ilmoiteta.

perinnepiiri           1301221

Wahlbergin museotalo
ma 13.00-14.30
6.9.-13.12.  
VTM Matti Jussila
Kurssimaksu syksy 5 € ja kevät 5 €

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin menneisyydestä sekä 
vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään myös sopivia 
vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös tehostaa paikallisen 
perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Kokoonnutaan syksyllä 
6.9., 11.10., 8.11. ja 13.12. Kevään aikataulu kevätohjelmassa.

perinnepiiri           1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula 
to 18.00-19.30
9.9.-2.12.  
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto
Kurssimaksu syksy 5 € ja kevät 5 €

Vaihtuvia aiheita ja alustuksia Lokalahden paikallishistoriasta. Pe-
rinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 18 
Paanulassa. Syyskaudella kokoonnutaan 9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12. 
Kevään aikataulu kevätohjelmassa.

perinnepiiri           1301224

Pyhämaan Nuorisoseurantalo 
to 13.00-14.45
23.9.-2.12.  ja 13.1.-7.4.  
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu syksy 5 € ja kevät 5 €

Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan kylistä jul-
kaistaviin kyläkirjoihin. Syksyn aikataulu: 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 
18.11. ja 2.12. Kevään aikataulu: 13.1., 3.2., 17.2., 10.3., 24.3. ja 7.4.

historia

Kulttuuri

muut yhteiskunnalliset 
aineetYhteiskunta, historia, 

kulttuuri, opetus ja 
luonto

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 
monipuolisen kattauksen etäopetusta,   
tutustu tarjontaan s. 36 

Karjalainen perinnepiiri        1301225

Kräkin talo 
ti 14.00-15.45
21.9.-30.11.  ja 18.1.-12.4.  
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu syksy 5 € ja kevät 5 €

Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä 
aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. Kevään kokoontumiset 
18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 12.4. 

historiailtapäivät          1301228

Kräkin talo 
ke 14.00-16.00
22.9.-20.10.  
Museolehtori, FM Tiina Hero
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 15.9. mennessä

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan suomalaisen arjen 
kulttuurihistoriasta! Syksyn teemana on, miten naisen arki ko-
tona ja töissä on muuttunut vuosikymmenten saatossa maalla, 
kaupungissa ja lähiössä. Liikumme uusikaupunkilaisten, var-
sinaissuomalaisten ja koko Suomea koskettaneiden ilmiöiden 
parissa. Keskusteluun johdattaa Vakka-Suomeen muuttanut Es-
poon kaupunginmuseon museolehtori Tiina Hero, joka luentojen 
ja keskustelun lomassa kertoo myös omien sukulaisten tarinoita, 
jotka ovat paljastuneet sukututkimusta tehdessä. Luentojen ai-
heet syksyllä: 
22.9. Kotona ja töissä maalla: Emännän, piian ja kartanonrouvan 
arkea 1700-1800-luvulla; 
6.10. Kotona ja töissä kaupungissa: Työläisvaimon, porvarisrou-
van ja pienyrittäjänaisen arkea 1700-luvulta 1900-luvun alkuun; 
20.10. Kotona ja töissä lähiössä: Työssäkäyvän naisen koti 
1950-1970-luvulla. 
Huom! Mahdollista maksaa myös kertaluentomaksu 6 € opiston 
toimistoon luennon yhteydessä.

tutustu uuteenkaupunkiin  
pyöräillen                   1302240

Lähtö Uudenkaupungin torilta
ma 17.00-19.30 ja to 17.00-19.30
16.9. ja 20.9.  
Tuula-Riitta Karlin ja Riitta Kilkku, 
Uudenkaupungin Matkailuoppaat
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 10.9. mennessä

Olitpa sitten uusi tulokas tai ikäsi kaupungissa asunut, lähde 
tutustumaan pikkukaupungin moninaisiin kaupunginosiin ja 
niiden historiaan, tarinoihin ja nykypäivän elämään syksyisillä 
pyöräretkillä! Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäi-
senä kurssi-iltana toinen ryhmä kiertää pohjoiset kaupunginosat 
(mm. Janhua, Santtio, Hiu, Saarnisto, Ruokola), toinen eteläiset 
kaupunginosat (mm. Sorvakko, Ykskoivu, sairaala-alue, Hakamet-
sä). Seuraavana kurssi-iltana samat ryhmät kiertävät päinvastai-
set lenkit. Kilometrejä kertyy kumpanakin iltana n. 15 km ja pyö-
räilytahti on rauhallinen sisältäen pysähdyksiä evästaukoineen 
mielenkiintoisissa paikoissa, omat eväät ja juomapullo mukaan. 
Lähtöpaikka Uudenkaupungin tori (Alinenkatu 32). Kurssi järjes-
tetään yhteistyössä Uudenkaupungin matkailuoppaiden kanssa.

pyöräretki Kalannin  
historiaan                     1302241

Lähtö Uudenkaupungin torilta
su 12.00-16.00
26.9. 
Tuula-Riitta Karlin ja Riitta Kilkku, 
Uudenkaupungin Matkailuoppaat
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 19.9. mennessä

Pyöräilemme yhdessä Kalantiin, ensimmäisenä kohteena Koti-
seutumuseon piha. Pihalla evästauko, omat eväät ja juomapullo 
mukaan. Jatkamme matkaa Männäisten ruukkialueen ohitse Ka-
lannin kirkkoon. Retken aikana kuulemme Kalannin historiasta ja 
historiallisten kohteiden nykypäivästä. Paluu Uudenkaupungin 
keskustaan. Pyöräilymatka yhteensä n. 20 km. Yhteislähtö Uuden-
kaupungin torilta (Alinenkatu 32). Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Uudenkaupungin matkailuoppaiden kanssa.

Kulttuurikahvila                    1302218

ke 18.00-19.30
8.9.-8.12. 
Kurssinjohtajana KM Pirjo Koskenrouta
Ei kurssimaksua

Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja kahvitteluhet-
ki. Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ei kurssi-
maksua, mutta varaudu kullakin kerralla pieneen kahvi-/teemak-
suun. Kokoontumiset klo 18, syksyn ohjelmassa: 
8.9. Tie Uudenkaupungin rauhaan. Kävelykierros (n. 1 tunti) Uu-

denkaupungin rauhan syntysijoilla. Kaupunkiopas Riitta Kilkku. 
Kokoontuminen Pakkahuoneella. Sateen sattuessa tarinat ja kes-
kustelu sisällä.; 20.10. Teetä ja kahvia Suomessa Isonvihan ajoilta 
– suomalaista ruokakulttuuria 1700-luvulla. Tutustumme Uuden-
kaupungin Rauhanvuoden teehen ja kahviin hyvien maistiaisten 
kera. Toimittaja Pirkko Arstila. Golfravintola (Välskärintie 2 H). 
Huom! Ilmoittautumiset 13.10. mennessä Vakka-opistoon puh. 
044 585 3103 tai toimisto@vakkaopisto.fi.; 
10.11. Uudenkaupungin rauha 1721- mistä siinä oli kysymys. FM 
Tomi Kangas. Demotila (Pohjoistullikatu 11).; 
8.12. Sibeliuksen päivänä joululauluja ja tarinoita Ainolasta. Jou-
lutunnelmaa ja Merettärien glögitarjoilu. KM Pirjo Koskenrouta. 
Sorvakkokoti (Sairaalakatu 12).

Ikis-luennot,  
videoluentosarja                    2198232

Kräkin talo
ke 14.00-16.00
15.9.-1.12.  
Eri asiantuntijoita
Luentomaksu 5 € / kerta

Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa 
Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat käsittelevät eri aiheita 
suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien yliopisto 
on kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä tai taus-
tasta riippumatta. Luentosarjaa seurataan syyslukukaudella Krä-
kin talossa keskiviikkoisin klo 14-16. Syksyn aikataulu ja aiheet: 
15.9. Rokotusten mahdollisuudet ja uhat. LT, ylilääkäri Hanna 
Nohynek, THL.; 27.10. Aivojen hyvä elämä. Professori, aivotutkija 
Minna Huotilainen, Helsingin yliopisto.; 1.12. Kaunis elämä, kau-
nis ihminen ja kaunis maailma. Professori emeritus Esko Valtaoja, 
Turun yliopisto.

sijoittamisen peruskurssi     3202210

Pohitullin koulu 
ma 17.00-18.30
13.9.-18.10.  
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
Kurssimaksu 60 € - Ilm. 6.9. mennessä

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

osakesijoittamisen kurssi    3202211

Pohitullin koulu 
ma 17.00-18.30
25.10.-15.11.  
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 18.10. mennessä

Oletko joskus miettinyt miten käytännössä ostetaan ja myydään 
suoria osakkeita? Miten löydetään mielenkiintoisia kohteita ja 
mitä pitää huomioida rakentaessaan osakesalkkunsa? Ja kun 
osakkeet on hankittu, miten kannattaisi salkkua hoitaa ja seura-
ta? Silloin tämä kurssi on juuri sinua varten! Kurssille osallistujalla 
kannattaa olla jo perustiedot sijoittamisesta. Kurssin toteuttaa 
Suomen Osakesäästäjät ry.

Taito- ja taideaineet

musiikki
uudenkaupungin bändipajat
Raatihuoneen sali
arkisin klo 12.30-15 välillä 
viikot 35-50 (ei opetusta vko 41) ja viikot 3-18 
(ei opetusta vko 8)
Musiikinopettaja, MuM Päivi Kurkilahti 
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 € 

Bändipajoissa tutustutaan musiikkiin ja yhteissoittoon laulaen, 
liikkuen, soittaen, kuunnellen ja improvisoiden. Musiikillisia pe-
rusvalmiuksia ja bändisoittoa harjoitellaan ja opetellaan moni-
puolisesti eri työtapoja käyttäen. Lukuvuoden aikana tutustutaan 
mm. seuraaviin soittimiin: piano, kitara, basso, ukulele, laattasoit-
timet, rummut ja muut rytmisoittimet. Bändipajoihin kootaan 
eri-ikäisten koululaisten ryhmiä 7-18-vuotiaille ilmoittautumisten 
mukaan, opettaja laatiin ryhmien tarkat aikataulut syyslukukau-
den alussa.
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VpK:n soittokunta          1101222

Vanha VPK:n talo torin laidalla  
ti 18.30-21.00
24.8.-14.12. ja 18.1.-24.5.  
Lehtori Kari Leino
Kurssimaksu syksy 31 € ja kevät 31 €
Ilm. 24.8. mennessä

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

Kansanmusiikkiyhtye          1101225

Pohitullin koulu 
ke 19.30-21.00
15.9.-1.12.  ja 19.1.-13.4.  
Harmonikansoitonopettaja, FK Marja-Liisa Santala
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meinin-
kiä monenlaisille musikanteille! Kaikkien soittimien soittajat ovat 
tervetulleita musisoimaan. Ei opetusta 23.2. 

laulu-Veikot           1101230

Pohitullin koulu 
ma 18.00-20.15
23.8.-13.12. ja 17.1.-16.5. 
Kuoronjohtaja Jussi Kauranen
Kurssimaksu syksy 34 € ja kevät 34 € 
Ilm. 23.8. mennessä

Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja monipuo-
lista mieskuoro-ohjelmiston valmistamista eri tilaisuuksiin. En-
simmäisellä kerralla 23.8. klo 18-19 otetaan vastaan uusien lau-
lajien ilmoittautumisia!

naiskuoro d´ameni          1101231

Pohitullin koulu 
ti 18.00-20.00
7.9.-14.12. ja 18.1.-26.4.  
Musiikinopettaja, MuM Päivi Kurkilahti
Kurssimaksu syksy 33 € ja kevät 33 € 
Ilm. 7.9. mennessä

Naiskuorossa lauletaan 2-4-äänisesti erityylisiä lauluja, mm. ke-
vyttä viihdemusiikkia ja rytmimusiikkia. Harjoitellaan äänenmuo-
dostusta ja hengitystekniikkaa. Tutustutaan myös improvisointiin 
laulaen sekä liikkeen käyttöön laulamisen ja ilmaisun tukena. Ei 
opetusta 12.10. ja 22.2. 

Gospel choir           1101232

Pohitullin koulu 
to 18.00-20.15
2.9.-16.12.  ja 20.1.-19.5.  
BA Granger Simmons
Kurssimaksu syksy 35 €  ja kevät 35 € 
Ilm. 2.9. mennessä

Jos pidät uuden oppimisesta, haluat laulaa ja oppia laulutekniik-
kaa ja äänenkäytön perusasioita sekä gospel-esiintymistä, niihin 
perehdymme näillä hauskoilla ja inspiroivilla tunneilla. Opet-
telemme koko joukon gospel-lauluja. Olet tervetullut mukaan, 
iästä, taitotasosta, rodusta ja uskonnosta riippumatta. Ja mikäli 
olet muusikko, tule ja liity bändiimme. Huom. Käytämme suomen 
ja englannin kieltä! Ilmoittautua voi myös ensimmäisellä kerralla 
paikan päällä. Ei opetusta 24.2. ja 14.4.

If you love trying new things, want to sing and learn more about 
vocal technique and gospel performance, you’re welcome to join 
us. Fun and inspiring sessions cover key aspects of vocal technique 
and gospel performance and we will learn and practice several 
gospel songs. No previous experience is necessary and all ages, 
skill levels, races, religions are welcome! Also, if you are a musician 
and want to join the band, please contact us! Teaching in English 
and Finnish. Enrolment at 1st meeting. No teaching 24.2., 14.4.

Kitaransoitto            1101241

Raatihuone 
viikot 38-50
AMK musiikkipedagogi Katri Heino
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 13.9. mennessä

Kitaransoiton yksilöopetusta kaiken tasoisille. Käydään läpi kita-
ransoiton saloja jokaisen kurssilaisen soittotaidon ja musiikillisen 
kiinnostuksen mukaan. Kaksitoista kokoontumista lukukaudessa, 
soittoaika 30 min. Kurssilaisen opetusaikataulu suunnitellaan yh-
dessä opettajan kanssa, puh. 0505739271 / Katri Heino. Ei opetus-
ta syyslomaviikolla 41. Huom! Mahdollisuus myös etäopetukseen 
osittain tai kokonaisena kurssina, sovi tästä opettajan kanssa.

Individual singing lessons  
- yksinlaulua            1101242

Kräkin talo 
ti 14.00-18.00
14.9.-14.12. ja 18.1.-26.4.  
BA Granger Simmons
Kurssimaksu syksy 110 € ja kevät 110 € 
Ilm. 14.9. mennessä

Haluatko parantaa laulutaitoasi? Oletpa sitten aloittelija tai mes-
tariluokan vokalisti, tule kehittämään äänitekniikkaasi uudelle 
tasolle. Harjoittelemme hengityksen kontrollointia, sävyjä ja 
resonanssia, äänenkorkeutta ja musiikillista intonaatiota, vo-
kaalien ja konsonanttien muodostamista ja selkeää ääntämistä. 
Äänivalmennuksessa jo pitemmälle kehittynyt laulaja voi pa-
rantaa tekniikkaansa, kehittää äänenkäyttöään ja ääntämistä ja 
valmistautua esiintymisiin. Käytössä suomen ja englannin kieli. 
Varaa varsinainen opetusaika suoraan opettajan kanssa, puh. 
045-1316446 ja ilmoittaudu sen jälkeen toimistoon puhelimitse. 
Voit varata joko puolen tunnin tai koko tunnin ohjauksen, maksu 
puolesta tunnista 110 € sl, 110 € kl, koko tunnista 220 € sl, 220 € kl. 

Do you want to improve your singing skills? Whether you are a 
beginner or a Master vocalist, this course can offer interesting 
techniques that will help you learn your voice and work towards 
developing your unique sound. Granger can help you with breath 
control and support, tone production and resonance, pitch con-
trol and musical intonation, proper formation of vowels and con-
sonants as well as clarity of words. If you are a more advanced vo-
calist vocal coaching helps you to perfect the technique, diction 
and phrasing, pronunciation and articulation. It develops your 
voice even further and prepares for performances. Guidance: 
Agree the exact teaching time with the teacher, tel. 045-1316446 
and then enroll to course by calling to the office. Course fee for 
half an hour 110 € autumn and 110 € spring, for one hour 220 € 
autumn and 220 € spring. 

ukulele            1101243

Pohitullin koulu 
ke 18.15-19.15
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4.  
Kitaristi ja musiikkipedagogi Maria Sapelkina
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Tutustutaan ukulelesoiton ihmeelliseen maailmaan. Tämän kurs-
sin aikana harjoitellaan helppoja sointuja eli säestystä ukulelella, 
melodiansoittoa ja päästään musisoimaan yhdessä. Et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta ukulelensoitosta, mutta tunnilla olisi ki-
vaa olla mukana hyvä mieli ja halu oppia uutta. Omat soittimet 
mukaan. Ei opetusta 13.10. ja 23.2.

musiikkitiedon alkeet: yleistä  
tietoutta musiikista aloittelijoille 
ja harrastajille           1101260

Kulttuurikeskus Cruselli  
ke 18.00-19.30
6.10.-27.10.  
Petri Hatakka
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 28.9. mennessä

Mozartista Madonnaan! Musiikkitiedon alkeet on kevyt johdatus 
musiikin maailmaan. Kurssilla tutustutaan länsimaisen musiikin 
eri tyylikausiin ja säveltäjiin kevyttä musiikkia unohtamatta. Kurs-
silla tutustutaan myös musiikin teorian alkeisiin. Kurssi sopii kai-
kille musiikista kiinnostuneille, musiikin harrastajille, kuorolaisille 
ja musiikkia jo opiskeleville. Lyhytkurssi.

näyttämötaide

teatteritaiteen perusopetus 
uudessakaupungissa
Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa on tarjolla yleisen 
oppimäärän mukaan. Lukuvuonna 2021-2022 kokoontuu 
kaksi ryhmää: alkavien ja jatkavien yhteinen ryhmä 7-10 v. 
sekä jatkavien yli 11 v. ryhmä. Teatteritaiteen taiteen pe-
rusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ope-
tusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja 
hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja kor-
kea-asteen koulutukseen. Teatteritaiteen opiskelun myötä 
oppilas oppii antamaan kokemuksilleen merkityssisältöjä 
ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan te-
atteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa, omakohtaista 
harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu kokemuksen ja teke-
misen kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen 
ja kokemuksellinen oppiminen.

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

Kulttuurikeskus Cruselli  
to 18.15-19.45
2.9.-16.12.  ja 20.1.-19.5.  
FM (teatterin ja draaman tutkimus) Maaret Virtanen
Kurssimaksu syksy 33 € ja kevät 33 € 
Ilm. 26.8. mennessä

Teatteritaiteen perusopetus, lasten ryhmä (7-10v.), alkavat 
ja jatkavat. Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti erilais-
ten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri-ilmaisun 
eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuorovai-
kutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta 
ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä hypätään 
turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien 
kautta. Voidaan innostua myös teatterimaskeerauksesta ja 
tutustua puvustukseen. Ei opetusta 14.10. ja 24.2. 

teatteritaiteen perusopetus, 
jatkavat alk. 11 v.        1102205

Kulttuurikeskus Cruselli  
to 16.00-18.15
2.9.-16.12.  ja 20.1.-19.5.  
FM (teatterin ja draaman tutkimus) Maaret Virtanen
Kurssimaksu syksy 51 € ja kevät 51 € 
Ilm. 26.8. mennessä

Teatteritaiteen perusopetus, jatkava nuorten ryhmä (11v. 
ja siitä ylöspäin). Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti 
erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan teat-
teri-ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua 
sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, sekä esiintyjyyttä. 
Vahvistetaan jo opittuja taitoja, päästetään mielikuvitus ja 
luovuus valloilleen, sekä kokeillaan rohkeasti uutta (esim. 
dramaturgia, lavastus, maskeeraus). Tavoitteena pieni-
muotoisen näytelmän tai kohtausdemojen esitys keväällä. 
Ei opetusta 14.10. ja 24.2. 

tanssi
Lasten ja nuorten tanssikurssit järjestetään yhteistyössä 
tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen osalta. Kursseilla 
ei ole opetusta koulujen syys- ja talvilomaviikoilla.

dance mix 7-11 v.           1105249

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 16.30-17.15
31.8.-14.12.  ja 18.1.-24.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi kokonaisuu-
deksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazztanssiin sekä 
hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordi-
naatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. 
Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa.

satubaletti 3-4 v.           1105250

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 17.15-18.00
31.8.-14.12. ja 18.1.-24.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa 
opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja ryt-
min hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja 
ja pieniä tansseja. Mukana on myös luovia harjoitteita, joissa käy-
tetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki harjoit-
teet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta 
tanssin iloa!



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2021

uusIKaupunKI

19

Kuvataidekoulu 7-8 v.  
(maanantai)       1103201

Kräkin talo  
ma 15.00-16.00
30.8.-13.12. ja 17.1.-2.5.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 49 € ja kevät 49 €

Kuvataide

satubaletti 5-6 v.           1105251

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 18.00-18.45
31.8.-14.12. ja 18.1.-24.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, jossa 
opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin ja ryt-
min hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasentoja 
ja pieniä tansseja. Mukana on myös luovia harjoitteita, joissa käy-
tetään hyödyksi lapsen omaa liikemielikuvitusta. Kaikki harjoit-
teet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta 
tanssin iloa!

satubaletti 7-11 v.          1105252

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 18.45-19.45
31.8.-14.12. ja 18.1.-24.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perus-
asentoja ja pieniä tansseja. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau-
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa!

dance mix alkaen 12 v.          1105254

Pohitullin ryhmäliikuntasali  
ti 19.45-20.45
31.8.-14.12. ja 18.1.-24.5.  
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu syksy 85 € ja kevät 85 € 
Ilm. 24.8. mennessä

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi kokonaisuu-
deksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazztanssiin sekä 
hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordi-
naatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. 
Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa.

lasten ja nuorten kuvataide- 
koulu uudessakaupungissa 
Kuvataidekoulussa annetaan yleisen oppimäärän mukais-
ta taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Koulussa saa 
ohjausta kuvalliseen ilmaisuun ja se tarjoaa työtilat ja ma-
teriaalit taiteellista työskentelyä varten. Kuvataiteen pe-
rusopinnot koostuvat tasolta toiselle etenevistä kokonai-
suuksista ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti 5-19-vuotiaille. 
Kurssimaksu laskutetaan kahdessa erässä, puolet syksyllä 
ja puolet keväällä ja se sisältää tunneilla käytettävät ma-
teriaalit. Kuvataidekoulu kokoontuu Kräkin talossa Sanna 
Halmeen ja Auli Sormusen johdolla. Kuvataidekouluun on 
hyvä ottaa mukaan jokin taiteilijatakki (essu, iso paita tms.) 
suojaamaan vaatteita. Kuvataidekoulussa ei järjestetä 
opetusta koulujen syys- ja talvilomaviikoilla. Ilmoittaudu 
syksyllä alkaviin ryhmiin viimeistään viikkoa ennen ope-
tuksen alkua. Vapaita tai vapautuvia paikkoja voi tiedustel-
la opiston toimistosta läpi vuoden.

Kuvataidekoulu 9-10 v.  
(maanantai)       1103202

Kräkin talo  
ma 16.15-17.30
30.8.-13.12. ja 17.1.-2.5.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 50 € ja kevät 50 €

Kuvataidekoulu 5-6 v.  
(maanantai)       1103203

Kräkin talo  
ma 17.45-18.45
30.8.-13.12.  ja 17.1.-2.5. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 € 

Kuvataidekoulu 7-8 v.  
(tiistai)        1103204

Kräkin talo  
ti 14.30-15.30
31.8.-7.12. ja 18.1.-26.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 49 € ja kevät 49 €

Kuvataidekoulu 9-10 v.  
(keskiviikko)     1103205

Kräkin talo  
ke 15.00-16.15
1.9.-8.12. ja 19.1.-27.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 50 € ja kevät 50 €

Kuvataidekoulu 5-6 v.  
(keskiviikko)     1103206

Kräkin talo  
ke 16.30-17.30
1.9.-8.12. ja 19.1.-27.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €

Kuvataidekoulu 11-12 v.  
(keskiviikko)       1103207

Kräkin talo  
ke 17.45-19.15
1.9.-8.12.  ja 19.1.-27.4.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 61 € ja kevät 61 €

Kuvataidekoulu 11-12 v.  
(perjantai)      1103208

Kräkin talo  
pe 14.30-16.00
3.9.-10.12. ja 21.1.-6.5. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 61 € ja kevät 61 €

Kuvataidekoulu yli 13 v.  
(tiistai)      1103210

Kräkin talo  
ti 17.30-20.30
31.8.-7.12. ja 18.1.-26.4.  
Taiteilija Auli Sormunen
Kurssimaksu syksy 75 € ja kevät 75 €

tiistaimaalarit, päiväryhmä  1103225

Kräkin talo
ti 11.00-13.45
14.9.-30.11.  ja 18.1.-12.4. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €  
Ilm. 7.9. mennessä

Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastuksesta 
hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen: välinei-
nä akryyli- tai öljyvärit, vesivärit, tai pastellimaalaus. Voit valita 
omimman tekotapasi ja kehitellä itsellesi sopivia aiheita yksilölli-
sessä ohjauksessa. Harjoittelemme sommittelua, värioppia ja tek-
niikkaa myös joidenkin pienten tehtävien avulla. Ei opetusta 22.2.

torstaimaalarit, päiväryhmä 1103226

Kräkin talo 
to 10.00-12.45
16.9.-2.12.  ja 20.1.-14.4.
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Torstaimaalareissa edetään yksilöllisesti omaa ilmaisua kehittäen. 
Kurssilla käydään läpi sommittelua, värioppia ja maalaustekniik-
kaa ja voit kokeillen löytää itsellesi parhaiten sopivan tyylin ja te-
kotavan. Voit siis tulla mukaan, vaikka olisit vasta aloittelemassa 
harrastusta. Ei opetusta 24.2.

Kuvataide, Kalanti          1103235

Kalannin yläkoulu  
to 17.30-20.15
16.9.-2.12. ja 20.1.-14.4. 
Taiteilija Juhani Nordman
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 € 
Ilm. 9.9. mennessä 

Pääosin öljy- ja akryylimaalaukseen keskittynyt ryhmä, myös pas-
tellimaalaus ja vaikka piirtäminenkin tarvittaessa mukana. Aihei-
den omakohtaista kehittelyä, sommittelua, värioppia ja eri maa-
laustekniikoita. Vasta-alkajat ja nuoret ovat tervetulleita mukaan, 
opetus on yksilöllistä. Ei opetusta 24.2.

Bullet journal - lempeää arjenhal-
lintaa muistikirjan avulla     1103240

Kräkin talo 
la 12.00-15.15
18.9.
Graafinen suunnittelija, yrittäjä Sari Härkönen-Rand 
(Design Sarandia)
 Kurssimaksu 12 € - Ilm. 10.9. mennessä

Tule etsimään tasapainoisempaa ja toimivampaa arkea bullet 
journal -muistikirjan ja arjenhallintatekniikoiden avulla. Bullet 
journal eli bujo on suosittu menetelmä henkilökohtaisten asioi-
den, ideoiden, tavoitteiden tai vaikkapa kalenterin organisoimi-
seen. Kurssin aikana toteutetaan yhdessä sivut omiin muistikir-
joihin, tutustutaan tehtävälistatekniikoihin ja pohditaan hyvän 
arjen kulmakiviä. Mukaan tarvitset oman muistikirjan ja muistiin-
panovälineet. Kirjakaupoista löytyy runsaasti bujoiluun sopivia 
muistikirjoja (pisteillä tai ilman) ja tarvikkeita. Myös opettajalta 
on ostettavissa tarvikkeita, kuten sivellintusseja. Erityiskurssi.

elävän mallin piirtäminen    1103241

Kräkin talo 
la 10.00-15.00 ja su 10.00-15.00
25.9.-26.9.  
Kuvataiteilija Sanna Halme
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 17.9. mennessä

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

muotokuvamaalaus          1103242

Kräkin talo 
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
20.11.-28.11.  
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 11.11. mennessä

Opi maalaamaan elävästä mallista! Tällä kurssilla kiinnitetään 
huomio myös mallin yllä oleviin vaatteisiin ja niiden materiaalin 
tuntuun. Huomataan valon ja varjon vaikutus maalaukseen. Malli 
luonnostellaan aluksi kevyesti hiilellä maalauspohjalle. Kurssille 
tarvitset hiiltä, säämiskän palan tai pehmeää kangasta, öljy- tai 
pastellivärit. Öljyväreille tarvitset maalauspohjan, pastelliväreille 
pastellipaperia. Kurssipäivien aikana pidetään 30 min lounastau-
ko ja 15 min kahvitauko. Erityiskurssi.
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ompelun aamu B           1104210

Kräkin talo - Joka toinen viikko 
ke 10.00-13.00
15.9.-24.11. ja 19.1.-30.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, saumurit ja ompe-
luvälineet käytettävissä kurssipaikalla. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja työvuorojesi 
mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen mukaan, 
kumpaan pääset useimmin.

ompelun ilta           1104211

Kräkin talo - Joka toinen viikko 
ke 17.30-20.30
22.9.-1.12. ja 26.1.-20.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 15.9. mennessä

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, saumurit ja ompe-
luvälineet käytettävissä kurssipaikalla. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja työvuorojesi 
mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen mukaan, 
kumpaan pääset useimmin.

nahan ompelu           1104214

Kräkin talo 
ma 17.30-20.30
13.9.-4.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 6.9. mennessä

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

ommellaan lastenvaatteita 1104215

Kräkin talo
ma 17.30-20.30
18.10.-8.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 11.10. mennessä

Tule mukaan ompelemaan lastenvaatteita. Trikoo- ja collegekan-
kaista saat helposti ommeltua saumurilla esim. paidan ja leggin-
sit tai vaikkapa mekon kurssin aikana. Kangas on hyvä kastella 
etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavoja, 
joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

ompelun viikonloppu          1104216

Kräkin talo
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
23.10.-24.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 15.10. mennessä

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

laukku purjekankaasta        1104218

Kräkin talo
la 10.00-16.00
2.10.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 24.9. mennessä

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

neulehuivit           1104222

Kulttuurikeskus Cruselli - Joka toinen viikko 
ke 17.00-19.15
22.9.-3.11.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 15.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan erilaisiin huivimalleihin ja neulotaan itselle 
mieleinen huivi. Kurssilla saat neuvoa monenlaisiin neuleteknii-
koihin aina perusteista haastaviin malleihin. Opit myös minkälai-
nen lanka erilaisiin huiveihin kannattaa valikoida ja mitä on hyvä 
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sanataide

Käden taidot

Iltahämärässä  
- pohjoismaisen kirjallisuusviikon 
avajaistilaisuus            1106221

Kalannin kirjasto  
ma 19.00-20.30
15.11.
Vapaa pääsy

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon 2021 Iltahämärässä-tilaisuus 
järjestetään Kalannin kirjastossa (Pankkitie 2). Ohjelmassa on ää-
neen lukua vuoden teemaan sopivasta teoksesta ja siihen liittyvä 
luento. Lisäksi kahvit kakun kera sekä arpajaiset. Kaikille avoimen 
tilaisuuden järjestävät Uudenkaupungin Pohjola-Norden yhdes-
sä Vakka-opiston ja Uudenkaupungin kirjastotoimen kanssa. 

runokamari            1106240

Kräkin talo - Joka toinen viikko 
ke 10.00-11.30
22.9.-1.12. ja 26.1.-6.4.  
Lehtori Riitta Kilkku
Kurssimaksu syksy 8 € ja kevät 8 € 
Ilm. 15.9. mennessä

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

elämäkerrallisen kirjoittamisen 
kurssi             1106245

Kräkin talo 
to 14.45-17.00
16.9.-2.12. ja 20.1.-14.4.  
Toimittaja, HuK Pirkko Varjo
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla kirjoitetaan muistoja oman elämän varrelta jälkipolvien 
iloksi. Kurssi sopii kaikentasoisille kirjoittajille etkä tarvitse välttä-
mättä edes tietokonetta. Kurssin kuluessa tulet yllättymään siitä, 
miten paljon voitkaan muistaa! Ei opetusta 24.2.

Kankaankudonta           1104201

Kammelan koulu  
ti 17.45-20.00
14.9.-16.11. ja 18.1.-22.3.
Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu syksy 33 € ja kevät 33 €
Ilm. 7.9. mennessä

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Kudotaan 
erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Tarvittaessa 
tutustutaan myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanra-
kentamisen eri työvaiheisiin, kudonnan työvälineisiin sekä pe-
russidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tulla 
mukaan.

Kankaankudonta           1104202

Kalannin alakoulu, Koivula A
ma 18.00-20.15
17.1.-25.4.
Artenomi Heljä Saloma
Kurssimaksu kevät 40 €

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Kudotaan 
erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstiilejä. Kudotaan 
valmiiden mallien mukaan tai niitä muunnellen. Omat ideat 
tervetulleita. Tarvittaessa tutustutaan myös kudonnan perusasi-
oihin, kuten kankaanrakentamisen eri työvaiheisiin, kudonnan 
työvälineisiin sekä perussidoksiin, joten uudetkin kudonnan 
harrastajat voivat tulla mukaan. Ryhmä ei kokoonnu talviloma-
viikolla 8. Huom.! Syyskausi jouduttu perumaan äkillisen tila-
ongelman takia.

Kankaankudonta           1104203

Tuokilan talon kudontatupa
ma 18.00-20.15
13.9.-29.11. ja 17.1.-11.4.
Käsi- ja taideteollisuusalanopettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan pe-
rusasioita. Valmistetaan tuotteita pääasiassa puuvillasta, villasta, 
pellavasta, poppanasta ja räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja pöytälii-
noja, mattoja ja muita sisustustekstiilejä. Tarpeen mukaan opetetaan 
myös kudonnan alkeita. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yhdes-
sä. Kudontakurssi sopii myös aloittelijoille. Kurssi ei kokoonnu 20.2.

Kankaankudonta           1104204

Lokalahden entinen osuuskauppa  
ke 14.00-16.15
15.9.-1.12. ja 19.1.-6.4.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 8.9. mennessä

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

nypläys             1104205

SiHy:n Demotila
to 18.00-20.15
16.9.-25.11. ja 20.1.-31.3.
Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Opiskellaan monipuolisesti nypläyksen perustietoja ja -taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. Tarkoitettu sekä aloitte-
lijoille että alkeet jo osaaville. Kurssi ei kokoonnu 14.10. eikä 24.2.

nypläys             1104206

Kalannin alakoulu tekstiililuokka  
ti 17.30-19.45
21.9.-30.11. ja 18.1.-29.3.
Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 €
Ilm. 14.9. mennessä

Opiskellaan nypläyksen perustietoja ja -taitoja sekä nyplättyjen 
tuotteiden valmistusta. On tarkoitettu sekä aloittelijoille että al-
keet jo osaaville. Kurssi sopii myös lapsille. Kurssi ei kokoonnu 
12.10. eikä 22.2.

Farkuista uutta ommellen   1104207

Kräkin talo 
to 17.30-20.30
7.10.-28.10.
Käsi- ja taideteollisuusalanopettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 31.8. mennessä

Voisiko näistä farkuista vielä tehdä jotain? Kyllä voi, kun lähdet 
mukaan tälle neljä kertaa kokoontuvalle kurssille. Farkuista om-
mellaan tossut ja patakinnas sekä tehdään muistikirja, jossa on 
farkkukannet. Kaavat tossuihin ja patakintaaseen tehdään itse, 
joten niistä tulee juuri sopivat. Ensimmäisellä kerralla tehdään 
patakinnas ja sitä varten ota mukaan farkut, vanha froteepyyhe, 
puuvillakangasta, paperia kaavan piirtämistä varten sekä tavalli-
set ompeluvälineet. Lyhytkurssi.

ompelun aamu a           1104209

Kräkin talo - Joka toinen viikko 
ke 10.00-13.00
22.9.-1.12. ja 26.1.-20.4.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 15.9. mennessä

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, saumurit ja ompe-
luvälineet käytettävissä kurssipaikalla. Voit osallistua joustavasti 
joko aamun tai illan ompeluryhmään aikataulusi ja työvuorojesi 
mukaan. Ilmoittaudu joko aamu- tai iltaryhmään sen mukaan, 
kumpaan pääset useimmin.
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neula, leikkuri, sakset ja metalliviivoitin Pussit on hyvä pestä ja 
vain päät tulee avata, ei sivusaumoja.

Kuvanpunonta  
hakaketjutekniikalla          1104232

Kräkin talo
pe 18.00-19.30 ja la 10.00-16.00
8.10.-30.10.
Brita Laine
Kurssimaksu 23 € - Ilm. 1.10. mennessä

Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perustiedot 
omaaville. Kurssilla punotaan esimerkiksi laukku, johon saa pu-
nottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään lisätie-
toa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, mitä voi tehdä kotona 
jo valmiiksi ennen kurssia. Kokoontumiskerrat pe 8.10., la 23.10. 
ja la 30.10. Lyhytkurssi.

Kädentaitoja           1104249

Pyhämaan Nuorisoseurantalo  
ma 10.00-12.15
20.9.-29.11. ja 17.1.-11.4.
Artesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 €
Ilm. 13.9. mennessä

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

Vanhan ikkunan tai oven  
kunnostus, syksy          1104251

Pohitullin koulu - Joka toinen viikko 
su 10.00-14.45
29.8.-24.10.
Elsi Lehto
Kurssimaksu 36 € - Ilm. 23.8. mennessä

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

puu- ja metallityö          1104252

Pohitullin koulu
to 18.00-20.15
16.9.-9.12. ja 20.1.-14.4.
Teknisentyönopettaja Arto Salonen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 9.9. mennessä

Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metalli- ja/tai puuesineitä ja 
kunnostetaan vanhoja, pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa on ra-
joitetusti opiskelijoiden töille. Kurssi ei kokoonnu 14.10. eikä 24.2.

puu- ja metallityö          1104253

Kalannin yläkoulu  
ke 18.00-20.15
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4.
Lehtori Mauri Tomunen
Kurssimaksu syksy 36 € ja kevät 36 €
Ilm. 8.9. mennessä

Käyttö- ja koriste-esineiden sekä kalusteiden valmistusta opiske-
lijoiden omista materiaaleista. Myös vanhojen kunnostusta. Kurs-
si ei kokoonnu 13.10. eikä 23.2.

huonekalujen kunnostus      1104254

Pohitullin koulu
ti 18.00-21.00
14.9.-23.11. ja 18.1.-29.3.
Teknisentyönopettaja Matti Salmila
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €
Ilm. 7.9. mennessä 

Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta ja 
uusimista sekä perehtymistä tarkemmin vanhanaikaisiin pinnan-
käsittelymenetelmiin. 
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ottaa huomioon. Kurssi on tarkoitettu kaikille huiveista innos-
tuneille ja voit tulla mukaan neulomaan ensimmäistä huivia tai 
tulla hakemaan uusia haasteita. Mukaan tarvitset langat ja lan-
galle sopivat puikot. Voit ottaa mukaan useita vaihtoehtoja, joil-
le etsitään yhdessä se täydellinen malli tai hankkia langat vasta 
ensimmäisen kokoontumisen jälkeen, kun huivimalli on tiedossa. 
Lyhytkurssi

neulepiiri            1104223

Kulttuurikeskus Cruselli - Joka toinen viikko 
ke 17.15-19.30
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tervetuloa neuleiden maailmaan. Neulepiirissä tehdään ihania 
neuletöitä ja opetellaan uusia tekniikoita kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Neulepiiri on tarkoitettu kaikille neulomisesta ja virk-
kaamisesta kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin pidempään 
harrastaneille. Voit tulla opettelemaan neulomisen perusteita tai 
hakemaan uusia haasteita ja tietysti iloitsemaan neulomisesta 
mukavassa seurassa. Kurssilla saat neuvoa kaikenlaisiin neuleisiin 
ja rohkaisua kokeilla myös uutta. Voit ottaa mukaan oman kes-
keneräisen työn tai langat uutta projektia varten. Kurssille voi tul-
la myös ilman ennakkoilmoittautumista kertamaksulla 6 €. 

neuleen steekkaus  
eli aukileikkaus           1104224

Kräkin talo
la 10.00-13.00
30.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 22.10. mennessä

Steekkausta käytetään erityisesti kirjoneuleissa, jolloin vältetään 
kirjoneuleen neulominen tasona. Esimerkiksi villatakki voidaan 
neuloa suljettuna neuleena ja leikata lopuksi edestä auki takiksi. 
Tällä kurssilla opit kuinka neule leikataan ja mitä siinä tulee ottaa 
huomioon. Kurssi soveltuu kaikille neulomisen perusteet osaa-
ville. Kurssilaiset saavat ennen kurssia ohjeet pienen mallitilkun 
neulomiseen steekkauksen harjoittelua varten. Voit ottaa kurssil-
le mukaan myös valmiin työn, jonka haluat steekata. Lyhytkurssi.

tikapuutekniikka  
kirjoneuleessa           1104225

Kulttuurikeskus Cruselli  
ke 17.00-20.00
1.12. 
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Syksy 6 € - Ilm. 24.11. mennessä

Kurssilla opitaan, miten tikapuutekniikkaa käytetään kirjoneu-
leessa. Tikapuutekniikan avulla voi neuloa helposti kirjoneuletta, 
jossa on pitkiä langanjuoksuja ja neuleesta tulee siisti. Tikapuu-
tekniikka tekee kirjoneuleesta myös joustavamman, jolloin sitä 
voi hyödyntää vaikka langanjuoksut olisivatkin lyhyitä. Jousta-
vuudesta on hyötyä esimerkiksi sukissa, pipoissa tai kaarrokepai-
doissa. Kurssi soveltuu kaikille neulomisen perusteet osaaville. 
Mukaan tarvitset kahta väriä lankaa ja langalle sopivat puikot.

ommellaan  
sisustuseläimiä           1104226

Kräkin talo 
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
20.11.-21.11.
Käsityönopettaja opiskelija Roosa Holvitie
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 5.11. mennessä

Kurssilla saat suunnitella ja toteuttaa oman eläinhahmosi ja pää-
set samalla kehittämään ompelutaitojasi. Opettajalla on paljon 
malleja, joista valita ja vinkkejä eläinhahmojen ompelemiseen. 
Kurssi sopii myös aloitteleville ompelijoille. Ota mukaan jousta-
mattomia puuvillakankaita ja täytevanua, halutessasi koristeita. 
Myös opettajalta saa ostaa kankaita, nauhoja ja koristeita. Terve-
tuloa ompelemaan ihania Tilda-aiheisia sisustuseläimiä viikon-
loppukurssille! Lyhytkurssi. 

Kahvipussikurssi           1104231

Kräkin talo
ti 17.30-20.15
14.9.-2.11. ja 18.1.-8.3.
Brita Laine
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 € 
Ilm. 7.9. mennessä

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja tarvikkeet ja kurs-
silaisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- tai hakaketjutekniikalla 
erilaisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, 
joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: -pestyjä pääs-
tä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl -tylppä 

Vakan valmistus           1104255

Kaukan kyläkoti  
to 18.00-21.00
21.10.-25.11.
Timo Kulmala
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 14.10. mennessä

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

lankalaatikko neulojille       1104257

Kaukan kyläkoti  
to 18.00-21.00
16.9.-7.10.
Timo Kulmala
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 9.9. mennessä

Tehdään ohuesta vanerista taivuttaen ja liimaten rasia, jossa on kan-
nessa 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.

naisten puutyöpaja          1104259

Pohitullin koulu 
ke 18.00-21.00
15.9.-24.11. ja 19.1.-6.4.
Rakennusrestauroinnin artenomi (amk) Elsi Lehto
Kurssimaksu syksy 40 € ja kevät 40 €
Ilm. 8.9. mennessä

Valmistetaan puusta koriste- ja käyttöesineitä, perehdytään myös nii-
den pintakäsittelyyn. Aloitetaan tutustumalla koneiden ja laitteiden 
käyttöön, suunnittelemalla tehtävää työtä sekä laskemalla materiaa-
limenekkiä. Tarkoitettu yhtä hyvin aloitteleville kuin kokeneemmille-
kin puutöistä kiinnostuneille. Kurssilaiset hankkivat materiaalin itse.

lasinen talvipuutarha          1104261

Kräkin talo  
la 9.00-16.00 ja su 9.00-16.00
30.10.-31.10.
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 22.10. mennessä

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista lintuja, kukkia, 
ristikoita ym. jotka voit kiinnittää metalli verkkoon tai -puikkoon. 
ripustaa puihin tai pensaisiin. Voit myös kokeilla korujen valmis-
tusta tai pieniä lautasia. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Su-
latettavista töistä sulatusmaksu työn koon mukaan. Työkalukorva-
us 6 €. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, 
sakset. viivain, musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi, piirustus-
paperia. Lisätietoja kurssista saat opet. 050 559 0056. Kurssi vasta-
alkajille sekä jatkajille. Ennakkoilmoittautuminen välttämätön.

Kielet

suomea ulKomaalaIsIlle / 
FInnIsh For ForeIGners
Järjestämme suomen kielen alkeis- ja jatkotason kursseja 
ulkomaalaisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja 
niissä on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kurs-
seilla. Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne ovat ilmai-
sia osalle opiskelijoista (esim. niille, joilla on voimassa ole-
va kotoutumissuunnitelma). Kurssit pyritään järjestämään 
niin, että ne sopivat myös vuorotyössä oleville. Tunteja on 
1-2 kertaa viikossa, pari oppituntia kerralla. Osa kursseista 
sisältää myös opiskelua verkossa. Useimmat kurssit alka-
vat syyskuun puolivälissä (viikko 37). 

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.8. klo 18:00. 
Kursseille ilmoittaudutaan verkossa, opiston sivulla 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkat tiedot 
kursseista tulevat verkkosivuille muutama päivä aikai-
semmin. Kurssitiedot löytyvät elokuun alussa myös 
opiston Peda.net verkkoympäristöstä osoitteessa  
peda.net/vk/kielet/suomi. Ilmoittaudu ajoissa! Lisätie-
toja kieltenopettajalta (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
tai puh. 044 585 3100). 

We organize Finnish language courses for foreigners, both 
beginners’ and more advanced levels. Some courses are 
part of our normal programme and the fees are the same 
as on our other courses. Other courses are financed by 
separate funding and they are free of charge for some stu-
dents (for example for those who have a valid integration 
plan). We try to organize our courses so that they are suit-
able also for those who work in shifts. Lessons are once or 
twice a week, two lessons per day. Some courses include 
also online studies. Most courses start in mid-September 
(week 37). 

Enrollment starts on Wednesday, August 18 at 18:00. 
You should sign up online, on our webpage  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Detailed 
information on our courses will be available there already 
a few days earlier. The same course information can also 
be found on our Peda.net learning platform in early 
August, address peda.net/vk/kielet/suomi. Make sure you 
sign up on time! For more info, contact language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).
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Vi ses!            1202221

Kräkin talo
ma 19.00-20.30
13.9.-29.11.
FM Tuula Myllynen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Ruotsin kielen kurssi, joka sopii parhaiten ruotsin alkeita vähän 
jo opiskelleille sekä esim. unohtuneiden koulutietojen kertaa-
miseen. Kirjassa käydään läpi peruskielioppi ja opitaan moni-
puolisesti arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa. Keskeisenä 
tavoitteena on kehittää suullista kielitaitoa ja saada rohkeutta 
käyttää ruotsin kieltä. Oppikirjana on Vi ses!, svenska för nybörja-
re (Otava). Taitotaso A1-A2. Kurssin alussa kerrataan tarpeen mu-
kaan kirjan alkuosan asiat, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 6.

everyday english 1          1203215

Kräkin talo
ke 17.15-18.45
15.9.-1.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Alkeistason kurssi englantia pari vuotta opiskelleille tai vastaavat 
tiedot omaaville. Kurssilla käydään läpi englannin kielen perus-
rakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisia 
arkielämän puhetilanteita. Oppikirjana Everyday English 1, Eng-
lantia aikuisille (Finn Lectura), kappaleesta 7. Taitotaso A1.

active everyday english         1203231

Kräkin talo
to 17.15-18.45
16.9.-2.12.
FM Päivi Ruusuvuori, John Swallow
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Englannin perustason kertaus- ja aktivointikurssi, joka sopii muu-
taman vuoden englantia opiskelleille (esim. opistossa Everyday 
English 1-3). Kurssilla kerrataan kielen perusrakenteita sekä arki-
päivän kielenkäytössä ja matkailutilanteissa tarvittavaa sanastoa. 
Tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa, joten välil-
lä opiskellaan myös englantia äidinkielenään puhuvan opettajan 
johdolla. Monistemateriaali. Taitotaso A2.

stepping stones 3          1203261

Kräkin talo
to 17.15-18.45
16.9.-2.12.
Opettajat John Swallow, Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Sopii englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kielen pe-
rusasiat ovat jo tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaami-
nen tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti puheen 
ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. 
Oppikirjana Stepping Stones 3 (Finn Lectura), kappaleesta 3. Tai-
totaso B1-B2.

armchair travelling  
– Walk in China                  1203263

Kräkin talo
to 17.15-18.45
21.10.
Shan Lin
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 18.10. mennessä

A year ago our tour around Asia took us to South Korea, Japan 
and Nepal, but due to covid-19 we missed the last country. The 
last talk on the series had to be postponed but now is your 
chance to come and listen to Shan who tells us about her home 
country, China. In English, everybody welcome!

express yourself in english   1203271

Kräkin talo
to 19.00-20.30
16.9.-2.12.
Opettaja John Swallow
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Conversation and activity classes will increase your confidence in 
speaking English. A native English teacher will activate your lan-
guage skills and help you to use them in everyday life. Designed 
for those who already know the basics, so only English is spoken 
in class. The course is suitable also for those who don’t speak 
Finnish. Materials provided by the teacher. Level B1-B2.

hallo! 1            1204211

Kräkin talo
ke 17.15-18.45
15.9.-1.12.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Saksan kielen kurssi vasta-alkajille ja kertaukseksi vähän sak-
saa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että kaikki on unohtunut. 
Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja 
selviytymään erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielellä. Sa-
malla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja elämän-
menoon. Oppikirjana Hallo! 1, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A1.

hallo! 2            1204231

Kräkin talo
ke 19.00-20.30
15.9.-1.12.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Saksan kieltä pari kolme vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Sopii unohtuneen kielitaidon aktivoimiseen vähän 
enemmänkin kieltä joskus opiskelleille. Käytännönläheisellä 
kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja selviytymään erilaisista 
tosielämän tilanteista saksan kielellä. Samalla tutustutaan sak-
sankielisten maiden kulttuuriin ja elämänmenoon. Oppikirjana 
Hallo! 2, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A2.

Chez olivier 1           1205211

Kräkin talo
ke 19.00-20.30
15.9.-1.12.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Ranskan kielen alkeistason kurssi. Sopii kertaukseksi myös vähän 
ranskaa jo aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että kaikki on unoh-
tunut. Kurssilla harjoitellaan erilaisissa arkielämän puhetilanteis-
sa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Chez Olivier 1, Ranskaa aikuisille 
(Finn Lectura). Taitotaso A1.

Kafe piter 1            1206213

Kräkin talo
ti 17.15-18.45
14.9.-30.11.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Venäjän alkeiskurssi, joka lähtee liikkeelle venäjän aakkosista. 
Kurssilla opitaan kielen perusrakenteita ja harjoitellaan kielen-
käyttöä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Kirjan harjoitukset ovat 
monipuolisia ja niissä keskitytään erityisesti puheen tuottami-
seen. Kurssilla tutustutaan myös venäläiseen kulttuuriin sekä 
Pietariin ja Moskovaan. Oppikirjana uudistettu Kafe Piter 1 (Finn 
Lectura, 2020). Taitotaso A1.

Buenas migas 1           1207211

Kräkin talo
ma 19.00-20.30
13.9.-29.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

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

Buenas migas 1, jatko          1207213

Kräkin talo
ma 17.15-18.45
13.9.-29.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Espanjan alkeiskurssi vuoden verran kieltä opiskelleille tai vastaa-
vat tiedot omaaville. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden 
ja sanaston opiskelua sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja mat-
kailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas 
migas 1 (Otava), kappaleesta 8. Taitotaso A1.

perfecto! 2            1207223

Kräkin talo
ke 12.00-13.30
15.9.-1.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Alkeistason jatkokurssi espanjaa pari vuotta opiskelleille tai vas-
taavat tiedot omaaville. Kurssilla harjoitellaan arkipäivän puheti-
lanteita ja opetellaan selviytymään espanjaksi erilaisissa tilanteis-
sa, joita matkoilla voi kohdata. Oppikirjana Perfecto! 2, Espanjaa 
aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A1-A2.

Buenas migas 3           1207231

Kräkin talo
ti 19.00-20.30
14.9.-30.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Jatkokurssi espanjaa kolmisen vuotta opistossa opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla kehitetään peruskielitaitoa 
edelleen - opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. 
Keskeisenä tavoitteena on oppia selviytymään espanjaksi erilai-
sissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 
(Otava). Taitotaso B1.

espanjan kertaus           1207241

Kräkin talo
ti 17.15-18.45
14.9.-30.11.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kertauskurssi muutaman vuoden espanjaa opistossa opiskelleille 
(esim. oppikirjat Buenas migas 1-3) tai vastaavat tiedot omaaville. 
Kurssilla kerrataan kielen keskeistä sanastoa, laajennetaan sana-
varastoa sekä syvennetään ja vahvistetaan espanjan rakenteiden 
tuntemusta. Materiaalina ovat mm. eri aihepiirejä käsittelevät 
tekstit ja kuuntelutehtävät, erilaiset kirjalliset kotitehtävät sekä 
tunnilla tehtävät suulliset harjoitukset. Taitotaso B1.

Bella vista 1           1208221

Kräkin talo
to 19.00-20.30
16.9.-2.12.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Alkeistason kurssi vuoden verran italiaa opistossa opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös kertaukseksi vähän enem-
mänkin italiaa joskus opiskelleille, jos paljon tuntuu unohtuneen. 
Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä har-
joitellaan matkaillessa ja erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvitta-
vaa kieltä. Oppikirjana Bella vista 1 (Sanoma Pro). Kurssin alussa 
kerrataan tarpeen mukaan kirjan alkuosan tärkeimpiä asioita, 
jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Bella vista 2           1208231

Kräkin talo / etäopetus
Ajat sovitaan myöhemmin
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Suunnitteilla on järjestää jatkoa myös viime vuoden italian jatko-
kurssille. Kurssi sopii italiaa kolme neljä vuotta opistossa opiskel-
leille tai vastaavat tiedot omaaville. Suunnitelmissa on järjestää 
kurssi osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Tavoitteena on 
syksyn aikana käydä läpi oppikirjan Bella vista 2 (Sanoma Pro) 
loppuosa, kappaleet 9-12. Taitotaso A2.

meie keelesild           1298223

Kräkin talo
ma 17.15-18.45
13.9.-29.11.
FM Karmen Tomson
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kurssi sopii jatkoksi viroa vuoden verran opiskelleille tai vastaa-
vat tiedot omaaville, tai kertaukseksi vähän enemmänkin kieltä 
jo opiskelleille. Opiskelua jatketaan Meie Keelesild -oppikirjan 
kappaleesta 10, mutta sitä ennen käydään tarpeen mukaan läpi 
kirjan alkuosan tärkeimmät asiat. Kurssilla keskustellaan myös 
virolaisesta kulttuurista ja elämästä. Opiskelemme mukavassa il-
mapiirissä, lämpimästi tervetuloa! Oppikirja: Meie keelesild (Ota-
va 2017).

Kalimera - kreikan alkeita    1298241

Kräkin talo
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-12.30
22.10.-30.10.
Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 16 €  - Ilm. 14.10. mennessä

Olisiko Kreikan matkalla mukava saada kylteistä selvää ja terveh-
tiä paikallisia heidän omalla kielellään? Tai kiinnostavatko kielet 
sinua muuten vaan? Tervetuloa mukaan opiskelemaan kreikan 
alkeita. Kahtena viikonloppuna (22.-23.10. ja 29.-30.10.) kokoon-
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tuvalla lyhytkurssilla tutustutaan kielen pääpiirteisiin, opitaan 
kreikan aakkoset, harjoitellaan ääntämistä sekä opetellaan mat-
kailutilanteissa hyödyllistä perussanastoa ja fraaseja. Monistema-
teriaali. Lyhytkurssi.

oriste!            1298243

Kräkin talo
ti 19.00-20.30
14.9.-7.12.
Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Jatkokurssi kreikkaa pari vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden ja sanaston 
opiskelua. Samalla tutustutaan myös Kreikkaan ja sen kulttuuriin. 
Oppikirjana on Oriste!, Nykykreikan alkeiskurssi (Finn Lectura). 
Kurssin alussa kerrataan tarpeen mukaan aiemmin opittua, jonka 
jälkeen jatketaan kappaleesta 8. Taitotaso A1. Ei tunteja 12.10.

Kurkistus korean kieleen ja  
korealaiseen kulttuuriin       1298251

Kräkin talo
la 12.15-15.30
9.10.
FM Katri Kauhanen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 30.9. mennessä

Puhutaanko Etelä- ja Pohjois-Koreassa samaa kieltä? Kuka on 
keksinyt kirjoitetun korean kielen, hangulin? Toisin kuin yleensä 
luullaan, korean kieli ei ole sukua kiinalle tai japanille, vaan se on 
kehittynyt itsenäisesti ja puhutulle kielelle on luotu oma, hyvin 
looginen aakkosto. Tällä kurssilla sukellamme Korean niemimaan 
kulttuurihistoriaan kielen kautta. Opettelemme korealaiset aak-
koset (usko pois, se on helppoa), harjoittelemme niillä lukemista 
ja kirjoittamista sekä käymme läpi yleisiä tervehdyksiä ja muita 
arkikielen sanoja. Lyhytkurssi.

Tietotekniikka

tietokoneen hyötykäyttö     3401201

Kräkin talo
ma 17.00-20.15 ja ke 17.00-20.15
27.9.-6.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 21.9. mennessä

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamista, ku-
ten Windowsin hyvää hallintaa ja tietoturvallista käyttöä, sekä 
internetin ja sähköpostin käyttöä. Kurssilla tutustutaan myös 
internetverkossa oleviin kaikille kansalaisille suunnattuihin hyö-
dyllisiin palveluihin, esimerkiksi pankkipalveluihin, sekä verkon 
terveyspalveluihin, kuten oma kantaan ja ajanvarauksiin. Kurssil-
la voidaan käsitellä myös osallistujien toiveitten mukaisia aiheita. 
Voit myös käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi ope-
tuskoneen rinnalla.

tee asiakirjat ja käsittele  
valokuvat ilmaisohjelmilla   3401202

Kräkin talo
ma 17.15-20.30
25.10.-15.11.
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 19.10. mennessä

Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset kaikille ilmaisella 
LibreOfficella ja käsitellä valokuvat ilmaisella Gimp-kuvaohjel-
malla! Kurssilla pääset tutustumaan näihin  monipuolisiin am-
mattitason toimisto-ohjelmaan ja kuvankäsittelyohjelmaan sekä 
niiden peruskäyttöön. Voit ottaa kurssille mukaan oman kan-
nettavan tietokoneen, johon asennetaan opettajan ohjaamana 
kyseiset ohjelmistot. Voit käyttää halutessasi myös opetustilan 
koneita.

excelin kertaus- ja  
jatkokurssi              3401203

Kräkin talo
ti 17.15-20.30
2.11.-23.11.
FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 27.10. mennessä

Kurssilla kerrataan ja perehdytään taulukkotyökalu Excelin näp-
päriin ominaisuuksiin, kuten työkirjan taulukoiden hallintaan, 
täyttökahvan järkevään käyttöön, solujen muokkaukseen ja 
muotoiluihin, pikasuodatukseen ja Pivotin käyttöön, erilaisiin val-
miisiin funktioihin ja myös omien kaavojen luomiseen, kaavioihin 
ja niiden muokkaamiseen (pylväs, ympyrä ja sparkline) sekä tau-

lukon erilaisiin tallentamistapoihin. Tutuksi tulevat myös helpot 
vinkit taulukkolaskentaan, joilla saa tehtyä muutoksia taulukon 
perusasioihin nopeasti. Ohjelmana käytetään MS Officen Excel 
-taulukkolaskentaohjelmaa.

tutustu Googlen pilvipalveluihin ja 
ilmaisiin online-sovelluksiin   3401204

Kräkin talo
to 17.00-20.15
11.11.-18.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 5.11. mennessä

Google tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi pilvitallennuksen 
ja verkossa ilmaiseksi toimivat online-toimistosovellukset, esi-
merkiksi Googlen Gmailin, Docsin, Sheetsin ja Slidesin. Palvelut 
mahdollistavat mm. tiedostojen ja kuvien tallennuksen pilveen 
sekä niiden jakamisen muille. Kurssilla tutustutaan Googlen pil-
vitallennukseen ja esimerkiksi kuvien ja tiedostojen jakamiseen 
muille verkon kautta sekä ilmaisiin Googlen online-ohjelmiin. 
Kurssilaisille luodaan myös tarvittaessa palveluiden käyttöön 
oma Googlen tili eli tunnus (@gmail), joka toimii samalla ilmai-
sena sähköpostiosoitteena. Mukaan voi ottaa oman kannettavan 
tietokoneen tai älypuhelimen, jota voi käyttää kurssin aikana 
opetuskoneen rinnalla.

tutustu microsoftin  
pilvipalveluihin ja ilmaisiin  
online-sovelluksiin                3401205

Kräkin talo
ke 17.00-20.15
1.12.-8.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 25.11. mennessä

Microsoft tarjoaa ilmaisen sähköpostin lisäksi ilmaisen pilvital-
lennuksen ja verkossa ilmaiseksi toimivat online-toimistoso-
vellukset, esimerkiksi Microsoftin Outlookin, Wordin, Excelin ja 
PowerPointin. Palvelut mahdollistavat mm. tiedostojen ja kuvi-
en tallennuksen pilveen sekä niiden jakamisen muille. Kurssilla 
tutustutaan näihin palveluihin ja niiden sujuvaan käyttöön. Kurs-
silaisille luodaan myös tarvittaessa palveluiden käyttöön oma 
Microsoftin tili eli tunnus (@outlook.com), joka toimii samalla 
ilmaisena sähköpostiosoitteena. Mukaan voi ottaa oman kan-
nettavan tietokoneen tai älypuhelimen, jota voi käyttää kurssin 
aikana opetuskoneen rinnalla.

opi koodaaminen hauskalla  
tavalla                          3401212

Kräkin talo
ke 17.00-20.15
27.10.-17.11.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 21.10. mennessä

Kurssilla opit koodauksen perusasiat hauskalla ja helpolla tavalla. 
Koodaushan ei ole vain pelien tekemistä, vaan se liittyy tavatto-
man moneen alueeseen. Koodaus on toimintaohjeiden laatimis-
ta ja niiden kirjoittamista, mihin kuuluu myös alustavana poh-
dinta ja miettiminen. Mitä ohjeisiin eli koodiin pitäisi kirjoittaa? 
Vasta tämän jälkeen siirrytään koodin puhtaaksikirjoittamiseen, 
joka meidän kurssillamme tehdään helposti hiirellä eli ei koo-
dia itse kirjoittamalla. Kurssilla käytettävässä koodausohjelma 
Scratch:issa luodaan animaatioita, ja on enemmän kuin todennä-
köistä, että koodaajat keksivät lisää ominaisuuksia ja tapahtumia 
animaatioon sitä testatessaan. Kurssille kannattaa ottaa mukaan 
oma kannettava tietokone, johon tarvittavat ohjelmat asenne-
taan ohjatusti, ja käytetään sitä myös opiskelussa. Opiskelutilassa 
on langaton verkko.

opi sQl-ohjelmointikielen  
alkeet                          3401213

Kräkin talo
to 17.00-20.15
25.11.-16.12.
Tietotekniikan kouluttaja, yrittäjä Kari Aalto
Kurssimaksu 26 € - Ilm. 19.11. mennessä

SQL-kurssi antaa valmiudet relaatiotietokannan ja SQL-kielen 
perusasioiden käyttöön. Kurssi keskittyy ennen kaikkea tietokan-
tahakujen tekemiseen. Se 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 -ilmais-
versio), joka asennetaan ohjatusti myös kurssilaisten omiin tieto-
koneisiin (Windows), kannattaa siis ottaa oma kannettava tieto-
kone mukaan kurssille. Halutessasi voit käyttää myös opetustilan 
koneita. Opiskelutilassa on langaton verkko.

Käsittele ja muokkaa videoita  
ilmaisohjelmalla              3401214

Kräkin talo
la 10.30-15.15 ja su 10.30-15.15
6.11.-7.11.
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 26.10. mennessä

Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia editoimaan vi-
deomateriaalia. Tavoitteena on perehtyä videoeditoinnin maail-
maan ja antaa perusvalmiudet aiheeseen liittyvien ohjelmistojen 
käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. Videomateriaalia 
voi kuvata älypuhelimella, digikameralla tai videokameralla. Vi-
deonkäsittelyn perusteita harjoitellaan ilmaisella HitFilm -vide-
onkäsittelyohjelmalla. Kurssin jälkeen hallitset videoeditoinnin, 
kuvankäsittelysovellusten perusasioita ja osaat julkaista omaa 
videomateriaalia, esim. YouTubessa, blogissa tai muulla Internet-
sivulla. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta videoinnin 
osa-alueista tai ohjelmistoista. Kurssi soveltuu hyvin kaikenikäisil-
le videoeditoinnista kiinnostuneille, tietokoneen peruskäyttötai-
dot antavat riittävän pohjan. Oma kannettava tietokone kannat-
taa ottaa mukaan kurssille, mutta voit käyttää myös opetustilan 
tietokoneita kurssin aikana.

avoin atk- ja älylaitepaja      3401221

Kräkin talo
ma 17.00-20.00
13.9.-13.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkai-
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut oman tietokoneen 
tai älylaitteiden kanssa. Ota tarvittaessa oma laite mukaasi, har-
joitella voi myös opetuskoneiden kanssa. Kokoontumiskerrat 
ovat 13.9., 20.9., 18.10., 22.11. ja 13.12. Pajalle voi osallistua niin 
monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle 
tultaessa.

eläkeläisille atk:ta aivan  
alusta                  3401231

Kräkin talo
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
14.9.-23.9.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 8.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön 
perusasioihin, kuten tietokoneen ja ohjelmien käynnistämiseen, 
näppäimistön ja hiiren käyttöön. Kurssilla tutustutaan myös hie-
man internetin ja sähköpostin peruskäyttöön. Aikaisempaa tieto-
koneen käyttökokemusta ei edellytetä. Kurssi sopii ensimmäisen 
oman tietokoneensa hankkineille tai tietokoneen käyttötaitonsa 
unohtaneille. Voit käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietoko-
netta opetuskoneen rinnalla. Saat myös tärkeitä vinkkejä oman 
koneen hankinnasta ja tietoturvallisesta käytöstä.

eläkeläisille vanhojen  
valokuvien digitointi ja niiden  
käsittely                 3401232

Kräkin talo
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
2.11.-11.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 27.10. mennessä

Kurssilla opit muuttamaan vanhat valokuvat digitaaliseen muo-
toon. Opit myös käsittelemään kuvat kuvaohjelmilla, parante-
lemaan ja korjaamaan niitä, sekä tallentamaan ne haluttuun 
muotoon eri tallennusvälineille. Lisäksi saat tietoa myös tarvitta-
vista laitteista ja osin ilmaisistakin ohjelmista, joita voit käyttää 
vanhojen valokuvien digitoinnissa ja käsittelyssä. Kurssille voi 
ottaa mukaan oman kannettavan tietokoneen, johon ohjatusti 
asennetaan kurssin aikana käytettävät ilmaiset kuvankäsittelyoh-
jelmistot.

eläkeläisten kuvakirjakurssi  
(Ifolor)                 3401233

Kräkin talo
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
16.11.-25.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 10.11. mennessä

Suunnittele ja tee oma kuvakirja rakkaista valokuvistasi muistoksi 
tai vaikkapa lahjaksi. Kurssilla tutustutut ilmaisen Ifolor-kuvakir-
jaohjelman käyttöön sekä kuvien korjailuun ja muokkaukseen. 
Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera, puhelin, tabletti 
tai muu tallennusväline, joka sisältää omia valokuvia. Kurssille 
voi myös haluttaessaan ottaa mukaan oman kannettavan tieto-
koneen, johon ohjatusti asennetaan kurssilla käytettävä ilmainen 
Ifolor-kuvakirjaohjelma.
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      päiväjooga                             8301200

Ugin Työväentalo  
ke 15.45-17.15
15.9.-1.12. ja 19.1.-27.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielelle. 
Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehohallintaa, parantavat kes-
kittymiskykyä, hengityksen laatua ja kykyä rentoutua sekä kehittä-
vät tietoista läsnäoloa. Harjoitukset sopivat niin vasta-alkajille kuin 
pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi lämmin väljä asu ja alusta. 

      Karate nuorille                     8301201

Uudenkaupungin uimahallin judosali  
to 16.00-17.00
2.9.-11.11. ja 20.1.-7.4.
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 26.8. mennessä

Nuorten karate-kurssilla harjoitellaan Shito Ryu –tyylin taiste-
lulajin perustekniikoita. Tunti keskittyy kehon liikkuvuuden ja 
vartalon hallinnan parantamiseen. Ohjelma sisältää harjoituksia 
kuviteltua vastustajaa vastaan; lyönti- ja potkuharjoituksia, estä-
mistä sekä taistelutekniikkaa. Kurssi sopii sekä tytöille että pojille, 
ikä n. 7-14 v. Varusteina urheiluhousut ja t-paita, ei kenkiä. Shito 
Ryu style -karatekurssin vetäjä on mustan vyön omaava Marian 
Dumitru. Kurssin opetuskieli on englanti/osittain suomi. 

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

      jooga                       8301202

Uudenkaupungin Urheilukeskus
ti 19.00-20.30
21.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.
Syksy: Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto 
Kevät: Joogaohjaaja Pia Eskola 
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 6.9. mennessä 

Hathajooga on kokonaisvaltainen kehon ja mielen kehittämisen 
itsehoitomenetelmä. Perustana ovat keskittyneesti tehtävät fyy-
siset harjoitukset, hengitysharjoitukset, rentoutuminen ja tietoi-
nen läsnäolo. Harjoitus sopii vasta-alkajille sekä pidempään joo-
ganneille. Varusteeksi lämmin ja joustava asu sekä alusta.

      äijäjooga            8301203

Novidan liikuntasali  
ma 18.30-20.00
20.9.-29.11. ja 17.1.-4.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 10.9. mennessä

Kurssilla tehdään kaikenikäisille ja -kuntoisille miehille soveltuvia 
hathajoogaharjoituksia, jotka lisäävät liikkuvuutta, kehonhallin-
taa, parantavat tietoista läsnäoloa, hengityksen laatua sekä kykyä 
rentoutua. Varusteina lämmin, joustava asu ja joogamatto.

      hyvinvointia  
      joogasta                  8301204

Ugin Työväentalo  
pe 12.00-13.30
24.9.-10.12. ja 21.1.-1.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu syksy 18 € ja kevät 18 € 
Ilm. 16.9. mennessä

Kurssilla tehdään lempeitä hathajoogaharjoituksia, jotka lisäävät 
liikkuvuutta, kehittävät tasapainoa, tietoista hengitystä ja rentou-
tumista. Kukin tekee harjoitteet omista lähtökohdista käsin. Sopii 
kaikille, erityisesti ikäihmisille ja erilaisia tuki- ja liikuntaelinten ra-
joitteita omaaville henkilöille sekä aloittelijoille. Varusteina läm-
min, joustava asu ja joogamatto.

      muistijooga            8301206

Novidan liikuntasali  
ma 17.00-18.30
20.9.-29.11. ja 17.1.-4.4.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 €
Ilm.  10.9.  mennessä

Kurssilla tehdään liikkuvuutta lisääviä hathajoogaharjoituksia sekä erilli-
siä, aivoja aktivoivia tehtäviä niitä varten kehitetyllä muistimatolla. Opet-
telemme tietoista hengitystä ja rentoutta, jotka ovat merkittäviä hyvin-
voinnin ylläpitämisessä. Tavoitteena on ennaltaehkäistä muistihäiriöitä ja 
ylläpitää harjoittajan toiminnallisia kykyjä, sekä lisätä sosiaalista aktiivi-
suutta ja kokonaisvaltaista terveyttä. Muistijooga sopii kaikille liikunnal-
lisesti perusterveille henkilöille. Muistijooga ei paranna muistisairauksia. 
Varusteina lämmin, joustava asu, vaaleat sukat. Vesipullo ja pieni pyyhe.

uusIKaupunKI
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eläkeläisille älypuhelimen perus-
käyttöön tutustuminen (androidit, 
iphone)                        3401234

Kräkin talo
ti 10.00-13.15
28.9.-19.10.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm. 22.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien ja osin 
myös tablettitietokoneiden peruskäyttöön, kuten normaaliin 
soittamiseen ja yhteystietojen hallintaan, viestittelyyn, kuvaami-
seen sekä internetin ja sähköpostin käyttöön. Oma älypuhelin tai 
tabletti kannattaa ottaa mukaan kurssille. Kurssille voi myös osal-
listua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista, sillä kurssilla saat 
myös hyviä hankintavinkkejä. Syyslomaviikolla 41 ei opetusta.

eläkeläisille älypuhelimen  
kertaus- ja jatkokurssi  (android, 
iphone)                        3401235

Kräkin talo
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
7.12.-14.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9  - Ilm. 1.12. mennessä

Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin älypuhelimen käyttöä ja 
käyttötapoja, mm. puheluiden, viestien ja yhteystietojen hallin-
taa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien hallintaa, sekä netin, 
sähköpostin, kalenterin ja pilvipalveluiden käyttöä. Lisäksi ker-
rataan älypuhelimien ohjelmien eli appien hallittua asentamista 
ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. Oma älypuhelin la-
tureineen ja kaapeleineen kannattaakin ottaa mukaan kurssille.

eläkeläisille tutustuminen  
ilmaisiin puheluihin ja viesteihin 
(skype, Whatsapp,  
messenger)                      3401236

Kräkin talo
ma 10.00-13.15
25.10.-8.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 9 € - Ilm. 19.10. mennessä

Nykyisin käytössä on useita ilmaisia sovelluksia, joita voi käyttää 
videopuheluihin ja pikaviestittelyyn tietokoneilla verkkoselai-
men tai asennetun ohjelman kautta (esim. Skype). Myös älypu-
helimille ja tableteille löytyy runsas valikoima erilaisia ilmaisia 
viesti- ja puhesovelluksia (esim. Whatsapp ja Messenger). Näillä 
voi myös lähettää kuvia, videoita ja tekstitiedostoja helposti ja 
täysin ilmaiseksi. Kurssilla tutustutaan yleisimpiin puhelu- ja vies-
tintäohjelmiin. Tarvittaessa asennetaan ohjelmat omiin laitteisiin 
ja rekisteröidytään palveluun, samalla kun tarkistetaan, mitkä 
tiedot ovat pakollisia palvelun toimimiseksi. Oman älylaite tai 
kannettavan tietokone kannattaa ottaa myös mukaan kurssille ja 
käyttää sitä opetuskoneen rinnalla.

eläkeläisille tutustuminen sosiaa-
liseen mediaan                      3401236

Kräkin talo
ti 10.00-13.15 ja to 10.00-13.15
30.11.-2.12.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 24.11. mennessä

Kurssilla tutustutaan ensisijaisesti Facebookiin, mutta hieman 
myös muihin sosiaalisen median ulottuvuuksiin, kuten Twitteriin 
ja Instagramiin. Suositun Facebookin avulla voit esimerkiksi olla 
yhteydessä kätevästi sukulaisiisi tai ystäväpiiriisi, sekä seurata eri-
laisia ryhmiä, jotka liittyvät omiin harrastuksiin tai mielenkiinnon 
kohteisiin. Facebookia, Twitteriä ja Instagramia voi käyttää monil-
la eri laitteilla, kuten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla. 
Kurssilla käydään läpi ohjatusti oman tilin eli tunnuksen perus-
taminen Facebookiin ja muihin sosiaalisen median palveluihin. 
Lisäksi kurssilla tutustutaan sosiaalisen median käyttäjille tar-
peellisiin tietosuoja- ja tietoturva-asetuksiin. Tule kurssille roh-
keasti mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta sosiaalisen median 
käytöstä ei tarvita.

Käytännön taidot

Liikunta ja terveys

Huom! Julkaisemme tiedot kotitalouden opetuksesta 
syyslukukauden aikana paikallislehdissä ja sosiaalisessa 
mediassa. Opetusohjelman tekovaiheessa kotitalousope-
tuksen väistötilat eivät olleet vielä varmistuneet. Seuraa 
tiedotustamme!

saaristolaivurikurssi           5102256

Pohitullin koulu / etäopetus
to 18.00-20.00
16.9.-2.12.
Saaristo- ja rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 9.9. mennessä

Saaristolaivurikurssi antaa hyvät valmiudet liikkua veneellä tur-
vallisesti saarten välittömässä läheisyydessä. Se on tarkoitettu 
veneilyä aloittaville. Opit veneilyn perustaitoja; navigointia, apu-
välineiden käyttöä sekä tunnet veneilyä ohjaavaa lainsäädäntöä 
ja määräyksiä. Kurssin suoritettuasi voit osallistua Suomen Navi-
gaatioliiton järjestämään Saaristolaivurin tutkintotilaisuuteen (pe 
10.12.), jonka hyväksyttävästi suoritettuasi saat Saaristolaivurin 
todistuksen. Kurssilla tarvittavat merenkulun välineet voit ostaa 
yhteishankintana kurssin ensimmäisillä tunneilla hintaan 83 €. 
Pidempi kurssiesittely, lista tarvikkeista ja tiedot lähi- ja etätun-
neista on luettavissa sähköisessä opetusohjelmassa. Huom! Kurs-
si suoritetaan sekä lähi- että etäopiskeluna. Erityiskurssi.

puutarhapiiri                       7103201

Kräkin talo 
ke 18.00-19.45
15.9.-27.10. ja 19.1-8.6.
FM Päivi Mikola
Kurssimaksu syksy 14 € ja kevät 24 €

Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osanotta-
jien kiinnostuksen mukaan valitaan sopivia aiheita. Syyskaudella 
neljä kokoontumista: 15.9., 29.9., 13.10. ja 27.10. Keväällä yhdeksän 
kokoontumista: 19.1., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 13.4., 4.5., 18.5. ja 8.6. 

sieniretki                        7198206

Opi tunnistamaan sieniä -luento järjestetään ennen sieni-
retkeä to 16.9. Lisätiedot sivulta 5.

Retkikohde, lähtö Kalannin SEO:lta
su 9.30-12.45
19.9.
Kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 17.9. mennessä

Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä. Säänmukainen 
varustus. Lähdetään omilla autoilla tai kimppakyydeillä Kalannin 
SEO:lta klo 17.00. Kurssimaksun 10 e/perhe voi maksaa käteisellä 
paikan päällä. Kurssi ei sovellu alle kouluikäisille lapsille. Lyhyt-
kurssi. 

retkeilyä Kasarminlahdella  
- trekking by Kasarminlahti 7198207

Lähtö Sorvakon urheilukentän parkkipaikalta
la 14.00-18.00
18.9.
Vakka-Suomen Ladun ohjaajat
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 9.9. mennessä

Patikoidaan Sorvakosta Kasarminlahden laavulle (matka n. 2,5 
km suuntaansa) ja tutustutaan retkeilyvälineisiin ja -varustei-
siin, tulentekoon sekä jokamiehenoikeuksiin ja -velvollisuuksiin. 
Säänmukainen varustus. Ota mukaan omat eväät, mahdollisuus 
paistaa makkaraa tms. Tule mukaan viettämään retkipäivää lähi-
alueen luonnossa! Sadevaraus. Lyhytkurssi. 

Let’s trek from Sorvakko to Kasarminlahti (about 2,5km one di-
rection) and light a campfire together. Introduction to trekking 
and camping gear and making fire in nature. Also learning about 
everyman’s rights – what is and what is not allowed to do out-
side public areas, such as nature and private land. Meeting at 
sport field’s parking lot in Sorvakko. Wear clothes suitable to the 
weather. Have your own snacks, it is for example possible to grill 
sausages on the campfire. Come and join us for a nice trip in the 
nearby nature! In case of heavy rain, course will be cancelled. In-
struction also in English available. Short course.

liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit
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      jooga                        8301232

Lokalahden koulu  
to 19.00-20.30
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 29 € ja kevät 29 €
Ilm. 8.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme asanaharjoituksia oman hengityksen tah-
tiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehit-
tää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä 
opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. 
Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa liikkeistä 
löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset joogamaton.

            Kuntojumppa           8301233

Lokalahden koulu  
pe 19.00-20.30
17.9.-3.12. ja 21.1.-29.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 29 € ja kevät 29 €
Ilm. 9.9. mennessä

Reipasta liikuntaa kaikenikäisille naisille ja miehille musiikin tah-
dissa. Tunneilla kehitetään monipuolisesti niin voimaa ja lihas-
kuntoa kuin ketteryyttä, tasapainoa ja liikkuvuuttakin. Lopuksi 
venytellään hyvin. Mukaan oma jumppa-alusta, vesipullo ja halu-
tessa sisäliikuntakengät. Reippaasti mukaan hyvään porukkaan!

						Combat	fitness		 									8301240

Uudenkaupungin uimahallin judosali 
to 17.00-18.00
16.9.-25.11. ja 20.1.-7.4.
Stuntnäyttelijä Mr. Marian Dumitru 
kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 8.9. mennessä

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

Powerful and energetic workout includes kicking and punching 
drills. Moves are based on techniques of martial arts. Training is 
a challenging set of exercises that will raise your heartbeat, im-
prove coordination and muscular fitness. Workout is suitable 
for anyone who wants to develop their physical condition, burn 
calories and learn self-defence techniques. Notice! Teaching lan-
guage is English/partly Finnish

      eläkeläisten kevennetty  
      jumppa                     8301241

Uimahallin judosali  
ti 15.00-16.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 €
Ilm. 6.9. mennessä

Eläkeläisille tarkoitetussa liikuntatuokiossa on tarjolla helppoa, 
monipuolista, kevennettyä jumppaa kaiken kuntoisille. Mukavaa 
yhdessäoloa liikunnan merkeissä. Mahdollisuus soveltaa liikkeitä 
oman kunnon mukaan. Tunnille mukaan juomapullo sekä muka-
vat liikunnalliset vaatteet.

      toiminnallinen  
      kuntopiirijumppa          8301242

Uimahallin judosali  
ti 16.15-17.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 6.9. mennessä

Toiminnallinen kuntopiirijumppa on monipuolinen kiertohar-
joittelu-tunti, jossa vaihtelevat lihaskunto- ja aerobiset osuudet. 
Tunnin aikana vahvistetaan koko kehon lihasryhmiä tavoittee-
na tasapainoinen ja terve keho. Harjoitukset ovat toiminnallisia, 
vaihtelevia ja jokaisen omalle tasolle soviteltavia. Kurssi sopii jo-
kaiselle.

      erkkajooga            8301208

Uimahallin judosali - Joka toinen viikko 
ke 17.00-18.00
15.9.-8.12. ja 19.1.-27.4. 
Erityisopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 6.9. mennessä

Erkkajoogaa eli kuntouttavaa joogaa erityistä tukea tarvitseville 
joogaajille! Se sopii kaikenikäisille ja – tasoisille, aiempaa koke-
musta joogasta ei tarvitse olla. Lähtökohtana on kokonaisval-
tainen ja kuntouttava toiminta. Ajatuksena on luoda jokaiselle 
mahdollisuus saada onnistumisen kokemuksia ja kokea joogan 
tuoma hyvä olo. Joogaharjoitukset muokataan kullekin joogaa-
jalle yksilöllisesti huomioiden jokaisen vahvuudet ja voimavarat 
sekä erityisen tuen tarpeet. Erkkajooga sisältää mm. läsnäolohar-
joituksia, asanoita eli asentoharjoituksia, hengitysharjoituksia ja 
rentoutumista. Joogaan tullessasi tarvitset mukaan rennot, mu-
kavat vaatteet ja vesipullon. Oman joogamaton voit halutessasi 
ottaa mukaan. Kokoontumiset joka toinen viikko parittomilla 
viikoilla.

      eläkeläisten liikunta,  
      naiset                       8301209

Ugin Työväentalo  
ti 9.30-10.15
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla liikutaan ja jumpataan kehittäen kestävyys- ja lihas-
kuntoa sekä liikkuvuutta ja tasapainoa. Jumpassa huomioidaan 
ikääntyvän liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet, säännöllisen liikun-
nan avulla pidetään huolta kehon hyvinvoinnista ja toimintaky-
vystä. Kurssi soveltuu kaikille. Mukaan tarvitset jumppamaton.

      eläkeläisten liikunta,  
      miehet                       8301211

Ugin Työväentalo  
ti 10.20-11.05
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla liikutaan ja jumpataan kehittäen kestävyys- ja lihas-
kuntoa sekä liikkuvuutta ja tasapainoa. Jumpassa huomioidaan 
ikääntyvän liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet, säännöllisen liikun-
nan avulla pidetään huolta kehon hyvinvoinnista ja toimintaky-
vystä. Kurssi soveltuu kaikille. Mukaan tarvitset jumppamaton.

      Box & Booty            8301212

Novidan liikuntasali  
to 17.00-18.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tunnilla yhdistyy kuntonyrkkeily ja reisi-pakaratreeni keskivarta-
loa unohtamatta. Tunti on intervallityyppinen ja osiot tehdään 
vuorotellen. Sopii kaikenikäisille niin niska-hartiaseudun jumeis-
ta kärsiville kuin peruskunnon kohotusta haluaville kiinteytyjiä 
unohtamatta. Ei sisällä hankalia askelsarjoja ja mahdolliset hypyt 
voi halutessaan korvata askeltamalla. Tarvitset sisäliikuntajalki-
neet, hikipyyhkeen ja juomapullon. 

      tanssillinen  
      kuntojumppa             8301213

Novidan liikuntasali  
to 18.00-19.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5.
Liikunnanohjaaja Maria Kettunen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 8.9. mennessä

Intervallitunti, jossa hitaat ja nopeat liikkeet vuorottelevat ja saa-
vat hien pintaan. Tunnilla ei rakenneta pitkiä askelsarjoja vaan 
keskitytään tekemiseen ja hauskan pitämiseen. Tyyli on vapaa, 
tanssitaustaa ei tarvita. Tule sellaisena kuin olet. Tarvitset sisälii-
kuntajalkineet, hikipyyhkeen ja juomapullon.
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      Kuntosalicircuit          8301245

Kuntostudio Naisvoima  
ma 9.00-10.00
13.9.-29.11. ja 17.1.-9.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 27 € ja kevät 27 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Circuit on kuntosalilla tehtävä ohjattu kiertoharjoittelutunti. 
Tunnilla käytetään pääasiassa kuntosalilaitteita, mutta myös 
maltillisia vapaita painoja turvallisesti ohjaajan opastuksella. Har-
joittelun tehon jokainen voi itse asettaa sopivaksi painokuormia 
säätämällä. Tunti ei vaadi aikaisempaa kuntosalikokemusta, eikä 
sisällä askelsarjoja. Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo 
ja pieni pyyhe. Huom! Miehet: pue salivaatteet jo kotona, puku-
huone vain naisille.

            Keskivartalo kuntoon   8301246

Uimahallin judosali  
ma 10.30-11.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-9.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla vahvistetaan keskivartalon lihaksia jotka yhdistävät ke-
hosi ylä- ja alaosan. Toimiva keskivartalo tekee kaikesta liikkumi-
sesta helpompaa. Hyvä keskivartalon tuki ylläpitää ryhtiä ja pitää 
lantion ja koko vartalon oikeassa asennossa. Kurssi soveltuu kai-
kille. Mukaan tarvitset jumppamaton.

      aerobinen vesijumppa     8301247

Uudenkaupungin uimahalli  
ma 11.45-12.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-9.5.
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 €
Ilm. 6.9. mennessä

Reipastahtinen vesijumppa musiikin tahdissa. Tunnilla tehdään 
monipuolisesti lihaskuntoliikkeitä veden nostetta ja vastusta 
hyödyntäen. Välillä käytetään erilaisia vesijumppavälineitä (fris-
beet, pötköt, hymynaamat). Kurssimaksun lisäksi maksetaan ui-
mahallin sisäänpääsymaksu.

      aamusalicircuit          8301250

Kuntostudio Naisvoima  
ti 6.30-7.30
21.9.-30.11. ja 18.1.-29.3.
Ohjaaja Outi Soininen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 6.9. mennessä

Aamuvirkkujen kiertoharjoittelua kuntosalilla. Harjoittelun tehoa 
voi jokainen itse asettaa sopivaksi painokuormia säätämällä. Tun-
ti ei vaadi aikaisempaa kuntosalikokemusta. Varaa mukaasi sisä-
liikuntavaatteet, vesipullo ja pieni pyyhe. Huom! Miehet pukekaa 
salivaatteet jo kotona, pukuhuone vain naisille.

             parkourin  
             alkeiskurssi               8301251

Retkikohteet (Uusikaupunki)  
la 11.00-12.30
18.9.-16.10.
Parkourin kouluttaja William Mäki
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 10.9. mennessä

Parkour on laji joka kehittää koko kehoa monipuolisesti ja auttaa 
ympäristön hahmottamisessa sekä erityisesti tasapainon kehi-
tyksessä. Laji soveltuu aloittelijoille ja jo liikunnallisesti osaaville 
nuorille ja aikuisille. Kurssin tarkoituksena on innoittaa liikku-
maan luovasti ja vapaasti, sekä hahmottamaan ympäristön mah-
dollisuuksia liikkumisen kannalta. Opit ylläpitämään omaa fyysis-
tä terveyttä, sekä kehittymään Parkourin taidoissa. Kurssilaisella 
on hyvä olla mukana vettä ja joku pieni välipala. Lajia pystyy har-
rastamaan jos on ulkoliikuntaan sopivat kengät (kevyet kengät) 
sekä liikunnalliset, säähän sopivat vaatteet. Kokoontumispaikka 
Pohitullin koulu. Lyhytkurssi.
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terveys ja ensiapu
spr ensiapukurssi® (16t)  
lähikoulutus            6101215

Uudenkaupungin paloasema  
ti 8.30-15.30 ja ke 8.30-15.30
2.11.-3.11.  
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61 € - Ilm. 25.10. mennessä

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun anta-
misen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisroh-
keutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmis-
sä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: toiminta auttamistilanteessa, 
tajuttoman/elottoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu sekä 
sairauskohtauksien tunnistaminen ja ensiapu. Lisäksi tapaturmi-
en ensiapu, ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen. Ensiapu-
kurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta (selainpohjainen mo-
biilikortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerralla 
on pakollista ja ensiapupätevyyden saa vasta kun koko kurssi on 
suoritettu. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoi-
te, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta kurssisuorituksesi voidaan 
kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. Huom! Hätäensiavun (8t) 
kertaaminen on mahdollista osallistumalla ensimmäiseen kurs-
sipäivään 2.11., ilmoita asiasta toimistoon! Hätäensiavun kurssi-
maksu 36e. Lyhytkurssi. 

Koronainfo: Jos syksyllä ei ole mahdollista järjestää ensiapukou-
lutusta lähiopetuksena, tämä kurssi toteutetaan webinaarina. 
Webinaariajat: ti-ke 2.11., 3.11., 9.11. ja 10.11. klo 9-12.15. Hätä-
ensiavun kertaajat osallistuvat kahteen ensimmäiseen kurssipäi-
vään. Ilmoittautuneet saavat tiedon mahdollisista etäopetusjär-
jestelyistä ja ohjeet osallistumiseen sähköpostilla.

hevostellen - hevostaitoja lapsille 
ja nuorille            8302230

Omenankukan talli  
to 17.00-18.30
16.9.-25.11. ja 17.3.-19.5.
Erityisluokanopettaja Pipsa Appelblom
Kurssimaksu syksy 45 € ja kevät 45 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemistä, harjoitusta so-
siaalisille taidoille ja tukea itsetunnolle. Tässä ryhmässä opitaan 
hevostaitoja omassa tutussa ryhmässä nauttien hevosten hy-
vää tekevästä läsnäolosta! Kurssi on suunnattu alakouluikäisille 
lapsille ja nuorille, jotka ovat kiinnostuneita hevosista. Kurssilla 
harjoitellaan erilaisia hevostaitoja, hevosen hoitoa ja hevosen kä-
sittelyä. Aikaisempaa kokemusta hevosista ei edellytetä. Kurssilla 
ei opetella ratsastusta. Kurssilla pääsee tutustumaan talliympä-
ristöön, hoitamaan hevosia turvallisessa ympäristössä ja tutussa 
ryhmässä. Kurssilla tehdään yhdessä ohjaajan kanssa erilaisia 
harjoituksia hevosen kanssa ja harjoitellaan talliympäristön töitä. 
Kurssilaiset kokoavat omaa tallipäiväkirjaa kokemuksistaan mm. 
valokuvien avulla. Kurssi järjestetään Omenankukan tallilla (n. 7 
km Uudenkaupungin keskustasta, Lahdenpohjantie 94). Mukaan 
tarvitset sopivat säänmukaiset vaatteet, tukevat kengät ja hans-
kat sekä mahdollisuuksien mukaan oman kypärän. Tallilta saa tar-
vittaessa kypärän lainaksi. Kurssilaisella tulee olla voimassa oleva 
vapaa-ajan vakuutus. Ei opetusta 14.10. Erityiskurssi.

hyvinvointi-illat
Ruokavalio muodostaa oleellisen osan ihmisen hyvin-
vointia ja terveyttä, mutta ruokavalioviidakkoon on myös 
helppo eksyä. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustele-
maan ajankohtaisista teemoista ravitsemusterapeutti, sai-
raanhoitaja Jennica Vesolan vetämiin hyvinvointi-iltoihin. 
Huom! Ennakkoilmoittautuminen, koska tila on rajallinen. 
Jos koronatilanne edellyttää, illat järjestetään turvallisesti 
Zoomin välityksellä verkossa. Ilmoittautuneet saavat oh-
jeet mahdollisista etäopetusjärjestelyistä ennakkoon.

selätä sokeririippuvuus  8302265

Kräkin talo 
to 17.00-19.00
7.10.
Ravintoterapeutti Jennica Vesola
Luentomaksu 6 € - Ilm. 30.9. mennessä

Voiko sokeriin syntyä riippuvuus? Kyllä voi! Luennolla käym-
me läpi sokerin historiaa ihmisen ravinnossa ja sen liiallisen 
käytön vaikutuksia terveydentilaamme. Tutkimme myös so-
kerin roolia painonhallinnassa ja erilaisten kroonisten saira-
uksien synnyssä. Tärkeimpänä tietenkin pohdimme, miten 
sokeririippuvuudesta pääsee eroon! Jos olet mahdollisesti 
huolestunut omasta tai läheisen liiallisesta sokerin käytöstä 
ja etsit vastauksia, tämä luento on sinulle.

hiilihydraattitietoisen ja  
ketogeenisen ruokavalion 
hyödyt       8302266

Kräkin talo
to 17.00-19.00
21.10. 
Ravintoterapeutti Jennica Vesola
Luentomaksu 6 € - Ilm. 14.10. mennessä

Höttöhiilarit, sokerit, tyhjät kalorit. Mitä ne ovat ja millä 
ne voisi arjessaan korvata? Luennolla käydään läpi, miten 
hiilihydraattitietoisella ruokavaliolla voi saavuttaa pysyvää 
painonhallintaa sekä terveyttä elämään. Pohdimme arjen 
aterioiden laadullistamista sekä sitä, miten tehdä parempia 
valintoja sinun parhaaksesi. Käymme läpi myös ketogeeni-
sen ruokavalion terveyttä edistävät vaikutukset, perusteet 
ja soveltamisen arkeen.

miksi paastota?      8302267

Kräkin talo
to 17.00-19.00
4.11. 
Ravintoterapeutti Jennica Vesola
Luentomaksu 6 € - Ilm. 28.10. mennessä

Mitä on paasto, millainen historia paastoamisella on ja mitä 
kehossasi tapahtuu paaston aikana? Luennolla käymme 
läpi erilaisia paastomuotoja, joista voit innostuttuasi valita 
helposti omanlaisen terveyttäsi edistävän polun. Tieteel-
listen tutkimusten mukaan paastoaminen vaikuttaa posi-
tiivisesti aivoterveyteen, ruoansulatuskanavan ongelmiin, 
aivosumuun, väsymykseen, tukee kroonisten sairauksien 
hoitoa ja kohottaa mielialaa. Luennolle opit, miten hienoja 
asioita kehosi osaa terveytesi eteen tehdä, kun se saa siihen 
mahdollisuuden! Luennon anti sopii sinulle, vaikket olisi 
koskaan ennen paastonnut tai kenties olet jo konkari.

eroon stressistä            8302268

Kräkin talo
la 13.00-16.00
2.10.-9.10.  
Ravintoterapeutti Jennica Vesola
Kurssimaksu 18 € - Ilm. 22.9. mennessä 

Mitä on stressi ja miten se pitkään jatkuessaan vaikuttaa koko-
naisvaltaisesti terveyteemme? Mitä kaikkea kehossamme tapah-
tuu, kun olemme stressaantuneita? Miten voit päästä stressistä 
eroon? Kahden iltapäivän aikana käymme läpi arjen stressinhal-
linnan työkaluja helpottamaan konkreettisesti sinun arkeasi. Kes-
kustelemme ruokavalion, elämäntapojen, liikunnan, unen ja pa-
lautumisen merkityksestä stressinhallinnassa ja sinun näköisen 
elämän luomisessa. Opettelemme lempeitä kehollisia harjoitteita 
stressin purkamiseksi. Teemme kaikille sopivia läsnäolo- ja hen-
gitysharjoituksia. Kaikelta stressiltä ei elämässä voi välttyä, mutta 
saat keinoja hallita sitä niin, että elämänlaatusi ei kärsi. Kurssilta 
lähdet kotiin rentoutuneena ja uusia ajatuksia täynnä. Ehkä osaat 
myös kuunnella itseäsi ja kehoasi entistä paremmin. Olla armol-
lisempi ja lempeämpi itsellesi. Varaa kurssille mukavat, rennot 
vaatteet ja avoin mieli, laita villasukat jalkaan. Ota mukaan mag-
neettiin reagoiva ruokalusikka (emme kuitenkaan tule syömään 
kurssilla…). Huom! Jos koronatilanne edellyttää, kurssi järjeste-
tään etäopetuksena Zoomilla. Ilmoittautuneet saavat erilliset oh-
jeet etäopetukseen valmistautumisesta. Lyhytkurssi. 

eteerisillä öljyillä hyvää oloa  
ja mieltä                      8302277

Kräkin talo
la 10.00-15.30 ja su 10.00-15.30
23.10.-24.10.  
Aromaterapiakouluttaja Ulla-Maija Grace
Kurssimaksu 50 € - Ilm. 14.10. mennessä

Rentoutuminen ja luonnonmukaiset menetelmät ovat nyt vah-
vasti pinnalla. Tutustumme eteerisiin öljyihin, niiden käyttöön 
ja oman hyvinvoinnin edistämiseen öljyjen ja tuoksujen avulla. 
Tule mukaan hellimään itseäsi ihastuttavilla eteerisillä öljyil-
lä. Anna ihosi nauttia, hengityksesi avautua ja mielesi virkistyä. 
Kurssilla teet itsellesi kumpanakin päivänä oman sinulle sopi-
van hoitotuotteen (sisältyy kurssimaksuun). Perehdymme myös 
tarkemmin öljyjen ominaisuuksiin ja vaikutuksiin omaan hyvin-
vointiimme. Mahdollisuus hankkia öljyjä opettajalta. Ota mukaan 
käsipyyhe, pieni asetti tai kuppi öljyjä varten sekä muistiinpa-
novälineet. Erityiskurssi.
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pyhäranta

sukututkimus           1301301

Ihoden koulu  
la 10.00 -15.30
2.10.
Juha Vuorela
Kurssimaksu syksy 25 € - Ilm. 24.9. mennessä

Koko päivän kurssi kertoo niistä peruslähteistä, joista jokainen 
kiinnostunut voi etsiä omien esivanhempien tietoja. Paneudum-
me erityisesti Pyhärannan alueen kirkonkirjoihin, karttoihin ja 
vanhoihin sanomalehtiin tutkimuksen käytössä. Tutuiksi tulevat 
myös merimieshuoneen arkistot ja selvityksiä helpottavat tieto-
kannat. Kurssipäivän tarkoituksena on antaa valmiudet omatoi-
miseen tutkimiseen netin loputtomissa arkistoissa.

perinneillat           1301303

Santtion Maininki - Joka 4. viikko 
ti 18.30-20.30
7.9.-7.12.  ja 4.1.-5.4.
Luennoitsijana FT Leena Sammallahti
Kurssimaksu syksy 8 € ja kevät 8 € 
Ilm. 1.9. mennessä

Perinneilloissa Santtion kylätalo Mainingissa muistellaan ja kes-
kustellaan lähimenneisyyttä muokanneista ilmiöistä. 7.9. Nuor-
ten kirjeenvaihdosta. Mitä Anna Rostedtin tyttöajan kirjeet kerto-
vat; 5.10. Rakastumisesta rakkaudeksi. Maailmanmatkaaja Jalmari 
Varjosen kirjeenvaihtoa 1920-luvulla; 9.11. Merimies 1930-luvun 
lama-aikaa selättämässä. Varjosen perheen kirjeenvaihtoa s/s 
Olovsborgin matkoilta; 7.12. Perheellinen mies jää lähivesille. Ni-
puttajan timpuri siirtyy valtion jäänmurtajan kirvesmieheksi; 4.1. 
Sodasta sotaan. Jäänmurtaja Jääkarhun kirvesmiehen ja perheen 
kirjeenvaihtoa 1939-1944; 1.2. Rauha tuo miehen maihin. Murtaja 
Sisun kannelta kotirantaan Santtiolle; 8.3. Hävittää vai säilyttää? 
Pohdintaa säilyneiden kirjeiden merkityksestä yksilöille, suvuille 
ja yhteisöille; 5.4. Kirjeenvaihto - Katoavaa kansanperinnettä?

nukketeatteri           1102301

Ihoden koulu - Joka toinen viikko 
la 10.00-11.30
4.9.-11.12. ja 15.1.-7.5.
Sanna Siivonen
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 € 
Ilm. 27.8. mennessä

Toteutetaan valmiiseen tarinaan perustuva nukketeatterinäytel-
mä eri materiaaleja hyödyntäen. Luodaan hahmot ja näyttämö, 
etsitään näytelmään sopiva musiikki sekä opetellaan näytelmä-
esitys. Toteutus ryhmän ikäjakauman mukaan niin, että kaiken-
ikäiset pääsevät toteuttamaan näytelmään oman työnjälkensä. 
Kurssin päätteeksi näytös yleisölle.

Kankaankudonta           1104310

Mäki-Tanila
to 15.45-18.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.
Kädentaitojen opettaja Johanna Kivistö
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 9.9. mennessä 

Kukolan kudontakurssi pidetään idyllisessä vanhan talon tuvassa. 
Käytettävissä on kuudet kangaspuut, joihin tehdään yhteisloimia. 
Voit osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan räsymattoa 
valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon ajaksi. Tällöin kurssi-
maksu on 20 e. Mattojen lisäksi kudotaan muita sisustustekstiilejä, 
kuten pöytäliinoja, pyyheliinoja ja poppanaa. Suunnitellaan yhdes-
sä, millaisia kudontatöitä halutaan talven aikana tehdä. Kurssille 
voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat kudonnan harrastajat. 

Villakirjonta,  
neuleet ja virkkaus          1104323

Reilan koulu - Joka toinen viikko 
ke 17.00-19.15
22.9.-1.12. ja 19.1.-30.3.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 15.9. mennessä

Tehdään erilaisia kirjontatöitä, neuleita ja virkkausta kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Villakirjonnan voi itse suunnitella tai ostaa 
valmiin pakkauksen. Voit tehdä kirjontatöitä sisustukseen ja asus-
teiksi. Neuleissa ja virkkauksessa kokeillaan erilaisia tekniikoita, 
materiaaleja ja malleja.

ompelu            1104330

Kaukan kyläkoti - Joka toinen viikko 
ke 18.00-21.00
22.9.-1.12. ja 19.1.-30.3.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 15.9. mennessä

Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Pe-
rehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaa-
miseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen. Ei 
viikolla 8. Joka toinen viikko parillisina viikkoina.

ompelu            1104331

Reilan koulu - Joka toinen viikko 
to 18.00-21.00
16.9.-25.11. ja 27.1.-21.4.
Pukuompelija Sari Nurmi
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 9.9. mennessä

Valmistetaan asuja aikuisille ja lapsille sekä kodin tekstiilejä. Pe-
rehdytään mallien ja materiaalien valintaan, kaavoihin, leikkaa-
miseen, erilaisiin ompelun yksityiskohtiin sekä sovitukseen. Joka 
toinen viikko parittomina viikkoina.

Kankaankudonta           1104342

Kaukan kyläkoti  
ti 15.00-17.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3.
Kädentaitojenopettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 € 
Ilm. 7.9. mennessä 

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan 
perusasioita. Luodaan ja rakennetaan yhteisloimia. Valmiste-
taan tuotteita pääasiassa puuvillasta, pellavasta, poppanasta ja 
räsystä, siis pyyheliinoja, kaita- ja pöytäliinoja, mattoja sekä sei-
nätekstiilejä. Tutustutaan myös villalangan käyttöön kudonnassa. 
Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan alkeita.

nypläys            1104343

Santtion Maininki
ma 18.00-20.15
27.9.-22.11. ja 17.1.-14.3.
Heli Laine
Kurssimaksu syksy 24  € ja kevät 24 €
Ilm. 20.9. mennessä

Nypläystä vanhoille ja uusille harrastajille. Mahdollista nyplätä 
esim. koruja, liinoja ym. Kurssi sopii myös lapsille. Kokoontumiset 
joka toinen viikko.

lasten ateljee  
pikkupensselit 7-9 v.          1103301

Ihoden koulu  
ke 16.00-17.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Merja Ala-Olla 
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Elämyksellinen tutustuminen värien ja erilaisten materiaalien 
maailmaan musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen vauhdittama-
na. Monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita eri välineillä piirustuk-
sesta grafiikkaan ja maalaukseen sekä kolmiulotteiseen muotoi-
luun. Poimimme ideoita taidehistoriasta, nykytaiteesta ja omasta 
ympäristöstämme.

nuorten ateljee  
Isot pensselit 10-15 v.          1103302

Ihoden koulu  
ke 17.30-19.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 €
Ilm. 8.9. mennessä

Elämyksellinen tutustuminen värien ja erilaisten materiaalien 
maailmaan musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen vauhdittama-
na. Monipuolisesti kuvataiteen tekniikoita eri välineillä piirustuk-
sesta grafiikkaan ja maalaukseen sekä kolmiulotteiseen muotoi-
luun. Poimimme ideoita taidehistoriasta, nykytaiteesta ja omasta 
ympäristöstämme.

Keijuniitty            1198301

Ihoden koulu  
su 10.00-14.45
26.9.  
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 17.9. mennessä

Keijuniitty on elämyksellinen taidetyöpaja 3-7-vuotiaille yhdessä 
aikuisen kanssa. Haluaisitko liidellä auringonsäteellä tai kellua 
hopeisella kastehelmellä? Suloisilla keijuilla on ensimmäiset len-
toharjoitukset. Pienet siivet valmistuvat ja keijuniitty koristellaan 
kukkaköynnöksillä suurta tapahtumaa varten. Ilma helisee keiju-
jen musiikista, kun keijupöly laskeutuu. Aikuinen ilmoittautuu. 
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Materiaalimaksu 10 € sisältyy 
hintaan. Mukaan eväät ja sutun kestävät vaatteet.

talvinen seikkailu           1198303

Ihoden koulu  
su 10.00-14.45
28.11.
Merja Ala-Olla 
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 19.11. mennessä

Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja 
3-7-vuotiaille lapsille aikuisen kanssa. Taakse jää harmaa arki! Työ-
pajasta ei kimallusta puutu ja jäänkin kanssa päästään kosketuk-
siin. Kotiin viemisiksi valmistuu ihan linna koristeeksi tai leikkei-
hin. Aikuinen ilmoittautuu. Materiaalimaksu 10 €. Yhden aikuisen 
mukana yksi lapsi. Mukaan eväät ja sutun kestävät vaatteet. Ul-
kona ollaan noin 15 minuuttia (huomio säänmukainen vaatetus).

Pyhärannan osastonjohtajana toimii Anna-Kaisa Sjölund, puh. 044 738 3488 sähköposti  
anna-kaisa.sjolund@pyharanta.fi. Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Laitilan toimisto puh. 040 535 6822. Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin 
maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiiksi alennettu kurssimaksu. Katso tarkemmin 
s. 3 

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta, 
tutustu tarjontaan s. 36

Yhteiskunta, historia, 
kulttuuri, opetus ja 
luonto

Taide- ja taitoaineet

näyttämötaide

Käden taidot

Kuvataide
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pyhärannan  
atk-kurssi                   3401301

Rohdaisten koulu  
ke 17.00-20.00
20.10.-17.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 7.10. mennessä

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta 
muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan 
aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan myös kurssilaisten 
toiveiden mukaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Aihealueina ovat esi-
merkiksi sähköpostin ja internetin kertausta, tietokoneen hallinta 
ja tärkeät asetukset, tietokoneen turvallinen siivoaminen turhis-
ta tiedostoista ja ohjelmista sekä älypuhelimien ja tablettitieto-
koneiden peruskäyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokone sekä halutessaan myös oma älypuhelin tai 
tabletti.

Köysitöitä  
ja merimiessäkkejä          1104350

Santtion Maininki - Joka toinen viikko 
ti 18.15-20.30
19.10.-14.12. ja 11.1.-29.3.
Merikapteeni, KM Jarmo Teränen
Kurssimaksu syksy 19 € ja kevät 19 €
Ilm. 12.10. mennessä

Perinteisiä merimiessäkkejä, köysimattoja, fendareita ja muita 
köysitöitä oman kiinnostuksen mukaan. Materiaalimaksu suo-
raan opettajalle, ensimmäisellä kerralla sovitaan tarviketilaukses-
ta.

puutyöt            1104374

Kaukan kyläkoti  
ti 17.00-20.00
14.9.-23.11. ja 18.1.-29.3.
Puuseppä Jouni Varjo
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 7.9. mennessä

Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta sekä korjausta 
ja entisöintiä. 

Viulunrakennus           1104375

Kaukan kyläkoti  
ma 18.00-21.00
13.9.-22.11. ja 17.1.-28.3.
Timo Kulmala
Kurssimaksu syksy 44 € ja kevät 44 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla perehdytään viulun rakentamiseen aloittaen mallin ja 
muotin tekemisestä edeten kehän, pohjan, kannen ja kaulan val-
mistukseen. Lopuksi soitin pintakäsitellään ja varustetaan soitto-
kuntoon.

Verhoilu            1104383

Kaukan kyläkoti - Joka toinen viikko 
su 10.00-15.15
19.9.-28.11. ja 16.1.-27.3.
Verhoilija Sanna Lindholm
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 10.9. mennessä

Verhoile vanha huonekalusi perinteisenä käsityöverhoiluna tai 
uusin menetelmin ja materiaalein. Ensimmäisellä kerralla pure-
taan vanha verhoilu ja tehdään materiaalitilaukset, joten otathan 
työsi heti ensimmäiselle kerralle mukaan. Mukana kannattaa olla 
oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit yms. 
Työkalut, joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen ja niittien 
poistamiseen. Kurssin kokoontumiset ovat joka toinen viikko.

nahkapaperikassi          1104391

Mannerveden Ompelimo  
la 10.00-14.00
2.10.
Pukuompelija Nurmi Sari
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 24.9. mennessä

Tehdään kassi nahkapaperista, joka on selluloosapohjainen ”ve-
gaaninahka”. Nahkapaperi on helposti ommeltavaa ja sen voi 
pestä jopa pesukoneessa. Ompelimolla on hyvät työvälineet ja 
materiaalit voi ostaa opettajalta. Kurssi sopii niin kokeneemmille 
kuin aloittelijoillekin. Lyhytkurssi.
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pyhäranta

Kielet

Tietotekniikka

espanjaa matkailijoille          1207311

Ihoden koulu  
la 9.30-12.45
18.9.-9.10.
FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 20 €  - Ilm. 10.9. mennessä

Oletko lähdössä matkalle Espanjaan tai kiinnostaisiko muuten 
vaan oppia uutta kieltä? Neljänä lauantaina kokoontuvalla kurs-
silla tutustutaan espanjan kieleen ja espanjalaiseen kulttuuriin. 
Kurssilla opitaan erilaisissa matkailutilanteissa hyödyllistä sanas-
toa ja ilmauksia, aiheina mm. tervehtiminen, kahvilassa ja ravin-
tolassa tilaaminen, kaupassa asiointi jne. Opettajan materiaali. 
Lyhytkurssi.

Liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit

      aamujumppa                        8301321

Santtion Maininki  
to 9.00-10.00
16.9.-18.11. ja 13.1.-7.4.
Koulutettu hieroja Maarit Imppu
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 9.9. mennessä

Aamuista perusjumppaa, ei hyppelyä. Vahvistava ja venyttävä 
jumppa, jossa käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä.

      tabata                                 8301323

Ihoden koulu  
to 18.00-19.00
2.9.-2.12. ja 13.1.-7.4.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 26.8. mennessä

Tabata on intervallitunti, jossa pääset haastamaan itsesi kovate-
hoisella treenillä. Tabatassa jokainen voi tehdä omaan tahtiinsa 
ja kilpailla itseään vastaan. Tabatassa tehdään 8 eri liikettä ja 
jokainen liike toistetaan 8 kertaa. Yksittäinen työjakso kestää 20 
sekuntia ja toistojen välissä pidetään aina 10 sekunnin tauko. 
Jokaisella kerralla on eri ohjelma ja haastetaso. Tabata kehittää 
nopeasti kuntoa, sillä se parantaa hapenottokykyä, kestävyyttä, 
lihasvoimaa, maitohaponsietokykyä ja ketteryyttä jokaisella har-
joittelukerralla.

      Ihode Circuit training         8301329

Ihoden koulu  
ma 19.00-20.30
13.9.-22.11.  ja 28.2.-9.5. 
Ohjaajana Akseli Venho
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 € 
Ilm. 7.9. mennessä

Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä kehittävä kiertohar-
joittelu. Helpot, tehokkaat liikkeet ja lopuksi venyttely. Sopii kai-
kille.

      lempeä hathajooga            8301330

Ihoden koulu  
la 10.45-12.15
2.10.-11.12. ja 15.1.-2.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 24.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja not-
kistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymisellä 
ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla joogaliikkeil-
lä jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa ja miel-
tä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanottamaan 
harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme kertaa. 
Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat kes-
kittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyynty-
mään. Mukaan oma matto ja joustava asu. 

      lempeä hathajooga            8301331

Reilan koulu  
la 8.30-10.00
2.10.-11.12. ja 15.1.-2.4.
Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu syksy 25 €  ja kevät 25 €
Ilm. 24.9. mennessä

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 min 
kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat ja 
notkistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäytymi-
sellä ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla jooga-
liikkeillä jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät kehoa 
ja mieltä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vastaanotta-
maan harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu kolme ker-
taa. Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet parantavat 
keskittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyyn-
tymään. Mukaan oma matto ja joustava asu. Talvilomaviikolla, 
viikko 8, ei tunteja. 

      Kahvakuula                      8301332

Rohdaisten koulu  
ma 17.30-18.30
20.9.-13.12. ja 17.1.-11.4.
Akseli Venho
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 13.9. mennessä

Kahvakuulaharjoittelu on monipuolista, kokonaisvaltaista ja 
innostavaa liikuntaa. Harjoituksissa lähdetään perusliikkeistä 
liikkeelle ja käydään läpi kaikki lihakset. Mukaan oma kuula ja 
jumppa-alusta. 

      lasten tanssi                       1105333

Rohdaisten koulu  
su 18.00-19.00
5.9.-21.11. ja 16.1.-10.4.
Ohjaaja Sari Lehtonen
Kurssimaksu syksy 17 € ja kevät 17 € 
Ilm. 27.8. mennessä

Lasten tanssia eskari- ja ala-asteikäisille. Tunnilla käymme läpi eri-
laisia tansseja mm. disko, hiphop, show, latinalaistansseja erilaisin 
maustein ja tanssin perustekniikoita. Kiva tunti tanssista kiinnos-
tuneille lapsille.

      dance mix 7-12 v.             1105334

Ihoden koulu  
to 17.00-18.00
2.9.-9.12. ja 20.1.-12.5.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 26.8. mennessä

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tanssien perusteita (mm. hiphop, 
salsa, show-tanssi, bachata, baletti). Kurssilla myös harjoitellaan 
tanssikoreografian suunnittelua ja esiintymistä. Kurssilla lämmi-
tellään, harjoitellaan lihaskuntoa ja venytellään liikuntaleikkien 
parissa. Kurssi sopii 7-12-vuotiaille tanssista kiinnostuneille. Poh-
jakokemusta tanssista ei tarvita.

      Kamppailukerho  
      muksuille 5-7 v.              8301335

Ihoden koulu  
ti 17.00-18.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-5.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 7.9. mennessä

Muksujudossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja, kuten 
vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. Tutuksi 
tulevat käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntö-
jen mukaan. Alkuun varusteiksi T-paita ja verryttely- tai college-
housut.
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      junnujen  
      kamppailukerho, 8-12 v.    8301336

Ihoden koulu  
ti 18.00-19.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-12.4.
Judo-ohjaaja Merja Ala-Olla
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 €
Ilm. 7.9. mennessä

Harjoitellaan judotekniikoita kuten vastustajan hallitsemista ma-
tossa (sidonnat), kaatumista (ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat 
käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mu-
kaan. Judo kehittää tasapuolisesti voimaa, kestävyyttä, nopeutta, 
notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pit-
kähihainen T-paita ja verryttely- tai collegehousut. 

      tuolijumppa            8301338

Kaukan kyläkoti  
ke 13.00-14.00
15.9.-17.11. ja 19.1.-30.3.
Margit Kiiski ohjaaja
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa 
musiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa ottaa mukaan, jos ha-
luaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma vesipullo 
ja pyyhe mukaan.
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pyhäranta
terveys ja ensiapu

Voimavarakurssi           8302301

Pyhärannan kirjasto  
la 10.00-12.00
28.8.-27.11.
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 20.8. mennessä

Tietoa ikäihmisten toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavis-
ta tekijöistä, sekä käytännön harjoituksia ja vinkkejä hyvinvoinnin 
lisäämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssin teemoina fyysinen, psyyk-
kinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä elinympäristön turvallisuus. 
Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila luennoi kahvikupposen 
äärellä. Kerrat sisältävät toiminnallisen osuuden, jossa tehdään 
teemoihin liittyviä harjoituksia. Kuukauden viimeinen lauantai: 
28.8., 25.9., 30.10., 27.11. Lyhytkurssi.

      tuolijumppa            8301339

Ihoden koulu  
ke 14.00-15.00
15.9.-17.11. ja 9.1.-30.3.
Ohjaajana Margit Kiiski
Kurssimaksu syksy 13 € ja kevät 13 €
Ilm. 8.9. mennessä 

Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa hy-
vän iskelmämusiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa ottaa mu-
kaan, jos haluaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma 
vesipullo ja pyyhe mukaan.

taIVassalo
Taivassalon osastonjohtajana toimii Päivi 
Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähkö-
posti paivi.martinsuo@edu.taivassalo.fi. 
Ilmoittautumiset kursseille 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai 
Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto 
puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkin-
nällä varustetun kurssin maksu on puolet 
normaalista. Ohjelmassa on valmiiksi 
alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 3. 

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2021-
2022 monipuolisen kattauksen etäope-
tusta, tutustu tarjontaan s. 36

perinnepiiri                           1301405

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 18.00-20.15
22.9.-8.12.  
TaM Inga Grönlund
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 15.9.  mennessä

Perinnepiiri alkaa 22.9. Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheet sovi-
taan yhteisesti.

historia

Yhteiskunta, historia, 
kulttuuri, opetus ja 
luonto

Karaokekerho/kurssi             1101410

Trappulan koulu  
ke 18.00-20.15
6.10.-24.11.  
Hannu Mäki
Kurssimaksu 40 € - Ilm. 27.9. mennessä 

Karaokekerho/kurssi on tarkoitettu kaikille, ketkä haluavat ko-
keilla/opetella karaokelaulua (mm. mikrofonin käyttöä, kappale-
valintaa ym.) Musiikkilaji ensisijaisesti kotimainen iskelmä/tanssi-
musiikki. Ajatuksena, että kurssin jälkeen olisi paljon helpompaa 
mennä laulamaan karaokea julkisesti.

musiikki

Taide- ja taitoaineet

nuorille teatteria 7-9 lk.        1102410

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 17.30-19.00
6.9.-29.11.  ja 10.1.-4.4.  
Henriikka Saine
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 27.8. mennessä

Kurssi kannustaa leikkimielisten improvisaatioharjoitteiden kaut-
ta itsensä ilmaisuun, tutustumme teatterin osa-alueisiin aina kä-
sikirjoituksen ideoinnista valmiiseen esitykseen. Nuoret saavat 
suunnitella ja toteuttaa kaksi esitystä kurssin aikana. Inspiraatiota 
saamme alan ammattilaisilta haastatteluilla.

nuorille teatteria 4-6 lk.        1102420

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 18.00-19.30
7.9.-30.11.   ja 11.1.-5.4. 
Henriikka Saine
Kurssimaksu syksy 30 € ja kevät 30 €
Ilm. 27.8. mennessä

Kurssi kannustaa leikkimielisten improvisaatioharjoitteiden kaut-
ta itsensä ilmaisuun, tutustumme teatterin osa-alueisiin aina kä-
sikirjoituksen ideoinnista valmiiseen esitykseen. Nuoret saavat 
suunnitella ja toteuttaa kaksi esitystä kurssin aikana. Inspiraatiota 
saamme alan ammattilaisilta haastatteluilla.

näyttämötaide

akvarellimaalauksen  
peruskurssi                 1103420

Taivassalon yhtenäiskoulu  
to 18.00-20.15
16.9.-11.11.  ja 13.1.-10.3.  
Luokanopettaja Päivi Hannula
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 €
Ilm. 6.9. mennessä

Akvarellimaalauksen kurssi johdattaa akvarellin mahdollisuuksiin 
yhdessä maalaten ja teoriatuokioiden kautta. Kurssi sopii kaikille 
kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta jo aiem-
min harrastaneille. Opettaja ohjaa jokaista myös yksilöllisesti. To-
teutukset oppilaan omin välinein. Tarvittaessa opettaja avustaa 
tarvikkeiden ja materiaalien hankinnassa.

Kuvataide

Käden taidot
Kudonta                  1104410

Taivassalon kudontatupa  
to 17.30-20.30
16.9.-4.11.  ja 13.1.-31.3.  
Tekstiiliartesaani Johanna Österman
Kurssimaksu syksy 34 € ja kevät 34 €
Ilm. 9.9. mennessä

Syvennetään kankaankudonnan tietoja ja taitoja sekä teoriassa 
että käytännössä. Suunnitellaan ja kudotaan pääasiallisesti sisus-
tus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti erilaisia sidoksia 
ja materiaaleja. Kudotaan myös tuotteita vaatetukseen. Tarvitta-
essa opetetaan myös kudonnan alkeita.

Keramiikan peruskurssi        1104450

Taivassalon yhtenäiskoulu Joka toinen viikko 
ti 18.00-20.15
26.10.-23.11.  
Diplomikuvataitelija Leena Pylkkö
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 18.10. mennessä

Kurssilla opetellaan käsin rakentamisen perustekniikat: makkara-
tekniikka ja levytekniikka. Kokeillaan erilaisia pinnan koristeluta-
poja. Kurssilla ehtii tehdä muutaman säilytyspurnukan pikkuta-
varoille sekä eläinhahmon kirjahyllyyn tai puutarhaan. Kurssilla 
saa tarpeen mukaan ohjausta myös vaativampien töiden toteut-
tamiseen. Lyhytkurssi.
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taIVassalo

Kielet

Käytännön taidot

ommellaan vaatteita  
arkeen            1104457

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 17.30-20.30
16.11.-7.12. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 9.11. mennessä

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

ommellaan lastenvaatteita 1104459

Taivassalon yhtenäiskoulu  
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
30.10.-31.10.  
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
Kurssimaksu 24 € - Ilm. 21.10. mennessä

Tule mukaan ompelemaan lastenvaatteita. Trikoo- ja collegekan-
kaista saat helposti ommeltua saumurilla esim. paidan ja leggins-
sit tai vaikkapa mekon kurssin aikana. Kangas on hyvä kastella 
etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla on helppoja kaavoja, 
joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

neulotaan pipo           1104460

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 15.00-17.15
4.10.-18.10.  
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. 24.9. mennessä

Neulotaan itselle mieleinen ja ihana pipo. Kurssi soveltuu kaikil-
le, jotka osaavat jo neuloa oikeita ja nurjia silmukoita. Kurssilla 
opitaan tekemään mallitilkku ja neulomaan sen perusteella itsel-
le sopivan kokoinen pipo sekä tekemään kavennuksia. Mukaan 
tarvitaan lanka, josta pipon haluaa neuloa, sekä langalle sopivan 
kokoiset puikot. Puikot voivat olla joko sukkapuikot tai pyörö-
puikko. Lyhytkurssi.

mehiläisvahakynttilät  
ja -kääreet                     1104460

Taivassalon yhtenäiskoulu  
la 10.00-14.30
27.11. 
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 17.11.  mennessä

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

aamupäivän kädentaidot     1104462

Taivassalon kirjasto - Joka toinen viikko 
ke 10.00-12.15
15.9.-24.11.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 27 € - Ilm. 7.9. mennessä

Tule tekemään erilaisia käsitöitä aamupäivän työpajaan. Kurssilla 
kokeillaan monenlaisia kädentaitoja kurssilaisten toiveiden mu-
kaan, esimerkiksi erilaisia neuletekniikoita, ompelua, neulahuo-
vutusta tai vaikka makramea. Opettajalta saa lisätietoa kurssin 
sisällöstä.

tekninen työ           1104470

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 18.00-20.30
7.9.-23.11.  ja 11.1.-5.4.  
Teknisen työn opettaja Jussi Soini
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 €
Ilm. 1.9. mennessä

Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan erilaisia esineitä 
puusta ja metallista. Perehdytään koneiden käyttöön. Suorite-
taan erilaisia koti-irtaimiston kunnossapitotöitä sekä uudisraken-
tajien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja muiden puuesinei-
den entisöintiä.

nukketalokurssi           1104471

Pyykösen verstas  
to 18.00-20.30
23.9.-11.11.
Rannveig Steinthórsdóttir
Kurssimaksu 30 € - Ilm. 15.9. mennessä

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

neulepiiri            1104477

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 18.00-20.15
13.9.-29.11.  ja 17.1.-25.4.  
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 €
Ilm. 6.9. mennessä

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa.

nipsukukkarokurssi          1104492

Taivassalon yhtenäiskoulu   
ke 17.00-20.00
17.11. 
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 4.11. mennessä

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

suomea  
ulkomaalaisille                  1201411

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ti 17.30-19.45
14.9.-9.11.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14  € - Ilm. 6.9. mennessä 

Suomen kielen alkeiskurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurs-
sin tavoitteena on oppia selviytymään suomen kielellä tavallisissa 
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Otava, uusi 
painos 2020). Taitotaso A1. Lisätietoja kieltenopettajalta (sähkö-
posti: paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh 044 585 3100). Ei 
oppituntia syyslomalla 12.10.

A Finnish language course for foreigners who live in the area. 
Beginner’s level (A1). The aim of the course is to learn Finnish so 
that a person can cope with everyday situations. As a textbook 
we use Suomen mestari 1 (Otava, new edition 2020). 
For more information, contact language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100). 
No lessons 12.10.

destinations 2           1203421

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 19.15-20.45
13.9.-29.11.  
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä 

Alkeistason kurssi englantia vuoden tai pari opiskelleille. Kurssilla 
opiskellaan erilaisissa arkielämään ja matkailuun liittyvissä tilan-
teissa tarvittavaa kieltä, opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan 
sanavarastoa. Kielitaidon eri osa-alueita harjoitellaan monipuoli-
sesti, mutta painopiste on ääntämisen ja puhumisen harjoittelus-
sa. Oppikirjana Destinations 2. Kurssin alussa kerrataan tarpeen 
mukaan kirjan alkuosa, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 4. 
Taitotaso A1.

juustokakkukurssi          8102465

Taivassalon yhtenäiskoulu  
to 18.00-21.00
4.11. 
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 8 €  - Ilm. 25.10. mennessä 

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

proteiini- ja  
smoothiekurssi                    8102467

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ke 18.00-21.00
15.9.  
FM, ravintolakokki Päivi Lehtonen
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. 7.9.  mennessä

Terveelliset ja herkulliset välipalat kotona ilman lisäaineita. Raa-
ka-ainemaksu 7 €. Lyhytkurssi.

leivonnaisten kuorrutus-  
ja koristelukurssi          8102468

Taivassalon yhtenäiskoulu
ma 17.00-19.15
27.9.
Opettaja Elina Mänty
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. 21.9. mennessä

Illan aikana opetellaan tekemään ja värjäämään helppo voikree-
mi ja pursottamaan sen kanssa erilaisia kuorrutuksia muffinsien 
päälle. Kurssin lopuksi jokainen voi herkutella kahvin kera omilla 
luomuksillaan tai viedä ne kotiin. Kurssilla testataan myös soke-
rimassakoristeiden tekoa. Koristeet saa viedä kotiin kuivumaan 
ja ne voi hyödyntää myöhemmin omissa leipomuksissa. Tarvike-
maksu. Lyhytkurssi.

stepping stones 3          1203461

Taivassalon yhtenäiskoulu  
ma 17.30-19.00
13.9.-29.11. 
FM Riitta Salmi
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä 

Jatkotason kurssi englantia muutaman vuoden opiskelleille, 
joille kielen perusrakenteet ja keskeinen sanasto ovat jo tuttuja. 
Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien kielitaitoa yleisesti, 
laajentaa sanavarastoa, oppia nykypäivän sanastoa ja saada var-
muutta puhumiseen ja rakenteiden käyttöön. Oppikirjana on 
Stepping Stones 3 (Finn Lectura), josta jatketaan kappaleesta 
Step 4. Taitotaso B1-B2.

espanjan alkeiskertaus         1207421

Taivassalon yhtenäiskoulu
ke 18.30-20.00
15.9.-27.10.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kurssi soveltuu kertaukseksi viime talvena espanjan alkeiskurssil-
la olleille ja muille, jotka ovat espanjan alkeita vähän joskus opis-
kelleet. Poikkeuksellisesta vuodesta johtuen ehdimme opiskella 
vain muutaman kappaleen kirjan Buenas migas 1 alusta. Syksyn 
kurssilla kertaamme ja harjoittelemme tähän mennessä opittua 
- tärkeimpiä rakenteita ja sanastoa. Tarkoitus on jatkaa kirjan 
opiskelua kevätlukukaudella, mikäli kiinnostuneita on riittävästi. 
Taitotaso A1. Ei opetusta 13.10. Lyhytkurssi.
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      pallot hallussa ja ilmassa  8301412

Taivassalon liikuntahalli  
ke 17.30-19.00
15.9.-1.12. ja 19.1.-27.4. 
Liikunnanohjaaja Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu syksy  25 € ja kevät 25 €
Ilm. 8.9. mennessä

Monipuolista liikuntaa yhdessä liikkuen! Tunneilla haetaan hikeä 
pintaan erilaisissa pallopeleissä. Harjoittelemme myös peleihin 
liittyviä lajitaitoja, milloin tekniikkaan keskittyen, milloin leikki-
mielisen kisailun avulla. Monipuolisuutta harjoitteluun tuo te-
hokkaat lihaskunto-osiot, liikkuvuutta ja kehonhuoltoa unohta-
matta. Tervetuloa mukaan liikkumaan ja oppimaan taitoja uusien 
ja tuttujen lajien pariin! Kurssi sopii kaikille yhdessä liikkumisesta 
ja välineiden käsittelytaitojen kehittämisestä kiinnostuneille, 
kaikki voivat osallistua omista lähtökohdistaan käsin!

      Kuntojumppa            8301424

Taivassalon liikuntahalli  
la 11.45-12.45
18.9.-4.12. ja 22.1.-30.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy  21 € ja kevät 21 €
Ilm. 10.9. mennessä

Kuntojumppa on reipastahtista liikuntaa, jossa kehitetään moni-
puolisesti niin voimaa ja lihaskuntoa kuin ketteryyttä, tasapainoa 
ja liikkuvuuttakin Tunnit sopivat kaikentasoisille liikkujille. Väli-
neiksi jumppa-alusta ja mahdollisesti sisäliikuntakengät.

           Kuntosalicircuit varttuneille 
                      8301426

Taivassalon liikuntahalli  
pe 11.00-12.00
17.9.-3.12. ja 21.1.-29.4. 
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 8.9. mennessä

Circuit-treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet 
tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laittei-
den turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla 
treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja ae-
robista kuntoa. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoitte-
lun tehon soi säätää oman kunnon mukaan. Tervetuloa mukaan!

      tiibetiläinen äänimaljarentoutus  
      eli sointukylpy            8301427

Aalto, Hakkeenpääntie 170  
pe 17.30-19.00
17.9.-3.12.
Heli Aalto 
Kurssimaksu 25 €  - Ilm. 10.9.  mennessä

Sointukylpy on ryhmille tehtävä äänimaljasyvärentoutus. Soin-
tukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattaa asi-
akkaan pois toiminnallisuudesta syvän rauhan ja rentoutumisen 
tilaan, jossa sekä keho että mieli voivat päästää irti jännityksistä, 
huolista ja arjen kiireestä. Sointukylpy on jokaiselle kokijalleen 
ainutlaatuinen matka omaan sisimpään, Sointukylvyssä ryhmä-
läiset makaavat lattialla joogamatolla peiton alla. Ota oma joo-
gamatto ja peitto mukaan. Olethan ajoissa paikalla. Rentoutus 
kestää 45 minuuttia.

      lauantaijooga                     8301403

Taivassalon nuortenkoti  
la 10.30-11.30
18.9.-4.12.  ja 22.1.-30.4.  
Joogaopettaja Noora Mannonen (SJL)
Kurssimaksu syksy 24 € ja kevät 24 €
Ilm. 8.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme flow-tyyppistä asanaharjoitusta sekä eri-
laisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehittää tietoista 
läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä opettaa ha-
vainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. Kurssi käy 
kaikille joogasta kiinnostuneille, jotka kaipaavat voimakkaampaa 
harjoitusta. Välineiksi tarvitset joogamaton.

      tanssimix                     8301405

Taivassalon nuortenkoti
to 17.30-18.30
16.9.-4.11.
Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 8.9. mennessä

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa samalla 
tanssitaan. Pääasia on kuitenkin liikunnan ja rytmin ilo, ei hait-
taa vaikka keksii välillä omia koreografioita. Tanssimme hyvien 
kotimaisten ja latinokappaleiden tahtiin. Täällä tutustut salsaan, 
tangoon, jiveen, cha-chaan ja vaikka jenkkaan ja humppaan ja 
moneen muuhun. Et tarvitse paria, vain iloisen mielen ja muka-
vat vaatteet ja kengät. Tanssimme sekä helppoja että vähän vaati-
vampia koreografioita, mutta voit hyvin tulla tälle tunnille, vaikka 
sinulla ei olisi aiempaa tanssikokemusta.

      Ikiliikkujat                     8301410

Taivassalon liikuntahalli  
ti 17.30-18.30
14.9.-30.11.  ja 18.1.-26.4.  
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 12 € ja kevät 12 €
Ilm. 7.9. mennessä

Tunneilla tehdään monipuolisesti toimintakykyä ylläpitäviä liik-
keitä, tasapaino- ja lihaskuntoharjoituksia kehonpainolla ja erilai-
sia välineitä hyödyntäen ja lopuksi aina hyvät venyttelyt. Kaikista 
liikkeistä löytyy omaan kuntotasoon sopiva vaihtoehto. Kurssi 
sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet rennosta kunnan kohotta-
misesta mukavassa seurassa. Mukaan voi ottaa jumppa-alustan ja 
juomapullon sekä sisäliikuntakengät.

      naisten jumppa           8301411

Taivassalon liikuntahalli
ke 19.00-20.00
15.9.-24.11. ja 12.1.-20.4.
Mia Salo
Kurssimaksu syksy 21 € ja kevät 21 €
Ilm. 7.9. mennessä

Tule treenaamaan monipuolisesti iloa koko keholle! Tunnilla käy-
dään läpi lihasryhmät omaa kehonpainoa ja eri välineitä hyödyn-
täen (jumppapallo, keppi, käsipainot, kuminauha ja kevyt tanko). 
Tunti muodostuu tehokkaista ja helpoista perusliikkeistä, pääpai-
no ei ole askelkuvioissa. Mukana myös reipasta ja hikistä menoa 
ja lopussa venyttely. Ota mukaan jumppa-alusta, mukavat sisä-
kengät ja juomapullo.
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taIVassalo

liikunta

Liikunta ja terveys

Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit

      jooga                             8301401

Taivassalon nuortenkoti  
ti 19.00-20.30
14.9.-30.11.  ja 18.1.-26.4. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 25 € ja kevät 25 €
Ilm. 7.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme asanaharjoituksia oman hengityksen tah-
tiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehit-
tää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä 
opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. 
Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa liikkeistä 
löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset joogamaton.

      joogasta apua  
      stressinhallintaan           8301402

Taivassalon nuortenkoti  
su 10.00-13.00
10.10. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu 6 € - Ilm.  4.10. mennessä

Kurssipäivänä opetellaan tunnistamaan stressin vaikutuksia ja il-
menemismuotoja omassa elämässä ja löytämään keinoja niiden 
vähentämiseksi. Fyysisten harjoitusten lisäksi tehdään erilaisia 
rentoutus- ja hengitysharjoituksia. Kurssilta voit poimia omaan 
elämääsi sopivat keinot kokonaisvaltaiseen stressin vähentämi-
seen. Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, aiempi kokemus joo-
gasta ei ole välttämätön. Välineiksi mukavat vaatteet ja jooga- tai 
jumppamatto.
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KustaVI

Kustavin kylät perinnepiiri   1301570

Kustavin KyläKonttori - Noin joka toinen viikko 
pe 13.00-15.00
17.9.-3.12. ja 21.1.-1.4.
Anna-Maija Lagerström
Ei kurssimaksua

Perinnepiirissä käymme läpi Kustavin kylien historiaa, millaista 
kylillä oli ennen ja mitä on nyt. Keräämme valokuvamateriaalia ja 
tarinoita kylien ihmisistä, ammateista ja muusta menosta. Tavoit-
teena on koostaa kyläkirja, joka kertoo kustavilaisesta elämän-
menosta. Piiri on avoin kaikille kiinnostuneille, voit tulla mukaan 
silloin kun sinulle sopii. Syyskauden kokoontumiset 17.9., 1.10. 
22.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.

retkeilykurssi            8301520

Kokoontuminen kunnantalon pihalla
la 12.00-16.00 ja su 12.00-16.00
25.9.-26.9.
Seikkailukasvattaja Markus Malmelin
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 16.9. mennessä

Tule oppimaan vastuullisen ja turvallisen retkeilyn perusteita. 
Teemme molempina päivinä lähiretken saaristoluontoon, sa-
malla oppien tarvittavia retkitaitoja. Kurssilta saa vinkkejä oman 
retkeilyharrastuksen aloittamiseen tai kokeneemmille retkeili-
jöille mahdollisuuden jakaa hyväksi koettuja käytäntöjä ja retki-
paikkoja. Tarvitset mukaan säähän sopivat ulkoiluvaatteet sekä 
juomapullon. Kurssilla opittuja taitoja on mahdollisuus kokeilla 
Kustavin kunnan järjestämällä retkellä Kurjenrahkan kansallis-
puistoon 23.10.

Kuvataide             1103524

Kustavin Yhdistysten talo  
to 17.00-19.15
16.9.-2.12.  ja 20.1.-14.4. 
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu syksy 37 € ja kevät 37 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastuksesta 
hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen: omiin ide-
oihin, joihin jokainen saa yksilöllistä ohjausta. Maalaustekniikat, 
sommittelu ja värioppi tulevat tutuksi kuin huomaamatta. Jokai-
nen hankkii omat tarvikkeensa. Lämpimästi tervetuloa!

elävän mallin  
piirtäminen               1103520

Kustavin Yhdistysten talo 
la 10.00-15.00 ja su 10.00-15.00
2.10.-3.10.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 23.9. mennessä

Lyhytkurssilla tarkastellaan ihmisen anatomiaa, opitaan mitta-
suhteita ja piirrostekniikkaa. Tutkimme, kuinka käsi oppii siir-
tämään paperille sen, mitä silmät näkevät. Piirrämme mallia eri 
asennoissa lyijykynällä ja hiilellä. Tarkoituksena on tehdä ainakin 
yksi pitempi piirros ja muutama hieman nopeampi. Elävän mallin 
piirtäminen on yksi nopeimpia, hyödyllisimpiä ja hauskimpia ta-
poja oppia piirtämään. Tarvikkeet: lyijykynä, kumi, hiiliä, hiilikumi 
tai säämiskä, litoposterpaperia tai vastaavasti rullapaperia, pape-
rin värillä ei ole väliä. Tervetuloa! Erityiskurssi.

Kudonta             1104530

Kustavin Kudonta
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson
Kurssimaksu syksy 37 € ja kevät 37 €
Ilm. 8.9. mennessä

Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville että jo kutoville 
harrastajille. Tutustutaan kankaankudonnan perusteisiin ja toteu-
tetaan erilaisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä puuvilla-, 
pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla.

Kahvipussikurssi            1104540

Kustavin KyläKonttori - Joka toinen viikko 
ke 17.00-19.15
15.9.-8.12. ja 19.1.-13.4. 
Brita Laine
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 8.9. mennessä

Ensimmäisellä kerralla käydään läpi tekniikat ja tarvikkeet ja kurssi-
laisten toiveet. Kurssilla tehdään ruutu- ja hakaketjutekniikalla eri-
laisia töitä, perinteisten kassien lisäksi mm. kynttilänjalkoja, joutse-
nia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: pestyjä päästä avattuja 
kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 kpl, tylppä neula, leikkuri, 
sakset ja metalliviivoitin. Pussit on hyvä pestä ja vain päät tulee ava-
ta, ei sivusaumoja. Kokoontumiset joka toinen viikko.

Käsityöpaja            1104560

Kustavin KyläKonttori  
ti 17.00-19.15
14.9.-7.12.  ja 18.1.-12.4. 
Sinikka Virtanen
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Pipoja, huiveja, sukkia ja vaikka mitä. Käsityöpajassa aloitteli-
jat saavat ohjausta ja vinkkejä ja kokeneemmat voivat vaihtaa 
ajatuksia eri tekniikoista ja materiaaleista. Tuo langat, puikot tai 
vaikka se puolivalmis työ mukanasi.vain päät tulee avata, ei sivu-
saumoja. Kokoontumiset joka toinen viikko.

Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija Lagerström, puh. 040 353 3845, 
sähköposti anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. Ilmoittautumiset kursseille  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto 
puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. 
Ohjelmassa on valmiiksi alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 3. Vakka-opisto tarjoaa 
lukuvuonna 2021-2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 36 
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Liikunta

Valoa ja varjoja            1103526

Kustavin Yhdistysten talo
pe 10.00-14.00 ja la 10.00-14.00
26.11.-27.11.
Taidemaalari Sanna Halme
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 17.11. mennessä

Opiskellaan varjojen muodostumista ja valon heijastumia yksin-
kertaisten asetelmien ja selkeän valaistusratkaisun kautta. Tule 
leikittelemään hiilen, lyijykynän, pastellivärien ja vesivärien kans-
sa tunnelmalliselle lyhytkurssille, jossa valo ja varjo ottavat mittaa 
toisistaan! Sopii vasta-alkajille ja pidempään piirtäneille.

taidetta mehiläisvaha- 
tekniikalla                   1103528

Kustavin KyläKonttori  
la 11.00-16.00
13.11.
Taiteilija Pirjo Ilkka
Kurssimaksu 5 € - Ilm. 4.11. mennessä

Enkaustiikka eli vahamaalaus on hyvin vanha taidemuoto. Jo 
muinaiset kreikkalaiset, roomalaiset ja egyptiläiset käyttivät me-
hiläisvahaa materiaalinaan maalatakseen kuvia mm. puualustalle 
tai vaikkapa muumioiden kääreisiin. Mehiläisvaha sulaa kuumen-
nettaessa ja sulanutta vahaa voidaan käyttää maalina. Kurssilla 
tutustutaan tähän nopeaan ja monipuoliseen tekniikkaan. Vaik-
ka et olisi koskaan ”maalannut” mitään, tällä tekniikalla onnistut 
varmasti tekemään persoonallisia ja taiteellisia töitä. Kurssilla 
tarvittavan raudan voit tilata etukäteen (www.ziria.fi), värejä voi 
lunastaa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Lyhytkurssi.

espanjaa matkailijoille           1207511

Kustavin KyläKonttori 
pe 17.30-20.00 ja la 10.00-12.30
29.10.-20.11.
FM Minna Aaltonen
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 22.10. mennessä

Matkailupainotteinen alkeistason espanjan kurssi, joka soveltuu 
sekä vasta-alkajille että vähän jo kieleen tutustuneille. Oppima-
teriaalina kurssilla on juuri ilmestynyt espanjan oppikirja De viaje 
- matkailuespanjaa (Finn Lectura). Kirja etenee matkaoppaan ta-
voin ja siinä käydään läpi matkan eri vaiheissa tarvittavaa kieltä. 
Tunnit pidetään kolmena viikonloppuna (29.10-30.10., 12.-13.11. 
ja 19.-20.11.) Kurssille on tarkoitus järjestää kevätlukukaudella 
jatkoksi toinen vastaava lyhytkurssi.

älypuhelimen ja tabletin  
kertauskurssi (android, iphone, 
ipad)                        3401521

Kustavin KyläKonttori 
pe 12.00-15.00
5.11.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
Kurssimaksu 8 € - Ilm. 29.10. mennessä

Kurssilla kerrataan älypuhelimen ja tabletin käyttöä ja käyttöta-
poja, mm. puheluiden ja yhteystietojen hallintaa, älylaitteella ku-
vaamista ja kuvien hallintaa sekä netin käyttöä. Lisäksi käydään 
lävitse ohjelmien eli appien hallittua asentamista ja poistamista 
tietoturvallisuuskin huomioiden. Oma älypuhelin tai tabletti latu-
reineen ja kaapeleineen kannattaa ottaa mukaan paikan päälle. 
Kurssimaksu 8 € kerätään paikan päällä.

saippuaa ja kylpypommeja   8102510

Kustavin KyläKonttori
pe 18.00-20.15 ja la 10.00-12.15
1.10.-9.10.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 21.9. mennessä

Saippuoiden valmistaminen on mielenkiintoista eikä kovin vaike-
aa. Itse valmistettuja saippuoita on ihana käyttää, koska ne eivät 
esim. kuivata ihoa ja niihin voi lisätä oman lempituoksun. Valmis-
tuksessa käytetään öljyjä, rasvoja, hajusteita, väriaineita, maustei-
ta, kasveja ja lipeää. Kylpypommeista saat ihanan ja virkistävän 
kylvyn jaloille. Ensimmäisellä kerralla pe 1.10. 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 €.

Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit

neulotaan  
islantilaispusero            1104560

Kustavin KyläKonttori  
to 17.00-19.15
16.9.-25.11. 
Sirkka Virtanen
Kurssimaksu syksy 15 € - Ilm. 9.9. mennessä

Kurssilla saat ohjausta aidon islantilaisen villapaidan neulontaan. 
Ensimmäisellä kerralla tutustumme malleihin, lankoihin, värityk-
seen, tarvittaviin puikkoihin ja neulomistekniikkaan, joten voit 
päättää malli- ja materiaalivalintasi seuraavaa kertaa varten. Kurs-
si sopii niin kokeneille neulojille kuin aloittelevillekin.
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KustaVI
      jooga                      8301503

Kustavin urheilutalo  
ke 18.30-20.00
15.9.-1.12.  ja 19.1.-27.4. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 27 € ja kevät 27 € 
Ilm. 10.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme asanaharjoituksia oman hengityksen tah-
tiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehit-
tää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä 
opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. 
Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa liikkeistä 
löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset joogamaton.

            Kuntosalicircuit              8301505

Kustavin urheilutalo
ke 20.15-21.15
6.10.-1.12. ja 19.1.-30.3. 
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 16 €
Ilm. 22.9. mennessä

Tunneilla tehdään ohjatusti harjoitteita laitteilla ja vapailla pai-
noilla. Laitteiden turvallinen käyttö käydään läpi ensimmäisellä 
tunnilla. Kurssin tavoitteena on antaa eväitä omaan kuntosalihar-
joitteluun. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sekä vasta-alkajille 
että aiemmin harrastaneille. Välineiksi sisäliikuntakengät.

      Kahvakuula ja  
      kehonpainokurssi              8301511

Kustavin urheilutalo
la 13.30-14.30
2.10.-30.10. ja 22.1.-19.2.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 10 € ja kevät 10 €
Ilm. 23.9. mennessä

Kahvakuulatunnit ovat toiminnallista, koko kehon haastavaa li-
haskuntoharjoittelua. Kuulailun perusliikkeet tulevat tutuiksi ja 
vaihtuvat harjoitukset antavat uusia haasteita. Tunnit sopivat pe-
ruskuntoisille liikkujille. Viisi kokoontumiskertaa lukuvuodessa. 
Välineiksi oma kahvakuula ja jumppa-alusta, sisäliikuntakengät 
suositeltavat.

Vehmaa

yhdessä laulaen                       1101670

Vehmaan koulu  
ke 18.30-19.45
15.9.-24.11. 
Musiikinopettaja Jarmo Kankaanranta
Kurssimaksu 12 €  - Ilm. 8.9. mennessä

Yhdessä laulaen -kurssilla lauletaan erityylistä musiikkia yhdes-
sä erilaisten taustojen kanssa. Kurssi innostaa laulamiseen ja 
tuo iloa sekä uusia ystäviä. Ryhmässä laulaminen kehittää myös 
kurssilaisten laulutaitoa ja antaa opastusta musiikkiin. Kurssi sopii 
kaikenikäisille.

puusta on moneksi                  1104633

Vehmaan koulu  
ti 17.00-20.00
14.9.-30.11. ja 18.1.-12.4. 
Käsityönopettaja Mika Nurmi
Kurssimaksu syksy 34 € ja kevät 34 € 
Ilm. 7.9. mennessä

Kurssilla valmistetaan osallistujien oman valinnan mukaan eri-
laisia esineitä ja tuotteita ja suoritetaan erilaisia koti-irtaimiston 
kunnossapitotöitä sekä uudisrakentajien pikkutöitä. Kurssilaiset 
saavat käyttöönsä monipuoliset työtilat sekä tarvittaessa pereh-
dytystä koneiden käyttöön. Kurssi on tarkoitettu kaikille ja sinulla 
ei tarvitse olla täydellisiä kädentaitoja osallistuaksesi kurssille. 
Riittää kun on intoa ja tykkäät yhdessä tekemisestä ja ideoimises-
ta. Tarvittavat materiaalit opiskelija kustantaa itse.

huonekaluverhoilu                 1104634

Vehmaan koulu  
ke 17.30-20.30
29.9.-1.12. ja 19.1.-6.4.
Verhoilija, entisöijä Anne Silver
Kurssimaksu syksy 34 € ja kevät 34 € 
Ilm. 22.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan huonekaluverhoilun perusteisiin ja kunnos-
tetaan oma kaluste. Sopiva kurssityö on kevyt tuoli, rahi, jakka-
ra tms. helposti kuljetettava kaluste (kurssilla ei ole säilytystilaa 

musiikki

Käden taidot

Taide- ja taitoaineet

Vehmaan osastonjohtajana toimii Susanna Salo, puh. 044 585 3282, sähköposti 
susanna.salo@vehmaa.fi. Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä 
varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on valmiiksi alennettu maksu. 
Katso tarkemmin s. 3. Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2021-2022 monipuolisen kattauksen 
etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 36

töille). Alussa tehdään työsuunnitelma, joten ota työ mukaan jo 
ensimmäisellä kerralla mielellään purkamattomana. Tarvittavista 
työkaluista toimitetaan lista kurssin osallistujille. Materiaaleja voit 
hankkia itse tai ostaa kurssin vetäjältä. Kurssi soveltuu kaikille.

Kankaankudonta                       1104635

Lahdingon koulu  
ti 18.00-20.15
14.9.-30.11.  ja 18.1.-12.4. 
Artenomi Johanna Haapanen
Kurssimaksu syksy 32 € ja kevät 32 € 
Ilm. 7.9. mennessä

Kurssilla kudotaan opiskelijoiden toiveiden pohjalta erilaisia 
käyttö- ja sisustustekstiilejä yhteisloimiin. Kurssin jälkeen opis-
kelija osaa perusteet loimen rakentamisen ja kutomisen eri työ-
vaiheista. Lisäksi hän tietää, minkälaisia asioita on huomioitava 
kudottavaa kangasta suunniteltaessa. Kurssi sopii aloittelijoille ja 
aikaisemmin kutoneille.

ompelun ilta                       1104636

Vehmaan koulu - Joka toinen viikko 
ke 17.00-20.00
15.9.-24.11. ja 19.1.-30.3. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu syksy 28 € ja kevät 28 €
Ilm. 8.9. mennessä

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja sekä naisille, miehille että 
lapsille, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Om-
pelukoneet, saumurit ja ompeluvälineet ovat käytettävissä kurs-
sipaikalla. Voit tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista kerta-
maksulla 6 €.

Kahvipusseista  
designtuotoksia                       1104638

Vehmaan koulu - Joka toinen viikko 
ma 17.30-20.15
13.9.-22.11. ja 31.1.-11.4.
Brita Laine
Kurssimaksu syksy 26 € ja kevät 26 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edullista. Uusiokäytäm-
me vanhat kahvipussit ja teemme niistä upeita luomuksia ja käyt-
töesineitä (laukkuja, kulhoja, pöytäliinoja, koruja jne.). Samalla 
opimme erilaisia punontatekniikoita. Tarvitset kurssille 100-200 
kpl pestyjä kahvipusseja, jotka on avattu vain pohjasta. Älä siis 
avaa sivusaumoja. Lisäksi kurssilla tarvitaan viivoitin, sakset, tylp-
päpäinen neula, musta tussi sekä ohut lahjanaru. Kurssi soveltuu 
kaikille käsityöstä ja askartelusta kiinnostuneille.

neulepiiri                        1104639

Vehmaan kirjasto  
to 10.00-12.15
16.9.-2.12. ja 20.1.-21.4.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 €
Ilm. 9.9. mennessä

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa. Kurs-
si on tarkoitettu kaikille neulomisesta kiinnostuneille.

tuftaus                        1104640

Vehmaan koulu  
la 10.00-16.00 ja su 10.00-16.00
23.10.-24.10.
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 22 € - Ilm. 15.10. mennessä

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

huovutettu tonttu                   1104640

Vehmaan koulu  
ti 17.00-20.00 ja to 17.00-20.00
7.12. ja 9.12. 
Tekstiiliartesaani Marita Karlsson 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 1.12. mennessä

Kurssilla huovutetaan veikeitä tonttuja villasta neulahuovutta-
malla. Halukkaat voivat myös huovuttaa tontulle lakin märkähuo-
vutustekniikalla. Tämän kurssin jälkeen opiskelija osaa neulahuo-
vuttaa ja ymmärtää märkähuovutuksen perusteet. Kurssi sopii 
huovutuksesta kiinnostuneille ja aikaisempaa kokemusta ei tarvi-
ta. Tontun voi tulla tekemään myös yhdessä lapsen kanssa. Lasta 
ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Kurssilla jaetaan materiaalipaketti, 
jonka hinta on 12€. Muita materiaaleja ei tarvita. Lyhytkurssi.

syksyinen kranssi                    1104642

Vehmaan koulu  
la 10.00-16.00
30.10.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 12 € - Ilm. 22.10. mennessä

Havuista, koivun ja pensaiden oksista saa tehtyä monenlaisia 
kransseja oveen, seinälle ja haudoille. Ota mukaan pajun oksia, 
joista voi taivuttaa kranssipohjan sekä monenlaisia havupuiden 
ja pensaiden oksia. Koristeena voi käyttää käpyjä, liekoa, villivii-
nin oksia, sammalta, jäkälää jne. Huom! Muistathan jokamiehen 
oikeudet kerätessäsi materiaalia. Lisäksi tarvitset oksasakset, si-
dontalankaa, puutarhakäsineet, kuumaliimapistoolin ja vahakan-
kaan tai vastaavan pöydän suojaksi. Lyhytkurssi.
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      jooga             8301658

Seurala  
ma 19.00-20.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Joogaopettaja (SJL) Mannonen Noora 
Kurssimaksu syksy 27 € ja kevät 27 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme asanaharjoituksia oman hengityksen tah-
tiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehit-
tää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä 
opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. 
Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa liikkeistä 
löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset joogamaton.

      lempeä jooga             8301659

Seurala  
to 17.00-18.30
16.9.-2.12.  ja 20.1.-28.4. 
Joogaopettaja (SJL) Mannonen Noora 
Kurssimaksu syksy 27 € ja kevät 27 €
Ilm. 9.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme lempeitä asanaharjoituksia oman hen-
gityksen tahtiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 
Jooga kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja 
ryhtiä sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen 
yhteyttä. Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa 
liikkeistä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset jooga-
maton.

      Kuntosalicircuit  
      aamupäivä 1              8301660

Vehmaan liikuntahalli  
ma 10.00-11.00
20.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Erikoislääkintävoimistelija, sairaanhoidon opettaja 
Tea Keskitalo
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 13.9. mennessä

Kurssi on kuntosalilla toteutettava kurssi, jossa tehdään fyysistä 
toimintakykyä kehittäviä harjoitteita. Tavoitteena on lisätä ja yl-
läpitää lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa sekä hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoa. Kurssi soveltuu kaikille kiinnostu-
neille. Sisäliikuntavarustus.

      Kuntosalicircuit  
      aamupäivä 2              8301661

Vehmaan liikuntahalli  
ma 11.15-12.15
20.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Erikoislääkintävoimistelija, sairaanhoidonopettaja 
Tea Keskitalo
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 13.9. mennessä

Kurssi on kuntosalilla toteutettava kurssi, jossa tehdään fyysistä 
toimintakykyä kehittäviä harjoitteita. Tavoitteena on lisätä ja yl-
läpitää lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa sekä hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoa. Kurssi soveltuu kaikille kiinnostu-
neille. Sisäliikuntavarustus.

      tasapaino- ja  
      lihasvoimaharjoittelu  
      ikääntyneille              8301662

Vehmaan liikuntahalli  
ke 10.00-11.00
22.9.-1.12. ja 19.1.-20.4.
Erikoislääkintävoimistelija, sairaanhoidonopettaja 
Tea Keskitalo
Kurssimaksu syksy 11 € ja kevät 11 €
Ilm. 15.9. mennessä

Kurssi sisältää tasapainoa ja lihasvoimaa ylläpitäviä ja lisääviä 
harjoitteita, joita tehdään pääsääntöisesti kuntosaliympäristössä. 
Samalla tavoitteena on oppia turvallisia ja fyysistä toimintakykyä 
kehittäviä keinoja omatoimiseen tasapainoharjoitteluun. Kurssi 
soveltuu ikääntyneille, jotka kokevat haasteita tasapainonsa hal-
linnassa. Sisäliikuntavarustus.
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Vehmaa
suomea  
ulkomaalaisille                   1201611

Vehmaan koulu  
to 17.30-19.45
21.10.-9.12.
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 14 € - Ilm. 11.10. mennessä

Suomen kielen alkeiskurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurs-
sin tavoitteena on oppia selviytymään suomen kielellä tavallisissa 
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectu-
ra, uusi painos 2020). Taitotaso A1. Lisätietoja kieltenopettajalta 
(sähköposti: paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai 
puh. 044 585 3100). 

A Finnish language course for foreigners who live in the area. 
Beginner’s level (A1). The aim of the course is to learn Finnish so 
that a person can copy with everyday situations. As a textbook 
we use Suomen mestari 1 (Finn Lectura, new edition 2020). 
For more information, contact language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

avoin atk- ja älylaitepaja       3401601

Vehmaan koulu - Joka 4. viikko 
ke 17.00-20.00
22.9.-15.12. 
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori Petri Puukki
Kurssimaksu 6 €

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi sekä hakemaan ratkai-
suja pulmatilanteisiin, joita olet kohdannut oman tietokoneen tai 
älylaitteiden kanssa. Ota tarvittaessa oma laite mukaasi, harjoi-
tella voi myös opetuskoneiden kanssa. Kokoontumiskerrat ovat 
22.9., 20.10., 3.11., 15.12. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa 
kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa.

Kielet

Tietotekniikka

Liikunta
Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit

      tuolijumppa                8301656

Seurala  
ma 16.45-17.30
13.9.-29.11. ja 17.1.-25.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 9 € ja kevät 9 €
Ilm. 6.9. mennessä

Tuolijumppatunneilla tehdään vahvistavia, tasapainoa kehittäviä 
ja niveliä sekä mieltä virkistäviä liikkeitä. Kurssi soveltuu kaikille 
kevyestä liikunnasta kiinnostuneille. Ei erillisiä välineitä. Tunnilla 
ollaan pehmeissä jumppatossuissa tai sukkasillaan.

      Kahvakuula ja  
      kehonpainoharjoittelu       8301657

Seurala  
ma 17.45-18.45
13.9.-29.11.  ja 17.1.-25.4.
Liikunnanohjaaja Noora Mannonen 
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kahvakuulatunnit ovat toiminnallista, koko kehon haastavaa 
lihaskuntoharjoittelua. Kuulailun perusliikkeet tulevat tutuiksi 
ja vaihtuvat harjoitukset antavat uusia haasteita. Tunnit sopivat 
peruskuntoisille liikkujille. Välineiksi oma kahvakuula ja jumppa-
alusta. Myös sisäliikuntakengät ovat suositeltavat.

      tanssimix              8301663

Seurala  
to 19.15-20.15
16.9.-4.11. 
Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 17 € - Ilm. 9.9. mennessä

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa opitaan 
samalla tanssimaan. Pääasia on kuitenkin liikunnan ja rytmin ilo, 
eikä haittaa vaikka keksisi omiakin koreografioita. Tanssimme 
hyvien kotimaisten ja latinokappaleiden tahtiin. Täällä tutustut 
salsaan, tangoon, jiveen, cha-chaan, jenkkaan, humppaan ja mo-
neen muuhun tanssilajiin. Et tarvitse paria, vain iloisen mielen ja 
mukavat vaatteet ja kengät. Tanssimme sekä helppoja että vähän 
vaativampia koreografioita, mutta voit hyvin tulla tälle tunnille, 
vaikka sinulla ei olisi aiempaa tanssikokemusta. Sisäliikuntavarus-
tus.

      Kuntosalicircuit ilta             8301664

Vehmaan liikuntahalli  
to 20.00-21.00
16.9.-2.12. ja 20.1.-28.4.
Personal Trainer, hyvinvointivalmentaja Liisa Heino 
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Circuit-treeni toteutetaan kiertoharjoitteluna kuntosalilaitteita 
ja vapaita painoja käyttäen. Tunnilla treenataan monipuolisesti 
lihaskestävyyttä ja aerobista kuntoa. Näiden treenien jälkeen 
osaat käyttää kuntosalilaitteita ja vapaita painoja sekä treenata 
tehokkaasti oikealla tekniikalla. Circuit-treenit soveltuvat niin 
aloittelijoille kuin kokeneemmillekin, koska harjoittelun tehon 
voi säätää oman kunnon mukaan. Sisäliikuntavarustus.

      Kehonhuolto                       8301665

Seurala  
ti 19.15-20.00
14.9.-16.11.
Personal Trainer, hyvinvointivalmentaja Liisa Heino 
Kurssimaksu 15 €
Ilm. 7.9. mennessä

Kehonhuoltokurssi sisältää tasapaino- ja liikkuvuusharjoituksia, 
staattisia ja dynaamisia venyttelyjä sekä rentoutumista. Liikkeet 
ovat lempeitä ja rauhallisia ja niitä tehdään kehoa kuunnellen. 
Kurssin tavoitteena on oppia huoltamaan kehoa monipuolisesti 
myös arjen keskellä. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat paran-
taa kehonsa hyvinvointia ja liikkuvuutta. Tunneille tarvitset jous-
tavat liikuntavaatteet ja oman jumppamaton. Kenkiä ei tarvita.

      hIIt                        8301667

Seurala  
ti 18.00-19.00
14.9.-30.11. ja 18.1.-26.4.
Liikunnanohjaaja, Personal Trainer Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 23 € ja kevät 23 €
Ilm. 7.9. mennessä

HIIT-tunnilla tehdään oman kehon painoa hyödyntäen vaihtele-
van pituisia lyhyitä ja kovatehoisia työosuuksia, joita seuraavat 
kevyemmät palautusjaksot. HIIT-metodin myötä kehität sydän- ja 
hengityselimistön kuntoa tehokkaammin kuin matalatehoisem-
malla kestävyysharjoittelulla ja samalla pystyt maksimoimaan 
ajankäyttöä. Kurssi soveltuu kaikille, koska metodi antaa mahdol-
lisuuden työskennellä oman kunnon mukaan ja kovatehoisem-
min kuin jatkuvassa pitkäkestoisemmassa urheilusuorituksessa 
olisi mahdollista. Sisäliikuntavarustus.

      tennis nuoret ja aikuiset   8301668

Rautilan tenniskenttä
la 10.00-11.30 ja 13.00-14.30
28.8.
Katariina Haavisto
Kurssimaksu 12 €
Ilm. 23.8. mennessä

Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa peliko-
kemusta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi tenniksen perusteet, pe-
ruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei tarvita ja mailan saa 
tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaatetus, pelikengät ja juoma-
pullo mukaan. Kurssi on laajuudeltaan 4x45min ja se toteutetaan 
saman päivän aikana kahdessa jaksossa. Kurssipaikka on ensisi-
jaisesti Rautilan tenniskenttä mutta sateen sattuessa kurssi siirtyy 
Vehmaan liikuntahalliin. Lyhytkurssi.
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Vehmaa
lasten ja nuorten kursseja  
Vehmaalla

Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan 
kanssa syyskaudella 2021 ensisijaisesti Vehmaan kunnan 
koululaisille suunnattua kerhotoimintaa. Kerhot ovat mak-
suttomia ja niihin tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoit-
tautuminen kerhoihin tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteessa https://bit.ly/3yCG6R7 tai sähköpostilla tai 
tekstiviestillä Vakka-opiston Vehmaan osastonjohtaja 
Susanna Salolle osoitteeseen susanna.salo@vehmaa.fi 
tai numeroon 044 585 3282.

ukulelebändi  
alakoululaisille       1101672

Vehmaan koulu
pe 13.15-14.00
17.9.-10.12.
Musiikinopettaja, kanttori Hanna Pishro

Ukulele on pienikokoinen, kitaran näköinen soitin ja uku-
lelebändissä opetellaan soittamaan sitä erilaisin tavoin. Li-
säksi bändissä opetellaan helppoja kappaleita ja käytetään 
myös muita koulusoittimia sekä valmistellaan esityksiä kou-
lun juhliin.

yläkoulun bändi          1101673

Vehmaan koulu
to 15.15-16.45
16.9.-9.12.
Musiikinopettaja, kanttori Hanna Pishro

Yläkoulun bändissä opitaan yhtyesoiton ja eri instrumenttien 
perustaitoja sekä nautitaan musisoinnista hyvässä porukassa! 
Soittimina ovat koskettimet/piano, kitara, basso, rummut ja lau-
lu. Ohjelmisto valikoituu bändikerholaisten toiveiden ja taitojen 
mukaan.

Kässäkerho  
4.-6.-luokkalaisille          1104643

Vehmaan koulu  
ke 15.00-16.30
15.9.-24.11.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen

Kässäkerhossa kokeillaan yhdessä erilaisia kässäjuttuja ja innos-
tutaan uuden oppimisesta. Osassa töistä hyödynnetään myös 
kierrätysmateriaaleja ja katsotaan mitä kaikkea niistä syntyy. 
Kerho alkaa ke 15.9. ja jatkuu siitä eteenpäin aina joka toinen 
viikko ke 24.11. asti.

rento palloilukerho  
2-4-luokkalaisille        8301669

Vehmaan liikuntahalli
ti 15.00-16.30
14.9.-7.12.
Koulunkäynninohjaaja Mikko Virta

Rennossa palloilukerhossa harjoitellaan ja pelataan moni-
puolisesti erilaisia pallopelejä kerholaisten toiveet huomi-
oiden. Se on tarkoitettu erityisesti sellaisille pelikenttien 
kuninkaille ja kuningattarille, jotka tykkäävät pelata pallo-
pelejä rennosti ja hyvässä hengessä, ilman hampaat irvessä 
tekemistä. Kerhossa on hyvä olla varusteena sisäliikunta-
vaatteet, sisäpelitossut ja juomapullo.
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etäopetus
Vakka-opistossa voit opiskella myös etänä!

Etäopetukseen ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin muillekin Vakka-opiston kursseille joko 
netissä tai puhelimitse opiston toimistoon. Muista ilmoittaa sekä ajantasainen sähköposti-
osoitteesi että matkapuhelinnumerosi. Ennen etäopetuskurssin alkamista ilmoittautuneille 
lähetetään sähköpostitse osallistumisohjeet ja -linkki. 

Osallistuminen etäopetukseen ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, tietokoneen perus-
käyttötaidot riittävät mainiosti. Helpoiten osallistuminen onnistuu tietokoneella, mutta myös 
tabletti tai älypuhelin ovat toimivia vaihtoehtoja. Tietokoneeseen tarvitaan lisäksi kaiuttimet 
ja mikrofoni. Useimmissa laitteissa nämä löytyvät sisäänrakennettuina. 

Tarkempia ohjeita etäopiskeluun löydät Vakka-opiston kotisivuilta. Kurssin opettaja myös 
opastaa tarvittaessa tai voit kääntyä opiston päätoimisen henkilöstön puoleen.

Luennot
avioton lapsi, kasvatti- vai  
adoptiolapsi?                           1301750

ke 17.00-20.15
29.9. 
Luennoimassa sukututkija Juha Vuorela
Luentomaksu 6 € - Ilm. 28.9. mennessä

Avioton lapsi, kasvattilapsi vai adoptiolapsi? Mistä lähteistä löy-
dät lisätietoja näistä lapsista ja miten käsitteet eroavat toisistaan? 
Kurssipäivä antaa aineksia paitsi aviottoman lapsen tuntematto-
maksi jääneen isän etsintään, myös adoptiolasten vanhempien 
jäljittämiseen. Samoin kurssin aikana tutustutaan kasvattilapsiin 
liittyviin aineistoihin. Sukututkimuksen lisäksi kurssilla käsitellään 
perinteitä, käsityksiä ja tapoja, jotka liittyvät isättömän ja/tai or-
voksi jääneen lapsen elämään.

laitilan pyhän mikaelin kirkko  
ja sen keskiaikaiset  
holvimaalaukset                 1301732

ti 18.00-19.30
14.10.
Luennoimassa FM, väitöskirjatutkija Vilma Mättö
Luentomaksu 6 € - Ilm. 13.10. mennessä

1400-luvulla rakennetun Laitilan Pyhän Mikaelin kirkon maalaus-
ohjelma on kiinnostava esimerkki Suomen alueella säilyneestä 
keskiajan taiteesta. Kirkkorakennuksen holvipintoja ja arkadi-
kaaria koristavat maalaukset ovat Varsinais-Suomen alueella 
1400-luvun loppupuolella vaikuttaneen Taivassalon ryhmän tuo-
tantoa. Erityisesti Laitilan kirkon arkadikaarissa esitetty kuvasarja 
fantasiaeläimineen on kiehtova kokonaisuus, jolle ei löydy suoria 
vastaavuuksia muista Suomen keskiaikaisista kirkkomaalauk-
sista – samalla kirkon kuvaohjelma ilmentää keskiajan taiteelle 
ominaista tapaa hyödyntää mielikuvitusta ja symboliikkaa kris-
tillisten oppien välittämisessä yleisölle. Luennolla käydään kir-
kon historia läpi pääpiirteissään sekä syvennytään sen valtaosin 
holveissa säilyneeseen maalausohjelmaan. Laitilan kirkon maala-
uksiin tutustuttaessa luennolla perehdytään myös myöhäiskes-
kiajan taiteen erityispiirteisiin, kuvien käyttöön keskiajalla sekä 
kuvaesitysten funktioon kirkkorakennuksessa. Luento soveltuu 
kaikille kiinnostuneille eikä osallistuminen edellytä aikaisempaa 
tietämystä aiheesta.

torppa vai talo?                 1301751

ke 17.00-20.15
27.10.
Luennoimassa sukututkija Juha Vuorela
Luentomaksu 6 € - Ilm. 26.10. mennessä

Mistä löytyvät tiedot esivanhempien asumista taloista? Millaisia 
asiakirjoja talojen ja torppien suhteen on syntynyt? Miten löydät 
tarkempia tietoja niiden sijainnista ja rakennuksista? Tämä luento 
antaa käsityksen niistä lähteistä, mistä jokainen tutkija voi lähteä 
jäljittämään vaikka kotitalonsa ympäristön historiaa.

sauli niinistö - puhemiehestä  
presidentiksi                            1301213

ti 18.00-19.30
16.11. 
Luennoimassa Pertti J. Rosila, 
eduskunnan entinen talouspäällikkö
Ei luentomaksua

Miten kärttyisästä ja turhautuneesta eduskunnan puhemiehestä 
tuli kymmenessä kuukaudessa hyväntuulinen ja motivoitunut ta-
savallan presidentti? Eduskunnan entinen talouspäällikkö Pertti 
Rosila on seurannut Sauli Niinistön poliittista uraa läheltä ja ker-
too siitä luennollaan. Vapaa pääsy! Huom! Luento striimataan 
opiston YouTube-kanavalle, linkki löytyy kotisivujen Ajankohtais-
ta-osiosta ennen luentoa.

eduskunnan naiset - vahvasti  
vallankahvaan                 1301216

ti 18.00-19.30
14.12.
Luennoimassa Pertti J. Rosila, 
eduskunnan entinen talouspäällikkö
Ei luentomaksua

Vuosien 1988-2018 aikana, jolloin luennoitsija toimi eduskunnan 
talouspäällikkönä, naiskansanedustajat ottivat vahvan otteen 
vallankahvasta. Naisesta tuli ensi kerran eduskunnan puhemies, 
tasavallan presidentti, Suomen pääministeri ja eduskunnan pää-
sihteeri. Naisverkosto haastoi muutenkin hyvä veli -järjestelmän. 
Pertti Rosila luennoi naisten roolista ja sen muutoksesta suoma-
laisen poliittisen päätöksenteon huipulla. Vapaa pääsy! Huom! 
Luento striimataan opiston YouTube-kanavalle, linkki löytyy ko-
tisivujen Ajankohtaista-osiosta ennen luentoa.

sukututkimuksen digiaineistoja  
ja hakutietokantoja                1301772

ke 18.00-19.30
13.10.-15.12. 
Sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 5.10. mennessä

Mistä löydän esivanhempani? Viiden keskiviikkoillan verkkokurs-
silla opetellaan internetissä saatavilla olevia sukututkimuksen 
tietopankkeja. Kurssilla käsitellään HisKi (seurakuntien historia-
kirjojen hakuohjelma), Katiha (luovutetun Karjalan seurakuntien 
henkilötietojen tutkimustietokanta), Suomen 1900-luvun sotien 
hakukannat, Kansallisarkiston Digitaaliarkisto ja sen käyttöä hel-
pottava Digihakemisto sekä Suomen Sukuhistoriallisen Yhdistyk-
sen (SSHY) Digiarkisto. Älä säikähdä tietokantojen outoja nimiä, 
vaan tule mukaan oppimaan, mistä lähteestä löydät mitäkin tie-
toa ja miten se onnistuu helpoiten. Tällä kurssilla syvennetään su-
kututkimuksen peruskurssilla opittua, mutta voit osallistua myös 
ilman aiempaa sukututkimusosaamista. Kurssi kokoontuu Zoom-
alustalla ke 13.10., 10.11., 24.11., 8.12. ja 15.12., lisäksi opettajan 
materiaalia on jaossa opiston Peda.netissä. Saat ennen kurssin 
alkua sähköpostiin ohjeet kurssin toimintatavoista. Erityiskurssi.

Yhteiskunta, historia, 
kulttuuri, opetus ja 
luonto

Kuinka aloitan  
osakesijoittamisen?                3202745

ke 18.00-19.00
15.9.-20.10. 
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 5.9. mennessä

Kurssilla perehdytään osakesijoittamisen perusteisiin. Opettaja 
pitää ryhmälle viikoittain luentoja, jossa käydään läpi teoriaa, har-
joituksia ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Kurssin sisältönä 
on arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelma, 
sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit ja -strategiat. Kurssilla 
ei ole esitietovaatimuksia. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope 
Oy:n kanssa.

achieving your Goals               2198730

ma 18.00-20.30
20.9.
Certified Coach and Virtual Entrepreneur John Swallow
Kurssimaksu 6 € - Ilm. 13.9.mennessä

Achieving your goals can be challenging and many people give 
up too easily on their dreams. This short course introduces one 
of the most successful goal-getting methodologies of all time - 
OKRs (Objectives and Key Results). In this course, you will learn all 
about OKRs and how to use them to your benefit. In addition to 
learning about OKRs, you will also have the opportunity of work-
ing on one of your own goals. The aim is that you will leave the 
class with a clearer goal, action plan and some ways to keep your-
self on track to achieving more. This course is interactive and held 
in English. Short course. 

etätyöretriitti                       2198720

pe 9.00-16.00
1.10.
FM Katri Kauhanen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. 23.9. mennessä

Mielen virkistykseksi kaikille etätyötä tekeville! Retriittipäivässä 
työskennellään yhteisessä rytmissä, mutta itsenäisesti omia työ-
tehtäviä tehden omassa etätyöpisteessä. Retriittipäivän jälkeen 
sinulla on enemmän työkaluja keskittymisesi parantamiseen, 
työsi tauottamiseen sekä työskentelysi jäsentämiseen. Varaa päi-
vää varten keskittymistä tai ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä 
tai tehtäviä, joiden tekemistä olet vältellyt. Päivän aikana on tar-
koitus työskennellä hiljaisesti, joten älä varaa palavereja tai pu-
helumaratoneja päivään. Päivän päätteeksi rentoudumme Katja 
Katajan ohjaaman venyttelyn parissa. Osallistu retriittiin hiljaises-
ta tilasta, tarvitset myös iltapäivän venyttelyä varten jumppama-
ton sekä tyhjän seinän, jota vasten venyttelyharjoitus tehdään. 
Retriittiin osallistutaan Zoom-alustalla, kurssilaiset saavat päivän 
ohjelman ja osallistumisohjeet sähköpostilla noin viikkoa ennen 
kurssia. Lyhytkurssi.

syksyn lintukurssi           4102730

(Huom! Kurssi sisältää retken, jolle yhteislähtö 
Uudestakaupungista) 
ke 18.00-20.15
22.9.-6.10. 
Lintuharrastaja, tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 14.9. mennessä

Kurssilla perehdytään syksyiseen lintumaailmaan ja eri lajien 
määrityksiin, kun höyhenpuku ei olekaan keväisen kaunis. Muita 
teemoja ovat lintujen talviruokinta ja syksyiset retkeilykohteet. 
Tavoitteena on saada yleiskuva, mitä lintuja syksyllä ja talvella 
Vakka-Suomessa havaitaan. Opimme myös, miten talvilintulas-
kentoja tehdään. Kokoontumiset Zoom-alustalla 22.9. ja 29.9., 
kurssin lopuksi lähdetään yhteiselle linturetkelle viikolla 40 (tark-
ka ajankohta sovitaan ryhmäläisten kesken).

suomi - luonnon  
vuodenkierto                  4102732

ma 18.00-19.30
18.10.-1.11. 
Tietokirjailija Antti Karlin
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. 11.10. mennessä

Perehdymme Suomen eri vuodenaikoihin sekä siihen, mikä ohjaa 
vuodenaikoja ja niiden eri ilmiöitä. Normaalisti vuodenaikoja on 
neljä, mutta eri kulttuureissa ja maissa vuodenaikojen määrä voi 
vaihdella. Luonnonkierto on sidoksissa vuodenkiertoon, joista 
kurssilla kerrotaan sanoin ja kuvin. Tavoitteena on oppia ymmär-
tämään vuodenaikojen merkitystä elämäämme. Kokoontumiset 
Zoom-alustalla kahtena maanantai-iltana 18.10. ja 1.11.
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etäopetus
Taide- ja taitoaineet

Kielet

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Kitaransoitto                   1101241

viikot 38-50
AMK musiikkipedagogi Katri Heino
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 13.9. mennessä

Kitaransoiton yksilöopetusta kaiken tasoisille. Käydään läpi kita-
ransoiton saloja jokaisen kurssilaisen soittotaidon ja musiikillisen 
kiinnostuksen mukaan. Kaksitoista kokoontumista lukukaudessa, 
soittoaika 30min. Kurssilaisen opetusaikataulu suunnitellaan yh-
dessä opettajan kanssa, puh. 0505739271 / Katri Heino. Ei ope-
tusta syyslomaviikolla 41. Huom! Kurssille voi osallistua myös 
lähiopetuksena, katso Uudenkaupungin osaston musiikin ope-
tustarjonta.

everyday english 2            1203723

ma 17.15-18.45
13.9.-29.11. 
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Sopii englantia kolmisen vuotta aiemmin opiskelleille tai vastaa-
vat tiedot omaaville. Kurssilla opiskellaan kielen perusrakenteita 
ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arki-
elämän puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppitunnit pidetään 
maanantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun il-
moittaudut! Oppikirjana Everyday English 2, Englantia aikuisille 
(Finn Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A1-A2.

everyday english 3            1203733

ma 19.00-20.30
13.9.-29.11. 
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. 6.9. mennessä

Sopii englantia kolme neljä vuotta opiskelleille tai vastaavat tie-
dot omaaville. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden opis-
kelua sekä laajennetaan jokapäiväisessä kielenkäytössä ja mat-
kailutilanteissa tarvittavaa sanavarastoa. Oppitunnit pidetään 
maanantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun il-
moittaudut! Oppikirjana Everyday English 3, Englantia aikuisille 
(Finn Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A2.

Voimaa kirjoittamisesta        1101241

ti 9.00-11.00
5.10.-16.11. 
Hu(K), sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa
Kurssimaksu 35 € - Ilm. 28.9. mennessä

Kirjoittaminen auttaa voimaan hyvin. Kynällä voi jäsentää ajatuk-
sia ja tunteita. Kirjoitat itseäsi varten, joten tekstejä ei arvioida. 
Tavallinen luku- ja kirjoitustaito riittää. Ohjaaja valmistelee jokai-
selle kerralle eri teeman mukaiset ajastetut, napakat tehtävät. 
Saat lukea tekstisi ääneen, jos itse haluat. Luottamuksellisissa 
keskusteluissa voit kertoa ajatuksistasi sen verran kuin tahdot. 
Tarvitset tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, nettiyhteyden ja 
mahdollisesti kuulokkeet. Varaa myös vihko ja kynä. Huom! Jos 
haluat kirjoittaa tavoitteellisesti, ks. Monin sanoin -kurssin esittely 
(Laitilassa). Voit myös osallistua molemmille kursseille. Ei opetus-
ta syyslomalla (12.10.)

Kaaos haltuun - hyvinvointia  
järjestämällä                  2198710

Joka toinen viikko 
ma 17.30-20.00
27.9.-22.11. 
Koulutettu ammattijärjestäjä Nina Päivinen 
(MiniMoiden Oy)
Kurssimaksu 19 € - Ilm. 19.9. mennessä

Matalankynnyksen tavarahallinnan kurssi, oli sinulla kotonasi 
sitten paljon tai vähän tavaraa! Kurssin avulla löydät keinoja ko-
din tavaramäärän hallintaan, karsimiseen ja järjestämiseen. Jär-
jestyksen avulla löydät seesteisyyttä arkeen ja lisää aikaa tehdä 
sinulle tärkeitä asioita. Saat konkreettisia työkaluja viedä kodin 
tavarahallintaa eteenpäin askel askeleelta ja samalla käyt läpi luo-
pumisen esteitä, keinoja ja saat uusia oivalluksia. Kurssi sisältää 
tehtäviä niin kurssi-iltoina kuin välipäivinäkin, jotta saat kurssista 
kaiken hyödyn irti. Kurssi kokoontuu Zoom-alustalla.

python-ohjelmoinnin perusteet 
osa 1               3401741

ti 18.00-19.00
14.9.-19.10. 
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 4.9. mennessä

Kurssi johdattaa askel askeleelta Python-ohjelmoinnin maail-
maan. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta eli voit opiskel-
la esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssilla on 
viikoittainen luento, jonka tuutori pitää oppimisalustan kautta. 
Samalla käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyk-
siä. Kurssin sisältönä on johdatus ohjelmointiin, tulostaminen, 
muuttujat, valmiiden metodien käyttäminen, valintarakenteet, 
toistorakenteet sekä tiedostojen käsittely. Kurssi sopii kaikille oh-
jelmoinnista kiinnostuneille sekä ammattilaisille, jotka haluavat 
laajentaa osaamistaan. Tuutori vastaa keskustelufoorumilla esi-
tettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Tälle kurssille on tarjolla myös 
jatkokurssi, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 2. Kurssi toteute-
taan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

python-ohjelmoinnin perusteet 
osa 2               3401742

ti 18.00-19.00
26.10.-30.11. 
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 16.10. mennessä

Kurssilla syvennetään Python-ohjelmointiosaamista. Opinnot 
tapahtuvat kokonaan netin kautta eli voit opiskella esimerkiksi 
kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssilla on viikoittainen 
luento, jonka tuutori pitää oppimisalustan kautta. Samalla käy-
dään läpi tehtäviä ja oppilaita askarruttavia kysymyksiä. Kurssin 
sisältönä on alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja 
leikkaukset sekä oliot. Tuutori vastaa keskustelufoorumilla esitet-
tyihin kysymyksiin arkipäivisin. Tätä kurssia ennen on hyvä käydä 
kurssin ensimmäinen osa, Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 1. 
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

suomea ulkomaalaisille
Syksyllä on tarkoitus järjestää myös suomen jatkokurssi ver-
kossa. Oppitunnit pidetään Zoomilla ja opiskelun tukena on 
kurssin oma ympäristö opiston Peda.net oppimisalustalla. 
Kurssin on tarkoitus alkaa syyskuussa. Tarkemmat tiedot 
kurssista tulevat opiston verkkosivuille elokuussa tai niitä voi 
kysyä kieltenopettajalta paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
tai puh. 044 585 3100.

British vs american            1203761

25.10.-29.11. 
BA Granger Simmons
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 4.10. mennessä

This 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 course material will be on our Peda.net 
platform. Every week you will get new material to study and 
tasks to complete. You can study when it suits you best. You 
will get more instructions by email when the course starts. 
You don’t need to know Finnish to join this course.

auf Wiedersehen!            1204741

ma 19.00-20.30
25.10.-29.11. 
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 16 € - Ilm. 18.10. mennessä

Oletko opiskellut jo jonkun verran saksaa ja haluaisit vahvistaa 
suullista kielitaitoasi? Tällä kurssilla opetellaan selviämään eri-
laisista arkipäivän ja matkailun tilanteista suullisesti. Sanastoa 
ja kielioppia kerrataan tarpeen mukaan ja myös opiskelijoiden 
toiveet otetaan huomioon. Oppitunnit pidetään maanantaisin 
verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua saat sähkö-
postitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan seuraamaan 
opetusta. Tule rohkeasti mukaan puhumaan saksaa! Taitotaso A2-
B1. Lyhytkurssi. 

3D-peligrafiikka	 
ja animaatiot            3401743

ma 18.00-19.00
13.9.-18.10. 
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 4.9. mennessä

Kurssilla tutustutaan peleissä tarvittavan 3D-grafiikan ja ani-
maatioiden tuottamiseen. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin 
kautta,eli voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla ai-
kataululla. Kurssilla on viikoittainen luento, jonka tuutori pitää 
oppimisalustan kautta. Samalla käydään läpi tehtäviä ja oppilaita 
askarruttavia kysymyksiä. Kurssilla opiskellaan suositun Blender 
3D-grafiikkaohjelmiston käyttöä. Kurssilla läpikäydään ohjelman 
käytön perusteet, sekä tehdään erilaisia harjoitteita 3D-mallin-
nuksesta ja animaatioista. Kurssin jälkeen opiskelija osaa 3D-
grafiikan tuottamisen perusteet, mikä antaa valmiuksia pelialalla 
työskentelyyn. Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaamista, mutta 
perusosaaminen erilaisten grafiikkasovellusten (esim. Gimp, 
Inkscape) käytöstä on eduksi. Kurssille luonteva jatko-osa on 3D-
pelikehitys, jossa toteutetaan 3D-peli. Ohjelmistovaatimukset 
Blender (Windows, Mac tai Linux). Tuutori vastaa keskustelufoo-
rumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

3d-pelikehitys            3401744

ma 18.00-19.00
25.10.-29.11. 
Viope Oy:n kouluttaja
Kurssimaksu 110 € - Ilm. 15.10. mennessä 

Kurssilla tutustutaan 3D-pelien tekemiseen Unity3D-pelinkehi-
tysohjelmistolla. Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta eli 
voit opiskella esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. 
Kurssilla on viikoittainen luento, jonka tuutori pitää oppimisalus-
tan kautta. Samalla käydään läpi tehtäviä ja oppilaita askarrutta-
via kysymyksiä. Kurssilla opiskellaan suositun Unity3D-pelinkehi-
tysohjelmiston käyttöä perusteista alkaen sekä tehdään erilaisia 
harjoitteita käyttäen yksinkertaista C#-ohjelmointikieltä. Kurssin 
jälkeen opiskelija osaa 3D-pelikehityksen perusteet, mikä antaa 
valmiuksia pelialalla työskentelyyn. Kurssin voi suorittaa itsenäi-
senä osiona, mutta suositeltavaa on suorittaa ensin kurssi 3D-
peligrafiikka ja animaatiot. Kurssilla tarvitaan C#-kielen alkeiden 
osaamista. Ohjelmistovaatimukset Unity3D (Windows 7 SP1+, 8, 
10; Mac OS X 10.8+). Tuutori vastaa keskustelufoorumilla esitet-
tyihin kysymyksiin arkipäivisin. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Viope Oy:n kanssa.
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            sunnuntai-illan  
            dynaaminen jooga          8301713

su 17.45-18.45
3.10.-28.11.  ja 23.1.-10.4. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 € 
Ilm. 24.9. mennessä

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla tehdään ensin kehoa lämmittäviä ja venyttäviä 
harjoituksia ja lopuksi pitkiä lempeitä venytyksiä yin-joogan tyy-
liin. Jooga kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallin-
taa ja ryhtiä sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja 
mielen yhteyttä. Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Väli-
neiksi tarvitset joogamaton.

      sunnuntai-illan jooga         8301714

su 19.00-20.30
3.10.-28.11. ja 23.1.-10.4. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 € 
Ilm. 24.9. mennessä

Katso kuvaus edellä.

hyvän unen jooga             8302752

ke 19.15-20.00
20.10.-8.12. 
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. 12.10. mennessä

Jooga tutkitusti rentouttaa ja parantaa sekä stressinhallintaa että 
unen laatua. Rentoutumistaito on yhteydessä itsesäätelyyn ja sen 
vahvistaminen edistää elämänlaatua. Kurssilla laskemme päivän 
sykkeet eri harjoituksia käyttäen. 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. Aiempaa kokemusta joogasta ei tarvita. Kurssi 
kokoontuu  Zoom-alustalla, lisäksi opettaja jakaa sähköisen ma-
teriaalin kurssilaisten käyttöön. Saat ennen kurssin alkua sähkö-
postiin ohjeet kurssin toimintatavoista. Erityiskurssi.

Löydät itsellesi sopivat liikuntakurssit helposti. Kaikki lii-
kuntakurssit on merkitty värikoodilla ja voit valita itsellesi 
kuntotasosi mukaiset tai teholtaan miellyttävimmät tunnit. 
Katso värikoodien tarkemmat kuvaukset s. 13

Keltainen: Lasten ja nuorten tunnit

Sininen: Rauhalliset ja kehonhuollolliset tunnit

Punainen: Keskiraskaat tunnit

Musta: Raskaat ja haastavat tunnit
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etäopetus
Liikunta ja terveys

      tuolijooga             8301701

to 18-19.30
23.9.-25.11. ja 20.1.-24.3.
Joogaopettaja (SJL) Saila Koivisto
Kurssimaksu syksy 22 € ja kevät 22 € 
Ilm. 17.9. mennessä

Kurssilla tehdään pääosin hathajoogaharjoituksia tuolilla istuen 
tai tuolia apuna käyttäen. Harjoitteet lisäävät liikkuvuutta, kehit-
tävät tasapainoa, tietoista hengittämistä ja rentoutumista. Sopii 
kaikille, mutta erityisesti henkilöille, joille lattialla tai makuulla 
tehtävät liikkeet ovat haastavia. Varusteina joustava, lämmin asu, 
lämpimät sukat (tarrasukat), tyyny tai pyyhe. Ryhmä kokoontuu 
myös talvilomaviikolla 8/2022.

      eläkeläisten liikunta           8301702

ti 13.00-13.45
14.9.-7.12. ja 18.1.-10.5. 
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 16 € ja kevät 16 € 
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla liikutaan ja jumpataan kehittäen kestävyys- ja lihas-
kuntoa sekä liikkuvuutta ja tasapainoa. Jumpassa huomioidaan 
ikääntyvän liikunnalliset tarpeet ja rajoitteet, säännöllisen liikun-
nan avulla pidetään huolta kehon hyvinvoinnista ja toimintaky-
vystä. Kurssi soveltuu kaikille. Mukaan tarvitset jumppamaton.

           soololattarit           8301703

to 18.00-19.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5. 
Tanssinopettaja (AMK) Tiia Kerttula
Kurssimaksu syksy 21 € ja kevät 21 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Soololattarit -kurssilla tutustutaan useampaan eri latinalaisen 
tanssin lajiin ja opetellaan niiden perusteita. Tunnit sisältävät 
vartalonkäytön harjoitteita, tekniikkaa sekä erilaisia askelikkoja. 
Lopputunnista kokoamme opitut asiat tanssisarjan muotoon 
ja pääsemme eläytymään lajinomaiseen tyylittelyyn. Kurssilla 
tanssilajeina ovat muun muassa: Salsa, Bachata, Chacha, Samba, 
Rumba ja Reggaeton. Tunnit ovat suunnattu alkeis/alkeis-jatko-
tason oppilaille ja kuvauksen mukaisesti tunneilla tanssitaan soo-
lona. Etenemme perusteista lähtien ryhmän mukaan.

      pilates perustaso 1           8301704

to 19.00-20.00
16.9.-9.12.  ja 20.1.-5.5. 
Pilatesohjaaja (FIHF) Tiia Kerttula
Kurssimaksu syksy 21 € ja kevät 21 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Pilates on kehonhallinnallinen menetelmä, joka pyrkii edistä-
mään ergonomisia kehon linjauksia. Tunnilla etsimme liikku-
vuutta ja joustoa kireille lihaksille ja puolestaan voimaa heikoille 
lihaksille. Kurssilla etenemme perusteista lähtien ryhmän tasoa 
mukaillen. Tutustumme monipuoliseen koko kehon pilates har-
joitteluun ja hyödynnämme pilateksen perusperiaatteita harjoit-
telun tukena. Tunnille tarvitset maton ja halutessasi pehmustetta 
polvien tai pään alle. Kurssille voit osallistua, vaikkei sinulla olisi 
aiempaa kokemusta pilateksesta.

      pilates alkeita ja  
      perustaso 1                       8301705

ti 17.00-18.00
14.9.-7.12. ja 18.1.-26.4. 
Somatic Pilates -ohjaaja Katja Kataja
Kurssimaksu syksy 21 € ja kevät 21 €
Ilm. 6.9. mennessä

Kurssi alkaa pilates-harjoittelun perusteiden läpikäymisellä teo-
riassa ja harjoitellen. Opettelemme kehonhallinnan ja -käytön 
periaatteita, jotka auttavat liikkumaan arjessa turvallisesti. Sy-
vien lihasten aktiivinen käyttö harjoitellaan eri lähtöasennoissa. 
Samalla koko keho vahvistuu ja saa liikkuvuusharjoitusta. Tulem-
me käyttämään myös kotoa löytyviä välineitä harjoitteissa sekä 
jumppakuminauhaa. Tunneilla tarvitset jumppamaton ja pyyh-
keen tai vastaavan pään alle. Kurssi sopii kaikille, mutta erityisesti 
pilateksen perusperiaatteiden opettelemiseen.

      asahi                        8301706

ke 19.00-19.45
15.9.-8.12. ja 19.1.-27.4. 
Asahi Nordic C -ohjaaja Katja Kataja
Kurssimaksu syksy 15 € ja kevät 15 € 
Ilm. 9.9. mennessä

Suomalainen terveysliikuntalaji. Tunnilla tehdään neljä osiota: 
rentoutus, niska-hartia, selkä ja tasapaino. Liikkeet tehdään ensin 
läpi siten, että ohjaaja selittää niiden suorittamisen pääperiaat-
teet. Sen jälkeen kaikki liikkeet tehdään hiljaisuudessa ja pyri-
tään siihen, että liike olisi eteenpäin virtaavaa. Liikesarja on aina 
samanlainen, mutta siinä edetään pikkuhiljaa enemmän koordi-
naatiota haastaviin tasoihin. Tunti toimii vähän liikkuneille erin-
omaisena aloituksena turvalliseen liikkumiseen, mutta myös pal-
jon liikkuville rauhoittavana ja kehoa huoltavana harjoitteluna.

spr ensiapukurssi® (16t)  
webinaari              6101714

ti 17.00-20.15 ja ke 17.00-20.15
14.9.-22.9. 
SPR:n kouluttaja
Kurssimaksu 61 € - Ilm. 6.9. mennessä

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun anta-
misen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisroh-
keutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmis-
sä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: toiminta auttamistilanteessa, 
tajuttoman/elottoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu sekä 
sairauskohtauksien tunnistaminen ja ensiapu. Lisäksi tapatur-
mien ensiapu, ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen. Ensi-
apukurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta (selainpohjainen 
mobiilikortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerral-
la on pakollista ja ensiapupätevyyden saa vasta kun koko kurssi 
on suoritettu. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköposti-
osoite, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta kurssisuorituksesi voi-
daan kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. Huom! Hätäensiavun 
(8t) kertaaminen on mahdollista osallistumalla kahteen ensim-
mäiseen kurssipäivään 14.9. ja 15.9., ilmoita asiasta toimistoon! 
Hätäensiavun kurssimaksu 36e. Webinaarit toteutetaan Teams-
alustalla, ilmoittautuneet saavat osallistumisohjeet sähköpostiin 
ennen kurssin alkua. Lyhytkurssi.

            Kuntojumppa  
             aamu         8301707

to 10.30-11.30
16.9.-9.12.  ja 20.1.-5.5. 
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Kuntojumppa tarjoaa monipuolisen kokovartalotreenin. 
Tunnilla yhdistyvät tehokkaasti lihaskunto, kestävyys ja 
notkeus. Se kehittää monipuolisesti kunnon eri osa-alu-
eita ja tehdään oman kuntotason mukaan, tästä syystä 
tunti sopii kaikille. Tunti ei sisällä askelkuvioita. Tarvitset 
oman jumppa-alustan. Kaikki osallistujat ja erityisesti 
vuorotyössä olevat voivat käyttää joko aamu- tai ilta-
vuoroa.

            Kuntojumppa  
  ilta                  8301708

to 17.00-18.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-5.5. 
Liikunnanohjaaja Marika Virkkunen
Kurssimaksu syksy 20 € ja kevät 20 € 
Ilm. 8.9. mennessä

Katso kuvaus edellä.
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Ilmoittautuminen alkaa 
keskiviikkona 18.8. klo 18.00
 
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Internetin kautta kannattaa ilmoit-
tautua varsinkin ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja. 

Ilmoittaudu puhelimitse 

Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 18.8. klo 18.00-19.00 
numeroissa puh. 040 535 6822 (Laitila) ja puh. 050 420 5266 (Uusikaupunki)

Ja tämän jälkeen normaalisti toimistojen aukioloaikoina.

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

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan opiston ilmoittautumissivulle.

peda.net
 
Käytämme sähköisenä oppimisalustana Peda.nettiä. 
Sieltä löytyy lisätietoa toiminnastamme ja 
kursseistamme. Osalla kursseista alustalta löytyy 
täydentäviä materiaaleja opiskelijoiden käyttöön. 
Peda.netissä on myös mahdollista jakaa kuvia 
kurssitöistä. Osa verkkokursseistamme toimii 
peda.net-alustalla. Tutustu osoitteessa peda.net/vk.

taiteen perusopetus
 
Luova toiminta edistää oppimista ja innostaa kehittämään omaa osaamis-
ta. Järjestämme taiteen perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille ku-
vataiteessa, teatteritaiteessa ja käsityössä yleisen oppimäärän mukaisesti. 

Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu 
opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Opintojen päättyessä anne-
taan päättötodistus. Koko taiteen perusopetuksen oppimäärän keskimää-
räinen kesto on noin 5 vuotta. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat luettavissa opiston 
verkkosivuilla.

opintoja etäopetuksena
 
Vakka-opistossa on tarjolla erilaisia opintoja, jotka toteutetaan etäope-
tuksena. Tämä tarjoaa mahdollisuuden opiskella paikasta riippumatta. 
Etäopetukseen osallistutaan kurssiohjelman aikataulun mukaisesti omalta 
tietokoneelta. Etäopetukseen ilmoittautuessa on erityisen tärkeää muis-
taa ilmoittaa myös sähköpostiosoite, sillä ohjeet kurssilla toimimisesta ja 
kurssialueelle liittymisestä toimitetaan ennen kurssin alkua sähköpostitse. 
Katso tarkemmat tiedot etäopetustarjonnastamme s. 36.

Kestävä kehitys Vakka-opistossa 
 
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin keväällä 2019. Ensimmäisen kerran 
saimme sertifikaatin keväällä 2016. Huomioimme kestävää kehitystä mo-
nelta kannalta toiminnassamme. Kursseilla se näkyy mm. aiheina, mate-
riaalivalintoina, sähköisten viestimien suosimisena ja paperitulosteiden 
säästämisenä. Opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä 
ja pysyvänä osana opis-
ton kaikkea toimintaa, 
niin yleisellä tasolla kuin 
yksittäisten kurssienkin 
osalta.

suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Järjestämme suomen kursseja ulkomaalaisille. Tänä syksynä voi suomen kielen 
alkeita opiskella Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. 
Jatkokursseja on Laitilan ja Uudenkaupungin lisäksi tarkoitus järjestää myös 
verkossa. Myös YKI-kokeeseen valmentava kurssi on suunnitteilla. Suurin osa 
kursseista alkaa syyskuun puolivälissä (viikko 37).

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 18.8. klo 18:00. Kursseille ilmoittaudutaan 
verkossa, opiston sivulla www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkat tiedot 
kursseista tulevat verkkosivuille muutama päivä aikaisemmin. Kurssitiedot 
löytyvät elokuun alussa myös opiston Peda.net verkkoympäristöstä osoitteessa 
peda.net/vk/kielet/suomi. 

Lisätietoja kieltenopettajalta paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai puh. 044 585 3100.

We organize Finnish language courses for foreigners. This autumn you can study 
Finnish at beginners’ level in Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo and Vehmaa. We are 
planning to organize courses for more advanced students in Laitila and Uusikau-
punki, as well as online. We are also planning a course to help advanced students 
who are going to take the YKI test. Most of our courses start in mid-September 
(week 37).

Enrollment starts on Wednesday, August 18 at 18:00. You should sign up online, 
on our webpage www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Detailed information on 
our courses will be available there already a few days earlier. The same course 
information can also be found on our Peda.net learning platform in early August, 
address peda.net/vk/kielet/suomi. 

For more info, contact language teacher paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
or tel. 044 585 3100. 
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