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

Syksyllä aloittaneiden ei tarvitse ilmoittautua enää uudelleen keväällä samalle kurssille.

Netissä ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Löydät 
linkin ilmoittautumissivulle myös kotisivujen yläreunasta kohdasta “Ilmoittautuminen”. Noudata 
ilmoittautumissivulla annettuja ohjeita: valitse ostoskoriin kaikki haluamasi kurssit, mene seuraavaksi 
kohtaan ostoskori, täytä sen jälkeen osallistujan tiedot (laskutusta varten myös koko henkilötunnus). 
Alaikäisen kohdalla tarvitaan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Laskutustiedot”). 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. 
Kurssipaikkasi varmistat lopullisesti henkilötietojen täyttämisen ja ilmoittautumisen lähettämisen 
jälkeen. Netissä ilmoittautuminen on mahdollista ympäri vuorokauden.

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

KUrSSIMAKSUT
Keväällä alkavien kurssien maksu on merkitty opetusohjelman tietoihin. Syksyltä jatkavien kurssien 
kevään maksuosuus on myös merkitty opetusohjelmaan ja tieto löytyy myös nettisivuilta. Tänä 
lukuvuonna 2021-2022 kaikilla kursseilla on erikseen syksyn maksu ja kevään maksu. 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. Poikkeukset on 
kerrottu kyseisten kurssien kohdalla. Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen 
yhteydessä oman verkkopankin kautta. Verkkomaksu ei ole pakollinen, se on kuitenkin kätevä ja 
nopea maksutapa. Mikäli ilmoittaudut kurssille muutoin kuin netin kautta tai ohitat verkkomaksun, 
lähetetään kurssista myöhemmin lasku kotiin postitse. Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, 
KulttuuriPassilla tai Smartumilla. Katso lisätietoa näistä maksutavoista oheisesta infolaatikosta.

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

Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa kurssin, kurssimaksua ei palauteta.  

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

Vakka-opisto pidättää itsellään oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.  

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

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

Tietoa opistosta ja opiskelusta

KUrSSIEn ALKAMInEn
Kurssi alkaa, mikäli siihen tulee riittävästi ilmoittautumisia kunkin kurssin kohdalla mainittuun 
määräpäivään mennessä. Minimimäärä koronaepidemia-aikana on 6, yleensä normaalisti vähintään 
7. Mikäli kurssi alkaa, määräpäivän jälkeenkin voi yleensä tulla vielä mukaan, jos kurssilla on tilaa. 
Kurssin alkamisesta ei erikseen tiedoteta ilmoittautuneille. Kurssien peruuntumisista, aikataulun 
muutoksista yms. ilmoitetaan osallistujille pääsääntöisesti tekstiviestillä. Huom! Tämän vuoksi on 
tärkeää antaa myös matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite ilmoittautuessa.

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

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

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

KEVÄÄn AIKATAULUT
Kevätlukukausi 7.1.–30.6.2022 

Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 15.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta. 

Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille alkaa maanantaina 3.1.2022 kello 9.00

Internetin kautta kannattaa ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä 
ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja. 
Ilmoittautuminen kursseille alkaa sekä netissä 
että puhelimitse maanantaina 3.1.2022 kello 9.00 
samanaikaisesti koko opiston toimialueella.

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan opiston 
ilmoittautumissivulle. 

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

Ilmoittaudu netissä:

         www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Ilmoittaudu puhelimitse:
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.1.2022 kello 9.00 
alkaen seuraavissa puhelinnumeroissa:

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

maksaa esimerkiksi perheenjäsenten harrastuksia.

Smartumista on käytössä kaksi maksuvaihtoehtoa; 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 ilmoittautumisen 
vahvistussivulla olevista ikoneista (ks. esimerkit yllä), ei kohdasta ”Siirry maksamaan”. 

KEVÄTnÄyTTELyT
Laitila 
Kappelimäen koulun salissa la 23.4. klo 
12-15 ja su 24.4. klo 12-17. Näyttelyn 
rakentaminen pe 22.4. klo 15 alkaen, 
purku su 24.4. klo 17 alkaen. 

Uusikaupunki
Kulttuurikeskus Crusellissa. Näyttely on 
kaksiosainen. Kuvataidekurssien näyttely 
pe 25.3.- ke 13.4. (Rakentaminen to 24.3., 
purku to 14.4.). Kädentaitojen näyttely 
ke 20.4. - to 28.4. (Rakentaminen ti 19.4., 
purku pe 29.4.).

Kalanti
Kalannin kirjastossa palveluaikoina (ke, 
to, pe 10-16, ti 13-20).  Kädentaitojen 
näyttely ti 3.5.-24.5. (Rakentaminen ti 
3.5. klo 12 alkaen, purku ke 25.5. klo 10 
alkaen). 

Pyhäranta
Ihoden koulun salissa taideaineet ja 
liikunta, la 23.4. klo 12–15. Näyttelyn 
pystytys pe 22.4. klo 16 alkaen ja purku 
lauantaina heti näyttelyn jälkeen.

Nälkloukkan kyläkodissa 
kädentaitoaineet su 24.4. klo 12–15 ja 
ma 25.4. klo 16-19. Näyttelyn pystytys 
la 23.4. klo 11 alkaen ja purku heti 
näyttelyn jälkeen. 

Taivassalo
Taivassalon kirjasto 4.4. – 29.4. Avoinna 
päivittäin kirjaston ja omatoimikirjaston 
aukioloaikoina.

Kustavi
Kustavin kunnantalon valtuustosali 3.5.-
8.5. Näyttelyä rakennetaan ma 2.5. klo 13 
alkaen, ensin kuvataiteilijat, sitten muut klo 
14 alkaen. Näyttely on avoinna kunnantalon 
aukioloaikoina klo 9-16 ja viikonloppuna la-su 
klo 10-15. Näyttelyn purku ma 9.5. klo 10-14.

Vehmaa
Vehmaan kirjasto 6.4.-29.4. Näyttely avoinna 
kirjaston aukioloaikoina, ma klo 12.00-
19.00 ja ke-pe klo 12.00-19.00. Näyttelyn 
rakentaminen ti 5.4. klo 12.00. Näyttelyn 
purku ma 2.5.

Kuvataidekoulujen ja käsityökoulun 
näyttelyt

Laitila 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä 
Laitilan käsityökoulun yhteisnäyttely pidetään 
toukokuussa Laitilan kirjastossa, avajaiset ma 
9.5. klo 17.30. Näyttely jatkuu 31.5. saakka. 

Uusikaupunki
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun 
kevätnäyttely Kulttuurikeskus Crusellissa ke 
4.5 - su 22.5. (Rakentaminen ma 2.- ti 3.5., 
avajaiset ke 4.5. klo 18, purku su 22.5. klo 15 
jälkeen).

Lehden taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki :: Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 
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KOrOnAVIrUSVArAUTUMInEn  
Kansalaisopisto seuraa tarkasti eri viranomaisten määräyksiä 
ja suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 
Painetussa opetusohjelmassa annetut ohjeet ja kurssitiedot 
vastaavat sitä tilannetta, jossa ohjelma on painettu. 
Ajantasainen tiedotus aiheesta löytyy opiston kotisivuilta, 
paikallislehdistä ja sosiaalisen median kanavista.

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

Vakka-opisto suosittelee kasvomaskien käyttöä kaikissa 
tilanteissa ja tilaisuuksissa, joissa on enemmän kuin yksi 
ihminen paikalla.

SISÄLLySLUETTELO
Tietoa opistosta ja opiskelusta   s. 2-3

Etäopetus              s. 4-5

Laitila                     s. 5-12

Uusikaupunki      s. 13-21

Pyhäranta              s. 22

Taivassalo       s. 23-24

Kustavi              s. 25

Vehmaa       s. 26-27

Historia, kulttuuri, yhteiskunta,  
luonto ...................................................... s. 5

Taito- ja taideaineet ............................ s. 6

Kielet ......................................................... s. 9

Tietotekniikka ........................................ s. 10

Käytännön taidot ................................. s. 10

Liikunta ja terveys ................................ s. 10

Historia, kulttuuri, yhteiskunta,  
luonto  .................................................... s. 13

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 14

Kielet ........................................................ s. 17

Tietotekniikka ....................................... s. 18

Käytännön taidot ................................ s. 19

Liikunta ja terveys ............................... s. 20

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

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

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

Valtuustokaudella 1.8.2021 alkaen johtokunnan jäseninä ovat seuraavat henkilöt: 
Laitila: Mika Toivola, varapuheenjohtaja (varajäsen Tiina Tiits), Jari Sillantie 
(varajäsen Simo Mäkilä) Uusikaupunki: Matti Ankelo, puheenjohtaja (varajäsen 
Rauno Saarinen), Johanna Kantonen (varajäsen Åke Nygård), Pyhäranta: Leena 
Krook (varajäsen Rauno Luttinen), Taivassalo: Arja Männistö (varajäsen Alina 
Lehtinen), Kustavi: Marja Lehtikallio (varajäsen Elina Korpinen), Vehmaa: Simo 
Virtanen (varajäsen Tino Laine). Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii 
opiston rehtori Tomi Kangas.

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

Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista ym. tiedotetaan opiston 
kotisivujen ja sosiaalisen median kanavien lisäksi kansalaisopiston palstoilla 
paikallislehdissä. Lisäksi tiedotetaan eri osakaskuntien kuntatiedotteissa jne.  

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! Käytössämme on Facebook, Instagram 
ja Twitter. Voit käyttää #vakkaopistoa jakaessasi omia kurssikokemuksiasi 
sosiaalisessa mediassa. Kysy lupa kuvatessasi muiden töitä ja muista somen hyvät 
käytöstavat.  Vakka-opiston kurssitoiminnasta ja kurssitöistä otetaan valokuvia 
opiskelijoiden ja opettajien suostumuksen mukaan. Otettuja kuvia voidaan 
hyödyntää opiston tiedottamisessa ja markkinoinnissa mm. ohjelmalehdissä, 
nettisivuilla, Facebookissa jne.

OPInTOSETELEITÄ ELÄKELÄISILLE,  
TyöTTöMILLE, ErITyISryHMILLE  
JA MAAHAnMUUTTAJILLE
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 11 500 euron määrärahan 
käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2021-2022 aikana. Opinto-ohjelmassa 
on erityisiä opintosetelikursseja (merkitty kurssin kohdalle), joille osallistuvat 
saavat automaattisesti 50 % alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa 
on jo valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla. 

Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa niissä toteutettavan opetuksen 
määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdollisimman hyvin opiston omat 
painopistealueet ja kehittämislinjaukset sekä Opetushallituksen määrittelemät 
kohderyhmät: työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, 
maahanmuuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät). Keväällä 
seteleitä on jäljellä vielä muutamille kursseille.

Tarja Silokoski  
opistosihteeri (Laitila) 
työvapaalla

Anne Tynjälä
opistosihteeri sij. (Laitila) 
anne.tynjala@vakkaopisto.fi
puh. 040 535 6822

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

Tero Halme
valvoja sij. (Uusikaupunki, Kräkin talo)
tero.halme@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 

Kädentaitojen opettaja 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 
työnumeroista. He neuvovat opiskeluun liittyvissä asioissa ja 
ottavat myös vastaan kurssitoiveita. 

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

Marja Peura vastaa Laitilan kurssisuunnittelusta 
yhteiskunnan ja historian, taideaineiden ja käytännön 
taitojen osalta.

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

Toimistot ja valvonta

Päätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Rehtori Suunnittelijat

Vakka-opiston toimipisteet

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

Uudenkaupungin toimisto
Kräkin talo, 2. kerros, Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki 
ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 (lounastauko klo 12-13)
Puh. 050 420 5266

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

Marja Peura (Laitila)
marja.peura@vakkaopisto.fi
puh. 044 075 0856

Sanna Mäkelä (Uusikaupunki)
sanna.makela@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3103
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Sukututkimuksen jatkokurssi 1: 
1700-luvun kirjoitustyyli ja peru-
kirjat                       1301773

Ke 18.00–19.30 
19.1.–16.2. 
Sukututkija Hannu Numminen 
Kurssimaksu 12 €  - Ilm. 12.1.

Sukututkimuksen jatkokurssi, etäopetus (5 kertaa) keskiviikkoisin 
19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2.2022 kello 18.00–19.30 Tule 
mukaan saamaan lisätietoa sukututkimuksesta: 1700-luvun 
kirjoitustyylistä ja perukirjoista. Jatkokurssin jälkeen pystyt 
tulkitsemaan itsenäisesti 1700-luvun kirkonkirjoja sekä 
1700-luvun ja uudempia perukirjoja. Kurssille kokoonnutaan 
Zoom-etäyhteydellä ja hyödynnetään internetissä olevia 
tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Myös 
sukututkimuksen peruskurssia vastaavat tiedot tulee omata.

Luento: Saaristomeren tila ja  
suojelu                                4102701

Ti 18.00–19.30
1.2.
Projektipäällikkö, meri- ja ympäristöbiologi 
Miina Mäki
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 31.1.

John Nurmisen Säätiön Itämeri-hankkeen projektipäällikkö, 
meri- ja ympäristöbiologi, tutkimussukeltaja Miina Mäki luennoi 
Saaristomeren tilasta ja sen suojelusta. Ilmoittautuminen 
etukäteen Zoom-linkin saamista varten.

Suomen jatkokurssi (aamu) 1201734

Suomen jatkokurssi (ilta)      1201735

19.1.–13.4.
Kurssimaksu: 30 € - Ilm. päättyy 12.1.

Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka osaavat jo melko paljon 
suomea. Oppitunnit kerran viikossa Zoomilla, todennäköisesti 
keskiviikkoisin. Lisäksi kurssilla on käytössä oma sivu opiston 
Peda.net-verkkoympäristössä. Kurssi sopii myös vuorotyössä 
oleville. Voit tulla tunnille aamulla tai iltapäivällä, miten 
työvuoroihisi sopii. Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa käyt 
useammin. Oppikirjana on Suomen mestari 3, joka jokaisen pitää 
hankkia itse. Taitotaso A2.2.

ETÄOPETUS

4

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.

Historia, kulttuuri, 
opetus, yhteiskunta, 
luonto

Kielet

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Liikunta ja terveys

Everyday English 3           1203731

Ma 17.15–18.45
17.1.–11.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu: 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Sopii englantia kolme neljä vuotta aiemmin opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla opiskellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti 
erilaisissa arkielämän 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 ilmoittaudut! Oppikirjana Everyday English 
3, Englantia aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A2.

Everyday English 4           1203741

Ma 19.00–20.30
17.1.–11.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu: 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Sopii englantia neljä viisi vuotta opiskelleille tai vastaavat 
tiedot omaaville. Kurssilla syvennetään kielen perusrakenteiden 
osaamista sekä laajennetaan sanavarastoa. Oppitunnit pidetään 
maanantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun 
ilmoittaudut! Oppikirjana Everyday English 4, Englantia aikuisille 
(Finn Lectura). Taitotaso A2-B1.

Kaaos haltuun - hyvinvointia  
järjestämällä           2198711

 Ma 17.30–20.00 
24.1.–21.3. 
Koulutettu ammattijärjestäjä Nina Päivinen 
Kurssimaksu 19 €  - Ilm. päättyy 17.1. 

Miltä kotisi tavarahallinta tuntuu? Onko koti päällisin puolin 
siisti, mutta kaapit pursuavat tavaraa eikä varastotilakaan enää 
oikein tahdo riittää? Vai onko kenties tavarat vallanneet jo 
pöytätasotkin ja erilaisia kasoja ja nyssäköitä löytyy sieltä täältä?  
Kaaos haltuun -kurssi on matalankynnyksen tavarahallinnan 
kurssi, jonka  avulla löydät keinoja kodin tavaramäärän hallintaan, 
karsimiseen ja järjestämiseen. Saat konkreettisia työkaluja viedä 
kodin tavarahallintaa eteenpäin askel askeleelta ja samalla 
käyt läpi luopumisen esteitä, keinoja ja saat uusia oivalluksia. 
Kurssilla tarkastellaan myös omaa tavarahistoriaa ja syvennytään 
myös tavarapaljouden taustoihin. Kurssin alussa asetamme 
jokaiselle omat tavoitteet, mitä kohti kurssin aikana edetään 
askel askeleelta. Kurssi sukeltaa hieman pintaa syvemmälle, jotta 
kurssilta saamasi opit jäävät sinulle uusiksi tavoiksi ja rutiineiksi. 
Kurssi sisältää tehtäviä niin kurssi-iltoina kuin välipäivinäkin, 
jotta saat kurssista kaiken hyödyn irti. Kurssin pääaiheet ovat: 1. 
Tavarapaljouden taustat ja tavoitteet  2. Tavarahallinnan aakkoset 
– 3. Vaatteet ja asusteet 4. Kirjat, paperit ja dokumentit  5. Aika ja 
ajanhallinta.

nilkkaa ja jalkaterää vahvistava 
harjoittelu            8301715

Ti 18.15–19.00 
18.1. –15.3. 2022 
Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 12.1.

Kurssilla vahvistetaan ja mobilisoidaan jalkaterien ja nilkkojen 
lihaksia. Nämä lihakset ovat usein liian heikot, mikä aiheuttaa 
virheasentoja ja sen myötä kiputiloja. Vahvat jalkaterien ja 
nilkkojen lihakset ehkäisevät esimerkiksi polvien, lonkkien ja 
alaselän kiputiloja sekä edistävät ryhdikästä linjausta alaraajoissa. 
Jalkaterän ja nilkan lihaksia vahvistamme hyödyntämällä 
harjoittelussa pieniä palloja (tennispallo) sekä kyniä ja pientä 
pyyhettä. Kurssi sisältää myös käsin tehtävää jalkapohjahierontaa. 
Kurssi toteutetaan Zoomin kautta livetunteina. Pääset mukaan 
kurssin verkko-opetukseen opettajan jakaman linkin avulla. 
Osallistumiseen tarvitset vain laitteen, jossa on nettiyhteys sekä 
toimivan sähköpostiosoitteen.

Liikkuvuusharjoittelu ja  
syvävenyttely                    8301716

Ti 19.00–20.00 
18.1.-3.5. 2022
Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
Kurssimaksu 28 €  - Ilm. 12.1. 

Liikkuvuusharjoittelu & syvävenyttely -kurssilla harjoitetaan 
monipuolisesti koko kehon liikeratoja. Tavoitteena on löytää 
liikettä ja liikkuvuutta rangalle, takaketjulle, lonkille ja niska-
hartiaseudulle. Harjoittelu sisältää sekä dynaamisia että staattisia 
venytyksiä ja kurssille mukaan tarvitset jumppa-alustan sekä 
pitkän jumppakuminauhan. Kurssi toteutetaan Zoomin kautta 
livetunteina. Pääset mukaan kurssin verkko-opetukseen 
opettajan jakaman linkin avulla. Osallistumiseen tarvitset vain 
laitteen, jossa on nettiyhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen.

Kotlin-ohjelmoinnin perusteet,  
osa 1                      3401745

Ma 18.00–19.00 
10.1.–14.2.
Viope Oy:n kouluttaja 
Kurssimaksu 105 €  - Ilm. päättyy 6.1.

Kotlin on JetBrainsin kehittämä moderni ohjelmointikieli, jonka 
Google on mm. nimennyt viralliseksi Android-sovellusten 
ohjelmointikieleksi. Kotlin tarjoaa erinomaisen johdattelun olio-
ohjelmoinnin ja funktionaalisen ohjelmoinnin maailmaan, kieli 
on rakenteellisesti selkeä ja kehittyvä. Tällä kurssilla opiskellaan 
ohjelmoinnin perusteet tutustumalla mm. Kotlinkielen 
tietotyyppeihin, muuttujiin, operaattoreihin, taulukoihin sekä 
toiminnallisiin peruslauseisiin kuten toisto- ja ehtolauseisiin. 
Kurssi sopii kaikille ohjelmoinnista kiinnostuneille sekä 
ammattilaisille, jotka haluavat ohjatusti laajentaa osaamistaan 
uudella ohjelmointikielellä. Tutori pitää ryhmälle viikoittain 
videotapaamisia, joissa käydään läpi tehtäviä ja osallistujia 
askarruttavia kysymyksiä (ma klo 18:00-19:00). Tutori vastaa 
keskustelufoorumilla esitettyihin kysymyksiin arkipäivisin. 
Tälle kurssille on tarjolla myös jatkokurssi, Kotlin-ohjelmoinnin 
perusteet, osa 2. Suosittelemme jatkokurssin suorittamista, jos 
tavoitteena on päästä hyödyntämään Kotlinohjelmointikieltä 
toden teolla. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Viope Oy:n kanssa.

Kotlin-ohjelmoinnin perusteet,  
osa 2                       3401746

Ma 18.00–19.00 
21.3.–2.5. 
Viope Oy:n kouluttaja 
Kurssimaksu 105 €  - Ilm. päättyy 11.3.

Kurssi esittelee Kotlin-ohjelmoinnin edistyneempiä osa-alueita. 
Opinnot tapahtuvat kokonaan netin kautta, eli voit opiskella 
esimerkiksi kotoasi käsin joustavalla aikataululla. Kurssilla on 
viikoittainen luento, jonka tutori pitää oppimisalustan kautta. 
Tämä kurssi sopii kaikille, jotka haluavat lisätä tietämystään 
kielestä kurssin Kotlin-ohjelmoinnin perusteet, osa 1 jälkeen. 
Kurssin sisältö Kurssilla opiskellaan, miten Kotlinilla rakennetaan 
funktioita, miten virheenjäljitys- ja korjaus tapahtuu koodia 
kirjoitettaessa ja ajonaikana sekä mitä ovat luokat, oliot ja 
kokoelmat. Lopuksi perehdytään myös tiedostokäsittelyyn ja 
syvennetään osaamista pienimuotoisen koodausprojektin avulla.

Liikunta
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Pilates perustaso 1          8301704

To 20.1. klo 19.00–20.00, kevään maksu 21 €

Pilates alkeita ja  
perustaso 1                   8301705

Ti 18.1. klo 17.00–18.00, kevään maksu 21 €

Kuntojumppa aamu          8301707

To 20.1. klo 10.30–11.30, kevään maksu 20 € 

Kaikki osallistujat ja erityisesti vuorotyössä olevat voivat käyttää 
joko aamu- tai iltavuoroa, mutta ilmoittaudu jompaan kumpaan 
kurssiin. Ks. kurssikuvaus Kuntojumppa ilta kurssista alapuolelta.

Kuntojumppa ilta          8301708

To 20.1. klo 17.00–18.00, kevään maksu 20 €

Kuntojumppa tarjoaa monipuolisen kokovartalotreenin. Tunnilla 
yhdistyvät tehokkaasti lihaskunto, kestävyys ja notkeus. Se 
kehittää monipuolisesti kunnon eri osa-alueita. Tunti ei sisällä 
askelkuvioita. Kaikki osallistujat ja erityisesti vuorotyössä olevat 
voivat käyttää joko aamu- tai iltavuoroa.

Sunnuntai-illan dynaaminen  
jooga                    8301713

Su 16.1. klo 17.45–18.45, kevään maksu 15 €

Sunnuntai-illan jooga          8301714

Su 16.1. klo 19.00–20.30, kevään maksu 22 €

ETÄOPETUS
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Kehonhuoltojooga          8302753

Etäopetus 
Ke 18.00–19.00 
2.3.–20.4.
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen 
Kurssimaksu 15€  - Ilm. päättyy 18.2.

Ennakoiva kehonhuolto työpäivän jälkeen. Kaikille sopiva 
hyvinvointiliikunta. Aiempaa joogakokemusta ei tarvita. Kurssi 
kokoontuu annettuna kellonaikana Zoom-etäyhteysalustan 
kautta.

Ayurveda-tutustumiskurssi 8302754

La 14.00–17.00 
12.2.–12.3. 
Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen 
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 4.2.

Ayurveda on käytäntöön perustuva elämäntiede, jossa 
huomioidaan ihminen kokonaisuutena ja painotetaan ihmisen 
omaa tietoisuutta omasta elämäntavasta ja omista valinnoista. 
Kurssilla opit ymmärtämään ja hyväksymään omia, sekä toisten 
ihmisten tarpeita ja valintoja. Keho-mieli-tietoisuuden avulla 
opit suhtautumaan tapoihin ja tottumuksiin uudella tavalla, 
sekä opit auttamaan itse itseäsi tekemiesi havaintojen kautta. 
Uusien tietojen avulla saat halutessasi aikaan entistä parempaa ja 
onnellisempaa elämää. Lyhytkurssi, jolla tutustutaan ayurvedan 
periaatteisiin.

Terveys

Feldenkrais - kehontuntemusta 
liikkeen avulla           8301432

Ke 19.15–20.30 
19.1. –16.3. 2022
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 18 €  - Ilm. päättyy 12.1.

Feldenkrais -menetelmä on liikkeen avulla oppimista, jossa 
sanallisesti ohjatut harjoitteet syventävät tietoisuutta kehon 
yhteyksistä. Työskentely sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa 
kehontuntemusta ja löytää omaa luonnollista ja vaivatonta tapaa 
liikkua. Feldenkrais-tunneilla työskentely on kokemuksellista 
ja tutkivaa, ja jokainen työskentelee omista lähtökohdistaan 
käsin. Herkistymällä aistimaan sitä, mikä meille on luontaista, 
ja löytämällä uudenlaista liikkeen ketjuuntumista, voimme 
kokea kokonaisvaltaisempaa tapaa olla ja liikkua, mikä usein 
vapauttaa lihaksistoa tarpeettomasta lihasjännityksestä ja 
hengitys vapautuu ja syvenee. Kurssi toteutetaan Zoomin 
kautta livetunteina. Pääset mukaan kurssin verkko-opetukseen 
opettajan jakaman linkin avulla. Osallistumiseen tarvitset vain 
laitteen, jossa on nettiyhteys sekä toimivan sähköpostiosoitteen. 
Samalle kurssille on myös lähiopetusosallistuminen mahdollista 
Taivassalossa.

LAITILA

Luento: Halulliset sielut, hengelli-
set isät - rukoilevaisia elämäntari-
noita Laitilasta ja muualta   1301129

Laitilan kaupungintalo 
Ma 18.00–19.30 
24.1. 
FM Ossi Tammisto 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 24.1.

Luento on jatkoa viime syksyn suositulle Rukoilevaisuus 
herätysliikkeenä -luennolle, muttei edellytä siihen osallistumista. 
Tällä kertaa syvennytään rukoilevaisiin elämäntarinoihin. 
Tutuksi tulevat ainakin Laitilan laajalti vaikuttaneet saarnaajat 
Kustaa Heinikkala, Frans Paavola ja Väinö Aerila sekä muita 
laitilalaisia, mutta lisäksi tehdään vilkaisuja pohjoisemmalle 
rukoilevaisalueelle ainakin Kiukaisten Isak Näähän, 
Kankaanpäässä syntyneen ja Noormarkussa eläneen Oskar 
Rajakallion sekä Noormarkussa syntyneen ja Karkussa eläneen 
Lars Viktor Strandsténin kautta. Kuulija pääsee tutustumaan 
kokoelmaan värikkäitä hahmoja, köyhiä ja vakavaraisia, joita 
yhdisti Suomen vanhimmaksi kutsuttu herätysliike ja sen sanoma.

Luento: Synkkiä tarinoita aikojen 
takaa              1301132

Laitilan kaupungintalo 
Ma 18.00–19.30 
7.3. 
FM, toimittaja Terhi Raumonen 
Luentomaksu 6 €  - Ilm. päättyy 7.3.

Viikinkejä ja vainolaisia, juutteja ja jättiläisiä. Piruja, pöröjä ja 
pirtukuninkaita. Kuolemantuomioita ja kätkettyjä aarteita. 
Pyhärantalaissyntyinen FM ja toimittaja Terhi Raumonen tekee 
opaskirjaa, jossa on synkkiä ja salaperäisiä tarinoita Vakka-
Suomen historiasta ja myyttisestä menneisyydestä. Luennolla 

Historia

Historia, kulttuuri,  
yhteiskunta, luonto

kuullaan erityisesti Laitilaan ja Pyhärantaan liittyviä tarinoita, 
jotka on koottu hyödyntäen erilaisia arkistolähteitä ja paikallisilta 
ihmisiltä saatua suullista perimätietoa.

Luento: Laskiaisesta  
pääsinpäivään. Kevätkauden  
ruokakulttuurihistoriaa        1301134

Laitilan kaupungintalo 
Ti 18.00–19.30 
22.3. 
FM, opettaja Marja Tanhuanpää 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 22.3.

Tällä luennolla tutustumme kevätkauden ruokaperinteisiin. 
Menemme ajassa taaksepäin hernekeiton ja mämmin historiaan. 
Kuulemme myös rasvarieskoista ja läskipannukakuista sekä 
lautasenkokoisista nauriista. Saamme myös tietää, miksi 
pääsiäismuna on punainen. Luento on suunnattu kaikille 
kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi maksaa myös paikan päällä.

Luento: Laitilan kirkot          1301135

Laitilan kaupungintalo 
Ti 18.00–19.30 
29.3. 
FT Lauri Viinikkala 
Kurssimaksu: 6 €  - Ilm. päättyy 29.3. 

Yhden kerran luento, jolla tutustutaan Laitilan keskiaikaisen 
kivikirkon historiaan ja kirkolliseen esineistöön. Lisäksi esitellään 
Untamalan ja Soukaisten kappelien vaiheita. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi maksaa 
myös paikan päällä.

retki Kaariaisten  
mäkitupaan                 1301152

Retkikohde (Väliläntie 17)
Ma 18.00–19.00 
6.6. 
FK, lehtori Katriina Kaitila-Karttunen 
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 30.5.

Kaariaisten mäkitupa on omassa lajissaan täysin ainutlaatuinen 
kohde Suomessa. Kaariaisten mäkitupa on ollut 1870-luvulta 
kahdeksanhenkisen perheen koti Mäkitupa-alueella. Retkellä 

mukana Ytönkorven kulttuuriseuran opas Katriina Kaitila-
Karttunen, joka kertoo mäkituvasta ja sen historiasta. Tavataan 
mäkituvalla osoitteessa Kaariaisten mäkitupa, Väliläntie 17, 
Laitila.

Katso myös Sukututkimuksen jatkokurssi 
Etäopetus-osiosta s. 4

Muut yhteiskunnalliset 
aineet, luonto
Viron kulttuuria ja maantunte-
musta matkailijalle                1302139

Varppeen koulu 
To 17.00–18.30 
27.1.–10.3. 
Karmen Tomson 
Kurssimaksu 16 € - Ilm. päättyy 20.1.

Tervetuloa tutustumaan Viron matkailukohteisiin ja kulttuuriin 
virolaisen opettajan johdolla. Pärnumaa ja Saarenmaa ovat 
suomalaisille tuttuja paikkoja, mutta mitä mielenkiintoista löytyy 
esimerkiksi Põlvamaalta ja Valgamaalta? Kurssilla tutustutaan 
Viron kaikkien 15 maakunnan matkailukohteisiin. Esitykset 
pidettään suomen kielellä. Tavataan kurssilla! Opettajan 
materiaali. Lyhytkurssi.

Kansalaisvaikuttamisen  
lyhytkurssi                          3298110

Laitilan kirjasto 
La 11.00–13.30 
15.–29.1.
Eri opettajia: Elise Erämaa, Pekka Wallenius ja Pekka 
Kuusisto
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 10.1.

Tiedätkö, miten voit vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon? 
Saat lyhytkurssilla tiiviin ja konkreettisen tietopaketin 
kunnallisesta päätöksentekoprosessista ja vaikuttavan 
kirjoittamisen perusteista. Miten kirjoitat selvästi? Miten, milloin 
ja mihin osoitteeseen voit toimittaa mielipiteen, muistutuksen, 
huomautuksen tai kansalaisaloitteen? Miten laatia ytimekäs 
mielipidekirjoitus (kolumni)? Ensimmäisellä kerralla 15.1. 
vaikuttavan kirjoituksen perusteet, ideointitehtävä ja oman tekstin 
alkuun saattaminen (HuK, sanataideohjaaja Elise Erämaa). Toisella 
kerralla 22.1. tietoa kunnallisesta päätöksentekoprosessista ja 
kuntalaisen vaikutusmahdollisuuksista (kaupunginvaltuutettu, 
toimittaja Pekka Wallenius ja kaupunginhallituksen pj. Pekka 
Kuusisto). Kolmannella kerralla 29.1. käydään syntyneet tekstit läpi 
rakentavasti ja ratkaisuhakuisesti (Elise Erämaa ja Pekka Wallenius). 
Järjestetään yhteistyössä Laitilan kaupunginkirjaston kanssa.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Mukaan voi tulla vielä uusiakin opiskelijoita.

Tuolijooga            8301701

To 20.1. klo 18.00–19.30, kevään maksu 22 € Ryhmä 
kokoontuu myös talvilomaviikolla 8/2022.

Soololattarit           8301703

To 20.1. klo 18.00–19.00, kevään maksu 21 €
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Musiikki

näyttämötaiteet

Kuvataiteet

LAITILA

Syksyltä  jatkuvat kurssit:

Syksyltä jatkuvat musiikin 
kurssit:

Syksyltä jatkuvat  
näyttämötaiteen kurssi:

Syksyltä jatkuvat  
kuvataiteen kurssit:

Mukaan voidaan ottaa vielä muutama uusikin 
opiskelija.

Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin opiskelijoita, jos 
kurssilla on tilaa.

Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin 
opiskelijoita.

Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin 
opiskelijoita, jos kurssilla on tilaa.

Luento: naali - katoaako se  
Lapista?                                    4102120

Laitilan kaupungintalo 
Ti 18.00–19.30 
8.2. 
Antti Karlin 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 8.2.

Naali on tunturien nisäkäs ja harva on sitä Lapissa nähnyt. 
Tunturivaeltaja Antti Karlin kertoo sanoin ja kuvin naalista, sen 
levinneisyyden muutoksista sekä yrityksistä pelastaa viimeiset 
Pohjolan naalit. Naali on kettua pienempi ja se tunnetaan myös 
napakettuna.

Lasten tiedekerho  
7-10 -vuotiaille (1.-3. lk)          4102250

Varppeen koulu 
To 18.30–19.30 
20.1.–10.2. 
Annika Iiskala 
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 13.1.

Tiedekerhon tarkoituksena on luoda innostavia kokemuksia 
luonnontieteistä. Kerhossa ihmetellään ja tutkitaan ympäröivää 
maailmaa ja luonnontieteiden ilmiöitä erilaisten mielenkiintoisten 
kokeiden ja yksinkertaisten selitysten avulla. Kerhossa opitaan 
muun muassa kemiallisista aineista ja niiden reaktioista, luonnon 
rakenteista, kuten soluista, ja fysiikan ilmiöistä, kuten valosta ja 
lämmöstä. Lähde mukaan ihmettelemään!

Satin Doll -jazzbändikurssi   1101170

Opistotalo 
La ja Su 12.00–16.00 
5.2.–10.4. (kerran kuussa)
Jazzmusiikin maisteri Kari Antila 
Kurssimaksu: 45 €  - Ilm. päättyy 25.1.

Kurssilla tutustutaan jazzmusiikkiin, sen erilaisiin tyyleihin, 
soittotapoihin, improvisointiin ja musiikin rakenteeseen 
käytännönläheisesti. Osallistujista muodostetaan 
mahdollisuuksien mukaan toimiva esityskokoonpano. Kurssilla 
opetellaan tunnettuja jazzstandardeja. Kurssi on tarkoitettu 
kohtalaisen soitto- tai laulutaidon omaaville. Kurssi kokoontuu 
kerran kuussa, la-su 5.-6.2., la-su 5.-6.3. ja la-su 9.-10.4. Huom! 
Ilmoittautumisen yhteydessä toivotaan tietoa osallistujan 
instrumentista/laulusta suunnittelun tueksi.

Kaivolan kesäteatteri          1102104

Itäkulman koulu 
To 16.00–20.00, Su 13.00–17.00 
6.3.–30.6. 
Emmi Lovén 
Kurssimaksu 54 € - Ilm. päättyy 28.2.

Tervetuloa uudet ja vanhat näyttelijät! Opiskellaan 
näyttelijäntyötä ja valmistetaan näytelmä kesäksi 2022. Näytelmä 
on Markku Hyvösen käsikirjoittama Kuin jäitä polttelis. Se 
on musiikillinen komedia riemastuttavasta matkasta kohti 
valoisampaa tulevaisuutta. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja yli 
16-vuotiaille nuorille.

Mystinen varjoteatteri ja ilakoiva 
nukketeatteri            1102105

Varppeen koulun kellari, L 34 yleisluokka 
Ke 17.30–19.45 
23.3.–11.5. 
Nukketeatterin ammattilainen, varjoteatteritaiteilija 
Elviira Davidow 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 16.3. 

Tällä kurssilla sukellamme syvälle varjo- sekä paperinukketeatterin 
visuaalisesti kiehtovaan maailmaan. Opimme tekemään 

Koululaisten kesäkuvis 1   1103109

Varppeen koulun kellari, L 31 kuvataide 
Ma, Ti ja Ke 10.00–14.00 
6.–8.6. 
Taidemaalari Sanna Halme 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 30.5.

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

Koululaisten kesäkuvis 2  1103110

Varppeen koulun kellari, L 31 kuvataide 
Ke, To ja Pe 10.00–14.00 
15.–17.6. 
Taidemaalari Sanna Halme 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 30.5. 

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

Luovaa toimintaa  
erityisryhmille                        1198130

Kappelimäen koulu (kurssipaikka vaihtuu aiheen 
mukaan) To 20.1. klo 17.00–18.00, kevään maksu 10 €

Perinnepiiri                       1301120

Laitilan kirjasto Ke 19.1. 14.00–16.30, kevään maksu 
10 €

Eesti Klubi, Laitila                    1302140

Opistotalo La 22.1. klo 16.00–19.00, kevään maksu  
10 € (kerran kuussa)

Musiikkipiiri  
erityisryhmille                        1101120

Palke 7 Ti 18.1. klo 14.15–15.15, kevään maksu 10 €

Pelimannit                       1101125

Opistotalo Pe 21.1. klo 18.00–19.30, kevään maksu 
22€

Mieskuoro                      1101142

Varppeen koulu Ma 17.1. klo 17.45–19.45, kevään 
maksu 30 €

Viihdekuoro Bolero                 1101143

Kappelimäen koulu Ti 11.1. klo 18.00–19.30, kevään 
maksu 27 €

Kivijärven Hupikööri               1101144

Kivijärven Puustelli Ke 19.1. klo 18.00–19.30, kevään 
maksu 22 €

Sota-ajan lauluja                      1101145

Opistotalo To 20.1. klo 16.00–17.30 (joka toinen 
viikko), kevään maksu 10 € 

Ukulele                        1101150

Varppeen koulu To 20.1. klo 17.00–18.00, kevään 
maksu 25 €

Kitaransoitto                      1101151

Varppeen koulu To 20.1. klo 18.00–19.30, kevään 
maksu 25 €

Sähkökitaransoitto          1101152

Varppeen koulu To 20.1. klo 19.30–21.30, kevään 
maksu 110 €. Yksilöopetusta 30 min. viikoittain. 
Ryhmä täynnä.

Aikuisten bändisoitto  
Wakkarit                     1101165

Kaariaisten koulu Ti 18.1. klo 17.00–20.15, kevään 
maksu 31 €

Teatteritaiteen perusopetus,  
yli 10 v.                                   1102103

Kappelimäen koulu To 20.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 50 € 

Kuvataidekoulu 4-5 v.             1103102

Laitilan portti Ti 11.1. klo 16.15–17.00, kevään maksu 
33 €

Kuvataidekoulu 6-7 v.             1103103

Laitilan portti Ti 11.1. klo 17.15–18.00, kevään maksu 
33 € 

Kuvataidekoulu 8-9 v.             1103104

Laitilan portti Ti 11.1. klo 18.15–19.15, kevään maksu 
42 €

Kuvataidekoulu 9-13 v. A       1103107

Laitilan portti Ke 12.1. klo 16.30–17.30, kevään maksu 
42 €

Taito- ja taideaineet

varjo- ja paperinukkeja monilla eri tekniikoilla. Kurssin 
aikana valmistamme oman esityksen. Käymme läpi esityksen 
valmistuksen koko kaaren, kirjoitamme käsikirjoituksia, 
piirrämme kuvakäsikirjoituksia, suunnittelemme esitysnuket sekä 
harjoittelemme esitykset. Kurssi soveltuu oivallisesti kasvattajille 
ja ohjaajille sekä kaikille, jotka haluavat sukeltaa nukketeatterin 
mystiseen maailmaan.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.

Kalligrafiaa - kaunista kirjoitusta 
hiusterällä            1103124

Varppeen koulu 
La ja Su 10.00–16.00 
23.–24.4. 
Kalligrafi, kuvataiteilija AMK Teija Tiilimäki 
Kurssimaksu 23 € - Ilm. päättyy 14.4. 

Jatkamme syksyllä oppimaamme. Hiusterällä saa persoonallisia ja 
kauniita kirjaimia. Jokaiselle kehittyy omanlaisensa kirjoitustyyli, 
riippuen siitä kuinka paljon kirjoittaa ja harjoittelee. Käytämme 
värejä ja sabluunoita, leimasimia ja runsaasti mielikuvitusta ja 
kirjainten koristeita, näin saamme aikaan vivahteikkaita ja upeita 
kirjaimia esim. kortteihin. Opettajalta voi ostaa teriä, varsia, 
musteita ja papereita. Lyhytkurssi.
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Tanssi

LAITILA
Kuvataidekoulu 9-13 v. B       1103108

Laitilan portti To 13.1. klo 16.30–17.30, kevään maksu 
42 €

Tiistain taidesoppi          1103111

Varppeen koulu Ti 11.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 27 €

Torstain taideverstas          1103112

Kappelimäen koulu To 20.1. klo 15.00–17.00 kevään 
maksu 32 € (joka toinen torstai 15-17.30)

öljyvärimaalaus           1103113

Laitilan portti Ke 19.1. klo 17.30–20.00, kevään maksu 
33 € 

Ikonimaalaus           1103118

Varppeen koulu Ke 19.1. klo 16.30–19.00, kevään 
maksu 35 €

Taidegrafiikka           1103121

Laitilan portti To 20.1. klo 17.30–20.00, kevään maksu 
35 € 

Lavatanssit
Keväällä vuorossa lavatansseista foxi, tango, fusku ja bugg. 
Ilmoittaudu oman parin kanssa. Alkeistuntien opetus 
lähtee liikkeelle perusaskeleesta edeten rauhallisesti 
peruskuvioihin. Tällä tunnilla ei tarvita mitään ennakko-
osaamista. Alkeisjatkotunnilla jatketaan perusteiden 
harjoittelua. Osallistuja saa tanssiinsa varmuutta ja laatua. 
Tälle tunnille tultaessa perusaskel kannattaa olla hallussa. 
Joonaksen tunneilla keskitytään usein musiikista löytyviin 
elementteihin, vienti-seuraamistaitoihin ja tanssimiseen! 
Hän osaa tuoda tanssin perustekniikan opit helposti 
ymmärrettävään muotoon eli jopa ne kahden vasemman 
jalan tanssijat oppivat varmasti. Valitse jalkaan kengät, 
joista ei jää jälkiä lattiaan.

Lavatanssit - foxi / tango  
alkeet       1105191

Soukaisten koulu 
Ke 18.00–19.30 
19.1. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 12.1.

Lavatanssit - foxi / tango  
alkeisjatko       1105192

Soukaisten koulu 
Ke 19.30–21.00 
19.1. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 12.1. 

Lavatanssit - fusku alkeet  1105193

Soukaisten koulu 
Ke 18.00–19.30 
2.2. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 26.1. 

Lavatanssit - fusku  
alkeisjatko        1105194

Soukaisten koulu 
Ke 19.30–21.00 
2.2. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 26.1. 

Lavatanssit - bugg alkeet  1105195

Soukaisten koulu 
Ke 18.00–19.30 
16.2. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 9.2. 

Bugg on hauska ja vauhdikas kädenalitanssi, joka kuuluu 
tanssilavojen suosituimpiin lajeihin. Bugg koostuu 
helposta perusaskeleesta ja monipuolisista kuvioista, joita 
tanssitaan laajasti eri musiikkiin.

Lavatanssit - bugg  
alkeisjatko        1105196

Soukaisten koulu 
Ke 19.30–21.00 
16.2. 
Tanssinopettaja Joonas Kainulainen 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 9.2.

Bugg on hauska ja vauhdikas kädenalitanssi, joka kuuluu 
tanssilavojen suosituimpiin lajeihin. Bugg koostuu 
helposta perusaskeleesta ja monipuolisista kuvioista, joita 
tanssitaan laajasti eri musiikkiin.

Aikuisjazztanssi           1105122

FinnLamex-halli
Ke 20.00–21.00 
12.1.–18.5. 
Tanssinopettaja Heli Koskimies 
Kurssimaksu 40 € - Ilm. päättyy 10.1.

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 
kehittämisestä kiinnostuneet! Kurssi järjestetään yhteistyössä 
Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen ja näytösten osalta.

Syksyltä jatkuvat  
tanssin kurssit:
Useimpiin ryhmiin voidaan ottaa vielä uusiakin 
opiskelijoita.

Baletti alkaen 13 v.                  1105100

FinnLamex-halli Ma 10.1. klo 16.45–17.45, kevään 
maksu 85 €

Baletti alkaen 10 v. A              1105101

FinnLamex-halli Ma 10.1. klo 17.45–18.45, kevään 
maksu 85 €

Baletti alkaen 10 v. B              1105102

FinnLamex-halli To 13.1. klo 18.15–19.15, kevään 
maksu 85 €

Satubaletti 5-6 v.                       1105103

FinnLamex-halli Ke 12.1. klo 16.45–17.30, kevään 
maksu 75 €

Satubaletti 3-4 v.                       1105104

FinnLamex-halli Ke 12.1. klo 17.30–18.15, kevään 
maksu 75 €

Baletti 7-9 v.                       1105105

FinnLamex-halli Ke 12.1. klo 18.15–19.00, kevään 
maksu 75 €

Dance mix 4-6 v.                        1105106

FinnLamex-halli To 13.1. klo 17.30–18.15, kevään 
maksu 75 € 

Dance mix alkaen 11 v.          1105107

FinnLamex-halli Ma 10.1. klo 18.45–19.45, kevään 
maksu 85 € 

Dance mix 7-11 v.                      1105108

FinnLamex-halli Ke 12.1. klo 19.00–20.00, kevään 
maksu 85 €

Dance mix 8-12 v.                      1105109

FinnLamex-halli To 13.1. klo 19.15–20.00, kevään 
maksu 75 €

Aikuisbaletti                      1105120

FinnLamex-halli Ma 10.1. klo 19.45–21.00, kevään 
maksu 43 €

Sanataide
Monin sanoin  
-kirjoittajapiiri            1106132

Laitilan kirjasto
Ke 17.30–20.00 
19.1.–13.4. 
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa 
Kurssimaksu 35 €  - Ilm. päättyy 12.1. 

Haluatko aloittaa kirjoittamisen tai jatkaa harrastustasi? Matalan 
kynnyksen ryhmään on tervetullut jokainen kirjoittamisesta 
kiinnostunut. Kirjoitamme ohjattuja tuntiharjoituksia ja 
käymme läpi luovan kirjoittamisen peruskäsitteitä sekä 
lukunäytteitä. Kirjoitamme sekä proosaa että runoa. Annamme 
palautetta vapaaehtoisista 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. Kurssi 
toteutetaan ns. hybridiopetuksena eli sille voi osallistua sekä lähi- 
että etäopetuksena.

Haikuja uudelle vuodelle  
-työpaja                    1106138

Laitilan kirjasto 
Ti 17.30–19.00 
25.1. 
Sanataideohjaaja Hanna Dufva 
Ei kurssimaksua - Ilm. päättyy 20.1. 

Haikuja uudelle vuodelle on haiku-runoudesta inspiroituva 
sanataidetyöpaja. Työpajassa saat kirjoittaa omaan talveen 
sopivan runon ja runoja uudelle vuodelle. Työpaja kokoontuu 
Laitilan kirjaston Monikko-tilassa ja se on osa Kustaa Hiekan 
kulttuuriviikkoa ja osa valtakunnallista antirasismi -kampanjaa. 
Mukaan tarvitset kirjoitusvälineet. Työpaja sopii sekä kokeneille 
että uusille kirjoittajille. Työpajan ohjauskieli on suomi, mutta 
voit kirjoittaa valitsemallasi kielellä. Tulkit ja avustajat ovat 
tervetulleita.

Kirjailijavierailu  
Arttu Tuominen            1106137

Laitilan kirjasto 
Ti 18.00–19.00 
15.3. 
Kirjailija Arttu Tuominen 
Ei kurssimaksua

Porissa asuva jännityskirjailija Arttu Tuominen työskentelee 
ympäristötarkastajana ja kirjoittaa iltaisin tummia, realistisen 
piinaavia rikosromaaneja. Erityisen vaikuttavasti Tuominen kuvaa 
moraalin järkkymistä ja ihmisiä vaikeiden valintojen äärellä. 
Tilaisuus on maksuton, yhteistyössä Laitilan kaupunginkirjaston 
kanssa. Tervetuloa, erillinen ilmoittautuminen ei ole pakollista.
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LAITILA
Käden taidot

Kepparikurssi  
6-10 -vuotiaille            1104195

Varppeen koulun kellari, L33 käden taidot
Pe 15.15–17.15, La 10.00–13.00 
1.–2.4. 
Artenomi Heljä Saloma 
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. päättyy 25.3.

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

Kankaanpainanta K-11          1104196

Varppeen koulu
Pe 15.15–17.15, La 10.00–13.00
11.–12.3. 
Artenomi Heljä Saloma 
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 4.3.

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

Ompelun viikonloppu           1104121

Kappelimäen koulu
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
29.–30.1.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 23 €  - Ilm. päättyy 21.1.

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

Ompelun iloa            1104126

Kappelimäen koulu
Ti 17.30–20.30 
18.1.–15.2. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 25 €  - Ilm. päättyy 11.1.

Ota aikaa itsellesi ja tule mukaan ompelemaan. Nyt voit 
ommella rauhassa keskeneräisiä töitä valmiiksi, saada ohjausta 
ompelupulmiin tai vaikka opetella saumurin tai kaksoisneulan 
käyttöä. Uudet kankaat on hyvä kastella etukäteen eli 
kutistaa valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavoja mukana, joten 
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Koululaisten  
kesäkässää 1       1104157

Varppeen koulun kellari, L 33 käden taidot 
Ke, To ja Pe 10.00–14.00 
8.–10.6. 
Artenomi Heljä Saloma 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 30.5.

”Yökylässä” -teemalla mm. painetaan kangasta, ommellaan 
ja huovutetaan. Ota iloinen mieli ja omat eväät mukaan! 
Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun. Lyhytkurssi.

Koululaisten  
kesäkässää 2     1104158

Varppeen koulun kellari, L 33 käden taidot 
Ma, Ti ja Ke 10.00–14.00 
13.–15.6. 
Artenomi Heljä Saloma 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 30.5. 

”Yökylässä” -teemalla mm. painetaan kangasta, ommellaan 
ja huovutetaan. Ota iloinen mieli ja omat eväät mukaan! 
Tarvikemaksu sisältyy kurssimaksuun. Lyhytkurssi.

Ommellen uutta            1104128

Kappelimäen koulu
Ti 17.30–20.30 
29.3.–26.4. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 25 €  - Ilm. päättyy 22.3.

Tule mukaan ompelemaan uutta itsellesi tai perheellesi. 
Opetellaan yhdessä niin kaavojen piirtämistä kuin saumurilla ja 
kaksoisneulalla ompelua. Kankaat on hyvä kastella etukäteen 
eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavoja, joten 
aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

nypläys tutuksi            1104135

Kappelimäen koulu
La 13.00–16.00, Su 13.00–16.00 
15.1.–6.3. 
Vaatturi Terhi Manni 
Kurssimaksu 20 €  - Ilm. päättyy 9.1.

Tällä lyhytkurssilla tutustutaan nypläykseen ja opetellaan 
perusteita. Voit tulla mukaan täysin ensikertalaisena tai tulla 
virkistämään jo aiemmin oppimaasi. Mikäli sinulla ei ole omia 
välineitä, voit olla yhteydessä Laitilan toimistoon mahdollista 
välineiden lainaa varten p. 040 535 6822. Kurssi kokoontuu 
kahtena viikonloppuna 15.-16.1. ja 5.-6.3. Lyhytkurssi.

Huovutuspaja            1104137

Kappelimäen koulu
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
5.–6.2. 
Designtekstiilin valmistaja, artesaani Pia Laihonaho 
Kurssimaksu 24 €  - Ilm. päättyy 28.1.

Opetellaan eri huovutustekniikkoja ja valmistetaan 
vapaavalintainen tekstiili joko käyttöön tai koristeeksi, esim. 
taulu, hattu tai vaikka lapaset. Kurssi sopii vasta-alkajasta lähtien 
kaikille. Lyhytkurssi.

naisten puukkokurssi,  
viikonloppukurssi           1104169

Kappelimäen koulu 
Pe 17.30–20.30, La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00 
11.–27.3.
Puukkoseppä Risto Mikkonen 
Kurssimaksu 48 €  - Ilm. päättyy 1.3.

Valmistetaan puukko perinteisellä tavalla. Erityishuomio terän 
taonnassa, lämpökäsittelyssä ja muotoilussa sekä nahkaisen 
tupen ompelussa puskusaumalla. Opettajalta voi tarvittaessa 
ostaa valmiin terän. Tarvikemaksu käytettävän materiaalin 
mukaan, maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. Kurssi 
kokoontuu kahtena viikonvaihteena: 11.-13.3. sekä 25.-27.3. 
Erityiskurssi.

Moottorisahaveiston  
peruskurssi                     1104177

Kaukan kyläkoti 
La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00 
2.–10.4. 
Timo Kulmala 
Kurssimaksu 35 €  - Ilm. päättyy 25.3.

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

riukuaidan valmistus           1104181

La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
28.–29.5. 
Muinaistekniikan artesaani Veikko Virkkunen 
Kurssimaksu 16 €  - Ilm. päättyy 20.5.

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

Syksyltä jatkuvat  
käden taitojen kurssit:

Mukaan voidaan ottaa vielä muutama uusikin 
opiskelija, jos kurssilla on tilaa.

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
alkavat                       1104101

Laitilan portti Ti 11.1. klo 15.15–17.00, kevään maksu 
60 €

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 1                       1104102

Laitilan portti Ma 10.1. klo 15.15–17.30, kevään 
maksu 65 €

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2                       1104103

Laitilan portti Ke 12.1. klo 15.15–17.30, kevään maksu 
65 €

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 3                       1104104

Laitilan portti To 13.1. klo 15.15–17.30, kevään maksu 
65 €

Kankaankudonta, Leinmäki  1104105

Leinmäen kylätalo Ti 11.1. klo 17.30–19.45, kevään 
maksu 33€

Kankaankudonta, Pato          1104106

Padon yhteistalo To 13.1. 18.00–20.15, kevään maksu 
33 €

Kankaankudonta,  
Vihtorintori A                    1104110

Vihtorintorin kädentaitotila Ma 17.1. klo 11.00–13.15, 
kevään maksu 33 €

Kankaankudonta,  
Vihtorintori B                    1104111

Vihtorintorin kädentaitotila To 20.1. klo 18.00–20.15, 
kevään maksu 33 €

Melkein kaikkea lasista        1104193

Varppeen koulu
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
26.–27.3. 
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
Kurssimaksu 26 €  - Ilm. päättyy 18.3.

Monipuolisesti lasista eri tekniikoin. Ikkunatöitä, valaisimia, koruja 
ym. Tutustu tiffany-tekniikkaan, lasimosaiikkiin, lasinsulatukseen. 
Ota mukaasi musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi (lasille), 
muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä, viivain, sakset. 
Laseja ja tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 
maksetaan opettajalle 8 €. Lisätietoja opettajalta puh. 050 559 
0056. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus kevät          1104194

Varppeen koulu
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
5.–6.2. 
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
Kurssimaksu 26 €  - Ilm. päättyy 28.1.

Kurssi on tarkoitettu sekä uusille tekijöille että jo lasitöitä tehneille. 
Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista tasotöitä, 
lautasia, vateja, valaisimia, koruja ym. Voit myös tehdä pieniä 
sulatustöitä ulos ripustettavaksi puihin tai metallikehikkoon. 
Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, viivain, 
sakset, musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi, piirustuspaperia. 
Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Sulatettavista töistä 
sulatusmaksu työn koon mukaan. Työkalukorvaus 6 € opettajalle. 
Lisätietoja voit kysyä p. 050 559 0056 / Eeva-Liisa. Lyhytkurssi.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille niille 
kursseille ja luennoille, joille aiot osallistua! 
Ilmoittaudu myös, vaikka olisit tulossa vain 

tutustumaankin kursseille! Näin korona-aikaan 
opiston pitää tietää kaikki kursseilla olijat.
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Kankaankudonta,  
Soukainen                               1104112

E. Elon koulu Ma 17.1. klo 17.30–19.45, kevään maksu 
33 €

Kankaankudonta,  
Katinhäntä                     1104113

Itäkulman nuorisoseurantalo Ke 19.1. klo 18.00–
20.15, kevään maksu 33 €

Kankaankudonta, Suontaka  1104114

Suontaan koulu Ti 18.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 33 € 

Kankaankudonta, Palttila       1104115

Palttila Ke 19.1. klo 15.00–17.15, kevään maksu 33 €

Kankaankudonta, Untamala   1104116

Untamalan kylätalo Ventola To 20.1. klo 13.30–15.45, 
kevään maksu 33 €

Kankaankudonta,  
Kouma-Seppälä           1104117

Soini, Kouma Pe 21.1. klo 10.00–12.15, kevään maksu 
33 €

Ompelun arkitaidot          1104127

Kappelimäen koulu Ke 12.1. klo 17.30–20.30, kevään 
maksu 39 €

neule ja virkkaus          1104131

Laitilan kirjasto To 13.1. klo 17.15–19.30, kevään 
maksu 33 € (ilman ennakkoilmoittautumista 
kertamaksulla 6 €) 

rekipeittokirjonta          1104132

Laitilan portti Ti 18.1. klo 13.00–15.15, kevään maksu 
10 € (joka toinen viikko)

nypläys            1104134

Kappelimäen koulu Ma 10.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 25 €
Kevään kokoontumiset: 10.1.; 24.1.; 7.2.; 14.2.; 7.3.; 
21.3. ja 4.4.

Käsityökahvila           1104139

Kappelimäen koulu To 20.1. klo 17.00–20.00, kevään 
maksu 31 € (joka toinen viikko)

Puutyöpiiri, veisto ja  
sähkökitaran valmistus        1104160

Kappelimäen koulun Ke 19.1. klo 17.30–21.15, kevään 
maksu 40 €

naisten puutyöpiiri  
keskustassa                   1104161

Kappelimäen koulun Ma 17.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 40 €

Puutyö A                   1104162

Väkkäräntie 306, Seppälä Ti 18.1. klo 18.00–20.15, 
kevään maksu 33 €

Puutyö B                   1104163

Väkkäräntie 306, Seppälä Ke 19.1. klo 18.00–20.15, 
kevään maksu 33 €

Huonekalujen kunnostus      1104164

Kappelimäen koulu To 13.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 38 €

Perinnepuukkokurssi A         1104167

Kappelimäen koulu Ti 11.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 38 €

Perinnepuukkokurssi B         1104168

Kappelimäen koulu Ke 12.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 38 €

Metallityö            1104171

Kappelimäen koulu To 20.1. klo 17.30–20.30, kevään 
maksu 40 €

Verhoilu            1104188

Kappelimäen koulu Ti 18.1. klo 16.30–21.00, kevään 
maksu 53 €

Kielet

SUOMEA ULKOMAALAISILLE  
/ FINNISH FOR FOREIGNERS
Järjestämme erilaisia suomen kielen kursseja 
ulkomaalaisille. Osa kursseista on normaalia opetusta 
ja niissä on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin 
kursseilla. Osa järjestetään erillisrahoituksella ja ne 
ovat opiskelijoille ilmaisia. Ilmoittautuminen kursseille 
alkaa 3.1. Useimmille kursseille ilmoittaudutaan 
verkossa, osoitteessa www.vakkaopisto.fi/
ilmoittautuminen. Luku- ja kirjoitustaidon 
koulutukseen ja Kotona maailmalla –hankkeen 
kursseille ilmoittaudutaan suoraan kieltenopettajalle 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi 
tai puh. 044 585 3100). Tarkemmat tiedot kaikista 
kursseista osoitteessa peda.net/vk/kielet/suomi. 
Ilmoittaudu ajoissa!
 
We organize various Finnish language courses for 
foreigners. Some courses are part of our normal 
programme and the fees are the same as on our other 
courses. Others are financed by separate funding and 
free of charge for the students. Registration starts on 
3 January. For most courses you sign up online, on 
our webpage www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. 
Register for Luku- ja kirjoitustaidon koulutus and for 
Kotona maailmalla courses, contact language teacher  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100). 
For more information on all courses, see peda.net/vk/
kielet/suomi. Make sure you sign up on time!

Suomen alkeet 2            1201114

Varppeen koulu
Ti 19.00–20.30, To 19.00–20.30
11.1.–17.2.
FM Terttu Viinikkala 
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 10.1.

Suomen alkeiskurssi, joka sopii syksyllä mukana olleille ja muille 
suomen kielen alkeita jo vähän osaaville. Tunnit kaksi kertaa 
viikossa. Kurssi on ilmainen niille, joilla on voimassa oleva 
kotoutumissuunnitelma. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Otava, 
uusi painos 2020), kappaleesta 3. Kirjan jokainen hankkii itse. 
Taitotaso A1.

Finnish language course for beginners. The course is suitable for 
those who studied Finnish in the autumn and others who already 
know some Finnish. Lessons twice a week. The course is free 
of charge for those who have a valid integration plan. Suomen 
mestari 1 (Otava, new edition 2020) will be used as the course 
book. We continue from chapter 3. You need to buy the book 
yourself. Level A1.

Suomen alkeet 3            1201115

Varppeen koulu
Ti 19.00–20.30, To 19.00–20.30
1.3.–7.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 18.2.

Suomen alkeiskurssi, joka on jatkoa kurssille Suomen alkeet 2. 
Tunnit kaksi kertaa viikossa. Kurssi on ilmainen niille, joilla on 
voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Oppikirjana Suomen 
mestari 1 (Otava, uusi painos 2020). Kirjan jokainen hankkii itse. 
Taitotaso A1.

Finnish language course for beginners, which is continuation 
to Suomen alkeet 2. Lessons twice a week. The course is free 
of charge for those who have a valid integration plan. Suomen 
mestari 1 (Otava, new edition 2020) will be used as the course 
book. You need to buy the book yourself. Level A1.

Everyday English 1           1203116

Varppeen koulu 
Ti 17.15–18.45
11.1.–5.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Alkeistason englannin kurssi noin vuoden kieltä opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Everyday English 
1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), josta kevätlukukaudella 
jatketaan kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Englannin alkeistason  
kertaus                      1203131

Varppeen koulu
To 17.15–18.45
13.1.–7.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 7.1.

Oletko joskus opiskellut englantia pari kolme vuotta, mutta 
unohtanut paljon? Tule mukaan kertaamaan englannin 
perusasioita, rakenteita ja sanastoa. Kurssin aihepiireinä ovat 
erilaiset matkailun ja arkipäivän puhetilanteet. Oppikirjana 
Destinations 2. Taitotaso A1.

Everyday English 3      1203731

Everyday English 4      1203741

Huomaa myös etäopetuksena pidettävät 
kurssit s. 4

Stepping Stones 2           1203152

Varppeen koulu
Ma 18.30–20.00
17.1.–28.3.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 10.1.

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen 
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka haluavat laajentaa 
sanavarastoaan ja kehittää muutenkin englannin kielen taitojaan. 
Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa 
- harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja 
sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn 
Lectura), kappaleesta 4. Taitotaso B1-B2.

Venäjän alkeet            1206111

Varppeen koulu
To 19.15–20.45
20.1.–21.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

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

Kafe Piter 1, jatko          1206122

Varppeen koulu
To 17.30–19.00
20.1.–21.4.
Opettaja Aleksandra Siivonen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Venäjän kurssi kieltä pari kolme vuotta opistossa opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Sopii myös kertauskurssiksi kieltä 
vähän enemmänkin joskus opiskelleille. Oppikirjana uudistettu 
Kafe Piter 1 (Finn Lectura, 2020). Tarpeen mukaan alussa kerrataan 
vielä kappaleen 12 asioita, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 
13. Taitotaso A1.
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Erityisryhmien vesiliikunta,  
kevät                          8301196

Laitilan uimahalli 
Ke 18.00–18.45 
19.1. –27.4.
Uimahallin ohjaajat 
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 12.1.

Monipuolista vesiliikuntaa mukaansatempaavan musiikin 
tahdissa. Ryhmä sopii kaikille erityisryhmiin kuuluville aikuisille 
yksin tai oman avustajan (avustajalle vapaa pääsy) kera. Tunnit 
sisältävät vaihtelevasti vesijumppaa, vesikorista, tanssia, 
muita vesipallopelejä, uimaopetusta ja muuta vesiliikuntaa. 
Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin pääsymaksu.
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Viron kielen alkeita matkailijalle, 
Uusikaupunki          1298221

(katso s. 17)

Viron kulttuuria ja  
maantuntemusta  
matkailijalle, Laitila      1302139

(katso s. 5)

Kurkistus kiinan kieleen,  
Uusikaupunki          1298270

(katso s. 18)

Kiinalainen teeperinne,  
Uusikaupunki          8102213

(katso s. 19)

Huomaa myös viikonloppu- ja lyhytkurssit:

Parliamo italiano           1208133

Varppeen koulu
Ma 17.00–18.30
17.1.–28.3.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 10.1.

Jos olet opiskellut italiaa jo muutamia vuosia ja peruskielioppi 
on pääosin tuttu, tällä kurssilla saat vahvistusta suulliseen 
kielitaitoon. Pareittain ja pienryhmissä keskustelemme mm. 
arkipäivän aiheista ja erilaisten pelien ja muiden harjoitusten 
avulla myös sanavarasto karttuu ja kielioppiasiatkin kertaantuvat. 
Myös opiskelijan toiveet pyritään aina ottamaan huomioon 
tuntien suunnittelussa. Tule rohkeasti mukaan! Taitotaso A2-B1.

Meie keelesild           1298122

Varppeen koulu
Ma 17.30–20.00
17.1.–14.3.
FM Karmen Tomson
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1. 

Jatkoa syksyllä alkaneelle viron alkeiskurssille. Kurssi sopii kaikille, 
jotka ovat opiskelleet viroa yhden alkeiskurssin verran tai muuten 
omaavat vastaavat taidot. Kurssilla laajennetaan perussanastoa 
ja opitaan kieliopin perusrakenteita mukavien harjoituksien 
kautta. Lisäksi tutustutaan virolaiseen kulttuuriin ja elämään. Tere 
tulemast kursusele! Oppikirjana Meie keelesild, josta keväällä 
jatketaan kappaleesta 4.

Eläkeläisten atk-kertauskurssi 
                     3401151

Laitilan kirjasto 
To 12.00–15.00 
27.1.–17.2.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 12 €  - Ilmoittautuminen päättyy 21.1. 

Kurssilla kerrataan atk-taitoja rauhalliseen tahtiin, kuten 
tietokoneen hallintaa, internetin hyötykäyttöä, sekä tutustutaan 
esim. tiedostojen ja kuvien käsittelyn perusasioihin. Aiheet 
voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten mukaisia. Kurssi 
sopii kaikille tietotekniikan kertausta kaipaaville ja myös osin 
aivan aloittelijoillekin. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokone, sillä erillisiä opetuskoneita ei kirjastossa 
ole. Myös oman älypuhelimenkin voi ottaa halutessaan kurssille 
mukaan, jos haluaa siitä esittää itseä askarruttaneita kysymyksiä. 
Kirjaston langaton verkko mahdollistaa internetin käytön omalla 
koneella.

Tietotekniikka
Käytännön taidot

Liikunta ja terveys

Adobe Photoshop  
kertauskurssi           3401161

Varppeen koulu, atk-luokka lukio 
To 17.00–20.00 
3.2.-3.3.
Sisustusarkkitehti Sanna Lindholm 
Kurssimaksu 24 €  - Ilmoittautuminen päättyy 26.1.

Kurssilla kerrataan Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelman 
käyttöä, kuten kuvankäsittelyn perustoimintoja: kuvien rajausta, 
retusointia ja valokuvien yhdistelyä, sekä tehosteiden ja värien 
käyttöä. Työskentely tapahtuu omalla kannettavalla tietokoneella 
ja omalla ohjelmalisenssillä. Kurssin kustannuksissa tulee siis 
huomioida mahdollinen lisenssimaksu, josta kurssilainen vastaa 
itse. Ei kokoontumista talvilomaviikolla 8. Huom! Katso kurssin 
kohdalta opiston nettiesitteestä kohta lisätiedot.

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401171

Kappelimäen koulu, kirjastotila 
Ke 17.00–20.00 
12.1.–18.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan 
ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman 
tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa 
tuoda myös oman tietokoneen tai älypuhelimen ja tabletin. 
Kokoontumiskerrat ovat 12.1., 16.2., 13.4., 18.5. Pajalle voi 
osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan 
käteisellä paikalle tultaessa.

Älypuhelimen kertauskurssi  
(Android, iPhone)                3401181

Kappelimäen koulu, kirjastotila 
Ti 17.00–20.00 
10.–17.5.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 12 €  - Ilmoittautuminen päättyy 4.5.

Kurssilla kerrataan älypuhelimen käyttöä ja käyttötapoja, mm. 
puheluiden ja viestien ja yhteystietojen hallintaa, älypuhelimella 
kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalenterin käyttöä, sekä netin, 
sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä. Lisäksi kerrataan 
älypuhelimien ylläpitoa ja päivitystä, sekä ohjelmien eli appien 
hallittua asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. 
Oma älypuhelin latureineen ja kaapeleineen kannattaa ottaa 
mukaan kurssille.

Voileipäkakkukurssi  
aloittelijoille                8102117

Kappelimäen koulu 
La 9.30–12.00 
29.1. 
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela 
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. päättyy 22.1.

Valmistetaan kotiin vietäväksi suolainen kinkkukakku. 
Perehdytään vaihe vaiheelta voileipäkakun tekoon. Mukaan 
oma suorakaiteen muotoinen kakkualusta. Materiaalimaksu 15 € 
maksetaan suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Täytekakkukurssi                 8102118

Kappelimäen koulu 
La 9.00–12.00 
5.3. 
Leipuri-kondiittori Minna Kaunela 
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. päättyy 28.2

Opetellaan vaihe vaiheelta täytekakun kokoaminen. Parhaimmat 
vinkit aloittelijoille. Perehdytään kermalla kuorruttamiseen ja 
pursottamiseen. Oma kakku viedään kotiin, joten ota pyöreä 
kakkulautanen mukaan. Materiaalimaksu 10 € maksetaan 
suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Katso myös Kotlin -ohjelmointikurssit 
Etäopetus-osiosta s. 4

Sushikurssi alkajille                8102120

Kappelimäen koulu 
To 17.30–20.30 
17.2. 
Keittiömestari Juuso Alamäki 
Kurssimaksu 10 €  - Ilm. päättyy 9.2.

Tule tutustumaan sushin valmistukseen. Kurssi soveltuu 
alkajille, joilla ei ole kokemusta lainkaan tai hyvin vähän. Illan 
aikana opitaan perusasioita sekä teoriassa että käytännössä. 
Varaa mukaasi astia kotiinviemisille. Materiaalimaksu 15-20 € 
maksetaan käteisellä suoraan opettajalle.

Sushikurssi edistyneille        8102121

Kappelimäen koulu 
To 17.30–20.30 
17.3. 
Keittiömestari Juuso Alamäki
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 9.3. 

Sushin valmistuksen jatkokurssi. Kurssi soveltuu henkilöille, 
jotka ovat käyneet alkeiskurssin ja/tai valmistaneet sushia 
aikaisemminkin ja tietävät perusasioita. Illan aikana syvennetään 
aikaisemmin opittua sekä teoriassa että käytännössä kurssilaisten 
aikaisempi osaaminen huomioiden. Varaa mukaasi astia 
kotiinviemisille. Materiaalimaksu 15-20 € maksetaan kurssin 
aikana käteisellä suoraan opettajalle.

ranskalaisia punaviinejä 1  
- viinikurssi                  8102126

Kappelimäen koulu 
Ma 18.00–20.00 
14.3. 
Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 7.3. 

Ranska ilman viinejä on lähes yhtä mahdoton ajatus kuin viini ilman 
Ranskaa: tutustumisvuorossa ’Bordeaux’n pikkuserkku’, Lounais-
Ranska sekä Jura, pieni alue joka tuottaa suuria viinejä. Maistelumaksu 
20 € maksetaan kurssin yhteydessä käteisellä opettajalle.

ranskalaisia valkoviinejä  
- viinikurssi                  8102127

Kappelimäen koulu 
Ma 18.00–20.00 
11.4. 
Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 4.4. 

Kurssilla oivat esimerkit Ranskan (ja maailman ) tämän hetken 
kasvatetuimmista valkoviinirypäleistä Chardonnaysta ja 
Sauvignon Blancista, näyte Alsacen saksalaistyyppisistä viineistä 
ja jotain vähemmän tunnettua. Maistelumaksu 20 € maksetaan 
kurssin yhteydessä käteisellä opettajalle.

Syksyltä jatkuva  
käytännön taitojen kurssi:
Mukaan voidaan ottaa vielä muutama uusikin opiskelija.

Miehet keittiössä                    8102111

Kappelimäen koulu Ti 18.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 30 €, kokoontuminen myös talvilomalla vko 8.

Liikunta

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille niille 
kursseille ja luennoille, joille aiot osallistua! 
Ilmoittaudu myös, vaikka olisit tulossa vain 

tutustumaankin kursseille! Näin korona-aikaan 
opiston pitää tietää kaikki kursseilla olijat.

Huomaa myös Uudenkaupungin viinikurssit (katso s. 19)

ranskalaisia punaviinejä 2   8102214 

Kuohuvaa ranskalaiseen  
tapaan           8102215
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LAITILA
Toiminnallinen kuntosalicircuit, 
kevät                          8301145

Nurkkagym, Santilantie 2
To 17.00–18.15 
20.1.–28.4. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
Kurssimaksu 52 €  - Ilm. päättyy 15.1.

Toiminnalliseen kuntosalicircuit harjoitteluun kuuluu 
kehonpainoharjoittelua, mutta lisäksi myös harjoittelua erilaisilla 
välineillä kuten levytangolla, kahvakuulilla, kuntopalloilla ja 
veto/työntökelkoilla. Liikkeet suoritetaan kiertoharjoitteluna 
aikaa vastaan. Liikkeiden ja kiertojen välissä pidetään lyhyet 
palautusajat. Kierto toistetaan tunnin aikana 2-5 kertaa. 
Kurssimaksu pitää sisällään sisäänpääsyn kuntosalille.

Feldenkrais -Kehontuntemusta  
niska-hartia seudulle työpaja  8301167

Opistotalo 
La 10.00–12.30 
12.2. 
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 10.2. 

Hienovarainen liikkeen avulla työskentely vapauttaa jumittuneita 
lihaksia ja voit oppia aistimaan ja tunnistamaan itsellesi 
levollista työskentelyä, jossa niska ja hartiat voivat olla vapaat 
ja rentona. 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, voimme kokea 
kokonaisvaltaisempaa ja omaa tapaa olla ja liikkua.

Sydänliikkujille liikuntaa  
ulkona                  8301166

Voimaportaat, kuntorata
Ke 10.00–11.30 
27.4.–25.5. 
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 13 €  - Ilm. päättyy 25.4. 

Jokaisen omalle kunnolle sovellettavaa iloista terveysliikuntaa 
ulkona yhdessä liikkuen. Tunnit kehittävät lihaskuntoa, 
tasapainoa ja koordinaatiota. Kokoonnumme vaihtelevasti 
Laitilan lähiulkoliikuntapaikoilla kuten voimaportailla tai 
kuntoradalla. Voimme tehdä sykettä sopivasti nostavaa aerobista 
liikuntaa ja lihaskuntoa, sekä kokea myös luontoympäristön 
inspiroivan ja liikuttavan voiman. Kaikki ovat tervetulleita mukaan 
vahvistamaan monipuolisesti omaa kuntoa! Ensimmäisellä 
kerralla kokoonnumme voimaportailla.

Opi suunnistamaan,  
lyhytkurssi                 8301133

Retkikohde (Laitila) 
Ti 17.30–19.30 
3.–24.5. 
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 18 €  - Ilm. päättyy 19.4. 

Käytännönläheinen suunnistuskurssi aikuisille! Tällä lyhytkurssilla 
opit karttamerkkien salat ja lukemaan kartasta suunnistukselle 
ja reitille oleelliset asiat. Opettelemme suunnistukselle tärkeitä 
perusasioita konkreettisesti Laitilan lähimaastoissa. Opit 
suuntaamaan kartan oikein ja suunnittelemaan reitin rastien 
välille. Saat myös niksejä varmaan rastin löytämiseen ja opit 
kompassin käyttöä suunnistuksen apuvälineenä. Saat myös tietoa 
siihen mitä tehdä jos eksyt. Jokaisella kerralla harjoittelemme 
yhteisesti suunnistuksen eri osa-aluetta ja lisäksi teemme 
suunnistusharjoituksia, joiden avulla opettelet ja vahvistat 
suunnistustaitoasi. Varustaudu kurssille säänmukaisilla vaatteilla 
ja metsään sopivilla kengillä. Jokainen voi edetä maastossa 
oman kunnon mukaan ja osan aikaa kurssikerroista etenemme 
maastossa myös yhdessä. Kurssipaikat ja kurssin aloituspaikka 
tarkentuvat lähempänä kurssin alkamisajankohtaa.

Porrastreeni               8301146

Voimaportaat 
To 17.00–18.15 
5.5.–16.6. 
Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
Kurssimaksu 20 €  - Ilm. päättyy 30.4. 

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

Syksyltä jatkuvat  
liikunnan kurssit:
Lähes kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Jumppakoulu 4-6 v.                  8301105

Varppeen koulun pieni liikuntasali Su 23.1. klo 12.30–
13.30, kevään maksu 23 €

Voimistelu 7-9 v.                      8301107

Varppeen koulun  pieni liikuntasali Su 23.1. klo 11.30–
12.30, kevään maksu 23 €

Koululaisten sählyä  
Itäkulmalla                                8301108

Itäkulman nuorisoseurantalo Ke 19.1. klo 18.00–
19.30, kevään maksu 22 €

Muksujen kamppailukerho  
6 v. klo 17 alkava                      8301109

Laitilan urheilutalo/painisali To 20.1. klo 17.00–18.00, 
kevään maksu 20 €

Junnujen kamppailukerho  
7 – 10 v. klo 18                      8301110

Laitilan urheilutalo/painisali To 20.1. klo 18.00–19.00, 
kevään maksu 20 €

Junnujen kamppailukerho   
9 – 12 v. klo 19 jatkoryhmä   8301111

Laitilan urheilutalo/painisali To 20.1. klo 19.00–20.00, 
kevään maksu 20 €

Karate nuorille           8301113

Kappelimäen koulun liikuntasali Ke 19.1. 
klo 18.00–19.00, kevään maksu 15 € Kurssin 
kokoontumiskerroilla vaihtelee Karate-opetus ja 
Karaten oheisharjoittelu. Karatea keväällä 11 kertaa. 
Tarkemmat kokoontumiskerrat saat opettajalta.

Lempeä hathajooga la            8301115

Opistotalo La 15.1. klo 13.00–14.30, kevään maksu 
22 €. Ei opetusta 12.2. Ryhmä kokoontuu myös 
talvilomaviikolla 8/2022.

Lempeä hathajooga ke          8301117

Laitilan Urheilutalon sali Ke 12.1. klo 17.45–19.15, 
kevään maksu 25 €. Ei kokoontumista 16.2. Ryhmä 
kokoontuu myös talvilomaviikolla 8/2022.

Äijäjooga            8301118

Laitilan Urheilutalon sali Ke 12.1. klo 19.30–21.00, 
kevään maksu 24 €. Ei opetusta 16.2. Kurssi kokoontuu 
myös talvilomaviikolla 8/2022.

Tanssillinen liikunta  
ja kehonhuolto           8301119

Laitilan Urheilutalon sali Ma 10.1. klo 18.30–20.00, 
kevään maksu 30 €

Päivätanssit           8301125

Laitilan Urheilutalon sali To 20.1. klo 12.00–13.00, 
kevään maksu 23 €

Liikkuvuus ja vahva  
keskusta                     8301127

Laitilan Urheilutalon sali To 13.1. klo 9.00–10.15, 
kevään maksu 12 € 

naisten kuntojumppa ilta    8301129

Laitilan Urheilutalon sali Ma 10.1. klo 17.30–18.30, 
kevään maksu 23 €

Toiminnallinen harjoittelu  
aikuisille                8301132

Laitilan Urheilutalon sali Ti 11.1. klo 17.00–18.15, 
kevään maksu 30 €

Kuntosaliharjoittelua nuorille  
14 v. alkaen              8301136

Kuntokeskus Kuntokukko Ke 19.1. klo 15.00–16.15, 
kevään maksu 30 €

Miesten vuoro liikkua            8301138

Kodjalan koulu Ti 11.1. klo 18.45–20.15 11.1., kevään 
maksu 28 €
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Kuntoliikunta yli  
65-vuotiaille                  8301165

Laitilan Terveyskoti Ti 11.1. klo 10.15–11.15, kevään 
maksu 16 € 

Ikäihmisten kuntosali A        8301183

Laitilan Terveyskoti Ti  11.1. klo 13.00–14.00 kevään 
maksu 30 €

Ikäihmisten kuntosali B        8301184

Laitilan Terveyskoti To 13.1. klo 11.00–12.00, kevään 
maksu 30 €

Ikäihmisten kuntosali C        8301185

Laitilan Terveyskoti To 13.1. klo 9.45–10.45, kevään 
maksu 30 €

Allasvoimistelu A                  8301186

Laitilan Terveyskoti Ti 11.1. klo 12.00–12.45, kevään 
maksu 15 €

Allasvoimistelu B                  8301187

Laitilan Terveyskoti To 13.1. klo11.00–11.45, kevään 
maksu 15 €

Allasvoimistelu C                  8301188

Laitilan Terveyskoti Pe 14.1. 10.30–11.15, kevään 
maksu 15 €

Vesijumppa A                  8301191

Laitilan uimahalli Ma 17.1. klo 19.00–19.45, kevään 
maksu 15 €

Vesijumppa B                  8301192

Laitila Laitilan uimahalli Ke 19.1. klo 19.00–19.45, 
kevään maksu 15 €

Vesijuoksu                    8301193

Laitilan uimahalli Ma 17.1. klo 19.45–20.30, kevään 
maksu 15 €

Pieni päätös päivässä             8302103

Varppeen koulu Ma 10.1. klo 17.00–18.00, kevään 
maksu 15 € (joka toinen viikko). Kevätlukukausi 10.1. 
/ 24.1. / 7.2. / 7.3. / 21.3. / 4.4.

niska- ja selkäryhmä A          8302121

Laitilan Terveyskoti Ma 10.1. klo 15.30–16.30, kevään 
maksu 25 €

Tasapainoryhmä A                     8302124

Laitilan Terveyskoti Ke 12.1. klo 10.30–11.30, kevään 
maksu 25 €

Tasapainoryhmä B                     8302125

Laitilan Terveyskoti Pe 14.1. klo 9.30–10.30, kevään 
maksu 25 €

Combat fitness             8301143

Kappelimäen koulun liikuntasali Ke 19.1. klo 
19.00–20.00, kevään maksu 15 €. Kurssi kokoontuu 
vaihtelevalla aikataululla. Saat opettajalta kurssin 
kerrat ja voit tarkistaa ne myös sähköisestä 
opetusohjelmastamme kohdasta kalenteri. Huom! 
Kurssin opetuskieli on englanti/suomi.

Vahvista ja vetreytä: liikettä  
niska-hartia-alueelle          8301144

Laitilan Urheilutalon sali To 13.1. klo 10.30–11.30, 
kevään maksu 20 €

naisten kuntoliikuntaa  
Itäkulmalla                     8301147

Itäkulman nuorisoseurantalo To 20.1. klo 18.30–19.30, 
kevään maksu 17 €

Liikuntaa Itäkulmalla          8301149

Itäkulman nuorisoseurantalo Ti 18.1. klo 18.00–19.30, 
kevään maksu 28 €

Ikämiesten kuntopiiri          8301150

Laitilan Urheilutalon sali To 13.1. klo 19.00–21.00, 
kevään maksu 28 €

Päivän kuntojumppa          8301154

Laitilan Urheilutalon sali To 20.1. klo 13.00–14.00, 
kevään maksu 23 €

Lihaskuntojumppa  
Suontaka                     8301155

Suontaan koulu Ma 10.1. klo 18.00–19.00, kevään 
maksu 21 €

Kehonhuolto Suontaka          8301156

Suontaan koulu Ma 10.1. klo 19.00–19.45, kevään 
maksu 20 €

Sydänliikkuja,  
Laitila                   8301165

Laitilan Urheilutalon sali Ma 10.1. klo 16.00–17.00, 
kevään maksu 13 €

Liikkuen vireyttä ja vetreyttä: 
tuolijumppa                  8301165

Opistotalo Ke 19.1. klo 13.00–14.00, kevään maksu 
15€
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LAITILA

Katso myös liikunnan ja terveyden etäkurssit 
Etäopetus-osiosta s. 4-5

Terveys ja ensiapu
Luento: Koronan suorat ja  
epäsuorat vaikutukset  
terveyteen                          6101162

Laitilan kaupungintalo 
Ma 18.00–19.30 
11.4. 
Työterveyslääkäri Reijo Haulisto 
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 11.4.

Kaksi vuotta maailmanlaajuista koronaepidemiaa on takana. 
Luennolla luomme katsauksen siihen, miten tämä on vaikuttanut 
koronan sairastaneisiin ja toisaalta koronaa sairastamattomiin 
henkilöihin Suomessa.

Luento:  
Korona-ajan parisuhde           8302148

Laitilan kaupungintalo 
Ti 18.00–19.30 
15.2. 
Seksuaaliterapeutti, parisuhdeneuvoja Anne Hievanen 
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. päättyy 15.2.

Parisuhde ei ole välttynyt koronapandemian vaikutuksilta, josta 
kertovat muun muassa jonot parisuhdeneuvontaan. Jatkuva 
yhdessäolo saman katon alla, oman ajan ja tilan tarve ovat vain 
pieni raapaisu siitä, missä mennään. Tule kuulemaan, miten pitää 
suhdetta yllä haasteiden keskellä, mistä ja miten on hyvä puhua, 
ja miten vähentää ärsyyntymistä pienistäkin asioista.

Tuoksuva hemmotteluhetki   8302160

Laitilan kaupungintalo 
Ma 18.00–19.30 
7.3. 
Hanne-Maria Nieminen 
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. päättyy 28.2. 

Tervetuloa rentoutumaan! Tarjolla on piparminttuinen jalkakylpy 
ja laventelin hellimä sokerikäsikuorinta. Lopuksi kosteutetaan 
ihoa sitruunaöljyseoksella. Hemmottelun lomassa opimme 
eteerisistä öljyistä ja tuoksuttelemme niitä. Öljyjä ostettavissa 
kurssin päätteeksi. Ota mukaasi pyyhe ja pesuvati. 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 hyvinvoinnissa.

Eteeriset öljyt & tunteet        8302161

Laitilan kaupungintalo 
Ti 18.00–19.00 
29.3. 
Hanne-Maria Nieminen 
Kurssimaksu 6 €  - Ilm. päättyy 22.3. 

Eteeriset öljyt vaikuttavat hajuaistin kautta suoraan aivojen 
tunnekeskukseen. Kun puhdistamme tunnelastia, minäkuva 
selkiytyy ja voimme päästä eroon rajoittavista uskomuksista 
itseämme kohtaan. Tunnilla opimme tunneöljyistä ja teemme 
tunteiden vapautusharjoituksen lattialla rentoutuen. Ota 
mukaasi vesipullo, jumppamatto, viltti ja tyyny. Tarvikemaksu 6 € 
maksetaan käteisellä suoraan opettajalle.

Syksyltä jatkuvat  
terveyden kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä muutama uusikin 
opiskelija, jos kurssilla on tilaa.
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Historia
Merelliset illat, kevät            1301202

Kulttuurikeskus Cruselli 
To 18.00–20.00 
20.1.–19.5. 
Eri Luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila 
Ei kurssimaksua

Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen 
yhdistyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet merelliset 
illat jatkuvat tuttuun tyyliin keväällä. Illat ovat avoimia ja 
maksuttomia kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. 
Kevään illat klo 18-20.00. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat:
20.1. Juha Sahi: ”Arvoisa retari” - Äijälän laivanvarustajaperheen 
yhteistyöverkostot postikorttien kertomana 1800-luvun lopulla 
ja 1900-luvun alussa.
17.2. Juha Flinkman: Sodan sumua Suomenlahdella - Laivahylyt 
sotahistorian ja ympäristöuhkien tutkimuskohteena.
17.3. Raimo Sundelin: Meren muisti.
28.4. Kauko Isotupa: Kalastajien matkat.
19.5. Tomi Kääriä: Kippariksi sattumalta - virolaispakolaisten 
purjehdus Amerikkaan. Kokoontumiset kulttuurikeskus 
Crusellissa (Kullervontie 11, Uusikaupunki). 

Merihistorian perinnepiiri,  
kevät                1301210

Hotelli Aquariuksen Waltikka-kabinetti 
To 18.00–19.30, noin joka toinen viikko
27.1.–12.5. 
Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila 
Kurssimaksu 20 €

Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, 
jonka tarkoituksena on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen 
kerääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia 
tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Tarpeen mukaan 
kokoontumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita 
esim. Forum Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät 
kevätkaudella: 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 21.4. sekä 12.5. 
Kokoontumispaikkana hotelli-ravintola Aquariuksen Waltikka-
kabinetti, jollei toisin ilmoiteta. 

Perinnepiiri, Uusikaupunki   1301221

Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11 
Ma 13.00–14.30, noin kerran kuussa 
10.1.–9.5. 
VTM Matti Jussila 
Kurssimaksu 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 
keväällä 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 9.5. 

Perinnepiiri, Lokalahti             1301222

Lokalahden seurakuntakoti Paanula 
To 18.00–19.30, noin kerran kuussa 
13.1.–5.5. 
Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto 
Kurssimaksu kevät 5 €

Vaihtuvia aiheita ja alustuksia Lokalahden paikallishistoriasta. 
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 
18 Paanulassa. Kevätkaudella kokoonnutaan 13.1., 3.2., 3.3., 7.4. 
ja 5.5. 

Perinnepiiri, Pyhämaa             1301224

Pyhämaan Nuorisoseurantalo 
To 13.00–14.45, noin joka toinen viikko 
13.1.–7.4. 
FM Päivi Mikola 
Kurssimaksu kevät 5 €

Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan kylistä 
julkaistaviin kyläkirjoihin. Kevään aikataulu: 13.1., 3.2., 17.2., 10.3., 
24.3. ja 7.4. 

UUSIKAUPUnKI
Historia, kulttuuri,  
yhteiskunta, luonto

Katso myös Sukututkimuksen jatkokurssi 
Etäopetus-osiosta s. 4

Kulttuuri, yhteiskunta
Kulttuurikahvila, kevät          1302219

Sakunkulman päiväkeskus 
Ke 18.00–19.30 
19.1.–14.5. 
KM Pirjo Koskenrouta 
Ei kurssimaksua - Ilm. päättyy 29.4. (14.5. retkelle)

Kulttuurikahvila on kaikille avoin kulttuuritieto- ja kahvitteluhetki. 
Voit osallistua yhteen tai useampaan tilaisuuteen. Ei 
lukukausimaksua, mutta varaudu kullakin kerralla pieneen 
kahvi-/teemaksuun, poikkeukset mainittu kunkin päivämäärän 
kohdalla. Kokoontumiset klo 18-19.30.
19.1. Matkatarinoita Osallistujat kertovat omista matkoistaan. 
”Sinne haluaisin uudestaan” ja ”Sinne en lähtisi enää ikinä , 
”Ikimuistoiset maisemat”, ”Mahtavin matkamoka” ja kaikkea 
muuta siltä väliltä. Tule kuulolle ja kerro sinäkin oma juttusi. KM 
Pirjo Koskenrouta.
16.2. Matkamuisteluksia reissusta Brittiläisestä Kolumbiasta 
Kaliforniaan ja Meksikoon. Vierailuja intiaanireservaateissa, 
Hollywoodissa, merihätää ja muuta meininkiä. KM Pirjo 
Koskenrouta.
16.3. Monisärmäinen Minna Canth, FM Riitta Kilkku
13.4. ” Isäni Illu”. Virpi Adamssonin käsikirjoittama ja ohjaama 
lyhytelokuva Olavi Juutilaisen lapsuudesta ”lentäjä-ässän”, Ilmari 
Juutilaisen poikana. Toimittaja Virpi Adamsson.
14.5. Kulttuuriretki Tamminiemeen ja Tuusulan Rantatielle. 
Vierailemme myös Aleksis Kiven kuolinkodissa, Lotta Svärd-
museossa, Halosenniemessä ja Sibeliusten Ainolassa. 
Matkan hinta 60 €, sisältää matkan, pääsymaksut ja lounaan. 
Matkanjohtaja Riitta Kilkku. Ilmoittautumiset 29.4. mennessä puh 
0504205266 tai toimisto@vakkaopisto.fi.

Karjalainen perinnepiiri         1301225

Kräkin talo
Ti 14.00–15.45, noin joka toinen viikko 
18.1.–12.4. 
FM Päivi Mikola 
Kurssimaksu kevät 5 €

Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä 
aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kevään kokoontumiset 
18.1., 1.2., 15.2., 8.3., 22.3., 12.4. 

Luento: Suomalaisen lasin tarina 
Uudestakaupungista Toikan  
lintuihin                       1301233

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
8.2. 
Museolehtori, FM Tiina Hero 
Luentomaksu 6 €  - Ilm. päättyy 8.2.

Suomalainen lasitaide nousi maailmanmaineeseen 1940-luvulta 
alkaen. Suomen lasiteollisuuden alku on kuitenkin jo vuoden 
1681 Uudessakaupungissa. Lasia on valmistettu samalla tavalla 
jo pari tuhatta vuotta ja lasihytin toiminta oli vuosisatoja 
samanlaista tehtaasta toiseen. Taito myös siirtyi vanhemmilta 
lapsille ja koko kylä oli yhtä tehdasyhteisöä. Tule tutustumaan 
suomalaisen lasin noin 350 vuotiseen historiaan Nuutajärven 
puhaltajan lapsenlapsen, historioitsija Tiina Heron kanssa. 

Luento: Espanjan kristillisperäistä 
ruokahistoriaa                     1301235

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
15.2. 
FM, opettaja Marja Tanhuanpää
Luentomaksu 6 €  - Ilm. päättyy 15.2. 

Espanjalaisilla ruoilla on mielenkiintoisia nimiä: enkelin hiukset, 
taivaallinen läski, pyhimysten luut. Luennolla kuulemme, 
mistä noiden ruokalajien ja monen muun nimet tulevat ja 
mikä on niiden historia. Saamme tietää, millaisia ovat nunnien 
leipomukset ja milloin tarjotaan köyhiä ritareita. Kristilliseen 
ruokahistoriaan perehtynyt opettaja, FM Marja Tanhuanpää 
luennoi. 

Luento: naisten arjen historiaa  
maalla ja kaupungissa            1301236

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–20.00 
8.3. 
Museolehtori, FM Tiina Hero 
Luentomaksu 6 €  - Ilm. päättyy 8.3.

Millasta oli yli sata vuotta sitten tavallisten suomalaisten naisten 
arki? Maaseutua kansoittivat emännät ja piiat, kaupunkeja 
käsityöläisten, kauppiaiden ja merimiesten vaimot. Sekaan 
mahtui myös kartanonrouvia ja itsenäisiä yrittäjiä. Mikä oli 
mahdollista naisille isän ja aviomiehen päätösvallan alla? 
Millainen oli tavallinen päivä tai vuosi naiselle kaksisataa vuotta 
sitten? Ja mitä voi omien esiäitiensä historiasta saada selville? 
Naisten elämästä on kertomassa historioitsija, museolehtori Tiina 
Hero, jonka varsinaissuomalaisten esiäitien tarinat värittävät iltaa. 

Luento: Luonnontieteet ja valistus 
Turun Akatemiassa            1301237

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
15.3. 
Dosentti Johan Sten 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 15.3. 

1700-luvun puoliväli tunnetaan Ruotsissa ja Suomessa 
”hyödyn aikakautena”. Ruotsin menetettyä suurvalta-asemansa 
yliopistot valjastettiin tutkimaan luontoa ja soveltamaan tietoa 
yhteiskuntaan. Lääketieteessä otettiin edistysaskelia, maataloutta 
tehostettiin, maantieteessä ja astronomiassa kuva maailmasta 
tarkentui. Yliopistojen rinnalle perustettiin tiedeseuroja 
tutkimusintoa kasvattamaan. Valistusaatteet saapuivat Suomeen 
eri teitä, mutta hyvin maltillisina. Taustalla Ruotsin valtakunnassa 
vaikutti wolffilainen rationalistinen filosofia. Vaikuttimina olivat 
myös Carl von Linnén luonnontieteellinen tutkimus. Piispat 
Browallius, Mennander ja Jacob Gadolin olivat Turun Akatemian 
professoreja ja luonnontutkijoita. Pehr Kalm, Linnén opetuslapsi, 
toi puutarhainnostuksen yliopistoon ja laajemmallekin 
Suomeen. Lexell nousi astronomian kansainväliselle huipulle 
Pietarissa. 1700-luvun loppua kohden tieteen hyötyaspekti 
väheni, uushumanistisen aatteen ja tieteellisen tutkimuksen 
vakiintuessa. Dosentti Johan Sten Helsingin yliopistosta 
luennoi kirjansa ”Kulta-aika – Valistus ja luonnontieteet Turun 
Akatemiassa” pohjalta aikakaudesta, joka vaikutti koko Suomen 
kehitykseen.

Luento: ”Totista parannusta ja  
elävän uskon voimaa” - Hannulan 
herätys Vakka-Suomessa  
1900-luvun alussa            1301239

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
22.3. 
FM Ossi Tammisto 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 22.3. 

1900-luvun alussa entisen lähetyssaarnaaja Frans Hannulan 
toiminnasta liikkeelle lähtenyt ns. Hannulan herätys pyyhkäisi 
yli Lounais-Suomen. Myös Vakka-Suomi sai osansa tästä 
liikehdinnästä, ja Uudenkaupungin lisäksi erityisesti Kalannissa, 
Mynämäellä ja Vehmaalla oli voimakasta liikehdintää ja 
herätykseen tulleet rakennuttivat omat rukoushuoneensa (mm. 
Maurumaalle Kalantiin). Tällä luennolla tutustutaan siihen, mikä 
oli Hannulan herätys, miten se vaikutti erityisesti Vakka-Suomen 
alueella ja mikä on kyseisen liikehdinnän merkitys nykyaikana. 
Luento auttaa tuntemaan alueen hengellistä historiaa ja siten 
ymmärtämään myös nykyaikaa.

Luento: Uudenkaupungin uuden 
kirkon rakentaminen            1301240

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
12.4. 
FT Lauri Viinikkala 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 12.4.

Uudenkaupungin uusi kirkko vihittiin käyttöön loppiaisena v. 
1864. Luennolla kerrotaan, miksi seurakunta päätyi rakentamaan 
korvaajan vanhalle kirkolle, miksi kirkko nousi nykyiselle 
paikalleen sekä minkälaisia vaiheita ja vastoinkäymisiä mahtui 
matkalle, ennen kuin kirkko oli valmis vihittäväksi. Luento on 
suunnattu kaikille kiinnostuneille, luentomaksun 6 € voi maksaa 
paikan päällä.

Luento: Sota-ajan kaupunkimaa-
talous Sortavalassa ja Viipurissa 
vuosina 1939-1944            1301240

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
26.4. 
Väitöskirjatutkija Maritta Lehtinen 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 26.4. 

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

Musiikki

näyttämötaiteet

Kuvataiteet

Musiikkitiedon alkeet: yleistä  
tietoutta musiikista aloittelijoille 
ja harrastajille               1101261

Kulttuurikeskus Cruselli
Ke 18.00–19.30
9.2.–9.3.
Petri Hatakka
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 2.2.

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

Aikuisten teatterikurssi        1102206

Kulttuurikeskus Cruselli
Ma 18.00–20.15
17.1.–16.5.
FM (teatterin ja draaman tutkimus) Maaret Virtanen
Kurssimaksu: 48 € - Ilm. päättyy 10.1.

Kurssi johdattaa lempeästi ja kokeilevalla otteella teatterin 
ihmeelliseen ja inspiroivaan maailmaan. Saat olla jo pidempään 
teatteria harrastanut konkari tai vasta uteliaalla mielellä siihen 
suhtautuva vasta-alkaja. Kurssilla kokeillaan niin improvisaatiota 
kuin eri tyyppisten kohtausten rakentamista, harjoitellaan 
draaman eri lajityyppejä teksti- ja näyttämöilmaisun keinoin, 
otetaan irti hahmotyöskentelyn hauskuudesta sekä pyritään 
vahvistamaan jokaisen omia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja 
rohkaisevassa ja tiimityöhön kannustavassa teatterihengessä. 
Mikäli ryhmässä halutaan, voidaan miettiä pienen mininäytelmän 
valmista ennen lukukauden päättymistä.

Mystinen varjoteatteri ja ilakoiva 
nukketeatteri           1102207

Kulttuurikeskus Cruselli
Ke 17.00–19.15
19.1.–16.3.
Nukketeatterin ammattilainen, varjoteatteritaiteilija 
Elviira Davidow
Kurssimaksu: 24 € - Ilm. päättyy 10.1.

Kurssi johdattaa lempeästi ja kokeilevalla otteella teatterin iTällä 
kurssilla sukellamme syvälle varjo- sekä paperinukketeatterin 
visuaalisesti kiehtovaan maailmaan. Opimme tekemään 
varjo- ja paperinukkeja monilla eri tekniikoilla. Kurssin 
aikana valmistamme oman esityksen. Käymme läpi esityksen 
valmistuksen koko kaaren, kirjoitamme käsikirjoituksia, 
piirrämme kuvakäsikirjoituksia, suunnittelemme esitysnuket sekä 
harjoittelemme esitykset. Kurssi soveltuu oivallisesti kasvattajille 
ja ohjaajille sekä kaikille, jotka haluavat sukeltaa nukketeatterin 
mystiseen maailmaan.

Kipsiveistoskurssi          1103282

Kräkin talo
Pe 17.00–19.00
18.2.–13.3.
Kuvataiteilija Kirsti Lento
Kurssimaksu 42 € - Ilm. päättyy 11.2.

Muovaillaan veistos mallikipsistä suoraan rungolle, joka 
taivutellaan rautalangasta ja -verkosta. Rautalankarunko 
päällystetään sideharsolla tms. kankaalla. Tekniikka mahdollistaa 
ohuet muodot. Lyhytkurssi. Tarvikkeet voit hankkia edullisesti 
opettajalta.

Taito- ja taideaineet

Syksyltä jatkuvat  
musiikin kurssit:
Täynnä olevat kurssit on mainittu erikseen, 
muihin voi tulla vielä uusiakin opiskelijoita.

Bändipaja 4 to           1101204

Raatihuoneen yläkerta To 13.1. klo 13.15–14.00, 
kevään maksu 28 €

Bändipaja 5 ke           1101205

Raatihuoneen yläkerta Ke 12.1. klo 14.15–15.00, 
kevään maksu 28 €

Bändipaja 6 to           1101206

Raatihuoneen yläkerta To 13.1. klo 14.15–15.00, 
kevään maksu 28 €

VPK:n soittokunta          1101222

Vanha VPK:n talo torin laidalla Ti 18.1. klo 18.30–
21.00, kevään maksu 35 €

Kansanmusiikkiyhtye          1101225

Pohitullin koulu Ke 19.1. klo 19.30–21.00, kevään 
maksu 26 €

Laulu-Veikot           1101230

Pohitullin koulu Ma 10.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 34 €

naiskuoro D´ameni          1101231

Pohitullin koulu Ti 11.1. klo 18.00–20.00, kevään 
maksu 33 €

Gospel choir           1101232

Pohitullin koulu To 20.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 35 €

Kitaransoitto           1101241

Raatihuoneen yläkerta. Aloitus viikolla 3, ajat sovitaan 
opettajan kanssa. Kevään maksu 110 €

Individual singing lessons  
- yksinlaulua           1101242

Kräkin talo Ti 18.1. klo 14.00–18.00, kevään maksu 
110 € (30 min.) 220 € (60 min.)

Syksyltä jatkuvat  
näyttämötaiteen kurssit:

Mukaan mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.

Teatteritaiteen perusopetus,  
alkavat ja jatkavat 7-10 v.    1101204

Kulttuurikeskus Cruselli
To 20.1. klo 18.15–19.45, kevään maksu 33 €

Teatteritaiteen perusopetus,  
jatkavat alk. 11 v.              1101205

Kulttuurikeskus Cruselli
To 20.1. klo 16.00–18.15, kevään maksu 51 €

Luonto
Luento: Ei pelkkää vaistoa:  
Suomen älykkäimpiä eläimiä  
etsimässä               4102234

SiHy:n Demotila 
Ti 18.00–19.30 
5.4. 
Tiedetoimittaja, biologi Maija Karala 
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 5.4.

Viime vuosina eläinten mielen ja kokemusmaailman tutkimus on 
edennyt vauhdilla. Tutkijat keksivät toinen toistaan ovelampia 
keinoja eläinten mielenliikkeiden testaamiseen ja mittaamiseen. 
Millä perusteella voitaisiin valita Suomen luonnon älykkäin eläin? 
Ja mitä älykkyys ylipäätään on? 

Lintukurssi               4102235

Kräkin talo 
To 18.00–20.15 
31.3.–7.4. 
Antti Karlin 
Kurssimaksu 15 €  - Ilm. päättyy 24.3. 

Kurssilla perehdytään keväiseen lintumaailmaan ja eri lintulajien 
määrityksiin ja ääniin. Muita teemoja ovat lintujen muutto, 
havaintojen kirjaaminen ja yhteinen retki. Tavoitteena on 
saada yleiskuva, mitä lintuja keväällä ja kesällä havaitaan 

Tutustu Uuteenkaupunkiin  
pyöräillen                       1302242

Retkikohteet (Uusikaupunki) 
Ma 17.30–20.00 ja To 17.30–20.00 
28.4. ja 2.5. 
Matkailuoppaat Riitta Kilkku ja Tuula-Riitta Karlin 
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 21.4.

Olitpa sitten uusi tulokas tai ikäsi kaupungissa asunut, lähde 
tutustumaan pikkukaupungin moninaisiin kaupunginosiin 
ja niiden historiaan, tarinoihin ja nykypäivän elämään 
keväisillä pyöräretkillä! Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. 
Ensimmäisenä kurssi-iltana toinen ryhmä kiertää pohjoiset 
kaupunginosat (mm. Janhua, Santtio, Hiu, Saarnisto, Ruokola), 
toinen eteläiset kaupunginosat (mm. Sorvakko, Ykskoivu, 
sairaala-alue, Hakametsä). Seuraavana kurssi-iltana samat ryhmät 
kiertävät päinvastaiset lenkit. Kilometrejä kertyy kumpanakin 
iltana n. 15 km ja pyöräilytahti on rauhallinen sisältäen 
pysähdyksiä evästaukoineen mielenkiintoisissa paikoissa, omat 
eväät ja juomapullo mukaan. Lähtöpaikka Uudenkaupungin 
kauppatori (Alinenkatu 32).

Ikis-luennot, videoluentosarja 
kevät                        2198233

Kräkin talo
Ke 14.00–16.00 
12.1.–20.4. 
Eri Luennoitsijoita 
Kurssimaksu 5 €/kerta

Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa 
Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat käsittelevät eri aiheita 
suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien yliopisto on 
kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä tai taustasta 
riippumatta. Luentosarjaa seurataan kevätlukukaudella Kräkin 
talossa keskiviikkoisin klo 14-16. Kevään aikataulu ja aiheet:
12.1. Mitä tapahtui Afganistanissa? Tietokirjailija Andrei Sergejeff.
2.2. Aktiivinen elämäntapa ja ikääntyvät aivot. PsT, 
työterveyspsykologi Juho Strömmer, Terveystalo.
16.3. Rytmit rypyssä - tietoa sydämen rytmihäiriöistä, niiden 
tutkimisesta ja hoidosta. Kardiologian ylilääkäri Kai Nyman, 
Sydänairaala Nova.
20.4. Suomen presidenttien huumorintaju ja huumorin käyttö. 
Professori emeritus Timo Soikkanen, Turun yliopisto.
Luentomaksu 5 €/kerta.

Osakesijoittamisen kurssi    3202212

Pohitullin koulu 
Ma 17.00–18.30 
24.1.–14.2. 
Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
Kurssimaksu 40 € - Ilm. päättyy 14.1. 

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 seurata? 
Silloin tämä kurssi on juuri sinua varten! Kurssille osallistujalla 
kannattaa olla jo perustiedot sijoittamisesta. Kurssin toteuttaa 
Suomen Osakesäästäjät ry.

Vakka-Suomessa sekä myös, miten eri lintulaskentoja tehdään. 
Opettajana lintuharrastaja Antti Karlin. Opetusta kaksi iltaa (2 x 3 
t) ja retki 4 t. Retken ajankohta sovitaan erikseen ryhmän kanssa. 

Ukulele ryHMÄ On TÄynnÄ   1101243

Pohitullin koulu Ke 19.1. klo 18.15–19.15, kevään 
maksu 12 €
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UUSIKAUPUnKI

Sanataide

Käden taidot

Tanssi

Kankaankudonta Kalanti      1104202

Kalannin alakoulu Koivula A 
Ti 15.00–17.15 
1.2.–10.5. 
Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
Kurssimaksu 33 €  - Ilm. päättyy 24.1.

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 
perusasioihin, kuten kankaanrakentamisen eri työvaiheisiin, 
kudonnan työvälineisiin sekä perussidoksiin, joten uudetkin 
kudonnan harrastajat voivat tulla mukaan. Ryhmä ei kokoonnu 
viikolla 8. Kudontatilan muutosta johtuen aloituspäivä 
vahvistetaan kurssilaisille vielä erikseen!

Onnistu ommellen          1104212

Kräkin talo 
Ma 17.30–20.30 
21.3.–11.4. 
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 14.3.

Sovita, ompele, muodista, korjaa. Tule mukaan ompelemaan 
kotiin tai itsellesi jotain uutta. Myös keskeneräiset työt 
valmistuvat kätevästi kurssin aikana. Uudet kankaat on hyvä 
kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla on helppoja 
kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. 
Lyhytkurssi.

Aikuisbaletti           1105255

Pohitullin ryhmäliikuntasali
Ti 19.45–20.45
18.1.–24.5.
Tanssinopettaja Heli Koskimies
Kurssimaksu: 86 € - Ilmoittautuminen päättyy 10.1.

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

Syksyltä jatkuvat lasten  
tanssin kurssit:

Syksyltä jatkuvat  
sanataiteen kurssit:

Syksyltä jatkuvat lasten  
kuvataiteen kurssit:

Täynnä olevat ryhmät on mainittu erikseen, 
muihin mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Mukaan mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Täynnä olevat ryhmät on mainittu erikseen, 
muihin mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Dance mix 7-11 v.  
ryHMÄ TÄynnÄ             1105249

Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 11.1. klo 16.30-17.15, 
kevään maksu 75 €

Satubaletti 3-4 v.            1105250

Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 11.1. klo 17.15–18.00, 
kevään maksu 75 €

Satubaletti 5-6 v.  
ryHMÄ TÄynnÄ             1105251

Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 11.1. klo 18.00–18.45, 
kevään maksu 75 €

Baletti 7-11 v.             1105252

Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 11.1. klo 18.45–19.45, 
kevään maksu 85 €

runokamari             1106240

Kräkin talo Ke 26.1. klo 10.00–11.30, joka toinen 
viikko, kevään maksu 8 €

Elämäkerrallisen kirjoittamisen 
kurssi                   1106245

Kräkin talo To 20.1. klo 13.00–15.15, kevään maksu 
32€

Kuvataidekoulu 7-8 v. (ma) 1103201

Kräkin talo Ma 10.1. klo 15.00–16.00, kevään maksu 
49 €

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ma) 1103202

Kräkin talo Ma 10.1. klo 16.15–17.30, kevään maksu 
50 €

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ma)  
ryHMÄ TÄynnÄ        1103203

Kräkin talo Ma 10.1. klo 17.45–18.45, kevään maksu 
40 €

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ke) 1103205

Kräkin talo Ke 12.1. klo 15.00–16.15, kevään maksu 
50 €

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ke)  1103206

Kräkin talo Ke 12.1. klo 16.30–17.30, kevään maksu 
40 €

Kuvataidekoulu 11-12 v. (ke)  
ryHMÄ TÄynnÄ        1103207

Kräkin talo Ke 12.1. klo 17.45–19.15, kevään maksu 
61 €

Kuvataidekoulu yli 13 v.  
(ti)                1103210

Kräkin talo Ti 18.1. klo 17.30–20.30, kevään maksu 
150 €

Ompelun viikonloppu          1104217

Kräkin talo 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
5.–6.3.
Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 23 € - Ilm. päättyy 25.2.

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

Tutustu tilkkutöihin          1104219

Kräkin talo 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
19.–20.3. 
Artenomi Sointu Varjus 
Kurssimaksu 23 € - Ilm. päättyy 11.3.

Aloita kiinnostava tilkkutyöharrastus. Kurssi on tarkoitettu 
alkeiskurssiksi, joten aikaisempaa osaamista ei tarvita. Kurssilla 
opitaan valitsemaan kankaita tilkkutöihin ja käyttämään 
tilkkutyön leikkuuvälineitä. Perehdytään muutamaan helppoon 
tilkkutyötekniikkaan, vanutikkauksen perusteisiin sekä yleisiin 
ompeluvinkkeihin. Kurssilla voi ommella patalappuja, tyynyn 
tai pussukan oman valinnan mukaan. Voi myös aloittaa pienen 
peiton tai kassin. Lyhytkurssi.

Lukkokukkaro           1104228

Kräkin talo 
Pe 17.30–20.30, La 9.00–14.30 
11.–12.2. 
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 3.2.

Käytännöllisiä kukkaroita, penaaleja ja laukkuja, joihin on 
kiinnitetty metallinen lukkokehys, tarvitaan aina. Kukkaroihin 
voit käyttää monenlaisia kankaita niin päälliseen kuin vuoriksi. 
Puuvillakankaat ovat parhaita. Lisäksi tarvitaan silitettävää 
liimakangasta, hyvää liimaa sekä ohutta laskosverhonauhaa 
ommeltavaksi kukkaron yläreunaan, jotta se pysyisi hyvin 
kehyksessä. Kurssilla opetellaan kaavan piirtäminen kehykseen. 
Opettajalta voit tilata tarvikepaketin, jossa on kolme erilaista 
kehystä (penaali, 2-osainen ja kaareva),liima ja nauha. Hinta 20 € 
Tilaa paketti opettajalta 1.2. mennessä p. 050 547 7756. Voit myös 
käyttää omia kehyksiä. Kurssille ota mukaan kankaiden lisäksi 
tavalliset ompeluvälineet, kynä, viivoitin, liimapuikko ja kapea 
ruuvimeisseli. Lyhytkurssi.

Makrameekorut           1104229

Kräkin talo 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–14.30 
4.–5.2. 
Kuvataiteilija Soile Kujala 
Kurssimaksu 13 € - Ilm. päättyy 27.1.

Teemme kauniita, pitsimäisiä koruja makramee -solmeilulla, 
käytämme ohuita 0.5 – 1 mm makramee- ja vahalankoja, 
sekä helmiä ja muita korunosia ja näin syntyy ranne-, nilkka- 
ja kaulakoruja, korviksia ja sormuksia. Materiaalimaksu 15€ 
sisältää kaikki kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Katso netistä esim. 
Pinterest ja Youtube, opettajalla myös paljon malleja. Tervetuloa 
makrameekorujen maailmaan! Lyhytkurssi.

Makramee            1104230

Kräkin talo 
Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00 
11.–19.3. 
Kuvataiteilija Soile Kujala 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 3.3.

Tule mukaan solmeilun maailmaan! Makramee on vanha työtapa, 
jossa muutamilla perussolmuilla saat toteutettua näyttäviä 
töitä esim. lampunvarjostimia ja seinävaatteita, amppeleita, 
tyynynpäällisiä tai taideteoksia kotiisi tai pieniä töitä esim. 
koruja, lasinalusia tai miniatyyritaidetta. Materiaalina ovat 
taipuisat langat, narut, nyörit, kuteet esim. puuvilla, juutti, sisal, 
pellava, villa, ontelokude, joiden pitää kestää vetämistä ja pysyä 
solmussa ja työkaluina omat kädet. Ota mukaan eri vahvuisia 
naruja (suunnittelemasi työn mukaan) ja sakset. Puuvilla-, juutti. 
ja pellavanarua, renkaita ja helmiä saatavana opettajalta. Katso 
ideoita esim. Pinterest ja Youtube, opettajalla on myös malleja 
ja mallikirjoja mukana. Kokoontumiskerrat 11.3., 12.3. ja 19.3. 
Lyhytkurssi.

Kuvanpunonta  
hakaketjutekniikalla          1104233

Kräkin talo 
Pe 18.00–19.30, La 10.00–16.00 
25.3.–23.4. 
Brita Laine 
Kurssimaksu 24 €  - Ilm. päättyy 17.3.

Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perustiedot 
omaaville. Kurssilla punotaan esimerkiksi laukku, johon saa 
punottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistujille lähetetään 
lisätietoa materiaaleista ja tarvikkeista sekä siitä, mitä voi tehdä 
kotona jo valmiiksi ennen kurssia. Kokoontumiskerrat pe 25.3., la 
26.3. ja la 23.4. Lyhytkurssi.
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noitarumpu           1104245

Pohitullin koulu
Pe 17.30–19.45, La 9.00–13.30, Su 9.00–13.30 
13.–15.5. 
Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 5.5.

Tule valmistamaan oma noitarumpu! Rumpu valmistetaan 
kokonaan käsityönä, aloittaen kehikon taivutuksesta. 
Rumpukalvossa käytämme poron nahkaa, jonka voit halutessasi 
värjätä kurssilla. Soittokapula valmistetaan poronsarvesta, jonka 
koristeluun käytetään turkista, nahkaa, höyheniä ja helmiä. 
Rumpu viimeistellään asiaan kuuluvin koristein. Rumpua voi 
käyttää joko soittovälineenä taikka koriste-esineenä. Mukaan 
tarvitset hyvät sakset, lyijykynän ja 2 kpl puristimia. Opettajalta 
ostettavissa materiaalipaketti 60 €, joka maksetaan opettajalle 
kurssilla. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus  
kevätpuutarhaan          1104262

Kräkin talo 
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
2.–3.4. 
Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
Kurssimaksu 26 € - Ilm. päättyy 25.3.

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista erilaisia 
pienempiä tai moniosaisia sulatustöitä, jotka voi koota ryhmäksi 
tai kiinnittää esim. betoniverkkoon, ripustaa puihin yms. Voit 
myös tehdä lasit vanhaan lyhtyyn tai ikkunakehykseen, kokeilla 
korujentekoa. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta 
vedenpitävä ohutkärkinen tussi, piirustuspaperia. Sulatettavista 
töistä sulatusmaksu työn koon mukaan. Työkalumaksu 6 €. 
Lisätietoja kurssista 050 559 0056. Sopii sekä vasta-alkajille että 
jatkajille. Lyhytkurssi.

Hopeakoruja  
hiekkavalutekniikalla          1104263

Pohitullin koulu 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
22.–23.1. 
Muotoilija Annaleena Soini 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 14.1.

Tehdään hiekkavalutekniikalla koru tai pienesine hopeasta. 
Valmistetaan ensin muotti esim. puusta tms. kovasta materiaalista, 
tai käytetään jo valmista muottia esim. avain, kolikko, pieni lelu, 
vanha koru. Tärkeää on, että muotti on muodoltaan päästävä, 
koska painettaessa hiekkaan, muotti täytyy saada myös 
helposti irti ”rikkomatta” hiekkaa. Työväline- ja tarvikemaksu 6 €, 
materiaalimaksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Hopeaketjun alkeiskurssi     1104264

Kräkin talo 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
9.–10.4. 
Muotoilija Annaleena Soini 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 1.4.

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

Leikkokukat kotona          1104270

Kräkin talo 
Ke 18.00–20.15 
19.1. 
Yrittäjä Tanja Runola, Siivosen Kukkapirtti
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 12.1.

Kurssilla opettelemme leikkokukkakimpun alkeet ja leikkokukkien 
kotihoitoa. Jokainen saa tehdä leikkokukkakimpun ja käymme 
kimpun teon teoriaa. Käymme läpi yleisimmät leikkokukat 
sekä niiden kotihoitoa. Miten voit pidentää leikkokukkien 
kotikestävyyttä ja mitkä asiat vaikuttavat kestävyyteen. 
Materiaalimaksu maksetaan opettajalle kurssilla käytön mukaan. 
Lyhytkurssi.

Kevään juhlien kukat          1104271

Kräkin talo 
Ti 18.00–20.15 
29.3. 
Yrittäjä Tanja Runola, Siivosen Kukkapirtti
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 22.3.

Kurssilla opettelemme tekemään kukkakimppuja ja asetelmia 
ajatellen kevään juhlia. Sivuamme hieman trendejä ja tulevien 
sesonkien tuulahduksia. Materiaalimaksu maksetaan kurssilla 
opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Kädentaitojen kevätretki     1104284

Pe 8.00–19.00 
29.4. 
Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson 
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 8.4.

Kädentaitojen kevätretkellä suuntaamme tutustumaan mm. 
Rintalan luomu lammastilalle Yläneelle, Kainon neuletehtaaseen ja 
Pyörnin runsaaseen lahjatavarakahvilaan. Retken hintaan sisältyy 
myös lounas. Lähtö Vehmaalta 8.00, Ukin linja-autoasemalta 8.30, 
Laitilan linja-autoasemalta 9.00. Paluu Laitilaan n. klo 18. Retken 
tarkempi aikataulu ja ohjelma ilmoitetaan osallistujille. Muista 
ilmoittaa rajoitteet ruokavaliossa. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat  
käden taitojen kurssit:
Uusia opiskelijoita voidaan ottaa mukaan, mikäli 
kurssilla on tilaa.

Kankaankudonta           1104201

Kammelan koulu ti 11.1. klo 17.45–20.00, kevään 
maksu 30 € 

Kankaankudonta           1104203

Tuokilan talon kudontatupa ma 10.1. klo 18.00–20.15, 
kevään maksu 33 €

Kankaankudonta           1104204

Lokalahden entinen osuuskauppa ke 12.1. klo 14.00–
16.15, kevään maksu 33 €

nypläys            1104205

Kräkin talo to 20.1. klo 18.00–20.15, kevään maksu 
32€

nypläys            1104206

Kalannin alakoulu tekstiililuokka ti 11.1. klo 17.30–
19.45, kevään maksu 32 € 

rekipeittokirjonta            
             1104208

Kräkin talo ti 18.1. klo 10.00–12.15 (joka toinen 
viikko), kevään maksu 10 €

Ompelun aamu A           1104209

Kräkin talo ke 26.1. klo 10.00–13.00 (joka toinen 
viikko), kevään maksu 13 €

Ompelun aamu B           1104210

Kräkin talo ke 19.1. klo 10.00–13.00 (joka toinen 
viikko), kevään maksu 13 €

Ompelun ilta           1104211

Kräkin talo ke 26.1. klo 17.30–20.30 (joka toinen 
viikko), kevään maksu 13 €

neulepiiri            1104223

Kulttuurikeskus Cruselli ke 19.1. klo 17.15–19.30 (joka 
toinen viikko), kevään maksu 22 €

Kahvipussikurssi           1104231

Kräkin talo ti 11.1. klo 17.30–20.15, kevään maksu 26€

Kädentaitoja           1104249

Pyhämaan Nuorisoseurantalo ma 10.1. klo 10.00–
12.15, kevään maksu 17 €

Korttiaskartelu           1104236

Kräkin talo 
Ti 17.30–20.30, To 17.30–20.30 
19.–21.4. 
Brita Laine 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 11.4.

Tule mukaan iloiseen korttipajaan, josta saat uusia ideoita 
korttiaskarteluun. Kurssilla tehdään kortteja oman tarpeen 
mukaan niin erilaisiin juhlahetkiin ja kuin arjen iloksi. Opettajalla 
on mukana paljon korttimalleja ja laaja valikoima erilaisia 
tarvikkeita, joita voi ostaa kurssilla suoraan opettajalta. Kurssi 
soveltuu kaikenikäisille. Lyhytkurssi.

neulekoneen alkeiskurssi    1104239

Kräkin talo 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
29.–30.1. 
Tekstiiliartesaani Mari-Anne Sihvonen
Kurssimaksu 23 € - Ilm. päättyy 21.1.

Ota oma neulekoneesi käyttöön. Kurssilla opetellaan 
perustekniikoita pieniä asusteita tehden, esimerkiksi sukat,pipo 
tai tuubihuivi. Käydään yhdessä läpi myös hieman koneen 
huoltoa ja yleisempiä ongelma tilanteita. Mukaan tarvitset oman 
koneen lisäksi koneellesi sopivaa ohutta lankaa. Mikäli sinulla ei 
ole omaa konetta, ota yhteyttä kädentaitojen opettaja Marita 
Karlssoniin p. 0445853102. Opistolla on yksi neulekone, jonka saa 
lainaksi kurssin ajaksi. Lyhytkurssi.

neulahuovutetut eläimet     1104240

Kräkin talo 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
22.–23.1. 
Neulahuovutustaitelija Helena Heinonen 
Kurssimaksu 23 €  - Ilm. päättyy 14.1.

Tule huovuttamaan itsellesi upea eläinhahmo villasta. Kurssilla 
tehdään neulahuovuttamalla kolmiulotteinen eläinhahmo, 
yksi isompi tai useampi pienempi. Huovutetaan esimerkiksi 
lemmikkieläimiä, lintuja ja muita metsän eläimiä. Villaa 
muotoillaan huovutusneulan avulla kunnes saavutetaan 
eläimen haluttu muoto. Tarvittaessa käytetään esim. rautalankaa 
muotoilun apuna. Lopuksi eläin väritetään ja tehdään sille 
yksityiskohdat. Aikaisempaa kokemusta neulahuovutuksesta ei 
tarvita. Voit tuoda mallikuvan eläimestä mukanasi tai päättää vasta 
kurssilla, minkä eläimen teet. Opettajalla on esimerkkihahmoja 
mukana, joita voi käyttää myös malleina. Opettajalle maksetaan 
käteisellä 4 € materiaalimaksu, joka sisältää kaikki tarvittavat 
materiaalit. Lyhytkurssi.

Villamaalaus           1104241

Kräkin talo
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
2.–3.4. 
Neulahuovutustaiteilija Helena Heinonen 
Kurssimaksu 23 € - Ilm. päättyy 25.3.

Tällä kurssilla maalataan villalla! Huovutusneula toimii ikään 
kuin siveltimenä ja villa maalina, kun luodaan kankaalle 
kaunis maalaus neulahuovuttamalla. Toisin sanoen kurssilla 
siis neulahuovutetaan kankaan pintaan kaksiulotteinen kuva. 
Maalauksen aiheen saat päättää itse. Ota mukaasi paperille 
tulostettu kuva, maksimissaan n. 14 x 14 cm, tai valitse ohjaajan 
kuvista itsellesi sopiva. Tulostetun kuvan päälle piirretään tai se 
leikataan, joten älä siksi tuo esim. valokuvaa. Eläinaiheet ovat 
olleet kestosuosikkeja, joten tuo rohkeasti kuva vaikka omasta 
lemmikistäsi. Ohjaaja auttaa sinua saamaan maalauksesta 
mallinsa näköisen, ja saatat todella yllättyä taidoistasi! 
Aikaisempaa kokemusta neulahuovutuksesta ei tarvita. Eikä 
myöskään piirustus- tai maalaustaitoja, mutta ne ovat hyödyksi. 
Opettajalle maksetaan käteisellä 2,50 € materiaalimaksu, joka 
sisältää kaikki tarvittavat materiaalit. Lisäksi opettajalta on 
mahdollista ostaa kehykset maalaukseen. Lyhytkurssi.

Kehruupäivä           1104242

Kräkin talo
La 10.00–16.00 
26.3. 
Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 18.3.

Tule tutustumaan kehräämiseen tai jos olet aiemmin kehrännyt, 
tule kertaamaan jo opittua. Kurssilla kehrätään värttinällä ja 
rukilla 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 opistoon p. 044 585 3102. 
Lyhytkurssi.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.
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Suomen alkeet 2 (aamu)        1201215 
Suomen alkeet 2 (iltapäivä) 1201216

Kräkin talo
Ma ja Ke 10.00–11.30 / 15.30-17.00
10.1.–16.2.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 10.1.

Kurssi on jatkoa syksyn alkeiskurssille. Oppitunnit kaksi kertaa 
viikossa. Kurssi sopii myös vuorotyössä oleville. Voit tulla tunnille 
aamulla tai iltapäivällä, miten työvuoroihin sopii. Ilmoittaudu 
siihen ryhmään, jossa käyt useammin. Kurssi on ilmainen niille, 
joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Oppikirjana 
Suomen mestari 1 (Otava, uusi painos 2020), kappaleesta 5. Kirjan 
jokainen hankkii itse. Taitotaso A1.

This course is continuation to the beginners’ course we had in 
the autumn. Lessons twice a week. The course is suitable also for 
those who work in shifts. Come in the morning or in the afternoon, 
depending on your working hours. The course is free of charge for 
those who have a valid integration plan. Suomen mestari 1 (Otava, 
new edition 2020) will be used as the course book, from chapter 5. 
You need to buy the book yourself. Level A1.

Kielet

SUOMEA ULKOMAALAISILLE  
/ FINNISH FOR FOREIGNERS
Järjestämme erilaisia suomen kielen kursseja 
ulkomaalaisille. Osa kursseista on normaalia 
opetusta ja niissä on samat kurssimaksut kuin 
opiston muillakin kursseilla. Osa järjestetään 
erillisrahoituksella ja ne ovat opiskelijoille ilmaisia. 
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 3.1. Useimmille 
kursseille ilmoittaudutaan verkossa, osoitteessa 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Luku- ja 
kirjoitustaidon koulutukseen ja Kotona maailmalla 
–hankkeen kursseille ilmoittaudutaan suoraan 
kieltenopettajalle (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
tai puh. 044 585 3100). Tarkemmat tiedot kaikista 
kursseista osoitteessa peda.net/vk/kielet/suomi. 
Ilmoittaudu ajoissa!
 
We organize various Finnish language courses for 
foreigners. Some courses are part of our normal 
programme and the fees are the same as on our 
other courses. Others are financed by separate 
funding and free of charge for the students.
Registration starts on 3 Jan. For most courses  
you sign up online, on our webpage  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Register for 
Luku- ja kirjoitustaidon koulutus and for Kotona 
maailmalla courses, contact the language teacher  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or  
tel. 044 585 3100). For more information on all 
courses, see peda.net/vk/kielet/suomi. Make sure 
you sign up on time!

Huomaa myös etäopetuksena pidettävät 
kurssit (katso s. 4)

Everyday English 3         1203731

Everyday English 4         1203741

Suomen alkeet 3 (aamu)        1201217 
Suomen alkeet 3 (iltapäivä) 1201218

Kräkin talo
Ma ja Ke 10.00–11.30 / 15.30-17.00 
28.2.–6.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 18.2.

Kurssi on jatkoa kurssille Suomen alkeet 2. Oppitunnit kaksi 
kertaa viikossa. Kurssi sopii myös vuorotyössä oleville. Voit 
tulla tunnille aamulla tai iltapäivällä, miten työvuoroihin sopii. 
Ilmoittaudu siihen ryhmään, jossa käyt useammin. Kurssi on 
ilmainen niille, joilla on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. 
Oppikirjana Suomen mestari 1 (Otava, uusi painos 2020). Kirjan 
jokainen hankkii itse. Taitotaso A1.

This course is continuation to Suomen alkeet 2. Lessons twice 
a week. The course is suitable also for those who work in shifts. 
Come in the morning or in the afternoon, depending on your 
working hours. The course is free of charge for those who have 
a valid integration plan. Suomen mestari 1 (Otava, new edition 
2020) will be used as the course book. You need to buy the book 
yourself. Level A1.

Puhutaan suomea!                  1201232

Kräkin talo
Ti 17.00–18.30
18.1.–12.4.
FM Leena Durand
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 14.1.

Keskusteluryhmä alueella asuville ulkomaalaisille. Tule mukaan, 
jos osaat jo aika hyvin perusasiat suomen kielestä, mutta haluat 
oppia puhumaan suomea paremmin. Kurssilla keskustellaan 
suomeksi erilaisista arkielämän aiheista ja ajankohtaisista asioista. 
Kurssin tarkempi sisältö katsotaan opiskelijoiden lähtötason ja 
kiinnostuksen mukaan. Taitotaso A2.

Vi ses!                    1202222

Kräkin talo
Ma 19.00–20.30
17.1.–11.4.
FM Tuula Myllynen
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Ruotsin kielen kurssi, joka sopii parhaiten ruotsia jo vähän 
opiskelleille sekä esim. unohtuneiden koulutietojen 
kertaamiseen. Kirjassa käydään läpi peruskielioppi ja opitaan 
monipuolisesti arkipäivän tilanteissa tarvittavaa sanastoa. 
Keskeisenä tavoitteena on kehittää suullista kielitaitoa ja 
saada rohkeutta käyttää ruotsin kieltä. Oppikirjana on Vi ses!, 
svenska för nybörjare (Otava). Keväällä kerrataan aluksi syksyllä 
opiskeltuja asioita, jonka jälkeen opiskellaan kirjan jäljellä olevat 
kappaleet. Taitotaso A1-A2.

Everyday English 1                1203216

Kräkin talo
Ke 17.15–18.45
19.1.–13.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Alkeistason englannin kurssi noin vuoden kieltä opiskelleille 
tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Everyday English 
1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), josta kevätlukukaudella 
jatketaan kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Stepping Stones 3                1203262

Kräkin talo
To 17.15–18.45
20.1.–21.4.
Opettaja John Swallow
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 14.1.

Sopii englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kielen 
perusasiat ovat jo tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston 
kertaaminen tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti 
puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja sujuvuutta 
puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 3 (Finn Lectura), josta 
keväällä jatketaan kappaleesta 4. Taitotaso B1-B2.

English at Work                1203265

Kräkin talo
To 19.00–20.30
20.1.–21.4.
Opettaja John Swallow
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 14.1.

Do you need to communicate in English at work? This course 
will help you develop the conversation and confidence required. 
Lessons will include practical topics such as: introducing yourself 
and your company, meeting participation, attending or holding 
interviews, delivering presentations, business travel, emails, small 
talk and more. We will speak only English in class and participate 
in activities with others in a similar situation. Materials will be 
provided by the teacher. Level B1-B2.

Hallo! 1                   1204212

Kräkin talo
Ke 17.00–19.00
19.1.–23.3.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Saksan kielen alkeiskurssi, joka sopii kertaukseksi vähän 
enemmänkin saksaa aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että kaikki 
on unohtunut. Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän 
puhekieltä ja selviytymään erilaisista tosielämän tilanteista saksan 
kielellä. Samalla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin 
ja elämänmenoon. Oppikirjana Hallo! 1, Saksaa aikuisille (Finn 
Lectura), josta keväällä jatketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Saksan kertaus                  1204233

Kräkin talo
Ke 19.15–20.45
19.1.–23.3.
HuK Annika Pelto
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 10.1.

Oletko jo opiskellut saksaa pari kolme vuotta? Osaatko jo 
saksan alkeet, mutta kaipaat kertausta monipuolisemman 
sanaston ja haastavamman kieliopin muisteluun? Tällä kurssilla 
kerrataan muun muassa perfekti, akkusatiivi ja datiivi sekä 
paljon arkisanastoa kuunnellen, puhuen ja pelaillen. Opettajan 
materiaali. Taitotaso A2.

Chez Olivier 1                  1205212

Kräkin talo
Ke 19.00–20.30
19.1.–13.4.
FM Terttu Viinikkala
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Ranskan kielen alkeistason kurssi. Sopii kertaukseksi myös 
vähän ranskaa jo aiemmin opiskelleille, jos tuntuu että kaikki 
on unohtunut. Kurssilla harjoitellaan erilaisissa arkielämän 
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Chez Olivier 
1, Ranskaa aikuisille (Finn Lectura), josta kevätlukukaudella 
jatketaan kappaleesta 5. Taitotaso A1.

Kurkistus venäjään                1206201

Kräkin talo
Ma 17.15–18.45
7.2.–14.3.
FM Sanna Mäkelä
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 31.1.

Haluaisitko tutustua venäjän kieleen? Olisiko kiva tajuta edes 
vähän mitä kylteissä lukee? Oppia edes muutama venäläinen 
kirjain ja miten ne kaikki suhisevat ”ässät” oikein kuuluisi sanoa? 
Ehkä jatkossa haluaisit oppia venäjää vähän enemmänkin, mutta 
tällä lyhytkurssilla pääset alkuun. Tällä kurssilla tutustumme 
venäjän aakkosiin ja ääntämisen saloihin, rennosti ja ilman 
paineita! Saatat jopa oppia muutaman sanankin - tervehdyksiä, 
numeroita yms. Lyhytkurssi.

Buenas migas 1                1207212

Kräkin talo
Ma 19.00–20.30
17.1.–11.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Syksyllä alkanut espanjan alkeiskurssi, jolla harjoitellaan 
ääntämistä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä 
erilaisissa arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. 
Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava), kappaleesta 5. Taitotaso A1.

Puu- ja metallityö           1104252

Pohitullin koulu to 20.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 33 €

Puu- ja metallityö           1104253

Kalannin yläkoulu ke 19.1. klo 18.00–20.15, kevään 
maksu 33 €

Huonekalujen kunnostus      1104254

Pohitullin koulu ti 11.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 40 €

naisten puutyöpaja          1104259

Pohitullin koulu ke 19.1. klo 18.00–21.00, kevään 
maksu 40 €
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UUSIKAUPUnKI

Huomaa myös kulttuuripuolen lyhytkurssi 
(katso s. 5)

Viron kulttuuria ja  
maantuntemusta  
matkailijalle, Laitila         1302139

Huomaa myös käytännön taitojen 
lyhytkurssi (katso s. 19)

Kiinalainen teeperinne   8102213

Oriste!              1298244

Kräkin talo
Ti 18.45–20.15
18.1.–12.4.
Opettaja Sari Kuusisto
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Jatkokurssi kreikkaa pari kolme 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), josta 
kevätlukukaudella jatketaan kappaleesta 10. Taitotaso A1.

Kurkistus kiinan kieleen       1298270

Kräkin talo
La 10.00–12.30
5.–19.3.
Opettaja Shan Lin
Kurssimaksu: 16 € - Ilm. päättyy 28.2.

Haluaisitko osata edes muutaman sanan kiinaa, maailman puhutuinta 
kieltä? Maaliskuussa kolmena lauantaina pidettävällä kurssilla 
tutustutaan tähän aivan erilaiseen kieleen ja opiskellaan helppoja 
perussanoja ja fraaseja. Opetuskielenä on suomi, mutta apukielenä 
tarvittaessa englanti. Lyhytkurssi. Mikäli kiinnostusta on, on tulevana 
syksynä mahdollista järjestää myös pitempi kiinan kurssi.

Tietokoneen kertauskurssi  3401251

Kräkin talo, ATK 
To 17.00–20.15 
3.–24.3. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 22 €  - Ilm. päättyy 18.2. 

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamista, 
kuten Windowsin ja omien tiedostojen hallintaa, sekä internetin 
hyötykäyttöä. Kurssilla tutustutaan lisäksi internetverkossa oleviin 
kaikille kansalaisille suunnattuihin hyödyllisiin palveluihin, kuten 
esimerkiksi pankkipalveluihin ja terveyspalveluihin (oma kanta, 
labran ajanvaraukset). Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien 
toiveitten mukaisia aiheita. Voit myös käyttää kurssilla omaa 
kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla. Opetustilan 
langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös 
omalla koneella.

Tietotekniikka

Tutustu pilvipalveluihin ja  
ilmaisiin online-sovelluksiin   3401252

Kräkin talo, ATK 
To 17.00–20.15 
14.–21.4. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 14 € - Ilm. päättyy 7.4. 

Google ja Microsoft tarjoavat ilmaisen sähköpostin lisäksi 
pilvitallennuksen ja internetverkossa ilmaiseksi toimivia hyödyllisiä 
online-sovelluksia, jotka mahdollistavat mm. yleisimpien 
asiakirjojen ja taulukoiden luonnin ja etenkin kuvien tallennuksen 
pilvipalveluihin, sekä niiden jakamisen myös tarvittaessa muille. 
Kurssilla tutustutaan pilvipalveluihin ja esimerkiksi kuvien ja 
tiedostojen jakamiseen muille verkon kautta, sekä osin ilmaisiin 
online-ohjelmiin. Kurssilaisille voidaan luoda myös tarvittaessa 
palveluiden käyttöön oma Googlen tai Microsoftin tili eli tunnus, 
joka toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoitteena. Oman 
kannettavan tietokoneensa ja älypuhelimensa voi ottaa mukaansa, 
jota voi käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla. Opetustilan 
langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös 
omalla koneella.

Oman koneen päivitykset ja  
tietoturva kuntoon              3401253

Kräkin talo, ATK 
To 17.00–20.15 
28.4.–5.5. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 18 € - Ilm. päättyy 21.4.  

Onko tietoturva kunnossa ja tietoturvapäivitykset ajan tasalla 
omalla koneellani? Mistä voin ladata ja asentaa ilmaisen 
tietoturvaohjelman? Miten tarkistan koneeni mahdollisilta 
viruksilta? Kurssilla tutustutaan tietokoneen tietoturvalliseen 
käyttöön ja verkkoasiointiin ja käyttöjärjestelmän ja ohjelmien 
tarpeellisiin päivityksiin, sekä tarjolla oleviin ilmaisiin 
tietoturvaohjelmiin ja verkon online-tarkistuksiin. Voit ottaa 
kurssille mukaan oma kannettavan tietokoneesi, ja käyttää sitä 
kurssilla, mutta voit käyttää halutessasi myös opetustilan koneita. 
Opetustilan langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin 
käytön myös omalla koneella.

Tee asiakirjat ja käsittele  
valokuvat ilmaisohjelmilla   3401254

Kräkin talo, ATK 
Ke 17.15–20.30 
6.–27.4. 
FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori 
Petri Puukki 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 29.3.  

Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset kaikille ilmaisella 
LibreOfficella, sekä myös käsitellä valokuvat ilmaisella Gimp 
kuvaohjelmalla. Kurssilla pääset tutustumaan ilmaiseen ja 
monipuoliseen ammattitason toimisto-ohjelmaan, sekä 
kuvankäsittelyohjelmaan ja niiden peruskäyttöön. Voit ottaa 
kurssille mukaan oma kannettavan tietokoneesi, johon asennetaan 
opettajan ohjaamana kyseiset ohjelmistot ja käytetään sitä myös 
opiskelun aikana, mutta voit käyttää halutessasi myös opetustilan 
koneita. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa tarvittavan 
internetin käytön myös omalla koneella.

Käsittele ja muokkaa videoita 
ilmaisohjelmalla           3401261

Kräkin talo, ATK 
La 10.30–15.15, Su 10.30–15.15 
14.–15.5. 
Tradenomi Kai Åkerfelt 
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 5.5. 

Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia editoimaan 
videomateriaalia. Tavoitteena on perehtyä videoeditoinnin 
maailmaan ja antaa perusvalmiudet aiheeseen liittyvien 
ohjelmistojen käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. 
Videomateriaalia voi kuvata älypuhelimella, digikameralla tai 
videokameralla. Videonkäsittelyn perusteita harjoitellaan ilmaisella 
HitFilm -videonkäsittelyohjelmalla. 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 kaikenikäisille videoeditoinnista kiinnostuneille, tietokoneen 
peruskäyttötaidot antavat riittävän pohjan. Oma kannettava 
tietokone kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta voit käyttää myös 
opetustilan tietokoneita kurssin aikana. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.

Älypuhelimen käytön kertausta 
(Android, iPhone)           3401262

Kräkin talo, ATK 
Ma 17.00–20.15 
7.–14.3. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 14 € - Ilm. päättyy 28.2.

Kurssilla kerrataan älypuhelimen käyttöä ja erilaisia hyödyllisiä 
käyttötapoja, kuten viestien ja yhteystietojen hallintaa, älylaitteilla 
kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalenterin käyttöä, sekä netin 
ja sähköpostin hyötykäyttöä, sekä kuvien siirtoa älylaitteesta 

Buenas migas 1, jatko            1207215

Kräkin talo
Ma 17.15–18.45
17.1.–11.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Espanjan alkeistason kurssi noin vuoden verran kieltä opistossa 
opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla opitaan 
kielen perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa 
arkipäivän ja matkailun viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. 
Oppikirjana Buenas migas 1 (Otava), kappaleesta 8. Taitotaso A1.

Perfecto! 2                       1207224

Kräkin talo
Ke 12.00–13.30
19.1.–13.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

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

Buenas migas 3                      1207232

Kräkin talo
Ti 19.00–20.30
18.1.–12.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

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 
erilaisissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas 
migas 3 (Otava), kappaleesta 4. Taitotaso B1.

repasa y conversa en español  1207242

Kräkin talo
Ti 17.15–18.45
18.1.–12.4.
FM Päivi Ruusuvuori, Yuli Reunamo
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

¿Has estudiado español bastante pero recuerdas poco? ¿Tienes 
miedo al expresarte en español porque todavía no sabes bien 
las reglas y usos del idioma? Si quieres hablar en español más 
con fluidez este curso está dirigido para tí. Puedes refrascar la 
gramática y aumentar tu vocabulario a través de diferentes temas 
con una profesora, y mejorar tu expresión oral conversando de 
las mismas cosas con la profesora del idioma nativo.

Oletko opiskellut espanjaa jo useamman vuoden, mutta sanat 
eivät tule tarvittaessa mieleen? Pelkäätkö käyttää espanjaa, 
koska et vielä osaa hyvin kielen kaikkia sääntöjä? Jos haluat 
oppia puhumaan sujuvammin espanjaa, tämä kurssi on 
tarkoitettu sinulle. Suomalaisen opettajan kanssa kerrataan 
rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, jonka jälkeen suullista 
kielitaitoa kehitetään puhumalla samoista teemoista espanjaa 
äidinkielenään puhuvan opettajan kanssa.

Bella vista 1                      1208222

Kräkin talo
To 17.45–18.45
13.1.–7.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Alkeistason kurssi kaikille italian kielestä kiinnostuneille. Kurssi 
sopii parhaiten kielen alkeita jo vähän osaaville, mutta mukaan 
voi tulla, vaikka ei olisi ennen italiaa opiskellut, kunhan alussa 
on valmis opiskelemaan vähän tavallista ahkerammin. Kurssilla 
opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa, matkaillessa ja 
erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Bella 
vista 1 (Sanoma Pro). Aluksi kertaamme kirjan alkuosan tärkeimmät 
asiat, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Italian kertaus – In viaggio   1208232

Kräkin talo
To 19.00–20.30
13.1.–7.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

Italian kertaus- ja aktivointikurssi, joka on tarkoitettu kieltä 
pari kolme vuotta opistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Kurssilla kerrataan italian perusrakenteita ja sanastoa 
sekä aktivoidaan erityisesti suullista kielitaitoa. Kurssin 

perusmateriaalina on uusi matkailuaiheinen oppikirja In viaggio 
(Finn Lectura), jota käymme melko ripeään tahtiin. Tämän lisäksi 
käytössä on muuta oheismateriaalia, jonka avulla harjoittelemme 
myös hieman vaativampia rakenteita, esim. menneitä aikamuotoja. 
Taitotaso A1-A2.

Viron kielen alkeita  
matkailijalle             1298221

Kräkin talo
Pe 17.00–19.30, La 10.00–13.30 
4.–12.2.
FM Karmen Tomson
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 28.1.

Kiinnostaako sinua matkailu Virossa? Haluaisitko käyttää matkoilla 
viron kieltä? Jos vastasit kyllä, olet lämpimästi tervetullut 
matkailijalle suunnatulle viron kielen alkeiskurssille, joka pidetään 
parina viikonloppuna helmikuussa. Kurssilla opit kahvilassa, 
hotellissa ja muissa matkailuun liittyvissä paikoissa tarvittavaa 
sanastoa. Tutustut hieman myös viron kielen perusrakenteisiin. 
Lisäksi saat vinkkejä Viron matkailukohteista. Opettaja on kotoisin 
Virosta. Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.
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Eläkeläisille älypuhelimen  
kertauskurssi (Android, iPhone)      
                      3401284

Kräkin talo, ATK 
Ti 10–13.15 
12.–19.4. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 7 € - Ilm. päättyy 5.4. 

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

Eläkeläisille tiedot talteen  
ja ohjelmat ajan tasalle               
              3401285

Kräkin talo, ATK 
Ma 10–13.15, To 10–13.15 
9.–12.5. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 7 € - Ilm. päättyy 2.5. 

Miten varmuuskopioin tärkeät valokuvani tai tiedostoni 
muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Ovatko koneeni kaikki 
päivitykset ajan tasalla? Kurssiaamuina tutustutaan tietokoneen 
tärkeisiin perusasetuksiin, koneen siivoamiseen ylimääräisistä ja 
turhista tiedostoista sekä ohjelmista. Lisäksi tutustutaan tarjolla 
oleviin ilmaisiin toimisto- ja apuohjelmiin, niiden turvallisiin lataus- 
ja asennuspaikkoihin, sekä Windowsin ja ohjelmien tarpeellisiin 
päivityksiin. Kurssille voi ottaa mukaan myös oman kannettavan 
tietokoneensa. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa 
tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.

Eläkeläisille sosiaalinen media 
tutuksi                         3401285

Kräkin talo, ATK 
Ti 10–13.15 
26.4.–3.5. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 7 € - Ilm. päättyy 19.4. 

Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median palveluihin, kuten 
Facebookiin ja hieman myös Instagramiin ja Twitteriin. Facebookin 
avulla voit olla yhteydessä kätevästi sukulaisiisi tai ystäväpiiriisi, 
sekä seurata erilaisia ryhmiä jotka liittyvät omiin harrastuksiin 
tai mielenkiinnon kohteisiin. Somea voi myös käyttää monilla eri 
laitteilla, kuten tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla, Kurssilla 
luodaan myös ohjatusti tarvittaessa oma tili eli tunnus Facebookiin, 
sekä muihin sosiaalisen median palveluihin. Kurssilla tutustutaan 
myös some-palveluiden käyttäjien tarpeellisiin tietosuoja-asetuksiin. 
Tule kurssille rohkeasti mukaan, sillä aikaisempaa kokemusta 
sosiaalisen median käytöstä ei tarvita. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön omalla kannettavalla 
tietokoneellasi, jonka voit ottaa myös kurssille mukaasi.
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Katso myös Kotlin -ohjelmointikurssit 
Etäopetus-osiosta s. 4

Eläkeläisille atk:n  
alkeiskurssi                3401281

Kräkin talo, ATK 
Ma 10–13.15, Ke 10–13.15 
24.1.–2.2. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 18.1.

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön 
perusasioihin, kuten tietokoneen peruskäyttöön. Kurssilla 
tutustutaan myös internetin ja sähköpostin peruskäyttöön. 
Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei välttämättä 
edellytetä. Kurssi sopii aivan aloittelijoillekin, ja myös tietokoneen 
käyttötaitonsa unohtaneille. Voit myös käyttää kurssilla myös 
omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnalla, ja 
saat myös tärkeitä vinkkejä oman koneen käytön lisäksi omien 
laitteiden tietoturvallisesta käytöstä. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.

Eläkeläisille kuvankäsittelyn  
kurssi (PhotoFiltre, Photoshop  
Elements)                3401282

Kräkin talo, ATK 
Ti 10–13.15 
1.–22.3. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 17.2. 

Kurssilla opit siirtämään kuvat kamerasta tai puhelimesta 
tietokoneelle käsiteltäväksi. Saat myös oppia digitoitujen kuvien 
käsittelystä, kuten kuvien paranteluista ja korjailuista, sekä 
tallentamisesta haluttuun muotoon eri tallennusvälineille. Lisäksi 
saat tietoa tarvittavista laitteista ja osin ilmaisistakin ohjelmista, 
joita tarvitaan valokuvien käsittelyssä. Kurssille voi ottaa mukaan 
oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa 
ohjatusti kurssin aikana ilmaiset kuvankäsittelyohjelmistot, sekä 
oman kameransa, puhelimensa tai muun tallennusvälineensä 
joka sisältää omia kuvatiedostoja. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.

Eläkeläisille älypuhelimen  
alkeiskurssi (Android, iPhone)      
                      3401283

Kräkin talo, ATK 
Ma 10–13.15, Ke 10–13.15 
7.–14.2. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 9 € - Ilm. päättyy 31.1.  

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien 
peruskäyttöön, kuten normaaliin soittamiseen ja yhteystietojen 
hallintaan, viestittelyyn, kuvaamiseen, sekä internetin ja 
sähköpostin käyttöön. Lisäksi tutustutaan erilaisiin hyödyllisiin 
älylaitteen ohjelmiin eli appeihin. Oma älypuhelin kannattaa ottaa 
mukaan kurssille, mutta kurssille voi toki osallistua, vaikka vielä 
harkitsisi sellaisen ostamista, sillä kurssilla saat myös hyviä neuvoja 
ja hankintavinkkejä.

Käytännön taidot
rannikkolaivurikurssi          5102257

Pohitullin koulu
To 18.00–20.00
20.1.–13.4.
Saaristo- ja Rannikkolaivuriopettaja Raimo Laaksonen
Kurssimaksu 40 € - Ilm. päättyy 10.1.

Rannikkolaivurikurssi antaa sinulle valmiudet liikkua kauniin 
saaristomme ulkoreunalla tai lähteä tutustumaan Itämeren 
alueeseen laajemminkin. Jos veneilyn perusasiat ovat sinulle jo 
tuttuja esim. Saaristolaivurikurssin kautta, on Rannikkolaivurikurssi 
oikea tapa laajentaa osaamistasi; miten määrität kulkemasi reitin 
käyttäen apuna mm. paikanmäärityksen uusia menetelmiä, miten 
sorto otetaan huomioon ja miten käytät veneesi kompassia 
ja muita merenkulun laitteita. Pystyt määrittämään oman 
sijaintisi saariston ulkolaidalla käyttäen apuna maamerkkejä 
ja merenkulun elektronisia laitteita. Pystyt kirjaamaan reittisi 
merikartalle ja tekemään tarvittavat kurssimuutokset. Osaat 
tunnistaa ja arvioida sääilmiöitä, opit mitä eri merenkulkijoiden 
sääpalveluja on tarjolla ja tiedät, mitä tulee ottaa huomioon 
ulkomailla veneillessä. Tutustutaan myös 1.7.2021 päivitettyyn 
Vesiliikennelakiin. Kurssin sisältö vastaa Suomen Navigaatioliiton 
Rannikkolaivurin tutkintovaatimuksia ja antaa hyvät 
valmiudet osallistua Rannikkolaivurintutkintoon (22.4.), jonka 
hyväksyttävästi suoritettuasi saat Rannikkolaivurin todistuksen. 
Tutkintoon osallistuminen edellyttää Saaristolaivurikurssin 
tutkinnon suorittamista. Kurssilla tarvitset merenkulun välineitä, 
joita myöhemmin voit käyttää veneillessäsi saaristossa. Välineet 
voit ostaa yhteishankintana kurssin alussa. Tarvitset myös 
muistiinpanovälineet, laskimen ja n. 30 cm viivaimen.

rannikkolaivurin radiokurssi 
(meri-VHF-kurssi)           5102259

Kräkin talo
La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
26.–27.3.
Ari Virrankoski
Kurssimaksu 18 € - Ilm. päättyy 17.3.

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

Kiinalainen teeperinne          8102213

Kräkin talo
La 10.00–13.30
22.–29.1.
Shan Lin
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 14.1.

Tutustutaan kiinalaisen teen historiaan, teeperinteeseen, 
-taiteeseen ja teeseremoniaan. Saadaan tietoa teen merkityksestä 
ja terveyshyödyistä, ennen kaikkea päästään maistelemaan 
kiinalaisia teemakuja. Lyhytkurssi. Maistelut sisältyvät kurssin 
hintaan.

Huomaa myös kielten lyhytkurssi (katso s. 18)

Kurkistus kiinan kieleen   1298270

Huomaa myös Laitilan viinikurssit (katso s. 10)

ranskalaisia punaviinejä 1 8102126

ranskalaisia valkoviinejä   8102127

ranskalaisia punaviinejä 2  
- Viinikurssi                   8102214

Kräkin talo
To 18.00–20.00
24.3.
Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 17.3.

Matka Ranskan halki jatkuu, vuorossa Beaujolais - muutakin kuin 
Nouveau! Lisäksi katsaus Rhönen laakson eteläpäähän, kohti 
Välimerta! Kaikki viinit ovat peräisin yksityisiltä pientuottajilta. 
Maistelumaksu 20 € maksetaan kurssin yhteydessä käteisellä 
opettajalle

Kuohuvaa ranskalaiseen tapaan  
- Viinikurssi                   8102215

Kräkin talo
To 18.00–20.00
28.4.
Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 21.4.

Ranska loi perustan maailman kaikille kuohuville, ja ansaitsee siitä 
tunnustuksen. Kurssilla luonnollisesti juhlajuomien kuningatar, 
samppanja, mutta maisteltavana myös muita oivia esimerkkejä 
muilta tuotantoalueilta. Maistelumaksu 20 € maksetaan kurssin 
yhteydessä käteisellä opettajalle.

Syksyltä jatkuva  
käytännön taitojen kurssi:

Mukaan mahtuu vielä.

Puutarhapiiri                   7103201

Coworking-tila Messi, Koulukatu 7, 1. kerros
Ke 19.1. klo 18.00–19.45, kevään maksu 24 €
Kevään kokoontumiset: 19.1., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3., 
13.4., 4.5., 18.5. ja 8.6. 

tietokoneelle ja pilvipalveluihin tallentamista. Lisäksi kerrataan 
älypuhelimien päivitysten ja tietoturvan ajan tasalla pitämistä, 
suosittujen appien eli ohjelmien käyttöä, sekä niiden hallittua 
asentamista ja poistamista. Oma älypuhelin latureineen ja 
kaapeleineen kannattaakin ottaa mukaan kurssille.

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401271

Kräkin talo, ATK 
Ma 17.00–20.00 
10.1.–16.5. 
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan 
ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman 
tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda 
myös oman tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. 
Kokoontumiskerrat ovat 10.1., 17.1., 28.3., 2.5., 16.5., Pajalle 
voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin 
tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan 
käteisellä paikalle tultaessa.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille niille 
kursseille ja luennoille, joille aiot osallistua! 
Ilmoittaudu myös, vaikka olisit tulossa vain 

tutustumaankin kursseille! Näin korona-aikaan 
opiston pitää tietää kaikki kursseilla olijat.
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Syksyltä jatkuvat  
liikunnan kurssit:
Lähes kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan 
uusiakin opiskelijoita.

Päiväjooga                    8301200

Ugin Työväentalo Ke 12.1. klo 15.45–17.15. kevään 
maksu 28 €

Karate nuorille           8301201

Uimahallin judosali/Uki To 20.1. klo 16.00–17.00, 
kevään maksu 15 €

Jooga                    8301202

Novidan liikuntasali Ti 18.1. klo 19.00–20.30, kevään 
maksu 25 €

Äijäjooga                   8301203

Novidan liikuntasali Ma 17.1. klo 18.30–20.00, kevään 
maksu 25 €

Muistijooga           8301206

Novidan liikuntasali Ma 17.1. klo 17.00–18.30,12.1., 
kevään maksu 12 €

Liikunta ja terveys

Liikunta
Parkour nuorille alkaen 9 v,  
Kevät                            8301252

Retkikohteet (Uusikaupunki) 
Ti 17.00–18.30 
19.4.–14.6.
Koulunkäynnin- ja Parkourin ohjaaja William Mäki 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy: 12.4. 

Parkour on laji, joka kehittää koko kehoa monipuolisesti ja 
auttaa ympäristön hahmottamisessa sekä erityisesti tasapainon 
kehityksessä. Tämä kurssi on tarkoitettu jo perusasiat osaavalle 
parkourin harrastajalle. Meillä on tarkoitus kehittää sekä kerrata jo 
opittuja liikkeitä, sekä harjoitella hieman haasteellisempia liikkeitä 
ja kehittää omaa kykyä hahmottaa ympäristöä niin, että opit 
itsenäisesti valitsemaan erilaisia reittejä tai ”linjoja” ympäristöstä. 
Kurssilaisella on hyvä olla mukana vettä ja joku pieni välipala. Lajia 
pystyy harrastamaan jos on ulkoliikuntaan sopivat kengät (kevyet 
kengät) sekä liikunnalliset, säähän sopivat vaatteet. Ensimmäinen 
kokoontumispaikka Leijonapuisto. Lyhytkurssi.

Parkour, Kevät                    8301253

Retkikohteet (Uusikaupunki) 
La 11.00–12.30 
23.4.–14.5. 
Parkour-ohjaaja William Mäki 
Kurssimaksu 18 € - Ilm. päättyy 19.4. 

Parkour on laji, joka kehittää koko kehoa monipuolisesti ja 
auttaa ympäristön hahmottamisessa sekä erityisesti tasapainon 
kehityksessä. Laji soveltuu aloittelijoille ja jo liikunnallisesti 
osaaville nuorille ja aikuisille. Kurssin tarkoituksena on innoittaa 
liikkumaan luovasti ja vapaasti, sekä hahmottamaan ympäristön 
mahdollisuuksia liikkumisen kannalta. Opit ylläpitämään 
omaa fyysistä terveyttä, sekä kehittymään Parkourin taidoissa. 
Kurssilaisella on hyvä olla mukana vettä ja joku pieni välipala. 
Lajia pystyy harrastamaan jos on ulkoliikuntaan sopivat kengät 
(kevyet kengät) sekä liikunnalliset, säähän sopivat vaatteet. 
Kokoontumispaikka Pohitullin koulu. Lyhytkurssi.

Kuntosaliharjoittelua nuorille  
14 v. alkaen                   8301254

Uudenkaupungin uimahallin kuntosali 
Ti 15.00–16.15 
18.1.–12.4.
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 45 € - Ilm. päättyy 12.1. 

Hei sinä nuori, joka haluat kehittää lihasvoimaasi ja oppia 
kuntosaliharjoittelua, joka on kehittävää, hauskaa ja motivoivaa! 
Tällä kurssilla opit erilaisia lihaskuntoharjoituksia, jotka kehittävät 
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 vaikutusta ja huomioimaan omaa kehittymistä 
kokonaisvaltaisesti. Kurssi sopii kaikille nuorille, jotka haluavat 
aloittaa kuntosaliharjoittelun tai sinulla voi jo olla vähän 
kokemusta siitä, mutta haluat nostaa harjoittelusi uudelle tasolle. 
Kurssimaksu pitää sisällään sisäänpääsyn kuntosalille.

Feldenkrais -työpaja teemalla 
hengitys                    8301255

Seikowin koulu, liikuntasali 
La 10.00–13.00 
22.1. 
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 18.1. 

Tiedämme, että elämämme on riippuvainen kyvystämme hengittää, 
mutta emme välttämättä tietoisesti ajattele miten tapamme 
hengittää ja sen laatu ovat yhteydessä myös elämämme laatuun. 
Saatamme tarpeettomasti ja tiedostamattamme hengittää 
rajoittuneesti, johtuen esim. kivusta tai vanhasta tottumuksesta. 
Työpajassa voit liikkeen avulla, ohjaajan sanallisessa opastuksessa, 
oppia tulemaan tietoiseksi vapaan ja täyden hengityksen esteenä 
olevista lihasjännityksistä ja vanhoista tottumuksistasi. Selkiyttämällä 
kehonkuvaasi ja palauttamalla liikkeen avulla kehon luonnolliset 
yhteydet, voit oppia hengittämään vapaammin ja syvemmin. 
Työpaja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita pysähtymään 
tutkimaan omaa hengitystä hienovaraisen liikkeen avulla.

Intuitiivisen tanssin työpaja 8301256

Seikowin koulu, liikuntasali 
La 13.00–15.00 
22.1. 
Johanna Lapinniemi 
Kurssimaksu 12 € - Ilm. päättyy 18.1. 

Intuitiivisen tanssin työpajassa sinulla on tila ja vapaus heittäytyä 
omaan liikkeeseen ja tanssiin. Tunneilla herkistymme kuuntelemaan 

itsessämme asustavaa liikettä ja sitä miten voit antaa erilaisten 
impulssien, kuten musiikin, sanallisten ohjeiden ja mielikuvien 
kuljettaa sinua. Tunneilla tanssi on tutkivaa ja hetkessä tapahtuvaa 
omaa liikettä ja jokainen voi tehdä sitä omalla tyylillään ja omista 
lähtökohdistaan käsin. Leikittelemme liikkeen erilaisilla laaduilla ja 
opit tunnistamaan sitä mitä kehosi kaipaa juuri nyt. Intuitiivinen 
tanssi vahvistaa kehontuntemusta ja läsnäoloa ja se sopii kaikille, 
jotka haluavat heittäytyä oman tanssin ja liikkeen virtaan! Ota 
mukaan liikkumiseen sopivat rennot vaatteet ja oma alusta.

Erkkajooga            8301208

Uimahallin judosali Ke 19.1. klo 17.00–18.00 Joka 
toinen viikko, kevään maksu 13 €

Hyvinvointia  
joogasta                    8301204

Ugin Työväentalo Pe 21.1. klo 12.00–13.30, kevään 
maksu 18 €

Eläkeläisten liikunta,  
miehet                    8301211

Ugin Työväentalo Ti 18.1. klo 10.20–11.05, kevään 
maksu 16 €

Eläkeläisten liikunta,  
naiset                    8301209

Ugin Työväentalo Ti 18.1. klo 9.30–10.15, kevään 
maksu 16 € 

Box & Booty                   8301212

Novidan liikuntasali To 13.1. klo 17.00–18.00, kevään 
maksu 20 €

Tanssillinen kuntojumppa    8301213

Novidan liikuntasali To 13.1. klo 18.00–19.00, kevään 
maksu 20 € 

Jooga, Lokalahti           8301232

Lokalahden koulu To 13.1. klo 19.00–20.30, kevään 
maksu 29 €
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Katso myös liikunnan ja terveyden  
etäkurssit Etäopetus-osiosta s. 4-5

Terveys ja ensiapu
SPr Ensiapukurssi 1® (16 t)  
lähikoulutus, päiväkurssi     6101216

Ystävän tupa, Alinenkatu 26
Ti 8.30–15.30, Ke 8.30–15.30
12.–13.4.
TtL Elina Männistö
Kurssimaksu 61 € - Ilm. päättyy 4.4.

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun 
antamisen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä 
auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa 
sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: 
toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman/elottoman henkilön 
tunnistaminen ja ensiapu sekä sairauskohtauksien tunnistaminen 
ja ensiapu. Lisäksi tapaturmien ensiapu, ennalta ehkäisy ja 
terveyden edistäminen. Ensiapukurssi EA 1® -todistus on voimassa 
3 vuotta (selainpohjainen mobiilikortti, sisältyy kurssimaksuun). 
Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollista ja ensiapupätevyyden 
saa vasta kun koko kurssi on suoritettu. Ilmoita ilmoittautumisen 
yhteydessä sähköpostiosoite, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta 
kurssisuorituksesi voidaan kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. 
Huom! Hätäensiavun (8t) kertaaminen on mahdollista 
osallistumalla ensimmäiseen kurssipäivään 12.4., ilmoita asiasta 
toimistoon! Hätäensiavun kurssimaksu 36 e. Lyhytkurssi.

SPr Ensiapukurssi 1® (16 t) 
lähikoulutus, iltakurssi        6101217

Ystävän Tupa, Alinenkatu 26
Ti 17.00–20.00, Ke 17.00–20.00
1.–9.3.
TtL Elina Männistö
Kurssimaksu 61 € - Ilm. päättyy 18.2.

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun 
antamisen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä 
auttamisrohkeutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa 
sekä arjen pienemmissä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: 
toiminta auttamistilanteessa, tajuttoman/elottoman henkilön 
tunnistaminen ja ensiapu sekä sairauskohtauksien tunnistaminen 
ja ensiapu. Lisäksi tapaturmien ensiapu, ennalta ehkäisy ja 
terveyden edistäminen. Ensiapukurssi EA 1® -todistus on voimassa 
3 vuotta (selainpohjainen mobiilikortti, sisältyy kurssimaksuun). 
Läsnäolo joka kurssikerralla on pakollista ja ensiapupätevyyden 
saa vasta kun koko kurssi on suoritettu.  Ilmoita ilmoittautumisen 
yhteydessä sähköpostiosoite, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta 
kurssisuorituksesi voidaan kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. 
Huom! Hätäensiavun (8t) kertaaminen on mahdollista 
osallistumalla kahteen ensimmäiseen kertaan, ilmoita asiasta 
ennakkoon toimistoon! Kertaajien kurssimaksu sisältäen 
ensiaputodistuksen 36 e. Lyhytkurssi.

Hyvinvointi-ilta:  
Suolisto terveeksi          8302269

Kräkin talo
To 17.00–19.00
20.1.
Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK Jennica Vesola
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 13.1.

Olet jo varmasti kuullut, kuinka tärkeä suoliston terveydentila 
on sinulle. Suoliston terveydentila heijastelee koko kehoon, 
sekä mieleen. Ruoansulatusongelmat, vatsakivut, ilmavaivat, 
vatsan turpoilu, ripuli, ummetus sekä niistä seuraavat krooniset 
sairaudet ovat osa meidän monen arkea. Mitä tarkoittaa jos 
suoli ”vuotaa”? Tiesitkö, että myös mielen kokemat asiat kuten 
jatkuva väsymys, muisti-ongelmat ja uupumus kielivät suoliston 
epätasapainotiloista. Sanotaan, että Terve suoli- Terve mieli. 
Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä! Miten juuri sinä voit 
kohentaa suolistosi terveydentilaa? Kurssilla käymme läpi syitä 
ja seurauksia suoliston terveysongelmista. Sekä konkreettisia 
keinoja sinun terveytesi edistämiseen. Huom! Ilmoittaudu 
ennakkoon, koska opetustila on rajallinen.

Luento: Seis selkäkivuille - itse-
hoidolla eteenpäin     8302280

SiHy:n Demotila
Ti 18.00–19.30
1.3.
Fysioterapeutti Ina Vihiniemi
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 1.3.

Kahdeksan kymmenestä aikuisesta tuntee selkäkipuja 
elämänsä aikana. Mitä tiedämme selkäkivusta ja miten ottaa 
selkäkipu huomioon arjessa? Tietoa selkäkivun riskitekijöistä, 
syistä ja itsehoitokeinoista. Yhteistyössä Turun TULE-
tietokeskuksen kanssa.

Syksyltä jatkuva  
terveyden kurssi:

Hevostellen - hevostaitoja lapsille 
ja nuorille                           8302230

Omenankukan talli
To 17.3. klo 17.00–18.30, kevään maksu 45 € 

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka 
olisit tulossa vain tutustumaankin 

kursseille! Näin korona-aikaan 
opiston pitää tietää kaikki kursseilla 

olijat.

Luonnonmukainen koti:  
DIy-paja                    8302278

Kräkin talo
Su 17.00–18.30
13.2.
Hanne-Maria Nieminen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 4.2.

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 hyvinvoinnissa. 
Keskustelemme kemikaalittomasta kodista ja valmistamme 
luonnonmukaisia tuotteita eteerisiä öljyjä hyödyntäen: 
pyykkietikkaa, puhdistuspommeja, sokerikuorinta-ainetta 
ja suklaanaamion. Öljyjä ostettavissa kurssin päätteeksi. 
Materiaalimaksu 20e maksetaan suoraan opettajalle.

Eteeriset öljyt arjessa          8302279

Kräkin talo
Su 10.00–15.30
20.3.
Hanne-Maria Nieminen
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 11.3.

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 hyvinvoinnissa. Eteerisiä 
öljyjä käytetään tuoksuteltuna, paikallisesti iholle sekä erilaisissa 
DIY-resepteissä. Ravintolisäöljyillä voi maustaa juomia, ruokia ja 
leivonnaisia. Kurssilla opitaan eteeristen öljyjen käyttötavoista, 
saadaan käyttövinkkejä sekä tuoksutellaan ja maistellaan niitä. 
Öljyjä ostettavissa kurssin päätteeksi.

Kuntojumppa, Lokalahti       8301233

Lokalahden koulu Pe 14.1. klo 19.00–20.30, kevään 
maksu 29 €

Combat fitness           8301240

Uimahallin judosali/Uki To 20.1. klo 17.00–18.00, 
kevään maksu 15 €

Eläkeläisten kevennetty  
jumppa                    8301241

Uimahallin judosali Ti 18.1. klo 15.00–16.00, kevään 
maksu 12 €

Toiminnallinen  
kuntopiirijumppa           8301242

Uimahallin judosali Ti 18.1. klo 16.15–17.00, kevään 
maksu 10 € 

Keskivartalo kuntoon           8301246

Uimahallin judosali Ma 17.1. klo 10.30–11.30, kevään 
maksu 20 €

Aerobinen vesijumppa           8301247

Uudenkaupungin uimahalli Ma 17.1. klo 11.45–12.30, 
kevään maksu 15 €

Aamusalicircuit            8301250

Kuntostudio Naisvoima Ti 18.1. klo 6.30–7.30, kevään 
maksu 20 €

Luento: Uni ja lepo osana  
kokonaisvaltaista  
hyvinvointia          8302281

SiHy:n Demotila
Ti 18.00–19.30
29.3.
Fysioterapeutti Ina Vihiniemi
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 29.3.

Hyvinvoinnin perusta luodaan huolehtimalla kuormituksen 
ja palautumisen tasapainosta. Riittävä ja laadukas uni 
vaikuttaa siihen, jaksammeko liikkua, työskennellä, ylläpitää 
sosiaalisia suhteita ja tehdä hyviä valintoja. Käytännön tietoa 
unesta sekä palautumisen keinoista. Yhteistyössä Turun 
TULE-tietokeskuksen kanssa.
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PyHÄrAnTA

Tanssi ja teatteri

Syksyltä jatkuva  
kuvataiteen kurssi:

Syksyltä jatkuvat  
käden taitojen kurssit:

Syksyltä jatkuvat  
liikunnan kurssit:

Lasten ja nuorten Ateljee 
7–15-vuotiaat                   1103301

Ihoden koulu Ke 12.1. klo 16.00–17.30, kevään 
kurssimaksu 26 € 

Kankaankudonta, Pyhärannan 
Kukola                    1104310

Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila To 13.1. klo 
15.45–18.00, kevään kurssimaksu 33€

Ompelu, Kaukan kyläkoti     1104330

Kaukan kyläkoti Ke 19.1. klo 18.00-21.00 joka toinen 
viikko, kevään kurssimaksu 22 €

Ompelu, Pyhärannan reila   1104331

Reilan koulu To 27.1 klo 18.00–21.00 Joka toinen 
viikko, kevään kurssimaksu 22 €

Kankaankudonta,  
Kaukan kyläkoti            1104342

Kaukan kyläkoti Ti 11.1. klo 15.00–17.15, kevään 
kurssimaksu 30€

nypläys, Pyhärannan Santtio  1104343

Santtion Maininki Ma 17.1. klo 18.00–20.15, kevään 
kurssimaksu 24 €

Köysitöitä  
ja merimiessäkkejä            1104350

Santtion Maininki Ti 11.1. klo 18.15–20.30 Joka toinen 
viikko, kevään kurssimaksu 19 €

Puutyöt, Kaukan  
kyläkoti              1104350

Kaukan kyläkoti Ti 18.1. klo 17.00–20.00, kevään 
kurssimaksu 22 €

Viulunrakennus,  
Kaukan kyläkoti            1104375

Kaukan kyläkoti Ma 17.1. klo 18.00–21.00, kevään 
kurssimaksu 44 € 

Aamujumppa Santtion  
mainingissa           8301321

Santtion Maininki To 13.1. klo 9.00–10.00, kevään 
kurssimaksu 13 €

Tabata, Pyhäranta  
Ihoden koulu           8301323

Ihoden koulu To 13.1. klo 18.00–19.00, kevään 
kurssimaksu 20 €

Ihode Circuit Training,  
Pyhäranta                   8301329

Ihoden koulu Ma 10.1. klo 19.00–20.30, kevään 
kurssimaksu 25 €

Lempeä hathajooga, Ihode   8301330

Ihoden koulu La 15.1. klo 10.45–12.15, kevään 25 €

Kahvakuula, rohdainen        8301332

Rohdaisten koulu Ma 10.1. klo 17.30–18.30, kevään 
kurssimaksu 16 €

Kamppailukerho muksuille  
5–7 v, Ihode                   8301335

Ihoden koulu Ti 11.1. klo 17.00–18.00, kevään 
kurssimaksu 16 €

Junnujen kamppailukerho,  
8–12 -vuotiaat, Ihode              8301336

Ihoden koulu Ti 18.1. klo 18.00–19.00, kevään 
kurssimaksu 20 € 

Tuolijumppa Kaukka,  
Pyhäranta                      8301338

Kaukan kyläkoti Ke 19.1. klo 13.00–14.00, kevään 
kurssimaksu 13€ 

Tuolijumppa Ihode,  
Pyhäranta                     8301339

Ihoden koulu Ke 19.1. klo 14.00–15.00, kevään 
kurssimaksu 13 €

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. 2 

Vakka-opisto tarjoaa myös kevätlukukaudella 
2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta, 
tutustu tarjontaan s. 4-5

Yhteiskunta, historia 
ja luonto

Ilmasto, ruoka ja terveys      3298310

Ihoden koulu
Ke 18.00–20.00 
2.3.
Risto Isomäki 
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 23.2.

Risto Isomäki (s.1961) on tieto- ja tieteiskirjailija, toimittaja 
ja Suomen johtava ympäristöuhkien asiantuntija, joka on 
julkaissut yli 30 tieto- ja kaunokirjaa. Hänelle myönnettiin 
2020 Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto elämäntyöstään 
merkittävänä ja pitkäaikaisena maan, meren ja ilmaston 
tulevaisuuden puolestapuhujana. Isomäen toiminnan ja 
tuotannon keskeisenä teemana on ympäristön tuhoutuminen 
ja ilmastonmuutos. Vuonna 2021 Risto Isomäeltä on ilmestynyt 
kaksi teosta Ruoka, Ilmasto ja terveys sekä Mitä Koronapandemian 
jälkeen. Tulee kuuntelemaan Isomäen mietteitä ja keskustelemaan 
Ihoden koululle.

Perinneillat, Santtio           1301303

Santtion Maininki 
Ti 18.30–20.30 Kerran kuussa
4.1.–5.4.
Luennoitsijana Leena Sammallahti 
Kurssimaksu 8 € kevät

Perinneilloissa Santtion kylätalo Mainingissa muistellaan 
ja keskustellaan lähimenneisyyttä muokanneista ilmiöistä. 
Kuukausittain vaihtuvan keskusteluaiheen teeman esittelee FT 
Leena Sammallahti.
4.1.2022 SODASTA SOTAAN, jäänmurtaja Jääkarhun kirvesmiehen 
ja perheen kirjeenvaihtoa 1939 - 1944 
1.2.2022 RAUHA TUO MIEHEN MAIHIN. Murtaja Sisun kannelta 
kotirantaan Santtiolle.
8.3.2022 HÄVITTÄÄ VAI SAILYTTÄÄ? Pohdintaa säilyneiden 
kirjeiden merkityksestä yksilöille, suvuille ja yhteisöille.
5.4.2022 KIRJEENVAIHTO - KATOAVAA KANSANPERINNETTÄ?

Dinosaurukset ja lohikäärmeet 
-keramiikkaveistokset          1103302

Ihoden koulu
La 10.00–14.00
12.3., 19.3. ja 2.4.
Ala-Olla Merja - Kurssimaksu 10 €

Muovaillaan kivitavarasavesta oman mielikuvituksen mukaan eri 
asennoissa olevia esihistoriallisia dinosauruksia, tarujen lohikäärmeitä 
ja näiden munia. Kurssilla ehtii tekemään joko yhden ison tai 
useamman pienen keramiikkaveistoksen. Kurssi on tarkoitettu lapsille 
ja lapsenmielisille aikuisille. Materiaalimaksu käytetyn saven mukaan 
ja polttomaksu opettajalle. Mukaan eväät ja suojavaate. Kurssi on 
tarkoitettu yli 8-vuotiaille. Kurssi kokoontuu 3 kertaa.

Pyhärannan  
atk-kurssi                    3401351

Rohdaisten koulu 
Ke 17.00–20.00 
2.–30.3.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 16 € - Ilm. päättyy 18.2.

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta 
muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan 
aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan myös kurssilaisten 
toiveiden mukaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Aihealueina ovat 
esimerkiksi sähköpostin ja internetin kertausta, tietokoneen 
hallinta ja tärkeät asetukset, tietokoneen turvallinen siivoaminen 
turhista tiedostoista ja ohjelmista, sekä älypuhelimien 
turvallinen käyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokoneensa, sekä halutessaan lisäksi myös oman 
älypuhelimensa. Koululla on langaton verkko, joka mahdollistaa 
internetin käytön omalla koneellaan.

nukketeatteri            1102301

Ihoden koulu La 15.1. klo 10.00–11.30 Joka toinen 
viikko, kevään kurssimaksu 10 €

Lasten tanssi            1105333

Rohdaisten koulu Su 16.1. klo 18.00–19.00, kevään 
kurssimaksu 17 €

Dance Mix 7–12-v., Ihode        1105334

Ihoden koulu To 20.1. klo 17.00–18.00, kevään 
kurssimaksu 22 €

Taide- ja taitoaineet

Tietotekniikka

Liikunta

Syksyltä jatkuvat kurssit:
Mukaan voi tulla uusiakin opiskelijoita.

Mukaan voi tulla uusiakin opiskelijoita.

Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Kuvataiteet

Käden taidot

Verhoilu, Kaukan kyläkoti    1104383

Kaukan kyläkoti Su 16.1. klo 10.00–15.15 Joka toinen 
viikko, kevään kurssimaksu 30 €
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TAIVASSALO
Taivassalon osastonjohtajana toimii Päivi 
Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähköposti 
paivi.martinsuo@edu.taivassalo.fi
Ilmoittautumiset kursseille 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin 
toimisto puh. 050 420 5266. Opintoseteli-
merkinnällä varustetun kurssin maksu on 
puolet normaalista, ohjelmassa on valmiiksi 
alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 2. 

Vakka-opisto tarjoaa myös kevätlukukaudella 
2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta, 
tutustu tarjontaan s. 4-5

Yhteiskunta, historia 
ja kulttuuri

Perinnepiiri                       1301406

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–20.15 
26.1.–6.4.
TaM Inga Grönlund 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 18.1.

Perinnepiiri alkaa 26.1. Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheina mm. 
taivassalolaiset kylät, rantahuoneet ja rantpuarit ja wanhat valokuvat, 
tunnistusta ja keskustelua aiheista. Huhtikuun lopulla kotiseuturetki.

Luento: Sisilialaisesta  
keittiöstä                                 1302411

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Pe 18.00–19.30 
18.3. 
FM Heidi Amedeo 
Kurssimaksu 6 € - Ilm. päättyy 14.3.

La cucina siciliana Sisilialainen keittiö on maukkaita ruokia ja vahvoja 
makuja pullollaan, eikä ihme! Aurinkoisessa ilmastossa kasvavat niin 
maukkaat vihannekset kuin hedelmät ja Etnan tuliperäisestä maasta 
saadaan aromikkaita viinejä. Monet valloittajat ovat jättäneet jälkensä 
saaren ruokakulttuuriin. Yksi sisilialaisen keittiön tärkeimmistä raaka-
aineista on oliiviöljy, josta myös kuulet luennolla lisää. Tervetuloa 
makumatkalle ja ihastelemaan Sisilian kauniita maisemia!

Kuvataiteet

Käden taidot

Taide- ja taitoaineet

Akvarellimaalauksen  
peruskurssi            1103402

Taivassalon yhtenäiskoulu to 13.1. klo 18.00-20.15, 
kevään maksu 12,50 €

Kudonta             1104410

Taivassalon kudontatupa to 13.1. klo 17.30-20.30, 
kevään maksu 34 €

Tekninen työ            1104470

Taivassalon yhtenäiskoulu ti 11.1. klo 18.00-20.30, 
kevään maksu 32 €

neulepiiri             1104477

Taivassalon yhtenäiskoulu ma 10.1. klo 18.00-20.15, 
kevään maksu 32 €

Syksyltä jatkuva  
kuvataiteen kurssi:

Syksyltä jatkuva  
käden taitojen kurssit:

Mukaan voi tulla uusiakin opiskelijoita.

Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

neulekankaan suunnittelu  
ja valmistus                       1104486

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ke 17.30–20.30 
26.1.–2.3. 
Tekstiiliartesaani Johanna Österman 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 18.1. 

Kurssilla suunnitellaan kaksi- tai kolmivärinen kirjoneulekuvio, joka 
toteutetaan kankaaksi teollisuusneulekoneella. Kangas valmistetaan 
opettajan työhuoneella Taivassalossa. Kankaan materiaalivaihtoehdot 
ovat luomupuuvilla ja villa. Kangasta voi teettää haluamansa määrän. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. Kurssin kokoontumiskerrat ovat 
26.1., 9.2. ja 2.3. Lyhytkurssi.

neulehuovutetut eläimet     1104487

Taivassalon yhtenäiskoulu 
La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
19.–20.3. 
Neulahuovutustaitelija Helena Heinonen 
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 11.3.

Tule huovuttamaan itsellesi upea eläinhahmo villasta. Kurssilla 
tehdään neulahuovuttamalla kolmiulotteinen eläinhahmo yksi isompi 
tai useampi pienempi.  Huovutetaan esimerkiksi lemmikkieläin, 
lintuja ja muita metsän eläimiä. Villa muotoillan huovutusneulan 
avulla  kunnes savutetaan haluttu muoto. Tarvittaessa käytetään esim. 
rautalankaa muotoilun apuna. Lopuksi eläin väritetään ja tehdään 
sille yksityiskohdat. Aikaisempaa kokemusta neulahuovutuksesta 
ei tarvita. Voit tuoda mallikuvan eläimestä mukana ja päättää vasta 
kurssilla, minkä eläimen teet. Opettajalla on esimerkkihahmoja 
mukana, joita voi käyttää myös malleina. Opettajalle maksetaan 
käteisellä 4€ materiaalimaksu, joka sisältää kaikki tarvittavat 
materiaalit.

Keramiikan peruskurssi        1104451

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–20.15 
2.3.–13.4. 
FM, diplomikuvataiteilija Leena Pylkkö 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 18.2. 

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

Ompelun ilta           1104463

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ti 17.30–20.30 
1.–22.3. 
kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
Kurssimaksu 24 € - Ilm. päättyy 18.2. 

Ota aikaa itsellesi ja tule mukaan ompelemaan. Nyt voit ommella 
rauhassa keskeneräisiä töitä valmiiksi, saada ohjausta ompelupulmiin 
tai vaikka opetella saumurin tai kaksoisneulan käyttöä. Uudet 
kankaat on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla 
helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. 
Lyhytkurssi.

nukketalokurssi            1104472

Pyykösen verstas 
To 18.00–20.30 
20.1.–10.3. 
Rannveig Steinthórsdóttir 
Kurssimaksu 30 € - Ilm. päättyy 10.1.

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

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille, joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.
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Jooga                           8301401

Taivassalon nuortenkoti ti 11.1. klo 19.00-20.30, 
kevään maksu 25 €

Ikiliikkujat            8301410

Taivassalon liikuntahalli ti 11.1. klo 16.30-17.30, 
kevään maksu 12 €

naisten jumppa           8301411

Taivassalon liikuntahalli ke 12.1. klo 19.00-20.00, 
kevään maksu 21 €

Kahvakuula           8301415

Taivassalon liikuntahalli ti 11.1. klo17.30-18.30, 
kevään maksu 19 €

Kuntosalicircuit  
varttuneille           8301415

Taivassalon liikuntahalli pe 14.1. klo 11.00-12.00, 
kevään maksu 10 €

TAIVASSALO
Dynaaminen jooga                   8301404

Taivassalon nuortenkoti 
La 10.00–11.30 
15.1.–23.4. 
Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
Kurssimaksu 31 € - Ilm. päättyy 10.1.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielelle. 
Tunneilla teemme flow-tyyppistä asanaharjoitusta 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, jotka kaipaavat voimakkaampaa harjoitusta. 
Välineiksi tarvitset joogamaton.

Tanssimix                        8301406

Taivassalon nuortenkoti 
To 17.30–18.30 
13.1.–10.3.
Teija Mahlavirta 
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 7.1.

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa samalla 
tanssitaan. Pääasia on kuitenkin liikunnan ja rytmin ilo, ei haittaa 
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 mukavat 
vaatteet ja kengät. Tanssimme sekä helppoja että vähän vaativampia 
koreografioita, mutta voit hyvin tulla tälle tunnille, vaikka sinulla ei 
olisi aiempaa tanssikokemusta. Juomapullo mukaan. Hikitakuu! 

Tiibetiläinen äänimaljarentoutus  
eli sointukylpy            8301428

Aalto, Hakkenpääntie 170
To 17.30–19.00 
13.1.–31.3. 
Heli Aalto 
Kurssimaksu 25 € - Ilm. päättyy 7.1.

Sointukylpy on ryhmille tehtävä äänimaljasyvärentoutus. 
Sointukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattaa 
asiakkaan 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 ryhmäläiset 
makaavat lattialla joogamatolla peiton alla. Ota oma joogamatto 
ja peitto mukaan. Olethan ajoissa paikalla. Rentoutus kestää 45 
minuuttia. 

Miesten vuoro liikkua           8301430

Taivassalon liikuntahalli
Ke 17.30-19.00 
19.1.-27.4.
Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu 34 € - Ilm. päättyy 17.1.

Monipuolista liikuntaa yhdessä liikkuen. Tunneilla haemme hikeä 
pintaan erilaisissa liikuntamuodoissa pallopeleistä jumppaan. 
Haemme monipuolisuutta omaan liikkumiseen ja harjoitteluun 
erilaisten liikkuvuutta, voimaa ja aerobista kuntoa kehittävien 
harjoitteiden ja leikkimielisen kisailun avulla. Tervetuloa mukaan 
liikkumaan ja kehittämään monipuolisesti omaa kuntoa 
sekä oppimaan liikunnan taitoja uusien ja tuttujen lajien ja 
harjoitusmuotojen pariin!

Feldenkrais - kehontuntemusta 
liikkeen avulla iltatunti         8301432

Taivassalon nuortenkoti 
Ke 19.15–20.30 
19.1.–16 3. 
Johanna Lapinniemi
Kurssimaksu 18 € - Ilm. päättyy 17.1.

Feldenkrais -menetelmä on liikkeen avulla oppimista, jossa sanallisesti 
ohjatut harjoitteet syventävät tietoisuutta kehon yhteyksistä. 
Työskentely sopii kaikille, jotka haluavat vahvistaa kehontuntemusta 
ja löytää omaa luonnollista ja vaivatonta tapaa liikkua. Feldenkrais-
tunneilla työskentely on kokemuksellista ja tutkivaa, ja jokainen 
työskentelee omista lähtökohdistaan käsin. Herkistymällä aistimaan 
sitä, mikä meille on luontaista, ja löytämällä uudenlaista liikkeen 
ketjuuntumista, voimme kokea kokonaisvaltaisempaa tapaa 
olla ja liikkua, mikä usein vapauttaa lihaksistoa tarpeettomasta 
lihasjännityksestä ja hengitys vapautuu ja syvenee.

Liikunta Syksyltä jatkuvat  
liikunnan kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Kielet
Suomea  
ulkomaalaisille                       1201412

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ti 17.30–19.45 
25.1.–5.4.
KM Auli Lehtinen 
Kurssimaksu 16 € - Ilm. päättyy 17.1.

Suomen kielen alkeiskurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin 
tavoitteena on oppia selviytymään suomen kielellä tavallisissa 
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura, 
uusi painos 2020), kappaleesta 4. Taitotaso A1. Kirja opiskelijoiden 
pitää hankkia itse. Lisätietoja kieltenopettajalta (sähköposti: paivi.
ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 044 585 3100).

A Finnish language course for foreigners who live in the area. 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 (Finn Lectura, new edition 2020), from chapter 4. Level A1. The 
students need to buy the book themselves. For more information, 
contact language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel.  
044 585 3100).

Valokuvauskurssi                    3401401

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–20.15 
20.–27.4. 
Oskari Forstén 
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 12.4.

Valokuvauskurssi aloittelijoille ja perusteiden kertaajille. Kurssilla 
pyritään pääsemään eroon automaattiasetuksesta, ymmärtämään 
kameran toimintamekaniikkaa ja käyttämään kameran asetuksia 
parempien kuvien ottamiseen. Kurssilla tutustutaan myös kuvan 
rajaamiseen, sommitteluun ja vallitsevan valon hyödyntämiseen. 
Mukaan tarvitset kameran, joka voidaan säätää pois 
täysautomaattiasetukselta. Ota mukaan myös kameran ohjekirja ja 
innokas ja kokeileva mieli. Lyhytkurssi.

Juustokakkukurssi                  8102466

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ke 18.00–21.00 
26.1. 
Päivi Lehtonen  
Kurssimaksu 8 € - Ilm. päättyy 19.1. 

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

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Stepping Stones 3                     1203462

Taivassalon yhtenäiskoulu 
Ma 17.30–19.00 
17.1.–11.4. 
FM Riitta Salmi 
Kurssimaksu 28 € - Ilm. päättyy 10.1.

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 varmuutta 
puhumiseen ja rakenteiden käyttöön. Oppikirjana on Stepping 
Stones 3 (Finn Lectura), josta jatketaan kappaleesta Stop 2. Taitotaso 
B1-B2.

Italian alkeita                      1208401

Taivassalon yhtenäiskoulu
Ke 18.00–20.00
9.3.–13.4.
FM Päivi Ruusuvuori
Kurssimaksu 20 € - Ilmoittautuminen päättyy 1.3.

Haluaisitko oppia vähän italiaa? Tervetuloa mukaan lyhytkurssille, 
joka on tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssi sopii myös 
kertaukseksi, jos olet joskus vähän alkeita opiskellut, mutta kaikki 
on unohtunut. Kurssilla tutustutaan italian kieleen ja opiskellaan 
perusasioita, mm. numerot, tervehdykset sekä erilaisissa matkailijalle 
tutuissa käytännöntilanteissa hyödyllistä sanastoa ja fraaseja. 
Monistemateriaali. Lyhytkurssi.
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Espanjaa matkailijoille          1207512

Kustavin KyläKonttori 
La 9.30–12.45, Pe 17.30–20.00 
22.1.–12.2. 
FM Minna Aaltonen 
Kurssimaksu 22 €  - Ilm. päättyy 14.1.

Matkailupainotteinen alkeistason espanjan kurssi, joka soveltuu 
vähän jo kieleen tutustuneille, esim. syksyn kurssilla mukana olleille. 
Oppikirjana kurssilla on De viaje - matkailuespanjaa (Finn Lectura). 
Kirja etenee matkaoppaan tavoin ja siinä käydään läpi matkan eri 
vaiheissa tarvittavaa kieltä. Syksyllä käytiin läpi kirjan alkuosa ja nyt 
keväällä ovat vuorossa kappaleet 4-6. Aiheina mm. kahvila, ravintola 
ja yöelämä. Tunnit pidetään tammi-helmikuussa lauantaisin, yhtä 
kertaa lukuun ottamatta (22.1., 28.1., 29.1., 5.2. ja 12.2.) Lyhytkurssi.

Tietokoneen ja älylaitteiden  
ylläpitotoimet tutuksi          3401571

Kustavin KyläKonttori 
Pe 12.00–15.00 
22.4.
Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
Kurssimaksu 8 € - Ilm. päättyy 15.4.

Kurssilla tutustutaan tietokoneen ja älypuhelimen, sekä tabletin 
ylläpitotoimiin la päivityksiin, niiden tietoturvalliseen käyttöön. Lisäksi 
käydään lävitse tietokoneen ohjelmien ja älyälylaitteiden appien 
hallittua asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. 
Oma kannettava tietokone ja älypuhelin tai tabletti latureineen ja 
kaapeleineen kannattaakin ottaa mukaan kurssille. Kyläkonttorissa 
on myös langaton verkko, joka mahdollistaa internetin käytön omilla 
laitteillakin. Kurssimaksu 8 € kerätään paikan päällä.

Jooga             8301503

Kustavin urheilutalo ke 12.1. klo 18.30-20.00, kevään 
maksu 27 €

Kuntosalicircuit           8301505

Kustavin urheilutalo ke 12.1. klo 20.15–21.15, kevään 
maksu 16 €

Kahvakuula ja  
kehonpainokurssi          8301511

Kustavin urheilutalo la 15.1. klo 13.30-14.30, kevään 
maksu 10 €

Syksyltä jatkuvat  
liikunnan kurssit:

Kielet

Tietotekniikka

KUSTAVI

Luento: Kustavin  
talonpoikaispurjehduksesta ja 
perinneveneistä            1301536

Kustavin KyläKonttori
To 18.00–20.15 
21.4.
Talopoikaispurjehtijoiden sihteeri Juha Erikkilä
Luentomaksu 6 € - Ilm. päättyy 14.4.

Kustavissa on elvytetty talonpoikaispurjehduksen perinnettä 
hankkimalla veneitä ja järjestämällä purjehduksia. Luennolla 
kuulemme talonpoikaispurjehduksen historiasta ja tutustumme 
entisiin ja nykyisiin perinneveneisiin.

Kustavin kylät perinnepiiri  1301570

Kustavin KyläKonttori

Piiri on avoin kaikille kiinnostuneille, voit tulla mukaan silloin kun 
sinulle sopii. Kevään kokoontumiset 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3., ja 1.14.
Ei kurssimaksua.

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

Historia, kulttuuri ja 
luonto

Syksyltä jatkuva kurssi:

retkeilykurssi Kurjenrahkan  
kansallispuistoon             8301521

Turku - Yläne -tien (maantien nro 204) länsipuolella, 
35 km Turusta pohjoiseen. 
La 12.00–19.00, Su 7.00–12.00 
7.–8.5.
Hyvinvointikoordinaattori Markus Malmelin
Kurssimaksu 14 € - Ilm. päättyy 20.4.

Tule oppimaan vastuullisen ja turvallisen retkeilyn perusteita. 
Teemme yön yli retken kansallispuistoon, samalla oppien tarvittavia 
retkitaitoja. Kurssilta saa vinkkejä oman retkeilyharrastuksen 
aloittamiseen tai kokeneemmille retkeilijöille mahdollisuuden 
jakaa hyväksi koettuja käytäntöjä ja retkipaikkoja. Opettelemme 
viikonlopun aikana retkeilyn ja vaeltamisen perusteita seuraavien 
teemojen alla: suunnistus, pukeutuminen, varusteet, majoittuminen, 
ruokahuolto. Osallistujilta vaaditaan normaalia kuntoa ja 
liikkumiskykyä, aikaisempaa retkeilykokemusta ei tarvita. Lähtö 
Kurjenpesän pysäköintialueelta lauantaina klo 12 ja paluu samaan 
paikkaan seuraavana päivänä klo 12. Hyvissä ajoin ennen lähtöä 
lähetetään lista mukaan otettavista varusteista. Jonkin varusteen 
puuttuminen ei estä osallistumista. Jokainen ottaa mukaansa omat 
ruuat ennakolta jaetun ohjeistuksen mukaisesti.

Kuvataide            1103524

Kustavin Yhdistysten talo to 13.1. klo 17.00-19.15, kevään 
maksu 37 €

Syksyltä jatkuva  
kuvataiteen kurssi:

Taide- ja taitoaineet

Lukkokukkaro               1104562

Kustavin KyläKonttori 
Pe 17.30–20.30, La 9.00–14.30 
4.–5.3.
Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja 
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Kurssimaksu 10 € - Ilm. päättyy 17.2.

Käytännöllisiä kukkaroita, penaaleja ja laukkuja, joihin on kiinnitetty 
metallinen lukkokehys, tarvitaan aina. Kukkaroihin voit käyttää 
monenlaisia kankaita niin päälliseen kuin vuoriksi. Puuvillakankaat 
ovat parhaita. Lisäksi tarvitaan silitettävää liimakangasta, hyvää 
liimaa sekä ohutta laskosverhonauhaa ommeltavaksi kukkaron 
yläreunaan, jotta se pysyisi hyvin kehyksessä. Kurssilla opetellaan 
kaavan piirtäminen kehykseen. Opettajalta voit tilata tarvikepaketin, 
jossa on kolme erilaista kehystä (penaali, 2-osainen, kaareva), liima 
ja nauha. Hinta 20 €. Tilaa paketti opettajalta 28.2. mennessä p.  
050 5477756. Jos sinulla on omia kehyksiä, ota mukaan, lisäksi 
tavalliset ompeluvälineet, kynä, viivoitin, liimapuikko ja kapea 
ruuvimeisseli ja ompelukone.

Kudonta            1104530

Kivimaantie 22 ti 11.1. klo 18.00-20.15, kevään maksu 37 €

Kahvipussikurssi           1104540

KyläKonttori ke 19.1. klo 17.00–19.15 Joka toinen viikko, 
kevään maksu 23 €

Käsityöpaja           1104560

KyläKonttori ti 11.1. klo 17.00–19.15, kevään maksu 16 €

Syksyltä jatkuvat  
käden taitojen kurssit:

Käden taidot

Kaikkiin ryhmiin mahtuu vielä mukaan.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille joille aiot 
osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka 

olisit tulossa vain tutustumaankin 
kursseille! Näin korona-aikaan opiston 

pitää tietää kaikki kursseilla olijat.
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VEHMAA
Vehmaan osastonjohtajana toimii Susanna Salo, 
puh. 044 585 3282, sähköposti 
susanna.salo@vehmaa.fi. Ilmoittautumiset 
kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin toimisto 
puh. 050 420 5266. Opintoseteli-merkinnällä 
varustetun kurssin maksu on puolet normaalista, 
ohjelmassa on valmiiksi alennettu maksu. Katso 
tarkemmin s. 2. 

Vakka-opisto tarjoaa myös kevätlukukaudella 
2022 monipuolisen kattauksen etäopetusta, 
tutustu tarjontaan s. 4-5

Taide- ja taitoaineet

Kielet

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Kuvataiteet

Käden taidot

Maalaa minut!                       1103601

Vehmaan koulu
La 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 (välissä lounastauko)
5.3 ja 19.3.
Antti Huovinen
Kurssimaksu 20 € - Ilm. päättyy 18.2.

Maalaamme ja piirrämme ihmisiä: ensimmäisellä kerralla nopeita 
hahmotelmia, toisella kerralla muotokuvallisempaa mallimaalausta. 
Kurssilaiset toimivat vuorotellen malleina. Saat oivalluksia ihmisaiheen 
tutkimisesta, yleispätevää otetta maalaamisen ja piirtämisen 
perusasioihin sekä innostusta heittäytyvään kuvantekemiseen. Sopii 
aikuisille ja nuorille alk. n. 12-v. Sekä aloittelijoille että edistyneemmille 
harrastajille. Materiaalimaksu 15 € (kerätään kurssilla).

Suomea  
ulkomaalaisille                      1201612

Vehmaan koulu
To 17.30–19.45
10.2.–28.4. 
KM Auli Lehtinen
Kurssimaksu 16 € - Ilm. päättyy 31.1.

Suomen kielen alkeiskurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssin 
tavoitteena on oppia selviytymään suomen kielellä tavallisissa 
arkipäivän tilanteissa. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura, 
uusi painos 2020), kappaleesta 4. Kirja opiskelijoiden pitää hankkia 
itse. 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. 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), from chapter 4. Level A1. The students 
need to buy the book themselves. For more information, contact 
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 
3100).

Avoin tietotekniikka-  
ja älylaitepaja                      3401602

Vehmaan koulu
Ke 17.00–20.00
19.1.–4.5. (Noin kerran kuussa)
FM Petri Puukki
Kurssimaksu 6 €/kerta

Avoin tietotekniikka- ja älylaitepaja on tarkoitettu tietokoneen 
ja älylaitteiden käyttöön liittyvien taitojen harjoitteluun ja 
ongelmien ratkaisemiseen. Kurssi kokoontuu keväällä neljä 
kertaa ja jokaisella kerralla on ohjelmassa jokin ns. pääteema, joka 
käydään läpi halukkaiden kanssa. Päivämäärät ja teemat: Ke 19.1. 
Googlen monipuoliset palvelut, Ke 16.2. Tietoturva kuntoon, Ke 
16.3. Tekstinkäsittelyohjelmat ja Ke 4.5.  Valokuvien perusteet. 
Tämän lisäksi jokaisella kerralla jää aikaa myös muiden tieto- ja 
viestintätekniikkaa koskevien asioiden käsittelyyn, kuten ennenkin. 
Ota tarvittaessa oma laite mukaasi mutta harjoitella voi myös 
opetuskoneiden kanssa. Pajalle ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikan päällä.

Hygieniapassi koulutus  
ja testi                             8102611

Vehmaan koulu
La 10.00–12.15 ja 14.00–15.00
19.3.
KM Kotitalousopettaja Kaisa Kraatila
Kurssimaksu 70 € - Ilm. päättyy 11.3.

Elintarvikealalla työskentelevien ja pakkaamattomia, 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien on hallittava 
elintarvikehygienian perusasiat (jos työskennellyt asian parissa väh. 
kolme kuukautta) ja tätä varten on oltava elintarvikehygieenistä 
osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassi. Tällä 
kurssilla saat kattavan kolmen tunnin koulutuksen aiheesta ja sen 
pohjalta hyvät valmiudet hygieniapassitestin suorittamiseen. Testin 
yhteydessä kerätään 6 € testipaperimaksu ja ennen testin tekemistä 
sinun tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Hygieniapassitesti                  8102612

Vehmaan koulu
La 14.00–15.00
19.3.
KM Kotitalousopettaja Kaisa Kraatila
Kurssimaksu 40 € - Ilm. päättyy 11.3.

Elintarvikealalla työskentelevien ja pakkaamattomia, 
helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevien on hallittava 
elintarvikehygienian perusasiat (jos työskennellyt asian parissa väh. 
kolme kuukautta) ja tätä varten on oltava elintarvikehygieenistä 
osaamista osoittava Ruokaviraston hyväksymä hygieniapassi. Tällä 
kurssilla pystyt suorittamaan hygieniapassitestin. Tätä varten sinun 
kannattaa tutustua hygieniapassi.fi -sivuston verkkomateriaaliin. 
Testin yhteydessä kerätään 6 € testipaperimaksu ja ennen testin 
tekemistä sinun tulee esittää henkilöllisyystodistus.

Puusta on moneksi          1104633

Vehmaan koulu Ti 18.1. klo 17.00–20.00, kevään maksu 
34€

Huonekaluverhoilu          1104634

Vehmaan koulu Ke 19.1. klo 17.30–20.30, kevään maksu 
34 €

Kankaankudonta           1104635

Lahdingon koulu Ti 11.1. klo 18.00–20.15, kevään maksu 
32 €

Kahvipusseista  
designtuotoksia                   1104638

Vehmaan koulu Ma 31.1. klo 17.30–20.15 (Joka toinen 
viikko), kevään maksu 26 €

neulepiiri                    1104639

Vehmaan kirjasto To 13.1. klo 10.00–12.15, kevään maksu 
16 €

Syksyltä jatkuva  
käden taitojen kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Muista ilmoittautua etukäteen kaikille 
niille kursseille ja luennoille joille aiot 

osallistua! Ilmoittaudu myös, vaikka olisit 
tulossa vain tutustumaankin kursseille! 

Näin korona-aikaan opiston pitää tietää 
kaikki kursseilla olijat.
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VEHMAA
Liikunta

Kehonhuolto                      8301662

Seurala
Ti 19.15–20.00
18.1.–29.3.
Liisa Heino
Kurssimaksu 15 € - Ilm. päättyy 11.1.

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 parantaa 
kehonsa hyvinvointia ja liikkuvuutta. Tunneille tarvitset joustavat 
liikuntavaatteet ja oman jumppamaton. Kenkiä ei tarvita.

Tanssimix                       8301666

Seurala
To 19.15–20.15
13.1.–10.3.
Teija Mahlavirta
Kurssimaksu 17 € - Ilm. päättyy 10.1.

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 moneen 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. Sisäliikuntavarustus.

Ohjattu ulkokuntosalitreeni  
SEnIOrIT                       8301672

Vehmaan lähiliikuntapaikka, liikuntahallin vieressä
To 14.00–15.00
5.5.
Liisa Heino
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 28.4.

Tutustumme kurssilla lähiliikuntapaikan ulkokuntosalivälineisiin ja 
teemme monipuolisen kiertoharjoituksen, jonka myötä saat vinkkejä 
omatoimiseen harjoitteluun ja pystyt kehittämään lihaskuntoa, 
tasapainoa ja hapenottokykyä. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin 
kokeneemmillekin senioreille, koska liikkeitä tehdään oman 
kuntotason mukaisesti. Tunnilla tarvitaan joustavat ulkovaatteet, 
lenkkarit ja juomapullo. Sateen sattuessa kurssi siirtyy viikolla 
torstaihin 12.5.

Ohjattu ulkokuntosalitreeni   8301673

Vehmaan lähiliikuntapaikka, liikuntahallin vieressä
Ke 18.00–19.00
4.5.
Liisa Heino 
Kurssimaksu 5 € - Ilm. päättyy 27.4.

Tutustumme kurssilla lähiliikuntapaikan ulkokuntosalivälineisiin ja 
teemme monipuolisen kiertoharjoituksen, jonka myötä saat vinkkejä 
omatoimiseen harjoitteluun ja pystyt tehokkaasti kehittämään 
lihaskuntoa ja hapenottokykyä. Tunti sopii niin aloittelijoille kuin 
kokeneemmillekin treenaajille, koska liikkeitä tehdään oman 
kuntotason mukaisesti. Tunnilla tarvitaan joustavat ulkovaatteet, 
lenkkarit ja juomapullo. Sateen tullen kurssi siirtyy viikolla 
keskiviikkoon 11.5.

Lasten ja nuorten kursseja  
Vehmaalla
Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa 
kevätkaudella 2022 ensisijaisesti Vehmaan koululaisille 
suunnattua kerhotoimintaa. Kerhot ovat maksuttomia ja 
niihin tulee ilmoittautua ennakkoon.

Kevään uusi kerho

Tanssin hetki  
4.-6. -luokkalaisille       8301675

Vehmaan liikuntahalli
To 15.15–16.00
3.3.–19.5.
Elviira Davidow
Ilm. päättyy 18.2.

Kerho on tarkoitettu kaikille tanssista kiinnostuneille 4.-6. 
-luokkalaisille tytöille ja pojille. Kokeilemme kerhossa erilaisia 
tanssityylejä ja liikkumisen muotoja sekä hieman myös 
akrobatiaa. Tanssimme musiikkiin ja voimme tehdä lyhyitä 
tanssisarjoja esitettäväksi tai itsellemme. Tällä kurssilla pääset 
sukeltamaan tanssiin monipuolisesti ja saat nauttia liikkeen 
ilosta! 

Ilmoittautuminen kerhoon tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti 
osoitteessa https://bit.ly/3yCG6R7 tai sähköpostilla 
Vakka-opiston Vehmaan osastonjohtaja Susanna Salolle 
osoitteeseen susanna.salo@vehmaa.fi.

Syksyltä jatkuvat kerhot

Ukulelebändi  
alakoululaisille        1101672

Vehmaan koulu
Pe 13.15–14.00
21.1.–6.5.
Hanna Pishro
Ilm. päättyy 14.1.

Ukulele on pienikokoinen, kitaran näköinen soitin ja 
ukulelebändissä opetellaan soittamaan sitä erilaisin tavoin. 
Lisäksi bändissä opetellaan helppoja kappaleita ja käyte-
tään myös muita koulusoittimia sekä valmistellaan esityksiä 
koulun juhliin.

Koulun bändi  
5.-9.-luokkalaisille       1101675

Vehmaan koulu
To 15.15–16.45
20.1.–5.5.
Hanna Pishro
Ilm. päättyy 13.1.

Koulun bändissä opitaan yhtyesoiton ja eri instrumenttien 
perustaitoja sekä nautitaan musisoinnista hyvässä porukassa! 
Soittimina ovat koskettimet/piano, kitara, basso, rummut ja 
laulu. Ohjelmisto valikoituu bändikerholaisten toiveiden ja 
taitojen mukaan.

Tuolijumppa           8301656

Seurala Ma 10.1. klo 16.45–17.30, kevään maksu 9 €

Kahvakuula ja  
kehonpainoharjoittelu          8301657

Seurala Ma 10.1. klo 17.45–18.45, kevään maksu 22 €

Jooga             8301658

Seurala Ma 10.1. klo 19.00–20.30, kevään maksu 27 €

Lempeä jooga           8301659

Seurala To 13.1. klo 17.00–18.30, kevään maksu 27 €

Kuntosalicircuit  
aamupäivä 1           8301660

Vehmaan liikuntahalli Ma 17.1. klo 10.00–11.00, kevään 
maksu 22 €

Kuntosalicircuit  
aamupäivä 2           8301661

Vehmaan liikuntahalli Ma 17.1. klo 11.15–12.15, kevään 
maksu 22 €

Kuntosalicircuit ilta          8301664

Vehmaan liikuntahalli To 13.1. klo 20.00–21.00, kevään 
maksu 22 €

HIIT             8301667

Seurala Ti 18.1. klo 18.00–19.00, kevään maksu 23 €

Tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu 
ikääntyneille 1           8301670

Vehmaan liikuntahalli Ke 19.1. klo 10.00–11.00, kevään 
maksu 11 €

Tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelu 
ikääntyneille 2           8301670

Vehmaan liikuntahalli Ke 19.1. klo 11.15–12.15, kevään 
maksu 11 €

Syksyltä jatkuva  
liikunnan kurssit:
Lähes kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Ilmoittautuminen

Uusien kerholaisten ilmoittautuminen tapahtuu 
ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa 
https://bit.ly/3yCG6R7 tai sähköpostilla 
Vakka-opiston Vehmaan osastonjohtaja 
Susanna Salolle osoitteeseen 
susanna.salo@vehmaa.fi.  

Syksyltä jatkavien osalta riittää huoltajan 
kuittaus jatkosta Hannalle joko suullisesti tai 
vastaamalla huoltajille lähetettyyn viestiin.
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Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille 
alkaa maanantaina 3.1.2022 klo 9.00
 
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Internetin kautta kannattaa 
ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja. 

Ilmoittaudu puhelimitse 

Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.1. klo 9.00 alkaen 
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 
osaamista. Järjestämme taiteen perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja 
nuorille kuvataiteessa, teatteritaiteessa ja käsityössä yleisen oppimäärän 
mukaisesti. 

Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on 
kirjattu opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Opintojen päättyessä 
annetaan päättötodistus. Koko taiteen perusopetuksen oppimäärän 
keskimääräinen kesto on noin 5 vuotta. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat luettavissa opiston 
verkkosivuilla.

Opintoja etäopetuksena
 
Vakka-opistossa on tarjolla erilaisia opintoja, jotka toteutetaan 
etäopetuksena. Tämä tarjoaa mahdollisuuden opiskella paikasta 
riippumatta. Etäopetukseen osallistutaan kurssiohjelman aikataulun 
mukaisesti omalta tietokoneelta. Etäopetukseen ilmoittautuessa on 
erityisen tärkeää muistaa ilmoittaa myös sähköpostiosoite, sillä ohjeet 
kurssilla toimimisesta ja kurssialueelle liittymisestä toimitetaan ennen 
kurssin alkua sähköpostitse. Katso tarkemmat tiedot 
etäopetustarjonnastamme s. 4-5.

Kestävä kehitys Vakka-opistossa 
 
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin keväällä 2019. Ensimmäisen 
kerran saimme sertifikaatin keväällä 2016. Huomioimme kestävää 
kehitystä monelta kannalta toiminnassamme. Kursseilla se näkyy mm. 
aiheina, materiaalivalintoina, sähköisten viestimien suosimisena ja 
paperitulosteiden säästämisenä. Opiston periaatteena on pitää kestävä 
kehitys näkyvänä ja 
pysyvänä osana opiston 
kaikkea toimintaa, niin 
yleisellä tasolla kuin 
yksittäisten kurssienkin 
osalta.

Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Järjestämme erilaisia suomen kursseja ulkomaalaisille. Tänä keväänä suomen 
alkeistason kursseja on Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja 
Vehmaalla. Lisäksi järjestämme jatkotason kurssin verkko-opetuksena ja 
keskusteluryhmän Uudenkaupungissa. Kurssit alkavat viikolla 2 ja 3.
Ilmoittautuminen kursseille alkaa 3.1. Näille kursseille ilmoittaudutaan verkossa, 
osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Ilmoittaudu ajoissa!

Meillä on alkamassa myös laajempi lukutaitokoulutus, heikon luku- ja 
kirjoitustaidon omaaville maahanmuuttajille sekä Kotona maailmalla –
hankkeen koulutus, joka on suunnattu mm. kotivanhemmille. Kurssit alkavat 
tammikuussa Uudessakaupungissa ja näihin ilmoittaudutaan suoraan opiston 
kieltenopettajalle (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 044 585 3100). 

Tarkemmat tiedot kaikista suomen kursseista löytyvät myös opiston Peda.net 
verkkoympäristöstä, osoitteessa peda.net/vk/kielet/suomi. 

We organize various Finnish courses for foreigners. This spring, there will be 
beginners’ courses in Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo and Vehmaa. In addition, 
we are organizing a more advanced course online and a discussion group in 
Uusikaupunki. All courses start in weeks 2 and 3. Registration for the courses 
starts on 3 January. You can register for these courses online at 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Make sure you sign up on time!

We are also starting a more extensive training for foreigners with poor reading and 
writing skills, and another course that is part of our project Kotona maailmalla and 
suitable, for example, for home parents. These courses will start in Uusikaupunki 
in January and you should contact our language teacher to register for these 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

More detailed information on all our Finnish courses can be found on our 
Peda.net online platform, at peda.net/vk/kielet/suomi. 


