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ILMOITTAUTUMInEn
Kursseille ilmoittautumiseen on kolme vaihtoehtoa: netin kautta, puhelimitse tai käymällä toimis-
tossa. Sähköpostilla tai tekstiviestillä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Netissä ilmoittautuminen ta-
pahtuu osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Löydät linkin ilmoittautumissivulle myös 
kotisivujen www.vakkaopisto.fi yläreunasta kohdasta “Ilmoittautuminen”. Noudata ilmoittautumissi-
vulla annettuja ohjeita: valitse ostoskoriin kaikki haluamasi kurssit, tarkista ostoskorisi ja täytä sen 
jälkeen kohta ”Osallistujan tiedot” (laskutusta varten myös koko henkilötunnus). Alaikäisen kohdalla 
tarvitaan myös huoltajan tiedot (kohtaan ”Maksajan tiedot”). Maksajan tiedot on annettava myös 
aina silloin, kun maksajana on joku muu kuin osallistuja itse. Anna ilmoittautuessasi myös matkapu-
helinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, se helpottaa yhteydenpitoa opiston taholta. Netissä ilmoit-
tautuminen on mahdollista ympäri vuorokauden. 
 
Jos joudut perumaan ilmoittautumisesi, ilmoita siitä opiston toimistoon vähintään viisi päivää ennen 
kurssin alkua, jotta voimme ottaa tilallesi mahdollisen varalla olevan. Ilmoita toimistoon myös mikäli 
joudut jättämään kurssin kesken. Kurssille saapumatta jättäminen ei ole peruutus. 

KUrSSIMAKSUT
Kurssimaksut on ilmoitettu siten, että syyskauden hinta on erikseen ja kevätkauden hinta erikseen. 
Nämä myös laskutetaan erikseen. Kurssimaksu on mahdollista maksaa heti ilmoittautumisen yhtey-
dessä oman verkkopankin kautta lukuvuoden mittaiselle kurssille halutessa joko vain syksyn tai sit-
ten kerralla koko lukuvuoden osalta. Mikäli kurssimaksua ei ole syksyllä ilmoittautumisen yhteydessä 
maksettu, kevätkauden kurssimaksu laskutetaan erikseen. Verkkomaksu ei ole pakollinen, mutta se 
on kätevä ja nopea maksutapa. Jos ilmoittaudut kurssille muutoin kuin netin kautta tai ohitat verk-
komaksun, lähetetään kurssista myöhemmin lasku kotiin postitse. Myös sähköpostitse lähetettäviä 
maksulinkkejä voidaan käyttää. Kurssit voi maksaa myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla tai Smartu-
milla. Katso lisätietoa näistä maksutavoista oheisesta infolaatikosta.
 
Luennoille voi ilmoittautua netin kautta ennakkoon ja maksaa samalla luentomaksun. Näin luennolle 
saapuminen käy sujuvammin. Luentomaksut voidaan myös kerätä paikalla tai laskuttaa jälkikäteen.

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

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

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

Tietoa opistosta ja opiskelusta

Vakka-opisto pidättää itsellään oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.  

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

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

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

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

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

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

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

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 mak-

saminen onnistuu vain netti-ilmoittautumisen yhteydessä.

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

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

■   www.facebook.com/vakkaopisto   ■   www.twitter.com/vakkaopisto   
■   www.instagram.com/vakkaopisto   ■   https://peda.net/vk

Ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 17.8. klo 17.00

Oheisella QR-koodilla 
pääset suoraan opiston 
ilmoittautumissivulle. 

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

Ilmoittautumisillan 17.8. jälkeen ilmoittautumiset puhelimitse 
toimistoihin niiden normaaleina aukioloaikoina.

Ilmoittautuminen netissä on helppoa  
ja nopeaa

         www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen puhelimitse:
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan  
17.8. klo 17.00-18.30 numeroissa:

LUKUVUOdEn AIKATAULUT
Syyslukukausi Lasten ja nuorten kurssit 29.8.-16.12.2022 ja muu kurssitoiminta 
5.9.-18.12.2022 

Kevätlukukausi 9.1.–30.6.2023

Opetusta ei pääsääntöisesti järjestetä syylomaviikolla 42/2022 eikä talvilomaviikolla 
8/2023.

Kevätnäyttelyt järjestetään osastoittain huhti-toukokuussa 2023, tarkemmat tiedot 
kevätohjelmassa.  

Kevätkauden 2023 ohjelma jaetaan vakkasuomalaisiin kotitalouksiin torstaina 
29.12.2022.
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Opiston henkilökunta ja yhteystiedot

Tarja Silokoski  
opistosihteeri 50% (Laitila) 
tarja.silokoski@vakkaopisto.fi  
puh. 040 535 6822

Anne Tynjälä
opistosihteeri 50% (Laitila) 
anne.tynjala@vakkaopisto.fi
puh. 044 565 2418 

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

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

iltavalvoja (Laitilan keskustan alue)
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 Jatta Ihanmäki
jatta.ihanmaki@vakkaopisto.fi
puh. 040 184 9636

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

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

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

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

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

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

Reija Kankilampi vastaa Laitilan kurssisuunnittelusta yhteiskun-
nan ja historian, taideaineiden ja käytännön taitojen osalta.

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

ToimistotPäätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Rehtori

Suunnittelijat

Vakka-opiston toimipisteet

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

Uudenkaupungin toimisto
Kräkin talo • 2. kerros • Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki 
• ma-to klo 9-16, pe klo 9-15  • Puh. 050 420 5266
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TIEdOTTAMInEn
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät osoitteesta 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. 
 
Uusista kursseista, kurssien kokoontumisista, muutoksista sekä 
muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan opiston kotisivujen 
ja sosiaalisen median kanavien lisäksi kansalaisopiston palstoil-
la paikallislehdissä. Lisäksi tiedotetaan eri osakaskuntien omissa 
kuntatiedotteissa.

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

OPInTOSETELEITä ELäKELäISILLE, 
TyöTTöMILLE, ErITyISryHMILLE JA 
MAAHAnMUUTTAJILLE
Opetushallitus on myöntänyt Vakka-opistolle 11 500 euron mää-
rärahan käytettäväksi opintoseteleihin lukuvuoden 2022-2023 
aikana. Opinto-ohjelmassa on erityisiä opintosetelikursseja (mer-
kitty kurssin kohdalle), joille osallistuvat saavat automaattisesti 
50 % alennusta normaalista kurssimaksusta. Ohjelmassa on jo 
valmiiksi ilmoitettu alennettu kurssimaksu ko. kurssien kohdalla.  
Opintosetelit on jaettu osastoittain suhteessa niissä toteutet-
tavan opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mah-
dollisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämis-
linjaukset sekä Opetushallituksen määrittelemät kohderyhmät 
työttömät, eläkeläiset, seniorit eli kaikki yli 63-vuotiaat, maahan-
muuttajat sekä oppimisvaikeuksia kokevat (erityisryhmät). 

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

Reija Kankilampi (Laitila)
reija.kankilampi@vakkaopisto.fi
puh. 044 075 0856

Marja Peura (Uusikaupunki)
marja.peura@vakkaopisto.fi
puh. 044 585 3103 

SISäLLySLUETTELO
Tietoa opistosta ja opiskelusta   s. 2-3

Laitila   s. 6-19

Uusikaupunki             s. 20-34

Pyhäranta              s. 35-36

Taivassalo              s. 37-39

Kustavi              s. 40-41

Vehmaa              s. 42-43

Etäopetus              s. 4-5

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

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 7

Kielet ........................................................ s. 14

Tietotekniikka ....................................... s. 15

Käytännön taidot ................................ s. 15

Liikunta ja terveys ............................... s. 15
Lehden taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki

Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Historia, kulttuuri, yhteiskunta,  
luonto ....... .............................................. s. 20

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 22

Kielet ........................................................ s. 28

Tietotekniikka ....................................... s. 30

Käytännön taidot ................................ s. 31

Liikunta ja terveys ............................... s. 32

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

Keväällä 2020 alkanut koronaepidemia aiheuttaa hengitystieinfektion. Kurssilaisen tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetuk-
seen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, mikäli hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Riskiryhmään kuuluvien tulee koronaepidemian aikana välttää lähikontakteja, eikä lähiopetukseen osallistumista siksi suositella 
heille. Osallistuminen on kuitenkin jokaisen yksilön oma päätös, joka on tehtävä mahdolliset riskit huomioiden.
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ETäOPETUS
Vakka-opistossa voit opiskella myös etänä!

Etäopetukseen ilmoittaudutaan samalla tavalla kuin muillekin Vakka-opiston kursseille  
joko netissä tai puhelimitse opiston toimistoon. Muista ilmoittaa sekä ajantasainen  
sähköpostiosoitteesi että matkapuhelinnumerosi. Ennen etäopetuskurssin alkamista  
ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse osallistumisohjeet ja -linkki. 

Osallistuminen etäopetukseen ei vaadi erityistä tietoteknistä osaamista, tietokoneen  
peruskäyttötaidot 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

Taide- ja taitoaineet

Kielet
Liikunta ja terveys

Turun palo 1827 - kohtaloita suur-
onnettomuuden keskellä     1301710

 » Etäopetus 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 7.9. 
 » Professori Hannu Salmi 
 » Kurssimaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 6.9.

Syyskuun 4. päivänä 1827 syttynyt Turun palo oli ennennäkemä-
tön katastrofi, joka tuhosi valtaosan kaupungista ja teki 11 000 
ihmistä kodittomiksi. Esitelmä alkaa palon syiden ja kulun kuva-
uksella ja keskittyy sen jälkeen siihen, miltä onnettomuus näytti 
aikalaisten silmin. Millaisia lähteitä palosta on olemassa? Miten 
palo vaikutti turkulaisten elämään ja heidän kohtaloihinsa? 

”Sukututkijan tehotorstait  
– kulttuurihistoriaa sukututkijoille”
Kolmen luennon kokonaisuus sukututkimuksesta kiinnostu-
neille. Luennot ovat omia erillisiä kokonaisuuksiaan ja niille 
voi osallistua oman kiinnostuksen mukaan.

Kaupungit ja kaupunkien  
asukkaat                1301752

 » Etäopetus 
 » To 17.30–20.30 
 » 3.11. 
 » Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan 

jäsen Juha Vuorela
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 27.10.

Tutkitaan Suomen ns. vanhojen kaupunkien asukkaita sekä rippi-
kirjojen että muiden asiakirjalähteiden kautta. Samalla perehdy-
tään mm. siihen, miten maaseudun käsityöläinen pääsi porvariksi 
kaupunkiin. Tutkitaan myös oikeuslaitoksen asiakirjoja tältä osin, 
karttoja unohtamatta. Kurssi kuuluu kokonaisuuteen ”Sukututki-
jan tehotorstait - kulttuurihistoriaa sukututkijoille”, mutta ei edel-
lytä kokonaisuuden muihin osioihin osallistumista. 

Siirtolaisuus                      1301753

 » Etäopetus 
 » To 17.30–20.30 
 » 10.11. 
 » Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan 

jäsen Juha Vuorela
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 3.11.

Suomesta on lähdetty lähinnä työn perään, mutta Suomeen on 
myös tultu ulkomailta. Käydään läpi siirtolaisuuden taustaa, läh-
teitä, sanomalehtiä ja erilaisia tietokantoja, joiden avulla sukutut-
kija voi jäljittää emigrantteja. Pääpaino on Amerikan siirtolaisuu-
dessa, mutta tutustutaan myös mm. Pietariin menneisiin sekä ns. 
metsäsuomalaisiin Ruotsissa. Kurssi kuuluu kokonaisuuteen ”Su-
kututkijan tehotorstait - kulttuurihistoriaa sukututkijoille”, mutta 
ei edellytä kokonaisuuden muihin osioihin osallistumista. 

ruotusotilaat ja autonomian ajan 
armeija                                1301754

 » Etäopetus 
 » To 17.30–20.30 
 » 17.11. 
 » Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan 

jäsen Juha Vuorela
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 8.11.

Perusteellinen esitys Ruotsin vallan ajan sotilaiden ja rakuunoi-
den tutkimisesta sekä autonomian ajan sotaväkemme vaiheista. 
Sopii sekä sukututkijoille että aiheesta muutoin kiinnostuneille. 
Kurssi kuuluu kokonaisuuteen ”Sukututkijan tehotorstait - kult-
tuurihistoriaa sukututkijoille”, mutta ei edellytä kokonaisuuden 
muihin osioihin osallistumista. 

Monin sanoin  
-kirjoittajapiiri              1106732

 » Etäopetus 
 » Ke 17.30–20.00 
 » 14.9.–7.12., 11.1.–5.4.2023 
 » HuK, kirjallisuusterapia- ja sanataideohjaaja Elise 

Erämaa 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 7.9.

Ryhmä on paras tuki kirjoittajaharrastuksen aloittamiselle ja jatka-
miselle. Kirjoittamisen syyksi riittää halu kirjoittaa. Kurssi tarjoaa 
monipuolisia tuntitehtäviä sekä mahdollisuuden kotitehtäviin ja 
palautteen saamiseen. Luvassa on myös teoriatietoa, lukunäyttei-
tä ja kirjavinkkejä. Tutustumme proosan (esimerkiksi kertomusten, 
novellien), runojen ja kolumnin kirjoittamiseen. Kaikki perustuu 
vapaaehtoisuuteen ja luottamuksellisuuteen. Tarjolla onkin usein 
vaihtoehtoisia tehtävänantoja, ja saat muokata tehtävää tarpeesi 
mukaan. Vaikka kokoonnumme etänä, voit kirjoittaa tuntihar-
joitukset kynällä. Saat ohjeet etäyhteyden käyttöön etukäteen. 
Käy tutustumassa Monin sanoin -tekstinäyttelyyn Peda.netissa:  
https://peda.net/vk/taideaineet/monin-sanoin-tekstinayttely

Everyday English 3             1203731

 » Etäopetus 
 » Ma 17.15–18.45 
 » 5.9.–28.11. 
 » FM Terttu Viinikkala 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 29.8.

Sopii englantia kolme neljä vuotta aiemmin opiskelleille tai vas-
taavat tiedot omaaville. Kurssilla opiskellaan kielen perusraken-
teita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa ar-
kielämän puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppitunnit pidetään 
maanantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun il-
moittaudut! Oppikirjana Everyday English 3, Englantia aikuisille 
(Finn Lectura), josta alun kertaamisen jälkeen jatketaan kappa-
leesta 4. Taitotaso A2. 

Pilates alkeita ja  
perustaso 1                       8301702

 » Etäopetus 
 » Ti 16.00–17.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4.
 » Liikunnan AT, PT Katja Kataja 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssi alkaa pilates-harjoittelun perusperiaatteiden läpikäymisel-
lä teoriassa ja harjoitellen. Opettelemme kehonhallinnan ja -käy-
tön periaatteita, jotka auttavat liikkumaan arjessa turvallisesti. Sy-
vien lihasten aktiivinen käyttö harjoitellaan eri lähtöasennoissa. 
Koko keho vahvistuu ja saa liikkuvuusharjoittelua. Tulemme käyt-
tämään harjoitteissa pilateksen pienvälineitä: noin 20 cm palloa 
ja kuminauhaa tai kotoa löytyviä vastaavia välineitä. Niiden avulla 
helpotamme joidenkin liikkeiden omaksumista tai saamme haas-
tetta niiden suorittamiseen. Tunneilla tarvitset jumppamaton ja 
pyyhkeen tai vastaavan pään alle. Kurssi sopii kaikille, mutta eri-
tyisesti pilateksen perusperiaatteiden opettelemiseen. 

Everyday English 4             1203741

 » Etäopetus 
 » Ma 19.00–20.30 
 » 5.9.–28.11. 
 » FM Terttu Viinikkala 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 29.8.

Sopii englantia neljä viisi vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot 
omaaville. Kurssilla syvennetään kielen perusrakenteiden osaa-
mista sekä laajennetaan sanavarastoa. Oppitunnit pidetään maa-
nantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua saat 
sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan seu-
raamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun ilmoit-
taudut! Oppikirjana Everyday English 4, Englantia aikuisille (Finn 
Lectura), josta alun kertaamisen jälkeen jatketaan kappaleesta 4. 
Taitotaso A2-B1. 

Conversational English          1203762

 » Etäopetus 
 » To 9.30–11.00 
 » 8.9.–1.12. 
 » Opettaja John Swallow 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Would you like to feel more confident when speaking English? 
This course is an excellent opportunity to practice your  
conversation and learn from your mistakes. A native English  
teacher will activate your language skills and help you to use 
them in everyday situations. Designed for those who already 
know the basics, so only English is spoken in the online class. 
The course is suitable also for those who don’t speak Finnish. 
Materials will be provided by the teacher. Level B1-B2.

Working in English                   1203763

 » Etäopetus 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 5.9.–28.11. 
 » Opettaja John Swallow 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 29.8.

Do you sometimes need to talk in English at work? This course 
will help you develop your confidence and practice your 
conversation skills. Lessons will include practical topics such as: 
introducing yourself and your company, talking with customers, 
participating in meetings, attending or holding interviews, 
delivering presentations, business travel, emails, small talk and 
more. We will speak only English in the online class and  
participate in activities with others in a similar situation.The 
course is suitable also for those who don’t speak Finnish.  
Materials will be provided by the teacher. Level B1-B2.

Viittomat puheen tukena     1298711

 » Etäopetus 
 » Ke 16.15–17.45 
 » 7.9.–30.11. 
 » Viittomakielen tulkki Hely Korte 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssilla opiskellaan arjen tilanteissa käytettäviä viittomia ja 
opitaan viittomaan lauseen avainsanoja puhutun kielen mukai-
sessa järjestyksessä. Esimerkkitilanteiden avulla harjoittelemme 
viittomien käyttöä kommunikaatiossa. Kurssilla keskustellaan 
myös ajankohtaisista kommunikaatioon liittyvistä asioista sekä 
saadaan vinkkejä itsenäiseen harjoitteluun. Oppitunnit pidetään 
keskiviikkoisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun 
ilmoittaudut!

Liikunta
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ETäOPETUS

Terveys

Lattarimix                      8301703

 » Etäopetus 
 » To 18.00–19.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Sukella rennon letkeisiin lattarirytmeihin hyvän musiikin tahdis-
sa. Kurssilla tutustutaan latinalaisiin tanssilajeihin, kuten: salsa, 
bachata, samba, chacha, rumba, jive & reggaeton. Tunnilla harjoi-
tellaan yhden tai useamman lajin perusaskelia ja vartalonkäyttöä. 
Sarjat ovat lyhyitä ja toistoja tehdään monta kertaan, joten mu-
kaan pääsee helposti myös vasta-alkaja. Lattareiden lisäksi tunti 
sisältää kehoa avaavan alkulämmittelyn ja pienen voima-osion, 
jossa aktivoidaan monipuolisesti kehon eri lihasryhmiä. 

Pilates perustaso 1            8301704

 » Etäopetus 
 » To 19.00–20.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Pilates on kehonhallinnallinen menetelmä, joka pyrkii edistä-
mään ergonomisia kehon linjauksia. Tunnilla etsimme liikku-
vuutta ja joustoa kireille lihaksille ja puolestaan voimaa heikoille 
lihaksille. Kurssilla etenemme perusteista lähtien ryhmän tasoa 
mukaillen. Tutustumme monipuoliseen koko kehon pilates har-
joitteluun ja hyödynnämme pilateksen perusperiaatteita harjoit-
telun tukena. Tunnille tarvitset maton ja halutessasi pehmustetta 
polvien tai pään alle. Kurssille voit osallistua, vaikkei sinulla olisi 
aiempaa kokemusta pilateksesta. 

Lempeä aamupilates            8301705

 » Etäopetus 
 » Su 10.00–11.00 
 » 11.9.–11.12., 15.1.–9.4.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Herättele keho uuteen päivään lempeällä pilatesharjoituksella. 
Tunti sisältää kehoa avaavia liikkuvuusharjoituksia sekä lempeitä 
koko kehon tukilihaksia aktivoivia voimaharjoituksia. Tavoitteena 
on parantaa ryhtiä ja kehon kannatusta. Kurssilla edetään rauhal-
lisesti oman hengityksen tahtiin ja omaa kehoa kuunnellen. Tun-
nille voit osallistua ilman aikaisempaa pilatestaustaa.  Ei opetusta 
25.9.

Kahvakuula             8301708

 » Etäopetus 
 » To 15.00–15.45 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4.
 » Tomi Laitamäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 €  
 » Ilm. päättyy 31.8.

Monipuolista treeniä kahvakuulalla! Tunnilla käydään rauhassa 
läpi liikkeet ja jokainen voi suorittaa harjoitukset omaan tahtiin, 
huomioiden oman kehon lähtötason, tämän vuoksi tunti sopii 
kaikentasoisille treenaajille. Tunnille tarvitset mukaan kahvakuu-
lan (yksi tai useampi eri painoinen), jumppamaton ja juomapul-
lon. 

nilkkaa ja jalkaterää vahvistava 
harjoittelu              8301710

 » Etäopetus 
 » Ti 18.15–19.00 
 » 6.9.–11.10., 10.1.–14.2.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssilla vahvistetaan ja mobilisoidaan jalkaterien ja nilkkojen 
lihaksia. Nämä lihakset ovat usein liian heikot, mikä aiheuttaa 
virheasentoja ja sen myötä kiputiloja. Vahvat jalkaterien ja nilkko-
jen lihakset ehkäisevät esimerkiksi polvien, lonkkien ja alaselän 
kiputiloja sekä edistävät ryhdikästä linjausta alaraajoissa. Jalkate-
rän ja nilkan lihaksia vahvistamme hyödyntämällä harjoittelussa 
pieniä palloja (tennispallo) sekä kyniä ja pientä pyyhettä. Kurssi 
sisältää myös käsin tehtävää jalkapohjahierontaa. 6 x syksy ja 6 x 
kevät. Huomioithan, että tämä kurssi ja ryhti ja kehon kannatus 
- kurssi rakentuvat loistavaksi kokonaisuudeksi, kun toteutuvat 
peräkkäin.

ryhti ja kehon kannatus       8301711

 » Etäopetus 
 » Ti 18.15–19.00 
 » 25.10.–29.11., 28.2.–4.4.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 €  
 » Ilm. päättyy 18.10.

Ryhti ja kehon kannatus kurssi keskittyy nimensä mukaisesti 
kehon linjausten ja ennen kaikkea ylävartalon ryhdin ja kanna-
tuksen kehittämiseen. Tunti sisältää sekä liikkuvuus- että voima-
harjoituksia. Kurssilla kehitämme kehon syviä tukilihaksia ja tun-
nustelemme ylävartalon asentoa erilaisten liikesuuntien avulla. 
Kurssi antaa niska-hartiaseudulle toivottua liikettä ja ennalta eh-
käisee sekä helpottaa ylävartalon kiputiloja. 6 x syksy ja 6 x kevät. 
Huomioithan, että tämä kurssi ja nilkkaa ja jalkaterää vahvistava 
- kurssi rakentuvat loistavaksi kokonaisuudeksi, kun toteutuvat 
peräkkäin. 

Liikkuvuus ja  
syvävenyttely                 8301712

 » Etäopetus 
 » Ti 19.00–20.00 
 » 6.9.–22.11., 1.1.–6.4.
 » Tanssinopettaja AMK Tiia Anttila 
 » Kurssimaksu: Syksy 19 €, Kevät 19 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Liikkuvuus ja syvävenyttely -kurssilla harjoitetaan monipuolisesti 
koko kehon liikeratoja. Tavoitteena on löytää liikettä ja liikkuvuut-
ta rangalle, takaketjulle, lonkille ja niska-hartiaseudulle. Harjoit-
telu sisältää sekä dynaamisia että staattisia venytyksiä ja kurssille 
mukaan tarvitset jumppa-alustan sekä pitkän jumppakuminau-
han. Kurssi toteutetaan Zoomin kautta livetunteina. Pääset mu-
kaan kurssin verkko-opetukseen opettajan jakaman linkin avulla. 
Osallistumiseen tarvitset vain laitteen, jossa on nettiyhteys sekä 
toimivan sähköpostiosoitteen. 

Sunnuntai-illan dynaaminen  
jooga                          8301713

 » Etäopetus 
 » Su 17.45–18.45 
 » 2.10.–11.12., 15.1.–26.3.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 17,50 €, Kevät 17,50 € 
 » Ilm. päättyy 25.9.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla teemme flow-tyyppistä asanaharjoitusta sekä eri-
laisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga kehittää tietoista 
läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä sekä opettaa ha-
vainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyttä. Kurssi käy 
kaikille joogasta kiinnostuneille, jotka kaipaavat voimakkaampaa 
harjoitusta. Välineiksi tarvitset joogamaton. 

Lempeä jooga                    8301714

 » Etäopetus 
 » Su 19.00–20.30 
 » 2.10.–4.12., 15.1.–26.3. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 € 
 » Ilm. päättyy 25.9.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Tunneilla tehdään ensin kehoa lämmittäviä ja venyttäviä 
harjoituksia ja lopuksi pitkiä lempeitä venytyksiä yin-joogan tyy-
liin. Jooga kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallin-
taa ja ryhtiä sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja 
mielen yhteyttä. Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Väli-
neiksi tarvitset joogamaton. 

Monipuolinen  
viikonloppujooga            8301717

 » Etäopetus 
 » Su 11.00–12.30 
 » 2.10.–4.12., 5.2.–7.5.
 » Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen 
 » Kurssimaksu: Syksy 9 €, Kevät 11 € 
 » Ilm. päättyy 22.9.

Jooga rentouttaa ja rauhoittaa, vahvistaa keho-mieli yhteyttä ja li-
sää energisyyttä. Kurssilla pääset tutustumaan eri joogatyyleihin, 
kuten meridiaani jooga, aivojooga, hyvän ryhdin jooga, kasvot 
jooga, vaihdevuosien jooga, yin-yang jooga jne. Kurssi edistää̈ 
kokonaisvaltaista hyvinvointia ja soveltuu kaikenkuntoisille ja – 
ikäisille. Lähdemme liikkeelle täysin perusteista, eli sinun ei tarvit-
se olla osallistunut yhdellekään joogatunnille voidaksesi osallis-
tua. Jokainen saa liikkua keholleen sopivalla tavalla. Kyseessä on 
hyvin kokemuksellinen ja kehotietoisuutta lisäävä tapa joogata. 
Tervetuloa! Kurssi kokoontuu kerran kuussa. Syksyn kokoontu-
miset 2.10., 6.11., 4.12. Kevään kokoontumiset 5.2., 5.3., 2.4., 7.5.

Treenaa personal trainerin  
kanssa                      8301720

 » Etäopetus 
 » Su 13.30–14.30 
 » 11.9.–4.12., 15.1.–16.4.
 » Tomi Laitamäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Treenaa personal trainerin kanssa! Verkkokurssi Tule mukaan hy-
vänolon ja monipuolisen treenin pariin. Tällä kurssilla tulemme 
treenaamaan mm. kestävyyskuntoa, lihasvoimaa ja venyvyyttä. 
Tehdään lihaskuntoharjoitteita, venyttelyä, sykeliikuntaa ja moni-
puolista treeniä eritavoin. Kurssilla myös välillä tietoiskuja teori-
amuodossa hyvinvointiin, ravitsemukseen ja terveyteen liittyen. 
Oletpa sitten vasta-aloittelija tai kokenut treenaajaa, tervetuloa 
mukaan. Kurssilla jokainen saa tehdä harjoitteet omaan tahtiin ja 
omien tuntemuksien mukaan. 

Painonhallintaa ja hyvinvointia 
syksy                      8301721

 » Etäopetus 
 » Su 14.45–15.45 
 » 11.9.–4.12. 
 » Tomi Laitamäki 
 » Kurssimaksu: 22 €  
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Painonhallintaa ja hyvinvointia on kaikille jotka ovat aloittamassa 
painonpudotusta tai muuten ovat kiinnostuneita omasta hyvin-
voinnistaan terveysliikunnan kautta. Käydään läpi ravitsemusta, 
liikkumista ja myöskin psyykkistä valmennusta. Kurssi koostuu 
osittain teoriatunneista, mutta teemme myös paljon liikkumi-
seen liittyviä harjoitteita mm. sykeliikunta, pilates, lihaskunto, ve-
nyttely, rentoutus. Saat hyvää oloa ja aimo annoksen positiivista 
fiilistä. Tehdään kaikki hyvässä hengessä, huomioiden jokaisen 
omat lähtökohdat ja tavoitteet. 

TCM - kiinalaisen perinteisen  
lääketieteen perusteet         8302755

 » Etäopetus 
 » La 11.00–12.30 
 » 1.10.–3.12., 4.2.–6.5.
 » Toimintaterapeutti Deeana Lehtinen 
 » Kurssimaksu: Syksy 9 €, Kevät 11 € 
 » Ilm. päättyy 21.9.

Kiinalainen perinteinen lääketiede on vanhimpiin kuuluva luon-
taislääketiede. TCM:ssa (Traditional Chinese Medicine) kaikki 
kehon ja mielen toiminnot kuvaillaan viidellä elementillä. Sen 
näkökulmasta katsottuna ongelmia syntyy elementtien epäta-
sapainosta. Kurssilla opit perustietoa 5:stä elementistä, sekä Yin-
Yang voimien vuorovaikutuksesta ja siitä, miten ne vaikuttavat 
ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen rakenteeseen ja hyvinvointiin. 
Kurssi on tutustumismatka sisimpääsi ja vahvistaa yhteyttäsi it-
seesi. Se voi auttaa sinua lisäämään läsnäoloa ja mielenrauhaa 
jokapäiväiseen elämään, sekä vahvistamaan elämänhallintataito-
jasi. Kurssi sisältää teoriaa ja liikunnallisia harjoituksia (QiGong), 
sekä vapaaehtoisia itsenäisiä tehtäviä ja pääsyn keskusteluryh-
mään. Kurssi kokoontuu kerran kuussa. Syksyn kokoontumiset 
1.10., 5.11., 3.12. Kevään kokoontumiset 4.2., 4.3., 1.4., 6.5.Painonhallintaa ja  

hyvinvointia kevät  8301722

 » Etäopetus 
 » Su 14.45–15.45 
 » 22.1.–23.4.

Tulossa keväällä mm.:
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LAITILA
Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 monipuolisen kattauksen etäopetusta,   
tutustu tarjontaan s. 4-5

Luento: Synkkiä tarinoita aikojen 
takaa                      1301110

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 12.9. 
 » FM, toimittaja Terhi Raumonen 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 12.9. 

Viikinkejä ja vainolaisia, juutteja ja jättiläisiä. Piruja, pöröjä ja pir-
tukuninkaita. Kuolemantuomioita ja kätkettyjä aarteita. Pyhäran-
talaissyntyinen FM ja toimittaja Terhi Raumonen tekee opaskirjaa, 
jossa on synkkiä ja salaperäisiä tarinoita Vakka-Suomen historias-
ta ja myyttisestä menneisyydestä. Luennolla kuullaan erityisesti 
Laitilaan ja Pyhärantaan liittyviä tarinoita, jotka on koottu hyö-
dyntäen erilaisia arkistolähteitä ja paikallisilta ihmisiltä saatua 
suullista perimätietoa. 

Eesti Klubi                        1302140

 » Opistotalo 
 » La 14.00–16.00 
 » 10.9.–11.12. 
 » Helen Täll 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 2.9. 

Laitilan Eesti kerho on perustettu vuonna 2014 ja kerhon kieli on 
viro. Se on paikka, missä saa rentoutua kahvipöydän ääressä ja 
keskustella viroksi toisten aikuisten kanssa. Lasten kanssa leikim-
me, tanssimme, askartelemme ja välillä leivomme. Juhlitaan aina 
Viron tärkeimpiä juhlapäiviä, kuten joulu- ja itsenäisyyspäivä. Ko-
kemusten perusteella voidaan väittää, että kerhosta löytyy vasta-
uksia myös erilaisille kysymyksille koskien elämää täällä puolella 
lahtea. Meidän kanssa pääse mukaan iästä ja kansalaisuudesta 
riippumatta! Tule vaikka harjoittelemaan viroa! Kerhomaksu pe-
ritään vain aikuisilta ja lapset pääsevät mukaan pelkällä hyvällä 
mielellä! Kokoontumiskerrat: 10.9., 24.9., 15.10., 29.10., 12.11., 
26.11. ja 11.12.

Laitila Eesti klubi on loodud 2014.aastal ja räägime eesti keeles. 
See on koht, kus saab end mõnusalt tunda ja kohvitades teiste 
omaealistega vestelda. Lastega koos mängime, tantsime, meis-
terdame ja vahel küpsetame. Pidutseme alati Eesti tähtsamate 
pühade puhul nagu jõulud ja iseseisvumispäev. Kogemuste põh-
jal võime väita, et klubist leiab vastused ka erinevatele küsimus-
tele, mis puudutavad elu siinpool lahte. Meile saab tulla sõltu-
mata vanusest või rahvusest! Tule näiteks harjutama eesti keeles 
rääkimist! Klubis osalemise tasu palume ainult täiskasvanutelt ja 
lapsed pääsevad kaasa lihtsalt heatujulistena. 

Kriisiin varautuminen  
–pikakurssi                       3298105

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–21.00 
 » 25.10. 
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 17.10.

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen. Lyhytkurssi.

Luento: 72 h  
varautumissuositus            3298108

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 15.11. 
 » Kotitalousopettaja Lotta Koisti 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 15.11.

Selviydytkö 72 tuntia? 72 tuntia on viranomaisten ja järjestö-
jen laatima varautumissuositus. Sinun tulisi selviytyä kolme (3) 
vuorokautta ilman sähköä, lämpöä, vettä ja ruokaa. On tärkeää 
tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, millainen 
on riittävä kotivara ja mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa. 
Luennolla käsitellään kotitalouksien varautumisen perusasioita.

Kansalaisvaikuttamisen  
lyhytkurssi                       3298110

 » Laitilan kirjasto 
 » La 11.00–13.30 
 » 1.10., 8.10. ja 15.10. 
 » HuK Elise Erämaa, toimittaja ja  

kaupunginvaltuutettu Pekka Wallenius sekä  
kaupunginhallituksen pj. Pekka Kuusisto 

 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 23.9. 

Tiedätkö, miten voit vaikuttaa kunnalliseen päätöksentekoon? 
Saat lyhytkurssilla tiiviin ja konkreettisen tietopaketin kunnal-
lisesta päätöksentekoprosessista ja vaikuttavan kirjoittamisen 
perusteista.

Miten kirjoitat selvästi? Miten, milloin ja mihin osoitteeseen voit 
toimittaa mielipiteen, muistutuksen, huomautuksen tai kansa-
laisaloitteen? Miten laatia ytimekäs mielipidekirjoitus (kolumni)? 
Ensimmäisellä kerralla 1.10. vaikuttavan kirjoituksen perusteet, 
ideointitehtävä ja oman tekstin alkuun saattaminen (HuK, sana-
taideohjaaja Elise Erämaa). Toisella kerralla 8.10. tietoa kunnalli-
sesta päätöksentekoprosessista ja kuntalaisen vaikutusmahdol-
lisuuksista (kaupunginvaltuutettu, toimittaja Pekka Wallenius ja 

Historia, kulttuuri, opetus, yhteiskunta, luonto

Historia

Kulttuuri

Muut yhteiskunnalliset 
aineet

Luento: Vaaran vuodet - miten 
Suomi säilyi länsimaisena  
demokratiana II maailmansodan 
jälkeen?            1301114

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 7.11. 
 » Professori emeritus Timo Soikkanen 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 7.11. 

Turun yliopiston poliittisen historian emeritusprofessorin Timo 
Soikkasen luennolla käsitellään kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat 
vaikuttaneet Suomen säilymiseen länsimaisena demokratiana. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota Suomen säilymiseen länsimai-
sena demokratiana vuoden 1944 jälkeen, jolloin kaikki muut 
Neuvostoliiton rajanaapurit muuttuivat kansandemokratioiksi. 

Luento: Suomalaisen ruokakult-
tuurin kristilliset juuret        1301115

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 8.11. 
 » FM Marja Tanhuanpää 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 8.11. 

Ruoka on osa identiteettiämme. Ruoalla me vaalimme kulttuuria, 
tapoja, juhlaperinteitä. Monet ruoat pohjautuvat myös kristilli-
seen perinteeseen. Arkipäivänkin herkkujen takana saattaa olla 
värikäs historia. 

Luento: ”Mitäs sinne menitte?” 
Veteraanien asema Suomessa 
1960-1970-luvulla          1301117

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 21.11. 
 » VTT Olli Kleemola 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 21.11. 

Luennolla tarkastellaan sotaveteraanien asemaa suomalaisessa 
yhteiskunnassa niin sanottuna ”vaikenemisen aikana”. VTT Olli 
Kleemola on tutkimushankkeessaan selvittänyt sotaveteraanien 
kohtelua Suomessa 1940-2000 -luvulla ja tämä luento pohjautuu 
näihin tuoreisiin tietoihin. 

Katso myös historiaan ja suku- 
tutkimukseen liittyviä etäkursseja s. 4

Perinnepiiri          1301120

 » Laitilan kirjasto 
 » Ti 10.00–12.30 
 » 13.9.–13.12., 10.1.–4.4. 
 » HuK, kirjallisuusterapia- ja sanataideohjaaja  

Elise Erämaa 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Piirin ohjelmaa suunnitellaan ryhmäläisten kiinnostusten ja vuo-
denkierron mukaan. Perinne näkyy kaikessa ihmisen toiminnassa. 
Aiheita riittää mm. lapsuuden koulumatkoista sukututkimukseen, 
suomenhevosesta kauppa-autoon sekä lukutaidosta kirkonkylän 
ja kylien kehittymiseen. Mietimme aiheita paikallisesta näkökul-
masta. Käytämme virikkeinä faktatietoa, kuvia, tekstejä, videoita 
ja esineitä. Muistelemme sellaista, mihin muisti yltää, kutsumme 
asiantuntijavieraita ja voimme vierailla lähikohteissa. Osallistuak-
sesi et tarvitse erityistä tietoa. Kiinnostus vanhaan riittää.

retki Kaariaisten  
mäkitupaan          1301152

 » Kaariaisten mäkitupa Väliläntie 17, Laitila 
 » Ma 18.00–19.00 
 » 5.9. 
 » FM, lehtori Katriina Kaitila-Karttunen 
 » Kurssimaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Kaariaisten mäkitupa on omassa lajissaan täysin ainutlaatuinen 
kohde Suomessa. Kaariaisten mäkitupa on ollut 1870-luvulta 
kahdeksanhenkisen perheen koti Mäkitupa-alueella. Retkellä 
mukana opas Katriina Kaitila-Karttunen, joka kertoo mäkituvasta 
ja sen historiasta. Tavataan mäkituvalla osoitteessa Kaariaisten 
mäkitupa, Väliläntie 17, Laitila. Lyhytkurssi.
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Kivijärven Hupikööri           1101144

 » Kivijärven Puustelli 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 14.9.–7.12., 11.1.–5.4. 
 » Musiikkipedagogi Irina Nurmi 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 7.9. 

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

Sota-ajan lauluja            1101145

 » Opistotalo 
 » To 16.00-17.30, parittomat viikot
 » 15.9.–8.12., 19.1.–27.4. 
 » FM Jukka Vehmas 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 €  
 » Ilm. päättyy 8.9. 

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

          Seniorimuskari     1101147

 » Opistotalo 
 » To 13.00–13.45 
 » 15.9.–8.12., 12.1.–6.4. 
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja  

Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 € (20 € + 20 €)
 » Ilm. päättyy 7.9.

Hyvänmielenryhmä jossa lauletaan, liikutaan ja soitetaan (oman 
soittimen voi tuoda mukanaan). Paluu elettyyn elämään aikalais-
musiikin keinoin.

Hengellisen kevyen musiikin  
lauluryhmä                 1101148

 » Padon yhteistalo 
 » La 11.00–12.30 
 » 10.9., 8.10., 12.11., 10.12. 
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja  

Johanna Kaarto
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Kaikille Luojan luomille laulajille. Ryhmässä lauletaan ja soitetaan 
(oma instrumentti mukaan) monipuolisesti kevyttä hengellistä 
musiikkia. 

Ukulele                   1101150

 » Varppeen koulu 
 » To 16.30–18.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4. 
 » Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

LAITILA

Musiikki

kaupunginhallituksen pj. Pekka Kuusisto). Kolmannella kerralla 
15.10. käydään syntyneet tekstit läpi rakentavasti ja ratkaisuha-
kuisesti (Elise Erämaa ja Pekka Wallenius).

Lyhytkurssi. Järjestetään yhteistyössä Laitilan kaupunginkirjaston 
kanssa.

Ukrainalaisten lasten kuoro  1101115

 » Kappelimäen koulu
 » To 18.00-19.00
 » 8.9.-1.12.
 » Opettaja Iryna Varavina
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Kuoro ukrainalaisille lapsille. Laulaen ylläpidetään omaa kulttuu-
ria ja kieliä.

         Musiikkipiiri  
erityisryhmille                    1101120

 » Palke 7 
 » Ti 14.15–15.15 
 » 6.9.–22.11., 10.1.–28.3. 
 » Mia Grönroos 
 » Kurssimaksu: Syksy 11 €, Kevät 11 € (22 € +22 €) 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Monipalvelukeskus Palkkeessa kokoontuva musiikkipiiri erityis-
ryhmille. Kurssilla soitetaan ja lauletaan yhdessä.

Pelimannit                     1101125

 » Opistotalo 
 » Pe 18.00–19.30 
 » 9.9.–2.12., 13.1.–28.4. 
 » FK, harmonikansoitonopettaja Marja-Liisa Santala 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meinin-
kiä monenlaisille musikanteille! Yhteistyössä kulttuuripalvelujen 
kanssa. 

Laitilan soittokunta           1101141

 » Opistotalo 
 » Ma 18.00–20.00 
 » 15.8.–12.12., 9.1.–12.6. 
 » Musiikkipedagogi Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: Syksy 36 €, Kevät 36 €

Soittokunta harjoittelee monipuolista puhallinorkesteriohjelmis-
toa: kevyttä klassista, viihdettä, tanssimusiikkia, marsseja, joulu-
lauluja, vaativampiakin teoksia. Soittokunta esiintyy erilaisissa 
tilaisuuksissa ja pitää omia konsertteja. Soittokuntayhdistys mak-
saa kurssimaksun. Tervetuloa uudet ja vanhat soittajat!

Mieskuoro             1101142

 » Varppeen koulu 
 » Ma 17.45–19.45 
 » 29.8.–19.12., 9.1.–15.5. 
 » Musiikkipedagogi AMK Erika Laivoranta 
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 €

Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja moni-
puolista mieskuoro-ohjelmiston valmistamista eri tilaisuuksiin. 
Ensimmäisellä kerralla otetaan vastaan uusien laulajien ilmoit-
tautumisia! Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022 ja 
talvilomaviikolla 8/2023.

Viihdekuoro Bolero           1101143

 » Kappelimäen koulu 
 » Ti 18.00–20.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–2.5. 
 » Ohjaajana Jari Aaltonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 36 €, Kevät 36 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Tervetuloa mukaan Boleron 10-vuotisjuhlakaudelle! Lauluryhmä 
on kevyenmusiikin ystäville. Harjoitellaan ryhmän taitojen mu-
kaan ikivihreitä, joita käydään halukkaiden kanssa esittämässä 
paikallisissa tilaisuuksissa. Harjoittelu tapahtuu osin ilman säes-
tystä. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Luento:  
Sisilialainen keittiö    1302130

 » Laitilan kaupungintalo
 » la 21.1. 
 » klo 10.30–12.00 

Vauvamuskari        1101110

 » Padon yhteistalo 
 » Ke 9.00–9.45 
 » 14.9.–7.12., 11.1.–5.4. 
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja 

Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Paranna vuorovaikutustasi vauvaasi laulujen, lorujen ja 
rytmin avulla. Samalla tarjoat vauvallesi kosketuksen mu-
siikin hyvää tekevään maailmaan ja pääset itsekin muiste-
lemaan vanhoja lauluja ja oppimaan uusia.

Muskari aamuryhmä    1101111

 » Padon yhteistalo 
 » Ke 10.00–10.45 
 » 14.9.–7.12., 11.1.–5.4. 
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja 

Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Tässä ryhmässä lapsi tutustuu yhdessä vanhempansa 
kanssa musiikin kieleen ja maailmaan laulun, soiton, liik-
keen ja kuuntelun avulla. Opetus etenee vuodenaikoja ja 
juhlia mukaillen.

Muskari iltaryhmä    1101112

 » Padon yhteistalo 
 » Ke 17.45–18.30 
 » 14.9.–7.12., 11.1.–5.4.
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja 

Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Tässä ryhmässä lapsi tutustuu yhdessä vanhempansa 
kanssa musiikin kieleen ja maailmaan laulun, soiton, liik-
keen ja kuuntelun avulla. Opetus etenee vuodenaikoja ja 
juhlia mukaillen. 

Tulossa keväällä:

Taide- ja taitoaineet
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Kitaransoitto                  1101151

 » Varppeen koulu 
 » To 18.00–19.30 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4. 
 » Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

Sähkökitaransoitto           1101152

 » Varppeen koulu 
 » To 15.00–21.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4. 
 » Kitaransoitonopettaja Antti Karhumaa 
 » Kurssimaksu: Syksy 112 €, Kevät 112 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Sähkökitaransoiton yksilöopetusta yli 6-vuotiaille. Ennen kurssin 
alkua pidetään opettajan johdolla infotapaaminen, jossa selviää 
lukujärjestys ja saadaan lisätietoa kurssista. Harjoitusaikoja on 
torstaisin klo 15-16.30 sekä 19.30-21. Soittotunnin kesto on 30 
minuuttia viikoittain. 

Aikuisten bändisoitto  
Wakkarit                      1101165

 » Kaariaisten koulu 
 » Ti 17.00–20.15 
 » 13.9.–13.12., 10.1.–4.4. 
 » Musiikkipedagogi Irina Nurmi 
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

LAITILA

näyttämötaide

Tanssi

Teatteritaiteen perusopetus 
7-11-vuotiaille                    1102101

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 16.00–17.30 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–22.5. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja opettaja Tiia Valavuo 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 22.8.

Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan koke-
muksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tuntei-
taan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa 
ja omakohtaista harjoittelua. Oppiminen tapahtuu kokemuksen 
ja tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen 
ja kokemuksellinen oppiminen. Tutustutaan teatterin maailmaan 
iloisesti erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri-
ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä vuo-
rovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mielikuvitusta ja 
luovuutta tarinoiden ja satujen avulla. Kurssilla hypätään turvalli-
sessa ympäristössä suuriin seikkailuihin eri roolien kautta. Teatte-
ritaiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja ha-
keutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen 
koulutukseen. 

Teatteritaiteen perusopetus  
alkaen 12 vuotta                    1102103

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 17.30–19.45 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–22.5. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja opettaja Tiia Valavuo 
 » Kurssimaksu: Syksy 45 €, Kevät 45 € 
 » Ilm. päättyy 22.8.

Teatteritaiteen opiskelun myötä oppilas oppii antamaan koke-
muksilleen merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tuntei-
taan ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutkivaa, 
omakohtaista harjoittelua. Oppiminen tapahtuu kokemuksen ja 
tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu ryhmässä toimiminen ja 
kokemuksellinen oppiminen. Tutustutaan teatterin maailmaan 
iloisesti erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan 
teatteri- ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua, 

vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä. Vahvistetaan jo opittuja 
taitoja, päästetään mielikuvitus ja luovuus valloilleen sekä ko-
keillaan rohkeasti uutta. Teatteritaiteen perusopetus on tavoit-
teellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle 
valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan 
ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Tämän lukuvuo-
den tavoitteena pienimuotoisen näytelmän tai kohtausdemojen 
esitys keväällä 2023.

Baletti alkaen 12 v.          1105100

 » FinnLamex-halli
 » Ma 16.45–17.45 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–29.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 85 €, Kevät 85 € 
 » Ilm. päättyy 22.8.

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasen-
toja, piruetteja, hyppyjä ja erilaisia tanssikoreografioita. Tunneilla 
on myös lihaskuntoa ja venyttelyä. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta 
ja iloa. Baletti sopii hyvin myös voimistelu- ja luisteluharrastus-
ten tueksi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta.

Suositellaan osallistumaan kahdelle tunnille viikossa: Toinen tun-
ti ryhmässä Baletti alkaen 10 v. torstaisin klo 18.00-19.00.

Baletti 9-11-v.            1105101

 » FinnLamex-halli 
 » Ma 17.45–18.45 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–29.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 85 €, Kevät 85 € 
 » Ilm. päättyy 22.8. 

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasen-
toja, piruetteja, hyppyjä ja erilaisia tanssikoreografioita. Tunneilla 
on myös lihaskuntoa ja venyttelyä. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta 
ja iloa. Baletti sopii hyvin myös voimistelu- ja luisteluharrastus-
ten tueksi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta.

Suositellaan osallistumaan kahdelle tunnille viikossa: Toinen tunti 
9-vuotiaille ryhmässä Baletti 7-9-v. keskiviikkoisin klo 18.15-19.00 
ja 10-11-v. ryhmässä Baletti alkaen 10 v. torstaisin klo 18.00-19.00.

Baletti alkaen 10 v.          1105102

 » FinnLamex-halli 
 » To 18.00–19.00 
 » 1.9.–15.12., 12.1.–25.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 85 €, Kevät 85 
 » Ilm. päättyy 25.8.

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasen-
toja, piruetteja, hyppyjä ja erilaisia tanssikoreografioita. Tunneilla 
on myös lihaskuntoa ja venyttelyä. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta 
ja iloa. Baletti sopii hyvin myös voimistelu- ja luisteluharrastus-
ten tueksi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta.

Suositellaan osallistumaan kahdelle tunnille viikossa: Toinen tun-
ti ryhmässä Baletti alkaen 12 v. maanantaisin klo 16.45-17.45 tai 
Baletti 9-11-v. maanantaisin klo 17.45-18.45.

Tanssikurssit järjestetään yhteistyössä Tanssi-
studio Spiraalin kanssa puvustusten ja näytös-
ten osalta. Kursseilla ei ole opetusta syys- ja 
talvilomaviikoilla 42/2022 ja 8/2023.

Satubaletti 5-6-v.           1105103

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 16.45–17.30 
 » 31.8.–14.12., 11.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 75 €, Kevät 75 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

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

Satubaletti 3-4-v.           1105104

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 17.30–18.15 
 » 31.8.–14.12., 11.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 75 €, Kevät 75 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

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

Baletti 7-9-v.            1105105

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 18.15–19.00 
 » 31.8.–14.12., 11.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 75 €, Kevät 75 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Tavoittee-
na on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä musiikin 
ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitekniikkaa, perusasen-
toja, piruetteja, hyppyjä ja erilaisia tanssikoreografioita. Tunneilla 
on myös lihaskuntoa ja venyttelyä. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta 
ja iloa. Baletti sopii hyvin myös voimistelu- ja luisteluharrastus-
ten tueksi. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta.

Suositellaan osallistumaan kahdelle tunnille viikossa: Toinen tun-
ti ryhmässä Baletti 9-11-v. maanantaisin klo 17.45-18.45.

Satubaletti 4-6-v.           1105106

 » FinnLamex-halli 
 » To 17.15–18.00 
 » 1.9.–15.12., 12.1.–25.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 75 €, Kevät 75 € 
 » Ilm. päättyy 25.8. 

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

dance mix alkaen 11 v.          1105107

 » FinnLamex-halli 
 » Ma 18.45–19.45 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–29.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 85 €, Kevät 85 € 
 » Ilm. päättyy 22.8. 

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

dance mix 7-12 v.           1105108

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 19.00–20.00 
 » 31.8.–14.12., 11.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 85 €, Kevät 85 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi kokonaisuu-
deksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazztanssiin sekä 
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LAITILA
Kuvataidehiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin tekniikkaa, koordi-

naatiota, monipuolisia askelkuvioita, tanssisarjoja ja venytellään. 
Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivassa muodossa 
unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa. Kurssi järjestetään yhteis-
työssä Tanssistudio Spiraalin kanssa puvustuksen osalta. 

dance mix alkaen 9 v.            1105109

 » FinnLamex-halli 
 » To 19.00–20.00 
 » 1.9.–15.12., 12.1.–25.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 75 €, Kevät 75 € 
 » Ilm. päättyy 25.8. 

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

Aikuisbaletti              1105120

 » FinnLamex-halli 
 » Ma 19.45–21.00 
 » 29.8.–12.12., 9.1.–29.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 45 €, Kevät 45 € 
 » Ilm. päättyy 22.8. 

Tunneilla harjoitellaan baletin perusliikkeitä. Tavoitteena on lisätä 
kehonhallintaa, lihasvoimaa, tasapainoa, koordinaatiota ja liikku-
vuutta. Tunti koostuu alkulämmittelystä, balettitanko-osuudesta, 
keskilattialla tehtävistä tanssillisista sarjoista ja venyttelystä. 
Liikkeen hurmaa kauniista musiikista nauttien! Tunti soveltuu yli 
15-vuotiaille ja aikuisille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssi-
studio Spiraalin kanssa puvustuksen osalta. 

Aikuisjazztanssi               1105121

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 20.00–21.00 
 » 31.8.–14.12., 11.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 42 €, Kevät 42 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

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. Tunti soveltuu yli 15-vuotiaille 
ja aikuisille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta.

Kuvataidekoulu  
4-5-vuotiaille        1103102

 » Varppeen koulu 
 » Ti 16.15–17.00 
 » 6.9.–13.12., 10.1.–25.4. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Kuvataidekoulu  
6-7-vuotiaille        1103103

 » Varppeen koulu 
 » Ti 17.15–18.00 
 » 6.9.–13.12., 10.1.–25.4. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

Kuvataidekoulu  
8-9-vuotiaille        1103104

 » Varppeen koulu 
 » Ti 18.15–19.15 
 » 6.9.–13.12., 10.1.–25.4. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 43 €, Kevät 43 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Kuvataidekoulu 9-13-vuotiaille, 
ryhmä A            1103107

 » Varppeen koulu 
 » Ke 16.30–17.30 
 » 31.8.–7.12., 11.1.–26.4. 
 » Kuvataiteilija Irene Nyholm 
 » Kurssimaksu: Syksy 43 €, Kevät 43 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Kuvataidekoulu 9-13-vuotiaille, 
ryhmä B            1103108

 » Varppeen koulu 
 » To 16.30–17.30 
 » 1.9.–8.12., 12.1.–4.5. 
 » Kuvataiteilija Irene Nyholm 
 » Kurssimaksu: Syksy 43 €, Kevät 43 € 
 » Ilm. päättyy 25.8.

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
Laitilassa 

Laitilan kuvataidekoulun opetus on tavoitteel-
lista toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea 
oppilaan persoonallisuuden kehittymistä 
ja antaa valmiuksia visuaaliseen ilmaisuun. 
Opetuksessa käytetään erilaisia materiaaleja, 
työtapoja ja tekniikoita. Kuvataidekasva-
tuksemme sisältöjä ovat piirustus, maalaus, 
muotoilu, kolmiulotteinen rakentelu, grafiikka 
ja monitaiteelliset työmuodot. Kuvataide 
on helposti lähestyttävä taidekasvatuksen 
alue, joka avaa oven ympäristön ja elämän 
monimuotoisuuden näkemiselle ja oivaltami-
selle. Osaaminen kehittyy tekemisen kautta. 
Piirtäminen, maalaaminen ja muovaileminen 
tuottavat iloa ja onnistumisen elämyksiä. 
Kuvataidekoulu antaa välineet kehittymiselle, 
läpi elämän jatkuvalle hyvälle harrastukselle. 

Opetuksessa huomioidaan oppilaan ikä ja 
kehitysvaihe. Lukuvuosi huipentuu keväällä 
Laitilan kirjastossa pidettävään näyttelyyn. 
Kurssimaksu sisältää materiaalimaksun ja se 
laskutetaan kahdessa erässä syksyllä ja kevääl-
lä. Kursseilla ei ole opetusta syys- ja talviloma-
viikoilla 42/2022 ja 8/2023.

Tiistain taidesoppi            1103111

 » Varppeen koulu 
 » Ti 18.00–20.15 
 » 6.9.–22.11., 10.1.–4.4. 
 » Taiteilija Juhani Nordman 
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Rentoa meininkiä ja iloista seurustelua taideharrastuksen parissa. 
Olet sitten vasta-alkaja tai vuosikymmeniä mukana ollut, nuori, 
vanha tai ruuhkavuosien kiireisiin viikoittaista hengähdystaukoa 
kaipaava. Öljy-, akryyli-, vesiväri-, pastelli- tai sekatekniikka – mitä 
vain haluat kokeilla. Teemme yhdessä, opimme toisiltamme, 
stressinpoistoa parhaimmillaan. Taide on iloa ja oppimista – ei 
suorittamista ja osaamista. Kokoontuu myös syyslomaviikolla 
42/2022

Torstain taideverstas           1103112

 » Kappelimäen koulu 
 » To 15.00–17.00 
 » 15.9.–1.12., 12.1.–30.3. 
 » Taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 33 €, Kevät 33 € 
 » Ilm. päättyy 8.9.

Maalataan mielenmaisemia ja fantasiaa. Ota mukaan oman valin-
tasi mukaan vesivärit, peitevärit, akryylivärit, puuvärikynät, tussit 
tai lyijykynä ja piirustuslehtiö. Kuvataiteen ja käsillä tekemisen 
riemua! Voidaan kokeilla myös esim. kuvan tekemistä huovutta-
malla, kollaasia, keramiikan alkeita. Kokoonnumme joka toinen 
torstai klo 15-17 ja joka toinen torstai klo 15-17.30.

öljyvärimaalaus           1103113

 » Varppeen koulu 
 » Ke 17.30–20.00 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–26.4. 
 » Kuvataiteilija Irene Nyholm 
 » Kurssimaksu: Syksy 38 €, Kevät 38 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Oletko kiinnostunut perinteisestä taiteesta, öljyväreistä ja nii-
den käyttöön liittyvästä materiaaliopista. Tutustumme kerta- ja 
palettiveitsitekniikkaan, lasuuritekniikan periaatteisiin ja tempe-
ramaalaukseen. Lisäksi pääset halutessasi itse tekemään maala-
uspohjat alusta loppuun aidoilla luonnonmukaisilla pohjustus-
aineilla. Käytännön opetuksen ohella opetetaan maalaustaiteen 
historiaa. Pyrimme hankkimaan yhdessä kaikki tarvittavat ma-
teriaalit, jolloin tarvikemaksu on varsin pieni. Kokoontuu myös 
syyslomaviikolla 42/2022

Ikonimaalaus           1103118

 » Varppeen koulu 
 » Ke 16.30–19.00 
 » 7.9.–7.12., 11.1.–5.4. 
 » Ikonimaalari Mari Zabyshnyi 
 » Kurssimaksu: Syksy 36 €, Kevät 36 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Sukella ikoneiden ihmeelliseen maailmaan käyttäen vanhaa tem-
peratekniikkaa. Aloittelijat erittäin tervetulleita mukaan. Materi-
aalia voi ostaa opettajalta.

Taidegrafiikka            1103121

 » Varppeen koulu 
 » To 17.30–20.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–27.4. 
 » Kuvataiteilija Irene Nyholm 
 » Kurssimaksu: Syksy 38 €, Kevät 38 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Grafiikan menetelmillä tavallinenkin piirros muuttuu taiteeksi! 
Kurssilla käydään läpi kaikki metalligrafiikan menetelmät. Näis-
tä jokainen löytää itselleen mieluisimmat. Lähestytään lyhyesti 
myös taiteen historiaa. Opettaja hankkii oppilaiden käyttöön 
materiaalit ja työkalut. Materiaalimaksu opettajalle. Mukaan en-
simmäiselle kerralle tarvitaan ainoastaan piirros tai valokuva. Ko-
koontuu myös syyslomaviikolla 42/2022
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Kalligrafiaa  
- kaunista kirjoitusta           1103122

 » Varppeen koulu 
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 24.–25.9. 
 » AMK kuvataitelija, kalligrafi Teija Tiilimäki 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 16.9. 

Kalligrafia on taiteenlaji, jossa luovuus kukkii kirjaimia käyttämäl-
lä. Tutustumme niin tasa- kuin hiusteriinkin ja harjoittelemme 
näihin sopivia kirjaimistoja. Opettaja lähettää tarvikelistan opis-
kelijoille ennen kurssia. Opettajalta voi myös ostaa tarvikepaketin 
(terät, kynänvarret, muste, paperia) n. 20 eurolla. Lyhytkurssi. 

Posliininmaalaus           1103125

 » Varppeen koulu 
 » Ma 17.00–20.00 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » Teija Kaivoluoto 
 » Kurssimaksu: Syksy 40 €, Kevät 40 € 
 » Ilm. päättyy 2.9. 

Posliinin ja kaakelin pinnan koristelua laaja-alaisesti ideoiden, 
kokeillen ja toteuttaen. Maalataan käyttötuotteita ja koriste-esi-
neitä. Aloittelijoille oma opetusohjelma. Kurssin talvilomatauko 
pidetään poikkeuksellisesti viikolla 9/2023, viikolla 8/2023 ko-
koonnutaan normaalisti.

Kirjailijavierailu  
Anneli Kanto                   1106140

 » Laitilan kirjasto 
 » Ma 17.30–18.30 
 » 5.9.
 » Kirjailija Anneli Kanto 
 » Ei kurssimaksua 

Anneli Kanto on monipuolinen kirjailija, joka mielellään kertoo 
kirjoistaan ja kirjailijatyöstään. Hänen tuotantoonsa kuuluu kir-
joja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä käsikirjoituksia. Kanto on 
kiinnostunut Suomen historiasta ja erityisesti sisällissodasta ja 
1600-luvusta, joista hän ammentaa aikuisille suunnattujen ro-
maaniensa aiheet. Esikoiskirjansa Piru, kreivi, noita ja näyttelijä oli 
Runeberg-palkintoehdokas vuonna 2007. Viimeisin romaaninsa 
Rottien pyhimys on palkittu Kiitos kirjasta -mitalilla. Tilaisuus on 
maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Laitilan kaupunginkirjas-
ton kanssa. Tervetuloa, erillinen ilmoittautuminen ei ole pakollis-
ta. 

nuorten käsityö  
yli 13-vuotiaille                   1104104

 » Varppeen koulu
 » To 15.15–17.30
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 49 €, Kevät 49 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Haluatko tutustua ja oppia lisää käsityötaitoja? Syvennytään 
nuorten toiveiden ja trendien mukaan erilaisiin käsityötekniikoi-
hin, kuten kankaanpainoon, ompeluun, neulontaan ja huovutuk-
seen. Kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille nuorille. Kurssille osal-
listuminen ei vaadi aiempaa käsityökoulua, kiinnostus käsitöihin 
hyvässä seurassa riittää. Materiaalimaksu sisältyy kurssihintaan.

LAITILA

näyttämötaide

Käden taidot

Katso sanataiteen kurssi myös 
Etäopetuksen puolelta, ks. s. 4.

Taiteen perusopetus

Käsityökoulu on lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteel-
lista ja tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 
yleisen oppimäärän mukaan. Käsityökoulun kokonaan 
suorittaminen kestää 5 vuotta. Tavoitteena on oppia 
ilmaisemaan itseään käsityön osa-alueilla. Lukuvuoden 
teemana on Koti.  Opintokokonaisuudet ovat Pukeutumi-
nen, Esine- ja tekstiiliympäristö, Palveluympäristöt sekä 
Rakennetut ja luonnonympäristöt. Opetussisällöt valitaan 
niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja mate-
riaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja 
hallinta kehittyvät. Käsityökoulussa mm. ommellaan, pu-
notaan, kudotaan, värjätään ja painetaan kangasta, beto-
ni ja metalliverkkotöitä ja kirjotaan.  Keväällä järjestetään 
Lasten kuvataidekoulun kanssa yhteisnäyttely kirjastoon. 
Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksuun. Kursseilla ei ole 
opetusta syys- ja talvilomaviikoilla 42/2022 ja 8/2023.

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
alkavat        1104101

 » Varppeen koulu
 » Ti 15.15–17.00
 » 30.8.–13.12., 10.1.–2.5.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 62 €, Kevät 62 €
 » Ilm. päättyy 25.8.

Ryhmä on tarkoitettu aloittaville 7 ikävuodesta eteenpäin.

Kankaankudonta,  
Leinmäki          1104105

 » Leinmäen kylätalo
 » Ti 17.30–19.45
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Ku-
dotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstii-
lejä. Kudotaan valmiiden mallien mukaan tai niitä muun-
nellen. Omat ideat tervetulleita. Tarvittaessa tutustutaan 
myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentami-
sen eri työvaiheisiin, kudonnan työvälineisiin sekä perus-
sidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tulla 
mukaan.

Kankaankudonta, Pato      1104106

 » Padon yhteistalo
 » To 18.00–20.15
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Syvennetään ja kerrataan kudonnan tietoja ja taitoja. Ku-
dotaan erilaisista materiaaleista sisustus- ja käyttötekstii-
lejä. Kudotaan valmiiden mallien mukaan tai niitä muun-
nellen. Omat ideat tervetulleita. Tarvittaessa tutustutaan 
myös kudonnan perusasioihin, kuten kankaanrakentami-
sen eri työvaiheisiin, kudonnan työvälineisiin sekä perus-
sidoksiin, joten uudetkin kudonnan harrastajat voivat tulla 
mukaan.

Kankaankudonta A     1104110

 » Vihtorintorin kädentaitotila
 » Ma 11.00–13.15
 » 19.9.–5.12., 9.1.–3.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 12.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin 
ohjattuna yhteistyönä. Kurssi kokoontuu myös syysloma-
viikolla 42/2022.

Kankaankudonta B     1104111

 » Vihtorintorin kädentaitotila
 » To 18.00–20.15
 » 22.9.–8.12., 12.1.–13.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 15.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin 
ohjattuna yhteistyönä. Kurssi kokoontuu myös syysloma-
viikolla 42/2022.

Kankaankudonta,  
Soukainen          1104112

 » E. Elon koulu
 » Ma 17.30–19.45
 » 19.9.–5.12., 9.1.–3.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 12.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai muunnelmien mukaan myös uutta 
ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin ohjattuna yhteis-
työnä. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Kankaankudonta,  
Itäkulma          1104113

 » Itäkulman nuorisoseurantalo
 » Ke 18.00–20.15
 » 21.9.–7.12., 11.1.–5.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 14.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2        1104103

 » Varppeen koulu
 » Ke 15.15–17.30
 » 31.8.–7.12., 11.1.–3.5.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 67 €, Kevät 67 €
 » Ilm. päättyy 25.8.

Tyttöjen ja poikien jatkava ryhmä. Uudet opiskelijat voivat 
tiedustella kurssipaikkoja toimistosta.

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 1        1104102

 » Varppeen koulu
 » Ma 15.15–17.30
 » 29.8.–5.12., 9.1.–15.5.
 » Artenomi Heljä Saloma
 » Kurssimaksu: Syksy 67 €, Kevät 67 €
 » Ilm. päättyy 25.8.

Tyttöjen ja poikien jatkava ryhmä. Uudet opiskelijat voivat 
tiedustella kurssipaikkoja toimistosta.

10



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2022

Lapsi-aikuinen: Huovutetaan  
saippuapesusieni!           1104118

 » Varppeen koulu
 » La 10.00–13.00
 » 17.9.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

Tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudu aikuisen tiedoilla. 
Ihanaa tuoksuvaa, kuplia ja paljon pehmeää märkää suomen-
lampaan villaa! Tämä jos joku on lasten kurssi! Vaihtoehtoina 
vegaaninen saippua (tuoksuva) tai valkoinen perusmassa tuok-
suton (ei veg.) saippua. Saippua kiedotaan omaan lempiväriseen 
villaan ja huovutetaan pesusieneksi, joka on parasta mitä kyl-
pyhetkillä voi olla! Ota mukaan pyyhe ja matala vesiastia esim. 
pesuvati. Jos kurssilla ihan pieniä lapsia, kannattaa mukaan ottaa 
eväät ja vaihtovaatteet! Kurssilla tarvikemaksu käytön mukaan 
8-12 €. Lyhytkurssi.

LAITILA
Kankaankudonta,  
Suontaka          1104114

 » Suontaan koulu
 » Ti 18.00–20.15
 » 20.9.–13.12., 10.1.–4.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 13.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet kangaspuihin laitetaan 
ohjattuna yhteistyönä. Kurssi kokoontuu myös syysloma-
viikolla 42/2022.

Kankaankudonta,  
Palttila          1104115

 » Palttila
 » Ke 15.00–17.15
 » 21.9.–7.12., 11.1.–5.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 14.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet laitetaan kangaspuihin 
ohjattuna yhteistyönä. Kurssi kokoontuu myös syysloma-
viikolla 42/2022.

Kankaankudonta,  
Untamala          1104116

 » Untamalan kylätalo Ventola
 » To 13.30–15.45
 » 22.9.–8.12., 12.1.–13.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 15.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Kankaankudonta,  
Kouma-Seppälä      1104117

 » Soini, Kouma
 » Pe 10.00–12.15
 » 16.9.–9.12., 13.1.–14.4.
 » Artenomi Ulla Laihonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

Tehdään kangaspuilla erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä 
valmiiden mallien tai niiden muunnelmien mukaan sekä 
yhdessä uutta ideoiden. Loimet puihin ohjattuna yhteis-
työnä. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Lapsi-aikuinen:  
Hui hai haamu!                   1104119

 » Varppeen koulu
 » Su 10.00–13.00
 » 30.10.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 21.9.

Tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudu aikuisen tiedoilla. 
Huovutetaan haamu merinovillalevystä (levyhuovutus). Jos kurs-
silla ihan pieniä lapsia, kannattaa mukaan ottaa myös eväät ja 
vaihtovaatteet! Yksi haamu 5 €. Maksu MobilePay, korttimaksu tai 
käteinen. Lyhytkurssi.

Lapsi-aikuinen:  
Joulutonttukäpy                   1104120

 » Varppeen koulu
 » To 18.00–20.15
 » 24.11.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 17.11.

Tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudu aikuisen tiedoilla. 
Askarrellaan kuusen kävystä tonttu. Maalataan käpyjä ja ommel-
laan tonttulakkeja. Tarvikemaksu 6 kpl tonttuja 5 €. Maksu Mobi-
lePay, korttimaksu tai käteinen. Jos mukana on ihan pieniä lapsia, 
kannattaa päälle laittaa maalin kestävää vaatetta! Lyhytkurssi.

Ommellaan vaatteita  
arkeen                             1104124

 » Kappelimäen koulu
 » Ti 17.30–20.30
 » 13.9.–11.10.
 » Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

Ompelun arkitaidot             1104127

 » Kappelimäen koulu
 » Ke 17.30–20.30
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4.
 » Puvustaja Jaana Renvall
 » Kurssimaksu: Syksy 40 €, Kevät 40 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Lukkokukkaro             1104129

 » Varppeen koulu
 » Pe 17.30–20.30, La 9.00–14.30
 » 23.–24.9.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 16.8.

Käytännöllisiä kukkaroita, penaaleja ja laukkuja, joihin on kiin-
nitetty metallinen lukkokehys, tarvitaan aina. Kukkaroihin voit 
käyttää monenlaisia kankaita niin päälliseen kuin vuoriksi. Puu-
villakankaat ovat parhaita. Kehysten lisäksi tarvitset silitettävää 
liimakangasta, liimaa sekä ohutta laskosverhonauhaa ommel-
tavaksi kukkaron yläreunaan. Kurssilla opetellaan kukkaroiden 
kaavan piirtäminen. Opettajalta (p. 050 547 7756) voit tilata 15.9. 
mennessä tarvikepaketin, jossa on kolme erilaista kehystä. Kts. 
lisätiedot netistä. Lyhytkurssi.

Mielipeitto              1104130

 » Kappelimäen koulu
 » Su 12.30–14.45
 » 13.11.–4.12. ja 15.1.–5.3.
 » Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi
 » Kurssimaksu: 35 €
 » Ilm. päättyy 4.11.

Kurssilla valmistetaan tilkkupeitto vapaalla kädellä erilaisia kä-
sityötekniikoita yhdistellen. Jokaisella kerralla on teema, jonka 
pohjalta tilkkupeittoa tehdään ja lopputuloksena on tekijänsä 
mielenmaisemasta kertova tilkkupeitto eli mielipeitto. Materiaa-
leja voi tuoda itse tai ostaa opettajalta. Ennen kurssin alkua saat 
ohjeistuksen tarvittaviin materiaaleihin. Kaikentasoisille ompeli-
joille. Materiaalimaksu käytettyjen materiaalien mukaan.

neule ja virkkaus            1104131

 » Laitilan kirjasto
 » Ke 16.30–18.45
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4.
 » FM Piia Allén
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Käsitöitä ja iltateetä            1104132

 » Kappelimäen koulu
 » To 17.00–20.00, parittomat viikot
 » 15.9.–8.12., 19.1.–13.4.
 » FM Piia Allén
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

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

Villasukat varpaista  
varteen                      1104133

 » Varppeen koulu
 » Ti 17.45–20.45
 » 27.9.–11.10.
 » Heidi Palm
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 20.9.

Opi neulomaan sukat, joissa lanka ei koskaan lopu kesken! Aloite-
taan varpaista, tehdään molemmat samanaikaisesti ja päätellään 
joustavasti. Kurssilla voi opetella looppaustekniikan pyöröpui-
kolle tai käyttää sukkapuikkoja. Tutkimme myös eri kantapää-
vaihtoehtoja ja joustavia päättelytapoja. Voit käyttää haluamaasi 
lankaa tai ostaa opettajalta, lasketaan tarvittaessa yhdessä sopiva 
silmukkamäärä. Opettajalta voi myös ostaa lankaa ja sopivat pui-
kot. Lyhytkurssi.

          Kirjonta            1104134

 » Varppeen koulu
 » Ti 13.00–15.15, parittomat viikot
 » 13.9.–22.11., 17.1.–28.3.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: Syksy 11 €, Kevät 11 € (22 € + 22 €)
 » Ilm. päättyy 13.9.

Neulalla ja langalla voi kirjoa monenlaisia pistoja erilaisille ma-
teriaaleille. Kauniilla kirjonnoilla voi koristella niin vaatteita kuin 
sisustustekstiilejä. Kurssilla tutustutaan villa-, puuvilla- ja pellava-
kankaalle tehtäviin pistokirjontoihin, valkokirjontaan, aplikointiin 
ja japanilaiseen sashiko-kirjontaan. Opetellaan erilaisia pistoja ja 
valmistetaan tuotteita oman mieltymyksen mukaan eri käyttötar-
koituksiin. Ota mukaan villa-, pellava- tai puuvillakangasta, neu-
loja ja erilaisia kirjontaan sopivia lankoja.

nypläys                       1104135

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 18.00–21.00
 » 26.9.–28.11., 9.1.–3.4.
 » Vaatturi Terhi Manni
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 19.9.

Nypläystä raumalaisten mallien mukaan vanhoille ja uusille har-
rastajille. Jokainen saa edetä omaan tahtiinsa. Kokoontuminen 
syksyllä 6 kertaa ja keväällä 7 kertaa. Syksyn päivät: 26.9., 3.10., 
17.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. Kevään päivät: 9.1., 23.1., 6.2., 27.2., 
13.3., 27.3. ja 3.4.
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neulekoneen alkeiskurssi    1104137

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 1.–2.10.
 » Tekstiiliartesaani Mari-Anne Sihvonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Ota oma neulekoneesi käyttöön. Kurssilla opetellaan perustek-
niikoita pieniä asusteita tehden, esimerkiksi sukat, pipo tai tuu-
bihuivi. Käydään yhdessä läpi myös hieman koneen huoltoa ja 
yleisempiä ongelmatilanteita. Mukaan tarvitset oman koneen 
lisäksi koneellesi sopivaa ohutta lankaa. Mikäli sinulla ei ole omaa 
konetta, ota yhteyttä kädentaitojen opettaja Marita Karlssoniin 
p. 044 5853102. Opistolla on yksi neulekone, jonka saa lainaksi 
kurssin ajaksi. Lyhytkurssi.

Kaksiulotteinen  
neulahuovutus               1104138

 » Varppeen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 26.–27.11.
 » Neulahuovutustaiteilija Helena Heinonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 18.11.

Maalataan villalla! Huovutusneula toimii ikään kuin siveltimenä 
ja villa maalina, kurssilla siis neulahuovutetaan kankaan pintaan 
kaksiulotteinen kuva. Ota mukaasi paperille tulostettu kuva enint. 
14 x 14 cm. Kuvan päälle piirretään tai se leikataan, joten älä siksi 
tuo esim. valokuvaa. Eläinaiheet ovat olleet suosikkeja, joten tuo 
vaikka kuva omasta lemmikistäsi. Ohjaaja auttaa sinua saamaan 
maalauksesta mallinsa näköisen, ja saatat todella yllättyä taidois-
tasi! Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, kurssi toimii jatkokurssina 
aiemmin osallistuneille. Opettajalle maksetaan käteisellä 2,50 € 
materiaalimaksu. Lisäksi voi ostaa kehykset. Lyhytkurssi.

neulahuovutetut eläimet     1104139

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 29.–30.10.
 » Neulahuovutustaitelija Helena Heinonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 21.10.

Kurssilla tehdään neulahuovuttamalla kolmiulotteinen eläin-
hahmo, esimerkiksi lemmikkieläimiä, lintuja ja metsän eläimiä. 
Villaa muotoillaan huovutusneulan avulla, kunnes saavutetaan 
eläimen haluttu muoto. Tarvittaessa käytetään esim. rautalankaa 
muotoilun apuna. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Voit tuoda 
mallikuvan eläimestä mukanasi tai päättää vasta kurssilla, min-
kä eläimen teet. Opettajalla esimerkkihahmoja mukana, joita 
voi käyttää myös malleina. Opettajalle maksetaan käteisellä 4 € 
materiaalimaksu, joka sisältää kaikki tarvittavat materiaalit. Ly-
hytkurssi.

Vällykurssi            1104140

 » Untamalan kylätalo Ventola
 » Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 14.10.–13.11.
 » Anu Pentti
 » Kurssimaksu: 63 €
 » Ilm. päättyy 6.10.

Lammasvällykurssilla valmistetaan vällyt perinteisesti käsin om-
pelemalla. Voit tehdä pienet vällyt 1-2 taljasta tai suuremmat 
esim 4-6 taljasta, oman tarpeen mukaan. Taljat voivat olla lyhyt- 
tai pitkävillaisia, myös eri värisiä taljoja voi hyvin yhdistellä. Vällyt 
koristellaan painamalla kuviota nahkapuolelle. Vaihtoehtoisesti 
nahkapuolelle voi kiinnittää villakankaan. Taljat voi halutessaan 
hankkia itse, ja kurssin opelta voi lunastaa sekä taljoja että tar-
vikkeita. Kokoontumiskerrat 14.-16.10. ja 12.-13.11. Lyhytkurssi.

Kehrätään pellavaa  
ja villaa                     1104141

 » Kauppilan umpipihamuseo
 » La 10.00–16.00
 » 17.9.
 » Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

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

LAITILA
Indigovärjäys           1104142

 » Kauppilan umpipihamuseo 
 » La 10.00–16.45
 » 10.9.
 » Heidi Palm
 » Kurssimaksu: 14 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Tervetuloa indigovärjäyksen ihmeelliseen maailmaan! Kurssilla 
tutustutaan indigon saloihin ja värjätään upeita sinisiä värejä lan-
koihin ja pieniin määriin kangasta. Materiaalimaksu maksetaan 
opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Luonnonväreillä värjäys        1104143

 » Kauppilan umpipihamuseo
 » La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45
 » 24.–25.9.
 » Heidi Palm
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 16.9.

Opi värjäämään upeita lankoja luonnosta saatavilla väriaineilla. 
Käymme läpi koko värjäysprosessin esikäsittelystä viimeistelyyn 
parhaan lopputuloksen saamiseksi. Yleisimpien tuontivärien li-
säksi tutustumme paikallisiin värikasveihin. Mikäli toivot jotain 
tiettyä kasvia, otathan etukäteen yhteyttä opettajaan. Kurssille 
voi myös tuoda omia värikasveja, ilmoitathan siitäkin etukäteen. 
Tällä kurssilla värjätään villaa ja muita eläinkuitulankoja. Materi-
aalimaksu maksetaan opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Luova makramee          1104146

 » Kappelimäen koulu
 » Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00
 » 16.–17.9.
 » Liikunnanohjaaja Emilia Andersson
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

Tehdään erilaisia makrameetöitä oman mielenkiinnon mukaan, 
esim. seinävaate, amppeli, hylly, laukku, koruja. Makrameetyön 
voi tehdä ohjeen mukaan, katsoa kuvasta mallia tai tehdä luovas-
ti itselle sopivaksi. Mukaan sakset, mittanauha, sekä haluamasi 
väristä makrameelankaa. Muita tarvikkeita tarvitset työn mukaan 
esim. Seinävaate: keppi (makrameekeppi, luudanvarsi, luonnon 
keppi), Hylly: makrameekeppi tai luudanvarsi, sopiva levy/lauta 
hyllyksi, Laukku: hihna/puukahvat, magneetti tai puuhelmi sul-
kemaan laukun. Opiston toimistolta saat opettajan yhteystiedot 
mahdollisia lisätietoja varten. Lyhytkurssi.

Lyhytkurssi kahvipussitöiden 
maailmaan            1104149

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–14.30
 » 10.9.–8.10.
 » Brita Laine
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Kurssilla tehdään ruutu- ja hakaketjutekniikalla erilaisia töitä kurs-
silaisten toiveiden mukaan, perinteisten kassien lisäksi mm. kynt-
tilänjalkoja, joutsenia, muita pikku esineitä. Kurssilla tarvitaan: 
pestyjä päästä avattuja kahvipusseja, aloitukseen mielellään 168 
kpl, tylppä neula, leikkuri, sakset ja metalliviivoitin. Pussit on hyvä 
pestä ja vain päät tulee avata, ei sivusaumoja. Kurssi kokoontuu 
kolme kertaa. Lyhytkurssi.

Käsityökahvila  
maahanmuuttajille      1104145

 » Entisen neuvolan tilat (Sairaalantie 2, Laitila)
 » La 11.45–14.00 
 » 1.10., 15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11.
 » Vaatturi Terhi Manni 
 » Ei kurssimaksua
 » Ei ennakkoilmoittautumista

Tule korjaamaan vaatteita ja ompelemaan uusia. Käytössä 
ompelukone, saumuri, kaavalehtiä ja tarvikkeita. Myös oh-
jausta saatavilla.  Mahdollisuus tutustua pitsinnypläykseen 
ja aloittaa uusi harrastus. Käsityökahvila kokoontuu viisi 
kertaa syksyn aikana: 1.10., 15.10., 29.10., 12.11. ja 26.11. 
Toteutetaan yhteistyössä SPR Laitilan osaston sekä Hiekan 
Säätiön kanssa.

Lasinsulatus syksy          1104150

 » Varppeen koulu
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
 » 29.–30.10.
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
 » Kurssimaksu: 26 €
 » Ilm. päättyy 21.10.

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista tasotöitä, lau-
tasia, vateja, valaisimia, koruja ym. Voit myös tehdä pieniä sulatus-
töitä ulos ripustettavaksi puihin tai metallikehikkoon. Sulatuslaseja 
voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijy-
kynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta vedenpitävä ohutkärkinen 
tussi, piirustuspaperia. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn 
koon mukaan. Työkalukorvaus 6€ opettajalle. Lisätietoja voit kysyä 
op. 050 559 0056. Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille. Lyhytkurssi.

Melkein kaikkea lasista  
syksy                   1104151

 » Varppeen koulu
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
 » 26.–27.11.
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
 » Kurssimaksu: 26 € 
 » Ilm. päättyy 18.11.

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

Puutyöpiiri, veisto ja  
sähkökitaran valmistus        1104160

 » Kappelimäen koulu
 » Ke 17.30–21.15
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4.
 » Puuseppä Jouni Varjo
 » Kurssimaksu: Syksy 41 €, Kevät 41 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta puusta sekä kalus-
teiden valmistusta opiskelijoiden omista materiaaleista. Kurssille voi-
daan ottaa muutamia valmistamaan sähkökitaraa Jyrki Varjon opis-
sa. Lisäksi lukuvuoden teemana on puun koristeveisto. Tutustutaan 
moldovalaiseen puunveistotapaan. Kurssi ei kokoonnu joka kuun 3. 
keskiviikkona. Kurssi kokoontuu myös talvilomaviikolla 8/2023.

naisten puutyöpiiri  
keskustassa                  1104161

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 18.00–21.00
 » 5.9.–21.11., 9.1.–27.3.
 » Puuseppä Jouni Varjo
 » Kurssimaksu: Syksy 41 €, Kevät 41 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Valmistetaan erilaisia koriste- ja pieniä käyttöesineitä puusta. Ryhmä 
on tarkoitettu jonkin verran puutöitä aikaisemmin harrastaneille. Vuo-
sittain voidaan ottaa mukaan muutamia aivan alkeista aloittavia. Kurssi 
kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022 ja talvilomaviikolla 8/2023.

Puutyö Seppälä, ryhmä A      1104162

 » Väkkäräntie 306, Seppälä
 » Ti 18.00–20.15
 » 13.9.–29.11., 10.1.–28.3.
 » Mauri Keskitalo
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

Valmistetaan puusta erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä kurssilais-
ten toiveiden mukaan.Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 
42/2022 ja talvilomaviikolla 8/2023.

Puutyö Seppälä, ryhmä B      1104163

 » Väkkäräntie 306, Seppälä
 » Ke 18.00–20.15
 » 14.9.–30.11., 11.1.–29.3.
 » Matti Halminen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 7.9.

Omat puut hyödyksi, ei klapeiksi kaikkia! 
Tehdään käyttö- ja koriste-esineitä 
kurssilaisten omien toiveiden mukaan. 
Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 
42/2022 ja talvilomaviikolla 8/2023.
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Hopealusikkakorut, syksy    1104174

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 24.–25.9.
 » Korumuotoillija Mari Syren-Fawaz
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 16.9.

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

Ovikranssi syksy           1104176

 » Varppeen koulu
 » Su 10.00–14.30
 » 18.9.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

Luonnonmateriaaleja käyttäen. Itse kranssipohja tehdään salim-
kuidusta. Kranssin koristeet huovutetaan tai neulataan kurssilaisen 
toiveiden mukaan, kuitenkin käytettävän ajan puitteissa. Sopii 
aloittelijalle ja jo huovuttaneelle. Lyhytkurssi. Materiaalimaksu 25€.

Moottorisahaveiston  
peruskurssi           1104177

 » Nälkloukkan kyläkoti, Pyhärannan Kaukka
 » La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00
 » 17.–25.9.
 » Timo Kulmala
 » Kurssimaksu: 35 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

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

Havutonttu           1104183

 » Varppeen koulu
 » To 17.45–20.45
 » 3.11.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 27.10.

Kuusen oksia joulunaikaan! Opitaan käyttämään havuja ja puo-
lalankaa. Keskustellaan mistä havuja saa kerätä ja mihin aikaan 
vuodesta se kannattaa tehdä. Havutonttu tarvitsee myös hatun 
ja nenän ja nämä tehdään suomenlampaan villasta. Opimme 
kaavahuovutuksen alkeet ja kolmiulotteisen esineen neulauksen 
ja huovutuksen. Sopii aloittelijalle ja on mukavaa puhdetyötä jo 
alkeet osaavalle huovuttajalle. Mukaan tarvitset pyyhkeen ja ma-
talan vesiastian, esim. pesuvatin, sekä työn iloa! Materiaalimaksu 
15€+käytetyt neulat. Maksu Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. 
Lyhytkurssi.

Joulukortti-ilta           1104184

 » Varppeen koulu
 » Ti 17.30–20.30
 » 29.11.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 22.11.

Opitaan neulaamaan suomenlampaan villalla ja kirjotaan pel-
lavakankaalle joulukortteja. Sopii neulauksesta kiinnostuneille 
aloittelijoille ja kivaa puhdetyötä jo osaavalle. Eväät mukaan jos 
haluaa pitää taukoa. Materiaalimaksu 10€/5 korttia kirjekuori-
neen. Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. Lyhytkurssi.

LAITILA
Huonekalujen kunnostus      1104164

 » Kappelimäen koulu
 » Ti 18.00–21.00
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4., parilliset viikot
 » Teknisentyönopettaja Matti Salmila
 » Kurssimaksu: Syksy 27 €, Kevät 27 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

Puuesineiden ja -huonekalujen entisöintiä, puuosien korjausta 
ja uusimista sekä perehtymistä tarkemmin perinteisiin pintakä-
sittelymenetelmiin. Kokoontuu Laitilassa parillisilla viikoilla. Ei 
kokoontumista syyslomalla (42/2022) eikä talvilomalla (8/2023).

Puukon valmistuksen  
alkeiskurssi                1104167

 » Kappelimäen koulu
 » Ti 18.00–21.00
 » 13.9.–29.11., 10.1.–28.3.
 » Puukkoseppä Risto Mikkonen
 » Kurssimaksu: Syksy 39 €, Kevät 39 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

Kurssi on tarkoitettu aloitteleville puukkoharrastajille sekä kor-
keintaan aikaisemmin yhden vuoden kursseilla olleille. Kurssilla 
perehdytään suomalaisen puukon historiaan, eri puukkomallei-
hin sekä valmistetaan puukko perinteisillä menetelmillä. Kurssi 
kokoontuu myös syyslomalla 42/2022 ja talvilomalla 8/2023.

Perinnepuukkokurssi,  
jatkava ryhmä               1104168

 » Kappelimäen koulu
 » Ke 18.00–21.00
 » 7.9.–7.12., 11.1.–26.4.
 » Teknisentyönopettaja Matti Salmila
 » Kurssimaksu: Syksy 37 €, Kevät 37 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssilla valmistetaan suomalainen perinteinen puukko. Käyte-
tään mahdollisuuksien mukaan myös uusiomateriaaleja, kuten 
auton jousia ja laakerin kehiä. Myös naiset ovat tervetulleita mu-
kaan kurssille. Kurssi ei kokoonnu joka kuukauden 3. keskiviikko.

Puukkokurssi naisille,  
viikonloppukurssi              1104169

 » Kappelimäen koulu
 » La 9.00–15.00, su 9.00–15.00
 » 10.–11.9., 17.-18.9. ja 1.–2.10.
 » Puukkoseppä Risto Mikkonen
 » Kurssimaksu: 54 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Tavoitteena perinteisen suomalaisen puukon naisnäkökulma: 
Terän, kahvan ja tupen muotoilun sopusuhtaisuus. Opettajalta 
voi tarvittaessa ostaa valmiin terän. Tarvikemaksu käytettävän 
materiaalin mukaan, maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. 
Erityiskurssi.

Metallityö                         1104171

 » Kappelimäen koulu
 » To 17.30–20.30
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4.
 » Teknisentyönopettaja Akseli Wikström
 » Kurssimaksu: Syksy 41 €, Kevät 41 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Kurssilla saa ohjausta metallitöiden valmistamiseen, materiaalien 
hankintaan ja turvallisiin työskentelytapoihin. Voit tehdä kodin 
tarve- tai koriste-esineitä kynttilälyhtytelineestä takkasettiin. 
Kurssimaksuun lisätään materiaalimaksu, joka laskutetaan erik-
seen kurssin päättyessä.

noitarumpu               1104172

 » Kappelimäen koulu
 » Pe 17.30–19.45, La 9.00–13.30, Su 9.00–13.30
 » 30.9.–2.10.
 » Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi
 » Kurssimaksu: 26 €
 » Ilm. päättyy 22.9.

Tule valmistamaan oma noitarumpu! Rumpu valmistetaan koko-
naan käsityönä, aloittaen kehikon taivutuksesta. Rumpukalvossa 
käytämme poron nahkaa, jonka voit halutessasi värjätä kurssilla. 
Soittokapula valmistetaan poronsarvesta, jonka koristeluun käy-
tetään turkista, nahkaa, höyheniä ja helmiä. Rumpu viimeistel-
lään asiaan kuuluvin koristein. Rumpua voi käyttää joko soitto-
välineenä taikka koriste-esineenä. Mukaan tarvitset hyvät sakset, 
lyijykynän ja 2 kpl puristimia. Opettajalta ostettavissa materiaali-
paketti 70 €, joka maksetaan opettajalle kurssilla. Lyhytkurssi.

Verhoilu             1104188

 » Kappelimäen koulu
 » To 16.30–21.00
 » 8.9.–17.11., 12.1.–30.3.
 » Verhoilija Sanna Lindholm
 » Kurssimaksu: Syksy 55 €, Kevät 55 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Verhoillaan vanhoja huonekaluja perinteisenä käsityöverhoiluna. 
Ensimmäisellä kerralla puretaan verhoilu ja tehdään materiaalitila-
ukset, joten otathan työsi heti aloitukseen mukaan. Mukana kannat-
taa olla oma työkalupakki. Tarvittavia välineitä ovat sakset, pihdit 
yms. työkalut joita voi käyttää esim. vanhojen verhoilujen ja niittien 
poistamiseen. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla 42/2022.

Keramiikkakurssi          1104195

 » Varppeen koulu
 » To 16.30–19.30
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4.
 » Kuvataiteilija Kirsti Lento
 » Kurssimaksu: Syksy 40 €, Kevät 40 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Kurssi sopii kaikille muovailusta kiinnostuneille. Materiaalina on 
savi, josta voit tehdä pienoisveistoksia tai astioita vapaasti muo-
vailemalla tai makkara- ja levytekniikalla. Esineet poltetaan kestä-
viksi ja lasitetaan. Materiaalimaksu käytön mukaan.

Taidetta palikoilla          1198101

 » Varppeen koulu
 » Ma 18.00-19.30, parilliset viikot
 » 19.9.-28.11.
 » Palikkakouluttaja Kai Brodkin
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 12.9.

Haluaisitko kokeilla, kuinka taitava olet tekemään taidetta Lego® 
-palikoilla? Mitä kaikkea osaisit niillä tehdä? Kokenut harrastaja 
tuo paikalle melkoisia määriä eri tyyppisiä palikoita, joista on 
tarkoitus tehdä ohjatusti erilaisia teoksia. Tämä on kurssi, joka 
ei vaadi minkäänlaista palikoilla rakentamisen osaamista etukä-
teen. Erilaiset rakennustavat tulevat tutuksi ja voit hämmästyä, 
mitä kaikkea näillä jalkapohjien alla ikäviltä tuntuvilla muovipali-
koilla saa aikaan! Kurssi on tarkoitettu aikuisille. Kurssi kokoontuu 
myös syyslomaviikolla 42/2022. Kurssi toteutetaan yhteistyössä 
Palikkatakomo ry:n kanssa. Tämä ei ole Lego® -yrityksen järjestä-
mä kurssi. Lyhytkurssi.

Lapsi-aikuinen:  
Lumiukkopurkki        1104121

 » Varppeen koulu, La 28.1. klo 12.00-15.00

Selluloosakuitujen värjäys  
kasviväreillä        1104144

 » Kauppilan umpipihamuseo, La-su 6.-7.5. klo 
10.00-16.45

Lasinsulatus kevät    1104152

 » Varppeen koulu, La-su 4.-5.2. klo 9.00–16.00

Melkein kaikkea lasista,  
kevät          1104153

 » Varppeen koulu, La-su 4.-5.3. klo 9.00–16.00

Koululaisten kesäkässää 1  1104157

 » Varppeen koulu, Ma-ke 5.-7.6. klo 10.00-14.00

Koululaisten kesäkässää 2  1104158

 » Varppeen koulu, Ma-ke 12.-14.6. klo 10.00-
14.00

Viiluintarsiapuutyö    1104170

 » Kappelimäen koulu, La-su 28.-29.1. ja 11.-12.2. 
klo 10.00-16.00

Hopealusikkakorut, kevät  1104175

 » Kappelimäen koulu, La-su 15.-16.4. klo 10.00-
16.00

Pääsiäisnoita      1104186

 » Varppeen koulu, To 30.3. klo 17.45-20.45

Tulossa keväällä mm.:
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LAITILA
Kielet

Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia ly-
hyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on helppo 
osallistua asuinpaikasta riippumatta.

Tässä ovat vain syksyllä alkavat kurssit, mutta ne kaikki jatkuvat 
keväällä (mikäli jatkajia on riittävästi). Opiston kurssit voivat alkaa 
vain, mikäli kurssille tulee määräpäivään mennessä riittävästi il-
moittautumisia. Muista ilmoittautua ajoissa!

Suomea ulkomaalaisille 
/ Finnish for Foreigners

Järjestämme suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. 
Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä on samat 
kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. Osassa 
on erillisrahoitus, jolloin ne maksavat vähemmän tai 
ovat ilmaisia. Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne 
sopivat myös vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 1-2 kertaa 
viikossa, yleensä pari oppituntia kerralla. Suurin osa 
kursseista on alkeis- ja perustason kursseja. Ohjelmassa 
on myös yksi jatkotason kurssi, mutta toivomme että 
suomen opinnoissaan pidemmällä olevat (jatkotasosta 
tai YKI-valmennuksesta kiinnostuneet) ottaisivat yhteyttä 
kieltenopettajaan.

Huom! Muutama suomen kurssi alkaa jo elokuussa 
(viikko 33). Näihin voi ilmoittautua 5.8. lähtien. Suurin osa 
kursseista alkaa syyskuussa (viikko 36) ja näihin Ilmoit-
tautuminen alkaa keskiviikkona 17.8. klo 17:00. Kursseille 
ilmoittaudutaan verkossa, opiston sivulla  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkemmat tiedot 
kaikista suomen kursseista löytyvät opiston Peda.net 
verkkoympäristöstä, osoite: peda.net/vk/kielet/suomi. 
Lisätietoja kieltenopettajalta  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 044 585 3100).

We organize Finnish language courses for foreigners. 
Some courses are part of our normal programme and 
have the same course fees as other courses. Some courses 
are financed by special funding and they cost less or 
there is no fee. We try to organize our courses so that they 
are suitable also for those who do shift work. Lessons are 
once or twice a week, usually two lessons per day. Most 
courses are for beginners or basic level students. There 
is also one advanced course in the programme, but we 
hope that the more advanced students (those interested 
in advanced courses or training for YKI test) would 
contact the language teacher.

Note! Some Finnish courses start already in August 
(week 33). Registration for these starts on 5 August. Most 
courses start in September (week 36) and registration for 
these starts on Wednesday, 17 August at 17:00. You can 
register online, on our webpage  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Detailed 
information on all our Finnish courses is available on our 
Peda.net learning platform, address: peda.net/vk/kielet/
suomi. For more info, contact language teacher  
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

Häng med!  
– ruotsin kertausta             1202221

Kts. s. 28

Everyday English 1              1203116

 » Varppeen koulu
 » Ti 17.15–18.45
 » 6.9.–29.11.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

Englannin alkeistason kurssi noin vuoden tai pari kieltä opiskel-
leille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Everyday English 
1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), josta kertauksen jälkeen jat-
ketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

refresh your English             1203161

 » Varppeen koulu
 » Pe 17.30–20.00, La 9.30–12.00
 » 11.–12.11. ja 25.-26.11. 
 » Opettaja John Swallow
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 4.11.

Practice your English in an intensive short course (two week-
ends). This course is ideal for those who wish to practice their 
English language skills with other students and a native English 
teacher. We will speak only English in class and use a variety of  
enjoyable learning methods. The course is suitable also for  
foreigners who don’t speak Finnish. Materials provided by the 
teacher. Level A2-B1.

Tule harjoittamaan englannin taitojasi lyhyelle intensiivikurssille 
(kaksi viikonloppua). Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää 
taitojaan yhdessä toisten opiskelijoiden ja englantia äidinkiele-
nään puhuvan opettajan kanssa. Tunnilla puhumme englantia 
ja teemme erilaisia mukavia harjoituksia. Kurssi sopii myös ulko-
maalaisille, jotka eivät osaa suomea. Opettajan materiaali. Taito-
taso A2-B1.

Stepping Stones 2             1203162

 » Varppeen koulu
 » Ma 18.30–20.00
 » 5.9.–28.11.
 » FM Heidi Amedeo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen 
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka haluavat laajentaa sa-
navarastoaan ja kehittää muutenkin englannin kielen taitojaan. 
Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa - 
harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja suju-
vuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn Lectu-
ra), josta jatketaan kappaleesta 6. Taitotaso B1-B2.

Katso myös englannin perus- ja jatkotason etäope-
tuksena pidettävät kurssit (s. 4)

Everyday English 3             1203731

Everyday English 4             1203741

Conversational English          1203762

Working in English             1203763

Kafe Piter 1, jatko             1206123

 » Varppeen koulu
 » To 17.30–19.00
 » 8.9.–1.12.
 » Opettaja Aleksandra Siivonen
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

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 kerra-
taan aiempia asioita, jonka jälkeen jatketaan kappaleesta 15. Tai-
totaso A1.

Espanjan alkeet              1207111

 » Varppeen koulu
 » Ke 17.30–19.00
 » 7.9.–30.11.
 » Opettaja Yuli Reunamo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssi soveltuu kaikille espanjan kielestä kiinnostuneille ja sen 
tavoitteena on oppia käyttämään kieltä arkielämän eri tilanteissa. 
Kurssilla opetellaan mm. ääntämistä, tervehdyksiä, ilmaisuja ja 
fraaseja; käsitellään elämään liittyviä aihepiirejä (esim. kellonajat, 
viikonpäivät, numerot, kysymykset). Kurssilla tehdään paljon 
helppoja puhe- ja kuunteluharjoituksia, jotta kielen käyttö tulisi 
alusta saakka luontevaksi. Monistemateriaali. Taitotaso A1.

Katso myös Etelä-Amerikan kulttuuriluennot  
Uudessakaupungissa (s. 21)

Parliamo italiano              1208132

 » Varppeen koulu
 » Ma 17.00–18.30
 » 5.9.–28.11.
 » FM Heidi Amedeo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Katso myös kulttuuriluento (s. 21)

Luento: Sisilian salaisuudet 1302242 

Viron pika-alkeet              1298121

 » Varppeen koulu
 » Ma 16.45–19.00, La 9.45–13.00
 » 5.–12.9.
 » FM Karmen Tomson
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Haluatko opiskella tai palauttaa mieleen viron kielen perusraken-
teita ja sanastoa kolmessa päivässä (5.9., 10.9. ja 12.9.) virolaisen 
opettajan johdolla? Jos vastaus on kyllä, niin olet lämpimästi 
tervetullut viron alkeiden pikakurssille syyskuun alussa. Kurssin 
jälkeen on mahdollista jatkaa viron kielen opiskelua kurssilla 
1298122 Meie Keelesild. Opettajan materiaali. Lyhytkurssi.

Meie keelesild              1298122

 » Varppeen koulu
 » Ma 16.45–18.15
 » 19.9.–28.11.
 » FM Karmen Tomson
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 12.9.

Kurssi sopii kaikille viron kielen alkeita jo vähän opiskelleille, 
esim. syksyn viron pika-alkeissa mukana olleille tai viime talven 
kursseilla olleille tai vastaavat perustiedot omaaville. Opiskelua 
jatketaan viroa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Op-
pikirjana on Meie keelesild (Finn Lectura), josta jatkamme kappa-
leesta 6. Tervetuloa mukaan! Taitotaso A1-A2.
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         Sovellettu lasten ja 
nuorten liikuntaryhmä          8301101 

 » Kappelimäen koulu 
 » Ke 17.00–18.00 
 » 31.8.–7.12., 11.1.–26.4. 
 » Mira Vartio 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 €+26 €) 
 » Ilm. päättyy 24.8.

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

Musiikkiliikuntaa 7-10-vuotiaille 
lapsille                     8301103

 » Kappelimäen koulu 
 » Ti 18.30–19.30 
 » 20.9.–15.11., 24.1.–21.3. 
 » Opettaja Aamu Airisto
 » Kurssimaksu: Syksy 17 €, Kevät 17 €
 » Ilm. päättyy 13.9. 

Musiikkiliikuntakurssille ovat tervetulleita liikkumaan ja pitä-
mään hauskaa kaikki 7-10-vuotiaat. Ohjelmassa on esimerkiksi 
pelailua, jumppailua ja toiveiden mukaista liikuntaa musiikin 
tahdissa - musiikin avulla liikunnasta tulee mielenkiintoisempaa 
ja hauskempaa. Liikkumisen lomassa myös esimerkiksi rytmita-
ju kohenee. Mukaan olisi hyvä ottaa joustavat vaatteet ja paljon 
iloista mieltä! Lyhytkurssi. 

LAITILA
Tietotekniikka Käytännön taidot

Liikunta ja terveys

Vr-(virtuaalitodellisuus)  
esittelytilaisuus Laitilan  
kirjastossa                         3401110

 » Laitilan kirjasto 
 » Ti 17.00–19.00 
 » 23.8 
 » CTRL-Realityn tuotepäällikkö Timo Korkalainen 
 » Ei kurssimaksua  
 » Ilm. päättyy 23.8.

VR-teknologian ja sisältöjen esittelytilaisuus yhteistyössä Laitilan 
kirjaston ja Vakka-opiston kesken. Tilaisuuden kesto yhteensä n. 
2 tuntia, ensin puolen tunnin esittelypuheenvuoro VR-tekonolo-
giasta ja sen hyödyntämismahdollisuuksista ja sen jälkeen n. 1,5 
tuntia aikaa kokeilla eri sisältöjä käytännössä. Kolme erilaista VR-
sisältöä: Virtuaalinen elämysmatka luontokohteeseen, renkaiden 
vaihto VR-lasien ohjaimien avulla sekä metsänhoidon suunnitte-
lu. Esittelijänä CTRL-Realityn tuotepäällikkö Timo Korkalainen. Ei 
kurssimaksua. 

         Eläkeläisten  
atk-kertauskurssi               3401115

 » Laitilan kirjasto 
 » To 12.00–15.00 
 » 29.9.–27.10 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 13 € (26 €) 
 » Ilm. päättyy 21.9.

Kurssilla kerrataan atk-taitoja rauhalliseen tahtiin, kuten Window-
sin hallintaa, sähköpostin ja internetin käyttöä, sekä tutustutaan 
samalla kaikille tärkeisiin verkkopalveluihin ja turvalliseen asioin-
tiin niissä. Aiheet voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten 
mukaisia. Kurssi sopii kaikille tietotekniikan peruskäytön kertaus-
ta kaipaaville ja myös aivan aloittelijoillekin. Kurssille kannattaa 
ottaa mukaan oma kannettava tietokoneensa, sillä erillisiä ope-
tuskoneita ei kirjastossa ole. Myös oman älypuhelimen tai table-
tinkin voi ottaa halutessaan kurssille mukaansa, joita voi käyttää 
oman tietokoneensa rinnalla ja esittää niistä itseä askarruttaneita 
kysymyksiä. Kirjaston langaton verkko mahdollistaa internetin 
käytön omalla koneella. Syyslomaviikolla 42 ei opetusta. 

Adobe Photoshop  
– valokuvat kuntoon               3401121

 » Varppeen koulu, atk-luokka lukio 
 » To 17.00–20.00 
 » 3.–24.11 
 » Verhoilija Sanna Lindholm 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 25.10.

Kurssilla tutustutaan Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelman 
perusteisiin. Tällä kurssilla opit muokkaamaan kuvistasi laaduk-
kaita ja julkaisukelpoisia. Opit kuvankäsittelyn perustoimintoja: 
Rajaat ja poistat objekteja, retusoit ja yhdistelet valokuvia. Leiki 
värillä ja tehosteilla. Työskentely tapahtuu omalla kannettavalla 
tietokoneella ja omalla ohjelmalisenssillä. Kurssin kustannuksissa 
tulee siis huomioida lisenssimaksu, josta kurssilainen vastaa itse. 
Adobe Photoshop maksaa 12,39€/kk ja tilaus tehdään minimis-
sään vuodeksi, maksu tapahtuu kerran kuussa (Adoben Creative 
cloud -jäsenyys ”Valokuvaus”). Ohjelman käyttölisenssi on mah-
dollista ostaa myös kuukaudeksi kerrallaan korkeampaan hintaan 
37,19€/kk. Tämän sopimuksen voi irtisanoa vaikka heti kurssin 
jälkeen. Ohjelmien käyttöoikeuksien tilaus Adoben sivuilta www.
adobe.com/fi. Voit asentaa ohjelman koneellesi jo valmiiksi en-
nen kurssin alkua.

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401131

 » Kappelimäen koulu, kirjastotila 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 7.9.–14.12 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan rat-
kaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi 
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman 
tietokoneen tai älypuhelimen ja tabletin. Kokoontumiskerrat 
ovat 7.9., 21.9., 30.11., 14.12. Pajalle voi osallistua niin monta ker-
taa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. 
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa. 

naisten raivaussahakurssi  7103152

 » Metsänhoitoyhdistyksen tila
 » Ke 18.00–20.30 
 » 7.9. ja 14.9. 
 » Metsätalousinsinööri Kari Laiho 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssi on tarkoitettu kaikille metsänhoidosta sekä raivaussahaa-
misesta kiinnostuneille naisille. Kurssin jälkeen osaat sekä teori-
assa että käytännössä metsän- ja sahanhoidon alkeet. Kokoontu-
mispäivät metsänhoitoyhdistyksen tiloissa (Anttilantie 4, Laitila). 
Ke 7.9. klo 18.00-20.30 metsän- ja sahanhoidon teoriaa ja ke 14.9. 
klo 18.00-20.30 käytännönharjoitus maastossa. Oma saha mu-
kaan, jos on. Yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa, vetä-
jänä Kari Laiho (tiedustelut puh. 044-0722 070). Lyhytkurssi. 

Miehet keittiössä          8102111 

 » Kappelimäen koulu 
 » Ti 18.00–20.15 
 » 6.9.–22.11., 10.1.–28.3. 
 » Seppo Helenius 
 » Kurssimaksu: Syksy 31 €, Kevät 31 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

Valmistetaan perinteistä ja maukasta kotiruokaa. Helppoa ja val-
tavan hauskaa. Lisukkeena tarjoillaan huumorilla höystetyt ruo-
anlaitto- ja ruokailuhetket. Kurssimaksun lisäksi tarvikemaksu, 
joka maksetaan joka kerralla käteisellä suoraan opettajalle. Ryh-
mä kokoontuu myös viikoilla 42/2022 ja 8/2023.

Makuja maailmalta iltapalan  
merkeissä                      8102112 

 » Kappelimäen koulu 
 » To 17.00–19.30 
 » 15.9.–8.12. 
 » Eri opettajia, kurssinjohtajana Anne-Maija Heilä 
 » Ei kurssimaksua 
 » Ilm. päättyy 8.9.

Tutustu eri kulttuureihin keittiön kautta. Kerran kuussa kokoon-
tuvissa illoissa teemme yhdessä iltapalaa ja ruokailun yhteydes-
sä saamme tietoa eri kulttuureista. Illan ohjaajana toimii aina eri 
kulttuuria edustava henkilö. Syksyn aikana ruokia valmistetaan 
neljästä eri maasta, ainakin Aasiasta, Euroopasta ja Lähi-Idästä. 
Illat ovat ensisijaisesti suunnattu lapsiperheille - ilmoittautues-
sasi anna myös lapsen tiedot. Osallistuminen on maksutonta, 
samoin kuin ruokatarvikkeet. Illat järjestetään yhteistyössä MLL 
Varsinais-Suomen piirin, MLL Laitilan paikallisyhdistyksen sekä 
Lale-hankkeen (Leader Ravakka) kanssa. Kokoontumispaikkana 
Kappelimäen koulun opetuskeittiö (Koulutie 15, Laitila) torstaisin 
kerran kuussa klo 17-19.30 15.9., 13.10., 10.11. ja 8.12. Lisätiedot 
anne-maija.heila@mll.fi. 

Omenaleivonnaiset           8102114 

 » Kappelimäen koulu 
 » La 9.00–12.00 
 » 8.10. 
 » Leipuri-kondiittori Minna Kaunela 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 30.9. 

Erilaisia leivontaideioita syksyn omenasadolle. Ota mukaan rasia 
kotiinvietäville leivonnaisille sekä mahdolliset oman pihan ome-
nat. Tarvikemaksu 6 euroa käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi. 

Pursotustekniikkakurssi      8102119 

 » Kappelimäen koulu 
 » La 10.00–12.00 
 » 29.10. 
 » Leipuri-kondiittori Minna Kaunela 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 21.10.

Harjoitellaan erilaisia pursotusmalleja ja tutustutaan pursotuste-
rien eli tyllien kuvioihin. Viimeiseksi koristellaan oma kuppikakku. 
Jos omistat oman tyllan, ota se kurssille mukaan! Kurssin hinta 
sisältää tarvikemaksun. Lyhytkurssi. 

Viinikurssi: Alas duero/douro 
-jokea: Espanja               8102126 

 » Kappelimäen koulu 
 » Ma 18.00–20.00 
 » 7.11. 
 » Ravintola-alan pitkän linjan moniosaaja Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 16 € 
 » Ilm. päättyy 31.10.

Espanja, tuo perinteinen viinimaa on kokenut uuden nousun uu-
delle vuosituhannelle tultaessa. Kurssilla käydään läpi yksi mer-
kittävimmistä alueista, Duero-joen seutu, josta on muutamassa 
vuosikymmenessä kehittynyt yksi uuden ajan kulmakivistä. 
Kurssilla esimerkkejä, pääosin punaisia, mutta joukkoon saattaa 
livahtaa valkoinenkin. Maistelumaksu 20 € maksetaan kurssin yh-
teydessä käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi. 

Tulossa keväällä mm.:

Puutarhapiiri            7103110

 » Varppeen koulu, ti 14.2.–25.4. klo 17.30-19.30

Viinikurssi: Kuohuvaa, roseta  
ja rosekuohuvaa            8102127

Liikunta
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Jumppakoulu 4-6 v.                 8301106

 » Varppeen koulu 
 » Su 12.30–13.30 
 » 4.9.–4.12., 15.1.–7.5. 
 » Kiia Ihanmäki, Verna Vuorela
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 €
 » Ilm. päättyy 26.8. 

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

Voimistelu 7-9 v.                  8301107

 » Varppeen koulu 
 » Su 11.30–12.30 
 » 4.9.–4.12., 15.1.–7.5. 
 » Kiia Ihanmäki, Verna Vuorela 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 28.8.  

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

Koululaisten sählyä  
Itäkulmalla                            8301108

 » Itäkulman nuorisoseurantalo 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Ohjaajana Markus Soini 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Satubaletti 4-7 vuotiaat  
Itäkulma                            8301111

 » Itäkulman nuorisoseurantalo 
 » Ti 17.00–18.00 
 » 30.8.–29.11., 10.1.–18.4. 
 » Ella Hemmilä 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

Kurssi on suunnattu 4-7-vuotiaille tanssimisesta kiinnostuneille 
tytöille ja pojille. Satubaletissa harjoitellaan baletin alkeita lei-
kin ja mielikuvituksen avulla. Kurssilla opetellaan uusia liikkeitä, 
oman kehon hallintaa ja liikeilmaisua, sekä kehitetään rytmiikkaa, 
koordinaatiota ja sosiaalisia taitoja. Tavoitteena on saada lapset 
innostumaan tanssimisesta iloisessa ja kannustavassa ilmapiiris-
sä. Tervetuloa mukaan nauttimaan tanssista ja musiikista! 

Frisbeegolfin alkeiskurssi     8301112

 » Laitilan pururata 
 » Ti 17.00–19.00, Pe 17.00–19.00, La 12.00–14.00 
 » 17.–30.9. 
 » Jari Kiveinen 
 » Kurssimaksu: 18 €  
 » Ilm. päättyy 10.9. 

Kurssi on tarkoitettu kaiken ikäisille frisbeegolfin aloittamisesta 
kiinnostuneille. Kurssi on niille jotka eivät ole aiemmin heittäneet 
frisbeegolfkiekkoa. Käymme läpi frisbeegolfin aloitukseen tar-
vittavat välineet, erilaiset heittotekniikat, lajin säännöt ja radalla 
noudatettavan etiketin ym. Kurssi opettaa perustiedot lajin har-
rastamiseen. Kiekkoja löytyy opettajalta. Aloituskerta Palmusen 
frisbeegolfrata on lauantaina 17.9. klo 12-14. Jatkossa Pururadan 
(Matikan) frisbeegolfrata. Kaksi viimeistä kertaa ryhmä kokoon-
tuu kahdessa eri ryhmässä: ryhmä 1 tiistaisin, ryhmä 2 perjantai-
sin. Kolme kokoontumiskertaa/osallistuja. 

LAITILA
Karate nuorille            8301113

 » Varppeen koulu 
 » La 13.00–14.30 
 » 3.9.–3.12., 14.1.–13.5. 
 » Stuntnäyttelijä Marian Dumitru 
 » Price: Syksy 20 €, Kevät 25 €
 » Ilm. päättyy 26.8. 

Nuorten karate -kurssilla harjoitellaan Shito Ryu -tyylin taiste-
lulajin perustekniikoita. Tunti keskittyy kehon liikkuvuuden ja 
vartalon hallinnan parantamiseen. Ohjelma sisältää harjoituksia 
kuviteltua vastustajaa vastaan; lyönti- ja potkuharjoituksia, es-
tämistä sekä taistelutekniikkaa. Kurssi sopii sekä tytöille että po-
jille, ikä n. 7-14 v. Varusteina urheiluhousut ja t-paita, ei kenkiä. 
Shito Ryu style -karatekurssin vetäjä on mustan vyön omaava 
Marian Dumitru. Kurssin opetuskieli on suomi/englanti. Practical 
basic techniques in training the SHITO RYU style of Martial Arts, 
stretching methods, correct and develop mobility, exercises for 
stronger and faster punches and kicks, blocking exercises, fight 
techniques, positions and katas (fight with imaginary oppo-
nents). The course is suitable for both girls and boys age 7-14. 
Training equipment: sports pants, a T-shirt and no shoes. Notice! 
Teaching language is English/Finnish.

Kuntosaliharjoittelua nuorille  
14 v. alkaen, Syksy            8301115

 » Kuntokeskus Kuntokukko 
 » Ke 14.45–15.45 
 » 7.9.–30.11. 
 » Ohjaaja Sami Vaskelainen
 » Kurssimaksu: 30 €  
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Hei sinä nuori, joka haluat kehittää lihasvoimaasi ja oppia kunto-
saliharjoittelua, joka on kehittävää, hauskaa ja motivoivaa! Tällä 
kurssilla opit erilaisia lihaskuntoharjoituksia, jotka kehittävät mo-
nipuolisesti ja kohdennetusti lihaskunnon eri osa-alueita. Harjoit-
telemme liikkeistä oikeat tekniikat ja sopivat painot ja näin voit 
turvallisesti lähteä omatoimisesti treenaamaan juuri sinulle sopi-
vaa lihaskuntoa. Opit myös havainnoimaan harjoittelusi vaikutus-
ta 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. 

Voimistelullinen liikunta      8301119

 » Kappelimäen koulu 
 » To 18.30–19.30 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–20.4. 
 » Iisa Leino 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Tunnilla opetellaan voimistelullisia liikkeitä ja annetaan liikkeen 
viedä. Liikutaan musiikin tahdissa ja kiinnitetään huomiota hy-
vään ryhtiin sekä virtaavaan liikkeeseen. Tunti koostuu alkuläm-
mittelystä, liikeyhdistelmistä, lihaskunto- ja liikkuvuusosiosta. 
Tunnilla liikutaan paljain jaloin ja välineitä ei tarvita. Tunti sopii 
kaiken ikäisille sekä tasoisille!

         Circuit training      8301120

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ma 17.30–18.30 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Stuntnäyttelijä Marian Dumitru 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € (40 € + 40 €)
 » Ilm. päättyy 29.8.

Come together, move together. Simple circuit training in a great 
company! This course is for you who want to improve your st-
rength and movement abilities. Tervetuloa vahvistamaan lihas-
kuntoa ja liikkumisen taitoja mukavassa monikansallisessa ryh-
mässä yhdessä liikkuen! Tunnit koostuvat alkulämmittelystä ja 
kiertoharjoittelumuodossa tehtävästä lihaskuntoharjoittelusta. 
Huom! Teaching language is English/partly Finnish.

äijäjooga                 8301121

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ke 19.30–21.00 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–19.4. 
 » Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Hathajoogan harjoitukset on mukautettu miehille sopivaksi äijä-
joogaksi: ”mitä jäykempi äijä, sen parempi”, sanoo lajin kehittäjä 
Veikko Tarvainen. Harjoituksessa edetään kehon virittäytymisestä 
lämmittelyyn ja asteittain eri liikkeiden ja liikesarjojen kautta lo-
pussa olevaan tavoiteasanaan/asentoon, oman hengityksen ryt-
missä. Vain oma harjoitus on tärkeää, omaan itseen keskittyminen 
ja tässä ja nyt -hetkessä oleminen. Harjoitus rentouttaa ja tasapai-
nottaa mieltä ja kehoa, poistaa stressiä ja parantaa unen laatua. So-
pii hyvin myös aloittelijoille. Joustava asu ja jooga-alusta mukaan. 

Lempeä hathajooga ke          8301122

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ke 17.45–19.15 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–12.4. 
 » Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Lempeä hathajooga su           8301123

 » Opistotalo 
 » Su 19.00–20.30 
 » 11.9.–4.12., 1.1.–16.4. 
 » Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

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

         Lempeää liikettä  
varttuneille                     8301124

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ma 15.00–16.00 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Anne Suutari 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 29.8.

Tällä kurssilla etsimme lempeää liikettä ja liikkumisen iloa omaa 
kehoa kuunnellen, joko tuolilla istuen, tai seisten. Helppojen ja 
monipuolisten harjoitteiden avulla vahvistamme kehon jousta-
vuutta ja mielen vireyttä. Tutustumme erilaisiin liikkeisiin muun 
muassa vaihtelevan musiikin, mielikuvien ja jumppakuminauhan 
innoittamana. Välillä pysähdymme aistimaan, miltä omassa ke-
hossa tuntuu, ja tunnin lopuksi laskeudumme liikkeestä levolli-
suuteen rentoutumisen ja venyttelyn avulla. Mukaan voit ottaa 
vesipullon ja sisäliikuntajalkineet/tossut. 

Twerk lyhytkurssi Syksy       8301125

 » FinnLamex-halli
 » La 12.00–13.30 
 » 24.9. 
 » Tanssinopettaja Meri Niemi 
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 16.9.

Twerkin liikekielen ytimessä on pakaroiden liikuttelu; poppailu, 
sheikkailu ja pyörittely sekä lantion erilaiset aksentit. Twerkin liike-
kielen juuret tulevat Afrikasta. Twerk-sanaa on tiettävästi käytetty 
ensimmäistä kertaa New Orleans bounce -musiikin parissa, joka 
on yksi afroamerikkalainen hiphop-suuntaus. Tunnilla tutustutaan 
twerkin perusteisiin, etsitään omasta kehosta twerkille ominaista lii-
kekieltä ja harjoitellaan lopuksi tekniikoita myös koreografian muo-
dossa. Tunnin keskiössä ovat twerkin tekniikat ja koreografia tukee 
ennen kaikkea tätä harjoittelua. Varaa tunnille juomapullo ja sellai-
nen treenialaosa, mikä ei pitäisi pakaroita paikallaan. Mitä jousta-
vampi materiaali, sitä parempi. Saat harjoittelusta eniten irti silloin, 
kun alaosa ei pidä pakaroita paikallaan edes kyykkyasennossa. Voit 
osallistua tunnille joko sisäkengillä tai ilman. Tunnin taso on alkeet, 
etkä tarvitse aiempaa tanssikokemusta osallistuaksesi tunnille. 

reggaeton lyhytkurssi Syksy  8301126

 » FinnLamex-halli
 » La 13.45–15.15 
 » 24.9. 
 » Tanssinopettaja Meri Niemi 
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 16.9. 

Reggaeton on maailmanlaajuisesti suosittu musiikki- ja tanssityyli. 
Alunperin Panamassa syntynyt ”Reggae en Español” on muotou-
tunut reggaetoniksi, joka tuli suosituksi 1990-luvulla Latinalaisen 
Amerikan nuorten keskuudessa. Reggaeton tanssilajina on saanut 
vaikutteita erilaisista Etelä- ja Väli-Amerikan tanssityyleistä, kuten 
esimerkiksi dancehallista, socasta ja afrotansseista sekä hiphopis-
ta. Reggaetonin liikekielessä korostuvat erityisesti keskivartalon 
käyttö sekä rintakehän ja lantion isolaatiot. Reggaetonissa leiki-
tellään usein dynamiikan vaihteluilla, kun vahvat aksentit ja toi-
saalta pehmeät sensuellit liikkeet vaihtelevat. Tunnilla keskitytään 
koreografiaan, jota valmistellessa harjoitellaan tarvittavia liiketek-
niikoita. Tunnin taso on avoin. Aiemmasta tanssikokemuksesta voi 
olla hyötyä, mutta osallistuaksesi tunnille tärkeintä on utelias halu 
heittäytyä reggeaton-musiikin vietäväksi. 
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LAITILA
Salsa           8301127

 » Varppeen koulu 
 » Ma 18.00–19.00 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Salsan aloitti joukko nuoria muusikoita New Yorkissa. He 
sekoittivat monia musiikki-instrumentteja, ääniä ja rytme-
jä luodakseen uudenlaisen musiikin, jossa on afro-karibia-
laisen musiikin rytmiä ja samalla ainutlaatuista tunnetta. 
Salsa on yksi suosituimmista latinalaisista sosiaalisista 
tansseista. Se tanssitaan samannimisen musiikin rytmiin. 
Se on paritanssi, mutta sitä voi tanssia myös yksin. Jokai-
sessa vaiheessa liikkuvat hyvin kehon osat, kuten vartalo, 
lantio, käsivarret ja jalat...saat hyvää liikuntaa tanssin aika-
na. Tanssimalla Salsaa, treenaat vartaloasi, kiinteytät lihak-
sia ja vahvistat niveliäsi ilman, että sinun tarvitsee alistaa 
itseäsi äärimmäiseen fyysiseen rasitukseen. Tanssiessa 
opit hallitsemaan kehosi liikkeitä. Opimme olemaan jous-
tavia ja hallitsemaan kehomme rytmin.

Heels           8301128

 » Varppeen koulu 
 » Ma 17.00–18.00 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

”Hight Heels Dance” alkuperä löytyy viime vuosisadan 
lopusta Yhdysvalloista, erityisesti New Yorkista, josta se 
vähitellen on levinnyt ympäri maailmaa. Opit kävelemään 
korkokengillä ja saat itsevarmuutta ja vahvistat jalkojesi li-
haksia. Anna tyylin vietellä itsesi, samalla parannat fyysistä 
kuntoasi ja opit liikkumaan elegantisti. Korkokengät tule-
vat aina olemaan muodissa.

Bachata          8301129

 » Varppeen koulu 
 » Ma 19.00–20.00 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

”Bachata on Dominikaanisesta tasavallasta peräisin ole-
va lyömäsoittimien ja jousisoittimien musiikillinen rytmi, 
jonka juuret ovat kuubalaisissa ja afrikkalaisissa rytmeis-
sä. Liikkeet, joita esiintyy lantiossa ja vartalossa Bachataa 
tanssiessa hyödyntävät selkärankaa parantaen sen aaltoi-
lua, liikkuvuutta ja joustavuutta. Liike myös vaikuttaa vyö-
täröön ja lihaksiin. 

Kehonhuolto Suontaka          8301130

 » Suontaan koulu 
 » Ma 19.15–20.00 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–24.4. 
 » Iisa Leino 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Tällä tunnilla keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin. Tunti 
sisältää liikkuvuusharjoittelua, dynaamisia sekä staattisia veny-
tyksiä. Liikumme rauhallisesti ja tiedostaen kehon liikettä. Tunnin 
tavoitteena on saada avattua kehoa rauhassa liikkeen avulla. Lo-
pussa lyhyt rentoutus.

Lihaskuntojumppa  
Suontaka                      8301131

 » Suontaan koulu 
 » Ma 18.15–19.15 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–24.4. 
 » Iisa Leino
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Lihaskuntotunti, jossa harjoitetaan läpi koko keho. Liikkeet teh-
dään omaa painoa hyväksikäyttäen sekä eri välineitä vaihtelevas-
ti hyödyntäen. Ei sisällä askelsarjoja. Lukukaudella käydään läpi 
eri teemoja esim. niska-hartia, RVP, toiminnallinen harjoittelu. 

rVP                               8301133

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ti 17.30–18.30 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Kiia Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

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

Pumppi                      8301134

 » FinnLamex-halli 
 » Ti 17.00–18.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 27 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Lihaskuntoa ja kehon suurimpia lihasryhmiä muokkaava ryhmä-
liikuntatunti. Tunti toteutetaan step-laudan, levytangon ja paino-
jen avulla. Tunti soveltuu kaiken kuntoisille liikkujille, sillä painot 
on mahdollista valita oman kunnon ja fiiliksen mukaan. Liikkeet 
ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. 

Keppi ja pallo  
kuntojumppa            8301135

 » FinnLamex-halli 
 » Ti 18.00–19.00 
 » 6.9.–22.11., 10.1.–25.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 27 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Tanssillinen tunti jossa käytetään keppiä ja jättipalloa. Tunti so-
pii kaikenkuntoisille ja auttaa vahvistamaan syviä keskivartalon 
lihaksia, parantaa liikkuvuutta ja auttaa niska-hartia-selkävaivoi-
hin. Liikkeet suoritetaan välineellä musiikin tahtiin, mutta tunti ei 
sisällä vaikeita askelluksia. Tunnin lopussa rauhallinen venyttely. 
Oma jättipallo mukaan. 

Miesten treenit            8301138

 » Kodjalan koulu 
 » Ti 18.30–20.00 
 » 13.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Laiho Kari 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 30 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Monipuolista liikuntaa yhdessä liikkuen! Tunneilla haetaan hikeä 
pintaan erilaisissa liikuntamuodoissa. Monipuolisuutta harjoitte-
luun tuo tehokkaat lihaskunto-osiot, unohtamatta liikkuvuutta ja 
kehonhuoltoa. Tervetuloa mukaan liikkumaan ja oppimaan taito-
ja uusien ja tuttujen lajien pariin! 

Combat fitness             8301143

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ma 18.30–19.30 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Stuntnäyttelijä Marian Dumitru 
 » Kurssimaksu: Syksy 18 €, Kevät 18 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Powerful and energetic workout includes kicking and punching 
drills. Moves are based on techniques of martial arts. Training is a 
challenging set of exercises that will raise your heartbeat, impro-
ve coordination and muscular fitness. Workout is suitable for any-
one who wants to develop their physical condition, burn calories 
and learn self-defence techniques. Notice! Teaching language is 
English/Finnish. Vauhdikas ja energinen tunti sisältää potku- ja 
lyöntisarjoja. Liikkeet perustuvat kamppailulajien tekniikoihin. 
Treeni koostuu haastavista sarjoista, jotka nostavat sykettä, ke-
hittävät kehonhallintaa ja lihaskuntoa. Treeni sopii kaikille, jotka 
haluavat kohottaa fyysistä kuntoaan, polttaa kaloreita ja oppia 
itsepuolustustekniikoita. Huom! Kurssin opetuskieli on englanti/
suomi. 

Sunutakan Filipino boxing,  
lyhytkurssi             8301145

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ti 19.00–20.00 
 » 6.9.–4.10. 
 » Useiden kamppailulajien opettaja ja musta vyö 

Veli-Matti Uusikartano 
 » Kurssimaksu: 16 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

Arjen itsepuolustustaitoja   8301146

 » Laitilan Urheilutalo 
 » Ti 18.00–19.00 
 » 6.9.–4.10. 
 » Useiden kamppailulajien opettaja ja musta vyö 

Veli-Matti Uusikartano 
 » Kurssimaksu: 16 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

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

Liikuntaa Itäkulmalla           8301149

 » Itäkulman nuorisoseurantalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 27.9.–29.11., 10.1.–28.3. 
 » Leena Soini 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 27 € 
 » Ilm. päättyy 20.9.

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

Ikämiesten lentopallo            8301150

 » Laitilan Urheilutalo
 » To 19.00–21.00 
 » 15.9.–8.12., 12.1.–6.4. 
 » Jari Kiveinen 
 » Kurssimaksu: Syksy 28 €, Kevät 28 € 
 » Ilm. päättyy 8.9.

Sisältää alkuverryttelyä ja venyttelyä noin 15-20 min. jonka jäl-
keen pääosin lentopalloa. Kurssi on tarkoitettu yli 35-vuotiaille 
kuntoilijoille.

Intuitiivinen tanssi, syksy    8301160

 » Opistotalo 
 » Ti 17.45–19.00 
 » 20.9.–15.11. 
 » Anne Suutari 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 13.9. 

Intuitiivisen tanssin tunneilla sinulla on tila ja vapaus heittäytyä 
omaan liikkeeseen ja tanssiin. Tunneilla herkistymme kuuntele-
maan itsessämme asustavaa liikettä ja sitä miten voit antaa eri-
laisten impulssien, kuten musiikin, sanallisten ohjeiden ja mie-
likuvien kuljettaa sinua. Tunneilla tanssi on tutkivaa ja hetkessä 
tapahtuvaa omaa liikettä ja jokainen voi tehdä sitä omalla tyylil-
lään ja omista lähtökohdistaan käsin. Leikittelemme liikkeen eri-
laisilla laaduilla ja opit tunnistamaan sitä mitä kehosi kaipaa juuri 
nyt. Intuitiivinen tanssi vahvistaa kehontuntemusta ja läsnäoloa 
ja se sopii kaikille, jotka haluavat heittäytyä tanssin ja liikkeen 
virtaan! Ota mukaan liikkumiseen sopivat rennot vaatteet ja oma 
alusta.

Circuit            8301164

 » FinnLamex-halli 
 » Pe 18.45–19.45 
 » 9.9.–2.12., 13.1.–29.4. 
 » Verna Vuorela 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

Koko kehon kiertoharjoittelutreeni vahvistaa lihaksia ja kasvattaa 
yleiskuntoa. Circuit-treenissä saadaan kaikille kehon lihaksille ja 
nivelille liikettä esimerkiksi erilaisten hyppyjen, kyykkyjen, juok-
sujen ja pitojen avulla. Tunnin alkuun tehdään hyvä lämmittely, 
jonka jälkeen tehdään pisteillä tietyssä ajassa erilaisia liikkeitä. 
Välissä on aina pieni tauko ja siirtyminen seuraavalle pisteelle. 
Tunnilla käytämme erilaisia välineitä kahvakuulista jumppapal-
loon. Työtä tehdään itselle ja tunnilla on aina erilaisia vaihtoeh-
toja erilaisille liikkujille ja vaikeustasoille. Tervetuloa liikkumaan ja 
haastamaan itseään ilon kautta! 
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Aamun avaava kehonhuolto 8301167

 » FinnLamex-halli
 » Pe 9.00–10.00 
 » 9.9.–9.12., 13.1.–28.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

Kehonhuollolla- ja venyttelyllä saadaan parannettua kokonais-
valtaisesti kehon elastisuutta ja poistettua lihaskireyttä. Musiikin 
tahtiin tehtävät avaavat, laajat ja aktiiviset liikkeet saavat aamun 
mukavasti käyntiin. Tunnin edetessä venyttely tapahtuu hitaasti 
ja rauhallisesti omaa kehoa kuunnellen.

         Avaava ja vahvistava 
niska-hartia-selkä-jumppa   8301168

 » FinnLamex-halli 
 » Pe 10.00–11.00 
 » 9.9.–9.12., 13.1.–28.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 2.9.

Reipasta jumppaa kepin ja kuminauhan kanssa koko keholle. 
Pääpaino niska-hartiaseudun, keskivartalon sekä selkälihasten 
vahvistamisessa. Oma kuminauha ja vesipullo mukaan. 

Sykettä sydämelle, liikettä lihaksil-
le pallojumppa-aamupäivä    8301169

 » FinnLamex-halli
 » Pe 11.00–12.00 
 » 9.9.–9.12., 13.1.–28.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Jumppapallo on kaikenikäisille ja kuntoisille liikkujille sopiva sekä 
monipuolinen liikuntaväline. Tunnin alussa lämmitellään musii-
kin tahdissa lihasryhmät läpi, jonka jälkeen tehdään monipuoli-
nen lihaskunto pallon kanssa. Tunti on suunniteltu erityisesti vuo-
rotyöläisille ja voit osallistua joko aamupäivän tai illan tunnille. 
Ilmoittaudu jompaan kumpaan kurssiin. Oma jättipallo mukaan.

Sykettä sydämelle, liikettä  
lihaksille pallojumppa-ilta    8301170

 » FinnLamex-halli
 » Pe 17.30–18.30 
 » 9.9.–9.12., 13.1.–28.4. 
 » Kiia Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

Jumppapallo on kaikenikäisille ja kuntoisille liikkujille sopiva sekä 
monipuolinen liikuntaväline. Tunnin alussa lämmitellään musii-
kin tahdissa lihasryhmät läpi, jonka jälkeen tehdään monipuoli-
nen lihaskunto pallon kanssa. Tunti on suunniteltu erityisesti vuo-
rotyöläisille ja voit osallistua joko aamupäivän tai illan tunnille. 
Ilmoittaudu jompaan kumpaan kurssiin. Oma jättipallo mukaan.

          Tuolijumppa           8301171

 » Opistotalo 
 » Ke 13.00–14.00 
 » 7.9.–7.12., 11.1.–26.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

          Kuntoliikunta yli 
65-vuotiaille                     8301172

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ti 10.30–11.30 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat
 » Kurssimaksu: Syksy 18 €, Kevät 18 € (36 € + 36 €)
 » Ilm. päättyy 30.8.

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

LAITILA
Senioreiden kuntokävely ja  
puistojumppa, lyhytkurssi   8301173

 » Voimaportaat 
 » Pe 12.30–13.30 
 » 9.9.–27.10. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

Reipasta liikuntaa ulkoilmasta nauttien. Yhdessä sauvakävely, 
voimaportaat ja puistojumppa nostavat kuin huomaamatta kun-
toa mukavan yhdessäolon lomassa. Mukaan tarvitset vain omat 
sauvat ja säänmukaisen varustuksen.

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä A               8301181

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ti 12.00–13.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 31 €, Kevät 31 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

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

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä B               8301182

 » Laitilan Terveyskoti 
 » To 9.45–10.45 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 31 €, Kevät 31 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä C               8301183

 » Laitilan Terveyskoti 
 » To 11.00–12.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 31 €, Kevät 31 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

65+ ulkoiluryhmä             8301189

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ma 10.30–11.30 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » Paulina Iiskala 
 » Kurssimaksu: Syksy 31 €, Kevät 31 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Ohjattu reipas ja turvallinen sauvakävelylenkki ulkona. Ensin 
alkulämmittely, sitten lenkki ja tunti päättyy loppuvenyttelyyn. 
Lähtö Poukanvillen pihalta. Säänmukainen varustus. Kävelys-
auvoja on myös lainattavissa. Hitaimmatkin otetaan huomioon. 
Tunti pidetään tarvittaessa sisätiloissa, jolloin keskitytään kehon-
huoltoon ja venyttelyyn. 

Vesijumppa A                        8301191

 » Laitilan uimahalli 
 » Ma 19.00–19.45 
 » 12.9.–28.11., 9.1.–24.4. 
 » Uimahallin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € 
 » Ilm. päättyy 5.9.

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

          Allasvoimistelu,  
ryhmä A       8301186

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ti 9.30–10.15 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 16 €, Kevät 16 €  

(32 € + 32 €)
 » Ilm. päättyy 30.8.

Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä vedessä 
pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm syvä ja tasapohjai-
nen sekä soveltuu hyvin ikäihmiselle tai liikuntarajoittei-
sellekin. Altaaseen menoa helpottavat kaiteet sekä hissi. 
Reippaan alkulämmittelyn jälkeen tehdään lihaskuntohar-
joitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja 
rentoutus. 

         Allasvoimistelu,  
ryhmä B       8301187

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ke 12.00–12.45 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 16 €, Kevät 16 €  

(32 € + 32 €)
 » Ilm. päättyy 31.8.

Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä vedessä 
pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm syvä ja tasapohjai-
nen sekä soveltuu hyvin ikäihmiselle tai liikuntarajoittei-
sellekin. Altaaseen menoa helpottavat kaiteet sekä hissi. 
Reippaan alkulämmittelyn jälkeen tehdään lihaskuntohar-
joitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja 
rentoutus.

         Allasvoimistelu,  
ryhmä C       8301188

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Pe 10.30–11.15 
 » 9.9.–2.12., 13.1.–14.4. 
 » Terveyskodin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 16 €, Kevät 16 €  

(32 € + 32 €)
 » Ilm. päättyy 2.9.

Tehokasta ja turvallista liikuntaa lämpimässä vedessä 
pienessä ryhmässä. Allas on 140 cm syvä ja tasapohjai-
nen sekä soveltuu hyvin ikäihmiselle tai liikuntarajoittei-
sellekin. Altaaseen menoa helpottavat kaiteet sekä hissi. 
Reippaan alkulämmittelyn jälkeen tehdään lihaskuntohar-
joitteita helpoilla välineillä. Lopuksi kevyttä venyttelyä ja 
rentoutus. 

Vesijumppa B                        8301192

 » Laitilan uimahalli 
 » Ke 19.00–19.45 
 » 14.9.–30.11., 11.1.–26.4. 
 » Uimahallin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € 
 » Ilm. päättyy 7.9.

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

Vesijuoksu                         8301193

 » Laitilan uimahalli 
 » Ma 19.45–20.30 
 » 12.9.–31.12., 9.1.–24.4. 
 » Uimahallin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € 
 » Ilm. päättyy 5.9.

Syvänvedenjumpassa käytetään vesivöitä, joilla vesijuostaan 
sekä tehdään erilaisia lihaskunto- ja jumppaliikkeitä. Tunti on 
tehokas, mutta sovellettavissa jokaiselle oman kunnon mukaan. 
Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin sisäänpääsymaksu. 
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niska- ja selkäryhmä           8302121

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ma 15.30–16.30 
 » 5.9.–29.11., 9.1.–3.4. 
 » Piia Luukkanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 € 
 » Ilm. päättyy 29.8. 

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

         Tasapaino- 
ryhmä A             8302124

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ke 9.00–10.00 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Satu Heikola ja Piia Luukkanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 31.8.  

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

         Tasapaino- 
ryhmä B             8302125

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ke 10.15-11.15
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Satu Heikola ja Piia Luukkanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €) 
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Kehon ja mielen rauhaa         8302127

 » Opistotalo 
 » To 18.00–19.30 
 » 22.9.–17.11. 
 » Anne Suutari 
 » Kurssimaksu: 28 € 
 » Ilm. päättyy 15.9.

Kurssilla vahvistetaan kehon ja mielen hyvinvointia, sekä kehon ja 
mielen yhteyttä. Jokaisella tunnilla on oma aiheensa. Tunti alkaa 
alustuksella sen kerran aiheeseen, jonka jälkeen tehdään aihee-
seen liittyviä harjoituksia esim. helppoja kehollisia ja liikkeellisiä 
harjoituksia, hyödynnetään kirjoittamista, avartavia pohdintateh-
täviä ja kuvia. Osallistuakseen ei tarvitse olla ennakkoon osaa-
mista aiheista, vaan kyseessä on ns. matalan kynnyksen kurssi. 
Kurssilla tutustutaan muun muassa - hermoston tasapainottami-
seen - omien rajojen tunnistamiseen - omiin arvoihin ja arvojen 
mukaiseen elämään - tietoiseen läsnäoloon ja kehomeditaatioon 
- omaan kehonkuvaan ja kehosuhteeseen - omiin voimavaroihin 
ja mahdollisuuksiin.

          Vesiliikuntaa kaikille, 
Water sports for all Laitila   8301194

 » Laitilan uimahalli 
 » Ti 19.30–20.15 
 » 13.9.–22.11., 10.1.–25.4. 
 » Uimahallin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 14 €, Kevät 14 €  (28 € + 28 €)
 » Ilm. päättyy 6.9.

Come together, move together: water sports. Monipuolista ve-
siliikuntaa yhdessä liikkuen! Ryhmä sopii kaikille vesiliikunnasta 
kiinnostuneille. Tunnit sisältävät vaihtelevasti vesijumppaa, ve-
sikorista, tanssia, muita vesipallopelejä, uimaopetusta ja muuta 
vesiliikuntaa. Kurssimaksun lisäksi maksetaan uimahallin pääsy-
maksu. 

          Erityisryhmien  
vesiliikunta              8301195

 » Laitilan uimahalli 
 » Ke 18.00–18.45 
 » 14.9.–30.11., 11.1.–26.4. 
 » Uimahallin ohjaajat 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € (30 € + 30 €)
 » Ilm. päättyy 7.9.

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

Suksien voitelukurssi  
harrastehiihtäjille             8301199

 » Kappelimäen koulu 
 » Ma 18.00–21.00 
 » 7.11. 
 » Teuvo Munkki 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 31.10. 

Harrastehiihtäjien perinteisten ja luistelusuksien peruskunnostus 
tulevaa hiihtokautta varten. Kurssilla kerrotaan perusasiat suksi-
en huollosta ja lopuksi pääset voitelemaan omat suksesi. Et tarvit-
se aiempaa kokemusta suksien voitelusta. Kurssimaksuun sisältyy 
käytettävät aineet ja tarvikkeet. Lyhytkurssi. 

Tulossa keväällä mm.:

Intuitiivinen tanssi, kevät    8301161

 » Opistotalo Ti 17.1.–14.3. klo 17.45-19.00 

LAITILA

Terveys
naisten lantiopohjan  
hyvinvointi                      8302105

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ma 16.30–17.30 
 » 5.9.–3.10.
 » Jenni Lehto 
 » Kurssimaksu: 17 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Luento: Kypsän iän rakkaus  8302110

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–20.15 
 » 20.9. 
 » Terapeutti, parisuhdeneuvoja Anne Hievanen 
 » Luentomaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 20.9. 

Rakastuminen aikuisella iällä tuo iloa ja hyvää mieltä jo monelle 
suomalaiselle. Kun elämä on noin 60+ vuosissa, sitä enemmän 
uuden kumppanin löytyminen merkitsee. Tule kuulemaan, mitä 
kaikkea on hyvä tietää, kun kiikarissa on uusi rakkaus ja kenties 
yhteinen elämä. 

Luontohetki            8302140

 » Varppeen koulu 
 » Su 12.30–14.00 
 » 18.9. ja 25.9. 
 » Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 9.9.

Ihminen kuuluu luontoon! Kahden kerran kurssilla opitaan luon-
non hyvinvointivaikutuksista teoriassa ja käytännössä. Ensimmäi-
sellä kerralla käymme läpi miksi ja miten luonto edistää ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Toisella kerralla jal-
kaudumme luontoon ja tutustumme käytännön harjoitteisiin. 
Harjoitteet ovat rauhallisia, läsnäoloon ja luonnon aistimiseen 
keskittyviä ja sopivat kaikille. Lyhytkurssi. 

Luento: Voice Massage          8302145

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ti 17.30–19.00 
 » 18.10. 
 » Voice massage -terapeutti Piia Luukkanen 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 11.10. 

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

näin tehdään Mielimaissa  
-valokuvataideprojektia        8302150

 » Laitilan kirjasto 
 » To 17.00–20.00 
 » 8.12. 
 » Vesa Tyni ja Jari Nieminen 
 » Ei kurssimaksua 
 » Ilm. päättyy 1.12. 

Tilaisuudessa on ensin luento-osuus ja sen jälkeen kuvakerron-
nan työpaja. Luento-osuudessa Mielimaissa -projektin vetäjät 
kertovat työskentelystään, kuullaan tarinoita ihmisten kohtaami-
sesta ja valokuvaamisesta sekä keskustellaan mielenterveydestä. 
Mielimaissa -projekti kertoo muotokuvien ja ihmisten omien ta-
rinoiden kautta masennuksesta ja mielenterveyden ongelmista. 
Kuvakerronnan työpajassa syvennytään siihen, miten kuvaan 
rakennetaan kertomus ja millä tavalla luemme kuvia. Työpaja ei 
vaadi ennakkokokemusta valokuvaamisesta. Työskentelyosuutta 
varten on hyvä varautua itselle tutulla kuvausvälineellä. Puheli-
men kamera tai järjestelmäkamera sopivat tarkoitukseen yhtä hy-
vin. Tilaisuus on maksuton, toteutetaan yhteistyössä Laitilan kult-
tuuripalveluiden kanssa. Ennakkoilmoittautuminen. Lyhytkurssi.

Tulossa keväällä mm.:

Kehon ja mielen rauhaa        8302128

 » Opistotalo, To 19.1.-16.3. klo 18.00–19.30 

Katso myös liikunnan 
etäkurssit sivuilta 4-5

19



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – SYYSLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2022

UUSIKAUPUnKI
Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 monipuolisen kattauksen etäopetusta,   
tutustu tarjontaan s. 4-5

Historia, kulttuuri, yhteiskunta, luonto

Historia
Merelliset illat              1301201

 » Kulttuurikeskus Cruselli 
 » To 18.00–20.00 
 » 15.9.–15.12. 
 » Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila 
 » Ei kurssimaksua 

Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen yhdis-
tyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet Merelliset illat 
jatkuvat tuttuun tyyliin syksyllä. Illat ovat avoimia ja maksuttomia 
kaikille merellisestä historiasta kiinnostuneille. Syksyn illat klo 18-
20. Aiheet ja ajankohdat ovat seuraavat: 
15.9. Tuomo Paasi: Pitkä reissu Kiinaan 
20.10. Visa Auvinen: Suomen Joutsen 120-vuotias 
24.11. Kimmo Hotanen: Kaljaasi Olgan tarina 
15.12. Hannele Ilvessalo-Lax: Parkki Liitto ja sen kapteenin J.A. 
Sjöblomin elämä. Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa 
(Kullervontie 11, Uusikaupunki). 

Merihistorian perinnepiiri    1301204

 » Hotelli Aquarius 
 » To 18.00–19.30 
 » 22.9.–8.12. 
 » Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila 
 » Kurssimaksu: 20 €

Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin merihis-
toriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perinnepiiriä, jonka 
tarkoituksena on toisaalta merellisen perinnetiedon talteen ke-
rääminen, toisaalta tukiryhmänä toimiminen merihistoriallisia 
tutkimuksia kirjoittaville henkilöille. Tarpeen mukaan kokoon-
tumisiin voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum 
Marinumista. Ryhmän kokoontumispäivät syyskaudella: 22.9., 
13.10., 27.10., 10.11., 17.11., 8.12. Kokoontumispaikkana hotelli-
ravintola Aquariuksen Waltikka-kabinetti, jollei toisin ilmoiteta.

Luento: Uudenkaupungin seudun 
maantiehistoriaa             1301206

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 30.8. 
 » Hallintojohtaja (eläkk.) Matti Jalava 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Suuri osa seudun maanteistä oli vielä 1960-luvulla vanhojen kär-
ryteitten peruja. Postitie Suomesta Ruotsiin kulki jo 1500-luvul-
la seutumme kautta. Uudenkaupungin perustamisen aikoihin 
1600-luvulla talviset tieyhteydet poikkesivat lumen ja jään ansi-
osta kesäteistä. Varhainen kauppayhteys oli Uudestakaupungis-
ta Tampereen suuntaan. Seudun ensimmäisen tiekartan saattoi 
1700-luvulla teettää Sundholman kartanon omistaja, joka omisti 
kartanoja myös Hämeessä. 1970-luvun loppuun mennessä seu-
tumme kaikki tärkeimmät tieyhteydet oli uusittu.

Luento: Pyhän Olavin  
retkeilyreitit                        1301208

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 4.10. 
 » Tietokirjailija ja luontokuvaaja Harri Ahonen 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 4.10.

Pyhän Olavin retkeilyreitit -kirja perustuu Etelä-Suomen läpi ra-
kenteilla olevaan retkeilyreitistöön. Reitti saa alkunsa Savonlin-
nassa sijaitsevasta Olavinlinnasta, mistä reitti kulkee Etelä-Suo-
men poikki Saaristomerelle päättyen Ahvenanmaan Eckeröön. 
Reitti kulkee myös Kalannin ja Uudenkaupungin poikki. Sen var-
relle jää useita paikallisia ja kansallisia luontokohteita, kuten Lin-
nasaaren, Leivonmäen ja Kurjenrahkan kansallispuistot. Näiden 
rinnalla esitellään rautakautisia ja keskiaikaisia kulttuurihistorial-
lisia kohteita keskiaikaisista kirkoista muinaislinnoihin. Reitistön 
voi kulkea jalan tai polkupyörällä. Pyhä Olavi eli Olav Haraldsson 
oli viikinkiajalla elänyt viikinkiylimys. Vuonna 1030 hän kulki vii-
meisen matkansa Suomen ja Keski-Ruotsin poikki Stiklestadin 
paikkakunnalle Norjaan, missä hän osallistui taisteluun ja kuoli. 
Myöhemmin hänelle on omistettu useita kirkkoja nykyisen Etelä-
Suomen alueella sekä yksi linna, Olavinlinna.

Katujen kertomaa -ilta:  
Kainpirtti, Saunasilta ja telakan 
asuinalueet                         1301210

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 11.10. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava 
 » Ei luentomaksua
 » Ilm. päättyy 11.10.

Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Jalava 
alustaa valokuvapainotteisessa esitelmässä tiettyjen Uudenkau-
pungin kaupunginosien tai katujen historiaa. Tiistaina 11.10. 
käsitellään mm. Kainpirttiä, Saunasiltaa, Uranuksen ja telakan 
asuinalueita sekä Häpönniemeä. Tilaisuudessa on aikaa myös 
kuulijoiden muistoille ja muistelmille kyseisiltä alueilta. Ilta järjes-
tetään Uudenkaupungin museon ja Vakka-opiston yhteistyönä, 
ei kurssimaksua. 

Luento: Oluen kristillinen  
historia                                  1301212

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 1.11. 
 » FM, opettaja Marja Tanhuanpää 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 1.11. 

Olut on vanhimpia alkoholijuomiamme. Se on ollut lääke, ravin-
toaine ja veden korvike. Millaista oli keskiajan olut? Entä millaisia 
oluita luostareissa valmistettiin? Luennolla kuullaan esimerkik-
si oluesta nestemäisenä leipänä, suojatuista trappistioluista ja 
Martti Lutherin mieltymyksestä olueen ja hänen lempioluestaan. 
Martti Lutherin sanoin: ”On parempi istua oluttuvassa ja ajatella 
kirkkoa kuin istua kirkossa ja ajatella oluttupaa.” Kristilliseen ruo-
kahistoriaan perehtynyt opettaja, FM Marja Tanhuanpää luennoi. 

Katujen kertomaa -ilta: Pietola, 
Janhua ja Santtio                     1301214

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 8.11. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava 
 » Ei luentomaksua 
 » Ilm. päättyy 8.11. 

Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Jalava 
alustaa valokuvapainotteisessa esitelmässä tiettyjen Uuden-
kaupungin kaupunginosien tai katujen historiaa. Tiistaina 8.11. 
käsitellään mm. Pietolan, Janhuan ja Santtion asuinalueita. Ti-
laisuudessa on aikaa myös kuulijoiden muistoille ja muistelmille 
kyseisiltä alueilta. Ilta järjestetään Uudenkaupungin museon ja 
Vakka-opiston yhteistyönä, ei kurssimaksua. 

Luento: Wasaborgin  
kreivikunta                      1301216

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 29.11. 
 » FT Lauri Viinikkala 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 29.11. 

Luennolla kuullaan Uudenkaupungin perustajan, kuningas Kus-
taa II Aadolfin, aviottomalle pojalle vuonna 1646 lahjoitetun Wa-
saborgin kreivikunnan vaiheista. Miten kreivikunta syntyi? Mitkä 
alueet siihen kuuluivat? Keitä kreivikunnassa asui, ja millaista elä-
mä siellä oli? Miksei kreivikunta enää ole olemassa? 

Perinnepiiri, Uusikaupunki  1301221

 » Wahlbergin museotalo 
 » Ma 13.00–14.30 
 » 5.9.–12.12. 
 » VTM Matti Jussila 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 € 

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin menneisyydestä sekä 
vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään myös sopivia 
vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös tehostaa paikal-
lisen perinnetiedon keräämistä eri menetelmin. Kokoonnutaan 
syksyllä 5.9., 3.10., 7.11., 12.12. Kevään aikataulu kevätohjelmassa. 

Perinnepiiri, Lokalahti           1301222

 » Lokalahden seurakuntakoti Paanula 
 » To 18.00–19.30 
 » 8.9.–1.12. 
 » Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 € 

Vaihtuvia aiheita ja alustuksia Lokalahden paikallishistoriasta. 
Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 
18 Paanulassa. Syyskaudella kokoonnutaan 8.9., 6.10., 3.11., 1.12. 
Kevään aikataulu kevätohjelmassa. 

Perinnepiiri, Pyhämaa           1301224

 » Pyhämaan Nuorisoseurantalo 
 » To 13.00–14.45 
 » 22.9.–8.12., 19.1.–30.3. 
 » FM Päivi Mikola 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 €

Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan kylistä 
julkaistaviin kyläkirjoihin. Syksyn aikataulu: 22.9., 6.10., 27.10., 
10.11., 24.11. ja 8.12. Kevään aikataulu: 19.1., 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 
30.3. 

Karjalainen perinnepiiri        1301225

 » Kräkin talo 
 » Ti 14.00–15.45 
 » 20.9.–13.12., 17.1.–28.3. 
 » FM Päivi Mikola 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 €

Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liittyvistä 
aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kokoonnutaan syksyllä 
20.9., 4.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. Kevään kokoontumiset 
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3. 

Sukututkimuksen  
peruskurssi                    1301226

 » Kräkin talo 
 » La 10.30–15.00, Su 10.30–15.00 
 » 24.9.–2.10. 
 » Sukututkija Hannu Numminen 
 » Kurssimaksu: 27 € 
 » Ilm. päättyy 15.9. 

Tule mukaan kahden viikonlopun sukututkimuksen peruskurs-
sille! Kurssi on tarkoitettu sukututkimuksen aloittamisesta kiin-
nostuneille. Kurssin käytyäsi osaat aloittaa omatoimisen perus-
sukututkimuksen. Kurssilla hyödynnetään internetissä olevia 
tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma 
kannettava tietokone voi olla mukana, mutta ei ole välttämätön.

Katso historiaan liittyviä luentoja myös 
Uudenkaupungin Luonto ja ympäristö 
-kohdasta, s. 21.

Kulttuuri
Tutustu Uuteenkaupunkiin  
pyöräillen                     1302240

 » Lähtö Uudenkaupungin torilta 
 » Ma 17.30–20.00, To 17.30–20.00 
 » 15.–19.9. 
 » Uudenkaupungin matkailuoppaat Riitta Kilkku ja 

Tuula-Riitta Karlin 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 7.9. 

Olitpa sitten uusi tulokas tai ikäsi kaupungissa asunut, lähde 
tutustumaan pikkukaupungin moninaisiin kaupunginosiin ja 
niiden historiaan, tarinoihin ja nykypäivän elämään syksyisillä 
pyöräretkillä! Osallistujat jaetaan kahteen ryhmään. Ensimmäi-
senä kurssi-iltana toinen ryhmä kiertää pohjoiset kaupunginosat 
(mm. Janhua, Santtio, Hiu, Saarnisto, Ruokola), toinen eteläiset 
kaupunginosat (mm. Sorvakko, Ykskoivu, sairaala-alue, Hakamet-
sä, Salmi). Seuraavana kurssi-iltana samat ryhmät kiertävät päin-
vastaiset lenkit. Kilometrejä kertyy kumpanakin iltana n. 15 km 
ja pyöräilytahti on rauhallinen sisältäen pysähdyksiä evästaukoi-
neen mielenkiintoisissa paikoissa, omat eväät ja juomapullo mu-
kaan. Lähtöpaikka Uudenkaupungin kauppatori (Alinenkatu 32). 
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UUSIKAUPUnKI
Muut yhteiskunnalliset 
aiheet

Luonto ja ympäristö

Viro-lauantai                   1302241

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–15.30 
 » 15.10. 
 » Eri luennoitsijoita 
 » Ei kurssimaksua 

Jo perinteeksi muotoutunut Viro-tapahtuma yhteistyössä Vakka-
opiston ja Vakka-Suomen Viro-seuran kanssa. Luentojen lisäksi 
pienimuotoinen Maria Rästan design-näyttely, myynnissä kirjoja, 
tattarituotteita, virolaisia elintarvikkeita. Paikalla myös kahvila 
virolaistyylisin leivonnaisin. Päivän päätteeksi elokuvateatteri Ku-
valassa virolainen elokuva Olemisen kauneus. 
Päivän ohjelma: 
10.00-10.15 Jaana Vasama, Päivän avaus 
10.15-11.00 Jaana Vasama, Virolainen design
11.15-12.00 Paula Havaste, Saarenmaan neuvostoaika historial-
listen romaanien aiheena – kirjailija Paula Havaste kertoo uuden 
kirjasarjansa luomistyöstä, taustatutkimuksesta ja siitä, mikä on 
liian villiä kirjoihinkin laitettavaksi 
12.30-13.15 Erkki Tuomioja, Hella Wuolijoen suku ja vaiheet 
13.45-14.30 Birgit Petrow ja Pentti Selin, Minun Vironi 
14.45-15.30 Mikko Virta, Viron luonto 
16.00-18.00 Elokuvateatteri Kuvala, Fred Jüssi, Olemisen kauneus. 
(Erillinen maksu 10 euroa kerätään Kuvalassa) 

Luento: Sisilian salaisuudet 1302242

 » Kräkin talo 
 » Pe 18.00–19.30 
 » 18.11. 
 » FM Heidi Amedeo 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 16.11. 

Välimeren suurin saari Sisilia pitää sisällään lukuisia historiallisia 
nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tällä luennolla pääset teke-
mään Sisilian kiertomatkan, kun kuvien kautta tutustutaan saa-
ren mielenkiintoisimpiin paikkoihin. Samalla kuullaan sisilialais-
ten elämänmenosta ja nykypäivästä. Tervetuloa kuuntelemaan 
ja hakemaan vaikka matkavinkkejä seuraavan loman suunnitte-
luun! Tälle luennolle tulee ilmoittautua ennakkoon.

Ikis-luennot,  
videoluentosarja                    2198232

 » Kräkin talo 
 » Ke 14.00–16.00 
 » 14.9.–14.12. 
 » Eri asiantuntijoita, kurssinjohtajana rehtori Tomi 

Kangas 
 » Luentomaksu: 5 € / kerta

Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa 
Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat käsittelevät eri aiheita 
suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli Ikääntyvien yliopisto 
on kaikille avointa toimintaa, johon voi osallistua iästä tai taustas-
ta riippumatta. Luentosarjaa seurataan syyslukukaudella Kräkin 
talossa keskiviikkoisin klo 14-16.
Syksyn aikataulu ja aiheet:
14.9. Suomen geopoliittinen asema: historiaa ja näkymiä Profes-
sori, eversti evp. tietokirjailija Pekka Visuri
21.9. Vanhetessa viisastuu – totta vai tarua? TT, tutkijatohtori Jen-
ni Spännäri, UEF, ÅA, HY
5.10. Aivokapasiteetin ylläpito ikääntyessä Neuropsykologian 
professori Risto O. Roine
12.10. Huumori ja humanismi. Naurun ja hauskuuden merkitys 
ihmisyyden ymmärtämiselle Tutkijatohtori, tietokirjailija Jarno 
Hietalahti, JYU ja Suomen Akatemia
9.11. Digitaalinen taistelu maailmassa ja mielissä Yliopistonopet-
taja, eversti evp. Martti. J. Kari, JYU Lehtori Panu Moilanen, JYU
23.11. Euroopan ja Suomen taloustilanne ja rahapolitiikka Pää-
johtaja Olli Rehn, Suomen Pankki
14.12. Sydämen sivistys Puheenjohtaja Björn Wallén, Vapaa sivis-
tystyö ry. Kanteletaiteilija Ida-Elina 

Sijoittamisen peruskurssi    3202210

 » Pohitullin koulu 
 » Ke 17.00–18.30 
 » 7.9.–12.10. 
 » Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
 » Kurssimaksu: 60 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Peru          1302245

 » Kräkin talo
 » Ti 19.00-20.30
 » 27.9. 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 16.9. 

Peru on kaunis maa, jossa luonto on monimuotoista ja 
jossa on paljon mielenkiintoisia, tutustumisen arvoisia 
matkakohteita. Maa tunnetaan maailmalla inkojen kult-
tuurista, mutta lisäksi Perussa on paljon muita kiinnosta-
via asioita, kuten eksoottiset ruokalajit ja kaunis musiikki. 
Maan kulttuuri on kiehtovaa ja monipuolista ja sen rikas 
historia näkyy joka puolella. Ihanat maisemat, Amazonia, 
aavikot, rannat ja Andien vuoristo tekevät Perusta maan-
tieteellisesti vaihtelevan ja kauniin. 

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Argentiina         1302246

 » Kräkin talo
 » Ti 19.00-20.30
 » 25.10. 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 14.10. 

Argentiina on kolmion muotoinen, jalkapallon ja tangon 
maa. Sen pääkaupunki on tyylikäs suurkaupunki missä 
tanssitaan, vaikka kadulla jos musiikin rytmi yhtäkkiä kut-
suu. Täällä ovat mahtavat Iguassun putoukset ja lumihuip-
puinen Etelä-Amerikan korkein vuori Aconcagua. Ruoka-
kulttuuri on monipuolista ja yleisin juoma on “Mate”, jota 
juodaan erikoisella tavalla perhepiirissä tai sosiaalisissa 
tilanteissa. Täällä sijaitsee myös mm. Mendozan viinialue. 

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Bolivia         1302247

 » Kräkin talo
 » Ti 19.00-20.30
 » 15.11. 
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 4.11.

Bolivia on vuoristoinen maa, jonka keskellä kulkee mah-
tavien Andien selkäranka. Bolivian ja Perun rajalla on Titi-
caca-järvi, joka on Etelä-Amerikan suurin järvi. Boliviassa 
on mahtavia nähtävyyksiä ja sen lisäksi herkullisia ruokia, 
joissa käytetään hyväksi Andien alueen perinteisiä raaka-
aineita, kuten kvinoaa ja amaranttia. Tutustumme myös 
bolivialaiseen Urot-heimoon ja heidän elämäntapoihinsa. 

Etelä-Amerikka tutuksi

Luentokokonaisuus, jossa Perusta kotoisin olevan Yuli 
Reunamon johdolla tutustutaan Etelä-Amerikkaan kol-
men maan näkökulmasta. Luennot ovat erillisiä kokonai-
suuksia, joten jokainen voi osallistua niistä niin moneen 
kuin haluaa. Huom! rajallisen tilan vuoksi luennoilla on 
ennakkoilmoittautuminen. 

Osakesijoittamisen kurssi    3202211

 » Pohitullin koulu 
 » Ke 17.00–18.30 
 » 26.10.–16.11. 
 » Kouluttaja, Suomen osakesäästäjät ry Toni Tuomi 
 » Kurssimaksu: 40 € 
 » Ilm. päättyy 13.10. 

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

Kriisiin varautuminen  
–pikakurssi                3298215

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ma 17.00–20.00 
 » 5.9.
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 26.8.

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen. 

Luento: 72h  
varautumissuositus              3298222

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 13.9. 
 » Kotitalousopettaja Lotta Koisti 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 13.9. 

Selviydytkö 72 tuntia? 72 tuntia on viranomaisten ja järjestö-
jen laatima varautumissuositus. Sinun tulisi selviytyä kolme (3) 
vuorokautta ilman sähköä, lämpöä, vettä ja ruokaa. On tärkeää 
tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, millainen 
on riittävä kotivara ja mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa. 
Luennolla käsitellään kotitalouksien varautumisen perusasioita. 

Syksyn lintukurssi           4102230

 » Kräkin talo 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 14.–21.9. 
 » Lintuharrastaja, tietokirjailija Antti Karlin 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Kurssilla perehdytään syksyiseen lintumaailmaan ja eri lajien 
määrityksiin, kun höyhenpuku ei olekaan keväisen kaunis. Muita 
teemoja ovat lintujen talviruokinta ja syksyiset retkeilykohteet. 
Tavoitteena on saada yleiskuva, mitä lintuja syksyllä ja talvella 
Vakka-Suomessa havaitaan. Opimme myös, miten talvilintulas-
kentoja tehdään. Opetusta kaksi iltaa 18-20.15 ja retki 4 x45min. 
Retken ajankohta sovitaan erikseen ryhmän kanssa. 

Luento: Pyhästä joutsenesta  
pahanilmanlintuihin - lintujen 
kulttuurihistoriaa ja  
mytologiaa                    4102231

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 20.9. 
 » Museolehtori, FM Tiina Hero 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 20.9. 

Muuttolinnut ovat keväisessä ja syksyisessä Uudessakaupungissa 
tuttu näky. Yksiavioiset kurjet saapuvat pariskuntina samoille pel-
loille joka kevät. Perinteisesti Suomessa pyhät joutsenet pesivät 
Pietolanlahdella joka kesä. Lintuihin on liitetty uskomuksia ja tari-
noita maailman kulttuureissa vuosituhansia. Millaisia uskomuksia 
lintuihin on suomalaisessa perinteessä liitetty? Mitkä linnut ovat 
ympäri maailmaa olleet tarinoissa tärkeitä? Historioitsija Tiina 
Hero kertoo lintuihin liitetyistä tarinoista eri puolilta maailmaa.
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Luento: Syövän leviäminen  
elimistössä                    4102232

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.00 
 » 27.9. 
 » Syöpätutkija, tutkimusprofessori Johanna Ivaska
 » Ei luentomaksua 
 » Ilm. päättyy 27.9.

Johanna Ivaska on Suomen Syöpäinstituutin tutkimusprofesso-
ri, Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori ja 
syöpätutkija. Ivaska on jo parin vuosikymmenen ajan tutkinut, 
miten solut liikkuvat ja miten syöpä leviää elimistössä. Solujen 
kyky liikkua on kaiken elämän perusta ja elintärkeä mekanismi 
terveytemme ylläpitämisessä. Se on myöskin tappavaa, sillä so-
luliike on syövän leviämisen edellytys. Mikroskooppien nopea 
kehitys auttaa tutkijoita näkemään yhä pienempiä yksityiskohtia 
ja kuvaamaan aiempaa tarkemmin biologisten tapahtumien yksi-
tyiskohtia. Luennon aikana tarjoillaan kuulijoille näkymä syövän 
leviämiseen ja soluliikkeen ihmeelliseen maailmaan. 

Luento: Vieraskasvilajit         4102233

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 17.30–19.00 
 » 25.10. 
 » Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 25.10.

Mitä ovat vieraskasvilajit ja miksi niistä pitää päästä eroon? Käy-
dään läpi Suomen vieraskasvilajit ja sitä, miten ne uhkaavat Suo-
men alkuperäistä luontoa. Opitaan myös, miten torjua ja hävittää 
vieraskasveja turvallisesti ja tehokkaasti. 

Luento: Ensimmäisistä vuorista 
Itämeren syntyyn - Suomen alue 
halki vuosimiljardien           4102236

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 15.11. 
 » Tiedetoimittaja, biologi Maija Karala 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 15.11. 

Suomen kallioperä kuuluu maailman vanhimpiin. Se on säilyttä-
nyt tietoa maapallon alkuajoista, kun ensimmäiset mantereet ja 
vuoristot vasta nousivat autioista meristä. Naapurimaiden fossiili-
aineiston avulla voidaan kertoa tarina Suomen alueen luonnosta 
monisoluisen elämän alusta dinosaurusten aikaan ja aina man-
nerjään leviämiseen saakka.

Luento: Vakka-Suomen  
luontokohteet                    4102237

 » SiHy:n Demotila 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 16.11. 
 » Tietokirjailija Antti Karlin 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 16.11.

Tutustumme Vakka-Suomen monipuoliseen luontoon sanoin ja 
kuvin. Alueen lehdot, fladat, kalliot, kivet ja muut luontokohteet 
esitellään illan aikana. Luennoitsijana tietokirjailija Antti Karlin. 

Luento: Kutsumattomat  
vedenalaiset vieraat               4102238

 » SiHy:n Demotila 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 30.11. 
 » Meribiologi (FM), tutkimussukeltaja Heidi Arponen 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 30.11.

Ajoittain saamme vedenalaisia vieraita Itämereen. Eläinlajit saa-
puvat uimalla tai muutoin itsenäisesti etenemällä, kasvilajit kel-
lumalla tai siemeninä lintujen mukana. Jos ihminen on omalla 
toiminnallaan vaikuttanut tahallisesti tai tahattomasti lajin leviä-
miseen, puhutaan vieraslajista. Itämeren vaativiin oloihin asettu-
maan kykenevät lajit ovat yleensä erityisen sopeutumiskykyisiä. 
Uudet lajit voivat syrjäyttää alkuperäisiä tai tuoda tauteja. Haitto-
jen minimoimiseksi tarvitaan havaintoja vedenalaisten vieraslaji-
en esiintymisestä ja levinneisyydestä. Tähän havainnointiin ovat 
kaikki vesilläliikkujat ja rannoilla retkeilijät tervetulleita. Heidi 
Arponen työskentelee suojelubiologina Metsähallituksessa. Hän 
on tutkinut ja kartoittanut rannikkomme vedenalaista luontoa 20 
vuoden ajan ja edistää meriluonnon tuntemusta ja suojelua. Hän 
on myös yksi Itämeri Suomen luonnossa -lajioppaan kirjoittajista.

UUSIKAUPUnKI
Luento: Tähtikuvioiden  
historiaa ja mytologiaa          4102239

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 13.12. 
 » Museolehtori, FM Tiina Hero 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 13.12.

Niin kauan kuin on ollut ihmisiä, on katsottu tähtitaivasta ja kek-
sitty tarinoita tähtikuvioista. Antiikin mytologian Plejadit muut-
tuivat Suomessa seulasiksi ja maitotienä muualla tunnettu tähti-
kaistale onkin linnunrata suomeksi. Mikä lintu linnunrataa lentää 
ja miten sen näkee Uudenkaupungin taivaalla? Mitkä tähtikuviot 
on helpoimpia bongata meidän syystaivaaltamme? Historioitsija 
Tiina Hero kertoo tähtikuvioihin liitetyistä tarinoista eri puolilta 
maailmaa.

Tulossa keväällä mm.:

Luento: Matalan mysteeri:  
Kuka murhasi Maria Sofia  
Åbergin               8301161

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Ti 18.4. klo 18.00–19.30

Uudenkaupungin bändipajat           
 » Raatihuoneen sali 
 » Arkisin klo 12.30–15.00 välillä 
 » Viikot 35–50 (Ei opetusta vko 42) ja viikot 3–18  

(ei opetusta vko 8) 
 » Musiikin opettaja, MuM Päivi Kurkilahti 
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 € 

Bändipajoissa tutustutaan musiikkiin ja yhteissoittoon laulaen, 
liikkuen, soittaen, kuunnellen ja improvisoiden. Musiikillisia pe-
rusvalmiuksia ja bändisoittoa harjoitellaan ja opetellaan moni-
puolisesti eri työtapoja käyttäen. Lukuvuoden aikana tutustutaan 
mm. seuraaviin soittimiin: piano, kitara, ukulele, basso, laattasoit-
timet, rummut ja muut rytmisoittimet. Bändipajoihin kootaan 
eri-ikäisten koululaisten ryhmiä 7-18 -vuotiaille ilmoittautumis-
ten mukaan. Opettaja laatii ryhmien tarkat aikataulut syysluku-
kauden alussa. 

VPK:n soittokunta                  1101222

 » Vanha VPK:n talo torin laidalla 
 » Ti 18.30–21.00 
 » 23.8.–13.12., 10.1.–16.5. 
 » Lehtori Kari Leino 
 » Kurssimaksu: Syksy 33 €, Kevät 37 € 
 » Ilm. päättyy 23.8. 

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

Kansanmusiikkiyhtye            1101225

 » Raatihuone 
 » Ke 19.30–21.00 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » FK, harmonikansoitonopettaja Marja-Liisa Santala 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 30 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Pelimannimusiikkia, kansansävelmiä ja mukavaa, rentoa meinin-
kiä monenlaisille musikanteille! Kaikkien soittimien soittajat ovat 
tervetulleita musisoimaan. Ei opetusta 19.10. ja 22.2. 

Taide- ja taitoaineet

Musiikki

Laulu-Veikot                       1101230

 » Pohitullin koulu 
 » Ma 18.00–20.15 
 » 22.8.–12.12., 9.1.–15.5. 
 » Kuoronjohtaja Jussi Kauranen 
 » Kurssimaksu: Syksy 36 €, Kevät 36 € 
 » Ilm. päättyy 22.8.

Äänenmuodostusta, kuoroäänenkäytön harjoitusta ja monipuo-
lista mieskuoro-ohjelmiston valmistamista eri tilaisuuksiin. Kuoro 
ottaa uusia laulajia. Ota yhteys kuoronjohtajaan p. 050 310 2998.

naiskuoro d´ameni          1101231

 » Pohitullin koulu 
 » Ti 18.00–20.00 
 » 6.9.–14.12., 10.1.–25.4. 
 » Musiikin opettaja, MuM Päivi Kurkilahti 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

Naiskuorossa lauletaan 2-4 -äänisesti erityylisiä lauluja, mm. ke-
vyttä viihdemusiikkia ja rytmimusiikkia. Harjoitellaan äänenmuo-
dostusta ja hengitystekniikkaa. Tutustutaan myös improvisointiin 
laulaen sekä liikkeen käyttöön laulamisen ja ilmaisun tukena. Ei 
opetusta 18.10. ja 21.2. 

Gospel choir            1101232

 » Pohitullin koulu 
 » To 18.00–20.15 
 » 8.9.–15.12., 12.1.–11.5. 
 » BA Granger Simmons 
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 38 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Jos pidät uuden oppimisesta, haluat laulaa ja oppia laulutekniik-
kaa ja äänenkäytön perusasioita sekä gospel-esiintymistä, niihin 
perehdymme näillä hauskoilla ja inspiroivilla tunneilla. Opet-
telemme koko joukon gospel-lauluja. Olet tervetullut mukaan, 
iästä, taitotasosta, rodusta ja uskonnosta riippumatta. Ja mikäli 
olet muusikko, tule ja liity bändiimme. Huom. Käytämme suomen 
ja englannin kieltä! Ilmoittautua voi myös ensimmäisellä kerralla 
paikan päällä. Ei opetusta 20.10., 23.2., ja 6.4. 

If you love trying new things, want to sing and learn more about 
vocal technique and gospel performance, you’re welcome to join 
us. Fun and inspiring sessions cover key aspects of vocal tech-
nique and gospel performance and we will learn and practice 
several gospel songs. No previous experience is necessary and 
all ages, skill levels, races, religions are welcome! Also, if you are 
a musician and want to join the band, please contact us! Teach-
ing in English and Finnish. Enrolment at 1st meeting. No teaching 
20.10., 23.2. and 6.4.

Kitaransoitto             1101241

 » Raatihuone 
 » Viikot 36-48 ja 2-14
 » Kitaransoitonopettaja Jarno Setälä
 » Kurssimaksu: Syksy 110 €, Kevät 110 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

Kitaransoiton yksilöopetusta kaiken tasoisille. Käydään läpi kita-
ransoiton saloja jokaisen kurssilaisen soittotaidon ja musiikillisen 
kiinnostuksen mukaan. Kaksitoista kokoontumista lukukaudessa, 
soittoaika 30min. Kurssilaisen opetusaikataulu suunnitellaan yh-
dessä opettajan kanssa, puh. 0449787102/Jarno Setälä. HUOM! 
Mahdollisuus myös etäopetukseen osittain tai kokonaisena kurs-
sina. Ei opetusta viikoilla 42/2022 ja 8/2023.
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UUSIKAUPUnKI
näyttämötaide

Tanssi

Individual singing lessons  
- yksinlaulua             1101242

 » Pohitullin koulu 
 » Viikot 36–48, 2–14 (Ti, To 16.00–18.00)
 » BA Granger Simmons 
 » Kurssimaksu: Syksy 110 €, Kevät 110 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Haluatko parantaa laulutaitoasi? Oletpa sitten aloittelija tai mes-
tariluokan vokalisti, tule kehittämään äänitekniikkaasi uudelle 
tasolle. Harjoittelemme hengityksen kontrollointia, sävyjä ja re-
sonanssia, äänenkorkeutta ja musiikillista intonaatiota, vokaalien 
ja konsonanttien muodostamista ja selkeää ääntämistä. Ääni-
valmennuksessa jo pidemmälle kehittynyt laulaja voi parantaa 
tekniikkaansa, kehittää äänenkäyttöään ja ääntämistä ja valmis-
tautua esiintymisiin. Käytössä suomen ja englannin kieli. Varaa 
varsinainen opetusaika suoraan opettajalta, puh. 045-1316446 ja 
ilmoittaudu sen jälkeen toimistoon puhelimitse. Voit varata joko 
puolen tunnin tai koko tunnin ohjauksen, maksu puolesta tunnis-
ta 110 € sl,110 € kl, koko tunnista 220 € sl, 220 € kl. Ei kokoontu-
mista viikoilla 42 ja 8.

Do you want to improve your singing skills? Whether you are a 
beginner or a Master vocalist, this course can offer interesting 
techniques that will help you learn your voice and work towards 
developing your unique sound. Voice teaching will focus on vari-
ous techniques that help you to develop your voice and take it 
to the next level. Granger can help you with breath control and 
support, tone production and resonance, pitch control and mu-
sical intonation, proper formation of vowels and consonants as 
well as clarity of words. Vocal coaching will help a more skilled 
vocalist perfect the technique, take care of and develop the voice 
even further, prepare for performances, develop skills that help 
with mixing and blending the various high and low ranges of the 
vocal register, perfect diction and phrasing, pronunciation and 
articulation. Guidance: Agree the exact teaching time with the 
teacher, tel. 045-1316446 and then enroll to course by calling to 
the office. Course fee for half an hour 110 € autumn and 110 € 
spring, for one hour 220 € autumn and 220 € spring. No lessons 
weeks 42 and 8.

Ukulele alkeet              1101243

 » Raatihuone 
 » Ti 17.00-18.00 
 » 6.9.-29.11., 10.1.-4.4.
 » Kitaransoitonopettaja Jarno Setälä
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Tutustutaan ukulelesoiton ihmeelliseen maailmaan. Tämän kurs-
sin aikana harjoitellaan helppoja sointuja eli säestystä ukulelella, 
melodiansoittoa ja päästään musisoimaan yhdessä. Et tarvitse 
aikaisempaa kokemusta ukulelensoitosta, mutta tunnilla olisi ki-
vaa olla mukana hyvä mieli ja halu oppia uutta. Omat soittimet 
mukaan. Ei opetusta 18.10. ja 21.2. 

Ukulele jatko               1101244

 » Raatihuone 
 » Ti 18.00-19.00 
 » 6.9.-29.11., 10.1.-4.4.
 » Kitaransoitonopettaja Jarno Setälä 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Tutustutaan ukulelesoiton ihmeelliseen maailmaan. Tällä kurssil-
la jatketaan jo aiemmin opittua eli sopii jo alkeistaidot oppineille. 
Omat soittimet mukaan. Ei opetusta 18.10. ja 21.2. 

Tulossa keväällä mm.:

Musiikkitiedon alkeet: yleistä  
tietoutta musiikista aloittelijoille 
ja harrastajille           1101262

 » Kulttuurikeskus Cruselli Ke 25.1.–15.2. klo 18.00–
19.30

Teatteritaiteen perusopetus 
Uudessakaupungissa

Taiteen perusopetusta teatteritaiteessa on tarjolla yleisen 
oppimäärän mukaan. Lukuvuonna 2022-2023 kokoontuu 
kaksi ryhmää: alkavien ja jatkavien yhteinen ryhmä 7-11 
v. sekä jatkavien yli 12 v. ryhmä. Teatteritaiteen taiteen 
perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista 
itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan amma-
tilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Teatteritaiteen 
opiskelun myötä oppilas oppii antamaan kokemuksilleen 
merkityssisältöjä ja ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan 
ja tavoitteitaan teatteritaiteen kautta. Opiskelu on tutki-
vaa, omakohtaista harjoittelua, ja oppiminen tapahtuu 
kokemuksen ja tekemisen kautta. Opiskelussa korostuu 
ryhmässä toimiminen ja kokemuksellinen oppiminen.

Lasten ja nuorten tanssikurssit järjeste-
tään yhteistyössä tanssistudio Spiraalin 
kanssa puvustuksen osalta. Kursseilla ei 
ole opetusta koulujen syys- ja talvilomavii-
koilla 42/2022 ja 8/2023.

Teatteritaiteen perusopetus,  
alkavat ja jatkavat 7-11 v. 1102203

 » Kulttuurikeskus Cruselli 
 » To 18.15–19.45 
 » 1.9.–15.12., 12.1.–25.5. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja opettaja  

Tiia Valavuo 
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 36 € 
 » Ilm. päättyy 26.8.

Teatteritaiteen perusopetus, lasten ryhmä (7-11v.), alka-
vat ja jatkavat. Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti 
erilaisten leikkien ja pelien avulla. Tutustutaan teatteri-
ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua sekä 
vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Ruokitaan lasten mie-
likuvitusta ja luovuutta tarinoiden ja satujen avulla, sekä 
hypätään turvallisessa ympäristössä suuriin seikkailuihin 
eri roolien kautta. Ei opetusta 20.10., 23.2., 6.4., 18.5.

Teatteritaiteen perusopetus, 
jatkavat alk. 12 v.     1102205

 » Kulttuurikeskus Cruselli 
 » To 16.00–18.15 
 » 1.9.–15.12., 12.1.–25.5. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja ja opettaja  

Tiia Valavuo 
 » Kurssimaksu: Syksy 51 €, Kevät 53 € 
 » Ilm. päättyy 26.8. 

Teatteritaiteen perusopetus, jatkava nuorten ryhmä (12v. 
ja siitä ylöspäin). Tutustutaan teatterin maailmaan iloisesti 
erilaisten pelien ja harjoitteiden avulla. Tutustutaan teatte-
ri- ilmaisun eri muotoihin ja vahvistetaan omaa ilmaisua, 
vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä. Vahvistetaan jo 

opittuja taitoja, päästetään mieliku-
vitus ja luovuus valloilleen sekä ko-
keillaan rohkeasti uutta. Tavoitteena 
pienimuotoisen näytelmän tai koh-
tausdemojen esitys keväällä. Ei ope-
tusta 20.10., 23.2., 6.4., 18.5. 

dance mix 7-11 v.       1105249

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali 
 » Ti 16.30–17.15 
 » 30.8.–13.12., 10.1.–23.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 72 €, Kevät 78 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi koko-
naisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazz-
tanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin 
tekniikkaa, koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, 
tanssisarjoja ja venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luo-
vuutta ja iloa.

Satubaletti 3-4 v.       1105250

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali 
 » Ti 17.15–18.00 
 » 30.8.–13.12., 10.1.–23.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 72 €, Kevät 78 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, 
jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä 
musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitek-
niikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on myös 
luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa 
liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau-
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin iloa.

Satubaletti 5-6 v.       1105251

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali 
 » Ti 18.10–18.55 
 » 30.8.–13.12., 10.1.–23.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 72 €, Kevät 78 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Tunneilla tanssitaan balettiin painottuvaa lastentanssia, 
jossa opitaan oman kehon tuntemusta ja hallintaa sekä 
musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tanssitek-
niikkaa, perusasentoja ja pieniä tansseja. Mukana on myös 
luovia harjoitteita, joissa käytetään hyödyksi lapsen omaa 
liikemielikuvitusta. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkau-
delle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin iloa. 

Baletti 7-12 v.       1105252

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali 
 » Ti 19.00–20.00 
 » 30.8.–31.12., 10.1.–23.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 82 €, Kevät 88 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Tunneilla harjoitellaan klassisen baletin perusliikkeitä. Ta-
voitteena on kehittää oman kehon tuntemusta ja hallintaa 
sekä musiikin ja rytmin hahmottamista. Luvassa on tans-
sitekniikkaa, perusasentoja, piruetteja, hyppyjä ja erilaisia 
tanssikoreografioita. Tunneilla on myös lihaskuntoa ja ve-
nyttelyä. Kaikki harjoitteet suoritetaan ikäkaudelle sopivas-
sa muodossa unohtamatta tanssin luovuutta ja iloa. Baletti 
sopii hyvin myös voimistelu- ja luisteluharrastusten tueksi.

dance mix alkaen 11 v.       1105254

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali 
 » Ti 20.00–21.00 
 » 30.8.–13.12., 10.1.–23.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: Syksy 82 €, Kevät 88 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Tunneilla yhdistellään eri tanssilajeja meneväksi koko-
naisuudeksi. Tanssisarjojen tyyli painottuu show- ja jazz-
tanssiin sekä hiphoppiin. Tunneilla harjoitellaan tanssin 
tekniikkaa, koordinaatiota, monipuolisia askelkuvioita, 
tanssisarjoja ja venytellään. Kaikki harjoitteet suoritetaan 
ikäkaudelle sopivassa muodossa unohtamatta tanssin luo-
vuutta ja iloa. 

Improvisaatiokurssi  
aikuisille               1101206

 » SiHy:n Demotila 
 » Ti 19.00–20.30 
 » 6.9.–25.10. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 30.8. 

Kurssilla tutustutaan improvisaatioteatterin perusteisiin. Tunneil-
la tehdään erilaisia läsnäolo-, kontakti- ja vuorovaikutusharjoittei-
ta, irrotellaan ja annetaan mielikuvituksen lentää. Improvisoidaan 
tarinoita ja lyhyitä kohtauksia. Et tarvitse aiempaa kokemusta. 
Mukaan utelias mieli, vesipullo sekä mukavat vaatteet. Kokoon-
tumispäivät 6.9., 13.9., 20.9., 27.9., 4.10. ja 25.10.
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UUSIKAUPUnKI
Flamencotanssin  
alkeiskurssi                1105260

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ke 17.30–19.00 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Flamencotanssija, teatteri-ilmaisun ohjaaja  

Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Flamencotanssi on lähtöisin Etelä-Espanjasta, Andalucian seu-
dulta. Kengillä tehtävät rytmikkäät koputukset, pehmeät ja ko-
risteelliset ranneliikkeet sekä voimakas tunteiden ilmaisu ovat 
flamencolle ominaisia piirteitä. Alkeiskurssilla tutustutaan ko-
putustekniikkaan, käsien ja vartalon liikekieleen sekä aloitetaan 
sevillanas-tanssin koreografia. Aikaisempaa tanssikokemusta ei 
tarvita. Mukaan tukevat kengät, joissa on vähän korkoa sekä juo-
mapullo. Ei opetusta 19.10. ja 22.2. 

Luova tanssi                 1105261

 » Novidan liikuntasali 
 » To 19.00–20.15 
 » 27.10.–1.12. 
 » Flamencotanssija, teatteri-ilmaisun ohjaaja  

Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 13.10.

Luovan tanssin kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat tanssia ja 
lisätä omaa kehotietoisuuttaan liikkeen avulla. Tunneilla liikutaan 
yhdessä sekä tehdään erilaisia tanssillisia mielikuvaharjoitteita 
musiikin kanssa ja ilman. Inspiraatiomateriaalina liikkeelle voi toi-
mia katkelma runosta, kuva tai vaikkapa lempiväri. Jokainen tunti 
päätetään yhteiseen loppurentoutukseen. Ota mukaan vesipullo 
ja mukavat vaatteet. Aiempaa tanssikokemusta et tarvitse. 

         Taide osaksi  
elämää                         1103211

 » Kräkin talo 
 » Pe 14.15–17.15 
 » 2.9.–16.12., 13.1.–26.5. 
 » Taiteilija Auli Sormunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 18 €, Kevät 22 € (36 € + 44 €)
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Kurssilla avataan ovia taiteen ilmaisulliseen ja hyvää tekevään 
voimaan. Etsimme uusia ulottuvuuksia ja näkökulmia omaan 
elämään taiteen tekemisen kautta. Taiteen avulla voi löytää vas-
tauksia hiljaisiin mielessä pyöriviin kysymyksiin. Kurssilla oppii 
myös erilaisia tapoja toteuttaa taidetta vapaasti ja luovasti, vailla 
oikein tekemisen paineita. Erityisosaaminen on sivuseikka, kaikki 
syntyvät teokset ovat tärkeitä. Kurssilla teemme kuvia monilla eri 
tekniikoilla, soitamme ja etenkin kuuntelemme musiikkia, ren-
toudumme, annamme sanojen tulla kirjaimiksi, liikumme ja kes-
kustelemme. Keskeistä on yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä 
asioiden jakaminen luottamuksellisesti ryhmässä. Materiaaleista 
kerätään erillinen maksu. Kurssi kokoontuu 11 kertaa syksyllä ja 
13 keväällä. Varsinaiset kokoontumispäivät tarkentuvat kurssin 
aikana. Ei kokoontumista 21.10., 24.2., 7.4. 

Tiistaimaalarit, päiväryhmä 1103211

 » Kräkin talo 
 » Ti 11.00–13.45 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 42 €, Kevät 42 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastuksesta 
hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen: välinei-
nä akryyli- tai öljyvärit, vesivärit, tai pastellimaalaus. Voit valita 
omimman tekotapasi ja kehitellä itsellesi sopivia aiheita yksilöl-
lisessä ohjauksessa. Harjoittelemme sommittelua, värioppia ja 
tekniikkaa myös joidenkin pienten tehtävien avulla. Ei opetusta 
18.10. ja 21.2. Kuvataide

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu 
Uudessakaupungissa

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

Kuvataidekoulu 7-8 v. (ma)   1103201

 » Kräkin talo 
 » Ma 15.00–16.00 
 » 29.8.–5.12., 9.1.–22.5. 
 » Kuvataiteilija Vilma Virtanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 49 €, Kevät 52 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ma) 1103202

 » Kräkin talo 
 » Ma 16.15–17.30 
 » 29.8.–5.12., 9.1.–22.5. 
 » Kuvataiteilija Vilma Virtanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 50 €, Kevät 53 € 
 » Ilm. päättyy 24.8.

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ma)  1103203

 » Kräkin talo 
 » Ma 17.45–18.45 
 » 29.8.–5.12., 9.1.–22.5. 
 » Kuvataiteilija Vilma Virtanen 
 » Kurssimaksu: Syksy 40 €, Kevät 43 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ke)  1103205

 » Kräkin talo 
 » Ke 15.00–16.15 
 » 7.9.–14.12., 11.1.–10.5. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 50 €, Kevät 53 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ke)    1103206

 » Kräkin talo 
 » Ke 16.30–17.30 
 » 7.9.–14.12., 11.1.–10.5. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 40 €, Kevät 43 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kuvataidekoulu 11-12 v. (ke) 1103207

 » Kräkin talo 
 » Ke 17.45–19.15 
 » 7.9.–14.12., 11.1.–10.5. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: Syksy 61 €, Kevät 64 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kuvataidekoulu yli 13 v. (ti)  1103210

 » Kräkin talo 
 » Ti 17.30–20.30 
 » 30.8.–13.12., 10.1.–18.4. 
 » Taiteilija Auli Sormunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 76 €, Kevät 76 € 
 » Ilm. päättyy 24.8. 

Torstaimaalarit, päiväryhmä 1103226

 » Kräkin talo 
 » To 10.00–12.45 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4. 
 » Taiteilija Juhani Nordman 
 » Kurssimaksu: Syksy 42 €, Kevät 42 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Torstaimaalareissa edetään yksilöllisesti omaa ilmaisua kehittäen. 
Kurssilla käydään läpi sommittelua, värioppia ja maalaustekniik-
kaa ja voit kokeillen löytää itsellesi parhaiten sopivan tyylin ja te-
kotavan. Voit siis tulla mukaan, vaikka olisit vasta aloittelemassa 
harrastusta. Ei opetusta 20.10., 23.2. ja 6.4. 

Valoa ja varjoja             1103240

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00 
 » 29.–30.10. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 14.10.

Opiskellaan varjojen muodostumista ja valon heijastumia yk-
sinkertaisten asetelmien ja selkeän valaistusratkaisun kautta. 
Tule leikittelemään hiilen, lyijykynän, pastellivärien ja vesivärien 
kanssa tunnelmalliselle lyhytkurssille, jossa valo ja varjo ottavat 
mittaa toisistaan! Sopii vasta-alkajille ja pidempään piirtäneille. 
Lyhytkurssi. 

Elävän mallin piirtäminen     1103241

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00 
 » 12.–13.11. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 28 € 
 » Ilm. päättyy 3.11.

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

Muotokuvapiirtämisen perusteita 
punaliidulla ja hiilellä             1103242

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 26.11.–11.12. 
 » Kuvataiteilija Kirsti Lento 
 » Kurssimaksu: 37 € 
 » Ilm. päättyy 17.11.

Muotokuvapiirtämisen perusteita punaliidulla ja hiilellä, jokaisen 
omaa persoonallista käden jälkeä kunnioittaen. Mallina luon-
nollisen näköiseksi maalattu kipsipää. Mallimme on hyvin kär-
sivällinen, ei kommentoi kuviaan. Kurssi sopii aloittelijoille sekä 
edistyneemmille. Mukaan A 3 paperia, hiiltä ja punaliitua. Kahden 
viikonlopun mittainen erityiskurssi.

Joulun lumoa posliinille  
posliininmaalauskurssi          1103243

 » Kräkin talo 
 » Pe 17.30–20.30, La 9.00–14.00, Su 9.00–14.00 
 » 2.–4.12. 
 » Teija Kaivoluoto 
 » Kurssimaksu: 26 € 
 » Ilm. päättyy 23.11. 

Maalaamme joulun kuisketta, hopean huisketta, kullan kimalletta 
valkoposliinille pukin konttiin. Opettajalta voi ostaa maalattavak-
si soveltuvia tuotteita esim. mukeja ja jouluisia esineitä. Mah-
dollisuus maalaustarvikkeiden lainaamiseen pientä korvausta 
vastaan. Kurssilla tarvittavista tarvikkeista lähetetään lista ilmoit-
tautuneille etukäteen. Kurssilla valmistuvien esineiden poltoista 
peritään polttomaksu esineen koon mukaan. Maksu suoritetaan 
opettajalle. Lyhytkurssi. 
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UUSIKAUPUnKI
Iltahämärässä - Pohjoismaisen 
kirjallisuusviikon  
avajaistilaisuus               1106221

 » Kalannin kirjasto 
 » Ma 19.00–20.30 
 » 14.11. 
 » Vapaa pääsy 

Pohjoismaisen kirjallisuusviikon   Iltahämärässä-tilaisuus järjes-
tetään Kalannin kirjastossa (Pankkitie 2). Ohjelmassa on ääneen 
lukua vuoden teemaan sopivasta teoksesta ja siihen liittyvä luen-
to. Lisäksi kahvit kakun kera sekä arpajaiset. Kaikille avoimen ti-
laisuuden järjestävät Uudenkaupungin Pohjola-Norden yhdessä 
Vakka-opiston ja Uudenkaupungin kirjastotoimen kanssa. 

          runokamari           1106240

 » Kräkin talo 
 » Ke 10.00–11.30 
 » 28.9.–7.12., 18.1.–29.3. 
 » Lehtori Riitta Kilkku 
 » Kurssimaksu: Syksy 9 €, Kevät 9 € (18 € + 18 €) 
 » Ilm. päättyy 21.9. 

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

         Elämäkerrallisen  
kirjoittamisen kurssi              1106245

 » Kräkin talo 
 » To 13.00–15.15 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–13.4. 
 » Toimittaja, HuK Pirkko Varjo 
 » Kurssimaksu: Syksy 17 €, Kevät 17 € (34 € + 34 €) 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Kurssilla kirjoitetaan muistoja oman elämän varrelta jälkipolvien 
iloksi. Kurssi sopii kaikentasoisille kirjoittajille etkä tarvitse välttä-
mättä edes tietokonetta. Kurssin kuluessa tulet yllättymään siitä, 
miten paljon voitkaan muistaa! Ei opetusta 20.10., 23.2., 6.4. 

Kirjoittamisen voima  
- intensiivikurssi                       1106246

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–14.00, Su 11.00–15.00 
 » 29.–30.10. 
 » HuK, kirjallisuusterapia- ja sanataideohjaaja  

Elise Erämaa 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 14.10. 

Ryhmässä kirjoittaminen on antoisa tapa aloittaa kirjoittaminen 
ja pitää sitä yllä. Kurssi sopii sekä vasta-alkajalle että kirjoittamis-
ta jo harrastavalle. Kirjoitamme ohjattuja, lyhyitä tuntitehtäviä. 
Niissä et voi tehdä mitään väärin, sillä ohjeita saa rikkoa eikä 
edes tyhjästä paperista sakoteta. Jos haluat, voit lukea tekstejä-
si ääneen. Opettelemme tunnistamaan vahvuuksia jokaisesta 
tekstistä. Luemme myös lukunäytteitä ja mietimme, millaisia ta-
voitteita kirjoittamisella voi olla ja miten kirjoittamalla voi myös 
tukea omaa hyvinvointia. Ota mukaan kynä ja vihko, eväät ja 
mukavat vaatteet, villasukkameininki. Tämä kurssi ei ole suo-
rittamista, vaan mielen ja kynän vapauttamista. Lyhytkurssi. 
Käy tutustumassa Monin Sanoin -tekstinäyttelyyn Peda.netissa:  
https://peda.net/vk/taideaineet/monin-sanoin-tekstinayttely

Sanataide

Käden taidot
Kankaankudonta, Pyhämaa   1104201

 » Kammelan koulu
 » Ti 17.45–20.00
 » 20.9.–29.11. ja 10.1.–21.3.
 » Tekstiilityönopettaja Oili Lehtomäki
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 €
 » Ilm. päättyy 13.9.

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

Ompelun ilta              1104211

 » Kräkin talo
 » Ke 17.30–20.30 Joka toinen viikko
 » 14.9.–23.11. ja 18.1.–29.3.
 » kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 7.9.

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, saumurit ja ompelu-
välineet käytettävissä kurssipaikalla.

Ihanat mekot ommellen        1104212

 » Kräkin talo
 » To 17.30–20.30
 » 8.9.–6.10.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Mekko on mitä ihanin vaate ympäri vuoden! Laajasta mekkomal-
lien valikoimasta löytyy jokaiselle oma suosikki ja eri materiaali-
valinnoilla syntyy mekko juuri omaan tarpeeseen. Voit ommella 
mekon esimerkiksi puuvillasta, pellavasta, villasta, viskoosista tai 
sekoitekankaasta. Kurssilla opetellaan ompelun perusteita alusta 
alkaen sekä harjoitellaan mallista riippuen monenlaisia teknii-
koita kuten erilaisten taskujen, vetoketjujen, kaulusten tai na-
pinläpien ompelua. Kurssi sopii myös aloitteleville ompelijoille. 
Lyhytkurssi.

Kankaankudonta, Kalanti     1104202

 » Kalantitalo
 » Ma 15.00–17.15
 » 5.9.–28.11. ja 9.1.–3.4.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan toiveiden mukaan sisustus- ja 
käyttötekstiilejä erilaisia materiaaleja ja sidoksia käyttäen. Ope-
tellaan ja syvennetään monipuolisesti kankaankudonnan tietoja 
ja taitoja aina suunnittelusta kankaanrakentamisen eri vaiheisiin. 
Kurssille ovat tervetulleita sekä kokeneet että aloittelevat kudon-
nan harrastajat.

Kankaankudonta, Uki          1104203

 » Tuokilan talon kudontatupa
 » Ma 17.30–19.45
 » 5.9.–28.11. ja 9.1.–3.4.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan pe-
rusasioita. Valmistetaan tuotteita kurssilaisten toiveiden mukaan 
eri materiaaleista sisustukseen ja asusteiksi: huiveja, verhoja, pyy-
heliinoja, kaita- ja pöytäliinoja, mattoja ja muita sisustustekstiile-
jä. Opetellaan rakentamaan kankaita ja laskemaan materiaalien 
menekit. Tutustutaan sidoksiin, joita käytetään kurssilla kudot-
tavissa tuotteissa. Loimet suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä. 
Kudontakurssi sopii myös aloittelijoille.

Kankaankudonta, Lokalahti   1104204

 » Lokalahden entinen osuuskauppa
 » Ti 13.00–15.15
 » 6.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

Kurssilla suunnitellaan ja kudotaan toiveiden mukaan sisustus- ja 
käyttötekstiilejä erilaisia materiaaleja ja sidoksia käyttäen. Ope-
tellaan ja syvennetään monipuolisesti kankaankudonnan tietoja 
ja taitoja aina suunnittelusta kankaanrakentamisen eri vaiheisiin. 
Kurssille ovat tervetulleita sekä kokeneet että aloittelevat kudon-
nan harrastajat.

nypläys, Uki           1104205

 » Kräkin talo
 » To 13.00–15.15
 » 15.9.–24.11. ja 12.1.–23.3.
 » Nypläyksen ohjaaja Pirjo Narkko
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Opiskellaan monipuolisesti nypläyksen perustietoja ja -taitoja 
sekä nyplättyjen tuotteiden valmistusta. Tarkoitettu sekä aloitte-
lijoille että alkeet jo osaaville.

nypläys, Kalanti           1104206

 » Kalannin alakoulu
 » Ti 17.30–19.45
 » 20.9.–29.11. ja 10.1.–21.3.
 » Nypläyksen ohjaaja Heli Laine
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 €
 » Ilm. päättyy 13.9.

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

          Ompelun  
aamu A       1104209

 » Kräkin talo
 » Ke 10.00–13.00 Joka toinen viikko
 » 7.9.–30.11. ja 11.1.–5.4.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 €  

(26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 31.8.

Tule mukaan ompelun maailmaan! Kurssilla tehdään om-
pelutöitä omien toiveiden mukaan ja samalla opetellaan 
uusia taitoja aina ompelun perusteista erilaisiin tekniikoi-
hin. Eri materiaaleilla ja omalle vartalolle sopivilla muokka-
uksilla valmistuu laadukkaita vaatteita, joita on ilo käyttää. 
Opettajalla laaja valikoima monipuolisia kaavoja. Vaa-
teompelun lisäksi kurssilla voi ommella asusteita ja sisus-
tustekstiilejä. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Voit osallistua 
joustavasti aamun A tai B ryhmään aikataulusi mukaan. 
Ilmoittaudu ryhmään, johon pääset useimmin.

          Ompelun  
aamu B       1104210

 » Kräkin talo
 » Ke 10.00–13.00 Joka toinen viikko
 » 14.9.–23.11. ja 18.1.–29.3.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 €  

(26 € + 26 €)
 » Ilm. päättyy 7.9.

Tule mukaan ompelun maailmaan! Kurssilla tehdään om-
pelutöitä omien toiveiden mukaan ja samalla opetellaan 
uusia taitoja aina ompelun perusteista erilaisiin tekniikoi-
hin. Eri materiaaleilla ja omalle vartalolle sopivilla muokka-
uksilla valmistuu laadukkaita vaatteita, joita on ilo käyttää. 
Opettajalla laaja valikoima monipuolisia kaavoja. Vaa-
teompelun lisäksi kurssilla voi ommella asusteita ja sisus-
tustekstiilejä. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Voit osallistua 
joustavasti aamun A tai B ryhmään aikataulusi mukaan. 
Ilmoittaudu ryhmään, johon pääset useimmin.
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          Kirjonta          1104208

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–12.15 Joka toinen viikko
 » 13.9.–22.11. ja 17.1.–28.3.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: Syksy 11 €, Kevät 11 € (22 € + 22 €)
 » Ilm. päättyy 12.9.

Neulalla ja langalla voi kirjoa monenlaisia pistoja erilaisille ma-
teriaaleille. Kauniilla kirjonnoilla voi koristella niin vaatteita kuin 
sisustustekstiilejä. Kurssilla tutustutaan villa-, puuvilla- ja pellava-
kankaalle tehtäviin pistokirjontoihin, valkokirjontaan, aplikointiin 
ja japanilaiseen sashiko-kirjontaan. Opetellaan erilaisia pistoja ja 
valmistetaan tuotteita oman mieltymyksen mukaan eri käyttötar-
koituksiin. Ota mukaan villa-, pellava- tai puuvillakangasta, neu-
loja ja erilaisia kirjontaan sopivia lankoja.
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Kassit ja laukut           1104215

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 17.–18.9.
 » Pukuompelija Sari Nurmi
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 9.9.

Teemme kangaskasseja, laukkuja ja pusseja. Voit ottaa oman lau-
kun tai kassin kaavan, opettajalla on myös malleja ja kaavoja. Ota 
mukaan erilaisia kankaita ja mahdollisia laukkutarvikkeita mielei-
sen mallin mukaan. Kassimateriaaleja voi ostaa myös opettajalta. 
Lyhytkurssi.

Ompelun viikonloppu          1104216

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 29.–30.10.
 » Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 21.10.

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

Tuunataan vaatteita  
ja asusteita                    1104218

 » Kräkin talo
 » Ma 17.00–19.15
 » 24.10.–7.11.
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio
 » Kurssimaksu: 14 €
 » Ilm. päättyy 14.10.

Kurssilla voit tuunata vanhat vaatteesi uuteen muotoon ja an-
taa niille lisää käyttöaikaa. Voit tuunata mm. koristelemalla, kor-
jaamalla tai muokkaamalla vaatteen mallia. Kurssi sopii kaikille, 
jotka ovat kiinnostuneita pidentämään vanhojen vaatteidensa 
elinkaarta. Aloituskerralle voit ottaa mukaan vanhoja tuunat-
tavia vaatteita/asusteita ja yhdessä voimme miettiä miten niitä 
lähdetään muokkaamaan. Voit toteuttaa yhden isomman työn 
tai useamman pienemmän työn taitojesi mukaan. Lisätarvikkei-
ta voit hankkia itse, opettajalta mahdollisuus myös ostaa pientä 
lisämateriaalia. Lyhytkurssi.

Lukkokukkaro jatkokurssi   1104221

 » Kräkin talo
 » Pe 17.30–20.30, La 9.00–14.30
 » 25.–26.11.
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 18.11.

Tämä kurssi sopii sinulle, jos olet jo tehnyt perusmallisia kehys-
kukkaroita ja haluat tehdä jotain erilaista. Kurssilla opetellaan 
kaavojen muokkaaminen erimallisiin kukkaroihin ja laukkuihin. 
Tavallisten puuvillakankaiden lisäksi voit käyttää paksumpia kan-
kaita esim. verhoilukankaita. Voit myös panostaa tuotteen koris-
teluun nauhoin, napein, pitsein jne. Opettajalta (p. 050 547 7756) 
voit tilata erilaisia kehyksiä ja liimaa 16.11. mennessä. Lyhytkurssi.

neulepiiri            1104223

 » Kräkin talo
 » Ke 17.00–20.00 Joka toinen viikko
 » 7.9.–30.11. ja 11.1.–5.4.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Tervetuloa neuleiden maailmaan. Neulepiirissä tehdään ihania 
neuletöitä ja opetellaan uusia tekniikoita kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Neulepiiri on tarkoitettu kaikille neulomisesta ja virk-
kaamisesta kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin pidempään 
harrastaneille. Voit tulla opettelemaan neulomisen perusteita, 
hakemaan uusia haasteita ja iloitsemaan neulomisesta mukavas-
sa seurassa. Kurssilla saat neuvoa kaikenlaisiin neuleisiin ja roh-
kaisua kokeilla myös uutta. Voit ottaa mukaan oman keskeneräi-
sen työn tai langat uutta projektia varten.

UUSIKAUPUnKI

          Käsityöpaja          1104224

 » Lokalahden entinen osuuskauppa 
 » To 15.00–17.15
 » 8.9.–1.12. ja 12.1.–13.4.
 » Sinikka Virtanen
 » Kurssimaksu: Syksy 17 €, Kevät 17 € (34 € + 34 €)
 » Ilm. päättyy 1.9.

Pipoja, huiveja, paitoja, sukkia ja vaikka mitä. Käsityöpajassa aloit-
telijat saavat ohjausta ja vinkkejä ja kokeneemmat voivat vaihtaa 
ajatuksia eri tekniikoista ja materiaaleista. Tuo langat, puikot tai 
vaikka se puolivalmis työ mukanasi.

          Kädentaitoja         1104225

 » Pyhämaan Nuorisoseurantalo
 » Ma 10.00–12.15
 » 12.9.–21.11. ja 9.1.–20.3.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 15 € (30 € + 30 €)
 » Ilm. päättyy 5.9.

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

Tvåändsstickning - Kahdelta  
päältä neulominen                  1104227

 » Kräkin talo
 » La 10.00–15.15
 » 3.12.
 » Luonnonvaratuottaja Emilia Heijari
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 25.11.

Tvåändsstickning on vanha ruotsalainen tekniikka, jolla voi val-
mistaa kestäviä neuleita. Nimensä mukaan sitä neulotaan saman 
kerän sisä- ja ulkopuolelta Z-kierteisellä langalla. Z-kierteistä lan-
kaa myy mm. Pirtin Kehräämö nimellä ”neulakinnaslanka”, mutta 
myös tavallista S-kierteistä voi käyttää. Ota mukaan 1-2 kerää lan-
kaa 1-2 eri värissä, vyötteen mukaiset sukkapuikot tai 100-120 cm 
pyöröpuikko looppaamista varten. Langan tulee olla väh. 2-säi-
keistä, mutta ei kovin paksua tai löyhäkierteistä. Kurssi soveltuu 
keskitasoisille sekä kokeneille neulojille. Lyhytkurssi.

Huopatossut                            1104230

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 8.–9.10.
 » Neulahuovutustaiteilija Helena Heinonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 30.9.

Kurssilla valmistetaan villasta märkähuovuttaen huopatossut, 
joko ulkokäyttöön sopivat, pitkävartiset huopikkaat tai sisäkäyt-
töön sopivat tossut lyhyemmällä varrella. Ihanat villaiset huopik-
kaat pitävät viluisetkin varpaat lämpiminä. Kurssin jälkeen voi 
huopikkaisiin laitattaa suutarilla pohjat, jotka pidentävät käyttö-
ikää ja mahdollistavat huopikkaiden käytön ulkona talvesta toi-
seen. Kurssille et tarvitse aikaisempaa huovutuskokemusta, joten 
lämpimästi tervetuloa kaikille huovutuksesta kiinnostuneille! Lä-
hempänä kurssia saat opettajalta tarvikelistan. Lyhytkurssi.

Kahvipussikurssi                      1104231

 » Kräkin talo, joka toinen viikko
 » Ti 17.30–20.30
 » 13.9.–13.12. ja 17.1.–11.4.
 » Brita Laine
 » Kurssimaksu: Syksy 27 €, Kevät 27 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

Lasinen talvipuutarha           1104233

 » Kräkin talo
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00
 » 1.–2.10.
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
 » Kurssimaksu: 26 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista lintuja, kuk-
kia, ristikoita ym. jotka voit kiinnittää metalliverkkoon tai -puik-
koon, ripustaa puihin tai pensaisiin. Voit myös kokeilla korujen 
valmistusta tai pieniä lautasia. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipai-
kalta. Sulatettavista töistä sulatusmaksu työn koon mukaan. Työ-
kalukorvaus 6 €. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, 
pyyhekumi, sakset, viivain, musta vedenpitävä ohutkärkinen tus-
si, piirustuspaperia. Lisätietoja kurssista saat opettajalta 050 559 
0056. Kurssi vasta-alkajille sekä jatkajille. Lyhytkurssi.

Varjostinkurssi            1104235

 » Kräkin talo
 » Ma 18.00–20.15
 » 5.9.–3.10.
 » Verhoilija Sanna Lindholm
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Kurssilla valmistetaan varjostimia suunnitelmien pohjalta käsi-
työnä. Materiaalina voi olla vaikka rottinki, metallilanka, kangas 
tai mitä ikinä keksitkään! Ensimmäisellä kerralla ideoidaan, suun-
nitellaan ja tehdään materiaalitilauksia. Lyhytkurssi.

nahkatyön alkeet          1104236

 » Kräkin talo
 » To 17.30–20.30
 » 13.10.–17.11.
 » Nahkaseppä Sanna Tuominen
 » Kurssimaksu: 25 €
 » Ilm. päättyy 6.10.

Kurssilla tutustutaan erilaisiin nahkoihin ja niiden käyttötarkoi-
tuksiin, kasviparkitun nahan työstämiseen ja perinteiseen käsin 
ompelutekniikkaan. Kurssin aikana ehdit tehdä pienen nahka-
työn, esimerkiksi pienen laukun, vyön, koiran hihnan tai pannan 
yms. Kurssilla on käytössä nahan työstämiseen tarvittavat väli-
neet, joita voi käyttää ja jotka voi halutessaan lunastaa itselleen 
kurssin päätyttyä. Opettaja tuo tarvittavan nahan ja muut tarvit-
tavat materiaalit, joista maksu käytön mukaan. Kurssi ei kokoon-
nu 20.10. Lyhytkurssi.

Kirjansidontaa alusta alkaen 1104237

 » Kräkin talo
 » La 9.30–17.00, Su 9.30–17.00
 » 12.–13.11.
 » Kirjansitojamestari Tarja Rajakangas
 » Kurssimaksu: 32 €
 » Ilm. päättyy 4.11.

Kurssilla opitaan tekemään perinteisen näköinen kovakantinen 
kirja. Tyhjäsivuinen kirja valmistuu omin käsin, alkaen paperiark-
kien taittamisesta ja leikkaamisesta, langalla yhteen ommellen. 
Kannet teemme eri paksuisista pahveista yhdistellen ja ne pääl-
lystetään kankaalla ja koristepaperilla perinteiseen tyyliin tai luo-
vasti sommitellen. Muistikirjaksi, kalenteriksi, vieraskirjaksi, viini-
kirjaksi, resepteille, runoille, haaveille ja suunnitelmille... Kurssi 
sopii sekä vasta-alkajille että kertaajille. Lyhytkurssi.

Merirumpu                     1104245

 » Pohitullin koulu
 » Pe 17.30–19.45, La 9.00–13.30, Su 9.00–13.30
 » 11.–13.11.
 » Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi
 » Kurssimaksu: 26 €
 » Ilm. päättyy 3.11.

Jokainen kurssilainen valmistaa oman merirummun. Taivutetaan 
rumpukehikko koivuvanerista. Rumpukalvo valmistetaan poron-
nahasta, jonka ensin värjäämme. Soittokapula tehdään poron-
sarvesta ja maalaamme vielä asiaan kuuluvia koristeita rummun 
pintaan. Rumpu valmistetaan kokonaan käsityönä, sinä et tarvit-
se mitään erityistaitoja onnistuaksesi. Rummun halkaisija on n 30 
cm. Ohjaajalta voit ostaa materiaalipaketin 70 €, joka maksetaan 
paikan päällä. Merirummusta saadaan aikaan meren kohinaa ja 
aaltojen tyrskyämistä hiekkarantaan. Rummun ääni mukavasti 
rentouttaa. Lyhytkurssi.
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Vanhan ikkunan tai oven  
kunnostus, syksy                   1104250

 » Pohitullin koulu
 » Su 10.00–14.45 Joka toinen viikko
 » 4.9.–30.10.
 » Elsi Lehto 
 » Kurssimaksu: 36 €
 » Ilm. päättyy 26.8.

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

Puu- ja metallityö                   1104252

 » Pohitullin koulu
 » To 18.00–20.15
 » 15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
 » Teknisentyönopettaja Arto Salonen
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Suunnitellaan ja valmistetaan erilaisia metalli- ja/tai puuesineitä 
ja kunnostetaan vanhoja, pienehköjä huonekaluja. Säilytystilaa 
on rajoitetusti opiskelijoiden töille. Kurssi ei kokoonnu viikoilla 
42 ja 8.

Huonekalujen kunnostus      1104254

 » Pohitullin koulu
 » Ti 18.00–21.00 Joka toinen viikko
 » 13.9.–22.11. ja 17.1.–28.3.
 » Teknisentyönopettaja Matti Salmila
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

naisten puutyöpaja          1104259

 » Pohitullin koulu
 » Ke 18.00–21.00
 » 14.9.–30.11. ja 11.1.–29.3.
 » Elsi Lehto
 » Kurssimaksu: Syksy 41 €, Kevät 41 €
 » Ilm. päättyy 7.9.

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

Hopeatyöt            1104266

 » Pohitullin koulu
 » Ma 17.30–20.30
 » 26.9.–14.11.
 » FM, tanssin ja kielten opettaja Heli Maanila
 » Kurssimaksu: 30 €
 » Ilm. päättyy 19.9.

Kurssilla harjoittelemmme hopeatyön perustekniikoita. Suunnit-
telemme ja teemme koruja hopealevystä ja -langasta: sormuksia, 
korvakoruja, riipuksia ja rannekoruja. Mahdollisuus valmistaa ko-
ruja myös omista hopeaesineistä, esim. lusikoista tai haarukoista. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta (ei aterimia), mutta niitä voi 
hankkia myös etukäteen itse. Työkalumaksu 5 €, käteismaksu. 
Kurssi ei kokoonnu 17.10. ja 7.11.

Lapsi-aikuinen:  
kankaanpainantaa          1104268

 » Kräkin talo
 » La 10.00–13.00
 » 24.9.
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 16.9.

Painetaan kangasta erilaisilla itsevalmistettavilla sabluunoilla, 
lehdillä tai esimerkiksi perunasta tehtävällä leimasimella. Kurssi 
on tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudutaan aikuisen 
tiedoilla. Kurssimaksu yhdeltä parilta 10 €. Ota mukaan kankaan-
painantaa varten esimerkiksi kangasta, t-paita, tyynyliina tai kan-
gaskassi. Materiaali puuvillaa tai pellavaa. Pieni materiaalimaksu 
maksetaan opettajalle käteisellä. Lyhytkurssi.

Lapsi-aikuinen: Tonttulakki  
kierrätysmateriaalista          1104269

 » Kräkin talo
 » Ti 17.00–19.15
 » 15.11.
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 8.11.

Valmistetaan tonttulakki jouluisista kierrätyskankaista. Tonttulak-
ki soveltuu yhdessä lapsen kanssa valmistettavaksi ja kurssi on 
tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudutaan aikuisen tie-
doilla. Kurssimaksu yhdeltä parilta 10 €. Mukaan voit ottaa omia 
jouluisia tekstiilejä, joista lakin voi valmistaa, mutta opettajalta on 
kurssilla mahdollisuus myös ostaa materiaalia ja lisätarvikkeita, 
joista maksu käteisellä. Lyhytkurssi.

Saippuaa ja kylpypommeja  1104272

 » Kräkin talo
 » Pe 18.00–20.15, La 10.00–12.15
 » 30.9. ja 7.-8.10.
 » Käsi- ja taideteollisuusopettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
 » Kurssimaksu: 13 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Itse valmistettuja saippuoita on ihana käyttää, koska ne eivät 
kuivata ihoa ja niihin voi lisätä oman lempituoksun. Valmistuk-
sessa käytetään öljyjä, rasvoja, hajusteita, väriaineita, mausteita, 
kasveja ja lipeää. Kylpypommeista saat virkistävän kylvyn jaloille. 
Ensimmäisellä kerralla pe 30.9. tutustutaan teoriassa saippuoi-
den valmistamiseen ja valmistetaan kylpypommit. Niitä varten 
ota mukaan jääpalamuotti, kulho ja lusikka. Seuraavana viikon-
loppuna pe-la 7.-8.10. valmistetaan saippuoita, joista jokainen 
saa oman palan mukaansa. Opettaja tuo tarvittavat aineet ja perii 
niistä maksun noin 10€. Lyhytkurssi.

Koivuluuta            1104273

 » Kräkin talo
 » Ti 17.00–20.45
 » 20.9.
 » Terttu Lundelin
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 13.9.

Kurssilla valmistetaan perinteinen koivuluuta ja opitaan mitä 
materiaalin keruussa ja luudan valmistuksessa tulee ottaa huo-
mioon. Kurssilla pieni materiaalimaksu 5€, joka maksetaan opet-
tajalle käteisellä. Ota mukaan kurssille puukko, pihdit ja hanskat. 
Lyhytkurssi.

Sammaltyö            1104274

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00
 » 1.10.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Sammaltyöt ovat hauska tapa tutustua luonnonmateriaaleihin. 
Kurssilla opitaan sammaleella kolmiulotteisen esineen ”päällys-
täminen” ja oikeiden muotojen löytymistä. Mukaan kurssille voi 
halutessa ottaa hanskat ja sivuleikkurit. Lyhytkurssi.

Vuolu- ja pyrografia -kurssi  1104275

 » Pohitullin koulu
 » La 10.00–16.00
 » 1.10.
 » Käsityönopettaja opiskelija Roosa Holvitie
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Tule veistämään oma voiveitsesi tai puulusikkasi! Mikäli innostut, 
voit myös haastaa itseäsi esimerkiksi puulinnulla. Valmiit vuolu-
työt on mahdollista koristella polttokolvin avulla. Kurssi on suun-
nattu aloittelijoille, mutta tervetulleita ovat toki myös kokeneet 
konkarit! Materiaalina käytetään katajaa, jota saa ostaa kurssilla 
opettajalta 3€/pala. Mukaan kurssille olisi hyvä ottaa oma vuolu-
puukko ja työhanskat. Lämpimästi tervetuloa! Lyhytkurssi.

Tervatonttu           1104279

 » Kräkin talo
 » Ma 17.30–20.30
 » 10.10.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 3.10.

Opi kaavahuovutuksen alkeet tekemällä perinteinen tervatonttu! 
Huovutettu hattu muotoillaan ja lisätään aidosta tervanarusta 
parta. Kurssi sopii aloittelijalle ja on mukavaa puhdetyötä jo al-
keet osaavalle huovuttajalle. Mukaan tarvitset pyyhkeen ja ma-
talan vesiastian, esim. pesuvati, sekä työn iloa! Materiaalimaksu 
12€+käytetyt neulat. Maksu Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. 
Lyhytkurssi.

Joulukoristeita havuista ja  
mustikanvarvuista          1104280

 » Kräkin talo
 » Ma 17.30–20.30
 » 14.–28.11.
 » Marjo-Riitta Tuominen
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 7.11.

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

Joulukorttipaja                    1104284

 » Kräkin talo
 » To 17.00–20.00
 » 24.11.
 » Brita Laine
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 17.11.

Tule mukaan joulukorttipajaan, josta saat uusia ideoita korttias-
karteluun. Kurssilla tehdään persoonallisia kortteja ja kokeillaan 
monipuolisesti erilaisia tekniikoita. Tarvikemaksu 10€/20 korttia, 
maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä. Lyhytkurssi.

Mehiläisvahakynttilät          1104285

 » Kräkin talo
 » Ti 17.00–20.00
 » 29.11.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 22.11.

Aidosta mehiläisvahasta tehdyt kynttilät luovat lämpöä pime-
neviin iltoihin ja juhlistavat joulunaikaa. Mehiläisvaha on luon-
nontuote, jota mehiläiset käyttävät pesäkennojensa rakennus-
materiaalina. Kurssilla tehdään kynttilöitä sekä vahalevystä että 
muottiin valamalla. Opettajalta voi ostaa materiaalia. Materiaali-
maksu käytön mukaan. Lyhytkurssi.
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Kädentaitomessut  
Tampereella                     1104288

 » Su 8.00–20.00
 » 20.11.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: 34 €
 » Ilm. päättyy 16.10.

Vuoden odotetuin kädentaitojen tapahtuma Tampereella! Eu-
roopan suurimmat kädentaitomessut tarjoavat lukuisia näytteil-
leasettajia tuotteineen, mielenkiintoista ohjelmaa, työpajoja ja 
näytöksiä sekä kiinnostavia esiintyjiä ja vinkkejä omaan tekemi-
seen. Matkalle lähdetään Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo 8, 
Ugin linja-autoasemalta klo 8.30. ja Laitilan linja-autoasemalta 
klo 9.00. Paluu n. klo 20. Perilläoloaika messuilla n. 11.30-17.00. 
Pääsylippu sisältyy matkan hintaan. Lisätietoa messuista netissä 
www.kadentaidot.fi.

Tulossa keväällä mm.:

Koirien vaatteet           1104217

 » Kräkin talo, La-su 21.-22.1. klo 10.00–16.00

Lasinsulatus  
kevätpuutarhaan          1104234

 » Kräkin talo, La-su 1.-2.4. klo 9.00-16.00

nahkaiset ja kankaiset  
suojakannet muistivihoille  1104238

 » Kräkin talo, La-su 15.-16.4. klo 9.30-17.00

Vanhan ikkunan tai oven  
kunnostus, kevät            1104251

 » Pohitullin koulu, Su 19.2.-16.4. klo 10.00-14.45, 
joka toinen viikko

Puu- ja metallityö            1104253

 » Kalannin yläkoulu, ke 18.1.-12.4. klo 18.00-20.15

Ovikranssi kevät           1104286

 » Kräkin talo, la 4.3. klo 10.00-14.30

Pupun pylly            1104287

 » Kräkin talo, la 25.3. klo 10.00–13.45

Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia ly-
hyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on helppo 
osallistua asuinpaikasta riippumatta.

Tässä ovat vain syksyllä alkavat kurssit, mutta ne kaikki jatkuvat 
keväällä (mikäli jatkajia on riittävästi). Opiston kurssit voivat alkaa 
vain, mikäli kurssille tulee määräpäivään mennessä riittävästi il-
moittautumisia. Muista ilmoittautua ajoissa!

Kielet

Suomea ulkomaalaisille / Finnish for  
Foreigners

Järjestämme suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. 
Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä on samat 
kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. Osassa 
on erillisrahoitus, jolloin ne maksavat vähemmän tai 
ovat ilmaisia. Kurssit pyritään järjestämään niin, että ne 
sopivat myös vuorotyössä oleville. Tunnit ovat 1-2 kertaa 
viikossa, yleensä pari oppituntia kerralla. Suurin osa 
kursseista on alkeis- ja perustason kursseja. Ohjelmassa 
on myös yksi jatkotason kurssi, mutta toivomme että 
suomen opinnoissaan pidemmällä olevat (jatkotasosta 
tai YKI-valmennuksesta kiinnostuneet) ottaisivat yhteyttä 
kieltenopettajaan.

Huom! Muutama suomen kurssi alkaa jo elokuussa 
(viikko 33). Näihin voi ilmoittautua 5.8. lähtien. Suurin osa 
kursseista alkaa syyskuussa (viikko 36) ja näihin Ilmoit-
tautuminen alkaa keskiviikkona 17.8. klo 17:00. Kursseille 
ilmoittaudutaan verkossa, opiston sivulla 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkemmat tiedot 
kaikista suomen kursseista löytyvät opiston Peda.net 
verkkoympäristöstä, osoite: peda.net/vk/kielet/suomi. 
Lisätietoja kieltenopettajalta 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi tai puh. 044 585 3100).

We organize Finnish language courses for foreigners. 
Some courses are part of our normal programme and 
have the same course fees as our other courses. Some 
courses are financed by special funding and they cost 
less or there is no fee. We try to organize our courses so 
that they are suitable also for those who work in shifts. 
Lessons are once or twice a week, usually two lessons 
per day. Most courses are for beginners or basic level 
students. There is also one advanced course in the  
programme, but we hope that the more advanced  
students (those interested in advanced courses or  
training for YKI test) would contact the language teacher.

Note! Some Finnish courses start already in August 
(week 33). Registration for these starts on 5 August. 
Most courses start in September (week 36) and 
registration for these starts on Wednesday, 17 August 
at 17:00. You can register online, on our webpage 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Detailed informa-
tion on all our Finnish courses is available on our Peda.
net learning platform, address: peda.net/vk/kielet/suomi. 
For more info, contact language teacher 
(paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi or tel. 044 585 3100).

Häng med! - ruotsin  
kertausta                               1202221

 » Kräkin talo
 » Ti 19.00–20.30
 » 6.9.–29.11.
 » FM Tuula Myllynen
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Ruotsin kielen kurssi, joka sopii parhaiten jonkin verran ruotsia 
aikaisemmin jo opiskelleille. Kurssilla harjoitellaan monipuolises-
ti erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa kieltä, aiheina mm. 
perhe, lähiympäristö ja matkustaminen. Pääpaino kurssilla on 
suullisen kielitaidon aktivoinnissa ja sanavaraston kartuttamises-
sa. Oppikirjana Häng med! 1 (Finn Lectura). Taitotaso A1-A2.

Everyday English 1                  1203216

 » Kräkin talo
 » Ke 17.15–18.45
 » 7.9.–30.11.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Englannin alkeistason kurssi noin vuoden tai pari kieltä opiskel-
leille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirjana Everyday English 
1, Englantia aikuisille (Finn Lectura), josta kertauksen jälkeen jat-
ketaan kappaleesta 7. Taitotaso A1.

Stepping Stones 1                  1203253

 » Kräkin talo
 » To 19.00–20.30
 » 8.9.–1.12.
 » Opettaja John Swallow
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 1.9.

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen kes-
keisimmät rakenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston 
kertaaminen on tarpeen. Kirjan aihepiirit liittyvät matkailuun ja 
jokapäiväiseen elämään. Päätavoitteena kurssilla on kehittää 
osallistujien suullista kielitaitoa - sekä puheen ymmärtämistä 
että puhumista. Oppikirjana Stepping Stones 1 (Finn Lectura). 
Taitotaso A2-B1.

Suitable for students that have studied English for some time 
already, and who know the basic structures, but need revision 
of both structures and vocabulary. The topics in the study book 
deal with everyday situations and travelling. The main aim of the 
course is to strengthen both the listening and speaking skills of 
the participants. As a course book we will use Stepping Stones 1 
(Finn Lectura). Level A2-B1.

refresh your English              1203261

 » Kräkin talo
 » Pe 17.30–20.00, La 9.30–12.00
 » 30.9.–8.10.
 » Opettaja John Swallow
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Practice your English in an intensive short course (two week-
ends). This course is ideal for those who wish to practice their 
English language skills with other students and a native English 
teacher. We will speak only English in class and use a variety of  
enjoyable learning methods. The course is suitable also for  
foreigners who don’t speak Finnish. Materials provided by the 
teacher. Level A2-B1.

Tule harjoittamaan englannin taitojasi lyhyelle intensiivikurssille 
(kaksi viikonloppua). Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat kehittää 
taitojaan yhdessä toisten opiskelijoiden ja englantia äidinkiele-
nään puhuvan opettajan kanssa. Tunnilla puhumme englantia 
ja teemme erilaisia mukavia harjoituksia. Kurssi sopii myös ulko-
maalaisille, jotka eivät osaa suomea. Opettajan materiaali. Taito-
taso A2-B1.

Englannin alkeet (aamu)   1203211

 » Kräkin talo
 » To 10.00–11.30
 » 15.9.-8.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Englannin alkeet  
(iltapäivä)       1203212

 » Kräkin talo
 » To 15.30–17.00
 » 15.9.- 8.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Englannin alkeiskurssi, joka sopii sekä ulkomaalaisille että 
suomenkielisille. Kurssi sopii myös vuorotyössä oleville. 
Ilmoittaudu ryhmään, joka sopii sinulle paremmin. Silloin 
kun oman ryhmän aika ei sovi, voit tulla toisen ryhmän 
tunnille. Kurssilla opiskellaan englannin perusrakenteita 
ja sanastoa sekä harjoitellaan tavallisissa arkipäivän tilan-
teissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana on Dive into English 1 
(Finn Lectura, 2020). Taitotaso A1.

An English language course for beginners, suitable for both 
foreigners and Finnish-speaking students. The course is suit-
able also for people who work in shifts. Register for the group 
that is better for you and when you can’t come to lessons in 
your own group, come to the other group. On this course 
we will study the basics of English and we will practice the  
language needed in everyday situations. As a course book 
we will use Dive into English 1 (Finn Lectura, 2020). Level 
A1.
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Espanjan alkeet (aamu)     1207211

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–11.30
 » 13.9.-13.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Espanjan alkeet  
(iltapäivä)      1207212

 » Kräkin talo
 » Ma 17.15–18.45
 » 12.9.-5.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 5.9.

Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan 
ääntämistä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa 
sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja matkailun viestintä-
tilanteissa tarvittavaa kieltä. Kurssi sopii myös vuorotyössä 
oleville. Ilmoittaudu ryhmään, joka sopii sinulle paremmin. 
Kursseilla on sama etenemisvauhti, joten silloin kun oman 
ryhmän aika ei sovi, voit tulla mukaan toiseen ryhmään. 
Oppikirjana uudistettu Buenas migas 1 (Finn Lectura, 
2022). Taitotaso A1.

Stepping Stones 3                     1203262

 » Kräkin talo
 » To 17.15–18.45
 » 8.9.–1.12.
 » Opettaja John Swallow
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Suitable for students that have studied English for some time  
already, and who know the structures, but need revision of both 
structures and vocabulary. The topics in the study book deal with 
everyday situations and travelling. The main aim of the course 
is to strengthen both the listening and speaking skills of the  
participants. As a course book we will use Stepping Stones 3 (Finn 
Lectura), from Step 6 onwards. Level B1-B2.

Sopii englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kielen ra-
kenteet ovat tuttuja, mutta rakenteiden ja sanaston kertaaminen 
on tarpeen. Kirjan aihepiirit liittyvät matkailuun ja jokapäiväiseen 
elämään. Päätavoitteena kurssilla on kehittää osallistujien suul-
lista kielitaitoa - sekä puheen ymmärtämistä että puhumista. 
Oppikirjana Stepping Stones 1 (Finn Lectura), kappaleesta Step 
6. Taitotaso B1-B2.

Katso myös englannin perus- ja jatkotason etäope-
tuksena pidettävät kurssit (s. 4)

Everyday English 3          1203731

Everyday English 4          1203741

Conversational English          1203762

Working in English          1203763

Saksan alkeet                      1204211

 » Kräkin talo
 » Ke 19.00–20.30
 » 7.9.–30.11.
 » FM Annika Pelto
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Hallo! 2                       1204231

 » Kräkin talo
 » Ke 17.15–18.45
 » 7.9.–30.11.
 » FM Annika Pelto
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 31.8.

Saksan kieltä pari vuotta opiskelleille tai unohtuneen kielitaidon 
aktivoimiseen vähän enemmänkin kieltä joskus opiskelleille. 
Käytännönläheisellä kurssilla opitaan arkielämän puhekieltä ja 
selviytymään erilaisista tosielämän tilanteista saksan kielellä. Sa-
malla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja elämän-
menoon. Oppikirjana Hallo! 2, Saksaa aikuisille (Finn Lectura). 
Taitotaso A2.

Ovi auki ranskaan                   1205211

 » Kräkin talo
 » Ke 19.00–20.30
 » 5.10.–30.11.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 28.9.

Haluaisitko oppia vähän ranskaa? Tai edes tietää miten rans-
kankieliset nimet sanotaan? Tällä kurssilla tutustutaan ranskan 
kieleen ja käydään läpi ihan perusasioita, mm. harjoitellaan ään-
tämistä ja opetellaan numeroita, tervehdyksiä ja tavallisimpia 
fraaseja. Kurssi antaa myös hyvän pohjan jatkaa kielen opiskelua 
kevätlukukaudella järjestettävällä pidemmällä alkeiskurssilla. 
Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Venäjän alkeet                      1206211

 » Kräkin talo
 » Ma 17.15–18.45
 » 5.9.–28.11.
 » Opettaja Aleksandra Siivonen
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

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

Buenas migas 1, jatko          1207216

 » Kräkin talo
 » Ma 19.00–20.30
 » 12.9.-5.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 5.9.

Alkeistason kurssi vuoden verran espanjaa opiskelleille. Kurssilla 
jatketaan kielen perusrakenteiden ja sanaston opiskelua ja har-
joitellaan erilaisissa arjen ja matkailun viestintätilanteissa tarvit-
tavaa kieltä. Oppikirjana Buenas migas 1 (Finn Lectura, vanha 
painos), josta kertaamme tarpeen mukaan alkuosan asioita ja 
jatkamme kappaleesta 8. Taitotaso A1.

Buenas migas 3           1207233

 » Kräkin talo
 » Ti 17.15–18.45
 » 13.9.-13.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

Jatkokurssi espanjaa kolme neljä vuotta opistossa opiskelleille tai 
vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla kehitetään peruskielitaitoa 
edelleen - opitaan uusia rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. 
Keskeisenä tavoitteena on oppia selviytymään espanjaksi erilai-
sissa arkipäivän viestintätilanteissa. Oppikirjana Buenas migas 3 
(Finn Lectura), josta jatkamme kappaleesta 7. Taitotaso B1.

Un poco de todo           1207242

 » Kräkin talo
 » Ti 17.15–18.45
 » 6.9.–29.11.
 » Opettaja Yuli Reunamo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

En este curso revisaremos y aprenderemos “un poco de todo” 
sobre la cultura española y latinoamericana en sus diferentes 
manifestaciones como el arte, la música, las costumbres, la  

diversidad culinaria; así también conversaremos sobre las  
diferentes riquezas naturales y diferencias culturales que hay en 
algunas regiones hispanohablantes. Ampliaremos el vocabulario 
y expresiones que se usan en el lenguaje coloquial a través de 
diálogos, opiniones y reacciones ante situaciones de la vida  
diaria. Material: Separatas, videos y fichas de trabajo en grupo.

Katso myös Etelä-Amerikan kulttuuriluennot (s. 21)

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Peru                     1302245

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Argentiina                   1302246

Etelä-Amerikka tutuksi:  
Bolivia                    1302247

Italian alkeet                      1208211

 » Kräkin talo
 » To 17.15–18.45
 » 15.9.-8.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Italian kielen kurssi aivan vasta-alkajille. Sopii myös kertaukseksi 
italiaa joskus vähän opiskelleille, jos kaikki on unohtunut. Kurssil-
la opiskellaan kielen perusasioita ja harjoitellaan erilaisissa arki-
elämän tilanteissa tarvittavaa kieltä. Erilaisten harjoitusten avulla 
kehitetään monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita. Oppikirjana 
Bella vista 1 (Sanoma Pro). Taitotaso A1.

In viaggio - italian  
kertausta                                1208221

 » Kräkin talo
 » To 19.00–20.30
 » 15.9.-8.12.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Oletko joskus opiskellut italiaa, mutta kaikki tuntuu unohtuneen? 
Tällä matkailupainotteisella kurssilla voit tulla kertaamaan ja akti-
voimaan italian kielen taitojasi. Kurssilla lähdetään liikkeelle aivan 
alusta, mutta tavoitteena on kerrata perusasiat melko ripeään 
tahtiin. Pääpaino kurssilla on erilaisissa matkailutilanteissa tarvit-
tavan kielitaidon kehittämisessä - laajentaa sanavarastoa ja saada 
sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana on In viaggio (Finn Lectura). 
Taitotaso A1.

Katso myös kulttuuriluennot (s. 21)

Luento: Sisilian salaisuudet 1302242 

Viron alkeet                      1298221

 » Kräkin talo
 » Ma 19.00–20.30
 » 19.9.–28.11.
 » FM Karmen Tomson
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 12.9.

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

Kalimera- kreikan alkeita     1298251

 » Kräkin talo
 » Pe 17.30–20.00, La 10.00–12.30
 » 11.-12.11. ja 25.-26.11.
 » Opettaja Sari Kuusisto
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 28.10.

Olisiko Kreikan matkalla mukava saada kylteistä selvää ja terveh-
tiä paikallisia heidän omalla kielellään? Tai kiinnostavatko kielet 
sinua muuten vaan? Tervetuloa mukaan opiskelemaan kreikan 
alkeita. Kahtena viikonloppuna (11.-12.11. ja 25.-26.11.) kokoon-
tuvalla lyhytkurssilla tutustutaan kielen pääpiirteisiin, opitaan 
kreikan aakkoset, harjoitellaan ääntämistä sekä opetellaan mat-
kailutilanteissa hyödyllistä perussanastoa ja fraaseja. Monistema-
teriaali. Lyhytkurssi.

Viittomat puheen tukena     1298711

 » Kts. s. 4
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Atk-kertauskurssi           3401201

 » Kräkin talo
 » Ma 17.00–20.15, Ke 17.00–20.15 
 » 26.9.–5.10. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 20.9.

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamista, ku-
ten Windowsin hallintaa, sekä internetin ja sähköpostin käyttöä. 
Kurssilla tutustutaan sähköpostin käytön lisäksi myös internet-
verkossa oleviin kaikille kansalaisille suunnattuihin hyödyllisiin 
palveluihin, esimerkiksi pankki-, vero-, ja kelapalveluihin, sekä 
verkon terveyspalveluihin, kuten oma kantaan ja ajanvarauksiin. 
Kurssilla voidaan käsitellä myös osallistujien omien toiveitten 
mukaisia aiheita. Voit käyttää kurssilla omaa kannettavaa tieto-
konettasi opetuskoneen rinnalla. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.

Excelin peruskurssi            3401202

 » Kräkin talo
 » Ti 17.15–20.30 
 » 1.–22.11. 
 » FM, tietotekniikan opettaja Eveliina Hyytiä 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 25.10.

Kurssilla tutustutaan taulukkotyökalu Excelin näppäriin ominai-
suuksiin, kuten työkirjan taulukoiden luomiseen ja niiden muok-
kaamiseen, täyttökahvan käyttöön, solujen muotoiluihin, suoda-
tuksiin ja erilaisiin valmiisiin funktioihin ja myös omien kaavojen 
luomiseen, kaavioihin ja niiden muokkaamiseen (esimerkiksi pyl-
väs, ympyrä), sekä taulukon erilaisiin tallentamistapoihin. Myös 
helpot vinkit taulukkolaskentaan tulevat tutuiksi, joilla saa tehtyä 
muutoksia taulukon perusasioihin helposti. Ohjelmana käytetään 
MS Officen Excel -taulukkolaskentaohjelmaa. Voit myös käyttää 
kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnal-
la. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa tarvittavan interne-
tin käytön myös omalla koneella. 

Tutustu Googlen  
pilvipalveluihin ja ilmaisiin  
online-sovelluksiin            3401203

 » Kräkin talo
 » Ma 17.00–20.15 
 » 28.11.–5.12. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 22.11.

Kurssilla tutustutaan Googlen pilvitallennukseen ja esimerkiksi 
kuvien ja tiedostojen jakamiseen muille verkon kautta, sekä il-
maisiin mutta hyödyllisiin Googlen online-ohjelmiin. Kurssilaisil-
le luodaan tarvittaessa palveluiden käyttöön oma Googlen tili eli 
tunnus (@gmail), joka toimii samalla ilmaisena sähköpostiosoit-
teena. Oman kannettavan tietokoneensa voi ottaa mukaansa, 
jota voi käyttää kurssin aikana opetuskoneen rinnalla. Opetusti-
lan langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käytön 
myös omalla koneella. 

Tietotekniikka
Adobe Photoshop – valokuvat  
kuntoon                       3401211

 » Kräkin talo
 » Ti 17.00–20.15 
 » 20.9.–11.10. 
 » Verhoilija Sanna Lindholm 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 13.9.

Kurssilla tutustutaan Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelman 
perusteisiin. Tällä kurssilla opit muokkaamaan kuvistasi laaduk-
kaita ja julkaisukelpoisia. Opit kuvankäsittelyn perustoimintoja: 
Rajaat ja poistat objekteja, retusoit ja yhdistelet valokuvia. Leiki 
värillä ja tehosteilla. Työskentely tapahtuu omalla kannettavalla 
tietokoneella ja omalla ohjelmalisenssillä. Kurssin kustannuksissa 
tulee siis huomioida lisenssimaksu, josta kurssilainen vastaa itse. 
Adobe Photoshop maksaa 12,39€/kk ja tilaus tehdään minimis-
sään vuodeksi, maksu tapahtuu kerran kuussa (Adoben Creative 
cloud -jäsenyys ”Valokuvaus”). Ohjelman käyttölisenssi on mah-
dollista ostaa myös kuukaudeksi kerrallaan korkeampaan hintaan 
37,19€/kk. Tämän sopimuksen voi irtisanoa vaikka heti kurssin 
jälkeen. Ohjelmien käyttöoikeuksien tilaus Adoben sivuilta www.
adobe.com/fi. Voit asentaa ohjelman koneellesi jo valmiiksi en-
nen kurssin alkua.

Asiakirjat ja valokuvat  
ilmaisohjelmilla              3401212

 » Kräkin talo
 » Ma 17.15–20.30 
 » 24.10.–14.11. 
 » FM Petri Puukki 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 13.10.

Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset kaikille ilmaisel-
la LibreOfficella, sekä myös käsitellä valokuvat ilmaisella Gimp 
kuvaohjelmalla. Kurssilla pääset tutustumaan ilmaiseen ja moni-
puoliseen ammattitason toimisto-ohjelmaan, sekä kuvankäsitte-
lyohjelmaan ja niiden peruskäyttöön. Voit ottaa kurssille mukaan 
oma kannettavan tietokoneesi, johon asennetaan opettajan oh-
jaamana 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 videoita  
ilmaisohjelmalla               3401213

 » Kräkin talo
 » La 10.30–15.15, Su 10.30–15.15 
 » 29.–30.10. 
 » Tradenomi Kai Åkerfelt 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 14.10.

Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia editoimaan vi-
deomateriaalia. Tavoitteena on perehtyä videoeditoinnin maail-
maan ja antaa perusvalmiudet aiheeseen liittyvien ohjelmistojen 
käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. Videomateriaalia 
voi kuvata älypuhelimella, digikameralla tai videokameralla. Vi-
deonkäsittelyn perusteita harjoitellaan ilmaisella HitFilm -vide-
onkäsittelyohjelmalla. Kurssin jälkeen hallitset videoeditoinnin, 
kuvankäsittelysovellusten perusasioita ja osaat julkaista omaa 
videomateriaalia, esim. YouTubessa, blogissa tai muulla Internet-
sivulla. Sinulla ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta videoinnin 
osa-alueista tai ohjelmistoista. Kurssi soveltuu hyvin kaikenikäi-
sille videoeditoinnista kiinnostuneille, tietokoneen peruskäyt-
tötaidot antavat riittävän pohjan. Oma kannettava tietokone 
kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta voit käyttää myös ope-
tustilan tietokoneita kurssin aikana. Opetustilan langaton verkko 
mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella. 

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401221

 » Kräkin talo
 » Ma 17.00–20.00 
 » 5.9.–12.12. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannuttamaan 
tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä hakemaan rat-
kaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdannut oman tietokoneesi 
tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi tarvittaessa tuoda myös oman 
tietokoneensa tai älypuhelimensa ja tablettinsa. Kokoontumis-
kerrat ovat 5.9., 19.9., 10.10., 21.11. ja 12.12. Pajalle voi osallistua 
niin monta kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoit-
tautua etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä 
paikalle tultaessa. 

          Atk-peruskurssi  
eläkeläisille                 3401231

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–13.15, To 10.00–13.15 
 » 13.–22.9. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 13 € (26 €)
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käytön pe-
rusasioihin, kuten tietokoneen ja tarpeellisten ohjelmien perus-
käyttöön. Kurssilla tutustutaan myös internetin ja sähköpostin 
hyöty- ja viihdekäyttöönkin, ja luodaan tarvittaessa myös kaikille 
oma ilmainen sähköpostiosoite. Aikaisempaa tietokoneen käyt-
tökokemusta ei edellytetä. Kurssi sopii hyvin ihan vasta-alkajille 
tai tietokoneen käyttötaitonsa unohtaneille. Voit myös käyttää 
kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetuskoneen rinnal-
la, ja saat myös tärkeitä vinkkejä oman koneen hankinnasta lähti-
en ja tietokoneen tietoturvallisesta käytöstä. 

          Eläkeläisille vanhojen 
valokuvien digitointi ja niiden  
käsittely                 3401232

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–13.15, To 10.00–13.15 
 » 1.–10.11. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 13 € (26 €) 
 » Ilm. päättyy 25.10.

Kurssilla opit muuttamaan vanhat valokuvat paperivalokuvista, 
negatiiveista ja dioista digitaaliseen muotoon. Saat myös oppia 
digitoitujen kuvien käsittelystä kuvaohjelmilla, kuten kuvien pa-
rantelut ja korjailut, sekä tallentamiset haluttuun muotoon eri 
tallennusvälineille. Lisäksi saat tietoa myös tarvittavista laitteista 
ja osin ilmaisistakin ohjelmista, joita tarvitaan vanhojen valokuvi-
en digitoinnissa ja käsittelyssä. Kurssille voi ottaa mukaan myös 
oman kannettavan tietokoneensa, johon voidaan asentaa ohja-
tusti kurssin aikana käytettävät ilmaiset kuvankäsittelyohjelmis-
tot. 

Eläkeläisten kuvakirjakurssi  
(Ifolor)                            3401233

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–13.15, To 10.00–13.15 
 » 15.–24.11. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 8.11.

Suunnittele ja tee oma kuvakirja rakkaista valokuvistasi muistoksi 
tai vaikkapa lahjaksi. Kurssilla tutustutut ilmaisen Ifolor -kuvakir-
jaohjelman käyttöön kuvakirjan teossa, sekä kuvien korjailuun ja 
muokkaukseen. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma kamera, 
puhelin, tabletti tai muu tallennusväline joka sisältää omia valo-
kuvia. Kurssille voi myös haluttaessaan ottaa mukaan oman kan-
nettavan tietokoneensa, johon voidaan ohjatusti asentaa kurssil-
la käytettävä ilmainen Ifolor -kuvakirjaohjelma. 

          Eläkeläisille älypuheli-
men peruskäyttöön tutustuminen 
(Android, iPhone)                 3401234

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–13.15 
 » 27.9.–11.10. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 10 € (20 €) 
 » Ilm. päättyy 20.9.

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien ja osin 
myös tablettitietokoneiden aivan peruskäyttöön, kuten normaa-
liin soittamiseen ja yhteystietojen hallintaan, viestittelyyn, kuvaa-
miseen, sekä internetin ja sähköpostin käyttöön. Oma älypuhelin 
kannattaa ottaa mukaan kurssille. Kurssille voi myös osallistua, 
vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista, sillä kurssilla saat myös 
hyviä hankintavinkkejä. 

          Eläkeläisille älypuheli-
men kertaus- ja jatkokurssi  
(Android, iPhone)                 3401235

 » Kräkin talo
 » To 10.00–13.15 
 » 1.–8.12. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 9 € (18 €)
 » Ilm. päättyy 24.11.

Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin älypuhelimen käyttöä ja 
käyttötapoja, mm. puheluiden ja viestien ja yhteystietojen hal-
lintaa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalente-
rin käyttöä, sekä netin, sähköpostin ja pilvipalveluiden käyttöä. 
Lisäksi kerrataan älypuhelimien ohjelmien eli appien hallittua 
asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. Oma 
älypuhelin latureineen ja kaapeleineen kannattaakin ottaa mu-
kaan kurssille.
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UUSIKAUPUnKI

Saaristolaivurikurssi          5102256

 » Kräkin talo 
 » To 18.00–20.15 
 » 8.9.–15.12. 
 » Insinööri Aarre Salmi 
 » Kurssimaksu: 42 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Saaristolaivurikurssi antaa valmiudet liikkua veneellä turvalli-
sesti saaristossa. Se on tarkoitettu veneilyä aloittaville sekä jo 
pidempään veneilyä harrastaneille. Kurssilla käsitellään Suomen 
Navigaatioliiton tutkintovaatimusten mukainen asiakokonai-
suus, joka vesilläliikkujien tulisi hallita. Kurssin suoritettuasi voit 
osallistua pe 16.12. klo 18-22 Isokarin Kiertäjät ry:n järjestämään 
saaristomerenkulkuopin tutkintoon, erillinen tutkintomaksu. 
Lisätietoa tutkinnosta saa kurssin opettajalta. Ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla tehdään yhteistilaus tarvikkeista (oppikirja, 
harjoitusmerikartta, loistoluettelo, yhden käden harppi, astele-
vy). Tarvikkeiden hinta on 87,10 €, mikäli sinulla ei ole jo jotain 
näistä. Ota ensimmäiselle kokoontumiskerralle mukaan muistiin-
panovälineet, A4-kokoinen ruudullinen vihko (ei kierreselkäinen). 
Kurssin kokoontumispäivät 8.9., 15.9., 29.9., 6.10., 13.10., 27.10., 
3.11., 10.11., 17.11., 24.11., 8.12., 15.12. Erityiskurssi. 

Puutarhapiiri           7103201

 » Co-working-tila Messi 
 » Ke 18.00–19.45 
 » 14.9.–2.11., 18.1.–7.6. 
 » Katja-Maria Laine ja Henna Routi 
 » Kurssimaksu: Syksy 15 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä puutarhanhoidosta. Osan-
ottajien kiinnostuksen mukaan valitaan sopivia aiheita. Syys-
kaudella neljä kokoontumista: 14.9., 21.9., 5.10., 2.11. Keväällä 
kymmenen kokoontumista: 18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 5.4., 26.4., 10.5., 
24.5., 7.6. sekä retkipäivä, jonka ajankohta päätetään myöhem-
min. Syksyllä piiri kokoontuu vähemmän, joten kevätlukukauden 
maksu on korkeampi. 

Luento: Lähdetään  
sieniretkelle (Lecture: Let’s pick 
mushrooms)           7198205

 » Kräkin talo 
 » Ke 17.30–19.30 
 » 7.9. 
 » Kauppasienineuvoja Matti Becker 
 » Luentomaksu: 5 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Luento sopii syksyn sieniretkien taustaksi ja kaikille sienistä 
kiinnostuneille. Tutustumme yleisimpiin sieniimme kuvien kera: 
tuntomerkkeihin, tyypillisimmät esiintymispaikat, varusteasioi-
ta, ym. metsään ja sieniin liittyviä asioita. Lecture about picking 
mushrooms for everyone interested in learning more about com-
mon Finnish mushrooms. Lecture gives good background infor-
mation for attending the autumn mushroom picking trip. The 
lecture is mainly in Finnish but the teacher also speaks English. 
You are welcome even if you don’t speak fluent Finnish. 

Sieniretki (Mushroom  
picking trip)           7198206

 » Retkikohde, lähtö Kalannin SEO:lta 
 » Su 10.00–13.30 
 » 11.9. 
 » Kauppasienineuvoja Matti Becker 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 7.9. 

Syksyinen ulkoilupäivä sieniretken merkeissä. Säänmukainen 
varustus. Lähtö Kalannin Seo:n parkkipaikalta. Kurssi ei sovellu 
alle kouluikäisille lapsille. Lyhytkurssi. Outdoor trip to pick mush-
rooms. Clothing according to the weather. Trip starts from Kalanti 
Seo (gas station) parking lot. The trip is not suitable for children 
under 7 years. Short course. 

Käytännön taidot
Makuja maailmalta iltapalan  
merkeissä                    8102210

 » Vakka-Suomen Perhekeskus, Ipana-Messi (MLL) 
 » Ke 17.00–19.30 
 » 24.8.–14.12. 
 » Eri opettajia, kurssinjohtajana Anne-Maija Heilä 
 » Ei kurssimaksua 

Tutustu eri kulttuureihin keittiön kautta. Kerran kuussa kokoon-
tuvissa illoissa teemme yhdessä iltapalaa ja ruokailun yhteydes-
sä saamme tietoa eri kulttuureista. Illan ohjaajana toimii aina eri 
kulttuuria edustava henkilö. Syksyn aikana ruokia valmistetaan 
neljästä eri maasta, ainakin Aasiasta, Euroopasta ja Lähi-Idästä. Il-
lat ovat ensisijaisesti suunnattu lapsiperheille - ilmoittautuessasi 
anna myös lapsen tiedot. Osallistuminen on maksutonta, samoin 
kuin ruokatarvikkeet. Illat järjestetään yhteistyössä MLL Varsinais-
Suomen piirin, MLL Uudenkaupungin paikallisyhdistyksen sekä 
Lale-hankkeen (Leader Ravakka) kanssa. Kokoontumispaikkana 
Avoin kohtaamispaikka Ipana-Messi (Rantakatu 15, Uusikaupun-
ki) keskiviikkoisin kerran kuussa klo 17-19.30 24.8., 21.9., 12.10., 
16.11. ja 14.12. Lisätiedot anne-maija.heila@mll.fi.

Sienten kokkausilta               8102211

 » Novidan opetuskeittiö 
 » Ma 18.00–20.30 
 » 12.9. 
 » Keittiömestari Simo Reijonsaari ja  

kauppasienineuvoja Matti Becker
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 5.9.  

Yhdessä käsittelemme sieniä ja valmistamme niistä hyvää syötä-
vää. Voit halutessasi tuoda mukanasi hieman keräämiäsi ruoka-
sieniä. Muut ruoka-ainekustannukset jaetaan paikan päällä osal-
listujien kesken (3-6e). Lyhytkurssi.

Kääritään kevätrullia             8102212

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka 

 » To 17.30–20.30 
 » 6.10. 
 » Kokki Phornphimon Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 28.9. 

Kurssilla opetellaan valmistamaan kevätkääryleitä keskittyen 
täytteisiin. Lisäksi tutustutaan paneng curryn tekoon. Opettaja 
tuo materiaalit ja niistä maksetaan käytön mukaan paikan päällä. 
Mukaan voi ottaa astioita kotiin viemisiä varten. Kurssipaikkana 
yhtenäiskoulun moduli kotitalousluokka Pohitullin koulun alapi-
halla. Lyhytkurssi. 

Sushin perusteet                      8102213

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka

 » Ke 18.00–21.00 
 » 26.10. 
 » Yrittäjä Tarja Korkeakoski 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 13.10. 

Kurssilla opetellaan valmistamaan erilaisia japanilaisia susheja 
tuoreista ja laadukkaista raaka-aineista. Oma rasia mukaan kotiin 
viemisiä varten. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun hintaan. 
Kurssipaikkana yhtenäiskoulun moduli kotitalousluokka Pohitul-
lin koulun alapihalla. Lyhytkurssi. 

Kokataan thaimaalaisittain 8102214

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka 

 » To 17.30–20.30 
 » 10.11. 
 » Kokki Phornphimon Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 2.11. 

Kurssilla valmistetaan tyypillistä thaimaalaista Tom Yam-keittoa, 
johon sopii mainiosti katkaravut tai vaikka lohi. Lisäksi opetellaan 
valmistamaan vihreää curryä. Opettaja tuo materiaalit ja niistä 
maksetaan käytön mukaan paikan päällä. Mukaan voi ottaa asti-
oita kotiin viemisiä varten. Kurssipaikkana yhtenäiskoulun modu-
li kotitalousluokka Pohitullin koulun alapihalla. Lyhytkurssi. 

Viinikurssi - ranskalaisia  
punaviinejä, Bordeaux/Lounais-
ranska              8102216

 » Kräkin talo 
 » To 18.00–20.00 
 » 22.9. 
 » Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 14.9. 

Bordeaux, tuo Ranskan viinimaailman hienostunut jakkupuku-
rouva, jonka neuvot ovat luotsanneet uusia viiniyrittäjiä jo pitkäl-
ti toistasataa vuotta ja joka on vaikuttanut viiniviljelyn - ja var-
sinkin viinin myynnin - kehitykseen enemmän kuin kukaan muu. 
Kuitenkin aivan naapurissa levittäytyy Lounais-Ranskan sinnikäs 
viinialue, jonka parhaat viinit kestävät hyvinkin vertailun isoon 
serkkuunsa. Asia saanee vahvistuksen tällä viinikurssilla? Maiste-
lumaksu 20 € maksetaan käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi.

Viinikurssi - Alas duero/douro-
jokea: Portugali              8102217

 » Kräkin talo 
 » To 18.00–20.00 
 » 1.12. 
 » Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 23.11. 

Matka jatkuu alas jokea kohti Atlantin valtamerta. Portugalin 
puolella joki vaihtaa nimeä, kulkee halki Unescon maailman-
perintökohteiksi luokiteltujen viinialueiden ja päättyy lopulta 
Porton kuuluisaan kaupunkiin. Portugalin viinit ovat nousseet 
suomalaisten uudeksi suosikiksi eivätkä suotta, mukana myös 
portviinimaistiaisia. Maistelumaksu 20 € maksetaan käteisellä 
opettajalle. Lyhytkurssi. 

Katso myös Laitilan viinikurssi (s. 15)

Viinikurssi: Alas duero/douro 
-jokea: Espanja            8102126 

Luento: Oliiviöljy             8102220

 » Kräkin talo 
 » Pe 18.00–19.30 
 » 16.9. 
 » FM Heidi Amedeo 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 14.9. 

Mitä on laadukas ekstra-neitsytoliiviöljy ja miten ihmeessä sen 
karvas maku onkin hyvä asia? Entä miten oliiviöljy säilyy par-
haiten ja kuinka sitä käytetään oikein? Muun muassa näihin as-
karruttaviin kysymyksiin saat vastauksen luennolla. Tutkimukset 
ovat osoittaneet oliiviöljyn käytöllä olevan useita terveyshyöty-
jä. Luennolla kuulet näistä hyödyistä lisää ja opit tunnistamaan 
laadukkaan oliiviöljyn. Pääset maistelemaan eri oliiviöljyjä ja saat 
vinkkejä, miten voit käyttää oliiviöljyä ruuanlaitossa. Kuvien kaut-
ta pääset myös näkemään, miten monivaiheista ja haastavaakin 
oliivien sadonkorjuu on. Luvassa siis paljon mielenkiintoista tie-
toa tästä tuorepuristetusta hedelmämehusta! Luennolle tulee 
ilmoittautua ennakkoon. 

Luento: Teeperinteitä meillä ja 
muualla                         8102221

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 22.11. 
 » Museolehtori, FM Tiina Hero 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 22.11. 

Tee on maailman eniten juotu juoma veden jälkeen. Teelehtien 
virkistävät vaikutukset löydettiin jo 5000 vuotta sitten ja Suomes-
sa teetä on juotu 1600-luvulta saakka. Eurooppaan tee kulkeutui 
niin itäistä maa- kuin läntistä merireittiä pitkin. Nykyään teetä 
kasvatetaan 70 maassa, jopa Skotlannissa. Kaikki maailman tee 
valmistetaan camellia sinensis- teepensaasta. Luennolla tutustu-
taan tähän hittijuomaan ja siihen liittyviin perinteisiin meillä ja 
muualla. Samalla nautitaan Suomen vanhinta edelleen myynnis-
sä olevaa teetä. Luennoitsijana UK Tea Academyssä Tea Champi-
on- tutkinnon suorittanut uusikaupunkilainen Tiina Hero. 

Tulossa keväällä mm.

rannikkolaivurikurssi            5102257

 » Kräkin talo To 19.1.–20.4. klo 18.00–20.15 
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reggaeton             8301215

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 18.00–19.00 
 » 11.9.–4.12., 15.1.–16.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Reggaetonille on ominaista eloisa ja tarttuva rytmi, joka saavu-
tetaan riimeillä täytetyillä sanoituksella ja selkeällä ja tyypillisellä 
musiikilla ”dembow”-nimisen musiikin pohjalta. Tanssi harjoittaa 
suurinta osaa kehon lihaksista, erityisesti alavartaloa, jalkoja, pa-
karoita, vatsaa sekä lisää lihasmassaa. Sen etuna on koko kehon 
lihasjärjestelmän integrointi, koska tanssi harjoittaa monia lihak-
sia samanaikaisesti. Tämän tanssin ominaisuuksia ovat vapaat, 
ilmeikkäät ja voimakkaat liikkeet joilla saavutetaan positiivisia tu-
loksia, kuten jännitteiden purkamista ja koordinaatiokykyä sekä 
fyysisen kunnon parantumista. Kurssin opetuskieli on englanti, 
osittain suomi.

Breakdance alkeet           8301216

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ma 20.00–21.00 
 » 19.9.-28.11. 
 » Breakdance-harrastaja Moustafa ”Bboy Rom” Saad 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 12.9.

Tällä kurssilla tutustutaan breakdanceen, joka on hip hop- kult-
tuuriin perustuva katutanssin muoto. Kurssilla opetellaan taval-
lisimpia breikkiliikkeitä kuten toprockit, godowns, footworkit ja 
freezet. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta breikkaamisesta osal-
listuaksesi kurssille. Kurssi kokoontuu seuraavina viitenä maa-
nantaina syksyn aikana 19.9., 3.10., 31.10., 14.11. ja 28.11. Kurssin 
opetuskieli on englanti ja osittain suomi. 

         Hyvinvointia  
joogasta                     8301217

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Pe 12.00–13.30 
 » 30.9.–9.12., 13.1.–31.3. 
 » Joogaopettaja Saila Koivisto 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €) 
 » Ilm. päättyy 16.9. 

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

UUSIKAUPUnKI
Liikunta ja terveys

Liikunta
Karate nuorille                     8301201

 » Seikowin koulu, liikuntasali 
 » Su 17.00–18.30 
 » 4.9.–4.12., 15.1.–23.4. 
 » Stuntnäyttelijä Marian Dumitru 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 25.8. 

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

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

Parkourin alkeiskurssi            8301204

 » Retkikohteet (Uusikaupunki) 
 » La 11.00–12.30 
 » 3.9.–1.10. 
 » Koulunkäynninohjaaja William Mäki 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 29.8. 

Parkour on laji, joka kehittää koko kehoa monipuolisesti ja aut-
taa ympäristön hahmottamisessa sekä erityisesti tasapainon 
kehityksessä. Laji soveltuu aloittelijoille ja jo liikunnallisesti osaa-
ville nuorille ja aikuisille. Kurssin tarkoituksena on innoittaa liik-
kumaan luovasti ja vapaasti, sekä hahmottamaan ympäristön 
mahdollisuuksia liikkumisen kannalta. Opit ylläpitämään omaa 
fyysistä terveyttä, sekä kehittymään Parkourin taidoissa. Kurssilai-
sella on hyvä olla mukana vettä ja joku pieni välipala. Lajia pystyy 
harrastamaan, jos on ulkoliikuntaan sopivat kengät (kevyet ken-
gät) sekä liikunnalliset, säähän sopivat vaatteet. Ensimmäinen 
kokoontumispaikka Pohitullin koulu. Lyhytkurssi. 

Erkkajooga              8301208

 » Uimahallin judosali 
 » Ke 17.00–18.00 
 » 14.9.–7.12., 18.1.–26.4. 
 » Erityisluokanopettaja Pipsa Appelblom 
 » Kurssimaksu: Syksy: 13 €, Kevät 13 € 
 » Ilm. päättyy 7.9.

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

Toiminnallinen  
kuntopiirijumppa           8301209

 » Uimahallin judosali 
 » Ti 16.15–17.15 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Liikunnanohjaaja Maria Kettunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 14 €, Kevät 16 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Box & booty                     8301210

 » Uimahallin judosali 
 » Ti 17.15–18.15 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Liikunnanohjaaja Maria Kettunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

         Muistijooga          8301211

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ma 16.45–18.15 
 » 19.9.–5.12., 16.1.–3.4. 
 » Joogaopettaja Saila Koivisto 
 » Kurssimaksu: Syksy 12 €, Kevät 12 € (24 € + 24 €) 
 » Ilm. päättyy 12.9. 

Kurssilla tehdään liikkuvuutta lisääviä hathajoogaharjoituksia 
sekä erillisiä, aivoja aktivoivia tehtäviä niitä varten kehitetyllä 
muistimatolla. Opettelemme tietoista hengitystä ja rentoutta, 
jotka ovat merkittäviä hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Tavoitteena 
on ennaltaehkäistä muistihäiriöitä ja ylläpitää harjoittajan toi-
minnallisia kykyjä, sekä lisätä sosiaalista aktiivisuutta ja kokonais-
valtaista terveyttä. Muistijooga sopii kaikille liikunnallisesti pe-
rusterveille henkilöille. Muistijooga ei paranna muistisairauksia. 
Varusteina lämmin, joustava asu, vaaleat sukat. Vesipullo ja pieni 
pyyhe. 

äijäjooga             8301212

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ma 18.30–20.00 
 » 19.9.–5.12., 16.1.–3.4. 
 » Joogaopettaja Saila Koivisto 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 € 
 » Ilm. päättyy 10.9.

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

Twerk             8301213

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 17.00–18.00 
 » 11.9.–4.12., 15.1.–23.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Twerk on saanut alkunsa afrikkalaisista tansseista kuten ”baikoko 
mapoukasta” ja sitä esiintyy kaikkialla maailmassa. Tanssi on hyvä 
harjoitus, jonka avulla voit kiinteyttää pakaroita, jalkoja, alaselkää 
ja vatsaa. Twerkkauksessa kädet asetetaan lantiolle, pidetään pol-
vet koukussa ja liikutetaan lantiota eteen ja taakse. Näitä liikkeitä 
toistetaan musiikin tahdissa. Kurssin opetuskieli on englanti, osit-
tain suomi.

Salsa              8301214

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 19.00–20.00 
 » 11.9.–4.12., 15.1.–16.4. 
 » America Ilén 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Salsan aloitti joukko nuoria muusikoita New Yorkissa. He sekoitti-
vat monia musiikki-instrumentteja, ääniä ja rytmejä luodakseen 
uudenlaisen musiikin, jossa on afro-karibialaisen musiikin rytmiä 
ja samalla ainutlaatuista tunnetta. Salsa on yksi suosituimmista 
latinalaisista sosiaalisista tansseista ja sitä tanssitaan samannimi-
sen musiikin rytmiin. Se on paritanssi, mutta sitä voi tanssia myös 
yksin. Jokaisessa vaiheessa kehon osat, kuten vartalo, lantio, käsi-
varret ja jalat liikkuvat hyvin. Tanssimalla Salsaa, treenaat vartalo-
asi, kiinteytät lihaksia ja vahvistat niveliäsi ilman, että sinun tarvit-
see alistaa itseäsi äärimmäiseen fyysiseen rasitukseen. Tanssiessa 
opit hallitsemaan kehosi liikkeitä. Opimme olemaan joustavia ja 
hallitsemaan kehomme rytmin. Kurssin opetuskieli on englanti, 
osittain suomi. 
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UUSIKAUPUnKI
Soturijoogit                     8301220

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 11.00–14.00 
 » 30.10. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 21.10. 

Kurssipäivänä etsitään omalle keholle sopivia keinoja fyysisesti 
voimakkaaseen joogaharjoitukseen terveellisellä ja turvallisella 
tavalla. Oman kehon tämänhetkisten rajojen löytäminen antaa 
meille mahdollisuuden määrätietoisesti ja lempeästi viedä rajaa 
pidemmälle ja ylittää ne. Työpajan aikana teemme fyysisiä harjoi-
tuksia ja tutkimme erilaisia asentoja, niiden mahdollisia variaati-
oita sekä seuraamme hengityksen laadun merkitystä. Kurssipäivä 
päättyy loppurentoutukseen. Varusteiksi joogamatto, joustava 
vaatetus ja vesipullo. 

Joogasta apua  
stressinhallintaan           8301224

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 11.00–14.00 
 » 20.11. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 13.11.

Kurssipäivänä opetellaan tunnistamaan stressin vaikutuksia ja il-
menemismuotoja omassa elämässä ja löytämään keinoja niiden 
vähentämiseksi. Fyysisten harjoitusten lisäksi tehdään erilaisia 
rentoutus- ja hengitysharjoituksia. Kurssilta voit poimia omaan 
elämääsi sopivat keinot kokonaisvaltaiseen stressin vähentämi-
seen. Sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, aiempi kokemus joo-
gasta ei ole välttämätön. Välineiksi mukavat vaatteet ja jooga- tai 
jumppamatto. 

Päiväjooga                      8301225

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ke 15.45–17.15 
 » 14.9.–30.11., 11.1.–26.4. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 32 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.  

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mie-
lelle. Harjoitukset lisäävät liikkuvuutta ja kehohallintaa, paranta-
vat keskittymiskykyä, hengityksen laatua ja kykyä rentoutua sekä 
kehittävät tietoista läsnäoloa. Harjoitukset sopivat niin vasta-al-
kajille kuin pitempäänkin jooganneille. Varusteiksi lämmin väljä 
asu ja alusta. 

Jooga                       8301227

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ke 19.00–20.30 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–12.4. 
 » Pia Eskola 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 € 
 » Ilm. päättyy 31.8.

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

Jooga, Lokalahti                      8301235

 » Lokalahden koulu 
 » To 19.00–20.30 
 » 15.9.–1.12., 12.1.–27.4. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 29 €, Kevät 29 € 
 » Ilm. päättyy 8.9. 

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

Kuntojumppa, Lokalahti        8301236

 » Lokalahden koulu 
 » Pe 19.00–20.30 
 » 16.9.–9.12., 13.1.–28.4. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 29 €, Kevät 29 € 
 » Ilm. päättyy 8.9.

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

Eläkeläisten liikunta  
miehet                    8301237

 » Uimahallin judosali 
 » Ma 13.45–14.45 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Eläkeläisten liikunta  
naiset                     8301238

 » Uimahallin judosali 
 » Ma 12.45–13.45 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 23 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Aerobinen vesijumppa          8301239

 » Uudenkaupungin uimahalli 
 » Ma 11.45–12.30 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 18 €, Kevät 19 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

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

Combat fitness            8301240

 » Seikowin koulu, liikuntasali 
 » Su 18.30–19.30 
 » 11.9.–4.12., 15.1.–23.4. 
 » Stuntnäyttelijä Marian Dumitru 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 31.8. 

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

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

Avaava ja vahvistava niska- 
hartia-selkä jumppa              8301241

 » Uimahallin judosali 
 » Ma 10.30–11.30 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 29.8. 

Reipasta jumppaa kepin ja kuminauhan kanssa koko keholle. 
Pääpaino niska-hartiaseudun, keskivartalon sekä selkälihasten 
vahvistamisessa. Oma kuminauha ja vesipullo mukaan.

Soveltava liikunta             8301242

 » Uimahallin judosali 
 » Ma 9.30–10.30 
 » 5.9.–5.12., 9.1.–24.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 25 € 
 » Ilm. päättyy 29.8.

Soveltava liikuntaryhmä on tarkoitettu kaikille jotka kaipaavat 
monipuolista ja vaihtelevaa ryhmäliikuntaa ohjatusti sisällä sekä 
ulkona huomioiden toimintakyvyn heikentymisen vamman tai 
sairauden vuoksi. Liikunnan soveltamisen lähtökohta on yksilöl-
listen tarpeiden ja tavoitteiden tunnistaminen ja huomioiminen 
ryhmäliikunnassa. Liikunnalla voidaan parantaa liikkuvuutta, 
lihaskuntoa ja tasapainoa sekä vähentää jäykkyyksiä. Tunnilla lii-
kutaan omaa kehoa kuunnellen ja rauhalliseen tahtiin. 

Aamusalicircuit               8301243

 » Kuntostudio Naisvoima 
 » Ti 6.30–7.30 
 » 20.9.–31.12., 10.1.–21.3. 
 » Outi Soininen 
 » Kurssimaksu: Syksy 35 €, Kevät 35 € 
 » Ilm. päättyy 13.9.

Aamuvirkkujen kiertoharjoittelua kuntosalilla. Harjoittelun te-
hoa voi jokainen itse asettaa sopivaksi painokuormia säätämällä. 
Tunti ei vaadi aikaisempaa kuntosalikokemusta. Varaa mukaasi 
sisäliikuntavaatteet, vesipullo ja pieni pyyhe. Kurssimaksu pitää 
sisällään sisäänpääsyn kuntosalille. Huom! Miehet pukekaa sali-
vaatteet jo kotona, pukuhuone vain naisille. 

Katso myös liikunnan 
etäkurssit sivuilta 4-5
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Tulossa keväällä mm.

Soturijoogit, 5 kerran lyhytkurssi, 
Kevät                                83012221

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 10.30–12.00 
 » 22.1.–19.2.

Soturijoogit, 5 kerran lyhytkurssi 
toukokuu, Kevät           83012222

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 3.–31.5.

UUSIKAUPUnKI

Terveys ja ensiapu
SPr Ensiapukurssi EA1® (16t)  
lähikoulutus, iltakurssi         6101215

 » Ystävän Tupa, Alinenkatu 26
 » Ti 17.00–20.00, Ke 17.00–20.00 
 » 13.–21.9. 
 » TtL Elina Männistö 
 » Kurssimaksu: 64 € 
 » Ilm. päättyy 5.9. 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun anta-
misen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisroh-
keutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmis-
sä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: toiminta auttamistilanteessa, 
tajuttoman/elottoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu sekä 
sairauskohtauksien tunnistaminen ja ensiapu. Lisäksi tapaturmi-
en ensiapu, ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen. Ensiapu-
kurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta (selainpohjainen mo-
biilikortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerralla 
on pakollista ja ensiapupätevyyden saa vasta kun koko kurssi on 
suoritettu. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoi-
te, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta kurssisuorituksesi voidaan 
kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. Huom! Hätäensiavun (8t) 
kertaaminen on mahdollista osallistumalla kahteen ensimmäi-
seen kertaan, ilmoita asiasta toimistoon! Hätäensiavun kurssi-
maksu 38e. Lyhytkurssi.

SPr Ensiapukurssi EA1® (16 t)  
lähikoulutus                    6101216

 » Ystävän Tupa, Alinenkatu 26
 » Ti 8.30–15.30, Ke 8.30–15.30 
 » 1.–2.11. 
 » TtL Elina Männistö 
 » Kurssimaksu: 64 € 
 » Ilm. päättyy 24.10.

Kurssilla harjoitellaan erilaisia ensiavun aiheita ja ensiavun anta-
misen perustietoja ja -taitoja. Tavoitteena on lisätä auttamisroh-
keutta hätäensiapua vaativissa tilanteissa sekä arjen pienemmis-
sä tapaturmissa. Keskeisiä teemoja: toiminta auttamistilanteessa, 
tajuttoman/elottoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu sekä 
sairauskohtauksien tunnistaminen ja ensiapu. Lisäksi tapaturmi-
en ensiapu, ennalta ehkäisy ja terveyden edistäminen. Ensiapu-
kurssi EA 1® -todistus on voimassa 3 vuotta (selainpohjainen mo-
biilikortti, sisältyy kurssimaksuun). Läsnäolo joka kurssikerralla 
on pakollista ja ensiapupätevyyden saa vasta kun koko kurssi on 
suoritettu. Ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoi-
te, henkilötunnus ja osoitetiedot, jotta kurssisuorituksesi voidaan 
kirjata ensiavun pätevyysrekisteriin. Huom! Hätäensiavun (8t) 
kertaaminen on mahdollista osallistumalla ensimmäiseen kurs-
sipäivään, ilmoita asiasta toimistoon! Hätäensiavun kurssimaksu 
38e. Lyhytkurssi.

Hevostellen - hevostaitoja lapsille 
ja nuorille                    8302230

 » Omenankukan talli 
 » To 17.00–18.30 
 » 1.9.–10.11., 9.3.–25.5. 
 » Erityisluokanopettaja Pipsa Appelblom 
 » Kurssimaksu: Syksy 45 €, Kevät 45 € 
 » Ilm. päättyy 25.8. 

Onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemistä, harjoitusta so-
siaalisille taidoille ja tukea itsetunnolle. Tässä ryhmässä opitaan 
hevostaitoja omassa tutussa ryhmässä nauttien hevosten hyvää 
tekevästä läsnäolosta! Kurssi on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille 
lapsille, jotka ovat kiinnostuneita hevosista. Kurssilla harjoitellaan 

Tanssillinen kuntojumppa    8301247

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » To 17.00–18.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–27.4. 
 » Liikunnanohjaaja Maria Kettunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 28 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

Zumba®            8301249

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » To 18.00–19.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–27.4. 
 » Liikunnanohjaaja Maria Kettunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 28 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Zumba-tunnilla liikkuminen on hauskaa ja helppoa. Et huomaa-
kaan kuinka hetkessä syke nousee, hiki alkaa virtaamaan ja kalorit 
palavat. Zumba on helppo tanssillinen tunti, ja tunnilla käytettä-
vä musiikki koostuu pääosin latinalaisrytmeistä. Zumba-tunnilla 
kaikki saavat tanssia omalla tyylillään ja eikä aikaisempaa tans-
sitaustaa tarvita. Zumban teho perustuu intervalliharjoitukseen, 
jossa hitaat ja nopeat liikkeet ja musiikit vaihtelevat. Zumbassa ei 
askelilla ole niin merkitystä, vaan riittää, että liikut musiikin mu-
kana oman osaamisesi mukaan. Zumba-tunnilla ei rakenneta pit-
kiä askelsarjoja, vaan keskitytään tanssimiseen ja hauskanpitoon. 
Tunti sopii mainiosti niin aloittelijoille kuin pidempään liikunnas-
ta taukoa pitäneille. Tunnille tarvitset mukaan hikipyyhkeen ja 
juomapullon. Jalkineiksi sopivat sisäliikuntakengät tai tossut, joi-
den pohja luistaa mukavasti ja päälle sisäliikunta-asu, jossa nautit 
liikkumisesta. 

Liikkuvuus ja kehonhuolto  8301250

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » To 19.00–20.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–27.4. 
 » Liikunnanohjaaja Maria Kettunen 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 28 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Liikkuvuus ja kehonhuolto on kehoa huoltava ja ryhtiä korjaava 
tunti. Tunnilla tehdään liikkuvuutta parantavia harjoitteita, jotka 
auttavat vähentämään lihaskireyksiä ja kehon virheasentoja. Väli-
neinä voidaan tunnilla käyttää mm. rullia ja kuminauhoja. Tunnin 
tavoitteena on parantaa ryhtiä ja vähentää lihaskireyksiä. Tunnille 
tarvitset mukaan mukavan liikunta-asun lisäksi pienen hikipyyh-
keen ja juomapullon sekä jumppa-alustan. Tunnilla voit olla joko 
paljain jaloin tai sukat jalassa, sisäliikuntajalkineita et tällä tunnil-
la tarvitse.

erilaisia hevostaitoja, hevosen hoitoa ja hevosen käsittelyä. Aikai-
sempaa kokemusta hevosista ei edellytetä. Kurssilla ei opetella 
ratsastusta. Kurssilla pääsee tutustumaan talliympäristöön, hoi-
tamaan hevosia turvallisessa ympäristössä ja tutussa ryhmässä. 
Kurssilla tehdään yhdessä ohjaajan kanssa erilaisia harjoituksia 
hevosen kanssa ja harjoitellaan talliympäristön töitä. Kurssilaiset 
kokoavat omaa tallipäiväkirjaa kokemuksistaan mm. valokuvien 
avulla. Kurssi järjestetään Omenankukan tallilla (n. 7 km Uuden-
kaupungin keskustasta, Lahdenpohjantie 94). Mukaan tarvitset 
sopivat säänmukaiset vaatteet, tukevat kengät ja hanskat sekä 
mahdollisuuksien mukaan oman kypärän. Tallilta saa tarvittaessa 
kypärän lainaksi. Kurssilaisella tulee olla voimassa oleva vapaa-
ajan vakuutus. Ei opetusta 20.10., 6.4., 18.5. 

Hyvinvointi-ilta: Tasapainoinen 
hengitys - lisää energiaa ja  
jaksamista arkeesi                  8302280

 » Kräkin talo 
 » To 17.00–19.00 
 » 8.9. 
 » Ravintoterapeutti Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 2.9.

Hengitys, tuo elämämme edellytys! Ihminen pärjää syömättä 
pitkään, juomattakin useita päiviä. Hengittämättä emme mon-
taakaan minuuttia. Hengitys saattaa vuosien varrella heikentyä. 
Krooninen stressi, traumaattiset kokemukset, kuormittuneisuus, 
lihasjumit ja kiputilat heikentävät kapasiteettia hengittää tasapai-
noisesti. Oireina hammas- ja suun alueen ongelmat, kuorsaami-
nen, ylipaino, uniapnea, yöhikoilu, levoton yöuni, kuiva suu, yöllä 
pitää nousta vessaan, aivosumu ja jaksamattomuus päiväsaikaan, 
lihasjäykkyys, kireät leukaperät, verenkierron ongelmat, huono-
kuntoinen iho, kylmät raajat. Lista on loputon. Kurssilla käymme 
läpi laadukkaan hengityksen merkitystä ja opettelemme, miten 
hengityksemme tasapainoitamme. Tasapainoisella hengityksellä 
kohti terveyttä ja elinvoimaa! 

Eroon stressistä                        8302281

 » Kräkin talo 
 » Pe 17.00–20.00 
 » 11.–18.11. 
 » Ravintoterapeutti Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 4.11. 

Mitä on stressi ja miten se pitkään jatkuessaan vaikuttaa koko-
naisvaltaisesti terveyteemme? Mitä kaikkea kehossamme tapah-
tuu, kun olemme stressaantuneita? Miten voit päästä stressistä 
eroon? Kahden illan aikana käymme läpi arjen stressinhallinnan 
työkaluja helpottamaan konkreettisesti sinun arkeasi. Keskuste-
lemme ruokavalion, elämäntapojen, liikunnan, unen ja palautu-
misen merkityksestä stressinhallinnassa ja sinun näköisen elä-
män luomisessa. Opettelemme lempeitä kehollisia harjoitteita 
stressin purkamiseksi. Teemme kaikille sopivia läsnäolo- ja hen-
gitysharjoituksia. Kaikelta stressiltä ei elämässä voi välttyä, mutta 
saat keinoja hallita sitä niin, että elämänlaatusi ei kärsi. Kurssilta 
lähdet kotiin rentoutuneena ja uusia ajatuksia täynnä. Ehkä osaat 
myös kuunnella itseäsi ja kehoasi entistä paremmin, olla armol-
lisempi ja lempeämpi itsellesi. Varaa kurssille mukavat, rennot 
vaatteet ja avoin mieli, laita villasukat jalkaan. Ota mukaan mag-
neettiin reagoiva ruokalusikka (emme kuitenkaan tule syömään 
kurssilla…). Erityiskurssi.

Luento: Uni ja lepo osana  
kokonaisvaltaista  
hyvinvointia                               8302282

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 6.9. 
 » Fysioterapeutti Jenna Walldén 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Hyvinvoinnin perusta luodaan huolehtimalla kuormituksen ja pa-
lautumisen tasapainosta. Riittävä ja laadukas uni vaikuttaa siihen, 
jaksammeko liikkua, työskennellä, ylläpitää sosiaalisia suhteita ja 
tehdä hyviä valintoja. Käytännön tietoa unesta sekä palautumi-
sen keinoista.

Luento: Seis selkäkivuille  
- itsehoidolla eteenpäin         8302283

 » SiHy:n Demotila 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 11.10. 
 » Fysioterapeutti Jenna Walldén 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 11.10. 

Kahdeksan kymmenestä aikuisesta tuntee selkäkipuja elämän-
sä aikana. Mitä tiedämme selkäkivusta ja miten ottaa selkäkipu 
huomioon arjessa? Tietoa selkäkivun riskitekijöistä, syistä ja itse-
hoitokeinoista. 
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PyHärAnTA

Kuvataiteet

Tanssi

Käden taidot

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 kurssi-
maksu. Katso tarkemmin s. 3 

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2022-
2023 monipuolisen kattauksen etäopetus-
ta, tutustu tarjontaan s. 4-5

Historia, yhteiskunta

Taide- ja taitoaineet

Oman suvun tarina            1301301

 » Rohdaisten koulu 
 » La 10.00–15.00 
 » 12.11. 
 » Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan 

jäsen Juha Vuorela 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 4.11. 

Tervetuloa sukukurssille, jossa pureudutaan tarinan sukutarinan 
tekemiseen. Etsimme arkistoista ne lähteet, joista tarinaa voi al-
kaa kirjoittaa ja näin laajentaa sukututkimusta uuteen suuntaan. 
Samoin perehdymme mm. syntymään, avioliittoon ja kuolemaan 
liittyviin kulttuurihistoriallisiin aiheisiin. Päivän tarkoituksena on 
antaa lähtökohdat omien sukutarinoiden kirjoittamiselle ja entis-
tä monipuolisempiin tutkimuksiin.

Perinnepiiri              1301303

 » Rohdaisten koulu 
 » To 18.00–20.30 
 » 8.9.–1.12., 5.1.–13.4. 
 » Taiteilija Rauno Luttinen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Maatalouden rakennemuutokset ovat koetelleet kovin kourin 
Pyhärantaa 1800 -luvun lopulta nykypäiviin asti. Perinnepiirissä 
keskustellaan näistä muutoksista ja niiden vaikutuksista Pyhäran-
nan nykyiseen elämänmenoon. Osanottajien henkilökohtaisten 
muistojen pohjalta mielipiteen vaihtoa syntyy kylä- ja pihamai-
semista ja asuinrakennuksista sekä maa- ja metsätalouden töihin 
liittyvistä aiheista. Myös liikenne-, kauppa- ja pankkitoiminta ovat 
kiintoisia muistelualueita. Lasten kasvatus ja opetus ovat muiste-
lijoiden omakohtaisinta aluetta. Sitä on myös menneiden vuosi-
kymmenten urheilu- ja kulttuuritoiminta. 

Kriisiin varautuminen  
-pikakurssi              3298315

 » Reilan koulu 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 14.9.
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 6.9.

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen. 

Lasten Ateljee Pikkupensselit  
5-6 vuotiaille                      1103301

 » Ihoden koulu 
 » Ke 15.30-16.30 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 23 €, Kevät 23 €  
 » Ilm. päättyy 5.9. 

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

Ateljee Isot Pensselit  
1 - 6 luokkalaisille           1103302

 » Ihoden koulu 
 » Ke 16.30-18.00
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 €  
 » Ilm. päättyy 5.9.

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

Ateljee Kuvataiteen Tekniikat  
nuoret ja aikuiset            1103303

 » Ihoden koulu 
 » Ke 18.00-20.15
 » 7.9.–30.11., 10.1.–5.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €  
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Erilaisia piirustus-, maalaus- ja grafiikan tekniikoita kuten hiili, 
pastelli, lino- ja puupiirros, carborundum, kuivaneula, öljyväri, ve-
siväri, guassi, akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan kuukausittain 
uuteen tekniikkaan. Lisäksi tehdään väriopin harjoituksia ja poi-
mitaan taidehistoriasta esimerkkejä ja ideoita. Voit myös halutes-
sasi tehdä omasta aihepiiristäsi omalla tekniikalla. Pitkämatkalai-
nen lapsi voi osallistua yhdessä aikuisen kanssa tähän ryhmään. 
Ota mukaan omat piirustus- ja maalausvälineet. Jatkossa voit 
ottaa mukaan tarvikkeita oman kiinnostuksesi mukaan.

CrOQUIS- piirustus (elävä malli, 
eri aiheet)                       1103310

 » Ihoden koulun liikuntasali 
 » Ti 19.15–20.15 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 26 €, Kevät 26 €
 » Ilm. päättyy 5.9. 

Croquis piirtämisessä pyritään lyhyessä ajassa saamaan kuvatta-
van kohteen muodot ja olemus esiin ilman, että yksityiskohtiin 
keskitytään liikaa. Croquis-piirtäminen harjoittaa myös havain-
noimaan ja piirtämään malleja, jotka eivät pysy paikoillaan, kuten 
eläimiä ja lapsia sekä liikettä. Tutustutaan erilaisiin piirustusvä-
lineisiin, ihmisen mittasuhteisiin eri suunnista ja myös erilaisiin 
aihepiireihin. Ota mukaan omat piirustusvälineet ja paperit. 
Croquis-piirtäminen sopii kaiken ikäisille.

dance Mix 7–12-v., Ihode       1105334

 » Ihoden koulu 
 » To 17.00–18.00 
 » 1.9.–10.11., 5.1.–23.3. 
 » Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 €  
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tanssien perusteita (mm. hiphop, 
salsa, show-tanssi, bachata, baletti). Kurssilla myös harjoitellaan 
tanssikoreografian suunnittelua ja esiintymistä. Kurssilla lämmi-
tellään, harjoitellaan lihaskuntoa ja venytellään liikuntaleikkien 
parissa. Kurssi sopii 7-12-vuotiaille tanssista kiinnostuneille. Poh-
jakokemusta tanssista ei tarvita. 

Kimapuko spiraalipunonta   1104301

 » Ihoden koulu 
 » La 10.00–14.00 
 » 1.10. 
 » Hannele Roponen 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 23.9.

Kun ikiaikainen spiraalipunonta kohtaa urbaanin kierrättäjän, 
syntyy kimapuko – värikäs ja uniikki sisustuskori! Tule oppimaan, 
miten kierrätyskankaat taipuvat katseen- ja pesunkestäviksi si-
sustusesineiksi. Kurssin aikana opit lisäksi, miten perinteinen 
pykäpistö vahvan puuvillalangan kanssa sitoo kankaat tukevak-
si pinnaksi. Lisäksi kuulet, mistä spiraalipunonta on alun alkaen 
saanut alkunsa. Kurssin opettajana toimii kimapuko-kurssin ke-
hittänyt Hannele “kierrätyskuningatar” Roponen. Materiaalikus-
tannukset 21€/opiskelija, maksu opettajalle.

Kankaankudonta, Kukola     1104310

 » Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila 
 » To 15.45–18.00 
 » 8.9.–1.12., 5.1.–6.4. 
 » Kädentaitojenopettaja Johanna Kivistö 
 » Kurssimaksu: Syksy 33 €, Kevät 33 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Kukolan kudontakurssi pidetään idyllisessä vanhan talon tuvassa. 
Käytettävissä on kuudet kangaspuut, joihin tehdään yhteisloimia. 
Voit osallistua koko vuoden kurssille tai tulla kutomaan räsymat-
toa valmiiseen mattoloimeen muutaman viikon ajaksi. Tällöin 
kurssimaksu on 20 e. Mattojen lisäksi kudotaan muita sisustus-
tekstiilejä, kuten pöytäliinoja, pyyheliinoja ja poppanaa. Suun-
nitellaan yhdessä, millaisia kudontatöitä halutaan talven aikana 
tehdä. Kurssille voivat tulla sekä kokeneet että aloittelevat ku-
donnan harrastajat. 

Ompelu, Kaukka            1104330

 » Nälkloukkan kyläkoti, Kaukka 
 » Ke 18.00–21.00 Joka toinen viikko 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Pukuompelija Sari Nurmi 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 €  
 » Ilm. päättyy 5.9.

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

Ompelu, reila            1104331

 » Reilan koulu 
 » To 18.00–21.00 
 » 15.9.–24.11., 5.1.–16.3. 
 » Pukuompelija Sari Nurmi 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 €   
 » Ilm. päättyy 8.9.

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

Kankaankudonta, Kaukka    1104342

 » Nälkloukkan kyläkoti, Kaukka 
 » Ti 15.00–17.15 
 » 13.9.–13.12., 10.1.–4.4. 
 » Tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 €  
 » Ilm. päättyy 7.9.

Kerrataan ja syvennetään kankaanrakentamisen ja kudonnan 
perusasioita. Luodaan ja rakennetaan yhteisloimia. Valmistetaan 
tuotteita, kuten pyyheliinoja, kaita- ja pöytäliinoja, mattoja sekä 
seinätekstiilejä. Tarpeen mukaan opetetaan myös kudonnan al-
keita., joten sopii myös alkajille. 
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Lempeä hathajooga, reila    8301331

 » Reilan koulu 
 » Su 15.00–16.30 
 » 11.9.–20.11., 15.1.–26.3. 
 » Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 €  
 » Ilm. päättyy 8.9.

Hathajoogatunnilla tehdään oman hengityksen rytmissä 90 
min kestävä joogaharjoitus, jossa yhdistyvät kehoa vahvistavat 
ja notkistavat asennot ja asentosarjat. Harjoitus alkaa virittäy-
tymisellä ja koko kehon lämmittelyllä ja jatkuu monipuolisilla 
joogaliikkeillä,jotka tasapainottavat, rentouttavat ja virkistävät 
kehoa ja mieltä. Lopuksi tehdään tavoiteasana ja jäädään vas-
taanottamaan harjoituksen vaikutuksia. Sama ohjelma toistuu 
kolme kertaa. Oman hengityksen rytmissä tehdyt hathaliikkeet 
parantavat keskittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja 
mieltä tyyntymään. Mukaan oma matto ja joustava asu.

Kamppailukerho muksuille  
5-7v.                8301335

 » Ihoden koulu 
 » Ti 17.00–18.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 16 €, Kevät 16 €  
 » Ilm. päättyy 5.9.

Kamppailukerhossa opetellaan leikin avulla judollisia taitoja, 
kuten vastustajan hallitsemista matossa, kaatumista ja heittoja. 
Tutuksi tulevat käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten 
sääntöjen mukaan. Myös aikuinen voi osallistua yhdessä lapsensa 
kanssa. Alkuun varusteiksi T-paita ja verryttely- tai collegehousut. 

Kamppailukerho junnuille    8301336

 » Ihoden koulu 
 » Ti 18.00–19.00 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 €  
 » Ilm. päättyy 5.9.

Harjoitellaan judotekniikoita, kuten vastustajan hallitsemista ma-
tossa (sidonnat), kaatumista (ukemit) ja heittoja. Tutuksi tulevat 
käytöstavat ja toisen kunnioittaminen yhteisten sääntöjen mu-
kaan. Judo kehittää tasapuolisesti voimaa, kestävyyttä, nopeutta, 
notkeutta sekä tasapainoa ja ketteryyttä. Alkuun varusteiksi pit-
kähihainen T-paita ja verryttely- tai collegehousut.

         Tuolijumppa  
Kaukka               8301338

 » Nälkloukkan kyläkoti, Kaukka 
 » Ke 13.00–13.45 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Ohjaaja Margit Kiiski  
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)   
 » Ilm. päättyy 1.9.

Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa 
musiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa ottaa mukaan, jos ha-
luaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma vesipullo 
ja pyyhe mukaan. 

          Tuolijumppa  
Ihode               8301339

 » Ihoden koulu 
 » Ke 14.15–15.15 
 » 7.9.–30.11., 11.1.–5.4. 
 » Ohjaaja Margit Kiiski  
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)    
 » Ilm. päättyy 1.9.

Tuolijumppaa kaiken kuntoisille. Hyvän mielen tuolijumppaa hy-
vän iskelmämusiikin tahdissa. Omaa musiikkiakin saa ottaa mu-
kaan, jos haluaa. Asu on vapaa, kunhan mukava ja joustava. Oma 
vesipullo ja pyyhe mukaan. 

Tulossa keväällä mm.

Viinikurssi: Kuohuvaa ja  
pirskahtelevaa kevääseen   8102302

 » Santtion Maininki Pe 24.3. klo 18.00–20.00 

nypläys, Santtio           1104343

 » Santtion Maininki 
 » Ma 18.00–20.15 Joka toinen viikko 
 » 5.9.–28.11., 10.1.–3.4. 
 » Heli Laine 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

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

          Puutyöt          1104374

 » Nälkloukkan kyläkoti, Kaukka 
 » Ti 17.00–20.00 
 » 6.9.–29.11., 3.1.–4.4. 
 » Puuseppä Jouni Varjo 
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 € (44 € + 44 €)  
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Erilaisten käyttö- ja koriste-esineiden valmistusta sekä korjausta 
ja entisöintiä.

Ovi auki ranskaan           1205411

 » Rohdaisten koulu 
 » To 16.45–18.15 
 » 15.9.–10.11. 
 » FM Terttu Viinikkala 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 8.9. 

Haluaisitko oppia vähän ranskaa? Tai edes tietää miten rans-
kankieliset nimet sanotaan? Tällä kurssilla tutustutaan ranskan 
kieleen ja käydään läpi ihan perusasioita, mm. harjoitellaan ään-
tämistä ja opetellaan numeroita, tervehdyksiä ja tavallisimpia 
fraaseja. Kurssille voidaan kevätpuolella järjestää myös jatkoa, 
mikäli kiinnostuneita on. Monistemateriaali. Lyhytkurssi. 

Pyhärannan atk-kurssi          3401301

 » Rohdaisten koulu 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 26.10.–23.11. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 33 €  
 » Ilm. päättyy 13.10. 

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, mutta 
muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurssilla kerrataan 
aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan uusiin asioihin, sekä 
myös kurssilaisten toiveiden mukaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. 
Aihealueina ovat esimerkiksi internetin, sähköpostin ja pilvipal-
veluiden kertausta, tietokoneen hallinta, sen tärkeät asetukset, 
sekä tietokoneen ja älylaitteiden turvallinen käyttö. Kurssille 
kannattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokoneensa, sekä 
halutessaan myös oman älypuhelimensa. Opetustilan langaton 
verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käytön myös omalla 
koneella. 

Viinikurssi: ranskalaista  
joulupöytään                     8102301

 » Santtion Maininki 
 » Pe 18.00–20.00 
 » 25.11. 
 » Jari Ukkonen
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 18.11. 

Perinteinen suomalainen joulupöytä on vakiintuneesti saanut 

          Aamujumppa Santtion 
Mainingissa                     8301321

 » Santtion Maininki 
 » To 9.00–10.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4. 
 » Koulutettu hieroja Maarit Imppu 
 » Kurssimaksu: Syksy 13 €, Kevät 13 € (26 € + 26 €)  
 » Ilm. päättyy 2.9.

Aamuista perusjumppaa, ei hyppelyä. Vahvistava ja venyttävä 
jumppa, jossa käytetään apuna mm. kuminauhoja ja keppiä.

Aamujumppa Ihodessa          8301322

 » Ihoden koulu
 » Ma 7.00–7.45 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila
 » Kurssimaksu: Syksy 18 €, Kevät 18 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Aamujumpassa lämmitellään, tehdään lihaskuntotreeniä kahva-
kuulaa, käsipainoa ja kehonpainoa hyödyntäen sekä lyhyet lop-
puvenytykset. Aamujumppa sopii kaiken kuntoisille ja liikkeitä 
sovelletaan yksilöllisesti. 

Tabata                       8301323

 » Ihoden koulu 
 » To 18.00–19.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4. 
 » Toimintaterapeutti Maria Mäkimattila 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Tabata on intervallitunti, jossa pääset haastamaan itsesi kovate-
hoisella treenillä. Tabatassa jokainen voi tehdä omaan tahtiinsa 
ja kilpailla itseään vastaan. Tabatassa tehdään 8 eri liikettä ja 
jokainen liike toistetaan 8 kertaa. Yksittäinen työjakso kestää 20 
sekuntia ja toistojen välissä pidetään aina 10 sekunnin tauko. 
Jokaisella kerralla on eri ohjelma ja haastetaso. Tabata kehittää 
nopeasti kuntoa, sillä se parantaa hapenottokykyä, kestävyyttä, 
lihasvoimaa, maitohaponsietokykyä ja ketteryyttä jokaisella har-
joittelukerralla. Tunti on 60 minuuttia.

Ihode Circuit Training             8301329

 » Ihoden koulu 
 » Ti 17.00–18.30 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Projektipäällikkö Akseli Venho 
 » Kurssimaksu: Syksy 25 €, Kevät 25 €  
 » Ilm. päättyy 2.9.

Monipuolisesti lihaskuntoa ja -kestävyyttä kehittävä kiertohar-
joittelu. Helpot, tehokkaat liikkeet ja lopuksi venyttely. Sopii kai-
kille.

Lempeä hathajooga, Ihode   8301330

 » Ihoden koulu 
 » Su 17.00–18.30 
 » 11.9.–20.11., 15.1.–26.3. 
 » Joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 €  
 » Ilm. päättyy 8.9. 

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

Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia  
lyhyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on  
helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.

PyHärAnTA

Kielet

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Liikunta

kylkeensä mallasjuomia, eikä ihme, onhan pöytä viininnauttijalle 
joskus melkoinen esterata. Vuosien vieriessä joulun kattaus on 
kuitenkin muuttunut, ja aina kelpo viinillä on paikkansa - jos ei 
aterialla, niin aterian päätteeksi. Kurssilla tutustutaan ranskalai-
siin viineihin - niin punaisiin kuin valkoisiin. Maistelumaksu 20 € 
maksetaan käteisellä suoraan opettajalle. 
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Perinnepiiri             1301407

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 28.9.–14.12. 
 » TaM Inga Grönlund 
 » Kurssimaksu: 5 €  
 » Ilm. päättyy 21.9. 

Perinnepiiri alkaa 28.9. Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheina tai-
vassalolaiset kylät. Tämän lisäksi katsellaan joka kerta osallistujien 
tuomia vanhoja valokuvia.

Kriisiin varautuminen  
-pikakurssi                       3298615

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–21.00 
 » 2.11. 
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 25.10.

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen. 

          Akvarellimaalauksen 
peruskurssi             1103402

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » To 18.00–20.15 
 » 15.9.–10.11., 12.1.–9.3. 
 » Päivi Hannula 
 » Kurssimaksu: Syksy 12 €, Kevät 12 €  (24 € + 24 €)
 » Ilm. päättyy 7.9. 

Akvarellimaalauksen kurssi johdattaa akvarellin mahdollisuuksiin 
yhdessä maalaten ja teoriatuokioiden kautta. Kurssi sopii kaikille 
kiinnostuneille, niin aloittelijoille kuin akvarellimaalausta jo aiem-
min harrastaneille. Opettaja ohjaa jokaista myös yksilöllisesti. To-
teutukset oppilaan omin välinein. Tarvittaessa opettaja avustaa 
tarvikkeiden ja materiaalien hankinnassa. 

Kudonta                       1104410

 » Taivassalon kudontatupa 
 » To 17.30–20.30 
 » 15.9.–10.11, 12.1.–6.4. 
 » Tekstiiliartesaani Johanna Österman 
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €  
 » Ilm. päättyy 7.9.

Syvennetään kankaankudonnan tietoja ja taitoja sekä teoriassa 
että käytännössä. Suunnitellaan ja kudotaan pääasiallisesti sisus-
tus- ja käyttötekstiilejä käyttäen monipuolisesti erilaisia sidoksia 
ja materiaaleja. Kudotaan myös tuotteita vaatetukseen. Tarvitta-
essa opetetaan myös kudonnan alkeita. 

Keramiikan peruskurssi        1104452

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 7.9.–19.10.
 » FM, diplomikuvataiteilija Leena Pylkkö 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 31.8.

Kurssilla tehdään ohjatusti tuulikannel savesta ja luonnonmateri-
aaleista. Kurssilla saa myös opastusta käsillä rakentamisen perus-
tekniikoihin, sekä neuvoja mihin tahansa omaan saviprojektiin. 
Tervetuloa sekä vasta-alkajat että pidemmälle ehtineet. Tapaa-
miset kolmen viikon välein, jotta työt ehtivät kuivua ja polttoon 
tapaamisten välillä. Lyhytkurssi.

Ommellaan vaatteita  
arkeen                    1104457

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ti 17.30–20.30 
 » 25.10.–22.11. 
 » kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 24 €  
 » Ilm. päättyy 18.10.

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

TAIVASSALO

Historia, yhteiskunta

Taide- ja taitoaineet

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. 3. 

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2022-
2023 monipuolisen kattauksen etäopetus-
ta, tutustu tarjontaan s. 4-5

Kuvataide

Käden taidot

Tekninen työ                   1104470

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ti 18.00–20.30 
 » 6.9.–29.11., 10.1.–4.4. 
 » Kuvanveistäjä Pekka Pyykönen 
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 € 
 » Ilm. päättyy 30.8.

Valmistetaan osanottajien valinnan mukaan erilaisia esineitä 
puusta ja metallista. Perehdytään koneiden käyttöön. Suorite-
taan erilaisia koti-irtaimiston kunnossapitotöitä sekä uudisraken-
tajien pikkutöitä. Vanhojen huonekalujen ja muiden puuesinei-
den entisöintiä.

nukketalokurssi                   1104473

 » Pyykösen verstas 
 » To 18.00–20.30 
 » 6.10.–24.11. 
 » Rannveig Steinthórsdóttir 
 » Kurssimaksu: 30 €  
 » Ilm. päättyy 28.9. 

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

neulepiiri                     1104477

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ma 18.00–20.15 
 » 5.9.–28.11., 9.1.–3.4. 
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson 
 » Kurssimaksu: Syksy 32 €, Kevät 32 €  
 » Ilm. päättyy 29.8.

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa.

Satoajan kranssi           1104493

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Su 12.00–16.00 
 » 11.9. 
 » Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 1.9.

Opitaan käyttämään erilaisia luonnonmateriaaleja ja muotoi-
lemaan niistä haluttu muoto. Ovikranssin pohjana on käytössä 
salim-kuitu ja luonnosta kerättyä koivu- ja haaparisua. Kranssin 
koristeet tehdään huovuttamalla ja neulaamalla, josta opit sa-
malla huovutuksen ja neulauksen alkeet. Mukaan tarvitset eväät, 
pyyhkeen ja matalan vesiastian, esim. pesuvadin sekä paljon työn 
iloa! Materiaalimaksu 25€. Lyhytkurssi. 
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          Suomea  
ulkomaalaisille 2             1201420

 » Taivassalon yhtenäiskoulu
 » Ti 17.30–19.00
 » 25.10.–29.11.
 » KM Auli Lehtinen 
 » Kurssimaksu: 8 € (16 €)
 » Ilm. päättyy 14.10.

Suomen kielen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille, jotka osaa-
vat jo vähän suomea. Kurssilla jatketaan suomen kielen opiskelua 
oppikirjan kappaleesta 6. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn 
Lectura, uusi painos 2020), joka jokaisen opiskelijan pitää hankkia 
itse. Taitotaso A1. Lisätietoja suomen kursseista osoitteessa 
peda.net/vk/kielet/suomi.
 
A Finnish language course for foreigners who live in the area 
and who already know some Finnish. We will continue our  
Finnish studies from chapter 6 in our study book. As a textbook 
we will use Suomen mestari 1 (Finn Lectura, new edition 2020),  
which the students must buy themselves. Level A1. For more  
information on our Finnish courses see  
peda.net/vk/kielet/suomi.

Activating English          1203460

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ma 17.30–19.00 
 » 5.9.–10.10. 
 » FM Riitta Salmi 
 » Kurssimaksu: 16 €  
 » Ilm. päättyy 29.8.  

Jatkotason kertaus- ja aktivointikurssi englantia muutaman vuo-
den opiskelleille, joille kielen perusrakenteet ovat jo tuttuja. Kurs-
silla käydään läpi erilaisissa arkielämäntilanteissa tarvittavaa kiel-
tä. Kielitaidon kaikkia osa-alueita harjoitellaan monipuolisesti, 
mutta kurssin päätavoitteena on kehittää kuullun ymmärtämistä 
ja saada rohkeutta ja sujuvuutta puhumiseen. Kurssin tarkempi 
sisältö ja materiaali sovitaan kurssin alussa. Taitotaso B1-B2. Ly-
hytkurssi. 

Italiaa matkailijoille           1208411

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.00 
 » 26.10.–30.11. 
 » FM Päivi Ruusuvuori 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 13.10. 

Matkailupainotteinen italian alkeiskurssi, joka soveltuu sekä 
vasta-alkajille että vähän jo kieleen tutustuneille. Oppikirjana on  
In viaggio (Finn Lectura), joka etenee matkaoppaan tavoin ja sii-
nä käydään läpi matkan eri vaiheissa tarvittavaa kieltä. Syksyllä 
käydään läpi kirjan ensimmäiset kappaleet ja kirjaa on tarkoitus 
jatkaa kevätlukukaudella toisella vastaavalla lyhytkurssilla. Taito-
taso A1. Lyhytkurssi.

Jooga, Taivassalo           8301401

 » Taivassalon nuortenkoti 
 » Ti 19.00–20.30 
 » 13.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 27 €, Kevät 27 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

Tanssimix            8301407

 » Taivassalon nuortenkoti 
 » To 17.30–18.30 
 » 15.9.–10.11. 
 » Teija Mahlavirta 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa samalla 
tanssitaan. Pääasia on kuitenkin liikunnan ja rytmin ilo, ei hait-
taa vaikka keksii välillä omia koreografioita. Tanssimme hyvien 
kotimaisten ja latinokappaleiden tahtiin. Täällä tutustut salsaan, 
tangoon, jiveen, cha-chaan ja vaikka jenkkaan ja humppaan ja 
moneen muuhun. Et tarvitse paria, vain iloisen mielen ja muka-
vat vaatteet ja kengät. Tanssimme sekä helppoja että vähän vaati-
vampia koreografioita, mutta voit hyvin tulla tälle tunnille, vaikka 
sinulla ei olisi aiempaa tanssikokemusta. Juomapullo mukaan. 
Hikitakuu! 

          Ikiliikkujat          8301410

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » Ti 16.30–17.30 
 » 13.9.–29.11., 10.1.–25.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 12 €, Kevät 12 € (24 € + 24 €)
 » Ilm. päättyy 6.9.

Tunneilla tehdään monipuolisesti toimintakykyä ylläpitäviä liik-
keitä, tasapaino- ja lihaskuntoharjoituksia kehonpainolla ja erilai-
sia välineitä hyödyntäen ja lopuksi aina hyvät venyttelyt. Kaikista 
liikkeistä löytyy omaan kuntotasoon sopiva vaihtoehto. Kurssi 
sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneet rennosta kunnan kohotta-
misesta mukavassa seurassa. Mukaan voi ottaa jumppa-alustan ja 
juomapullon sekä sisäliikuntakengät. 

TAIVASSALO Käytännön taidot

Liikunta ja terveys

ranskalaista joulupöytään  8102471

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » To 18.00–20.00 
 » 17.11. 
 » Ravintola-alan pitkän linjan ammattilainen  

Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 9.11.

Perinteinen suomalainen joulupöytä on vakiintuneesti saanut 
kylkeensä mallasjuomia, eikä ihme, onhan pöytä viininauttijalle 
joskus melkoinen esterata. Vuosien vieriessä joulun kattaus on 
kuitenkin muuttunut, ja ainahan kelpo viinillä on paikkansa - jos 
ei aterialla niin aterian päätteeksi. Kurssilla jokunen klassikkomaa 
Ranskan tarjokas joulun ja talven viettoon - niin punaista kuin 
valkoistakin. Materiaalimaksu 20 € maksetaan käteisellä suoraan 
opettajalle. Lyhytkurssi.

Liikunta

Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia  
lyhyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on  
helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta. 

          Suomea  
ulkomaalaisille 1             1201418

 » Taivassalon yhtenäiskoulu
 »  Ti 17.30–19.00
 »  6.9.–11.10.
 »  KM Auli Lehtinen
 »  Kurssimaksu: 8 € (16 €)
 »  Ilm. päättyy 30.8.

Suomen kielen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssi on 
tarkoitettu sekä alkajille että vähän suomea jo osaaville. Kurssilla 
kerrataan oppikirjan kappaleet 1-5. Oppikirjana on Suomen mes-
tari 1 (Finn Lectura, uusi painos 2020), joka jokaisen opiskelijan 
pitää hankkia itse. Taitotaso A1. Kurssin jälkeen opiskelua voi jat-
kaa kurssilla Suomea ulkomaalaisille 2. Lisätietoja suomen kurs-
seista osoitteessa peda.net/vk/kielet/suomi.
 
A Finnish language course for foreigners who live in the area. The 
course is meant for both beginners and those who already know 
a little Finnish. During this course we will study chapters 1-5 in 
our study book. As a textbook we will use Suomen mestari 1 (Finn 
Lectura, new edition 2020), which the students must buy them-
selves. Level A1. After this course you can continue your Finnish 
studies on Suomea ulkomaalaisille 2. For more information on 
our Finnish courses see peda.net/vk/kielet/suomi.

Kielet

Tervatonttu            1104494

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » La 17.00–20.00 
 » 17.9. 
 » Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 9.9.

Huovutetaan/tehdään perinteinen tervatonttu suomenlampaan 
villasta. Hattu huovutetaan (kaava huovutusta) ja tervanarusta 
tehdään parta. Lyhytkurssi. 

Joulukorttipaja           1104495

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Su 12.00–15.00 
 » 6.11.
 » Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 27.10. 

Opitaan neulaamaan suomenlampaan villalla ja kirjotaan pel-
lavakankaalle joulukortteja. Materiaalimaksu 10 €/korttia kir-
jekuorineen. Sopii neulauksesta kiinnostuneille aloittelijoille ja 
kivaa puhdetyötä jo osaavalle. Lyhytkurssi.

Katso myös kielten
etäkurssit sivuilta 4-5
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TAIVASSALO Hyvinvointi-ilta: Selätä  
sokeririippuvuus            8302401

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 14.9.
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola 
 » Luentomaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 6.9.

Voiko sokeriin syntyä riippuvuus? Kyllä voi! Vakka-opiston luen-
nolla käydään läpi sokerin historiaa ihmisen ravinnossa ja sen lii-
allisen käytön vaikutuksia terveydentilaamme. Tutkaillaan myös 
sokerin roolia painonhallinnassa ja erilaisten kroonisten sairauk-
sien synnyssä. Tärkeimpänä tietenkin pohditaan, miten sokeri-
riippuvuudesta pääsee eroon! Jos olet mahdollisesti huolestunut 
omasta tai läheisen liiallisesta sokerin käytöstä ja etsit vastauksia, 
tämä luento on sinulle. 

Hyvinvointi-ilta: Suolisto  
terveeksi                      8302402

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 12.10. 
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola 
 » Luentomaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 4.10. 

Olet jo varmasti kuullut, kuinka tärkeä suoliston terveydenti-
la 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, muistiongelmat ja uupumus kielivät suoliston epäta-
sapainotiloista, Sanotaan, että Terve suoli - Terve mieli. Jokainen 
voi vaikuttaa omaan terveyteensä! Miten juuri sinä voit kohentaa 
suolistosi terveydentilaa? Kurssilla käymme läpi syitä ja seurauk-
sia suoliston terveysongelmista. Sekä konkreettisia keinoja sinun 
terveytesi edistämiseen.

Hyvinvointi-ilta: Tasapainoinen 
hengitys - lisää energiaa ja  
jaksamista arkeesi           8302403

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 16.11. 
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola 
 » Luentomaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 8.11.

Hengitys, tuo elämämme edellytys! Ihminen pärjää syömättä pit-
kiäkin aikoja, juomatta useita päiviä. Mutta hengittämättä emme 
montakaan minuuttia. Hengitys saattaa vuosien varrella heiken-
tyä monestakin syystä. Krooninen stressi, traumaattiset koke-
mukset, kuormittuneisuus ja erilaiset pitkittyneet lihasjumit sekä 
kiputilat heikentävät kapasiteettiamme hengittää tasapainoises-
ti. Heikentynyt hengitys oireilee mm. hammas- ja suun alueen 
ongelmat, kuorsaaminen, ylipaino, uniapnea, yöhikoilu, levoton 
uni, kuiva suu, yöllä pitää nousta vessaan, aivosumu ja jaksa-
mattomuus päiväaikaan. Kivut, lihasjäykkyys, lihasjumit, kipeät 
leukaperät, verenkierron ongelmat, huonokuntoinen iho, kylmät 
raajat ja niin edelleen. Lista on loputon. Tällä kurssilla käymme 
läpi laadukkaan hengityksen merkitystä ja tietenkin opettelem-
me miten hengitystämme tasapainotamme! Tasapainoisella hen-
gityksellä kohti terveyttä, hyvinvointia ja elinvoimaa!

Tulossa keväällä mm.

Suomea ulkomaalaisille        1201423

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ti 17.30–19.45 
 » 17.1.–14.3. 

Activating English             1203461

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ma 17.30–19.00 
 » 23.1.–6.3. 

Italiaa matkailijoille             1208412

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.00 
 » 1.3.–5.4.

Saariston viinikevät             8102472

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » To 18.00–20.00 
 » 23.3. 

naisten jumppa           8301411

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » Ke 19.00–20.00 
 » 14.9.–7.12, 11.1.–5.4. 
 » Mia Salo 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 6.9. 

Tule treenaamaan monipuolisesti iloa koko keholle! Tunnilla käy-
dään läpi lihasryhmät omaa kehonpainoa ja eri välineitä hyödyn-
täen (jumppapallo, keppi, käsipainot, kuminauha ja kevyt tanko). 
Tunti muodostuu tehokkaista ja helpoista perusliikkeistä, pääpai-
no ei ole askelkuvioissa. Mukana myös reipasta ja hikistä menoa 
ja lopussa venyttely. Ota mukaan jumppa-alusta, mukavat sisä-
kengät ja juomapullo. 

Kahvakuula           8301415

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » Ti 17.45–18.45 
 » 13.9.–29.11., 10.1.–25.4. 
 » Liikunnanohjaaja Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 21 €, Kevät 21 € 
 » Ilm. päättyy 6.9.

Kahvakuulatunnit ovat toiminnallista, koko kehon haastavaa 
lihaskuntoharjoittelua. Kuulailun perusliikkeet tulevat tutuiksi 
ja vaihtuvat harjoitukset antavat uusia haasteita. Tunnit sopivat 
peruskuntoisille liikkujille. Välineiksi oma kahvakuula ja jumppa-
alusta, sisäliikuntakengät suositeltavat.

          Kuntosalicircuit  
varttuneille           8301426

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » Pe 11.00–12.00 
 » 16.9.–2.12., 13.1.–28.4. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: Syksy 10 €, Kevät 10 € (20 € + 20 €)
 » Ilm. päättyy 9.9.

Circuit-treeni on ohjattu kiertoharjoittelutunti, jossa harjoitteet 
tehdään pääasiassa kuntosalilaitteilla ja vapailla painoilla. Laittei-
den turvallinen käyttö käydään läpi ennen harjoittelua. Tunnilla 
treenataan monipuolisesti ja tehokkaasti lihaskestävyyttä ja ae-
robista kuntoa. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sillä harjoitte-
lun tehon soi säätää oman kunnon mukaan. Tervetuloa mukaan! 

Terveys ja ensiapu

Tiibetiläinen äänimaljarentoutus 
eli sointukylpy           8301429

 » Aalto, Hakkenpääntie 170
 » To 18.00–19.30 
 » 15.9.–1.12. 
 » Heli Aalto 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 8.9. 

Sointukylpy on ryhmille tehtävä äänimaljasyvärentoutus. Soin-
tukylvyssä harmoniset äänet ja lempeä värähtely johdattaa asi-
akkaan pois toiminnallisuudesta syvän rauhan ja rentoutumisen 
tilaan, jossa sekä keho että mieli voivat päästää irti jännityksistä, 
huolista ja arjen kiireestä. Sointukylpy on jokaiselle kokijalleen 
ainutlaatuinen matka omaan sisimpään, Sointukylvyssä ryhmä-
läiset makaavat lattialla joogamatolla peiton alla. Ota oma joo-
gamatto ja peitto mukaan. Olethan ajoissa paikalla. Rentoutus 
kestää 45 minuuttia. 

Miesten kuntoliikunta          8301430

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » To 18.00–19.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4. 
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 1.9. 

Monipuolista liikuntaa yhdessä liikkuen! Tunneilla haetaan 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 harjoitus-
muotojen pariin!

Kuntoliikuntaa sisällä  
ja ulkona                     8301433

 » Taivassalon liikuntahalli 
 » To 17.00–18.00 
 » 8.9.–1.12., 12.1.–6.4.
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
 » Kurssimaksu: Syksy 24 €, Kevät 24 € 
 » Ilm. päättyy 1.9.

Kurssi alkaa syyslukukaudella kuntoportaissa. Kuusi ensimmäis-
tä kokoontumiskertaa porrastreenien merkeissä. Porrastreeni 
tuo mukavaa vaihtelua tavalliselle juoksulenkille tai perinteiselle 
jumpalle. Porrastreenissä tehdään eritehoisia harjoitteita, noste-
taan välillä sykettä, kehitetään jalkojen voimaa, lihaskestävyyttä, 
lihasten kimmoisuutta ja räjähtävyyttä koordinaatiota unoh-
tamatta. Kevätlukukauden kuusi viimeistä kokoontumiskertaa 
pidetään kuntoportaissa. Talvikausi liikutaan liikuntahallissa eri 
ryhmäliikuntalajien parissa. Tällä kurssilla jokainen liikkuu oman 
kuntotasonsa mukaan. Saat vaihtoehtoja kevyempään ja tiukem-
paan menoon. Jokaisen tunnin sisältöön kuuluu hyvä alkuläm-
mittely, tehokas treeni sekä loppuverryttely.Katso myös liikunnan 

etäkurssit sivuilta 4-5
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Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija Lagerström, puh. 040 353 3845, sähköposti  
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. Ilmoittautumiset kursseille  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston toimisto puh. 050 420 5266. 

Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on  
valmiiksi alennettu maksu. Katso tarkemmin s. 3.

Kustavin osaston toiminta käynnistyi syyslukukaudella 1972 eli 50 vuotta sitten. Juhlistamme 
sitä to 1.9. järjestettävällä kahvitilaisuudella KyläKonttorissa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita 
entiset ja toivottavasti tulevat opistolaiset, tarkempaa tietoa tulossa myöhemmin.

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna 2022-2023 monipuolisen kattauksen etäopetusta, tutustu 
tarjontaan s. 4-5

Historia, kulttuuri  
ja luonto

Luento: Käsityöläiset ja  
ammattikunnat             1301537

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 12.00–15.15
 » 23.9.
 » Sukututkija Juha Vuorela
 » Luentomaksu 10 €
 » Ilm. päättyy 15.9. 

Millainen oli pitäjänkäsityöläisen polku oppipojasta ammattimie-
heksi? Luennolla tarkastellaan paitsi pitäjänkäsityöläisinstituu-
tiota, niin myös siihen liittyviä asiakirjalähteitä. Tarkoituksena on 
antaa valmiudet käsityöläisten omatoimiseen tutkimiseen ja ker-
toa samalla myös kaupunkien ammattikuntalaitoksen historiasta 
sekä luonteesta.

Kustavin kylät perinnepiiri noin 
joka toinen viikko            1301570

 » Kustavin KyläKonttori
 » pe 13.00–15.00
 » 16.9.–9.12. ja 20.1.-31.3.
 » Anna-Maija Lagerström
 » Ei kurssimaksua

Perinnepiirissä käymme läpi Kustavin kylien historiaa, millaista 
kylillä oli ennen ja mitä on nyt. Keräämme valokuvamateriaalia ja 
tarinoita kylien ihmisistä, ammateista ja muusta menosta. Tavoit-
teena on koostaa kyläkirja, joka kertoo kustavilaisesta elämän-
menosta. Piiri on avoin kaikille kiinnostuneille, voit tulla mukaan 
silloin kun sinulle sopii. Syyskaudella kokoonnumme 16.9., 30.9., 
14.10., 28.10, 11.11., 25.11. ja 9.12.

Matkailuoppaan koulutus    1398522

 » Kustavin KyläKonttori
 » to 18.00–21.00
 » 15.9.–11.5.2023
 » Ilm. päättyy 8.9.
 » Kurssimaksu 60 € syksy ja 60 € kevät
 » Eri opettajia

Matkailuoppaaksi valmistavassa koulutuksessa saat eväät suun-
nitella ja toteuttaa teemallisia opastuksia asiakaslähtöisesti. Kou-
lutukseen (yht. 200 tuntia, 60 op.) sisältyy lähi- ja etäopiskelua, 
kirjallinen lopputyö, koe ja suullinen opastusnäyttö. Koulutukses-
sa opiskellaan opastustekniikkaa, tuotteistamista, yhteiskunnan 
rakenteita, paikallistuntemusta, matkailuhallintoa, turvallisuus- 
ja ensiaputaitoja sekä yritystoiminnan perusteita. Lisäksi tehdään 
kohdevierailuja ja käytännön opastusharjoituksia. Opastusnäy-
tön hyväksyttävästi suorittanut voi hakea auktorisointia ja anoa 
opasmerkkiä Suomen Opasliitolta.

Kriisiin varautuminen  
-pikakurssi               3298515

 » Kustavin KyläKonttori 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 5.10.
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 27.9. 

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen.

Kuvataide               1103524

 » Kustavin Yhdistysten talo
 » To 17.00–19.15
 » 15.9.–13.4.
 » Kurssimaksu syksy 37 €, kevät 37 €
 » Ilm. päättyy 6.9.
 » Taidemaalari Sanna Halme

Olitpa aloittelija tai konkari, tule nauttimaan taideharrastuksesta 
hyvässä seurassa! Ryhmässä keskitytään maalaukseen: omiin ide-
oihin, joihin jokainen saa yksilöllistä ohjausta. Maalaustekniikat, 
sommittelu ja värioppi tulevat tutuksi kuin huomaamatta. Jokai-
nen hankkii omat tarvikkeensa. Lämpimästi tervetuloa!

Taide- ja taitoaineet

Kuvataide

Käden taidot
          Kudonta          1104530

 » Kivilinnan kudontatila
 » Ma 14.00–16.15
 » 5.9.–3.4.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 19 €, Kevät 19 € (38 € + 38 €)
 » Ilm. päättyy 30.8.

Kudontakurssi on tarkoitettu sekä aloitteleville että jo kutoville 
harrastajille. Tutustutaan kankaankudonnan perusteisiin ja toteu-
tetaan erilaisia sisustus-, vaatetus- ja käyttötekstiilejä puuvilla-, 
pellava-, villa- ym. tekstiililangoilla Huom. kokoonnumme uusissa 
tiloissa!

Kahvipussikurssi – Joka toinen 
viikko                1104540

 » Kustavin KyläKonttori
 » Ke 17.00–19.15
 » 14.9.–12.4.
 » Brita Laine
 » Kurssimaksu syksy 23 €, kevät 23 €
 » Ilm. 5.9. mennessä

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

Käsityöpaja               1104560

 » Kustavin KyläKonttori
 » Ti 17.00–19.15
 » 6.9.–4.4.
 » Sinikka Virtanen
 » Kurssimaksu syksy 18 €, kevät 18 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Pipoja, huiveja, sukkia ja vaikka mitä. Käsityöpajassa aloittelijat 
saavat ohjausta ja vinkkejä ja kokeneemmat voivat vaihtaa aja-
tuksia eri tekniikoista ja materiaaleista. Tuo langat, puikot tai vaik-
ka se puolivalmis työ mukanasi.

Valoa ja varjoja 2              1103526

 » Kustavin Yhdistysten talo
 » Pe 10.00–14.00
 » La 10.00–14.00
 » 25.–26.11.
 » Kurssimaksu 12 € 
 » Ilm. päättyy 17.11.
 » Taidemaalari Sanna Halme

Opiskellaan varjojen muodostumista ja valon heijastumia yksin-
kertaisten asetelmien ja selkeän valaistusratkaisun kautta. Tule 
leikittelemään hiilen, lyijykynän, pastellivärien ja vesivärien kans-
sa tunnelmalliselle lyhytkurssille, jossa valo ja varjo ottavat mittaa 
toisistaan! Sopii vasta-alkajille ja pidempään piirtäneille.

Apupupuja 
ukrainalaislapsille
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Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia  
lyhyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on  
helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.

Espanjaa matkailijoille           1207511

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 17.00–20.15, La 9.30–12.45
 » 9.–23.9.
 » FM Minna Aaltonen
 » Kurssimaksu 20 €
 » Ilm. päättyy 2.9.

Matkailupainotteinen espanjan kurssi, joka on jatkoa kevään 
kurssille ja soveltuu parhaiten espanjan alkeita vähän jo osaa-
ville. Tunnit kolmena viikonloppuna syyskuussa (9.-10.9., 17.9. 
ja 23.9.) Oppikirjana De viaje - matkailuespanjaa (Finn Lectura). 
Syksyn kurssilla kertaillaan kirjan alkupään asioita ja käydään läpi 
kappaleet 7-8. Uusina asioina opitaan mm. asioimaan kaupassa, 
kulttuuri- ja museosanastoa sekä tutustutaan espanjankielisten 
maiden juhliin. Lyhytkurssi.

Tulossa keväällä mm.

Espanjaa matkailijoille           1207512

 » Kustavin KyläKonttori Pe 17.00–20.15, La 9.30–
12.45, 3.–18.2.

         Videoeditointia ilmais-
ohjelmalla                      3401519

 » Kustavin KyläKonttori
 » La 12.00–15.00
 » 24.9.–2.10.
 » Tradenomi Kai Åkerfelt
 » Kurssimaksu 20 € (40 €)
 » Ilm. päättyy 14.9.

Kurssi on suunniteltu sinulle, joka haluat oppia editoimaan vi-
deomateriaalia. Tavoitteena on perehtyä videoeditoinnin maail-
maan ja antaa perusvalmiudet aiheeseen liittyvien ohjelmistojen 
käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. Videomateriaalia voi 
kuvata älypuhelimella, digikameralla tai videokameralla. Perus-
teita harjoitellaan ilmaisella HitFilm -ohjelmalla. Kurssin jälkeen 
hallitset videoeditoinnin, kuvankäsittelysovellusten perusasioita 
ja osaat julkaista omaa videomateriaalia, esim. YouTubessa, blo-
gissa tai muulla Internet-sivuilla. Et tarvitse aikaisempaa koke-
musta videoinnin osa-alueista tai ohjelmistoista. Kurssi soveltuu 
kaikenikäisille videoeditoinnista kiinnostuneille, tietokoneen pe-
ruskäyttötaidot antavat riittävän pohjan. Oma kannettava tieto-
kone mukaan kurssille.

Kielet

Liikunta ja tanssi

Tietotekniikka

Tanssi
Latinotansseja                    1105501

 » Kustavin urheilutalo
 » Su 13.30–15.00
 » 11.9.–20.11.
 » Tanssinopettaja América Ilén
 » Kurssimaksu 20 €
 » Ilm. päättyy 30.8.

Tanssikurssin tavoitteena on seurustella, tutustua, olla hyvällä 
mielellä ja pitää hauskaa samaan aikaan. Kurssi etenee tasolta 
nolla ja on tarkoitettu kaiken ikäisille. Opimme liikkumaan ren-
touttaaksemme vartaloa ja ennen kaikkea pidetään hauskaa ja 
puretaan stressiä, sillä tanssi on taidetta. Kurssilla käymme läpi 
seuraavia tansseja: Reggaeton, Salsa, Bachata, Afro,Twerk, Heels 
ja Merengue.

Jooga                                8301503

 » Kustavin urheilutalo
 » Ke 18.30–20.00
 » 14.9.–26.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu syksy 28 , kevät 28 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

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

Tiedot talteen ja hyvät vinkit  
ilmaisohjelmista                     3401521

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 12.00–15.00
 » 2.12.
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
 » Kurssimaksu 8 €
 » Ilm. 23.11. mennessä

Miten varmuuskopioin helposti tärkeät valokuvat tai tiedostot 
muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Mistä löydän hyväksi to-
dettuja ilmaisohjelmia, miten saan ne käyttööni? Kurssilla tutus-
tutaan omien tiedostojen varmuuskopiointiin, ja tarjolla oleviin 
ilmaisiin toimisto- ja kuvankäsittely- ja tietoturvaohjelmiin, sekä 
niiden turvallisiin lataus- ja asennuspaikkoihin. Kurssille voi ottaa 
mukaan myös oman kannettavan tietokoneensa ja muistitikun 
tai ulkoisen kiintolevyn. Opetustilan langaton verkko mahdollis-
taa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella. Kurssi-
maksu 8 € kerätään paikan päällä. 

Kuntosalicircuit                     8301505

 » Kustavin urheilutalo
 » Ke 20.15–21.15
 » 14.9.–12.4.
 » Liikunnanohjaaja Noora Mannonen
 » Kurssimaksu syksy 16 €, kevät 16 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

Tunneilla tehdään ohjatusti harjoitteita laitteilla ja vapailla pai-
noilla. Laitteiden turvallinen käyttö käydään läpi ensimmäisellä 
tunnilla. Kurssin tavoitteena on antaa eväitä omaan kuntosalihar-
joitteluun. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille, sekä vasta-alkajille 
että aiemmin harrastaneille. Välineiksi sisäliikuntakengät. 

Lasten ja nuorten urheilukoulu 
7-12-v.                               8301522

 » Kustavin urheilutalo
 » To 15.00–16.30
 » 8.9.–27.4.
 » Liikunnanopettaja Jatta Ihanmäki
 » Kurssimaksu syksy 20 €, kevät 20 €
 » Ilm. päättyy 31.8. mennessä

Liikunnan perustaitoja lapsille ja nuorille erilaisten pelien, leikki-
en ja ratojen muodossa. Tunnilla opitaan juoksemisen, hyppää-
misen, heittämisen, voimistelun ja kiipeämisen taitoja. Liikunnan 
perustaitojen lisäksi leikkien lomassa lapsille ja nuorille opete-
taan tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Tunnilla tarvitaan sisäliikunta 
vaatteet, sisäpelikengät ja vesipullo.
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Vehmaan osastonjohtajana toimii  
Susanna Salo, puh. 044 585 3282,  
sähköposti susanna.salo@vehmaa.fi 
Ilmoittautumiset kursseille  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen  
tai Vakka-opiston Uudenkaupungin 
toimisto puh. 050 420 5266.

Opintoseteli-merkinnällä varustetun 
kurssin maksu on puolet normaalista. 
Ohjelmassa on valmiiksi alennettu  
maksu. Katso tarkemmin s. 3.

Vakka-opisto tarjoaa lukuvuonna  
2022-2023 monipuolisen kattauksen 
etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 4-5

Historia, yhteiskunta

Taide- ja taitoaineet

Perinnepiiri               1301601

 » Lahdingon kylätalo
 » Ma 18.00–19.30
 » 5.9.–28.11. 
 » Anna-Liisa Jäske
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 29.8.

Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheita on runsaasti ja niistä sovitaan 
yhteisesti mutta ainakin mm. Vehmaan kylät, henkilöt, taiteilijat, 
mieleen jääneet tapahtumat, tulipalot ja palokunnan kehitys 
ovat hyviä aiheita alkuun. Perinnepiiriin ovat tervetulleita kaikki, 
jotka ovat kiinnostuneita kotiseudun historiasta, muistelemisesta 
ja perimätiedon siirtämisestä. Kurssipäivät ovat: 5.9., 3.10., 31.10. 
ja 28.11. Lyhytkurssi.

Luento: Piiasta pienyrittäjään  
- sukujuuria ja naisten arjen  
historiaa                         1301610

 » Vehmaan koulu
 » Ti 18.00–19.30
 » 11.10.
 » Tiina Hero
 » Luentomaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 11.10. 

Luennoitsija, historioitsija Tiina Hero käytti ensimmäisen korona-
kevään perehtyen isänsä tuntemattomaan viipurilaiseen sukulin-
jaan. Yllättäen suku olikin kotoisin Askaisista ja Mynämäeltä! Sel-
visi myös, minkälaisten vaiheiden kautta suvun naiset päätyivät 
piiasta pienyrittäjään. Viime vuonna Hero muuttikin perheineen 
Espoosta suvun syntysijoille Vakka-Suomeen. Luennolla tutustu-
taan yhden tarinan kautta siihen, miten omasta suvusta voi hank-
kia tietoa ja mitä sukujuuremme kertovat arjen, erityisesti nais-
ten arjen historiasta menneinä vuosisatoina. Luennolle aikovien 
toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon ja maksavan luentomaksun 
ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta, mutta myös 
ilmoittautumatta voi tulla paikalle ja maksaa luentomaksun luen-
non yhteydessä.

Kriisiin varautuminen  
-pikakurssi                         3298615

 » Vehmaan koulu 
 » Ti 17.00–20.00 
 » 8.11.
 » Turvallisuusasiantuntija Jari Sillantie 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 31.10. 

Kriisin sattuessa -pikakurssi, teemana äkilliseen kriisiin varautu-
minen. Yhden illan kurssilla käydään turvallisuusasiantuntija Jari 
Sillantien johdolla yleisellä tasolla ja nopealla tahdilla läpi seuraa-
via varautumiseen liittyviä teemoja: avun hälytys ja sovellukset, 
alkusammutus arjen välineillä, kotivara, kyberturvallisuus, suo-
jautuminen, hätäensiapu poikkeavilla välineillä sekä kartan luku-
taito ja suunnistaminen.

Keramiikkapaja               1103601

 » Vehmaan koulu
 » Su 10.00–16.00, 10.00–13.00, 11.00–12.30
 » 30.10.–4.12.
 » Kuvataiteilija Kirsti Lento
 » Kurssimaksu: 22 €
 » Ilm. päättyy 21.10.

Kurssi sopii aloittelijoille ja kokeneimmille tekijöille. Savea voi 
muovailla vapaasti tai oppia makkara- ja levytekniikat. Voit teh-
dä pienoisveistoksia tai astioita oman ideasi mukaan. Esineiden 
kuivuttua ne poltetaan ja lasitetaan kestäviksi. Materiaalimaksu 
opettajalle menekin mukaan. Kurssin kokoontumispäivät ja kel-
lonajat ovat: 30.10. klo 10-16.00, 20.11. klo 10-13.00 ja 4.12. klo 
11-12.30. Ajankohdat näkyvät myös opiston lehdessä ja kurssin 
kalenterissa HelleWin tiedoissa. Lyhytkurssi.

Puusta on moneksi           1104633

 » Vehmaan koulu
 » Ti 17.00–20.00
 » 4.10.–29.11., 10.1.–14.3.
 » KM, opettaja Mika Nurmi
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 27.9.

Kurssilla valmistetaan osallistujien oman valinnan mukaan eri-
laisia esineitä ja tuotteita ja suoritetaan erilaisia koti-irtaimiston 
kunnossapitotöitä sekä uudisrakentajien pikkutöitä. Kurssilaiset 
saavat käyttöönsä monipuoliset työtilat sekä tarvittaessa pereh-
dytystä koneiden käyttöön. Kurssi on tarkoitettu kaikille. Riittää 
kun on intoa ja tykkäät yhdessä tekemisestä ja ideoimisesta. Tar-
vittavat materiaalit opiskelija kustantaa itse.

Huonekaluverhoilu           1104634

 » Vehmaan koulu
 » Ke 17.30–20.30
 » 5.10.–30.11., 11.1.–15.3.
 » Anne Silver
 » Kurssimaksu: Syksy 34 €, Kevät 34 €
 » Ilm. päättyy 28.9.

Kurssilla tutustutaan huonekaluverhoilun perusteisiin ja kunnos-
tetaan oma kaluste. Sopiva kurssityö on kevyt tuoli, rahi, jakka-
ra tms. helposti kuljetettava kaluste (kurssilla ei ole säilytystilaa 
töille). Alussa tehdään työsuunnitelma, joten ota työ mukaan jo 
ensimmäisellä kerralla mielellään purkamattomana. Tarvittavista 
työkaluista toimitetaan lista kurssin osallistujille. Materiaaleja voit 
hankkia itse tai ostaa kurssin vetäjältä. Kurssi soveltuu kaikille.

Kankaankudonta           1104635

 » Lahdingon koulu
 » Ti 18.00–20.15
 » 13.9.–29.11., 10.1.–28.3.
 » Tekstiilialan artenomi Johanna Haapanen
 » Kurssimaksu: Syksy 33 €, Kevät 33 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

Kurssilla opit kankaankudonnan perustaidot loimen luomises-
ta valmiin kankaan viimeistelyyn ja tutustut erilaisiin sidoksiin. 
Kudot sisustus- ja käyttötekstiilejä, kuten mattoja, kaitaliinoja ja 
pyyhkeitä. Sopii myös aloittelijoille.

Moderni seinävaate  
kehyskudontana                    1104636

 » Vehmaan koulu   
 » La 10.00–16.00   
 » 1.–8.10.    
 » Tekstiilialan artenomi Johanna Haapanen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 23.9.

Kehyskudonta on hauskaa ja luovaa kutomista, jossa voidaan yh-
distää erilaisia kudontatekniikoita. Aloitamme tutustumalla pe-
rustekniikoihin, jonka jälkeen suunnittelet, teet loimen ja kudot 
uniikin, pienen seinätekstiilin. Katso kuva vierestä. Materiaaliksi 
sopivat erilaiset langat ja kuidut. Et tarvitse omaa kudontake-
hystä mutta halutessasi voi käyttää omaasi, jos omistat sellaisen. 
Lyhytkurssi.

Kuvataiteet

Käden taidot

neulepiiri                     1104637

 » Vehmaan kirjasto
 » To 10.00–12.15
 » 15.9.–24.11., 12.1.–23.3.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 30 €, Kevät 30 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Neulepiirissä vietetään mukavaa aikaa yhdessä neuloen ja virka-
ten, opetellaan uusia tekniikoita ja valmistetaan erilaisia neule-
töitä. Neulepiiriin voit aina ottaa myös oman keskeneräisen työn 
mukaan ja tulla viihtymään ja neulomaan iloisessa seurassa. Kurs-
si on tarkoitettu kaikille neulomisesta kiinnostuneille.

Ompele uutta ja korjaa  
vanhaa                     1104638

 » Vehmaan koulu
 » Ke 17.00–20.00
 » 28.9.–23.11., 18.1.–29.3.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson
 » Kurssimaksu: Syksy 27 €, Kevät 27 €
 » Ilm. päättyy 21.9.

Tule mukaan ompelemaan uutta tai uudistamaan ja korjaamaan 
vanhaa. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Ompelukoneet, saumurit ja ompelu-
välineet ovat käytettävissä kurssipaikalla. Kurssi kokoontuu joka 
toinen viikko.

Kahvipusseista  
designtuotoksia           1104639

 » Vehmaan koulu
 » Ma 17.30–20.15
 » 26.9.–5.12., 30.1.–17.4.
 » Brita Laine
 » Kurssimaksu: Syksy 27 €, Kevät 27 €
 » Ilm. päättyy 19.9.

Kahvipussiaskartelu on helppoa, kivaa ja edullista. Uusiokäytäm-
me vanhat kahvipussit ja teemme niistä upeita luomuksia ja käyt-
töesineitä (laukkuja, kulhoja, pöytäliinoja, koruja jne.). Samalla 
opimme erilaisia punontatekniikoita. Tarvitset kurssille 100-200 
kpl pestyjä kahvipusseja, jotka on avattu vain pohjasta. Älä siis 
avaa sivusaumoja. Lisäksi kurssilla tarvitaan viivoitin, sakset, tylp-
päpäinen neula, musta tussi sekä ohut lahjanaru. Kurssi soveltuu 
kaikille käsityöstä ja askartelusta kiinnostuneille. Kurssi kokoon-
tuu joka toinen viikko.

Huovutetut korut          1104640

 » Vehmaan koulu
 » Ke 17.30–20.30
 » 2.11.
 » Elina Salmi
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 26.10.

Huopakoru, paras koru! Opitaan suunnittelemaan ja huovut-
tamaan oma koru. Kurssi sopii huovutuksesta kiinnostuneille 
aloittelijoille ja jo osaavalle. Mukaan tarvitaan pyyhe ja matala 
vesiastia esim. pesuvati. Kurssilla on materiaalimaksu, joka mää-
räytyy koruun tarvittavien osien mukaan (lukkopalat ym.). Maksu 
MobilePay, korttimaksu tai käteinen. Lyhytkurssi.
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Kielet

Tietotekniikka

Liikunta

Käytännön taidot

Avoin tietotekniikka- ja  
älylaitepaja               3401602

 » Vehmaan koulu
 » Ke 17.00–20.00
 » 14.9.–7.12.
 » FM Petri Puukki
 » Kurssimaksu: 6 €/kerta

Pulmia tietokoneen kanssa? Kysymyksiä kännykästä? Tabletin 
toiminnasta? Sovellusten asentamisesta? Salasana hukassa? Tilin 
luominen? Avoimessa tietotekniikka- ja älylaitepajassa saat apua 
mm. näihin arjen ongelmiin. Lisäksi pääset halutessasi tutustu-
maan myös jokaisen kerran ns. pääteemaan, jotka ovat: 
Ke 14.9. Etäyhteyden ottaminen (Meet, Teams ja Zoom)
Ke 12.10. Googlen monipuoliset palvelut
Ke 9.11. Tietokoneen ostajan opas
Ke 7.12. Turvallisesti verkossa (tietokoneella ja älylaitteella)
Ota tarvittaessa oma laite mukaasi mutta harjoitella voi myös 
opetuskoneiden kanssa. Kurssimaksu on 6 €/kerta ja se makse-
taan käteisellä paikan päällä. Ilmoittautumista ei tarvita.

Kuntosalicircuit iltapäivä     8301655

 » Vehmaan liikuntahalli
 » Ma 15.15–16.15
 » 12.9.–28.11., 9.1.–17.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: Syksy 22 €, Kevät 22 €
 » Ilm. päättyy 5.9.

Kurssi on kuntosalilla toteutettava kurssi, jossa tehdään fyysistä 

Maistuvat joululahjat          8102600

 » Vehmaan koulu
 » Ke 18.00–21.00
 » 7.12.
 » KM Kotitalousopettaja Kaisa Kraatila
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 30.11.

Tehdään erilaisia pieniä syötäviä joululahjoja. Ota mukaasi kul-
jetusastia ja opettajan keräämä materiaalimaksu, jonka suuruus 
määrittyy raaka-aineiden hintojen ja osallistujamäärän mukaan. 
Maksu käteisellä tai MobilePayllä. Lyhytkurssi.

Katso myös muiden osastojen kielikurssitarjonta. Niistäkin saat-
taa löytyä joku itsellesi sopiva kurssi! Ohjelmassa on erilaisia  
lyhyt- ja viikonloppukursseja sekä online-kursseja, joille on  
helppo osallistua asuinpaikasta riippumatta.

          Suomea  
ulkomaalaisille               1201618

 »  Vehmaan koulu
 »  To 17.30–19.00
 »  8.9.–1.12.
 »  KM Auli Lehtinen
 »  Kurssimaksu: 15 € (30 €)
 »  Ilm. päättyy 1.9.

Suomen kielen kurssi alueella asuville ulkomaalaisille. Kurssi so-
pii sekä alkajille että viime vuonna kurssilla olleille. Kurssin alussa 
kerrataan kirjan ensimmäiset kappaleet, jonka jälkeen jatketaan 
kappaleesta 4. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura, uusi 
painos 2020), joka jokaisen opiskelijan pitää hankkia itse. Taito-
taso A1. Lisätietoja suomen kursseista osoitteessa peda.net/vk/
kielet/suomi.
 
A Finnish language course for foreigners who live in the area. The 
course is both for beginners and those who were on the course 
last year. In the beginning we will re-vise the first chapters and 
then continue from chapter 4. As a textbook we use Suomen  
mestari 1 (Finn Lectura, new edition 2020), which the students 
must buy themselves. Level A1. For more information on our 
Finnish courses see peda.net/vk/kielet/suomi.

toimintakykyä kehittäviä harjoitteita. Tavoitteena on lisätä ja yl-
läpitää lihasvoimaa, liikkuvuutta ja tasapainoa sekä hengitys- ja 
verenkiertoelimistön kuntoa. Kurssi soveltuu kaikille kiinnostu-
neille. Sisäliikuntavarustus.

          Tuolijumppa          8301656

 » Seurala
 » Ma 16.45–17.30 
 » 12.9.–28.11., 9.1.–17.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: Syksy 9 €, Kevät 9 € (18 € + 18 €)
 » Ilm. päättyy 5.9.

Tuolijumppatunneilla tehdään vahvistavia, tasapainoa kehittäviä 
ja niveliä sekä mieltä virkistäviä liikkeitä. Kurssi soveltuu kaikille 
kevyestä liikunnasta kiinnostuneille. Ei erillisiä välineitä. Tunnilla 
ollaan pehmeissä jumppatossuissa tai sukkasillaan.

Jooga                      8301658

 » Seurala 
 » Ma 19.00–20.30
 » 12.9.–28.11., 9.1.–24.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: Syksy 29 €, Kevät 29 €
 » Ilm. päättyy 5.9.

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

Tasapaino- ja lihasvoima- 
harjoittelu ikääntyneille       8301660

 » Vehmaan liikuntahalli
 » To 15.30–16.30
 » 15.9.–1.12., 12.1.–20.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: Syksy 20 €, Kevät 20 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Kurssi sisältää tasapainoa ja lihasvoimaa ylläpitäviä ja lisääviä 
harjoitteita, joita tehdään pääsääntöisesti kuntosaliympäristössä. 
Samalla tavoitteena on oppia turvallisia ja fyysistä toimintakykyä 
kehittäviä keinoja omatoimiseen tasapainoharjoitteluun. Kurssi 
soveltuu ikääntyneille, jotka kokevat haasteita tasapainonsa hal-
linnassa. Sisäliikuntavarustus.

Lempeä jooga                 8301661

 » Seurala 
 » To 17.00–18.30
 » 15.9.–1.12., 12.1.–27.4.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: Syksy 29 €, Kevät 29 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle ja mielel-
le. Tunneilla teemme lempeitä asanaharjoituksia oman hengityk-
sen tahtiin sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Jooga 
kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhallintaa ja ryhtiä 
sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja kehon ja mielen yhteyt-
tä. Kurssi käy kaikille joogasta kiinnostuneille. Tarvittaessa liikkeis-
tä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Välineiksi tarvitset joogamaton.

äänimaljarentotus                8301662

 » Seurala
 » Ma 18.00–19.30
 » 5.12.
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen
 » Kurssimaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 28.11.

Äänimaljarentoutustunnilla irrottaudutaan hetkeksi arkipäivän kii-
reistä. Tunnilla edetään lempeiden venytysten kautta makuuasen-
toon, johon pysähdytään vastaanottamaan maljojen syvärentout-
tavaa vaikutusta. Varusteiksi kannattaa ottaa viltti ja alusta sekä 
mukavat kiristämättömät vaatteet. Tunti sopii kaikille. Lyhytkurssi.

HIIT                      8301667

 » Seurala
 » Ti 18.00–19.00
 » 13.9.–29.11.
 » Marika Virkkunen
 » Kurssimaksu: 22 €
 » Ilm. päättyy 6.9.

HIIT-tunnilla tehdään oman kehon painoa hyödyntäen vaihtele-

Koulun kerhot
Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Vehmaan kunnan kanssa 
syksyllä 2022 ensisijaisesti Vehmaan koululaisille suunnattua 
kerhotoimintaa. Kerhot ovat maksuttomia ja niihin tulee il-
moittautua ennakkoon.

Ukulelebändi  
alakoululaisille           1101674

 » Vehmaan koulu
 » Klo 13.15-14.00
 » Pe 9.9.-9.12.
 » Hanna Pishro
 » Ilm. alkaa 17.8. klo 17.00 ja päättyy 2.9.

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

Telinevoimistelun alkeet 
1-3-luokkalaisille           8301679

 » Vehmaan liikuntahalli
 » Ma-pe 10.00-11.30
 » 17.–21.10.
 » Iia ja Ooa Vehviläinen 
 » Ilm. alkaa 17.8. klo 17.00 ja päättyy ma 10.10.

Telinevoimistelun alkeet 
4-6-luokkalaisille            8301680

 » Vehmaan liikuntahalli
 » Ma-pe 11.30-13.00
 » 17.–21.10.
 » Iia ja Ooa Vehviläinen 
 » Ilm. alkaa 17.8. klo 17.00 ja päättyy ma 10.10.

Telinevoimistelun alkeet -kursseilla harjoitellaan yleisiä 
liikunnallisia taitoja sekä keskitytään telinevoimistelun al-
keiden opettelemiseen. Leikin ja telineharjoittelun lisäksi 
myös venyttelemme ja rentoudumme tuntien lopussa. 
Tavoitteena kurssin jälkeen on, että oppilas osaa ja pystyy 
suorittamaan telinevoimistelun alkeita ja voi näin ollen 
halutessaan jatkaa lajin parissa eteenpäin. Kurssi soveltuu 
kaikille ikäryhmään kuuluville. Päivää varten tarvitset lii-
kunnalliset vaatteet, hiuslenkin pitkiin hiuksiin, juomapul-
lon sekä reippaan avoimen asenteen uuden oppimiseen.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kerhoihin tapahtuu opiston normaalin 
ilmoittautumiskäytännön mukaan joko opiston verkko-
sivujen kautta www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai 
soittamalla opiston Uudenkaupungin toimistoon puh.  
050 420 5266.

Tulossa keväällä mm.

Huopatossut              1104641

 » Vehmaan koulu 4.–5.2. klo 10–16

Lasinsulatus              1104642

 » Vehmaan koulu 18.–19.3. klo 9–16
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van pituisia lyhyitä ja kovatehoisia työosuuksia, joita seuraavat 
kevyemmät palautusjaksot. HIIT-metodin myötä kehität sydän- ja 
hengityselimistön kuntoa tehokkaammin kuin matalatehoisem-
malla kestävyysharjoittelulla ja samalla pystyt maksimoimaan 
ajankäyttöä. Kurssi soveltuu kaikille, koska metodi antaa mahdol-
lisuuden työskennellä oman kunnon mukaan ja kovatehoisem-
min kuin jatkuvassa pitkäkestoisemmassa urheilusuorituksessa 
olisi mahdollista. Sisäliikuntavarustus.

Tanssimix                    8301667

 » Seurala
 » To 19.15–20.15
 » 15.9.–10.11.
 » Teija Mahlavirta
 » Kurssimaksu: 17 €
 » Ilm. päättyy 8.9.

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa opitaan sa-
malla tanssimaan. Tanssimme hyvien kotimaisten ja latinokappa-
leiden tahtiin salsaa, tangoa, jiveä, cha-chata, jenkkaa, humppaa 
jne. Et tarvitse paria, vain iloisen mielen ja mukavat vaatteet ja 
kengät. Voit hyvin tulla tälle tunnille, vaikka sinulla ei olisi aiem-
paa tanssikokemusta. Pääasia on liikunnan ja rytmin ilo.
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Ilmoittautuminen alkaa  
keskiviikkona 17.8. klo 17.00  
 
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 keskiviikkona 17.8. klo 17.00-18.30  
numeroissa puh. 040 535 6822 (Laitila) ja puh. 050 420 5266 (Uusikaupunki)

Ilmoittautumisillan 17.8. jälkeen puhelimitse voi ilmoittautua opiston toimistoihin  
niiden normaaleina aukioloaikoina arkisin.

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

Oheisella QR-koodilla pääset suoraan opiston ilmoittautumissivulle.

Peda.net
 
Käytämme sähköisenä oppimisalustana Peda.nettiä. 
Sieltä löytyy lisätietoa toiminnastamme ja kursseis-
tamme. Osalla kursseista alustalta löytyy täydentäviä 
materiaaleja opiskelijoiden käyttöön. Peda.netissä 
on mahdollista myös jakaa kuvia kurssitöistä. Osa  
verkkokursseistamme toimii peda.net-alustalla.  
Tutustu osoitteessa peda.net/vk.

Taiteen perusopetus
 
Luova toiminta edistää oppimista ja innostaa kehittämään omaa osaamis-
ta. Järjestämme taiteen perusopetusta ensisijaisesti lapsille ja nuorille ku-
vataiteessa, teatteritaiteessa ja käsityössä yleisen oppimäärän mukaisesti. 

Taiteen perusopetus on kokonaisuus, jossa tavoitteet ja sisällöt on kirjattu 
opetussuunnitelmaan kullekin taiteenalalle. Opintojen päättyessä anne-
taan päättötodistus. Koko taiteen perusopetuksen oppimäärän keskimää-
räinen kesto on noin 5 vuotta. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmat ovat luettavissa opiston 
verkkosivuilla.

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

Kestävä kehitys Vakka-opistossa 
 
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin alkusyksyllä 2022. Ensimmäisen ker-
ran saimme sertifikaatin keväällä 2016. Huomioimme kestävää kehitystä 
monelta kannalta toiminnassamme. Kursseilla se näkyy mm. aiheina, ma-
teriaalivalintoina, sähköisten viestimien suosimisena ja paperitulosteiden 
säästämisenä. Opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys näkyvänä 
ja pysyvänä osana opis-
ton kaikkea toimintaa, 
niin yleisellä tasolla kuin 
yksittäisten kurssienkin 
osalta.

Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Järjestämme erilaisia suomen kursseja ulkomaalaisille. Tänä syksynä suomea voi 
opiskella Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. Suurin osa 
kursseista on alkeis- ja perustason kursseja. Myös jatkotason kurssi on ohjelmas-
sa, mutta toivomme että suomen opinnoissaan pidemmällä olevat (jatkotasosta 
tai YKI-valmennuksesta kiinnostuneet) ottaisivat yhteyttä kieltenopettajaan.

Huom! Muutama suomen kurssi alkaa jo elokuussa (viikko 33). Näihin voi ilmoit-
tautua 5.8. lähtien. Suurin osa kursseista alkaa syyskuussa (viikko 36) ja näihin 
ilmoittautuminen alkaa keskiviikkona 17.8. klo 17:00. Kursseille ilmoittaudutaan 
verkossa, opiston sivulla www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkemmat tie-
dot kaikista suomen kursseista löytyvät opiston Peda.net -oppimisympäristöstä, 
osoitteesta peda.net/vk/kielet/suomi.

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

We organize different Finnish language courses for foreigners. This autumn you 
can study Finnish in Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo and Vehmaa. Most courses 
are for beginners or basic level students. There is one advanced course in the  
programme, but we hope that the more advanced students (those interested in 
advanced courses or training for the YKI test) would contact the language teacher.

Note! Some Finnish courses start already in August (week 33). Registration 
for these starts on 5 August. Most courses start in September (week 36) and  
registration for these starts on Wednesday, 17 August at 17:00. You can register  
online, on our webpage www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. See more detailed 
information on all our Finnish courses on our Peda.net learning platform, address:  
peda.net/vk/kielet/suomi.

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