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

Syksyllä aloittaneiden ei tarvitse ilmoittautua enää uudelleen keväällä samalle kurssille. 

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

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

KUrSSIMAKSUT
Keväällä alkavien kurssien maksu on merkitty opetusohjelman tietoihin. Syksyltä jatkavien kurssien 
kevään maksuosuus on myös merkitty opetusohjelmaan ja tieto löytyy myös nettisivuilla. Tänä luku-
vuonna 2022-2023 kaikilla kursseilla on erikseen syksyn maksu ja kevään maksu.

Luennoille voi myös 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. Kurssimaksut on mahdollista maksaa heti ilmoit-
tautumisen yhteydessä oman verkkopankin kautta. Verkkomaksu ei ole pakollinen, se on kuitenkin 
kätevä ja nopea maksutapa. Mikäli ilmoittaudut kurssille muutoin kuin netin kautta tai ohitat verkko-
maksun, lähetetään kurssista myöhemmin lasku kotiin postitse. Kurssit voi maksaa ilmoittautumisen 
yhteydessä myös Sporttipassilla, KulttuuriPassilla tai Smartumilla. Katso lisätietoa näistä maksuta-
voista oheisesta infolaatikosta.

Mikäli opisto joutuu perumaan kurssin, verkkopankissa jo maksettu kurssimaksu palautetaan, kun 
kurssilainen ilmoittaa pankkitilinumeronsa opiston toimistoon. Huomioithan, että Smartumilla mak-
settuja kurssimaksuja emme pysty palauttamaan, vaan maksu on käytettävä jollekin toiselle kurssille. 
Jos opiskelija itse keskeyttää aloittamansa kurssin, kurssimaksua ei palauteta.  

Useille kursseille voi osallistua maksutta yhteen kokoontumiskertaan. Tällöinkin kurssille tulee ilmoit-
tautua etukäteen. Poikkeuksena kurssit, joissa on maininta ”Erityiskurssi” tai ”Lyhytkurssi” sekä kaikki 
atk-kurssit. Näiden kohdalla ilmoittautuminen on sitova, eli maksuvelvoite astuu voimaan heti en-
simmäisellä osallistumiskerralla. Mikäli kursseille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille eikä ole 

Tietoa opistosta ja opiskelusta

perunut osallistumistaan viisi päivää ennen kurssin alkua, opistolla on oikeus periä 15 euron toimis-
tomaksu. 

Vakka-opisto pidättää itsellään oikeuden kurssimaksujen muutoksiin.  

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

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

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

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

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

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

KEVään AIKATAULUT
Kevätlukukausi 7.1.–30.6.2023 

Talvilomalla (viikko 8) ja kiirastorstaina 6.4. ei ole opetusta, joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun 
ottamatta.

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

kiksi perheenjäsenten harrastuksia. 

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

tiedot eivät välity kurssihallintajärjestelmäämme. Seteleillä maksaminen tapahtuu toimit-
tamalla setelit ilmoittautumisen jälkeen Vakka-opiston toimistoihin kahden viikon sisällä 

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

Huom! Sporttipassi-, KulttuuriPassi- ja Smartum-maksuihin siirrytään ilmoittautumisen 
vahvistussivulla olevista ikoneista (ks. esimerkit alta), kohdasta ”Siirry maksamaan”.

Lehden taitto: Mainostoimisto Ilmiö, Uusikaupunki

Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

■   toimisto@vakkaopisto.fi tai etunimi.sukunimi@vakkaopisto.fi   
■   www.vakkaopisto.fi   ■   https://peda.net/vk

■   www.facebook.com/vakkaopisto ■   www.instagram.com/vakkaopisto 

Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille alkaa tiistaina 3.1.2023 klo 9.00

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

oleva voi saada paikan!

Ilmoittautuminen netissä
Internetin kautta kannattaa ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä  
ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat hyvin varattuja.                  

              www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen puhelimitse:
Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.1.2023 kello 9.00 
alkaen seuraavissa puhelinnumeroissa:



VAKKA-SUOMEN KANSALAISOPISTO – KEVÄTLUKUKAUDEN OPINTO-OHJELMA 2023

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. 040 535 6822

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

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

Akseli Hyytiä
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 • Minna Kurki
minna.kurki@pyharanta.fi
puh. 044 738 3458

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.

Toimistot ja valvontaPäätoimiset opettajat

Osastonjohtajat

Rehtori

Suunnittelijat

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

Uudenkaupungin toimisto
Kräkin talo, 2. kerros • Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki 
• ma-to klo 9-16, pe klo 9-15 (lounastauko klo 12-13) 
• Puh. 050 420 5266
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TIEDOTTAMInEn
Ajan tasalla olevat kurssitiedot löytyvät osoitteesta 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen 

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

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa! Käytössämme on Facebook ja 
Instagram. Voit käyttää #vakkaopistoa jakaessasi omia kurssikoke-
muksiasi. Hyviin some-tapoihin kuuluu kysyä lupa kuvatessasi mui-
den 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 markkinoinnissa 
mm. ohjelmalehdissä, nettisivuilla, Facebookissa jne. 

    OPInTOSETELEITä ELä-
KELäISILLE, TyöTTöMILLE, ErITyIS-
ryHMILLE 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 toteutetta-
van opetuksen määrään. Kurssit on valittu huomioiden mahdol-
lisimman hyvin opiston omat painopistealueet ja kehittämislin-
jaukset 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. 5-13

Uusikaupunki             s. 13-21

Pyhäranta              s. 22-23

Taivassalo              s. 23-24

Kustavi              s. 25

Vehmaa              s. 26-27

Etäopetus              s. 4

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

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

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

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

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

Liikunta ja terveys ............................... s. 11

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

Taide- ja taitoaineet ............................ s. 15

Kielet ........................................................ s. 18

Tietotekniikka ....................................... s. 19

Käytännön taidot ................................ s. 20

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

KEVäTnäyTTELyT
Laitila 
Kappelimäen koulun salissa la 15.4. klo 12-15 
ja su 16.4. klo 12-17. Näyttelyn rakentaminen 
pe 14.4. klo 14.30 alkaen, purku su 16.4. klo 
17 alkaen. 

Uusikaupunki
Kulttuurikeskus Crusellissa. Näyttely on 
kaksiosainen. Kuvataidekurssien näyttely ke 
15.3.- ke 29.3. (Rakentaminen ti 14.3., purku 
to 30.3.). Kädentaitojen näyttely pe 31.3. - to 
13.4. (Rakentaminen to 30.3., purku to 13.4. 
näyttelyajan päättymisen jälkeen).

Kalanti
Kädentaitojen näyttely Kalannin kirjastossa 3.5.-
23.5. Näyttely on avoinna kirjaston palveluaikoi-
na ke, to, pe 10-16, ti 13-19. Rakentaminen ti 2.5. 
klo 12 alkaen, purku ke 24.5. klo 10 alkaen. 

Pyhäranta
Rohdaisten koululla su 16.4. klo 11-15. Näyt-
telyn pystytys la 15.4. klo 11 alkaen ja purku 
sunnuntaina heti näyttelyn jälkeen.

Taivassalo
Taivassalon kirjasto 3.4. – 28.4. Avoinna päivit-
täin kirjaston ja omatoimikirjaston aukioloai-
koina.

Kustavi
Kustavin kunnantalon valtuustosali 18.4.-22.4. 
Näyttelyä rakennetaan ma 17.4. klo 10 alkaen, 
ensin kuvataiteilijat, sitten muut klo 12 eteenpäin. 
Näyttely on avoinna kunnantalon aukioloaikoina 
klo 9-15 ja viikonloppuna la klo 10-15. Näyttelyn 
purku ma 24.4. klo 10-14.

Vehmaa
Vehmaan kirjasto 5.4.-27.4. Näyttely on avoin-
na kirjaston aukioloaikoina, ma sekä ke-pe klo 
12.00-19.00. Näyttelyn rakentaminen ti 4.4. klo 13 
alkaen. Näyttelyn purku pe 28.4. klo 12 alkaen.

Kuvataidekoulujen ja käsityökoulun näyttelyt

Laitila 
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun sekä Laitilan 
käsityökoulun yhteisnäyttely pidetään touko-
kuussa Laitilan kirjastossa, avajaiset ma 8.5. klo 
17.30. Näyttely jatkuu 31.5. saakka. 

Uusikaupunki
Lasten ja nuorten kuvataidekoulun kevätnäyt-
tely Kulttuurikeskus Crusellissa to 20.4. - pe 5.5. 
(Rakentaminen ma 17.- ti 18.4., avajaiset to 20.4. 
klo 18, purku pe 5.5. klo 16 jälkeen).
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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 peruskäyttö-
taidot 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.

Taide- ja taitoaineet

Käytännön taidot

Liikunta

Kielet

Sanataide
Lukupiiri, teemana runot      1106740

 » Etäopetus 
 » Ti 18.00–18.45 
 » 17.1.–25.4 
 » FM Marja-Liisa Mutka
 » Kurssimaksu 10 € 
 » Ilm. päättyy 10.1.

Tutustutaan runoilijoihin ja heidän teoksiinsa. Kokoontuminen 
etänä Zoom-yhteydellä.

Syksyltä jatkuva sanataiteen kurssi, mukaan voi ilmoittautua 
uusiakin opiskelijoita:

Monin sanoin  
-kirjoittajapiiri               1106732

 » Etäopetus Ke 11.1. klo 17.30–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Everyday English 3          1203732

 » Etäopetus 
 » Ma 17.15–18.45 
 » 16.1.–17.4 
 » FM Terttu Viinikkala 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 9.1.

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 jatketaan kappaleesta 6. Taitotaso A2.

Everyday English 4          1203742

 » Etäopetus 
 » Ma 19.00–20.30 
 » 16.1.–17.4 
 » FM Terttu Viinikkala 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 9.1.

Sopii englantia neljä viisi vuotta opiskelleille tai vastaavat tie-
dot omaaville. Kurssilla syvennetään kielen perusrakenteiden 
osaamista sekä laajennetaan sanavarastoa. Oppitunnit pidetään 
maanantaisin verkossa Zoomin välityksellä. Ennen kurssin alkua 
saat sähköpostitse aloitusohjeet ja linkin, josta pääset mukaan 
seuraamaan opetusta. Muista ilmoittaa sähköpostiosoite, kun il-
moittaudut! Oppikirjana Everyday English 4, Englantia aikuisille 
(Finn Lectura), josta jatketaan kappaleesta 5. Taitotaso A2-B1.

Saksan alkeet            1204711

 » Etäopetus 
 » To 17.30–19.30 
 » 19.1.–23.3 
 » FM Annika Pelto 
 » Kurssimaksu: 28 €  
 » Ilm. päättyy 12.1.

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. 
Samalla tutustutaan saksankielisten maiden kulttuuriin ja elä-
mänmenoon. Oppitunnit pidetään torstaisin verkossa Zoomin 
välityksellä. Ennen kurssin alkua saat sähköpostitse aloitusohjeet 
ja linkin, josta pääset mukaan seuraamaan opetusta. Muista il-
moittaa sähköpostiosoite, kun ilmoittaudut! Oppikirjana Hallo! 1, 
Saksaa aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A1. 

Kaaos haltuun - hyvinvointia  
järjestämällä           2198712

 » Etäopetus 
 » Ti 17.30–20.00 
 » 17.1.–11.4 
 » Ratkaisukeskeinen valmentaja, LCAF-coach  

Koulutettu ammattijärjestäjä Nina Päivinen 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 11.1.

Miltä kotisi tavarahallinta tuntuu? Onko koti päällisin puolin siisti, 
mutta kaapit pursuavat tavaraa eikä varastotilakaan oikein tahdo 
riittää? Ovatko tavarat vallanneet jo pöytätasotkin ja erilaisia ka-
soja ja nyssäköitä löytyy sieltä täältä? Löydätkö helposti etsimäsi 
tavarat vai onko helpompi käydä ostamassa kaupasta uusi? Kaa-
os haltuun -kurssi on matalankynnyksen tavarahallinnan kurssi, 
oli sinulla kotonasi sitten paljon tai vähän tavaraa! Kurssi kokoon-
tuu verkossa Zoom-alustalla. Kurssin avulla löydät keinoja kodin 
tavaramäärän hallintaan ja järjestämiseen. Opit ymmärtämään, 
miksi tavarat ovat ehkä päässeet yliotteeseen kotonasi ja saat 
keinot ottaa kotisi taas haltuusi tavaroilta. Kurssin alussa asetam-
me jokaiselle omat tavoitteet, mitä kohti edetään askel askeleelta 
kotona tehtävien tavarahallinnan töiden parissa kurssipäivien vä-
liajalla. Kurssi sukeltaa hieman pintaa syvemmälle, jotta saamasi 
opit jäävät sinulle uusiksi tavoiksi ja rutiineiksi. Kurssi on vertais-
tuellinen ja luottamuksellinen. Opit viedään heti käytäntöön. 
Kurssi sisältää tehtäviä niin kurssi-iltoina kuin välipäivinäkin, jotta 
saat kurssista kaiken hyödyn irti.

Painonhallintaa ja hyvinvointia 
kevät                      8301722

 » Etäopetus 
 » Su 13.30–14.30 
 » 22.1.–23.4
 » PT Tomi Laitamäki 
 » Kurssimaksu: 22 €  
 » Ilm. päättyy 12.1. 

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.

Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:
Mukaan voi ilmoittautua vielä uusiakin opiskelijoita.

Pilates alkeita ja  
perustaso 1                  8301702

 » Etäopetus Ti 10.1. klo 16.00–17.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Lattarimix                  8301703

 » Etäopetus To 12.1. klo 18.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

Pilates perustaso 1                8301704

 » Etäopetus To 12.1. klo 19.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

Lempeä aamupilates              8301705

 » Etäopetus Su 15.1. klo 10.00–11.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

Kahvakuula                      8301708

 » Etäopetus To 12.1. klo 15.00–15.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

nilkkaa ja jalkaterää vahvistava 
harjoittelu                              8301710

 » Etäopetus Ti 10.1. klo 18.15–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 €

ryhti ja kehon kannatus       8301711

 » Etäopetus Ti klo 18.15–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 €

Liikkuvuus ja syvävenyttely  8301712

 » Etäopetus Ti 10.1. klo 19.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 19 €

Sunnuntai-illan dynaaminen  
jooga               8301713

 » Etäopetus Su 15.1. klo 17.45–18.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 17,50 €

Lempeä jooga              8301714

 » Etäopetus Su 15.1. klo 19.00–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Treenaa personal  
trainerin kanssa             8301715

 » Etäopetus Su 15.1. klo 14.45–15.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €
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LAITILA
Historia, kulttuuri, 
yhteiskunta, luonto

Historia

Musiikki

Kulttuuri ja luonto

Perinnepiiri           1301120

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

Elise Erämaa 
 » Kurssimaksu: Kevät 15 €

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. 

Luento: Mauno Koiviston  
Turun vuodet           1301132

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 13.2. 
 » Professori emeritus Timo Soikkanen 
 » Luentomaksu: 6 €

Turun yliopiston poliittisen historian emeritusprofessorin Timo 
Soikkasen luennolla käsitellään myöhemmän presidentin Mau-
no Koiviston Turun vuosia: syntymä, perhe, kouluaika, lukuisat 
työpaikat, sotaretki, opiskelu, harrastukset, politikointi, monet 
ulkomaanmatkat, väittely, seurustelu ja valinta yliopiston assis-
tentiksi. Mauno Koiviston tie oli avoinna sosiologian professoriksi 
ja jalka kunnallispolitiikassa. Kesällä 1957 Koivisto seisoi kolmen 
tien risteyksessä. Hänen tekemänsä ratkaisu on Suomen histori-
aa.

Luento: Laskiaisesta  
pääsinpäivään. Kevätkauden  
ruokakulttuurihistoriaa        1301135

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 28.2. 
 » FM, opettaja Marja Tanhuanpää 
 » Luentomaksu: 6 € 

Tällä luennolla tutustumme kevätkauden ruokaperinteisiin. Me-
nemme ajassa taaksepäin hernekeiton ja mämmin historiaan. 
Kuulemme myös rasvarieskoista ja läskipannukakuista sekä lau-
tasenkokoisista nauriista. Saamme myös tietää, miksi pääsiäis-
muna on punainen. Luento on suunnattu kaikille kiinnostuneille, 
luentomaksun 6 e voi maksaa myös paikan päällä. 

Luento: Tyttöjen elämää  
1700-luvulla                   1301136

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 8.3. 
 » FT, tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija  

Henna Karppinen-Kummunmäki 
 » Luentomaksu: 6 €

Luennolla käsitellään eliitin tyttöjen elämää 1700-luvulla. Kasva-
minen ja aikuistuminen ovat olleet vaikeita prosesseja halki vuo-
sisatojen. Puitteet ja maailma muuttuvat aikojen saatossa, mutta 
tietyt perusasiat yllättävän vähän. Tutustumme niin arjen askarei-
siin kuin leikkeihin ja huveihin, opiskeluun, kahnauksiin sisarus-
ten ja vanhempien kanssa kuin nuoren ensimmäisiin sydänsurui-
hin. FT Henna Karppinen-Kummunmäki on kulttuurihistorioitsija 
ja väitellyt 1700-luvun tyttöyden kokemuksesta.  

Luento: naisten arjen historiaa 
maalla ja kaupungissa          1301137

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 13.3. 
 » Museolehtori, FM Tiina Hero 
 » Luentomaksu: 6 €

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

Luento: Laitilan arkeologiset  
aarteet                   1301140

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 12.4. 
 » FM, kotiseutuneuvos Jukka Vehmas 
 » Luentomaksu: 6 €

Laitilasta on aikojen kuluessa saatu talteen suuri määrä esihistori-
allisia esineitä. Parhaiten on edustettuna rautakausi, mutta myös 
kivikaudelta on merkittäviä löytöjä. Esineitä on saatu talteen sekä 
arkeologisista kaivauksista että irtolöytöinä eri puolilta Laitilaa, ja 
ne on konservoitu ja tutkittu museoalan ammattilaisten toimesta. 
Luennolla esitellään Laitilan hienoimpia ja harvinaisimpia löytöjä 
sanoin ja kuvin. Luento toteutetaan yhteistyössä Laitilan Kulttuu-
riseura Walon kanssa, joka kokoaa aarrekuvat seinätauluksi. 

Seminaari: Kodjalan kadonneen 
kirkon kintereillä        1301138

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ke 17.30–21.00 
 » 29.3. 
 » Eri asiantuntijoita 
 » Ei seminaarimaksua

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää yhteistyössä 
Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki ry:n kanssa yhden illan 
seminaarin, jonka aikana saadaan tuoreita tietoja Kodjalan 
kirkkotutkimuksen uusimmista vaiheista.
Illan ohjelma:
Klo 17.30 Timo Rantanen Kodjalan kirkkotutkimuksen tuki 
ry: Kodjalan kirkkotutkimus, kuinka kaikki sai alkunsa?
Klo 18 Geologi ja arkeologian tohtorikoulutettava Jussi 
Kinnunen, arkeologia, Turun Yliopisto: ”Kodjalan Lukkalan 
pihamaan kajoamattomat tutkimukset 2021-2022.”
Klo 19 Arkeologi ja yliopisto-opettaja Juha Ruohonen, ar-
keologia, Turun Yliopisto: ”Ravattulan Ristimäki ja keskiai-
kaiset kirkkomaat.”
Klo 20 Professori Georg Haggren, arkeologia, Turun Yli-
opisto: ”Vakka-Suomen keskiaikaiset seurakunnat ja kir-
konpaikat.”
Seminaarissa ei ole pääsymaksua ja se on avoin kaikille 
kiinnostuneille.

Luento: Sisilialainen keittiö 1302130

 » Laitilan kaupungintalo 
 » La 10.30–12.00 
 » 21.1. 
 » FM Heidi Amedeo 
 » Luentomaksu: 6 €

Sisialainen keittiö on maukkaita ruokia ja vahvoja makuja pullol-
laan, eikä ihme! Aurinkoisessa ja lämpimässä ilmastossa kasvavat 
niin maukkaat hedelmät kuin vihanneksetkin ja Etnan tuliperäi-
sestä maasta saadaan aromikkaita viinejä. Monet eri valloittajat 
ovat vuosien saatossa jättäneet jälkensä saaren ruokakulttuuriin. 
Yksi sisilialaisen keittiön tärkeimmistä raaka-aineista on myös olii-
viöljy, josta kuulet luennolla lisää ja saat maistiaisia laadukkaista 
öljyistä. Tervetuloa makumatkalle Sisiliaan!

Muskari aamuryhmä          1101109

 » Padon yhteistalo 
 » Ke 10.00–10.45 
 » 18.1.–12.4.
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja Johanna 

Kaarto 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 11.1.

Tässä ryhmässä lapsi tutustuu yhdessä vanhempansa kanssa mu-
siikin kieleen ja maailmaan laulun, soiton, liikkeen ja kuuntelun 
avulla. Opetus etenee vuodenaikoja ja juhlia mukaillen. 

Lapsikuoro Ukrainan värit, 
Дитячий хор «Барви  
України»                     1101116

 » Kappelimäen koulu 
 » To 18.00–19.00 
 » 19.1.–11.5. 
 » Laulu- ja kuoroalan mestarimetodisti  

Iryna Varavina 
 » Kurssimaksu: 30 €  
 » Ilm. päättyy 19.1.

Kuoro ukrainalaisille lapsille. Laulaen ylläpidetään omaa kulttuu-
ria ja kieliä. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja lau-
luihin. Kurssille voi ilmoittautua myös paikan päällä. Opetuskieli 
ukraina.

Створення хору «Барви України» сприяла певна мета і за-
вдання: Відродження, збереження і розвиток національної 
культури, популяризація української народної пісні; Популя-
ризація художнього слова,української народної та сучасної 
музики ідейно – патріотичного спрямування; Підтримка тала-
новитихукраїнськихдітей; Естетичне виховання; Формування 
творчого потенціалу підростаючого покоління; Знайомство 
з культурою та традицією фінського народу, вивчення фін-
ськихпісень; Виступ у концертах , проведення традиційних 
українських свят. 

Aikuisten kuoro Ukrainan värit, 
дорослий хор «Барви  
України»                     1101117

 » Kappelimäen koulu 
 » La 10.30–12.00 
 » 21.1.–13.5. 
 » Laulu- ja kuoroalan mestarimetodisti  

Iryna Varavina 
 » Kurssimaksu: 35 €  
 » Ilm. päättyy 14.1.

Kuoro ukrainalaisille aikuisille. Laulaen ylläpidetään omaa kult-
tuuria ja kieliä sekä käsitellään sodan aiheuttamia tunteita ja aja-
tuksia. Lisäksi tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja lauluihin. 

Taito- ja taideaineet

Luento: Vakka-Suomen  
luontokohteet            1302130

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 7.3. 
 » Tietokirjailija Antti Karlin 
 » Luentomaksu: 6 € 

Vakka-Suomen luontokohteet -luennolla esitellään, mikä on Vak-
ka-Suomi, alueen korkeimmat kohdat, alueen joet ja suot sekä 
lehdot. Kunnittain tarkistellaan myös luontopolut ja erikoiset 
luontokohteet. 
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         Kuviskurssi  
erityisryhmille                   1103140

 » Palke 7 
 » To 10.00–11.30 
 » 19.1.–27.4. 
 » Kuvataiteilija, kuvataideterapeutti Tuula Kallas 
 » Kurssimaksu: 20 € (40 €)
 » Ilm. päättyy 12.1.

Erityistä tukea tarvitsevien kuviskurssille ovat tervetulleita kaikki 
taiteen tekemisestä kiinnostuneet. Voit olla vasta-alkaja tai ku-
vataidetta jo aiemmin harrastanut. Henkilökohtaista avustajaa 
tarvitsevalla täytyy olla avustaja mukana. Kurssin päätteeksi pi-
detään taidenäyttely. Kurssimaksu sisältää materiaalin. 

Pastellimaalauskurssi            1103150

 » Varppeen koulu 
 » La 10.00–14.00 
 » 4.3.
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 13 € 
 » Ilm. päättyy 24.2.

Tule tutustumaan kuivapastellien maailmaan! Pastellimaalaus 
on tekniikka, jossa yhdistellään herkkää piirustusviivaa ja maa-
lausmaista otetta. Kuivapastelliliidut ovat monipuolinen ilmai-
suväline sekä pehmeään, utuiseen maalausjälkeen että terävään, 
reippaaseen ilmaisuun. Teemana kurssilla kasvit ja kukat, mallina 
oikeita kasveja. Omat tarvikkeet. Opettaja kertoo tarvittavista vä-
lineistä ennen kurssin alkua. Lyhytkurssi. 

Suomen kuvataiteen päivän  
maalauskurssi                   1103151

 » Walon talo, autopaikoitus Kappelimäen koulun 
pihalla 

 » Ma 11.00–18.00 
 » 10.7. 
 » Kuvataiteilija, FM Ulla Kivimäki 
 » Kurssimaksu: 14 € 
 » Ilm. päättyy 21.6.

Helene Schjefbeckin syntymäpäivää vietetään maalaustapah-
tuman merkeissä maanantaina 10. heinäkuuta klo 11-18 Walon 
talolla ja sen kauniissa pihapiirissä. Päivän kestävän kurssin aika-
na saadaan ohjausta eri maalausmenetelmiin, tekniikoihin ja per-
soonallisiin ilmaisukeinoihin. Sopii kaiken tasoisille maalareille. 
Tarvittaessa värejä ja maalaustarvikkeita voi ostaa paikan pääl-
tä. Omat eväät mukaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Laitilan 
Kulttuuriseura Walon kanssa. Lyhytkurssi.
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LAITILA
Kurssille voi ilmoittautua myös paikan päällä. Opetuskieli ukraina.

Завдання та мета створення хору «Барви України»: Виявляти 
і підтримувати талановитихлюдейта молодь увокально-хоро-
вому мистецтві; Стимулювати до розвитку талантівта шляхом 
музичного мистецтва допомагати у психологичних пробле-
мах зв’язаних з війною в Україні; Виступ у концертах , прове-
дення традиційних українських свят; Знайомство з культурою 
та традицією фінського народу, вивчення фінськихпісень

Hengellisen kevyen musiikin  
lauluryhmä                     1101149

 » Padon yhteistalo 
 » La 11.00–12.30 (kerran kuukaudessa)
 » 11.2., 11.3., 8.4. ja 6.5. 
 » Muusikko, musiikkileikkikoulunopettaja  

Johanna Kaarto 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 3.2.

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

Syksyltä jatkuvat musiikin kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusia opiskelijoita.

Vauvamuskari                      1101110

 » Padon yhteistalo Ke 11.1. klo 9.00-9.45
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

         Musiikkipiiri  
erityisryhmille                      1101120

 » Palke 7 Ti 10.1. klo 14.15–15.15
 » Kurssimaksu: Kevät 11 € (22 €)

Pelimannit                      1101125

 » Opistotalo Pe 13.1. klo 18.00–19.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

Laitilan soittokunta            1101141

 » Opistotalo Ma 9.1. klo 18.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 36 €

Mieskuoro              1101142

 » Varppeen koulu Ma 9.1. klo 17.45–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 32 €

Viihdekuoro Bolero            1101143

 » Kappelimäen koulu Ti 10.1. klo 18.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 36 €

Kivijärven Hupikööri             1101144

 » Kivijärven Puustelli Ke 11.1. klo 18.00–19.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

Sota-ajan lauluja             1101145

 » Opistotalo To 19.1. klo 16.00–17.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Ukulele                   1101150

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 16.30–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

Kitaransoitto                 1101151

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 18.00–19.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

Sähkökitaransoitto               1101152

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 15.00–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 112 €

Aikuisten bändisoitto  
Wakkarit                         1101165

 » Kaariaisten koulu Ti 10.1. klo 17.00–20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 32 € 

Kaivolan kesäteatteri            1102104

 » Varppeen koulu ja Kaivolan kesäteatteri 
 » To 17.00–20.00, Su 13.00–16.00 
 » 5.2.–30.6. 
 » Emmi Lovén 
 » Kurssimaksu: 56 € 

Kurssilla tehdään teatteri-ilmaisun harjoitteita ja valmistetaan 
musiikillinen komedianäytelmä kesäksi 2023 Kaivolan kesäteat-
teriin. Näytelmän ensi-ilta on su 2.7.2023. Huom! Ryhmä on jo 
täynnä, siihen ei oteta uusia kurssilaisia.

Esiintymistaidon kurssi         1102110

 » Poukan talo 
 » Su 11.00–14.30 
 » 5.3.-19.3. ja 16.4.-30.4. 
 » Lauri Löytökoski 
 » Kurssimaksu: 35 € 
 » Ilm. päättyy 24.2. 

Kurssilla harjoitellaan kehollista ilmaisua (esiintymistapaa ja 
näyttelemistyyliä) käyttämällä apuna miimisiä harjoituksia sekä 
Sotkan muna -esityksen näytelmätekstiä ja taustavideoita. Har-
joitteita tehdään ”oman” hahmon kautta. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat näyttämötaiteen 
kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusia opiskelijoita.

Teatteritaiteen perusopetus 
7-11-vuotiaille                         1102101

 » Kappelimäen koulu Ma 9.1. 16.00–17.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Huom! Kurssille tarvitaan lisää osallistujia, joten hyppää rohkeas-
ti mukaan suuriin seikkailuihin eri roolien, tarinoiden ja satujen 
avulla!

Teatteritaiteen perusopetus  
alkaen 12 vuotta               1102103

 » Kappelimäen koulu Ma 9.1. 17.30–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 45 €

näyttämötaide

Kuvataiteet

Koululaisten kesäkuvis 1  1103109

 » Varppeen koulu 
 » Ma, ti ja ke 10.00–14.00 
 » 5.–7.6. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 27 € 
 » Ilm. päättyy 29.5.

Koululaiset pääsevät kesän aluksi piirtämään, maalaa-
maan ja muovailemaan kesäisiä taideteoksia. Välillä syö-
dään eväät ja käydään tuulettumassa puistossa. Materiaa-
limaksu sisältyy hintaan. Lyhytkurssi. 

Koululaisten kesäkuvis 2  1103110

 » Varppeen koulu 
 » Ma, ti ja ke 10.00–14.00 
 » 12.–14.6. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 27 € 
 » Ilm. päättyy 5.6.

Koululaiset pääsevät 
kesän aluksi piirtämään, 
maalaamaan ja 
muovailemaan kesäisiä 
taideteoksia. Välillä 
syödään eväät ja käydään 
tuulettumassa puistossa. 
Omat eväät mukaan! 
Materiaalimaksu sisältyy 
hintaan. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kuvataiteen kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin opiskelijoita jos 
kurssilla on tilaa.

Kuvataidekoulu  
4-5-vuotiaille            1103102

 » Varppeen koulu Ti 10.1. klo 16.15-17.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Kuvataidekoulu  
6-7-vuotiaille            1103103

 » Varppeen koulu Ti 10.1. klo 17.15-18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Kuvataidekoulu  
8-9-vuotiaille            1103104

 » Varppeen koulu Ti 10.1. klo 18.15-19.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 43 €

Kuvataidekoulu 9-13-vuotiaille, 
ryhmä A              1103107

 » Varppeen koulu Ke 11.1. klo 16.30-17.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 43 €

Kuvataidekoulu 9-13-vuotiaille, 
ryhmä B              1103108

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 16.30-17.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 43 €

Tiistain taidesoppi           1103111

 » Varppeen koulu Ti 10.1. klo 18.00-20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Torstain taideverstas           1103112

 » Kappelimäen koulu To 12.1. klo 15.00–17.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 33 €
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Tanssi

Sanataide

Käden taidot

öljyvärimaalaus            1103113

 » Varppeen koulu Ke 11.1. klo 17.30–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 38 €

Ikonimaalaus            1103118

 » Varppeen koulu Ke 11.1. klo 16.30–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 36 €

Taidegrafiikka            1103121

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 17.30–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 38 €

Ukrainalaisten lasten tanssikurssi, 
Танцювальний курс для 
Українських дітей                   1105115

 » Kappelimäen koulu 
 » La 10.30–11.30 
 » 21.1.–13.5. 
 » Vladyslava Bukhtiak 
 » Kurssimaksu: 30 € 
 » Ilm. päättyy 21.1. 

Kurssilla tanssitaan ukrainalaisia kansantansseja modernilla tyy-
lillä. Opetuskieli on ukraina. Kurssille voi ilmoittautua myös pai-
kan päällä. 

(Стилізований танець) Українські народні танці у поєднанні з 
сучасним стилем. 

Ukrainalaisten aikuisten tanssi-
kurssi, Курс Українських танців 
для доросли                    1105130

 » Kappelimäen koulu 
 » La 11.30–12.30 
 » 21.1.–1.4. 
 » Vladyslava Bukhtiak 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 21.1.

Kurssilla tanssitaan ukrainalaisia kansantansseja modernilla tyy-
lillä. Opetuskieli on ukraina. Kurssille voi ilmoittautua myös pai-
kan päällä. 

(Стилізований танець) Українські народні танці у поєднанні з 
сучасним стилем.

Syksyltä jatkuvat tanssin kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusia opiskelijoita.

Baletti alkaen 12 v.            1105100

 » FinnLamex-halli Ma 9.1. klo 16.45–17.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 85 €

Baletti 9-11-v.              1105101

 » FinnLamex-halli Ma 9.1. klo 17.45–18.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 85 €

Baletti alkaen 10 v.             1105102

 » FinnLamex-halli To 12.1. klo 18.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 85 €

Satubaletti 5-6-v.             1105103

 » FinnLamex-halli Ke 11.1. klo 16.45–17.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 75 €

Satubaletti 3-4-v.             1105104

 » FinnLamex-halli Ke 11.1. klo 17.30–18.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 75 €

Baletti 7-9-v.               1105105

 » FinnLamex-halli Ke 11.1. klo 18.15–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 75 €

Dance mix alkaen 11 v.          1105107

 » FinnLamex-halli Ma 9.1. klo 18.45–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 85 €

Dance mix 7-12 v.           1105108

 » FinnLamex-halli Ke 11.1. klo 19.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 85 €

Dance mix alkaen 9 v.          1105109

 » FinnLamex-halli To 12.1. klo 19.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 75 €

Dance Mix 4-7-v.            1105110

 » FinnLamex-halli To 12.1. klo 17.15–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 70 €

Aikuisbaletti            1105120

 » FinnLamex-halli Ma 9.1. klo 19.45–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 45 €

Kirjailijavierailu Essi Paju alias  
Päivi Lukkarila                   1106141

 » Laitilan kirjasto 
 » Ti 17.30–18.30 
 » 28.3. 
 » Kirjailija Päivi Lukkarila 
 » Ei kurssimaksua

Essi Paju alias Päivi Lukkarila on Tampereella asuva kirjailija ja suo-
men kielen opettaja. Ristimänimellään hän kirjoittaa lasten- ja nuor-
tenkirjoja ja Essi Paju-nimellä viihdekirjoja aikuisille. Tilaisuus on 
maksuton ja se järjestetään yhteistyössä Laitilan kaupunginkirjas-
ton kanssa. Tervetuloa, erillinen ilmoittautuminen ei ole pakollista.

Lapsi-aikuinen:  
Lumiukkopurkki                   1104121

 » Varppeen koulu
 » La 12.00–15.00 
 » 28.1. 
 » Käsityöyrittäjä Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 20.1.

Tarkoitettu lapsi-aikuinen parille. Ilmoittaudu aikuisen tiedoilla. 
Tehdään lasipurkista lumiukko. Kierrätys kunniaan! Huovutetaan 
pää suomenlampaan villasta (kolmiulotteisen esineen päälle 
huovuttaminen), sekä kädet ja porkkananenä (huovutetaan 
pallot, neulaamalla ja vedellä huovuttamalla). Mukaan pyyhe ja 
matala vesiastia esim. pesuvati, sekä valkoisia nameja. Vaahto-
karkit purkkiin hyviä!? Jos kurssilla ihan pieniä lapsia, kannattaa 
mukaan ottaa myös eväät ja vaihtovaatteet! Tarvikemaksu 10€, 
maksu Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. Lyhytkurssi.

Keppihevonen  
huovuttamalla                   1104122

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 18.–19.3. 
 » Neulahuovutustaiteilija Helena Heinonen 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 10.3.

Aikuinen & lapsi -kurssi. Ilmoittaudu aikuisen tiedoilla. Kurssilla tu-
tustutaan villaan ja huovutetaan oma keppihevonen. Huovutettu 
keppihevonen on ihanan pehmeä ja ainutlaatuinen! Osallistujille 
lähetetään tarvikelista lähempänä kurssia. Joitakin materiaaleja 
voi ostaa kurssilla myös opettajalta. Aikuinen ja lapsi -pari huovut-
tavat yhdessä ja maksavat yhden kurssimaksun. Lyhytkurssi.

Ommellaan vaatteita arkeen 1104125

 » Kappelimäen koulu
 » Ti 17.30–20.30 
 » 17.1.–14.2. 
 » kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 10.1.

Tule mukaan ompelemaan uutta itsellesi tai perheellesi. Opetel-
laan yhdessä niin kaavojen piirtämistä kuin saumurilla ja kaksois-
neulalla ompelua. Kankaat on hyvä kastella etukäteen eli kutistaa 
valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavoja, joten aloittelevatkin om-
pelijat voivat tulla mukaan. Lyhytkurssi.

Ommellaan kaarituettomat  
rintaliivit omilla mitoilla       1104126

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 11.–25.3. 
 » Hilma Larkela 
 » Kurssimaksu: 30 €
 » Ilm. päättyy 3.3.

Haluaisitko oppia itse kaavoittamaan vaatekaappisi ihanimmat 
alusvaatteet? Sukeltamalla omien mittojen ja kaarituettomien 
liivien maailmaan ei alusvaatelaatikkosi ole enää koskaan tyhjä, 
saati tylsä! Rintaliivien valmistamiseen ja oman kaavasi piirtämi-
seen et tarvitse ihmeellisiä pohjataitoja, kunhan olet kotonasi 
mittanauhan kanssa, et pelkää taskulaskinta ja olet ommellut 
jonkin verran. Nyt rohkeasti mukaan hullaantumaan lempeistä 
alusvaatteista! Mukaan oma mittanauha, laskin, pitkä viivoitin, 
kaavapaperia, kyniä, sakset, teippiä, muistiinpanovälineet. Liivi-
en materiaalipaketti opettajalta, 10 €. Kokoontumiset 11.-12.3. ja 
25.3. Lyhytkurssi.

Ommellaan kevättakki          1104128

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 17.30–20.30 
 » 30.1.–13.3. 
 » kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 30 € 
 » Ilm. päättyy 23.1.

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

rautalankatyöt           1104136

 » Varppeen koulu
 » La 10.00–16.00 
 » 1.4. 
 » Salla Axelin 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 24.3.

Keväisellä rautalankakurssilla väännetään erilaisista metallilan-
goista ja -verkosta oman valinnan mukaan mm. kransseja, koreja, 
pieniä koristeita, ripustuskoukkuja ja servettirenkaita. Tarvikkeet: 
Eripaksuisia rauta- ja metallilankoja (esim. 0,7mm / 1,5mm / 
2mm), koristeita kuten helmiä, nauhoja, höyheniä. Perusrautalan-
koja saa rautakaupasta, erilaisia värillisiä lankoja ja esim. alumii-
nilankaa askarteluliikkeistä. Työvälineet: Kolmet pihdit (leikkurit, 
lattapihdit puristamiseen ja pyöröpihdit) Lyhytkurssi.

Selluloosakuitujen värjäys  
kasviväreillä           1104144

 » Kauppilan umpipihamuseo 
 » La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45 
 » 6.–7.5. 
 » Heidi Palm 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 28.4.

Opetellaan kasvikuiduille sopivat työmenetelmät esikäsittelystä 
viimeistelyyn. Yleisimpien tuontivärien lisäksi tutustumme pai-
kallisiin värikasveihin. Mikäli toivot jotain tiettyä kasvia, tai ha-
luat ottaa mukaan omia värikasveja, otathan etukäteen yhteyttä 
opettajaan. Tämä kurssi keskittyy puuvillan ja pellavan värjäämi-
seen, mutta myös hamppua, juuttia ja muita kasviperäisiä kuituja 
voidaan kokeilla. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle käytön 
mukaan. Lyhytkurssi.

Luonnonväreillä värjäys       1104147

 » Kauppilan umpipihamuseo 
 » La 10.00–16.45, Su 10.00–16.45 
 » 20.–21.5. 
 » Heidi Palm 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 12.5.

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.
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Käsityökahvila  
maahanmuuttajille                 1104148

 » Entisen neuvolan tilat, Sairaalantie 2
 » La 11.45–14.00 
 » 14.1.–18.3. 
 » Vaatturi Terhi Manni 
 » Ei kurssimaksua 
 » Ilm. päättyy 14.1.

Tule korjaamaan vaatteita ja ompelemaan uusia. Käytössä om-
pelukone, saumuri, kaavalehtiä ja tarvikkeita. Myös ohjausta saa-
tavilla. Mahdollisuus tutustua pitsinnypläykseen ja aloittaa uusi 
harrastus. Käsityökahvila kokoontuu viisi kertaa kevään aikana: 
14.1., 21.1., 4.2., 4.3. ja 18.3. Ei kurssimaksua, ei ennakkoilmoittau-
tumista. Toteutetaan yhteistyössä SPR Laitilan osaston ja Hiekan 
Säätiön kanssa.

Lasinsulatus kevät                 1104152

 » Varppeen koulu
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
 » 4.–5.2. 
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
 » Kurssimaksu: 26 €
 » Ilm. päättyy 27.1.

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

Melkein kaikkea lasista,  
kevät                           1104153

 » Varppeen koulu
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
 » 4.–5.3. 
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
 » Kurssimaksu: 26 € 
 » Ilm. päättyy 24.2.

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

Kukkasidonta                1104154

 » Kukka ja Lahja JonnaHanna
 » To 17.30–20.30 
 » 19.–26.1. 
 » Johanna Kantonen 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 12.1.

Kahden kerran kukkasidontakurssilla opetellaan vetäjän opas-
tuksella kukkakimpun perustekniikkaa ja leikkokukkien käsitte-
lyä. Kurssi sopii aloittelijoille, ei tarvita aikaisempaa kokemusta 
kimppujen teosta. 1. kerralla teemme tulppaaneista kimppuja ja 
2. kerralla käytämme neilikkaa ja muita leikkokukkia. Tarvikemak-
su käytetyn materiaalin mukaan. Lyhytkurssi.

Koululaisten kesäkässää 1 1104157

 » Varppeen koulu
 » Ke 10.00–14.00, To 10.00–14.00,  

Pe 10.00–14.00 
 » 7.–9.6. 
 » Artenomi Heljä Saloma 
 » Kurssimaksu: 27 € 
 » Ilm. päättyy 31.5. 14.00

Kesäkässässä ollaan Retkellä. Kuvioidaan kangasta, om-
mellaan ompelukoneella ja tutustutaan villaan. Ota mu-
kaan omat eväät ja iloinen mieli. Tarvikemaksu sisältyy 
kurssimaksuun. Lyhytkurssi.

Koululaisten kesäkässää 2 1104158

 » Varppeen koulu
 » Ma 10.00–14.00, Ti 10.00–14.00,  

Ke 10.00–14.00 
 » 12.–14.6. 
 » Artenomi Heljä Saloma 
 » Kurssimaksu: 27 € 
 » Ilm. päättyy 5.6. 14.00

Kesäkässässä ollaan Retkellä. Kuvioidaan kangasta, om-
mellaan ompelukoneella ja tutustutaan villaan. Ota mu-
kaan omat eväät ja iloinen mieli. Tarvikemaksu sisältyy 
kurssimaksuun. Lyhytkurssi.

Kukka-asetelmat               1104155

 » Kukka ja Lahja JonnaHanna
 » Ma 17.30–20.30 
 » 30.1.–6.2. 
 » Johanna Kantonen 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 23.1.

Kahden kerran kurssi, jossa tutustutaan kukkasienen käyttöön. 
Teemme erilaisia kukka-asetelmia astioihin ja tekniikkana on 
kukkasieni. Aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla. Tarvikemaksu 
käytetyn materiaalin mukaan. Lyhytkurssi.

Kesäinen kehruupäivä           1104156

 » Kauppilan umpipihamuseo 
 » La 10.00–16.00 
 » 10.6. 
 » Käsityöläinen ja lampuri Anneli Laurila 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 2.6.

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. Lyhytkurssi

Luova makramee                     1104159

 » Kappelimäen koulu
 » Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00 
 » 3.–4.2. 
 » liikunnanohjaaja Emilia Andersson 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 27.1.

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.

Viiluintarsiapuutyö                 1104170

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 28.1.–12.2. 
 » Kirsi Laitinen 
 » Kurssimaksu: 44 € 
 » Ilm. päättyy 20.1.

Tervetuloa kokeilemaan ohutviilutekniikalla tehtävää intarsiatyö-
tä. Kurssilaisille lähetetään ennen kurssia tarvikelista, viilut ynnä 
muun tuo opettaja. Materiaalimaksu 15€ maksetaan opettajalle. 
Tekniikka on verrattain yksinkertainen, mutta opittavaa on. Aluksi 
tehdään pieni mallityö, että saadaan perusasiat selville, sitten voi 
tehdä omaa työtä, joka voi olla lähes mitä vain. Kompassiruusu- ja 
shakkilautatyöt myös mahdollisia, niihin on omat niksinsä. Lisää 
asiasta esim. kurssiopettajan kotisivuilta kimalainen.fi. Kokoontu-
miset 28.-29.1. ja 11.-12.2. Lyhytkurssi.

Astiakorupaja                      1104173

 » Varppeen koulu
 » La 13.00–16.00 
 » 4.3. 
 » Henriikka Hyttinen 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 24.2.

Astiakorupajassa voit valmistaa rikkoutuneista astioista koruja. 
Pajalla on käytössä kaikki tarvittavat työvälineet joiden avulla 
voit loihtia uniikit korut itsellesi tai lahjaksi. Ohjaajalla on mukana 
astioita, mutta voit halutessasi ottaa mukaan myös omia astioi-
tasi. Tarvikemaksu 19 €, maksetaan kurssilla opettajalle. Kurssin 
hintaan sisältyy kolme korua. Oma essu mukaan! Lyhytkurssi.

Hopealusikkakorut, kevät    1104175

 » Kappelimäen koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 15.–16.4. 
 » Korumuotoillija Mari Syren-Fawaz 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 6.4.

Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia koruja ja pieniä esineitä 
taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä. Ota 
mukaan omia lusikoita (mieluiten hopeaa). Opettajalta voi ostaa ho-
pealankaa ja -levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin. Tarvi-
kemaksu 5 € ja materiaalimaksu tehtyjen töiden mukaan. Lyhytkurssi.

Moottorisahaveiston  
peruskurssi               1104178

 » Nälkloukkan kyläkoti, Kaukka 
 » La 9.00–15.00, Su 9.00–15.00 
 » 25.3.–2.4. 
 » Timo Kulmala 
 » Kurssimaksu: 35 € 
 » Ilm. päättyy 17.3.

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.

nahan ompelu, Laitila            1104180

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 17.30–20.30 
 » 20.3.–3.4. 
 » Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 14.3.

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

Pääsiäisnoita                      1104186

 » Varppeen koulu
 » To 17.45–20.45 
 » 30.3. 
 » Käsityöyrittäjä Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 23.3.

Lentävä noita luudallansa on kiva tapa opetella huovutuksen 
perustekniikoita. Noidan muotoiluun käytetään sekä kaavalla 
huovutusta, että levyhuovutustekniikkaa. Iloinen pieni noita-ak-
kanen sopii huovutuksesta kiinnostuneille aloittelijoille ja kivaa 
puhdetyötä jo osaavalle. Mukaan kurssille pyyhe, matala vesiastia 
esim. pesuvati ja eväät jos haluaa pitää taukoa. Tarvikemaksu 10€, 
Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. Lyhytkurssi.

Tuftaus tutuksi                      1104187

 » Kappelimäen koulu
 » Ti 17.30–20.30
 » 18.–25.4. 
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 11.4.

Tuftaus on helppo, nopea ja mukava tekniikka, jossa lankoja pis-
tellään kankaaseen erityisen tuftausneulan avulla. Tuftaamalla 
voi valmistaa mm. erilaisia kodin sisustustekstiilejä kuten taulu-
ja ja tyynyjä. Kurssilla voit käyttää valmista mallia tai suunnitella 
mieleisen itse. Ja mikä parasta, tähän tekniikkaan voit erinomai-
sesti hyödyntää myös kaikkia erilaisia jämälankoja! Tervetuloa 
tutustumaan tähän iloiseen ja monipuoliseen tekniikkaan. Lyhyt-
kurssi.
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Laitila palikoilla                      1198102

 » Varppeen koulu
 » La 11.00–15.00 
 » 18.3. 
 » Palikkakouluttaja Kai Brodkin 
 » Kurssimaksu: 10 €
 » Ilm. päättyy 10.3.

Tule kokeilemaan miten Lego-palikoilla saa rakennettua tunnet-
tuja ja ehkä hieman tuntemattomia Laitilan rakennuksia sekä 
asioita jotka liittyvät Laitilaan. Ohjattu palikkalauantai, jossa on 
porukalla taatusti hauskaa. Paikalle tuodaan monenlaisia palikoi-
ta niin lapsille kuin aikuisille rakennettavaksi. Kurssi toteutetaan 
yhteistyössä Palikkatakomo ry:n kanssa. Tämä ei ole Lego -yri-
tyksen järjestämä kurssi. Kurssi sopii yli 7-vuotiaille lapsille sekä 
aikuisille. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kädentaitojen kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä muutama opiskelija jos 
kurssilla on tilaa.

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
alkavat                      1104101

 » Varppeen koulun kellari Ti 10.1. klo 15.00–16.45
 » Kurssimaksu: Kevät 62 €

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 1                     1104102

 » Varppeen koulu Ma 9.1. klo 15.15–17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 67 €

Taiteen perusopetus:  
Lasten ja nuorten käsityökoulu, 
jatkavat 2                     1104103

 » Varppeen koulu Ke 11.1. klo 15.15–17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 67 €

nuorten käsityö yli  
13-vuotiaille                    1104104

 » Varppeen koulu Ti 10.1. klo 15.30–17.45
 » Kurssimaksu: Kevät 49 €

Kankaankudonta Leinmäki  1104105

 » Leinmäen kylätalo Ti 10.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Pato          1104106

 » Padon yhteistalo To 12.1. klo 17.30–19.45
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Vihtorintori, 
ryhmä A                     1104110

 » Vihtorintori Ma 9.1. klo 11.00–13.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Vihtorintori, 
ryhmä B                     1104111

 » Vihtorintori To 12.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta  
Soukainen             1104112

 » E. Elon koulu Ma 9.1. klo 17.30–19.45
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta  
Katinhäntä            1104113

 » Itäkulman nuorisoseurantalo Ke 11.1.  
klo 18.00–20.15

 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Suontaka 1104114

 » Suontaan koulu Ti 10.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Palttila      1104115

 » Palttila Ke 11.1. klo 15.00–17.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta Untamala 1104116

 » Untamalan kylätalo Ventola To 12.1.  
klo 13.30–15.45

 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta  
Kouma-Seppälä            1104117

 » Soini, Kouma Pe 13.1. klo 10.00–12.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Ompelun arkitaidot, Laitila  1104127

 » Kappelimäen koulu Ke 11.1. klo 17.30–20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 40 €

neule ja virkkaus          1104131

 » Laitilan kirjasto Ke 11.1. klo 16.30–18.45
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Käsitöitä ja iltateetä          1104132

 » Kappelimäen koulu To 19.1. klo 17.00–20.00  
Joka toinen viikko

 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

nypläys            1104135

 » Kappelimäen koulu Ma 9.1. klo 18.00–21.00
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

Puutyöpiiri ja sähkökitaran  
valmistus            1104160

 » Kappelimäen koulu Ke 11.1. klo 17.30–21.15
 » Kurssimaksu: Kevät 41 €

naisten puutyöpiiri  
keskustassa           1104161

 » Kappelimäen koulu Ma 9.1. klo 18.00–21.00
 » Kurssimaksu: Kevät 41 €

Puutyö Seppälä, ryhmä A      1104162

 » Seppälä Ti 10.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Puutyö Seppälä, ryhmä B      1104163

 » Seppälä Ke 11.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Huonekalujen kunnostus      1104164

 » Kappelimäen koulu Ti 10.1. klo 18.00–21.00  
Joka toinen viikko

 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Puukon valmistuksen  
alkeiskurssi                 1104167

 » Kappelimäen koulu Ti 10.1. klo 18.00–21.00
 » Kurssimaksu: Kevät 39 €

Perinnepuukkokurssi,  
jatkava ryhmä                1104168

 » Kappelimäen koulu Ke 11.1. klo 18.00–21.00
 » Kurssimaksu: Kevät 37 €

Metallityö                1104171

 » Kappelimäen koulu To 12.1. klo 17.30–20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 41 €

Verhoilu               1104188

 » Kappelimäen koulu To 12.1. klo 16.30–21.00
 » Kurssimaksu: Kevät 55 €

Keramiikkakurssi          1104195

 » Varppeen koulu To 12.1. klo 16.30–19.30
 » Kurssimaksu: Kevät 40 €

Kielet

Suomea ulkomaalaisille 
/ Finnish for Foreigners

Järjestämme erilaisia suomen kielen kursseja ulkomaa-
laisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä 
on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. 
Osassa on erillisrahoitus, jolloin ne maksavat vähemmän 
tai ovat ilmaisia.
 
3.1. alkaen kursseille voi ilmoittautua osoitteessa  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Kurssit alkavat 
tammikuun puolivälissä (viikko 3). Tarkemmat tiedot 
suomen kursseista löytyvät myös osoitteesta  
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 normal courses. 
Others are financed by special funding and may cost less 
or even be totally free. 

Online registration starts on 3 January at  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. The courses start 
in mid-January (week 3). Detailed information on our 
Finnish courses is available also at  
peda.net/vk/kielet/suomi. For more info, contact  
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
or tel. 044 585 3100).

Everyday English 2                   1203121

 » Varppeen koulu
 » Ti 17.15–18.45
 » 17.1.–11.4.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

Alkeistason englannin kurssi kieltä vuoden tai pari aiemmin 
opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää kielen perusrakenteita ja 
sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti erilaisissa arkielämän 
puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Everyday English 2, 
Englantia aikuisille (Finn Lectura). Taitotaso A1-A2.
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Stepping Stones 2                    1203163

 » Varppeen koulu
 » Ma 18.30–20.00
 » 16.1.–27.3.
 » FM Heidi Amedeo
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 9.1.

Sopii englantia muutaman vuoden opiskelleille, joille kielen 
perusrakenteet ovat tuttuja, mutta jotka haluavat laajentaa sa-
navarastoaan ja kehittää muutenkin englannin kielen taitojaan. 
Kurssin tavoitteena on kehittää erityisesti suullista kielitaitoa 
- harjoittaa puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja su-
juvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 2 (Finn Lec-
tura). Kevätlukukaudella käydään läpi kirjan loppuosa sekä ker-
taillaan aiemmin opittua. Taitotaso B1-B2.

Katso myös etäopetuksena pidettävät kurssit (s. 4)

Everyday English 3             1203732

Everyday English 4             1203742

Saksan alkeet                      1204711

Chez Olivier 1       1205212

Kts. s. 18

Meie keelesild                      1298123

 » Varppeen koulu
 » Ma 17.00–19.00
 » 23.1.–27.3.
 » FM Karmen Tomson
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 16.1.

Kurssi sopii viron kielen alkeita vähän jo opiskelleille, esim. 
syksyn kursseilla olleille tai vastaavat perustiedot omaa-
ville. Opiskelua jatketaan viroa äidinkielenään puhuvan 
opettajan johdolla. Oppikirjana on Meie keelesild (Finn 
Lectura), josta jatkamme kappaleesta 7, mutta myös ker-
taamme aiempia asioita tarpeen mukaan. Taitotaso A1-
A2.

Ukrainan alkeita                      1298161

 » Varppeen koulu
 » Ke 17.30–19.30
 » 25.1.–8.3.
 » Viktoria Hulenko
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 18.1.

Tutustumiskurssi kaikille ukrainan kielestä kiinnostuneille. 
Kurssilla tutustutaan ukrainan kieleen ja opiskellaan yk-
sinkertaisia perusasioita, esim. ukrainan aakkoset, nume-
roita, tervehdyksiä, sekä erilaisissa arkielämän tilanteissa 
hyödyllisiä perussanoja ja fraaseja. Kurssilla opiskellaan 
äidinkielenään ukrainaa puhuvan opettajan johdolla. Ope-
tuskieli suomi. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

          Eläkeläisten  
atk-päiväkurssi                      3401151

 » Laitilan kirjasto 
 » To 12.00–15.00 
 » 26.1.–16.2. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 13 € (26 €) 
 » Ilm. päättyy 20.1.

Kurssilla kohennetaan atk-taitoja rauhalliseen tahtiin, ku-
ten tietokoneen hallintaa, internetin ja sähköpostin hyö-
tykäyttöä, sekä tutustutaan esim. tiedostojen käsittelyn 
perusasioihin ja ajan antaessa myöden kuvien siirtoon 
tietokoneelle eri muistivälineistä tai älylaitteista. Aiheet 
voivat olla osittain myös kurssilaisten toiveitten mukaisia. 
Kurssi sopii kaikille tietotekniikan perusteiden kertausta 
kaipaaville ja siten myös aivan aloittelijoille. Kurssille kan-
nattaa ottaa mukaan oma kannettava tietokone, sillä eril-
lisiä opetuskoneita ei kirjastossa ole. Myös oman älypuhe-
limen voi ottaa halutessaan kurssille mukaan, jos haluaa 
esittää siitä itseä askarruttaneita kysymyksiä. Kirjaston 
langaton verkko mahdollistaa internetin käytön omalla 
koneella.

Digiviidakon  
selviytymisopas                       3401161

 » Varppeen koulu, atk-luokka lukio 
 » Ti 17.00–20.30 
 » 14.3.–4.4.
 » Markku Salo 
 » Kurssimaksu: 24 €  
 » Ilm. päättyy 6.3. 

Voititko arpajaisissa, joihin et muista osallistuneesi? Odot-
taako sinua paketti, jota et muista tilanneesi? Tiedon ka-
lastelijat, huijarit ja muut hämäräperäiset tahot tuntuvat 
vaanivan kaikkialla ja tekevät elämän joskus hankalaksi. 
Mistä tietää milloin kyseessä on huijausviesti ja milloin ei? 
Kysyvätkö pankit tai poliisi tunnuslukuasi? Minkälaisia kei-
noja kalastelijat käyttävät ja mitä he oikeastaan haluavat? 
”Digiviidakon selviytymisopas” pyrkii auttamaan tavallis-
ta peruskäyttäjää – häntä, jolla ei arjen keskellä ole viit-
tä sekuntia enempää aikaa käytettäväksi sähköpostin tai 
tekstiviestin perinpohjaiseen analysointiin – pärjäämään 
paremmin nykyisessä elämänmenossa. Otteita kurssin ko-
koontumiskertojen sisällöstä: 1. Puhelimet: Tekstiviestit ja 
huijaussoitot, Whatsapp ja muut pikaviestimet. 2. Sosiaali-
nen media ja pilvipalvelut: mihin voi luottaa ja mitä tietoja 
voi luovuttaa? 3. Sähköposti ja roskaposti, www-sivustot ja 
kaupankäynti netissä. 4. Älylaitteet ja ”kivat appit”. 

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Tee kotisivut ja ylläpidä  
blogiasi ilmaisella Wordpress  
-ohjelmalla                        3401162

 » Varppeen koulu, atk-luokka lukio 
 » La 10.30–15.15, Su 10.30–15.15 
 » 6.–7.5.
 » Tradenomi Kai Åkerfelt 
 » Kurssimaksu: 22 €  
 » Ilm. päättyy 24.4. 

WordPress on ilmainen julkaisualusta, jota voit käyttää 
hyödyksi omien internet- ja blogisivujen tekemiseen. 
Kurssilla perehdytään WordPressin perusominaisuuksiin 
ja -käyttöön. Samaa Wordpressillä tehtyä nettisivustoa 
tai blogia voi päivittää useamman käyttäjän ryhmä yh-
den toimiessa pääkäyttäjänä ja muiden ollessa sisällön-
tuottajana. Kurssilla saat perustiedot kotisivujen, blogien 
tekemiseen ja mitä muita asioita ja palveluja pitää ottaa 
huomioon, kun lähtee tekemään omia sivuja. Ota oma 
kannettava tietokoneesi mukaan kurssille jo ensimmäisel-
lä tapaamiskerralla. Opetustilan langaton verkko mahdol-
listaa tarvittavan internetin käytön omalla koneella. 

Avoin atk- ja älylaitepaja      3401171

 » Kappelimäen koulu, kirjastotila 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 18.1.–10.5.
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannut-
tamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä 
hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdan-
nut oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi 
tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneen tai älypuheli-
men ja tabletin. Kokoontumiskerrat ovat 18.1., 15.2., 12.4., 
10.5. Pajalle voi osallistua niin monta kertaa kuin haluaa, 
eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kurssi-
maksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä paikalle tultaessa. 

Puutarhapiiri           7103110

 » Varppeen koulu
 » Ti 17.30–19.30 
 » 14.2.–25.4. 
 » Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 7.2. 

Hyvänmielen puutarhapiiri kaikille viherpeukaloille! Ko-
koonnutaan kerran viikossa keskustelemaan puutarhan-
hoidosta ja oppimaan uutta. Kurssilla opitaan tavanomais-
ten puutarhakasvien tunnistamista, hoitoa, istuttamista ja 
lisäämistä. Käsittelemme puutarhan suunnittelua, työväli-
neitä ja puutarhan rakennelmia. Opit myös ottamamaan 
toiminnassasi huomioon luonnon monimuotoisuuden ja 
puutarhatyön ympäristövaikutukset. Kurssi sopii kaikille 
puutarhanhoidosta kiinnostuneille, aiempaa kokemusta 
ei tarvita. 

Makuja maailmalta iltapalan  
merkeissä                      8102113

 » Kappelimäen koulu 
 » To 17.00–19.30 
 » 2.2., 9.3., 13.4. ja 4.5.
 » Eri opettajia, kurssinjohtajana Anne-Maija Heilä 
 » Ei kurssimaksua 
 » Ilm. päättyy 26.1.

Tutustu eri kulttuureihin keittiön kautta. Kerran kuussa 
kokoontuvissa illoissa teemme yhdessä iltapalaa ja ruo-
kailun yhteydessä saamme tietoa eri kulttuureista. Illan 
ohjaajana toimii aina eri kulttuuria edustava henkilö. Illat 
ovat ensisijaisesti suunnattu lapsiperheille - ilmoittautu-
essasi ilmoita erikseen myös yli 6-vuotiaan lapsen tiedot. 
Osallistuminen on maksutonta, samoin kuin ruokatarvik-
keet. Illat järjestetään yhteistyössä MLL Varsinais-Suomen 
piirin, MLL Laitilan paikallisyhdistyksen sekä Lale-hank-
keen (Leader Ravakka) kanssa. Kokoontumispaikkana 
Kappelimäen koulun opetuskeittiö (Koulutie 15, Laitila) 
torstaisin kerran kuussa 2.2., 9.3., 13.4. ja 4.5. klo 17-19.30. 
Lisätiedot anne-maija.heila@mll.fi. 

Kevätkääryleitä ja panang  
currya                      8102120

 » Kappelimäen koulu 
 » Ma 17.30–20.30 
 » 13.2. 
 » Kokki Phornphimon Tannie Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 6.2.

Kurssilla opetellaan valmistamaan kevätkääryleitä keskit-
tyen täytteisiin. Lisäksi tutustutaan panang curryn tekoon. 
Opettaja tuo materiaalit ja niistä maksetaan käteisellä käy-

Tukiviittomien alkeet     1298211

Kts. s. 20

Kafe Piter 2                       1206124

 » Varppeen koulu
 » To 17.30–19.00
 » 19.1.–13.4.
 » Opettaja Aleksandra Siivonen
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 12.1.

Venäjän kurssi kieltä kolme neljä vuotta opistossa opiskel-
leille tai vastaavat tiedot omaaville. Kurssilla opitaan uu-
sia rakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja tutustutaan 
venäläiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Aiheina ovat 
mm. asuminen, terveys, kulttuuri, liike-elämä sekä juhlat. 
Oppikirjana uudistettu Kafe Piter 2 (Finn Lectura, 2022). 
Taitotaso A2.

Espanjaa lapsille                      1207101

 » Varppeen koulu
 » Ke 17.00–17.45
 » 18.1.–12.4.
 » Opettaja Yuli Reunamo
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 11.1.

Espanjan kielikerho, joka on tarkoitettu 8-12 -vuotiaille 
lapsille. Kerhossa tutustutaan kieleen espanjaa äidinkie-
lenään puhuvan opettajan johdolla. Kerhossa opetellaan 
numeroita, värejä ym. erilaisten leikkien, pelien ja kuvien 
avulla sekä puhutaan esim. lemmikeistä.

Espanjan alkeet                      1207112

 » Varppeen koulu
 » Ke 18.00–19.30
 » 18.1.–12.4.
 » Opettaja Yuli Reunamo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 11.1.

Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Kurssilla harjoitellaan 
ääntämistä, opitaan kielen perusrakenteita ja sanastoa 
sekä harjoitellaan tavallisissa arjen ja matkailun tilanteissa 
tarvittavaa kieltä. Oppikirjana uudistettu Buenas migas 1 
(Finn Lectura, 2022). Taitotaso A1.

Parliamo italiano                      1208133

 » Varppeen koulu
 » Ma 17.00–18.30
 » 16.1.–27.3.
 » FM Heidi Amedeo
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 9.1.

Jos olet opiskellut italiaa jo muutamia vuosia ja perus-
kielioppi on pääosin tuttu, tällä kurssilla saat vahvistusta 
suulliseen kielitaitoon. Pareittain ja pienryhmissä keskus-
telemme mm. arkipäivän aiheista ja erilaisten pelien ja 
muiden harjoitusten avulla myös sanavarasto karttuu ja 
kielioppiasiatkin kertaantuvat. Myös opiskelijan toiveet 
pyritään aina ottamaan huomioon tuntien suunnittelussa. 
Tule rohkeasti mukaan! Taitotaso A2-B1.
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tön mukaan paikan päällä. Mukaan voi ottaa astioita kotiin 
viemisiä varten. Lyhytkurssi. 

Kokataan thaimaalaisittain 8102121

 » Kappelimäen koulu 
 » Ma 17.30–20.30 
 » 13.3. 
 » Kokki Phornphimon Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 6.3.

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 käteisellä paikan pääl-
lä. Mukaan voi ottaa astioita kotiin viemisiä varten. Lyhyt-
kurssi. 

Viinikurssi: Kevättä kohti     8102127

 » Kappelimäen koulu 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 26.4. 
 » Ravintola-alan pitkän linjan moniosaaja  

Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 16 €  
 » Ilm. päättyy 19.4. 

Päivien pidentyessä ja ilmojen lämmetessä mieli kääntyy 
kohti tulevaa kesää. Myös viinitunnelma keventyy - kurs-
silla teeman mukaisesti valkoviinejä, roseta ja ehkäpä 
juhlava kuohuva. Maistelumaksu 20 € maksetaan kurssin 
yhteydessä käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi. 

Gluteenitonta leivontaa 8102130

 » Kappelimäen koulu 
 » La 10.00–13.00 
 » 28.1. 
 » Leipomoyrittäjä Ilona Rantapelkonen 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 20.1. 

Kurssilla leivotaan gluteenittomia makeita leivonnaisia ja 
leipiä. Samalla saat vinkkejä ja opit gluteenittoman leivon-
nan saloja. Ota mukaan essu ja rasia herkkujen kotiinkul-
jetusta varten. Tarvikemaksu maksetaan käytön mukaan, 
n. 10-15 euroa käteisellä suoraan opettajalle. Lyhytkurssi. 

Cookiet, whoopiet  
ja macaronsit       8102131

 » Kappelimäen koulu 
 » La 11.15–15.00 
 » 11.2. 
 » Leipomoyrittäjä Ilona Rantapelkonen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 3.2.

Kurssilla leivotaan ja maistellaan cookieta, whoopieita ja 
macaronseja. Kurssilla opit tekemään herkullisia ja kaunii-
ta leivonnaisia helposti. Kurssi soveltuu jo vähän leivontaa 
harrastaneille aikuisille ja nuorille. Ota mukaan essu ja ra-
sia herkkujen kotiinkuljetusta varten. Tarvikemaksu mak-
setaan käytön mukaan, n. 10-15 euroa käteisellä suoraan 
opettajalle. Lyhytkurssi. 

Juustokakkukurssi      8102132

 » Kappelimäen koulu 
 » La 11.15–15.00 
 » 1.4. 
 » Leipomoyrittäjä Ilona Rantapelkonen 
 » Kurssimaksu: 12 € 
 » Ilm. päättyy 24.3.

Kurssilla leivotaan juustokakkuja ja valmistetaan helppoja 
mutta näyttäviä koristeita. Kurssilla opitaan juustokakku-
jen perusohje sekä edellytykset kakkujen onnistumiselle. 
Kurssi soveltuu jo vähän leivontaa harrastaneille aikuisille. 
Ota mukaan essu ja kakkukupu kotiinkuljetusta varten. 
Tarvikemaksu maksetaan käytön mukaan, n. 10-15 euroa 
käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi. 

Syksyltä jatkuva käytännön taitojen 
kurssi:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin opiskelijoita.

Miehet keittiössä          8102111

 » Kappelimäen koulu Ti 10.1. klo 18.00–20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 31 €

Latinomix            8301132

 » Varppeen koulu 
 » Ma 17.00–18.30 
 » 16.1.–10.4. 
 » Adrian Estevez Yong 
 » Kurssimaksu: 48 € 
 » Ilm. päättyy 9.1.

Latinomix koostuu latinalaistansseista Salsa, Cha cha, Me-
renque, Rumba, Bachata, Mambo, Reggaeton kehitettyi-
hin askelikkoihin ja koreografioihin. Treenien pääpaino on 
rennossa, tanssillisessa liikunnassa mukaansatempaavan 
musiikin tahdissa. Askelkoreografiat hiotaan kurssin aika-
na ensin niin että perusteet sujuvat. Kehityksen mukaan 
hiotaan enemmän yksityiskohtia, liikkeen pehmeyttä, kä-
sien ja katseen käyttöä. Sopii hyvin myös uusille tanssin 
aloittaville. 

nykytanssi            8301136

 » Varppeen koulu 
 » Ma 18.30–20.00 
 » 16.1.–10.4. 
 » Adrian Estevez Yong 
 » Kurssimaksu: 48 € 
 » Ilm. päättyy 9.1.

Nykytanssissa keskitytään lattiatyöskentelyyn, erilaisiin 
hengitystekniikoihin, venytys ja rentoutus harjoituksiin, 
vartalon hallintaan, tasapainoon ja luovaan improvisaati-
oon. Opetuksessa käytetään Limon ja Graham tekniikkaa.

yinjooga            8301137

 » Opistotalo 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 31.1.–21.3. 
 » Joogaohjaaja Ilse Becker 
 » Kurssimaksu: 44 € 
 » Ilm. päättyy 10.1.

Yinjooga on varsin tuore ja postmoderni joogamuoto, joka 
pohjautuu klassiseen hathajoogaan, vanhoihin kiinalaisiin 
liikeharjoituksiin, perinteisen kiinalaisen lääketieteen teori-
oihin, taolaiseeen filosofiaan sekä moderneihin länsimaisiin 
anatomia- ja mindfulness-oppeihin. Yinjoogassa pyritään 
pitkäkestoisilla ja pehmeästi muotoilluilla asanoilla (asento) 
elvyttämään kehon luonnollisia liikeratoja sille tasolle, mihin 
kunkin kehon rakenne sallii. Harjoituksessa pyritään lempe-
ällä ja silti sitkeän määrätietoisella tavalla palauttamaan ke-
hon notkeutta ja sen rakenteiden liikkuvuutta. Tavoitteena ei 
ole kuitenkaan missään tapauksessa äärimmäisen akrobaat-
tiset asennot vaan tarkoitus on poistaa kehosta sen luon-
nollista liikettä haittaavia kireyksiä. Harjoitus on myös täysin 
funktionaalinen eli siinä ei ole sijaa puhtaasti esteettisille 
linjauksille vaan kaikki asennot tehdään yksilölliset eroavai-
suudet huomioiden. Keskimäärin yinoogan asanat kestävät 
kahdesta viiteen minuuttiin. Kehoa ei kuitenkaan koskaan 
pakoteta mihinkään sellaiseen, mikä sille ei sovi eikä asa-
nan kestoaikakaan ole kaikille välttämättä sama. Tarkoitus 
on laskeutua asanassa olemisen tilaan kuuntelemaan keho-
mielen viestejä. Asanaan ei pidä mennä vaan antaa “asanan 
tulla sinuun”. Opiston puolesta harjoitukseen on tarjolla 
apuvälineinä bolsterit ja tiilet. Lisäksi tarvitaan mukaan oma 
joogamatto, pieni tyyny, kevyt peitto, villasukat sekä joustava 
vaatetus ja jotain lämmintä kerrosta varalle.

Venyttely            8301155

 » FinnLamex-halli 
 » Ke 20.00–20.45 
 » 18.1.–17.5. 
 » Tanssinopettaja Heli Koskimies 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 11.1.

Tunti on suunnattu kaikenikäisille ollen rento ja kehoa 
huoltava. Tunti sisältää kevyen alkulämmittelyn rullauksin 
ja avauksin, monipuolisia venytyksiä kehoa availlen, staat-
tisia ja dynaamisia venytyksiä omaa kehoa kuunnellen. 
Tunti soveltuu hyvin myös tanssikurssilaisille oheishar-

Liikunta ja terveys
Liikunta

joitustunniksi! Venytysten avuksi voi ottaa mukaan oman 
joogablokin, maton ja huivin tai jumppakuminauhan.

Intuitiivinen tanssi, Kevät    8301161

 » Opistotalo 
 » Ti 17.45–19.00 
 » 17.1.–14.3. 
 » Anne Suutari 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 12.1. 

Intuitiivisen tanssin tunneilla sinulla on tila ja vapaus heit-
täytyä omaan liikkeeseen ja tanssiin. Tunneilla herkistym-
me kuuntelemaan itsessämme asustavaa liikettä ja sitä 
miten voit antaa erilaisten impulssien, kuten musiikin, sa-
nallisten ohjeiden ja mielikuvien kuljettaa sinua. Tunneilla 
tanssi on tutkivaa ja hetkessä tapahtuvaa omaa liikettä ja 
jokainen voi tehdä sitä omalla tyylillään ja omista lähtö-
kohdistaan käsin. Leikittelemme liikkeen erilaisilla laaduil-
la ja opit tunnistamaan sitä mitä kehosi kaipaa juuri nyt. 
Intuitiivinen tanssi vahvistaa kehontuntemusta ja läsnä-
oloa ja se sopii kaikille, jotka haluavat heittäytyä tanssin ja 
liikkeen virtaan! Ota mukaan liikkumiseen sopivat rennot 
vaatteet ja oma alusta.

Kuntojumppa ja kehonhuolto, 
Soukainen               8301178

 » Soukaisten koulu 
 » To 18.30–20.00 
 » 19.1.–27.4. 
 » Ella Maija Hemmilä 
 » Kurssimaksu: 48 € 
 » Ilm. päättyy 12.1.

Perus jumppaa kaikille. Kuntojumppa on kaikille sopiva pe-
rusjumppatunti, jolla nostetaan sykettä maltillisesti ja kehi-
tetään lihaskuntoa. Tunnilla tehdään helppo askellusosuus, 
joka ei sisällä hyppyjä. Lihaskunto-osuudessa harjoitetaan 
monipuolisesti eri lihasryhmiä käyttämällä välineitä tai 
oman kehon painoa. Tunti päätetään rentouttaviin venytte-
lyihin. Oma jumppakuminauha ja matto mukaan. 

Porrastreeni                8301190

 » Voimaportaat 
 » Ke 18.00–19.00 
 » 3.5.–7.6. 
 » Kiia Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: 30 € 
 » Ilm. päättyy 26.4.

Kuuden kerran lyhytkurssi. Porrastreeni tuo mukavaa 
vaihtelua tavalliselle juoksulenkille tai perinteiselle jum-
palle. Porrastreenissä tehdään eritehoisia harjoitteita, 
nostetaan välillä sykettä, kehitetään jalkojen voimaa, li-
haskestävyyttä, lihasten kimmoisuutta ja räjähtävyyttä 
koordinaatiota unohtamatta. Tällä kurssilla jokainen liik-
kuu oman kuntotasonsa mukaan. Saat vaihtoehtoja kevy-
empään ja tiukempaan menoon. Jokaisen tunnin sisältöön 
kuuluu hyvä alkulämmittely sekä tehokas treeni sekä lop-
puverryttely. Kurssi toteutetaan ulkona eli ulkovarustus ja 
lenkkijalkineet tarvitaan. Vesitorninmäen portaat. 

Suksien keväthuolto               8301198

 » Kappelimäen koulu
 » Ma 18.00–21.00 
 » 17.4. 
 » Teuvo Munkki 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 11.4. 

Suksien keväthuolto, jossa sukset puhdistetaan vanhoista 
voiteista ja sen jälkeen laitetaan suojavaha luistopinnoille. Et 
tarvitse aiempaa kokemusta suksien voitelusta, keväthuolto 
ei ole monimutkaista eikä aikaa vievää. Lisäksi saat ohjeet 
suksien oikeanlaisesta kesäsäilytyksestä. Kurssimaksuun 
sisältyy käytettävät aineet ja tarvikkeet. Kurssille voi tuoda 
enintään kolme paria suksia / kurssilainen. Lyhytkurssi. 

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

Jumppakoulu 4-6 v          8301106

 » Varppeen koulu Su 15.1. klo 12.30–13.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 23 €

Voimistelu 7-9 v            8301107

 » Varppeen koulu Su 15.1. klo 11.30–12.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 23 €

Koululaisten sählyä  
Itäkulmalla             8301108

 » Itäkulman nuorisoseurantalo Ke 11.1.  
klo 18.00–19.30 

 » Kurssimaksu: Kevät 22 €
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Satubaletti 4-7 vuotiaat  
Itäkulma                        8301111

 » Itäkulman nuorisoseurantalo Ti 10.1.  
klo 17.00–18.00 

 » Kurssimaksu: Kevät 25 €

Karate nuorille              8301113

 » Varppeen koulu La 14.1. klo 13.00–14.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 22,50 €

äijäjooga               8301121

 » Laitilan Urheilutalo Ke 11.1. klo 19.30–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Lempeä hathajooga su          8301123

 » Opistotalo Su 1.1. klo 19.00–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Kehonhuolto Suontaka          8301130

 » Suontaan koulu Ma 9.1. klo 19.15–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 15 €

Lihaskuntojumppa Suontaka 8301131

 » Suontaan koulu 9.1. klo Ma 18.15–19.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

rVP              8301133

 » Laitilan Urheilutalo Ti 10.1. klo 17.30–18.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 € 

Pumppi             8301134

 » FinnLamex-halli Ti 10.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Keppi ja pallokuntojumppa  8301135

 » FinnLamex-halli Ti 10.1. klo 18.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Miesten treenit           8301138

 » Kodjalan koulu Ti 3.1. klo 18.30–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Liikuntaa Itäkulmalla            8301149

 » Itäkulman nuorisoseurantalo Ti 10.1.  
klo 18.00–19.30 

 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Ikämiesten lentopallo            8301150

 » Laitilan Urheilutalo To 12.1. klo 19.00–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Circuit              8301164

 » FinnLamex-halli Pe 13.1. klo 18.45–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

         Sydänliikkuja         8301165

 » FinnLamex-halli Ti 10.1. klo 16.00–17.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 14 € (28 €)

Aamun avaava kehonhuolto  8301167

 » FinnLamex-halli Pe 13.1. klo 9.00–10.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 23 €

Avaava ja vahvistava niska-hartia-
selkä-jumppa             8301168

 » FinnLamex-halli Pe 13.1. klo 10.00–11.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 €

Sykettä sydämelle, liikettä  
lihaksille pallojumppa           8301169

 » FinnLamex-halli Pe 13.1. klo 11.00–12.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

         Tuolijumppa           8301169

 » Opistotalo Ke 11.1. klo 13.00–14.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

          Kuntoliikunta  
yli 65-vuotiaille                     8301172

 » Laitilan Terveyskoti Ti 10.1. klo 10.30–11.30  
 » Kurssimaksu: Kevät 18 € (36 €)

Sydänyhdistyksen  
kuntosali A                               8301175

 » Kuntokeskus Kuntokukko Ke 11.1. klo 9.00–10.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24,50 €

Sydänyhdistyksen  
kuntosali B                               8301176

 » Kuntokeskus Kuntokukko Ke 11.1. klo 10.00–11.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24,50 €

Sydänyhdistyksen  
kuntosali C                               8301177

 » Kuntokeskus Kuntokukko Ke 11.1. klo 11.00–12.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24,50 €

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä A                               8301181

 » Laitilan Terveyskoti Ti 10.1. klo 12.00–13.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 31 €

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä B                               8301182

 » Laitilan Terveyskoti To 12.1. klo 9.45–10.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 31 €

Ikäihmisten kuntosali,  
ryhmä C                               8301183

 » Laitilan Terveyskoti To 12.1. klo 11.00–12.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 31 €

65+ ulkoiluryhmä                     8301189

 » Laitilan Terveyskoti Ma 9.1. klo 10.30–11.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 31 €

Vesijumppa A                     8301191

 » Laitilan uimahalli Ma 9.1. klo 19.00–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 15 €

Vesijumppa B                     8301192

 » Laitilan uimahalli Ke 11.1. klo 19.00–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 15 €

Vesijuoksu                       8301193

 » Laitilan uimahalli Ma 9.1. klo 19.45–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 15 €
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LAITILA naisten lantiopohjan  
hyvinvointi                 8302106

 » Laitilan Terveyskoti 
 » Ma 16.45–17.45 
 » 27.2.–3.4.
 » Äitiys- ja lantiopohjan fysioterapeutti Jenni Lehto 
 » Kurssimaksu: 17 € 
 » Ilm. päättyy 17.2.

Lantionpohja, sen toiminta tai toimimattomuus vaikut-
tavat monella eri elämän osa-alueella. Usein tulemme 
tietoiseksi lantionpohjasta vasta kun oireita alkaa ilmetä, 
vaikka lantionpohjan toimintaan olisi hyvä panostaa jo 
ennaltaehkäisevästi. Lantionpohjan toimintahäiriöt liit-
tyvät useimmiten virtsaamisen, ulostamisen tai seksuaa-
litoimintojen ongelmiin tai näiden yhdistelmiin. On hyvä 
tietää, ettei esimerkiksi virtsankarkailu kuulu normaaliin 
ikääntymiseen tai elämään synnytyksen jälkeen. Kurssin 
aikana lisäät tietoutta lantionpohjasta, opit tunnistamaan 
lantionpohjan lihakset ja saat ohjeita oikeanlaiseen har-
joitteluun. Toimiva lantionpohja tuo vapautta elämään ja 
iloa liikuntaan. Erityiskurssi.

Kehon ja mielen rauhaa,  
Kevät                          8302128

 » Paikka varmistuu myöhemmin
 » To 18.00–19.30 
 » 19.1.–16.3. 
 » Toimintaterapeutti Anne Suutari 
 » Kurssimaksu: 22 € 
 » Ilm. päättyy 12.1.

Kurssilla vahvistetaan kehon ja mielen hyvinvointia, sekä 
kehon ja mielen yhteyttä. Jokaisella tunnilla on oma ai-
heensa. Tunti alkaa alustuksella sen kerran aiheeseen, 
jonka jälkeen tehdään aiheeseen liittyviä harjoituksia 
esim. helppoja kehollisia ja liikkeellisiä harjoituksia, hyö-
dynnetään kirjoittamista, avartavia pohdintatehtäviä ja 
kuvia. Osallistuakseen ei tarvitse olla ennakkoon osaa-
mista aiheista, vaan kyseessä on ns. matalan kynnyksen 
kurssi. Kurssilla tutustutaan muun muassa - hermoston 
tasapainottamiseen - omien rajojen tunnistamiseen - 
omiin arvoihin ja arvojen mukaiseen elämään - tietoiseen 
läsnäoloon ja kehomeditaatioon - omaan kehonkuvaan ja 
kehosuhteeseen - omiin voimavaroihin ja mahdollisuuk-
siin Ota oma jumppamatto mukaan! 

rentoutumalla terveyttä  
elämään                          8302130

 » FinnLamex-halli
 » La 14.00–15.30 
 » 4.3.–15.4. 
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 24.2.

Tervetuloa neljän kerran kokonaisuuteen rentoutumaan 
ihan luvan kanssa! Rauhoittamalla itsensä, alkaa koko-
naisvaltaisesti kaikki ympärillä rauhoittumaan. Lepo, ren-
toutuminen, palautuminen ja syvä uni aktivoivat kaikkia 
paranemisprosesseja ja lisäävät terveyttä sekä elinvoimaa 
elämään. Rentoutustunneilla kerrotaan rentoutuksen 
merkityksestä hyvinvointiisi, teemme lempeitä kehollisia 
harjoitteita ja opettelemme samalla hengittämään laaduk-
kaasti. Tunnit päättyvät syväluotaavaan loppurentoutuk-
seen. Rentoutustunnit sopivat kaikille aikuisille. Mukaasi 
tarvitset makuualustan, tyynyn pään alle, ja halutessasi 
myös polvien alle tueksi. Villasukkaa ja vilttiä omien miel-
tymyksiesi mukaan. Erityiskurssi.

Hyvinvointi-ilta: Tasapainoinen 
hengitys - lisää energiaa ja  
jaksamista arkeesi               8302146

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–20.00 
 » 31.1.
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 31.1. 

Hengitys saattaa vuosien varrella heikentyä. Krooninen 
stressi, traumaattiset kokemukset, kuormittuneisuus, li-
hasjumit ja kiputilat heikentävät kapasiteettia hengittää 
tasapainoisesti. Oireina hammas- ja suun alueen ongel-
mat, kuorsaaminen, ylipaino, uniapnea, yöhikoilu, levoton 
yöuni, kuiva suu, yöllä pitää nousta vessaan, aivosumu ja 
jaksamattomuus päiväsaikaan, lihasjäykkyys, kireät leu-
kaperät, verenkierron ongelmat, huonokuntoinen iho, 
kylmät raajat. Lista on loputon. Kurssilla käymme läpi laa-
dukkaan hengityksen merkitystä ja opettelemme, miten 
tasapainotamme hengityksemme. 

Terveys
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LAITILA

UUSIKAUPUnKI

Hyvinvointi-ilta:  
Suolisto terveeksi               8302147

 » Laitilan kaupungintalo 
 » Ti 18.00–20.00 
 » 21.3. 
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Luentomaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 21.3.

Suoliston terveydentila heijastelee koko kehoon sekä 
mieleen. Ruoansulatusongelmat, vatsakivut, ilmavaivat, 
vatsan turpoilu, ripuli, ummetus sekä niistä seuraavat 
krooniset sairaudet ovat osa meidän monen arkea. Mitä 
tarkoittaa, jos suoli ”vuotaa”? Tiesitkö, että myös mielen 
kokemat asiat kuten jatkuva väsymys, muisti-ongelmat 
ja uupumus kielivät suoliston epätasapainotiloista. Miten 
juuri sinä voit kohentaa suolistosi terveydentilaa? Kurssilla 
käymme läpi syitä ja seurauksia suoliston terveysongel-
mista sekä konkreettisia keinoja sinun terveytesi edistä-
miseen.

Syksyltä jatkuvat terveyden kurssit:
Mukaan voidaan ottaa vielä uusiakin opiskelijoita.

niska- ja selkäryhmä,  
Laitila                     8302121

 » Laitilan Terveyskoti Ma 9.1. klo 15.30–16.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

         Tasapainoryhmä A 8302124

 » Laitilan Terveyskoti Ke 11.1. klo 9.00–10.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

         Tasapainoryhmä B  8302125

 » Laitilan Terveyskoti Ke 11.1. klo 9.00–10.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

Historia, kulttuuri, 
yhteiskunta, luonto

Historia
Merelliset illat, kevät           1301202

 » Kulttuurikeskus Cruselli 
 » To 18.00–20.00 
 » 12.1.–11.5. 
 » Eri luennoitsijoita, kurssinjohtajana Matti Jussila 
 » Ei kurssimaksua

Kansalaisopiston ja Uudenkaupungin Merihistoriallisen 
yhdistyksen järjestämät, suuren suosion saavuttaneet 
merelliset illat jatkuvat tuttuun tyyliin keväällä. Illat ovat 
avoimia ja maksuttomia kaikille merellisestä historiasta 
kiinnostuneille. Kevään illat klo 18-20. Aiheet ja ajankoh-
dat ovat seuraavat:
12.1. Juha Sahi: Talonpoikaislaivanrakennuksen kultakausi 
Vakka-Suomessa 
9.2. Otto Latva: Tove ja meri 
16.3. Pentti Ahtiainen: Meri ja Sundholma 
27.4. Sari Vahtera & Raija Varhi: Erholmit. Pyrrilän Runo-
lasta porvariksi Uuteenkaupunkiin
11.5. Mikael Martikainen: Virolaisten tie vapauteen Suo-
men kautta.
Kokoontumiset kulttuurikeskus Crusellissa (Kullervontie 
11, Uusikaupunki).

Merihistorian perinnepiiri,  
kevät                      1301209

 » Hotelli Aquariuksen Waltikka-kabinetti 
 » To 18.00–19.30 
 » 19.1.–4.5. 
 » Merihistoriallisen yhdistyksen pj. Matti Jussila 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 13.1.

Vakka-opisto toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin 
merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merellistä perin-
nepiiriä, jonka tarkoituksena on toisaalta merellisen pe-
rinnetiedon talteen kerääminen, toisaalta tukiryhmänä 
toimiminen merihistoriallisia tutkimuksia kirjoittaville 
henkilöille. Tarpeen mukaan kokoontumisiin voidaan kut-
sua vierailevia asiantuntijoita esim. Forum Marinumista. 
Ryhmän kokoontumispäivät kevätkaudella: 19.1., 16.2., 
9.3., 13.4., 4.5. Kokoontumispaikkana hotelli-ravintola 
Aquariuksen Waltikka-kabinetti, jollei toisin ilmoiteta. 

Perinnepiiri, Uusikaupunki  1301221

 » Wahlbergin museotalo, Ylinenkatu 11 
 » Ma 13.00–14.30 
 » 9.1.–8.5. 
 » VTM Matti Jussila 
 » Kurssimaksu: Kevät 10 €

Muistelua ja keskustelua Uudenkaupungin menneisyydes-
tä sekä vanhojen valokuvien katselua. Pyritään löytämään 
myös sopivia vierailijoita asiantuntijoiksi. Tavoitteena myös 
tehostaa paikallisen perinnetiedon keräämistä eri mene-
telmin. Kevään kokoontumiset 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. 

Perinnepiiri, Lokalahti          1301222

 » Lokalahden seurakuntakoti Paanula 
 » To 18.00–19.30 
 » 26.1.–25.5. 
 » Vetäjinä Matti Jussila ja Ari Niittyluoto 
 » Kurssimaksu: Kevät 10 € 

Vaihtuvia aiheita ja alustuksia Lokalahden paikallishisto-
riasta. Perinnepiiri kokoontuu noin kerran kuukaudessa 
torstaisin klo 18 Paanulassa. Kevätkaudella kokoonnutaan 
26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 25.5.

Perinnepiiri, Pyhämaa           1301224

 » Pyhämaan Nuorisoseurantalo 
 » To 13.00–14.45 
 » 19.1.–13.4.
 » FM Päivi Mikola 
 » Kurssimaksu: Kevät 10 €

Pyrkimyksenä on kerätä tietoa ja materiaalia Pyhämaan 
kylistä julkaistaviin kyläkirjoihin. Kevään aikataulu: 19.1., 
2.2., 16.2., 2.3., 16.3., 30.3. ja 13.4.

Karjalainen perinnepiiri        1301225

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

Puhutaan ja huastetaan Karjalaan ja karjalaisuuteen liitty-
vistä aiheista sekä katsellaan kuvia ja filmejä. Kevään ko-
koontumiset 17.1., 31.1.,14.2., 28.2., 14.3., 28.3.

Sukututkimuksen  
peruskurssi                   1301227

 » Kräkin talo 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 18.1.–8.3. 
 » Sukututkija Hannu Numminen 
 » Kurssimaksu: 24 €  
 » Ilm. päättyy 12.1.

Sukututkimuksen aloittamisesta kiinnostuneille. Kurssin 
pääaiheet ovat sukututkimuksen aloittaminen, kirkonkir-
jojen käyttö ja 1700-luvun käsialan alkeet. Kurssin jälkeen 
osaat aloittaa omatoimisen perussukututkimuksen. Kurs-
silla hyödynnetään internetissä olevia tietolähteitä, joten 
tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma kannettava tie-
tokone voi olla mukana, mutta ei ole välttämätön. 

Luento: Ennen Aleksis Kiveä  
oli Wendela - kuka tämä  
salaperäinen kirjailija oli?    1301230

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 17.1. 
 » Kulttuuritoimittaja Heli Peltoniemi 
 » Luentomaksu: 6 €

Uusikaupunkilainen Wendla Randelin (1823-1906) kirjoitti 

Suomen ensimmäisen aviorikosromaanin. Hän oli kirkko-
herran tytär ja pormestarin vaimo, joka julkaisi nimellä 
Wendela. Kulttuuritoimittaja Heli Peltoniemi ja kirjallisuu-
dentutkija Kati Launis ovat tutkineet Wendelan elämää ja 
tuotantoa. Tällä yleisöluennolla kerrotaan, mitä varhaises-
ta kirjailijasta on selvinnyt. Samalla sukelletaan elämän-
menoon 1800-luvun Uudessakaupungissa.

Luento: Mannerheim - kenraali 
joka osasi kieltäytyä          1301231

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 24.1. 
 » Professori emeritus Timo Soikkanen 
 » Luentomaksu: 6 €

Turun yliopiston poliittisen historian emeritusprofessorin 
Timo Soikkasen luennolla käsitellään kenraali, myöhemmin 
marsalkka Mannerheimin uraa ja toimintaa. Laajassa Man-
nerheim-kirjallisuudessa korostuu hänen aktiivisuutensa 
halki vuosikymmenten. Historiallisesti tarkasteltuna Man-
nerheimin toiminnasta löytyy kuitenkin huomattavan pal-
jon poliittista harkintaa, varovaisuutta ja pidättyväisyyttä. 
Tästä näkökulmasta Mannerheim näyttäytyy täysin poikke-
uksellisena sotilaana, jonka voi sanoa tehneen hämmästyt-
tävän oikeita valintoja vaikeissa poliittisissa tilanteissa.

Luento: Augusta Olsson, uusikau-
punkilainen valokuvaaja      1301233

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 7.2. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava 
 » Ei luentomaksua

Luennolla käydään läpi uusikaupunkilaisen, pitkän valoku-
vaajan uran tehneen Augusta Olssonin elämää 1800-luvun 
lopusta 1900-luvun puoliväliin saakka. Luennolla katsotaan 
myös runsaasti Augusta Olssonin ottamia valokuvia: kaupun-
kikuvia, tapahtumakuvia, ihmiselämän eri vaiheisiin liittyviä 
henkilökuvia ja eläinkuviakin. Ilta järjestetään Uudenkaupun-
gin museon ja Vakka-opiston yhteistyönä, ei kurssimaksua. 

Katujen kertomaa -ilta:  
Kaupungin eteläiset alueet  1301237

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 7.3. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava 
 » Ei luentomaksua

Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Ja-
lava alustaa valokuvapainotteisessa esitelmässä tiettyjen 
Uudenkaupungin kaupunginosien tai katujen historiaa. 
Tiistaina 7.3. käsitellään mm. nykyisen Mörnen alueen, 
sairaala-alueen ja Sorvakon alueen vaiheita. Tilaisuudessa 
on aikaa myös kuulijoiden muistoille ja muistelmille kysei-
siltä alueilta. Ilta järjestetään Uudenkaupungin museon ja 
Vakka-opiston yhteistyönä, ei kurssimaksua.

Luento: Orvot ja turvattomat – 
lapsiköyhyys 1800-luvun  
alkupuolen Suomessa            1301239

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 16.15–17.45 
 » 21.3. 
 » FM, väitöskirjatutkija Noora Viljamaa 
 » Luentomaksu: 6 €

Millaista oli olla köyhä lapsi 1800-luvun alkupuolen suo-
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malaisessa kaupungissa? Modernisoituva Suomi oli yhä 
sääty-yhteiskunta, jossa ihmisen syntyperä vaikutti vah-
vasti hänen elämänkulkuunsa ja asemaansa. Millainen oli 
huono-osaiseen perheeseen syntyneen lapsen elämä, ja 
miten yhteiskunta huolehti tällaisista lapsista? Luento joh-
dattaa vähän tutkittuun köyhyyden ja huono-osaisuuden 
arjen ja kokemusten historiaan erityisesti vuoden 1827 
suurpalon jälkeisessä Turussa ja kertoo myös köyhyyden 
periytymisestä sukupolvelta toiselle.

Luento: Muinaiset juuremme 1301240

 » SiHy:n Demotila 
 » Ma 18.00–19.30 
 » 27.3. 
 » Museolehtori, FM Tiina Hero 
 » Luentomaksu: 6 €

Perimässämme on jälkiä kivikauden metsästäjä-keräili-
jöistä, ensimmäisistä maanviljelijöistä ja aroilta levinneis-
tä ratsastavista paimentolaisista. Nämä juuret yhdistävät 
kaikkia Afrikan ulkopuolelta kotoisin olevia ihmisiä. Suo-
messa perimässämme on jälkiä myös Uralin suunnalta 
tulleista suomalais-ugrilaisista. Mutta keitä nämä ihmiset 
olivat? Miten he elivät ja miltä he näyttivät? Millaisia tieto-
ja kauan sitten kuolleista ihmisistä voi nykytieteen avulla 
saada? Tervetuloa sukeltamaan tuhansien vuosien takai-
seen eurooppalaiseen elämään ja samalla omiin juuriisi! 
Luento sopii niin geneettistä sukututkimusta harrastaville 
kuin ensimmäistä kertaa asiaan tutustuville. 

Luento: Maan korvessa  
kulkevi             1301243

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 4.4. 
 » KT Eeva Riutamaa 
 » Luentomaksu: 6 €

Luennolla tarkastellaan suomalaisten evakkolasten kas-
vukokemuksia, tunnemuistoja ja hyvinvointia. Luento 
pohjautuu kasvatustieteen tohtori Eeva Riutamaan väi-
töstutkimukseen (2016 Turun yliopisto). Tutustumme yli 
600 vastaajan muistelukerronnasta koottuun aineistoon 
lapsuuden pakomatkoista, turvan kaipuusta, selviytymi-
sestä ja tulevaisuuden kysymyksistä. Luennon lopussa 
yhteiskeskustelua. 

Katujen kertomaa -ilta:  
Kaupungin itäiset alueet       1301244

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 11.4. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava 
 » Ei luentomaksua

Katujen kertomaa -iltojen aikana museonjohtaja Mari Ja-
lava alustaa valokuvapainotteisessa esitelmässä tiettyjen 
Uudenkaupungin kaupunginosien tai katujen historiaa. 
Tiistaina 11.4.  käsitellään mm. Hakametsän ja Ruokolan 
alueiden vaiheita. Tilaisuudessa on aikaa myös kuulijoiden 
muistoille ja muistelmille kyseisiltä alueilta. Ilta järjeste-
tään Uudenkaupungin museon ja Vakka-opiston yhteis-
työnä, ei kurssimaksua.

Luento: 700 vuotta seikkailujen  
seprakauppaa - mitä ja miksi? 1301245

 » SiHy:n Demotila
 » Ma 18.00–19.30
 » 17.4.
 » FM Riitta Kilkku
 » Luentomaksu: 6 €

Seprakauppa oli Suomen etelärannikon ja Viron pohjoisran-
nikon asukkaiden Suomenlahden yli käymää, tavaranvaih-
toon perustunutta kauppaa, jonka pääartikkeleina olivat suo-
malaisten kalat ja virolaisten vilja. Seprakauppa hiipui toiseen 
maailmansotaan mennessä. Kauppaan liittyi monelaisia vai-
heita, huikeita seikkailuja ja hurjia ihmiskohtaloitakin.

Luento: Matalan mysteeri: Kuka 
murhasi Maria Sofia Åbergin? 1301246

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 18.4. 
 » Toimittaja, tietokirjailija Salla Fagerström 
 » Luentomaksu: 6 €

Joulukuussa 1914 katosi yksinäinen muori Maria Sofia 
Åberg mökistään Lokalahden Matalan saarelta. Tapaus 
vaikutti ensin pimeältä, mutta sattumalta poliisin haaviin 
jäi kuuro piika Ida Saarinen, jolla epäiltiin olevan osuutta 
asiaan. Saarista kuulusteltiin ja yllättäen hän tunnustikin 
murhanneensa Åbergin, mutta motiivia hän ei kertonut. 
Oikeudenkäynnissä Saarinen kuitenkin perui tunnustuk-
sen ja syytti teosta tuntematonta miestä, jota ei koskaan 

Kulttuuri, yhteiskunta

Luonto

Kirjallisuuspiiri                        1302249

 » Kräkin talo
 » Ma 18.00–19.30 
 » 23.1.–8.5. 
 » Kirjastonhoitaja Lauri Seutu 
 » Ei kurssimaksua  
 » Ilm. päättyy 16.1.

Kirjallisuuspiirissä luetaan esseitä, aforismeja, novelleja 
ja näytelmiä. Ensimmäisellä kerralla piirin vetäjä vink-
kaa kirjoja mainituista kirjallisuudenlajeista. Osallistujat 
voivat halutessaan myös itse vinkata haluamansa kirjan. 
Vinkatuista kirjoista valitaan yhdessä luettavat kirjat, jois-
ta keskustellaan seuraavilla kokoontumiskerroilla. Kirjal-
lisuuspiiri on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa tutustua 
kirjallisuuden eri lajeihin, myös sellaisiin joita et yleensä 
lue. Kirjallisuuspiiri toteutetaan yhteistyössä Uudenkau-
pungin kirjastotoimen kanssa. Kevään kokoontumiset 
23.1., 27.2., 20.3., 17.4., 8.5. Piiri kokoontuu Kräkin talon 
2.krs (Koulukatu 7), paitsi 27.2. poikkeuksellisesti SiHyn 
demotilassa (Pohjoistullikatu 11).

Ikis-luennot, videoluentosarja  
kevät                                  2198233

 » Kräkin talo
 » Ke 14.00–16.00 
 » 18.1.–3.5. 
 » Eri asiantuntijoita, kurssinjohtajana rehtori  

Tomi Kangas 
 » Kurssimaksu: 5 €/kerta

Opisto järjestää yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston 
kanssa Ikis-videoluentosarjan, jossa asiantuntijat käsitte-
levät eri aiheita suoran videoyhteyden välityksellä. Ikis eli 
Ikääntyvien yliopisto on kaikille avointa toimintaa, johon 
voi osallistua iästä tai taustasta riippumatta. Luentosarjaa 
seurataan kevätlukukaudella Kräkin talossa keskiviikkoisin 
klo 14-16.
Kevään aikataulu ja aiheet:
18.1. Kohti parempia unia, uni hyvinvoinnin perustana
Unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto

1.2. Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys - reseptejä hyvin-
voinnin ja terveyden vahvistamiseen
Osallisuusjohtaja, TtM, FT Anu Jansson Vanhustyön kes-
kusliitto
8.2. Suomalainen arvomaailma, ajan henki ja yhteiskun-
nallinen muutos
VTT, itsenäinen tutkija Martti Puohiniemi
1.3. Hyvä ravitsemus - iäkkään hyvinvoinnin ja toimintaky-
vyn tukipilari
Tervehdys Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Valtion ravitse-
musneuvottelukunta
FT, dosentti Irma Nykänen, Itä-Suomen yliopisto
22.3. Nykyarkkitehtuurin trendejä, suunnanmuutos ja kat-
saus menneisyyteen
Puheenjohtaja, arkkitehti Henna Helander, Suomen Ark-
kitehtiliitto SAFA
12.4. Verenpaine koholla - haaste yksilölle ja kansanter-
veydelle
Professori, sisätautien erikoislääkäri Teemu Niiranen, Tu-
run yliopisto, TYKS ja THL
19.4. Sotaisa Venäjä ja energia. Mikä on Euroopan vas-
taus?
Professori Veli-Pekka Tynkkynen, Aleksanteri Instituutti, 
Helsingin yliopisto
3.5. Kepissä on kaksi päätä. Taiteesta ja totuudesta.
Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, Kansallisteatteri
Kurssimaksu 5 €/kerta.

Luento: Kaikki luodon linnut 4102246

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 14.2. 
 » Saaristoekologi, MMT Panu Kunttu ja ympäristö-

suunnittelija, eräopas Sanna-Mari Kunttu 
 » Ei luentomaksua

Tietokirjan ”Kaikki luodon linnut” kirjoittajat kertovat kaksi 
vuotta sitten tehdystä saaristoluonnon tutkimusretkes-
tään Pentti Linkolan jäljillä. Seitsemän viikon ja yli 1 000 
kilometrin reitti kulki läpi lounaissaariston Salosta Poriin 
- halki Uudenkaupungin saariston -, ja lintuja laskettiin 600 
luodolla. Retkellä tutkittiin linnuston ja luonnon muuttu-
mista 50 vuoden aikana ja tuloksia verrattiin Linkolan 
vastaavaan aineistoon. Retki tehtiin kajakeilla meloen. 
Kirjassa kerrotaan paitsi seikkailuksi muuttuneen retken 
havainnoista ja kokemuksista, myös saaristoluonnon 
muutoksista, ilmiöistä ja ympäristökysymyksistä. Linko-
lan perheen souturetki kulkee taustalla mukana. Luento 
järjestetään Uudenkaupungin kirjaston ja Vakka-opiston 
yhteistyönä, ei kurssimaksua.

Luento: Varsinais-Suomen  
mistelimysteeri            4102247

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 28.2. 
 » Biologi Kati Pihlaja 
 » Luentomaksu: 6 €

Misteli on monille tuttu kasvi keskieurooppalaisista jou-
lukoristeista sekä druidi Akvavitixin taikajuomasta. Viime 
vuosina tämä erikoinen loiskasvi on rantautunut Varsi-
nais-Suomeen, josta sitä on uusimpien selvitysten mu-
kaan löytynyt suhteellisen laajaltakin alueelta. Luennolla 
kerrotaan, mikä misteli oikein onkaan ja mitä lajin tilan-
teesta Suomessa tällä hetkellä tiedetään. Luennoitsijana 
biologi Kati Pihlaja Turun yliopiston kasvimuseolta. 

Luento: Kyy - pelkoja, luonto- 
konflikteja sekä ensi-apua   4102248

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 14.3. 
 » Kyyharrastaja Toni Beckman 
 » Luentomaksu: 6 €

Kyykäärme tai käärmeet yleensäkin herättävät paljon tun-
teita. Luennolla käsitellään kyykäärmeeseen liitettyjä vää-
ristyneitäkin uskomuksia sekä faktaa. Kuullaan esimerkik-
si, missä kyykäärmeet elelevät, mitä niistä olisi hyvä tietää 
sekä miten ja miksi niitä suojellaan. Lisäksi kuullaan pal-
jon muuta hyödyllistä käytännön tietoa. Luennoitsijalla voi 
olla mukana elävä käärme. 

Luento: Kutsumattomat  
vedenalaiset vieraat             4102249

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 28.3. 
 » Meribiologi (FM) ja tutkimussukeltaja  

Heidi Arponen
 » Luentomaksu: 6 €

Ajoittain saamme vedenalaisia vieraita Itämereen. Eläin-
lajit saapuvat tavallisesti uimalla tai muutoin itsenäisesti 
etenemällä, kasvilajit kellumalla tai siemeninä lintujen 
mukana. Jos ihminen on omalla toiminnallaan vaikuttanut 
tahallisesti tai tahattomasti lajin leviämiseen, puhutaan 
vieraslajista. Itämeren vaativiin oloihin asettumaan kyke-

löytynyt. Oliko temperamenttiseksi tunnettu Ida Saarinen 
syyllinen vai syntipukki? Toimittaja, tietokirjailija Salla Fa-
gerström johdattaa kuulijat Matalan mysteeriin.

Historiaa, taidetta ja kulttuuria 
Uudenkaupungin  
hautausmaalla             1301249

 » Retkikohde (Uusikaupunki) 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 9.5. 
 » Museonjohtaja Mari Jalava ja seurakuntamestari 

Teijo Sirniö 
 » Ei kurssimaksua  
 » Ilm. päättyy 2.5. 

Kierroksella tutustutaan Uudenkaupungin hautausmaan ny-
kyasuun sekä sen historiaan ja hautausmaalle haudattujen 
uusikaupunkilaisten taiteilijoiden ja kulttuurihenkilöiden ta-
rinoihin ja historiaan. Seurakuntamestari Teijo Sirniö esitte-
lee hautausmaan nykytilannetta ja kappelia. Museonjohtaja 
Mari Jalava kierrättää hautausmaalla erityisesti uusikaupun-
kilaisten taide- ja kulttuurivaikuttajien haudoilla. Kierroksen 
aikana kuullaan hautausmaan historiaa ja näiden kulttuuri-
henkilöiden toiminnasta ja vaikutuksesta Uudenkaupungin 
elämään. Kierrokselle lähdetään siunauskappelin edestä ja 
sille on vapaa pääsy, etukäteisilmoittautumista kuitenkin 
toivotaan kaikilta kierrokselle aikovilta. Ilta järjestetään Uu-
denkaupungin museon, Uudenkaupungin seurakunnan ja 
Vakka-opiston yhteistyönä, ei kurssimaksua.

Luento:  
Hautoja ja hautakiviä             1301250

 » Kräkin talo
 » Ke 17.00–20.15 
 » 10.5. 
 » Suomen sukututkimusseuran digitoimikunnan 

jäsen Juha Vuorela 
 » Luentomaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 4.5.

Luennolla käsitellään suomalaiseen kuolemaan ja hautaa-
miseen liittyviä käsityksiä, perinteitä, tapoja ja uskomuksia 
keskiajan alusta nykypäivään. Tutuiksi tulevat ruumissaa-
ret, hautakivien historia, hautakappelit, ruumisarkkujen 
valmistaminen, hautausmaat ja siunaaminen hautaan 
sekä kirkonkirjojen haudattujen luettelot. Tarkastelemme 
myös kulttuuriperintöämme säilyttäviä internetistä löyty-
viä hautakivitietokantoja. Kurssi sopii kaikille sukututki-
muksesta ja kulttuurihistoriasta kiinnostuneille. Luennolla 
on ennakkoilmoittautuminen rajallisen tilan vuoksi. 
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nevät lajit ovat yleensä erityisen sopeutumiskykyisiä. Uu-
det lajit voivat syrjäyttää alkuperäisiä tai tuoda tullessaan 
tauteja. Haittojen minimoimiseksi tarvitaan havaintoja ve-
denalaisten vieraslajien esiintymisestä ja levinneisyydes-
tä. Tähän havainnointiin ovat kaikki vesilläliikkujat ja ran-
noilla retkeilijät tervetulleita. Luennoitsija Heidi Arponen 
työskentelee suojelubiologina Metsähallituksessa. Hän on 
tutkinut ja kartoittanut rannikkomme vedenalaista luon-
toa 20 vuoden ajan ja edistää meriluonnon tuntemusta 
ja suojelua. Hän on myös yksi Itämeri Suomen luonnossa 
-lajioppaan kirjoittajista.

Luento: Vieraskasvilajit         4102250

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 17.30–19.00 
 » 25.4. 
 » Luonto- ja ympäristöneuvoja Eriika Yliniemi 
 » Luentomaksu: 6 €

Mitä ovat vieraskasvilajit ja miksi niistä pitää päästä 
eroon? Käydään läpi Suomen vieraskasvilajit ja sitä, miten 
ne uhkaavat Suomen alkuperäistä luontoa. Opitaan myös, 
miten torjua ja hävittää vieraskasveja turvallisesti ja tehok-
kaasti.

Lintukurssi            4102251

 » Kräkin talo 
 » To 18.00–20.15 
 » 13.–27.4. 
 » Antti Karlin 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 5.4.

Kurssilla perehdytään keväiseen lintumaailmaan ja eri lin-
tulajien määrityksiin, ääniin ja elinympäristöihin. Esiteltä-
vinä ovat myös lintuharrastusvälineet ja kirjat. Tavoitteena 
on saada yleiskuva, mitä lintuja keväisin ja kesällä Vakka-
Suomessa havaitaan sekä myös, miten eri lintulaskentoja 
tehdään. Kurssi käsittää kaksi iltaa 13.4. ja 20.4. ja retken 
27.4. Retken kellonaika sovitaan myöhemmin. 

Musiikki

Taito- ja taideaineet

Musiikkitiedon alkeet: yleistä  
tietoutta musiikista aloittelijoille 
ja harrastajille                     1101262

 » Kulttuurikeskus Cruselli 
 » 18.00–19.30 
 » 25.1.–15.2. 
 » Petri Hatakka 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 18.1.

Mozartista Madonnaan! Musiikkitiedon alkeet on kevyt 
johdatus musiikin maailmaan. Kurssilla tutustutaan länsi-
maisen musiikin eri tyylikausiin ja säveltäjiin kevyttä mu-
siikkia unohtamatta. Kurssilla tutustutaan myös musiikin 
teorian alkeisiin. Kurssi sopii kaikille musiikista kiinnostu-
neille, musiikin harrastajille, kuorolaisille ja musiikkia jo 
opiskeleville. Lyhytkurssi. 

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

Bändipaja 1-2 ma           1101201

 » Raatihuone Ma 9.1. klo 13.15–14.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Bändipaja 1-2 ke           1101202

 » Raatihuone Ke 11.1. klo 14.15–15.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Bändipaja 3 ma           1101203

 » Raatihuone Ma 9.1. klo 12.15–13.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Bändipaja 4 ti           1101204

 » Raatihuone Ti 10.1. klo 13.15–14.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Bändipaja 6 ma           1101206

 » Raatihuone Ma 10.1. klo 14.15–15.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

VPK:n soittokunta           1101222

 » Vanha VPK:n talo torin laidalla Ti 10.1.  
klo 18.30–21.00 

 » Kurssimaksu: Kevät 37 €

Kansanmusiikkiyhtye           1101225

 » Raatihuone Ke 11.1. klo 19.30–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Laulu-Veikot             1101230

 » Pohitullin koulu Ma 9.1. klo 18.00–20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 36 €

naiskuoro D´ameni           1101231

 » Pohitullin koulu Ti 10.1. klo 18.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Gospel choir             1101232

 » Pohitullin koulu To 12.1. klo 18.00–20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 38 €

Kitaransoitto             1101241

 » Raatihuone, aloitus viikolla 2. 
 » Kurssimaksu: Kevät 110 € (30 min.)
 » Ajat sovitaan opettajan kanssa  

p. 0449787102 /Jarno Setälä

Individual singing lessons  
- yksinlaulua              1101242

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Pohitullin koulu
 » Aloitus viikolla 2. Ajat sovitaan opettajan kanssa.
 » Kurssimaksu: Kevät 110 € (30 min.)

Ukulele jatko              1101244

 » Raatihuone Ti 10.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

näyttämötaide
Improvisaatiokurssi aikuisille 1102207

 » SiHy:n Demotila 
 » Ti 19.00–20.45 
 » 28.2.–4.4. 
 » Teatteri-ilmaisun ohjaaja Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 16.2.

Kurssilla harjoitellaan improvisaatioteatterin perusteita. 
Tehdään erilaisia läsnäolo- ja vuorovaikutusharjoitteita, ir-
rotellaan ja annetaan mielikuvituksen lentää. Tutustutaan 
tapoihin luoda roolihahmo, improvisoidaan tarinoita ja ly-
hyitä kohtauksia erilaisilla tekniikoilla. Et tarvitse aiempaa 
kokemusta. Mukaan utelias mieli, vesipullo sekä mukavat 
vaatteet. Kokoontumispäivät 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. 
ja 4.4.

Syksyltä jatkuvat näyttämötaiteen 
kurssit:
Täynnä olevat ryhmät on mainittu erikseen, muihin 
mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Teatteritaiteen perusopetus,  
alkavat ja jatkavat 7-11 v.     1101203

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Kulttuurikeskus Cruselli To 12.1. klo 18.15–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 36 €

Teatteritaiteen perusopetus,  
jatkavat alk. 12 v.          1101205

 » Kulttuurikeskus Cruselli To 12.1. klo 16.00–18.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 53 €

Kuvataiteet
Pastellimaalauskurssi            1103212

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00 
 » 18.–19.3. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 9.3.

Tule tutustumaan kuivapastellien maailmaan! Pastelli-
maalaus on tekniikka, jossa yhdistellään herkkää piirus-
tusviivaa ja maalausmaista otetta. Kuivapastelliliidut ovat 
monipuolinen ilmaisuväline sekä pehmeään, utuiseen 
maalausjälkeen että terävään, reippaaseen ilmaisuun. 
Teemana kurssilla kasvit ja kukat, mallina oikeita kasveja. 
Omat tarvikkeet. Opettaja kertoo tarvittavista välineistä 
ennen kurssin alkua. Lyhytkurssi. 

Koululaisten kesäkuvis         1103213

 » Kräkin talo 
 » To 10.00–14.00, Pe 10.00–14.00 
 » 8.–9.6. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 1.6. 

Koululaiset pääsevät kesän aluksi piirtämään, maalaa-
maan ja muovailemaan kesäisiä taideteoksia. Välillä syö-
dään eväät ja käydään tuulettumassa puistossa. Materiaa-
limaksu sisältyy hintaan. Lyhytkurssi. 

Ulkoilmamaalausta  
aikuisille                    1103214

 » Retkikohde, Myllymäki 
 » La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00 
 » 17.–18.6. 
 » Taidemaalari Sanna Halme 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 7.6.

Ulkoilmamaalausta Myllymäellä. Nautitaan varhaiskesän 
tarjoamasta valosta, väreistä, kukkivista pensaista ja puis-
ta. Maalataan historiallisia tuulimyllyjä ja puistomaisemaa 
sekä puistosta näkyviä vanhoja puutaloja. Tekniikkana 
alla prima-maalaus vesi-, akryyli- tai öljyväreillä. Omat 
tarvikkeet. Kurssi sopii parhaiten maalauksen perusteet 
tunteville, mutta aloittelijatkin ovat tervetulleita mukaan! 
Ylivoimaisen sääesteen sattuessa maalaamme opistolla. 
Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kuvataiteen kurssit:
Täynnä olevat ryhmät on mainittu erikseen, muihin 
mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Kuvataidekoulu 7-8 v. (ma)   1103201

 » Kräkin talo Ma 9.1. klo 15.00–16.00
 » Kurssimaksu: Kevät 52 €

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ma) 1103202

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Kräkin talo Ma 9.1. klo 16.15–17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 53 €

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ma)   1103203

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Kräkin talo Ma 9.1. klo 17.45–18.45
 » Kurssimaksu: Kevät 43 €

Kuvataidekoulu 9-10 v. (ke)  1103205

 » Kräkin talo Ke 11.1. klo 15.00–16.15
 » Kurssimaksu: Kevät 53 €

Kuvataidekoulu 5-6 v. (ke)    1103206

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Kräkin talo Ke 11.1. klo 16.30–17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 43 €

Kuvataidekoulu 11-12 v. (ke) 1103207

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Kräkin talo Ke 11.1. klo 17.45–19.15
 » Kurssimaksu: Kevät 64 €

Kuvataidekoulu yli 13 v. (ti) 1103210

 » Kräkin talo Ti 10.1. klo 17.30–20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 76 €
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Syksyltä jatkuvat kuvataiteen kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

         Taide osaksi  
elämää               1103211

 » Kräkin talo Pe 20.1. klo 14.15–17.15
 » Kurssimaksu: Kevät 22 € (44 €)
 » Varsinaiset kokoontumispäivät tarkentuvat kurssin 

aikana.

Tiistaimaalarit, päiväryhmä 1103225

 » Kräkin talo Ti 10.1. klo 11.00–13.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 42 €

Torstaimaalarit, päiväryhmä 1103226

 » Kräkin talo To 12.1. klo 10.00–12.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 42 €

Tanssi Sanataide

Käden taidot

Flamencoa viuhkalla  
- intensiivikurssi                    1105262

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Pe 17.00–18.00 
 » 3.–24.3. 
 » Flamencotanssija Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: 22 € 
 » Ilm. päättyy 16.2.

Tällä rytmikkäällä ja rempseällä tiiviskurssilla tutustutaan 
espanjalaiseen flamencotanssiin ja opetellaan lyhyt kore-
ografia viuhkalla. Tunneilla harjoitellaan flamencolle omi-
naista liikekieltä ja rytmiikkaa sekä viuhkan käyttöä. Kurssi 
sopii kaikille kiinnostuneille, aiempaa kokemusta flamen-
costa et tarvitse. Mukaan vesipullo ja halutessasi pitkä 
hame. Viuhkan saat opettajalta. Tunneilla tanssitaan joko 
paljain jaloin tai sukkasillaan. Kokoontumiset 3.3., 10.3., 
17.3. ja 24.3. Erityiskurssi.

Luova liike                     1105264

 » Novidan liikuntasali 
 » To 19.00–20.00 
 » 2.3.–20.4. 
 » Flamencotanssija, teatteri-ilmaisun ohjaaja  

Nunu Ahtiainen 
 » Kurssimaksu: 22 € 
 » Ilm. päättyy 16.2. 

Luovan liikkeen kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tanssia 
ja tutkia omaa tapaansa liikkua. Tunneilla tehdään erilaisia 
tanssi-ilmaisullisia harjoitteita musiikin kanssa ja ilman. 
Samalla kehitetään kehonhallintaa ja koordinaatiota. Läh-
tökohtana liikkeelle voi olla vaikkapa itselle tärkeä kuva 
tai teksti. Harjoitteet eivät rajaudu mihinkään tiettyyn 
tanssilajiin, vaan perustana on jokaisen osallistujan oma 
liikekieli. Tunnin päätteeksi pidetään loppurentoutus. Ota 
mukaan vesipullo ja mukavat vaatteet. Aiempaa tanssiko-
kemusta et tarvitse. Kokoontumispäivät 2.3., 9.3., 30.3., 
13.4. ja 20.4.

Syksyltä jatkuvat lasten tanssin kurssit:
Täynnä olevat ryhmät on mainittu erikseen, muihin 
mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Dance mix 7-11 v.           1105249

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 10.1.  

klo 16.30–17.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 78 €

Satubaletti 3-4 v.           1105250

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 10.1.  

klo 17.15–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 78 €

Satubaletti 5-6 v.            1105251

 » RYHMÄ ON TÄYNNÄ
 » Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 10.1.  

klo 18.10–18.55 
 » Kurssimaksu: Kevät 78 €

Kirjoita vapaasti  
- viikonloppukurssi           1106247

 » Kräkin talo 
 » La 10.00–14.00, Su 11.00–15.00 
 » 18.–19.3. 
 » HuK, kirjallisuusterapia- ja sanataideohjaaja  

Elise Erämaa 
 » Kurssimaksu: 20 € 
 » Ilm. päättyy 9.3. 

Kirjoittaa voi mistä vain, ja halu kirjoittaa on paras syy. 
Ehkä haluaisit kirjoittaa, muttet osaa tai uskalla aloittaa? 
Kurssi sopii myös kirjoittamista jo harrastavalle. Kokei-
lemme tunneilla monenlaisia tehtäviä, jotka vapauttavat 
tuottamaan raakatekstiä eli ensiversioita. Saat lukea teks-
tejäsi ääneen, jos haluat. Palaute auttaa löytämään oman 
tekstin vahvuudet. Ota mukaan kirjoitusvälineet ja eväät. 
Muistikirjasi ei jää tyhjäksi. Kurssi ei vaadi etukäteisvalmis-
teluja. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat sanataiteen kurssit:
Mukaan mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

         runokamari          1106240

 » Kräkin talo Ke 18.1. klo 10.00–11.30  
joka toinen viikko

 » Kurssimaksu: Kevät 9 € (18 €)

         Elämäkerrallisen  
kirjoittamisen kurssi          1106245

 » Kräkin talo To 12.1. klo 13.00–15.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 17 € (34 €)

Mekkokurssi                   1106247

 » Kräkin talo
 » To 17.00–20.00, La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 2.–19.3. 
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 23.2.

Mekko on mitä ihanin vaate ympäri vuoden! Laajasta 
mekkomallien valikoimasta löytyy jokaiselle oma suosik-
ki ja eri materiaalivalinnoilla syntyy mekko juuri omaan 
tarpeeseen. Voit ommella mekon esimerkiksi puuvillasta, 
pellavasta, villasta, viskoosista tai sekoitekankaasta. Kurs-
silla opetellaan ompelun perusteita alusta alkaen sekä 
harjoitellaan mallista riippuen erilaisia tekniikoita. Kurssi 
sopii myös aloitteleville ompelijoille. Ensimmäisellä kerral-
la 2.3. valitaan ja piirretään kaavat sekä mietitään sopivia 
kangasvaihtoehtoja. Viikonloppuna 18.-19.3. ommellaan 
mekko. Lyhytkurssi. 

Ompelun viikonloppu          1104214

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 15.–16.4. 
 » Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 6.4.

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

Koirien vaatteet           1104217

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 21.–22.1. 
 » Pukuompelija Sari Nurmi 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 13.1.

Tule ompelemaan vaatteita lemmikillesi. Voit ommella esi-
merkiksi takin tai suojaliivin. Ohjeet mittojen ottamiseen 
ja materiaalin valintaan saat opettajalta ennen kurssia, 
niin pääset heti ensimmäisellä kerralla tekemään kaavoja. 
Lyhytkurssi.

neulahuovutuspaja, Kalanti  1104228

 » Kalannin yläkoulu 
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 1.–2.4. 
 » Neulahuovutustaitelija Helena Heinonen 
 » Kurssimaksu: 23 € 
 » Ilm. päättyy 24.3.

Tällä kurssilla tehdään erilaisia töitä neulahuovuttamalla. 
Jos sinulla on jokin työ kesken, johon tarvitset opastusta, tai 
jos olet haaveillut esimerkiksi jonkinlaisen huopaeläimen 
tai neulahuovutetun taulun tekemisestä, tällä kurssilla se 
onnistuu. Kunhan kyseessä on jokin neulahuovuttamalla 
tehtävä työ. Voit myös tulla kurssille vain kokeilemaan eri-
laisia neulahuovutuksen tekniikoita. Voit tehdä esimerkiksi 
pääsiäistipuja ja -pupuja tai kokeilla villamaalausta eli kak-
siulotteista neulahuovutusta kankaalle. Opettajalla on eri-
laisia mallitöitä mukana. Materiaaleja voi tuoda itse ja niitä 
voi myös ostaa opettajalta muutamalla eurolla. Lyhytkurssi.

Huopalaukku             1104229

 » Kräkin talo
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00 
 » 11.–12.2. 
 » Neulahuovutustaitelija Helena Heinonen 
 » Kurssimaksu: 23 € 
 » Ilm. päättyy 3.2.

Tule tekemään unelmiesi laukku märkähuovuttamalla! 
Tarvitset sitten käytännöllisen arkilaukun tai juhlavam-
man laukun erityistilaisuuksiin, huovuttamalla se onnis-
tuu. Laukun mallin voi valita muutamasta vaihtoehdosta 
tai voit luoda sen myös kokonaan itse. Laukun yksityiskoh-
tiin ja koristeluihinkin löytyy eri vaihtoehtoja. Tarvikelista 
lähetetään osallistujille lähempänä kurssia. Joitakin mate-
riaaleja voi ostaa kurssilla myös opettajalta. Aikaisempaa 
huovutuskokemusta ei tarvita, joten lämpimästi tervetu-
loa kaikki huovutuksesta kiinnostuneet! Lyhytkurssi.

Kuvanpunonta  
hakaketjutekniikalla              1104232

 » Kräkin talo
 » Pe 18.00–19.30, La 10.00–16.00 
 » 24.3.–22.4. 
 » Brita Laine 
 » Kurssimaksu: 24 € 
 » Ilm. päättyy 16.3.

Kahvipussikurssin jatkokurssi hakaketjutekniikan perus-
tiedot omaaville. Kurssilla punotaan esimerkiksi laukku, 
johon saa punottua haluamansa kuvan. Kurssin osallistu-
jille lähetetään lisätietoa materiaaleista ja tarvikkeista sekä 
siitä, mitä voi tehdä kotona jo valmiiksi ennen kurssia. Ko-
koontumiskerrat pe 24.3., la 25.3. ja la 22.4. Lyhytkurssi.

Lasinsulatus kevätpuutarhaan 1104234

 » Kräkin talo
 » La 9.00–16.00, Su 9.00–16.00 
 » 1.–2.4. 
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
 » Kurssimaksu: 26 € 
 » Ilm. päättyy 24.3.

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

Baletti 7-12 v.           1105252

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 10.1.  
klo 19.00–20.00 

 » Kurssimaksu: Kevät 88 €

Satubaletti 3-6 v.            1105253

 » Pohitullin ryhmäliikuntasali Ti 10.1.  
klo 15.45–16.30 

 » Kurssimaksu: Kevät 78 €

Syksyltä jatkuvat tanssin kurssit:
Mukaan mahtuu vielä uusiakin opiskelijoita.

Flamencotanssin  
alkeiskurssi           1105260

 » Hyvinvointikeskus Elleni Ke 11.1. klo 18.00–19.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €
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nahkaiset ja kankaiset  
suojakannet muistivihoille  1104238

 » Kräkin talo
 » La 9.30–17.00, Su 9.30–17.00 
 » 15.–16.4.
 » Kirjansitojamestari Tarja Rajakangas 
 » Kurssimaksu: 32 € 
 » Ilm. päättyy 6.4.

Omannäköiset vihon tai kalenterin suojakannet arkipäivää 
ilahduttamaan! Voit tehdä kannet tavallisille ja kierresel-
käisille vihoille. Sisus kiinnittyy kansiin kuminauhalla, jol-
loin sen voi näppärästi vaihtaa uuteen. Opetellaan teke-
mään vihkoja itse: voit käyttää sivuina erilaisia papereita 
ja muovitaskuja, jotka sopivat käyttötarkoitukseesi. Kun 
käytetään kansissa standardimittoja, vihkoja voi ostaa 
valmiina kaupastakin. Päällystetään taipuisat tai kovat 
kannet kankaalla tai nahalla. Parhaiten sopivat puuvilla- 
ja pellavakankaat, itsevärjätyt, kirjotut, uudet ja kierräte-
tyt. Nahkakansiin sopivat kaikenlaiset nahat, kun valitaan 
sopiva tekniikka. Kauniisti kulunut vanha nahkavaate tai 
laukku voi saada uuden elämän! Lyhytkurssi.

Merirumpu            1104246

 » Pohitullin koulu
 » Pe 17.30–19.45, La 9.00–13.30, Su 9.00–13.30 
 » 9.–11.6. 
 » Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi 
 » Kurssimaksu: 26 € 
 » Ilm. päättyy 1.6.

Jokainen kurssilainen valmistaa oman merirummun. Tai-
vutetaan rumpukehikko koivuvanerista. Rumpukalvo val-
mistetaan poronnahasta, jonka ensin värjäämme. Soitto-
kapula tehdään poronsarvesta ja maalaamme vielä asiaan 
kuuluvia koristeita rummun pintaan. Rumpu valmistetaan 
kokonaan käsityönä, sinä et tarvitse 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 mu-
kavasti rentouttaa. Lyhytkurssi.

Vanhan ikkunan tai oven  
kunnostus, kevät          1104251

 » Pohitullin koulu
 » Su 10.00–14.45 Joka toinen viikko 
 » 19.2.–16.4. 
 » Elsi Lehto 
 » Kurssimaksu: 36 € 
 » Ilm. päättyy 10.2.

Kunnostetaan vanha ikkuna perinteisin menetelmin (mah-
dollisuus kunnostaa myös vanhaa peiliovea tai vastaavaa) 
alusta lähtien käyden läpi kaikki työvaiheet, pyrkimyksenä 
valmis ikkuna/ovi. Ensimmäisellä kerralla kunnostettava 
työ mukaan, jotta voidaan tehdä työsuunnitelma. Teach-
ing also in English. 

Puu- ja metallityö, Kalanti    1104253

 » Kalannin yläkoulu

Kurssi on jouduttu perumaan myös kevätlukukauden 
osalta, tilaongelmien takia. Kurssi on tarkoitus toteuttaa 
syyslukukaudesta 2023 alkaen.

Kevään juhlien kukat          1104276

 » Kräkin talo
 » Ma 18.00–20.15 
 » 3.4. 
 » Yrittäjä Tanja Runola, Siivosen Kukkapirtti 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 27.3.

Kurssilla opettelemme tekemään kukkakimppuja ja ase-
telmia ajatellen kevään juhlia. Sivuamme hieman trendejä 
ja tulevien sesonkien tuulahduksia. Materiaalimaksu mak-
setaan kurssilla opettajalle käytön mukaan. Lyhytkurssi.

Keväinen korttipaja          1104278

 » Kräkin talo
 » Ti 17.30–20.30 
 » 18.4. 
 » Brita Laine 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 11.4.

Tule mukaan iloiseen korttipajaan, josta saat uusia ideoi-
ta korttiaskarteluun. Kurssilla tehdään kortteja oman tar-
peen mukaan niin erilaisiin juhlahetkiin kuin arjen iloksi. 
Opettajalla on mukana paljon korttimalleja. Tarvikemaksu 
käytön mukaan, maksetaan kurssilla opettajalle käteisellä. 
Lyhytkurssi.

Pääsiäiskoristeita pajusta  
ja varvuista                  1104281

 » Kräkin talo
 » To 17.30–20.30 
 » 16.–30.3.
 » Ohjaajana Marjo-Riitta Tuominen 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 9.3.

Tehdään pääsiäiskoristeita pajusta, varvuista ja muistakin 
luonnonmateriaaleista, kuten koivunoksista ja kävyistä. 
Mukaan omat sakset ja punontalankaa. Materiaalia voi 
tuoda mukanaan, mutta myös opettajalta saa ostaa sitä. 
Kurssille voivat osallistua myös lapset yhdessä aikuisen 
kanssa. Lyhytkurssi.

Ovikranssi kevät           1104286

 » Kräkin talo
 » La 10.00–14.30 
 » 4.3. 
 » Käsityöyrittäjä Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 24.2.

Opitaan käyttämään erilaisia luonnonmateriaaleja ja 
muotoilemaan niistä haluttu muoto. Ovikranssin pohjaan 
on käytössä salim-kuitu ja luonnosta kerättyä koivu- ja 
haaparisua. Kranssin koristeet tehdään huovuttamalla ja 
neulaamalla, josta opit samalla huovutuksen ja neulauk-
sen alkeet. Mukaan tarvitset eväät, pyyhkeen ja matalan 
vesiastian, esim. pesuvatin, sekä paljon työn iloa! Materi-
aalimaksu 25 €, maksu Mobile Pay, korttimaksu tai kätei-
nen. Lyhytkurssi.

Pupun pylly             1104287

 » Kräkin talo
 » La 10.00–13.45 
 » 25.3. 
 » Käsityöyrittäjä Elina Salmi 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 17.3.

Opitaan kerralla kevätpupun myötä kaikki huovutuksen 
alkeet! Pupuun tarvitaan levyhuovutustekniikkaa, kaava-
huovutusta ja kolmiulotteisen esineen huovutusta. Neu-
lausta unohtamatta! Valmis pupu kootaan paloista ruuk-
kuun ja siitä tulee niin ihana! Mukaan tarvitset pyyhkeen ja 
matalan vesiastian, esim. pesuvatin, sekä työn iloa! (Eväät 
jos haluaa pitää taukoa) Materiaalimaksu 15 €+käytetyt 
neulat, maksu Mobile Pay, korttimaksu tai käteinen. Ly-
hytkurssi.

Kädentaitojen kevätretki  
Leineperin ruukille            1104289

 » La 8.00–19.00 
 » 6.5.
 » Kädentaitojen opettaja Marita Karlsson 
 » Kurssimaksu: 52 €  
 » Ilm. päättyy 7.4.

Lähde mukaan viettämään iloista retkipäivää! Pääsemme 
tutustumaan opastetusti Leineperin ruukkiin, sen asukkai-
den elämään ja asumiseen 1800-luvun ruukkiyhteisössä. 
Lisäksi aikaa on varattu ruukin ihastuttavien käsityöläis-
puotien kiertämiseen. Ruukilla nautimme myös lounaan ja 
iltapäiväkahvit. Leineperiltä suuntaamme Nappinjan her-
kulliseen kangaskauppaan ja Lavikon laajan valikoiman 
lankakauppaan. Muista ilmoittaa rajoitteet ruokavalios-
sa. Lähtö Vehmaalta Osuuspankin vierestä klo 8.00, Ukin 
linja-autoasemalta klo 8.30, Laitilan linja-autoasemalta klo 
9.00. Paluu Laitilaan n. klo 18. Lyhytkurssi. 

Koululaisten käsityökerho   1104290

 » Kräkin talo
 » Ma 17.30–19.00 Joka toinen viikko
 » 16.1.–27.3. 
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio 
 » Kurssimaksu: 35 € 
 » Ilm. päättyy 9.1. 

Kerhossa kokeillaan monipuolisesti erilaisia käsityöteknii-
koita. Kerho on tarkoitettu kaikille käsitöistä kiinnostuneille 
koululaisille. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun hintaan.

Koululaisten kesäkässä         1104291

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–14.00, Ke 10.00–14.00, To 10.00–14.00 
 » 6.–8.6. 
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio 
 » Kurssimaksu: 30 € 
 » Ilm. päättyy 29.5.

Valmistetaan ommellen pieni tuote, vaikkapa kesäkassi, 
paita, aurinkohattu yms, joka kuvioidaan itse suunnitellul-
la ja painetulla kuosilla. Omat eväät mukaan. Materiaali-
maksu sisältyy kurssimaksun hintaan. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat kädentaitojen kurssit:
Uusia opiskelijoita voidaan ottaa mukaan jos kurssilla 
on tilaa.

Kankaankudonta, Pyhämaa 1104201

 » Kammelan koulu ti 10.1. klo 17.45–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Kankaankudonta, Kalanti     1104202

 » Kalantitalo ti 10.1. klo 17.00–19.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta, Tuokila    1104203

 » Tuokilan talon kudontatupa ma 9.1.  
klo 17.30–19.45 

 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta, Lokalahti   1104204

 » Lokalahden entinen osuuskauppa ti 10.1.  
klo 13.00–15.15 

 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

nypläys                1104205

 » Kräkin talo to 12.1. klo 13.00–15.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 32 €

nypläys, Kalanti               1104206

 » Kalannin alakoulu ti 10.1. klo 17.30–19.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 32 €

         Kirjonta           1104208

 » Kräkin talo ti 17.1. klo 10.00–12.15 
Joka toinen viikko 

 » Kurssimaksu: Kevät 11 € (22 €)

         Ompelun aamu A    1104209

 » Kräkin talo ke 11.1. klo 10.00–13.00  
Joka toinen viikko 

 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

         Ompelun aamu B    1104210

 » Kräkin talo ke 18.1. klo 10.00–13.00 Joka toinen viikko
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

Ompelun ilta           1104211

 » Kräkin talo ke 18.1. klo 17.30–20.30 Joka toinen viikko 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

neulepiiri tiistai           1104222

 » Kräkin talo ti 10.1. klo 17.00–20.00  Joka toinen viikko
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

neulepiiri            1104223

 » Kräkin talo ke 11.1. klo 17.00–20.00 Joka toinen viikko 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €
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         Kädentaitoja, 
Pyhämaa                                 1104225

 » Pyhämaan Nuorisoseurantalo ma 9.1.  
klo 10.00–12.15 

 » Kurssimaksu: Kevät 15 € (30 €)

Kahvipussikurssi                     1104231

 » Kräkin talo ti 17.1. klo 17.30–20.30  
Joka toinen viikko 

 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Puu- ja metallityö          1104252

 » Pohitullin koulu to 12.1. klo 18.00–20.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Huonekalujen kunnostus      1104254

 » Pohitullin koulu ti 17.1. klo 18.00–21.00  
Joka toinen viikko 

 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

naisten puutyöpaja          1104259

 » Pohitullin koulu ke 11.1. klo 18.00–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 41 €
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UUSIKAUPUnKI

Kielet

Suomea ulkomaalaisille 
/ Finnish for Foreigners

Järjestämme erilaisia suomen kielen kursseja ulkomaa-
laisille. Osa kursseista on normaalia opetusta ja niissä 
on samat kurssimaksut kuin opiston muillakin kursseilla. 
Osassa on erillisrahoitus, jolloin ne maksavat vähemmän 
tai ovat ilmaisia.
 
3.1. alkaen kursseille voi ilmoittautua osoitteessa  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Kurssit alkavat 
tammikuun puolivälissä (viikko 3). Tarkemmat tiedot 
suomen kursseista löytyvät myös osoitteesta  
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 normal courses. 
Others are financed by special funding and may cost less 
or even be totally free. 

Online registration starts on 3 January at  
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. The courses start 
in mid-January (week 3). Detailed information on our 
Finnish courses is available also at  
peda.net/vk/kielet/suomi. For more info, contact  
language teacher (paivi.ruusuvuori@vakkaopisto.fi  
or tel. 044 585 3100).

Häng med!  
- ruotsin kertausta           1202222

 » Kräkin talo
 » Ti 19.00–20.30
 » 17.1.–11.4.
 » FM Tuula Myllynen
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

Ruotsin kielen kurssi, joka on jatkoa syksyn kurssilla ja so-
pii ruotsia jonkin verran jo osaaville. Kurssilla harjoitellaan 
monipuolisesti erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavaa 
kieltä, aiheina mm. perhe, lähiympäristö ja matkustami-
nen. Pääpaino kurssilla on suullisen kielitaidon aktivoin-
nissa ja sanavaraston kartuttamisessa. Oppikirjana Häng 
med! 1 (Finn Lectura), kappaleesta 6. Taitotaso A1-A2.

Englannin päiväalkeet           1202219

 » Kräkin talo
 » Ti 12.30–14.00
 » 17.1.–11.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

Kurssilla aloitetaan englannin opiskelu aivan alusta, mut-
ta se sopii sekä vasta-alkajille että englantia vähän jo ai-
emmin opiskelleille, jos tuntuu siltä, että asiat olisi hyvä 

kerrata ihan alkeista lähtien. Kurssilla harjoitellaan paljon 
ääntämistä ja opitaan arkipäivän puhetilanteissa ja mat-
kailussa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana on Destinations 1 
(Otava). Taitotaso A1.

Everyday English 2           1203221

 » Kräkin talo
 » Ke 17.15–18.45
 » 18.1.–12.4.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 11.1.

Alkeistason englannin kurssi kieltä vuoden tai pari aiem-
min opiskelleille. Kurssilla opiskellaan lisää kielen perus-
rakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan monipuolisesti 
erilaisissa arkielämän puhetilanteissa tarvittavaa kieltä. 
Oppikirjana Everyday English 2, Englantia aikuisille (Finn 
Lectura). Taitotaso A1-A2.

Stepping Stones 3           1203263

 » Kräkin talo
 » To 19.00–20.30
 » 19.1.–13.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 12.1.

Sopii englantia useamman vuoden opiskelleille, joille kie-
len perusasiat ovat jo tuttuja, mutta rakenteiden ja sanas-
ton kertaaminen tarpeen. Kurssin tavoitteena on kehittää 
erityisesti puheen ymmärtämistä sekä saada rohkeutta ja 
sujuvuutta puhumiseen. Oppikirjana Stepping Stones 3 
(Finn Lectura), josta käydään läpi pari viimeistä kappaletta. 
Taitotaso B1-B2.

Katso myös etäopetuksena pidettävät kurssit (s. 4)

Everyday English 3             1203732

Everyday English 4             1203742

Saksan alkeet                      1204711

Saksan puhekurssi           1204221

 » Kräkin talo
 » Pe 17.00–20.15, La 10.00–13.15
 » 10.–25.3.
 » FM Annika Pelto
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 3.3.

Saksan kertaus- ja aktivointikurssi, joka sopii kieltä jonkin 
verran jo opiskelleille (esim. Hallo! 1). Ryhmä kokoontuu 
parina viikonloppuna maaliskuussa (10.-11.3. ja 24.-25.3.). 
Kurssin tavoitteena on vahvistaa osallistujien saksan kie-
len taitoja ennen kaikkea erilaisten suullisten harjoitusten 
avulla, ja saada rohkeutta käyttää saksan kieltä erilaisissa 
arkipäivän tilanteissa tai matkoilla. Monistemateriaali. Tai-
totaso A1-A2. Lyhytkurssi.

Chez Olivier 1            1205212

 » Kräkin talo
 » Ke 19.00–20.30
 » 18.1.–12.4.
 » FM Terttu Viinikkala
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 11.1.

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

Buenas migas 1, jatko          1207217 

 » Kräkin talo
 » Ma 19.00–20.30
 » 16.1.–17.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 9.1.

Alkeistason kurssi vuoden verran tai pari espanjaa opiskel-
leille. Kurssilla jatketaan kielen perusrakenteiden ja sanas-
ton opiskelua ja harjoitellaan erilaisissa arjen ja matkailun 
viestintätilanteissa tarvittavaa kieltä. Oppikirjana Buenas 
migas 1 (Finn Lectura, vanha painos), josta jatkamme kap-
paleesta 10. Taitotaso A1.

Un poco de todo           1207243 

 » Kräkin talo
 » Ti 15.30–17.00
 » 17.1.–11.4.
 » Opettaja Yuli Reunamo
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

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 con-
versaremos sobre las diferentes riquezas naturales y di-
ferencias culturales que hay en algunas regiones hispa-
nohablantes. 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.

Bella vista 1           1208212 

 » Kräkin talo
 » To 17.15-18.45
 » 19.1.–13.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 12.1.

Italian kielen alkeiskurssi kieleen jo vähän tutustuneille. 
Kurssilla opiskellaan kielen perusasioita ja harjoitellaan 
erilaisissa matkailuun liittyvissä ja arkielämän tilanteissa 
tarvittavaa kieltä. Erilaisten harjoitusten avulla kehitetään 
monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, mutta erityisesti 
suullista kielitaitoa. Oppikirjana Bella vista 1 (Sanoma Pro). 
Kertaamme pikaisesti kirjan alkuosan asiat, jonka jälkeen 
jatkamme kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Tukiviittomien alkeet          1298211 

 » Kräkin talo
 » Ke 17.30–20.00
 » 22.3.–12.4.
 » Kurssimaksu: 20 €
 » Ilm. päättyy 8.3.

Tarkoitettu kaikille tukiviittomista kiinnostuneille. Kurs-
si sopii aloittelijoille, mutta myös tukiviittomia aiemmin 
jo hieman käyttäneet saavat lisätietoa ja voivat päivittää 
osaamistaan. Kurssilla harjoitellaan arkipäivään ja lähiym-
päristöön liittyviä viittomia sekä niiden käyttöä puheen tu-
kena. Opit asioita tukiviittomakommunikaatiosta ja pääset 
harjoittelemaan tukiviittomista käytännön harjoituksissa. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Diakonia-ammattikorkea-
koulun kanssa. Opettajina kurssilla toimivat kommunikaa-
tio-ohjauksen pedagogisten opintojen opiskelijat lehtorin 
ohjauksessa. Lyhytkurssi.

Buenas migas 1 (aamu)   1207213

 » Kräkin talo
 » Ti 10.00–11.30
 » 17.1.–11.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

Buenas migas 1  
(ilta)           1207214

 » Kräkin talo
 » Ma 17.15–18.45
 » 16.1.–17.4.
 » FM Päivi Ruusuvuori
 » Kurssimaksu: 28 €
 » Ilm. päättyy 9.1.

Espanjan alkeiskurssi, joka sopii parhaiten kieleen jo vä-
hän tutustuneille, mutta myös vasta-alkajat voivat tulla 
vielä mukaan. Kurssilla opitaan espanjan perusrakentei-
ta ja sanastoa, tavallisissa arjen ja matkailun tilanteissa 
tarvittavaa kieltä. Aamu- ja iltapäiväryhmässä on sama 
etenemisvauhti, joten kurssi sopii myös vuorotyössä ole-
ville. Oppikirjana uudistettu Buenas migas 1 (Finn Lectura, 
2022). Kertaamme aluksi kirjan alkuosan tärkeimmät asiat 
ja jatkamme sitten kappaleesta 4. Taitotaso A1.

Meie Keelesild       1298123

Kts. s. 10
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Kalimera - kreikan alkeita    1298252 

 » Kräkin talo
 » Pe 17.30–20.00, La 10.00–12.30
 » 17.3.–1.4.
 » Opettaja Sari Kuusisto
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 6.3.

Olisiko Kreikan matkalla mukava saada kylteistä selvää 
ja tervehtiä paikallisia heidän omalla kielellään? Tai kiin-
nostavatko kielet sinua muuten vaan? Tervetuloa mukaan 
opiskelemaan kreikan alkeita. Kahtena viikonloppuna 
(17.3.-18.3. ja 31.3.-1.4.) kokoontuvalla lyhytkurssilla tu-
tustutaan kielen pääpiirteisiin, opitaan kreikan aakkoset, 
harjoitellaan ääntämistä sekä opetellaan matkailutilan-
teissa hyödyllistä perussanastoa ja fraaseja. Monistema-
teriaali. Lyhytkurssi.

Tietokoneen käytön  
kertauskurssi               3401251 

 » Kräkin talo 
 » To 17.00–20.15
 » 2.–23.3. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 17.2.

Kurssilla kerrataan ja syvennetään tietotekniikan osaamis-
ta, kuten Windowsin ja omien tiedostojen ja kuvien hallin-
taa, sekä internetin ja sähköpostin hyötykäyttöä. Kurssilla 
tutustutaan lisäksi internetverkossa oleviin kaikille kansa-
laisille suunnattuihin hyödyllisiin palveluihin ja sähköpos-
tin monipuoliseen käyttöön. Kurssilla voidaan käsitellä 
myös osallistujien toiveitten mukaisia aiheita. Voit myös 
käyttää kurssilla omaa kannettavaa tietokonettasi opetus-
koneen rinnalla. Opetustilan langaton verkko mahdollis-
taa tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella. 

Tutustu pilvipalveluihin ja  
ilmaisiin online-sovelluksiin  3401252 

 » Kräkin talo 
 » To 17.00–20.15 
 » 13.–20.4. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 14 €  
 » Ilm. päättyy 6.4.

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

Tiedot talteen ja ohjelmat ajan  
tasalle               3401253 

 » Kräkin talo 
 » To 17.00–20.15 
 » 27.4.–4.5. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 14 €  
 » Ilm. päättyy 20.4.

Miten siirrän kuvat puhelimesta, kamerasta, tai muistikor-
tilta omalle tietokoneelleni, sekä miten varmuuskopioin 
koneelta tärkeät valokuvani tai tiedostoni muistitikulle tai 
ulkoiselle kiintolevylle? Ovatkohan koneeni kaikki päivityk-
set ajan tasalla, ja vaatisiko kone siivousta turhista tiedois-
ta ja ohjelmista? Kurssilla tutustutaan tiedostojen ja kuvi-
en siirron ja varmuuskopioinnin lisäksi myös tietokoneen 
tärkeisiin perusasetuksiin ja Windowsin ja ohjelmien tar-
peellisiin päivityksiin, sekä koneen siivoamiseen ylimääräi-
sistä ns. turhista tiedostoista ja ohjelmista. Lisäksi tutus-
tutaan tarjolla oleviin ilmaisiin toimisto- ja apuohjelmiin, 
sekä niiden turvallisiin lataus- ja asennuspaikkoihin. Voit 
ottaa kurssille mukaan oman kannettavan tietokoneesi, ja 
käyttää sitä kurssilla opetuskoneen rinnalla. Opetustilan 
langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käy-
tön myös omalla koneella.

Tietotekniikka

Tee asiakirjat, taulukot ja esitykset 
ilmaisella LibreOfficella           3401254 

 » Kräkin talo 
 » Ti 17.00–20.15 
 » 4.–25.4. 
 » FM, matematiikan ja tietotekniikan lehtori  

Petri Puukki 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 27.3.

Voit tehdä omat asiakirjat, taulukot ja esitykset kaikille il-
maisella LibreOfficen toimisto-ohjelmalla. Kurssilla pääset 
tutustumaan ilmaiseen ja monipuoliseen ammattitason 
toimisto-ohjelmaan, ja sen peruskäyttöön. Voit ottaa kurs-
sille mukaan oma kannettavan tietokoneesi, johon asen-
netaan opettajan ohjaamana kyseinen toimisto-ohjelmis-
to ja käytetään sitä myös opiskelun aikana, mutta voit 
käyttää halutessasi myös opetustilan koneita. Opetustilan 
langaton verkko mahdollistaa tarvittavan internetin käy-
tön myös omalla koneella. 

Digiviidakon selviytymisopas 3401261 

 » Kräkin talo 
 » Ke 17.00–20.30 
 » 15.3.–5.4. 
 » Markku Salo 
 » Kurssimaksu: 26 €  
 » Ilm. päättyy 7.3.

Voititko arpajaisissa, joihin et muista osallistuneesi? Odottaa-
ko sinua paketti, jota et muista tilanneesi? Tiedon kalastelijat, 
huijarit ja muut hämäräperäiset tahot tuntuvat vaanivan kaik-
kialla ja tekevät elämän joskus hankalaksi. Mistä tietää milloin 
kyseessä on huijausviesti ja milloin ei? Kysyvätkö pankit tai po-
liisi tunnuslukuasi? Minkälaisia keinoja kalastelijat käyttävät ja 
mitä he oikeastaan haluavat? ”Digiviidakon selviytymisopas” 
pyrkii auttamaan tavallista peruskäyttäjää – häntä, jolla ei ar-
jen keskellä ole viittä sekuntia enempää aikaa käytettäväksi 
sähköpostin tai tekstiviestin perinpohjaiseen analysointiin – 
pärjäämään paremmin nykyisessä elämänmenossa. Otteita 
kurssin kokoontumiskertojen sisällöstä: 1. Puhelimet: Teks-
tiviestit ja huijaussoitot, Whatsapp ja muut pikaviestimet. 2. 
Sosiaalinen media ja pilvipalvelut: mihin voi luottaa ja mitä tie-
toja voi luovuttaa? 3. Sähköposti ja roskaposti, www-sivustot 
ja kaupankäynti netissä. 4. Älylaitteet ja ”kivat appit”.

Käsittele ja muokkaa videoita 
ilmaisohjelmalla kertaus- ja  
jatkokurssi             3401262 

 » Kräkin talo 
 » La 10.30–15.15, Su 10.30–15.15 
 » 22.–23.4. 
 » Tradenomi Kai Åkerfelt 
 » Kurssimaksu: 22 €  
 » Ilm. päättyy 10.4.

Kurssilla kertaat videoeditoinnin perusasioita ja myös pereh-
dyt syvemmin aiheeseen liittyvien ohjelmistojen käyttöön ja 
videoprojektien toteuttamiseen. Oma videomateriaalisi, jota 
haluat editoida, voi olla kuvattu älypuhelimella, digikame-
ralla tai videokameralla. Kurssilla kerrataan ja syvennetään 
videonkäsittelyn perustaitoja ilmaisella HitFilm -videonkäsit-
telyohjelmalla. Kurssin jälkeen hallitset yhä paremmin video-
editoinnin ja kuvankäsittelysovellusten perusasioita, sekä 
videomateriaalin julkaisunkin. Kurssille riittää, että omaat 
tietokoneen peruskäyttötaidot, vaikkakin aiemman video-
editoinnin kurssisi ansiosta voit helpommin syventää osaa-
mistasi entisestään. Hallitset kurssin jälkeen myös sen, mi-
ten video julkaistaan YouTubessa ja miten se liitetään sieltä 
vaikkapa omaan Blogiin tai Internet sivuille. Kurssi soveltuu 
hyvin myös kaikenikäisille videoeditoinnista kiinnostuneille. 
Oma kannettava tietokone kannattaa ottaa mukaan kurs-
sille, mutta voit toki käyttää atk-opetustilan tietokoneitakin 
kurssin aikana. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa 
tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella. 

älypuhelimen käytön kertausta 
(Android, iPhone), iltakurssi  3401261 

 » Kräkin talo 
 » Ma 17.00–20.00 
 » 6.–13.3. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 14 €  
 » Ilm. päättyy 27.2.

Kurssilla kerrataan älypuhelimen käyttöä ja erilaisia hyö-
dyllisiä käyttötapoja, kuten viestien ja yhteystietojen hal-
lintaa, älylaitteilla kuvaamista ja kuvien hallintaa, kalente-
rin käyttöä, sekä netin ja sähköpostin hyötykäyttöä, sekä 
kuvien siirtoa älylaitteesta tietokoneelle ja pilvipalveluihin 
tallentamista. Lisäksi kerrataan älypuhelimien päivitysten 
ja tietoturvan ajan tasalla pitämistä, suosittujen appien 
eli ohjelmien käyttöä, sekä niiden hallittua asentamista ja 
poistamista. Oma älypuhelin latureineen ja kaapeleineen 
kannattaakin ottaa mukaan kurssille.

Avoin atk- ja älylaitepaja       3401271 

 » Kräkin talo 
 » Ma 17.00–20.00 
 » 16.1.–8.5. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 6 €/kerta

Atk- ja älylaitepajalle voit tulla kertaamaan ja harjaannut-
tamaan tietokoneen ja älylaitteiden käyttötaitojasi, sekä 
hakemaan ratkaisuja pulmatilanteisiin joita olet kohdan-
nut oman tietokoneesi tai älylaitteiden kanssa. Pajalle voi 
tarvittaessa tuoda myös oman tietokoneensa tai älypu-
helimensa ja tablettinsa. Kokoontumiskerrat ovat 16.1., 
27.2., 27.3., 24.4., 8.5., Pajalle voi osallistua niin monta 
kertaa kuin haluaa, eikä tapaamisiin tarvitse ilmoittautua 
etukäteen. Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan käteisellä 
paikalle tultaessa.

Eläkeläisille atk-peruskurssi  3401281 

 » Kräkin talo 
 » Ma 10.00–13.15, Ke 10.00–13.15 
 » 23.1.–1.2. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 24 €  
 » Ilm. päättyy 17.1.

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin tietokoneen käy-
tön perusasioihin, kuten Windowsin peruskäyttöön. Kurs-
silla tutustutaan myös internetin ja sähköpostin perus-
käyttöön. Aikaisempaa tietokoneen käyttökokemusta ei 
välttämättä edellytetä. Kurssi sopii aivan aloittelijoillekin, 
sekä tietokoneen käyttötaitonsa unohtaneille. Voit myös 
käyttää kurssilla myös omaa kannettavaa tietokonetta-
si opetuskoneen rinnalla, ja saat myös tärkeitä vinkkejä 
oman koneen käytön lisäksi omien laitteiden tietoturvalli-
sesta käytöstä. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa 
myös tarvittavan internetin käytön opiskelijan omallakin 
koneella. 

           Eläkeläisille kuvan- 
käsittelyn peruskurssi (PhotoFiltre, 
Photoshop Elements)                3401282 

 » Kräkin talo 
 » Ti 10.00–13.15 
 » 28.2.–21.3. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 13 € (26 €)  
 » Ilm. päättyy 16.2.

Kurssilla opit siirtämään kuvat kamerasta tai puhelimesta 
tietokoneelle käsiteltäväksi. Saat myös oppia digitoitujen 
kuvien käsittelystä, kuten kuvien paranteluista ja korjai-
luista, sekä tallentamisesta haluttuun muotoon eri tal-
lennusvälineille. Lisäksi saat tietoa tarvittavista laitteista 
ja osin ilmaisistakin ohjelmista, joita tarvitaan valokuvien 
käsittelyssä. Kurssille voi ottaa mukaan oman kannetta-
van tietokoneen, johon voidaan asentaa ohjatusti kurssin 
aikana ilmaiset kuvankäsittelyohjelmistot, sekä oman ka-
meran, puhelime tai muun tallennusvälineen joka sisältää 
omia kuvatiedostoja, sekä muutamia paperivalokuvia joita 
voidaan skannata digimuotoon. 

Eläkeläisille älypuhelimen alkeis- 
kurssi (Android, iPhone)          3401283 

 » Kräkin talo 
 » Ma 10.00–13.15, Ke 10.00–13.15 
 » 6.–13.2. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 14 €  
 » Ilm. päättyy 30.1.

Kurssilla tutustutaan rauhalliseen tahtiin älypuhelimien 
peruskäyttöön, kuten normaaliin soittamiseen ja yhteys-
tietojen hallintaan, viestittelyyn, kuvaamiseen, sekä inter-
netin ja sähköpostin käyttöön. Lisäksi tutustutaan erilaisiin 
hyödyllisiin älylaitteen ohjelmiin eli apseihin. Oma älypu-
helin kannattaa ottaa mukaan kurssille, mutta kurssille voi 
toki osallistua, vaikka vielä harkitsisi sellaisen ostamista, 
sillä kurssilla saat myös hyviä neuvoja ja hankintavinkkejä. 

         Eläkeläisille  
älypuhelimen kertauskurssi  
(Android, iPhone)                    3401284 

 » Kräkin talo 
 » Ma 10.00–13.15, Ke 10.00–13.15 
 » 3.–5.4. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 7 € (14 €)  
 » Ilm. päättyy 27.3.

Kurssilla kerrataan rauhalliseen tahtiin älypuhelimen 
käyttöä ja käyttötapoja, mm. puheluiden ja viestien ja yh-
teystietojen hallintaa, älypuhelimella kuvaamista ja kuvien 
hallintaa, kalenterin käyttöä, sekä netin, sähköpostin ja 
pilvipalveluiden käyttöä. Lisäksi kerrataan älypuhelimien 
ylläpitoa ja päivitystä, sekä ohjelmien eli appien hallittua 
asentamista ja poistamista tietoturvallisuus huomioiden. 
Oma älypuhelin latureineen ja kaapeleineen kannattaakin 
ottaa mukaan kurssille. 
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         Eläkeläisille tiedot  
talteen ja ohjelmat ajan  
tasalle                              3401285 

 » Kräkin talo 
 » Ti 10.00–13.15 
 » 11.–18.4. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 7 € (14 €) 
 » Ilm. päättyy 3.4.

Miten varmuuskopioin tärkeät valokuvani tai tiedostoni 
muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle? Ovatko koneeni 
kaikki päivitykset ajan tasalla? Kurssiaamuina tutustutaan 
tietokoneen tärkeisiin perusasetuksiin, koneen siivoami-
seen ylimääräisistä ja turhista tiedostoista sekä ohjelmis-
ta. Lisäksi tutustutaan tarjolla oleviin ilmaisiin toimisto- ja 
apuohjelmiin, niiden turvallisiin lataus- ja asennuspaikkoi-
hin, sekä Windowsin ja ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin. 
Kurssille voi ottaa mukaan myös oman kannettavan tieto-
koneensa. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa tar-
vittavan internetin käytön myös omalla koneella. 

Eläkeläisten tietoturvapäivä 3401285 

 » Kräkin talo 
 » Ti 10.00–13.15 
 » 9.5. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 5 €  
 » Ilm. päättyy 3.5.

Onko tietoturva kunnossa ja tietoturvapäivitykset ajan 
tasalla koneellani? Miten tyhjennän sivuhistorian ja eväs-
teet verkkopankkiasioinnin jälkeen? Mistä voin ladata ja 
asentaa ilmaisen tietoturvaohjelman? Miten tarkistan ko-
neeni mahdollisilta viruksilta? Lyhytkurssilla tutustutaan 
tietokoneen tietoturvalliseen käyttöön ja verkkoasiointiin 
ja ohjelmien tarpeellisiin päivityksiin, sekä tarjolla oleviin 
ilmaisiin tietoturvaohjelmiin. Kurssille voi ottaa mukaan 
myös oman kannettavan tietokoneen. 

Käytännön taidot
rannikkolaivurikurssi            5102257 

 » Kräkin talo 
 » To 18.00–20.15 
 » 19.1.–20.4. 
 » Insinööri Aarre Salmi 
 » Kurssimaksu: 42 € 
 » Ilm. päättyy 12.1. 

Merenkulun jatkokurssi, joka antaa valmiudet veneillä avo-
merellä rannikon läheisyydessä. Kurssiin osallistuminen 
edellyttää saaristolaivurikurssin tietojen hallintaa. Kokoon-
tumiskertoja 12, ei kokoontumista 23.2. ja 6.4. Kurssilla 
käsitellään Suomen Navigaatioliiton tutkintovaatimusten 
mukainen asiakokonaisuus. Kurssin alussa tehdään yhteis-
tilaus tarvikkeista (oppikirja ja Suomenlahden harjoitusme-
rikartta). Saaristomerenkulun kurssilla olet jo hankkinut 
loistoluettelon, harpin ja astelevyn, jotka myös tarvitset. 
Isokarin Kiertäjät ry järjestää rannikkomerenkulkuopin 
tutkinnon pe 21.4. klo 18 – 22, erillinen tutkintomaksu. Li-
sätietoja tutkinnosta saat kurssin opettajalta. Erityiskurssi.

Puun polttokurssi                    7198210

 » Warma-Uunit Oy:n tilat 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 14.2.
 » Vesa Salminen 
 » Ei kurssimaksua  
 » Ilm. päättyy 6.2. 

Vakka-opisto järjestää yhteistyössä Warma-Uunit Oy:n kans-
sa kaikille kiinnostuneille suunnatun yhden illan tilaisuuden, 
jossa käydään läpi erilaisia puun polttamiseen liittyviä ky-
symyksiä. Illan aikana käsitellään seuraavia teemoja ja esi-
tellään toimivan tulisijan avustuksella: 1. Polttopuiden teko, 
osto ja säilytys. 2. Tulisijan käyttöönotto pitkän tauon jälkeen 
ja sytyttäminen yleensä. 3. Puhdas ja tehokas palaminen. 
Oikeanlaisten polttotapojen vaikutukset päästöihin ja ener-
giatehokkuuteen. 4. Puiden lisäysvaihe ja lämmityksen lo-
pettaminen. 5. Tulisijan huolto ja yleiset paloturvallisuusasi-
at tulisijan käytössä. Kysymyksiä omaan tulisijaan, hormiin 
tai niiden käyttötapoihin liittyen voi esittää missä vaiheessa 
tahansa! Kurssi kokoontuu Warma-Uunit Oy:n tiloissa osoit-
teessa Lokalahdentie 1. Kurssi on maksuton, ennakkoilmoit-
tautuminen rajallisten tilojen takia. Kahvitarjoilu.

Makuja maailmalta iltapalan  
merkeissä                              8102222

 » Vakka-Suomen Perhekeskus, Ipana-Messi (MLL) 
 » Ma 17.00–19.30 
 » 6.2.–8.5. 
 » Eri opettajia, kurssinjohtajina Anne-Maija Heilä ja 

Marja Abudu 
 » Ei kurssimaksua 

Tutustu eri kulttuureihin keittiön kautta. Kerran kuussa 
kokoontuvissa illoissa teemme yhdessä iltapalaa ja ruo-
kailun yhteydessä saamme tietoa eri kulttuureista. Illan 
ohjaajana toimii aina eri kulttuuria edustava henkilö. Illat 
on ensisijaisesti suunnattu lapsiperheille – ilmoita erik-
seen kurssille osallistuva 6-vuotias tai vanhempi lapsi. 
Osallistuminen on maksutonta, samoin kuin ruokatarvik-
keet. Illat järjestetään yhteistyössä MLL Varsinais-Suomen 
piirin, MLL Uudenkaupungin paikallisyhdistyksen sekä La-
le-hankkeen (Leader Ravakka) kanssa. Kokoontumispaik-
kana Avoin kohtaamispaikka Ipana-Messi (Rantakatu 15, 
Uusikaupunki) maanantaisin kerran kuussa klo 17-19.30 
6.2., 13.3., 17.4. ja 8.5. Lisätiedot anne-maija.heila@mll.fi. 

riistalihan käsittely               8102223

 » Novidan opetuskeittiö 
 » Ma 18.00–21.00, Ti 18.00–21.00 
 » 30.–31.1. 
 » Keittiömestari Simo Reijonsaari 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 23.1.

Kurssilla perehdytään peuran- ja kauriinlihan käsitte-
lyyn. Ensimmäisenä päivänä leikataan peuranruho ja 
perehdytään eri ruhonosien valmistustapoihin. Toisena 
päivänä valmistamme erilaisia ruokia myös kotiin viemi-
siksi. Valmistettavat ruoat: riistamakkara (kaksi erilaista), 
riimisuolattua paistia, pihvejä paisteista ja fileestä, riista-
kastikkeiden valmistus, riistalle sopivia kasvislisäkkeitä. 
Materiaalista maksetaan n. 25-30€/hlö käteisellä opetta-
jalle. Hintaan sisältyy leikattava peuranruho ja kaikki tar-
vittavat raaka-aineet. Lyhytkurssi.

Kokataan thaimaalaisittain  
jatko 1                           8102223

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka 

 » To 17.30–20.30 
 » 2.2. 
 » Kokki Phornphimon Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 26.1.

Kurssilla jatketaan tutustumista thaimaalaiseen keittiöön. 
Valmistetaan Pad kra pao, johon sopii mainiosti kana tai 
vaikkapa jauheliha. Lisäksi opetellaan valmistamaan pu-
naista currya. Opettaja tuo materiaalit, ja niistä makse-
taan käteisellä paikan päällä. Mukaan voi ottaa astioita 
kotiin viemisiä varten. Kurssipaikkana yhtenäiskoulun mo-
duli kotitalousluokka Pohitullin koulun alapihalla. Kurssil-
le osallistuminen ei edellytä osallistumista aikaisemmille 
kursseille. Lyhytkurssi. 

Gluteenittomat leivonnaiset 8102225

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka 

 » La 10.00–13.00 
 » 18.3. 
 » Leipomoyrittäjä Ilona Rantapelkonen 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 9.3.

Leivotaan gluteenittomia makeita leivonnaisia, leipiä ja 
sämpylöitä. Opitaan gluteenittomaan leivontaan niksejä 
ja vinkkejä ja saadaan reseptejä kotiin. Kurssi on suunnat-
tu gluteenittomasta leivonnasta kiinnostuneille aikuisille. 
Mukaan tarvitset essun ja rasioita kotiinviemisiä varten. 
Materiaalimaksu käytön mukaan (n.10-15€) maksetaan 
käteisellä suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Kokataan thaimaalaisittain  
jatko 2             8102226

 » Uudenkaupungin yhtenäiskoulun moduli  
kotitalousluokka 

 » To 17.30–20.30 
 » 2.3. 
 » Kokki Phornphimon Taurén 
 » Kurssimaksu: 10 € 
 » Ilm. päättyy 17.2.

Kurssilla jatketaan tutustumista thaimaalaiseen keittiöön. 
Valmistetaan thairuokien klassikkoa Pad thai eli paistettua 
nuudelia, johon voi lisätä monia eri raaka-aineita. Lisäksi 

valmistetaan Tom kha kai eli kookos-kanakeittoa. Opettaja 
tuo materiaalit, ja niistä maksetaan käteisellä paikan pääl-
lä. Mukaan voi ottaa astioita kotiin viemisiä varten. Kurs-
sipaikkana yhtenäiskoulun moduli kotitalousluokka Pohi-
tullin koulun alapihalla. Kurssille osallistuminen ei edellytä 
osallistumista aikaisemmille kursseille. Lyhytkurssi.

Viinien sokkomaistelua         8102227

 » Kräkin talo 
 » Ke 18.00–19.30 
 » 12.4. 
 » Ravintola-alan moniosaaja Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 16 € 
 » Ilm. päättyy 5.4.

Viinien maistaminen on aina keskustelua herättävä asia - 
onko se taiteenlaji vai ihan vain arkinen toimenpide ? Oiva 
tilaisuus testata makuaisteja ja mieltymyksiä - viinien sok-
komaistelua rennossa hengessä ilman paineita ja kilpailua 
joko yksin tai ryhmätyönä. Maistelumaksu 20 € makse-
taan käteisellä kurssin vetäjälle. Lyhytkurssi. 

yrttikurssi            8102228

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » La 14.00–16.15, Su 14.00–16.15 
 » 10.–11.6. 
 » Erä- ja luonto-opas Mia Vieltojärvi 
 » Kurssimaksu: 15 € 
 » Ilm. päättyy 1.6.

Luonnonyrtit ovat parasta lähiruokaa. Keväällä ja alku-
kesällä on muutama viikko, jolloin luonnonyritit ovat heh-
keimmillään ja sellainen viikko osuu juuri kurssin ajankoh-
taan. Kahden päivän kurssin aikana opit tunnistamaan ja 
käsittelemään luonnonyrttejä sekä valmistamaan niistä 
erilaisia tuotteita. Ensimmäisenä päivänä tutustutaan ja 
kerätään erilaisia kasveja sekä esikäsitellään niitä. Lisäksi 
valmistamme villiyrttijalkakylvyn. Toisena päivänä valmis-
tamme keräämistämme kasveista mm. voikukkahilloa, 
nokkospestoa ja pihlajanlehtijuomaa. Lähde mukaan 
luonnonyrttien maailmaan. Tarvikemaksu 5 €/hlö makse-
taan käteisellä opettajalle. Lyhytkurssi.

Luento: Astetta alemmas – näin 
voit säästää sähköä          9999227

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ti 18.00–19.30 
 » 31.1. 
 » Energia-asiantuntija Liisa Harjula 
 » Kurssimaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 31.1. 

Luennolla annetaan vinkkejä niin omakotiasukkaille kuin 
taloyhtiössäkin asujille lämmityksen, sähkön ja vedenku-
lutuksen vähentämiseen. Säästämällä sähköä ja ajoitta-
malla kulutushetkiä voit vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja 
hintaan. Luennoitsijana energia-asiantuntija Liisa Harjula 
Valoniasta. Valonia on Varsinais-Suomen kuntien yhteinen 
asiantuntijaorganisaatio, joka toimii myös alueellisena 
energianeuvojana.

Syksyltä jatkuva käytännön taitojen 
kurssi:
Puutarhapiiri           7103201

 » Co-working ja etätyötila Messi Ke 18.1.  
klo 18.00–19.45

 » Kurssimaksu: Kevät 25 € 

Kevään kokoontumiset: 18.1., 8.2., 1.3., 22.3., 5.4., 26.4., 
10.5., 24.5., 7.6. sekä yksi retkipäivä, jonka ajankohta pää-
tetään myöhemmin. 

Soturijoogit, 5 kerran lyhytkurssi, 
Kevät                     8301221

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 10.30–12.00 
 » 22.1.–19.2. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 13.1.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle 
ja mielelle. Tunneilla teemme flow-tyyppistä asanahar-
joitusta sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 
Jooga kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhal-
lintaa ja ryhtiä sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja 
kehon ja mielen yhteyttä. Kurssi käy kaikille joogasta kiin-
nostuneille, jotka kaipaavat voimakkaampaa harjoitusta. 
Välineiksi tarvitset joogamaton. 

Liikunta ja terveys

Liikunta
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UUSIKAUPUnKI
Soturijoogit, 5 kerran lyhytkurssi 
toukokuu                     8301222

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 10.30–12.00 
 » 22.1.–19.2. 
 » Joogaopettaja (SJL) Noora Mannonen 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 13.1.

Jooga on kokonaisvaltainen harjoitusmenetelmä keholle 
ja mielelle. Tunneilla teemme flow-tyyppistä asanahar-
joitusta sekä erilaisia hengitys- ja rentoutusharjoituksia. 
Jooga kehittää tietoista läsnäoloa, liikkuvuutta, kehonhal-
lintaa ja ryhtiä sekä opettaa havainnoimaan hengitystä ja 
kehon ja mielen yhteyttä. Kurssi käy kaikille joogasta kiin-
nostuneille, jotka kaipaavat voimakkaampaa harjoitusta. 
Välineiksi tarvitset joogamaton. 

Latinomix                     8301223

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 17.00–18.30 
 » 15.1.–2.4. 
 » Adrian Estevez Yong 
 » Kurssimaksu: 46 €  
 » Ilm. päättyy 11.1.

Latinomix koostuu latinalaistansseista Salsa, Cha cha, Me-
renque, Rumba, Bachata, Mambo, Reggaeton kehitettyi-
hin askelikkoihin ja koreografioihin. Treenien pääpaino on 
rennossa, tanssillisessa liikunnassa mukaansatempaavan 
musiikin tahdissa. Askelkoreografiat hiotaan kurssin aika-
na ensin niin että perusteet sujuvat. Kehityksen mukaan 
hiotaan enemmän yksityiskohtia, liikkeen pehmeyttä, kä-
sien ja katseen käyttöä. Sopii hyvin myös uusille tanssin 
aloittaville.

nykytanssi                       8301228

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Su 18.30–20.00 
 » 15.1.–2.4. 
 » Adrian Estevez Yong 
 » Kurssimaksu: 46 € 
 » Ilm. päättyy 11.1. 

Nykytanssissa keskitytään lattiatyöskentelyyn, erilaisiin 
hengitystekniikoihin, venytys ja rentoutus harjoituksiin, 
vartalon hallintaan, tasapainoon ja luovaan improvisaati-
oon. Opetuksessa käytetään Limon ja Graham tekniikkaa.

Hiihdon perustekniikka         8301244

 » Kräkin talo
 » Ke 18.00–19.30 
 » 11.1.–8.2. 
 » Lauri Saarinen 
 » Kurssimaksu: 25 € 
 » Ilm. päättyy 9.1. 

Viiden kerran lyhytkurssi jossa perehdytään hiihdon pe-
rinteisen ja luistelutyylin lajitekniikkaan. Ensimmäinen 
kerta teoriaa Kräkin tiloissa, jossa käydään läpi välineet, 
niiden huolto ja hiihdon tekniikka. Käytännönopetus ta-
pahtuu Kalannin urheilukentän ja pururadan maastossa. 
Säävaraus. Tunti voidaan siirtää toteutettavaksi seuraa-
vaan viikkoon mikäli keli ei mahdollista hiihdon opetusta. 

Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:
Lähes kaikkiin ryhmiin voi tulla mukaan uusiakin opis-
kelijoita.

Karate nuorille           8301201

 » Seikowin koulu, liikuntasali Su 15.1.  
klo 17.00–18.30 

 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Erkkajooga            8301208

 » Uimahallin judosali Ke 18.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 €

Toiminnallinen  
kuntopiirijumppa          8301209

 » Uimahallin judosali Ti 10.1. klo 16.15–17.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 25 €

Box & booty            8301210

 » Uimahallin judosali Ti 10.1. klo 17.15–18.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

         Muistijooga             8301211

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Ma 9.1. klo 16.45–18.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 12 € (24€)

äijäjooga                       8301212

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Ma 9.1. klo 18.30–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

          Hyvinvointia  
joogasta A                       8301217

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Pe 13.1. klo 12.00–13.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

Taiji                        8301218

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Pe 13.1. klo 18.00–19.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

          Hyvinvointia  
joogasta B                       8301219

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Pe 13.1. klo 10.30–12.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

Päiväjooga A                      8301225

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Ke 11.1. klo 15.45–17.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 29 €

Jooga                        8301227

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs Ke 11.1. klo 19.00–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 26 €

Jooga, Lokalahti                      8301235

 » Lokalahden koulu To 12.1. klo 19.00–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 29 €

Kuntojumppa, Lokalahti       8301235

 » Lokalahden koulu Pe 13.1. klo 19.00–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 29 €

Eläkeläisten liikunta miehet   8301237

 » Uimahallin judosali Ma 9.1. klo 13.45–14.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 23 €

Eläkeläisten liikunta naiset     8301238

 » Uimahallin judosali Ma 9.1. klo 12.45–13.45 
 » Kurssimaksu: Kevät 23 €

Aerobinen vesijumppa           8301239

 » Uudenkaupungin uimahalli Ma 9.1. klo 11.45–12.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 19 €

Combat fitness                     8301240

 » Seikowin koulu, liikuntasali Su 15.1. 
 klo 18.30–19.30 

 » Kurssimaksu: Kevät 25 €

Avaava ja vahvistava niska-hartia-
selkä jumppa                     8301241

 » Uimahallin judosali Ma 9.1. klo 10.30–11.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 25 €

Aamusalicircuit                     8301243

 » Kuntostudio Naisvoima Ti 10.1. klo 6.30–7.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 35 €

Tanssillinen kuntojumppa    8301247

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs To 12.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 28 €

Zumba®            8301249

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs To 12.1. klo 18.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 28 €

Liikkuvuus ja kehonhuolto  8301250

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs To 12.1. klo 19.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 28 €

Terveys
Hevostellen - hevostaitoja lapsille 
ja nuorille                     8302231

 » Omenankukan talli 
 » To 17.00–18.30 
 » 30.3.–15.6. 
 » Erityisluokanopettaja Pipsa Appelblom 
 » Kurssimaksu: 45 € 
 » Ilm. päättyy 23.3.

Onnistumisen kokemuksia, yhdessä tekemistä, harjoitusta 
sosiaalisille taidoille ja tukea itsetunnolle. Opitaan hevostai-
toja omassa tutussa ryhmässä nauttien hevosten hyvää teke-
västä läsnäolosta! Kurssi on suunnattu ala- ja yläkouluikäisille 
lapsille, jotka ovat kiinnostuneita hevosista. Aikaisempaa ko-
kemusta hevosista ei edellytetä. Kurssilla ei opetella ratsas-
tusta. Pääset tutustumaan talliympäristöön ja hoitamaan he-
vosia turvallisessa ympäristössä. Tehdään yhdessä ohjaajan 
kanssa harjoituksia hevosen kanssa ja talliympäristön töitä. 
Kurssilaiset kokoavat omaa tallipäiväkirjaa mm. valokuvien 
avulla. Kurssi järjestetään Omenankukan tallilla (n. 7 km Uu-
denkaupungin keskustasta, Lahdenpohjantie 94). Mukaan 
sopivat säänmukaiset vaatteet, tukevat kengät ja hanskat 
sekä mahdollisuuksien mukaan oma kypärä. Tallilta saa tar-
vittaessa kypärän lainaksi. Kurssilaisella tulee olla voimassa 
oleva vapaa-ajan vakuutus. Ei kokoontumista 6.4. 

rentoutumalla terveyttä  
elämään                     8302284

 » Kräkin talo, yläkerta 4. krs 
 » Ke 17.30–19.00 
 » 18.1.–8.2. 
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 18 € 
 » Ilm. päättyy 12.1.

Hektinen elämä vie usein mennessään, ja muistamme huo-
lehtia muusta paitsi itsestämme. Rentoutunut ihminen tekee 
parempia valintoja. Usein käy niin, että rauhoittamalla itsen-
sä, alkaa kaikki ympärillä rauhoittua. Tiedetään, että lepo, 
palautuminen ja syvä uni aktivoivat paranemisprosesseja ja 
lisäävät terveyttä. Tervetuloa neljän kerran kokonaisuuteen 
rentoutumaan ihan luvan kanssa! Tunneilla suullinen aloi-
tus, jossa kuulet rentoutustuntimme merkityksestä, teem-
me lempeitä kehollisia harjoitteita ja opettelemme hengit-
tämään laadukkaasti. Lopuksi syväluotaava loppurentoutus. 
Tunnit sopivat kaikille aikuisille. Mukaan makuualusta, tyyny 
pään alle, ja halutessasi myös polvien alle tueksi. Villasukkaa 
ja vilttiä omien mieltymyksiesi mukaan. Erityiskurssi. 

Hyvinvointi-ilta: Suolisto  
terveeksi                     8302285

 » Kräkin talo 
 » Ma 17.00–19.00 
 » 6.2. 
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 30.1. 

Olet varmasti kuullut, kuinka tärkeä suoliston terveydentila 
on sinulle. Se heijastelee koko kehoon, sekä mieleen. Ruo-
ansulatusongelmat, vatsakivut, ripuli, ummetus sekä niistä 
seuraavat krooniset sairaudet ovat osa monen arkea. Mitä 
tarkoittaa, jos suoli ”vuotaa”? Tiesitkö, että myös mielen ko-
kemat asiat kuten muisti-ongelmat ja uupumus kielivät suo-
liston epätasapainotiloista? Sanotaan, että Terve suoli- Terve 
mieli. Miten juuri sinä voit kohentaa suolistosi terveydentilaa? 
Kurssilla käymme läpi syitä ja seurauksia suoliston terveyson-
gelmista sekä konkreettisia keinoja terveytesi edistämiseen. 
Huom! Ilmoittaudu ennakkoon, koska opetustila on rajallinen. 

Hyvinvointi-ilta: Tasapainoinen 
hengitys - lisää energiaa ja  
jaksamista arkeesi          8302286

 » Kräkin talo 
 » Ma 17.00–19.00 
 » 6.3. 
 » Sairaanhoitaja, ravintoterapeutti ja  

elämäntapavalmentaja Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 6 € 
 » Ilm. päättyy 27.2. 

Ihminen pärjää syömättä pitkään, juomattakin useita päiviä. 
Hengittämättä emme montaakaan minuuttia. Hengitys saattaa 
vuosien varrella heikentyä. Krooninen stressi, kuormittunei-
suus, lihasjumit ja kiputilat heikentävät kapasiteettia hengittää 
tasapainoisesti. Oireina hammas- ja suun alueen ongelmat, 
kuorsaaminen, ylipaino, uniapnea, yöhikoilu, levoton yöuni, 
kuiva suu, jaksamattomuus, lihasjäykkyys, kireät leukaperät, 
verenkierron ongelmat, huonokuntoinen iho, kylmät raajat. 
Kurssilla käymme läpi laadukkaan hengityksen merkitystä ja 
opettelemme tasapainottamaan hengityksemme. Tasapainoi-
sella hengityksellä kohti terveyttä ja elinvoimaa! Huom! Ilmoit-
taudu ennakkoon, koska opetustila on rajallinen.
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Syksyltä jatkuvat käden taitojen kurs-
sit:
Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan uusiakin opis-
kelijoita.

Kankaankudonta, Kukola     1104310

 » Mäki-Tanila, Tanilantanhua 51 Reila To 5.1.  
klo 15.45–18.00 

 » Kurssimaksu: Kevät 33 €

Ompelu, Kaukan kyläkoti     1104330

 » Kaukka Ke 11.1. klo 18.00–21.00 Joka toinen viikko
 » Kurssimaksu Kevät: 22 €

Ompelu, reila      1104331

 » Reilan koulu To 5.1. klo 18.00–21.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Kankaankudonta, Kaukan  
kyläkoti                  1104342

 » Kaukka Ti 10.1. klo 15.00–17.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

nypläys, Santtio                  1104343

 » Santtion Maininki Ma 9.1. klo 18.00–20.15
 » Joka toinen viikko 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Köysitöitä ja merimiessäkkejä, 
Santtio                           1104350

 » Santtion Maininki Ma 9.1. klo 18.15–20.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 19 €

          Puutyöt, Kaukan  
kyläkoti                          1104374

 » Kaukan kyläkoti Ti 10.1. klo 17.00–20.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 € (44 €)

Verhoilu, Kaukan kyläkoti    1104383

 » Kaukan kyläkoti Su 8.1. klo 10.00–15.15
 » Joka toinen viikko 
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

          Pyhärannan  
atk-kurssi              1104300

 » Rohdaisten koulu 
 » Ke 17.00–20.00 
 » 1.–29.3. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen 
 » Kurssimaksu: 16 € (32 €) 
 » Ilm. päättyy 17.2.

Atk-kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti pyhärantalaisille, 
mutta muutkin voivat siihen halutessaan osallistua. Kurs-
silla kerrataan aiemmin opittuja atk-taitoja ja tutustutaan 
uusiin asioihin, sekä myös kurssilaisten toiveiden mukaisiin 
ajankohtaisiin aiheisiin. Aihealueina ovat esimerkiksi inter-
netin, sähköpostin ja pilvipalveluiden kertausta, tietokoneen 
hallinta ja tärkeät asetukset, sekä tietokoneen ja älylait-
teiden päivitysten ajan tasalle saattaminen ja niiden tieto-
turvallinen käyttö. Kurssille kannattaa ottaa mukaan oma 
kannettava tietokoneensa, sekä halutessaan myös oman 
älypuhelimensa. Opetustilan langaton verkko mahdollistaa 
tarvittavan internetin käytön myös omalla koneella.
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PyHärAnTA

Taide- ja taitoaineet

Tietotekniikka

Käden taidot
Keramiikkaleivokset Ihode  1104300

 » Ihoden koulu 
 » Ke 17.30–19.45 
 » 12.–26.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 5.4.

Muovaillaan valkosavesta aidon näköisiä leivonnaisia, 
vaikka terassin pöydälle koristeeksi. Voit tehdä muffinsse-
ja, donitseja, kuppikakkuja, pipareita, kakkuviipaleita, ma-
caronsseja ym. erilaisilla täytteillä ja kuorrutuksella vain 
mielikuvitus rajana. Poltosta ja materiaaleista pieni maksu 
käytön mukaan. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja myös yli 
7-vuotiaille lapsille.

Keramiikkaleivokset Kaukan  
kylätalo              1104302

 » Kaukan kyläkoti
 » Ma 17.30–19.45 
 » 10.–24.4. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 3.4.

Muovaillaan valkosavesta aidon näköisiä leivonnaisia, 
vaikka terassin pöydälle koristeeksi. Voit tehdä muffinsse-
ja, donitseja, kuppikakkuja, pipareita, kakkuviipaleita, ma-
caronsseja ym. erilaisilla täytteillä ja kuorrutuksella vain 
mielikuvitus rajana. Poltosta ja materiaaleista pieni maksu 
käytön mukaan. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja myös yli 
7-vuotiaille lapsille.

Munat ja marakassit keramiikasta 
Ihode              1104303

 » Ihoden koulu
 » Ma 17.30–19.45 
 » 13.–27.3. 
 » Graafinen taiteilija Merja Ala-Olla 
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 6.3. 

Muovaillaan valkosavesta munia pääsiäiskoristeiksi tai 
vaikkapa lohikäärmeen munia pihalle koristeeksi. Samalla 
tekniikalla voi tehdä myös lapselle käteen sopivan, yllät-
tävän vahvan marakassin. Koristelutekniikoina käytetään 
painanta- ja reliefikoristelua. Raakapolton jälkeen työt 
maalataan vahaväreillä. Poltosta ja materiaaleista pieni 
maksu käytön mukaan. Kurssi on tarkoitettu aikuisille ja 
myös yli 7- vuotiaille lapsille.

Pyhärannan osastonjohtajana toimii Minna Kurki, puh. 044 738 3458, minna.kurki@pyharanta.fi. 
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston Laitilan toimisto 
puh. 040 535 6822. Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin maksu on puolet normaalista. 
Ohjelmassa on valmiiksi alennettu kurssimaksu. Katso tarkemmin s. 2. Vakka-opisto tarjoaa 
kevätlukukaudelle 2023 monipuolisen kattauksen etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 4 

Syksyltä jatkuva kuvataiteen kurssi:
Mukaan voidaan ottaa uusiakin opiskelijoita.

Ateljee Isot Pensselit 1–6  
luokkalaisille           1103302

 » Ihoden koulu Ke 11.1. klo 17.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 24 € 

Syksyltä jatkuva tanssin kurssi:
Mukaan voidaan ottaa uusiakin opiskelijoita.

Dance Mix 7–12-v., Ihode       1105334

 » Ihoden koulu To 5.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

Viinikurssi: Kuohuvaa ja  
pirskahtelevaa kevääseen   8102302

 » Santtion Maininki 
 » Pe 18.00–20.00 
 » 24.3. 
 » Jari Ukkonen 
 » Kurssimaksu: 16 €  
 » Ilm. päättyy 17.3.

Kevään saapuessa on aika virittäytyä tulevaan kesään. 
Viinien puolesta siihen sopivat mainiosti pirteät ja vähän 
tuhdimmatkin valkoviinit, kuohuviini ja vaikkapa rosé kuo-
huva. Viinejä Euroopan eri kolkista, mutta aivan varmasti 
yksi samppanja, kuohuvien kuningatar. Maistelumaksu  
20 € maksetaan käteisellä opettajalle. Viineihin tutustuttaa 
Jari Ukkonen, pitkän linjan ravintola-alan ammattilainen ja 
laadukkaiden viinien puolestapuhuja. 

Käytännön taidot

         Tuolijooga Ihoden  
koulu               8301341

 » Ihoden koulu
 » Ke 14.30–15.15 
 » 18.1.–29.3. 
 » Joogaopettaja (SJL®) Riitta Wilen-Kaitila 
 » Kurssimaksu: 15 € (30 €)
 » Ilm. päättyy 13.1.

Tuolijooga on tuolilla istuen tehtävää hathajoogaa, joka 
sopii kaikenikäisille aloittelijoille ja joogaa jo harrastaneil-
le. Harjoitukset tehdään oman hengityksen rytmissä omaa 
kehoa kuunnellen. Kurssi on erityisen hyvä niille, joilla on 
liikerajoitteita, tasapainohäiriöitä tai jos on ongelmia tehdä 
liikkeitä lattialla. Joustava asu ja villasukat.

         Tuolijooga rohdaisten 
koulu              8301342

 » Rohdaisten koulu 
 » Su 15.00–16.30 
 » 22.1.–2.4. 
 » Joogaopettaja (SJL®) Riitta Wilen-Kaitila  
 » Kurssimaksu: 15 € (30 €)
 » Ilm. päättyy 15.1.

Tuolijooga on tuolilla istuen tehtävää hathajoogaa, joka 
sopii kaikenikäisille aloittelijoille ja joogaa jo harrastaneil-
le. Harjoitukset tehdään oman hengityksen rytmissä omaa 
kehoa kuunnellen. Kurssi on erityisen hyvä niille, joilla on 
liikerajoitteita, tasapainohäiriöitä tai jos on ongelmia tehdä 
liikkeitä lattialla. Joustava asu ja villasukat.

rvp + venyttely              8301346

 » Rohdaisten koulu 
 » Pe 17.30–19.00 
 » 20.1.–21.4. 
 » Kiia Ihanmäki 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm.  päättyy 13.1.

Tehokas lihaskuntopainotteinen täsmätunti reisille, vat-
salle ja pakaroille. Tunti koostuu alkulämmittelystä, lihas-
kunto-osuudesta ja venyttelyistä. Lihaskunto-osuudessa 
keskitytään reisi-, vatsa- ja pakaralihasten vahvistamiseen 
sekä kiinteyttämiseen. Tunnilla voi halutessaan käyttää 
kuminauhaa lisävastuksena. Tunti ei sisällä monimutkai-
sia askelsarjoja. Tunti sopii kaikille lihaskuntoharjoittelus-
ta pitäville. Ota mukaan alusta ja juomapullo.

Luistelukoulu             8301343

 » Ihoden luistinrata 
 » Su 10.00–12.00 
 » 8.1.–26.2. 
 » Marjut Rantanen 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 5.1.

Tervetuloa Luistelukouluun! Ryhmässä harjoitellaan pe-
rusluistelutaitoja mm. painonsiirtoa, sirklauksen alkeita 
ja potkuja eteen -ja taaksepäin. Tavoitteena on oppia jää-
urheilulajin perustaitoja. Luistelukouluun osallistuvan on 
hyvä osata jo hieman luistella. Mukaan tarvitset luistimet, 
kypärän ja vesipullon. Kurssi toteutetaan sään salliessa! 

Liikunta ja terveys

Liikunta
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Syksyltä jatkuva kuvataiteen kurssi:
Mukaan voi tulla uusiakin opiskelijoita.

         Akvarellimaalauksen 
peruskurssi           1103402

 » Taivassalon yhtenäiskoulu to 12.1. klo 18.00-20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 12 € (24 €)

Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan uusiakin opis-
kelijoita.

         Aamujumppa Santtion  
Mainingissa           8301321

 » Santtion Maininki To 12.1. klo 9.00–10.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 13 € (26 €)

Tabata Ihoden koulu           8301323

 » Ihoden koulu To 12.1. klo 18.00–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 € 

Ihode Circuit Training            8301329

 » Ihoden koulu Ma 9.1. klo 17.00–18.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 25 €

Lempeä hathajooga, Ihode   8301330

 » Ihoden koulu Su 15.1. klo 17.00–18.30 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

Kamppailukerho muksuille  
5–7 v.                8301335

 » Ihoden koulu Ti 10.1. klo 17.00–18.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 16 € 
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PyHärAnTA

Taide- ja taitoaineet

Eroon stressistä            8302302

 » Rohdaisten koulu 
 » Pe 17.30–20.00, La 13.00–16.00 
 » 10.–11.3. 
 » Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 3.3. 

Mitä on stressi ja miten se pitkään jatkuessaan vaikuttaa ko-
konaisvaltaisesti terveyteemme? Mitä kaikkea kehossamme 
tapahtuu, kun olemme stressaantuneita? Miten voit pääs-
tä stressistä eroon? Kahden illan aikana käymme läpi arjen 
stressinhallinnan työkaluja helpottamaan konkreettisesti 
sinun arkeasi. Keskustelemme ruokavalion, elämäntapojen, 
liikunnan, unen ja palautumisen merkityksestä stressinhal-
linnassa, ja sinun näköisen elämän luomisessa. Opettelem-
me lempeitä kehollisia harjoitteita stressin purkamiseksi. 
Teemme kaikille sopivia läsnäolo- ja hengitysharjoituksia. 
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 ar-
mollisempi ja lempeämpi itsellesi. Varaa kurssille mukavat, 
rennot vaatteet ja avoin mieli, laita villasukat jalkaan. Ota 
mukaan magneettiin reagoiva ruokalusikka (emme kuiten-
kaan tule syömään kurssilla…).

Perinnepiiri            1301408

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 18.1.–19.4. 
 » TaM Inga Grönlund 
 » Kurssimaksu: 5 €  
 » Ilm. päättyy 9.1.

Perinnepiiri kokoontuu 18.1., 15.2., 15.3. ja 19.4. Keskustelu- 
ja muistelupiiri. Aiheina taivassalolaiset kylät. 

Luento: Tuntematon  
Pohjois-Italia            1301412

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Pe 18.00–19.30 
 » 3.2.
 » FM Heidi Amedeo 
 » Luentomaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 24.1. 

Pohjois-Italian Veneton alueen tunnetuimmat vetonaulat 
ovat luonnollisestikin laguuni-kaupunki Venezia ja Romeon 
ja Julian kotikaupunki Verona. Mikäli kuitenkin haluaa läh-
teä näiden turistikaupunkien ulkopuolelle, tarjoaa Veneton 
seutu uskomattoman ihania ja monipuolisia tutustumisen-
arvoisia kohteita; jylhiä alppimaisemia sekä puhdasta luon-
toa, vehreitä viinitarhoja ja idyllisiä keskiaikaisia kyliä, jossa 
perinteet ovat edelleen voimissaan. Tule siis ottamaan sel-
vää missä voit ihailla mm. upeita venetolaisia villoja, mais-
taa kuuluisaa alueen prosecco-kuohuviiniä tai tutustua re-
nesanssiarkkitehtuurin helmiin. Lisäksi saat tietoa hieman 
venetolaisten nykypäivästä ja heidän ruokakulttuurista.

Koululaisten käsityökerho   1104450

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ti 17.30–19.00 
 » 4.–18.4.
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 27.3.

Kerhossa kokeillaan monipuolisesti erilaisia käsityöteknii-
koita. Kerho on tarkoitettu kaikille käsitöistä kiinnostuneille 
koululaisille. Materiaalimaksu sisältyy kurssimaksun hintaan. 
Kurssi kokoontuu kolme kertaa: 4.4., 11.4. ja 18.4. Lyhytkurssi.

Keramiikan peruskurssi        1104453

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.15 
 » 8.2.–22.3.
 » FM, diplomikuvataiteilija Leena Pylkkö 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 1.2. 

Keramiikan lyhytkurssi. Kurssilla tehdään pääsiäislintu levytek-
niikasta sekä puutarhakeppien koriste-eläimiä peukaloteknii-
kalla. Kurssilla perehdytään käsillä rakentamisen ja lasittamisen 
perusteisiin. Vetäjä pyrkii myös neuvomaan kurssilaisten omien 
ideoiden toteuttamisessa. Tervetuloa jatkajat ja vasta-alkajat.

Terveys

Historia, yhteiskunta

Kuvataiteet

Käden taidot

rentoutumalla terveyttä  
elämään                       8302303

 » Ihoden koulu
 » La 14.30–16.00 
 » 28.1.–18.2. 
 » Jennica Vesola
 » Kurssimaksu: 20 €  
 » Ilm. päättyy 21.1. 

Hektinen elämä ja arki vie usein mennessään, ja muistam-
me usein huolehtia kaikista muista asioista paitsi itsestäm-
me. Rentoutunut ihminen tekee automaattisesti parempia 
valintoja elämässään, ja seesteinen mieli jaksaa kovaakin 
arjen kuormitusta soljuvammin. Usein käy niin, että rau-
hoittamalla itsensä, alkaa kokonaisvaltaisesti kaikki ympä-
rillä rauhoittumaan kuin ihmeen kaupalla! Tiedetään että 
lepo, rentoutuminen, palautuminen ja syvä uni aktivoivat 
kaikkia paranemisprosesseja ja lisäävät terveyttä sekä elin-
voimaa elämään. Tervetuloa neljän kerran kokonaisuuteen 
rentoutumaan ihan luvan kanssa! Rentoutustunneilla aina 
suullinen aloitus, jossa kerron syvemmin rentoutustuntim-
me merkityksestä hyvinvointiisi, teemme lempeitä kehollisia 
harjoitteita ja opettelemme samalla hengittämään laaduk-
kaasti. Lopuksi aina syväluotaava loppurentoutus. Rentou-
tustunnit sopivat kaikille aikuisille. Mukaasi tarvitset makuu-
alustan, tyynyn pään alle, ja halutessasi myös polvien alle 
tueksi. Villasukkaa ja vilttiä omien mieltymyksesi mukaan.

Suolisto terveeksi            8302301

 » Rohdaisten koulu 
 » To 17.30–19.30 
 » 2.2. 
 » Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 6 €  
 » Ilm. päättyy 26.1.

Olet jo varmasti kuullut, kuinka tärkeä suoliston tervey-
dentila on sinulle. Suoliston terveydentila heijastelee koko 
kehoon, sekä mieleen. Ruoansulatusongelmat, vatsakivut, 
ilmavaivat, vatsan turpoilu, ripuli, ummetus sekä niistä seu-
raavat krooniset sairaudet ovat osa meidän monen arkea. 
Mitä tarkoittaa, jos suoli ”vuotaa”? Tiesitkö, että myös mie-
len kokemat asiat kuten jatkuva väsymys, muistiongelmat ja 
uupumus kielivät suoliston epätasapainotiloista, Sanotaan, 
että Terve suoli - Terve mieli. Jokainen voi vaikuttaa omaan 
terveyteensä! Miten juuri sinä voit kohentaa suolistosi ter-
veydentilaa? Kurssilla käymme läpi syitä ja seurauksia suo-
liston terveysongelmista. Sekä konkreettisia keinoja sinun 
terveytesi edistämiseen.

Kamppailukerho junnuille   8301336

 » Ihoden koulu Ti 10.1. klo 18.00–19.15 
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

Koululaisten sähly rohdaisten 
koululla            8301340

 » Rohdaisten koulu Ke 11.1. klo 17.30–19.00 
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

TAIVASSALO
Taivassalon osastonjohtajana toimii  
Päivi Martinsuo, puh. 040 620 5477, sähköposti  
paivi.martinsuo@edu.taivassalo.fi. 
Ilmoittautumiset kursseille www.vakkaopisto.
fi/ilmoittautuminen tai Vakka-opiston Laitilan 
toimisto puh. 040 535 6822. Opintoseteli-mer-
kinnällä varustetun kurssin maksu on puolet 
normaalista. Ohjelmassa on valmiiksi alennettu 
kurssimaksu. Katso tarkemmin s. 2. Vakka-opisto 
tarjoaa kevätlukukaudelle 2023 monipuolisen 
kattauksen etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 4 

nukketalokurssi           1104474

 » Pyykösen verstas 
 » To 18.00–20.30 
 » 2.2.–23.3. 
 » Rannveig Steinthórsdóttir 
 » Kurssimaksu: 30 €  
 » Ilm. päättyy 24.1.

Kurssilla rakennetaan nukkekoteja oman tai annetun mallin 
mukaan. Kurssilla voi rakentaa myös pelkästään nukkeko-
tien huonekaluja ja muita sisustuselementtejä. Voi myös 
tuoda jo olemassa olevan nukkekodin ja korjata tai muuttaa 
sitä. Itse rakennettujen talojen hinnat ovat koosta ja raken-
teiden vaativuudesta riippuen 70-200 euroa. Pelkät huone-
kalumateriaalipaketit ovat hinnaltaan 20-50 euroa. Kurssille 
tulijalla ei tarvitse juuri olla käden taitoja, vaan into oppia on 
tärkeintä. Opettaja ohjaa kurssilaista vaikka kädestä pitäen. 

Ommellen uutta           1104478

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ti 17.30–20.30 
 » 28.2.–28.3.
 » Kädentaitojen tuntiopettaja Sanna Järvinen 
 » Kurssimaksu: 24 €  
 » Ilm. päättyy 21.2.

Tule mukaan ompelemaan uutta itsellesi tai perheellesi. 
Opetellaan yhdessä niin kaavojen piirtämistä kuin saumu-
rilla ja kaksoisneulalla ompelua. Kankaat on hyvä kastella 
etukäteen eli kutistaa valmiiksi. Opettajalla helppoja kaavo-
ja, joten aloittelevatkin ompelijat voivat tulla mukaan. Lyhyt-
kurssi. 

Lautanauhakurssi          1104479

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » La 9.00–15.00 
 » 28.1. 
 » Käsi- ja taideteollisuusalan opettaja  

Hannele Mäki-Ettala-Mustonen 
 » Kurssimaksu: 12 €  
 » Ilm. päättyy 20.1.

Langasta lautanauhaksi - Tuhansia vuosia vanhalla lauta-
nauhatekniikalla on kudottu nauhoja erilaisiin käyttötarkoi-
tuksiin ja myös kankaiden viimeistelyyn. Tällä kurssilla opet-
telemme yksinkertaisen nauhan valmistamisen, jota voi 
käyttää esim. vyönä, kassin sankana, ripustimena, hiusnau-
hana, kirjanmerkkinä. Nauhat voi valmistaa villa- tai puuvil-
lalangasta. Eriväristen lankojen lisäksi ota mukaan loimen 
luomista varten kolmet pienet ruuvipuristimet ja sakset. 
Oikeiden lautanauhalautojen sijaan voit käyttää itse tehtyjä 
pahvilautoja, joihin saat ohjeen opettajalta ennen kurssin 
alkua. Lyhytkurssi.
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Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:

Jooga             8301401

 » Taivassalon nuortenkoti Ti 10.1. klo 19.00-20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

          Ikiliikkujat          8301410

 » Taivassalon liikuntahalli Ti 10.1. klo 16.30-17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 12 € (24 €)

naisten jumppa           8301411

 » Taivassalon liikuntahalli Ke 11.1. klo 19.00-20.00
 » Kurssimaksu: Kevät 21 €

          Kuntosalicircuit  
varttuneille           8301426

 » Taivassalon liikuntahalli Pe 13.1. klo 10.00-11.00
 » Kurssimaksu: Kevät 10 € (20 €)

          Kuntosalicircuit  
varttuneille 2           8301434

 » Taivassalon liikuntahalli Pe 13.1. klo 11.00-12.00
 » Kurssimaksu: Kevät 10 € (20 €)

Miesten kuntoliikunta          8301403

 » Taivassalon liikuntahalli To 12.1.  
klo 18.00-19.00

 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Kuntoliikuntaa sisällä ja  
ulkona                     8301403

 » Taivassalon liikuntahalli To 12.1. klo 17.00-18.00
 » Kurssimaksu: Kevät 24 €

Tiibetiläinen äänimaljasyvä- 
rentoutus eli sointukylpy     8301431

 » Aalto, Hakkenpääntie 170 
 » To 18.00–19.30 
 » 19.1.–6.4.
 » Heli Aalto 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 9.1.

Sointukylpy on ryhmille tehtävä äänimaljasyvärentoutus. Ää-
nimaljojen harmoniset äänet ja lempeät värähtelyt johdatta-
vat rentoutujan pois toiminnallisuudesta, syvän rauhan sekä 
rentoutumisen tilaan, Sointukylpy on jokaiselle kokijalleen 
ainutlaatuinen matka sisimpään, jonka aikana sekä keho että 
mieli voivat päästä irti stressistä, huolista ja arjen kiireestä. 
Rentoutujat lepäävät lattialla omalla alustalla ja oman peiton 
alla. Rentoutus kestää 45 minuuttia, jonka jälkeen osallistu-
jat halutessaan voivat jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa.

Tanssimix            8301435

 » Taivassalon nuortenkoti 
 » To 17.30–18.30 
 » 19.1.–30.3.
 » Teija Mahlavirta 
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 9.1.

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa samal-
la tanssitaan. Pääasia on kuitenkin liikunnan ja rytmin ilo, ei 
haittaa vaikka keksii välillä omia koreografioita. Tanssimme 
hyvien kotimaisten ja latinokappaleiden tahtiin. Täällä tutus-
tut salsaan, tangoon, jiveen, cha-chaan ja vaikka jenkkaan ja 
humppaan ja moneen muuhun. Et tarvitse paria, vain iloi-
sen mielen ja mukavat vaatteet ja kengät. Tanssimme sekä 
helppoja että vähän vaativampia koreografioita, mutta voit 
hyvin tulla tälle tunnille, vaikka sinulla ei olisi aiempaa tans-
sikokemusta. Juomapullo mukaan. Hikitakuu! 
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Astiakorupaja           1104480

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » La 13.00–16.00 
 » 4.2.
 » Henriikka Hyttinen 
 » Kurssimaksu: 10 €  
 » Ilm. päättyy 27.1.

Astiakorupajassa voit valmistaa rikkoutuneista astioista ko-
ruja. Pajalla on käytössä kaikki tarvittavat työvälineet joiden 
avulla voit loihtia uniikit korut itsellesi tai lahjaksi. Ohjaajalla 
on mukana astioita, mutta voit halutessasi ottaa mukaan 
myös omia astioitasi. Tarvikemaksu 19 €, maksetaan kurs-
silla opettajalle. Kurssin hintaan sisältyy kolme korua. Oma 
essu mukaan! Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat käden taitojen kurssit:
Kaikkiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan uusiakin opiskelijoita.

Kudonta            1104410

 » Taivassalon kudontatupa to 12.1.  
klo 17.30-20.30

 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Tekninen työ           1104470

 » Taivassalon yhtenäiskoulu ti 10.1.  
klo 18.00-20.30

 » Kurssimaksu: Kevät 32 €

neulepiiri            1104477

 » Taivassalon yhtenäiskoulu ma 9.1.  
klo 18.00-20.15

 » Kurssimaksu: Kevät 32 €

TAIVASSALO

Kielet

Käytännön taidot

         Suomea  
ulkomaalaisille                    1201423

 » Taivassalon yhtenäiskoulu
 »  Ti 17.30–19.00
 »  17.1.–18.4.
 »  KM Auli Lehtinen
 »  Kurssimaksu: 15 € (30 €)
 »  Ilm. päättyy 10.1.

Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille, jotka osaavat jo vähän 
suomea. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura, uusi 
painos 2020). Keväällä jatkamme opiskelua kappaleesta 6. 
Kirja jokaisen opiskelijan pitää hankkia itse. Taitotaso A1.
 
A Finnish language course for foreigners who already know 
some Finnish. As a textbook we use Suomen mestari 1 (Finn 
Lectura, new edition 2020). In the spring term, we will conti-
nue our Finnish studies from chapter 6. The students must 
buy the book themselves. Level A1.

Activating English          1203461

 » Taivassalon yhtenäiskoulu
 »  Ma 17.30–19.00
 »  23.1.–6.3.
 »  FM Riitta Salmi
 »  Kurssimaksu: 16 €
 »  Ilm. päättyy 16.1.

Jatkotason kertaus- ja aktivointikurssi englantia muuta-
man vuoden opiskelleille, joille kielen perusrakenteet ovat 
jo tuttuja. Kurssilla käydään läpi erilaisissa arkielämänti-
lanteissa tarvittavaa kieltä. Kielitaidon kaikkia osa-alueita 
harjoitellaan monipuolisesti, mutta kurssin päätavoitteena 
on kehittää kuullunymmärtämistä ja saada rohkeutta ja su-
juvuutta puhumiseen. Monistemateriaali. Taitotaso B1-B2. 
Lyhytkurssi.

Italiaa matkailijoille          1208412

 » Taivassalon yhtenäiskoulu
 »  Ke 18.00–20.00
 »  8.3.–12.4.
 »  FM Päivi Ruusuvuori
 »  Kurssimaksu: 20 €
 »  Ilm. päättyy 1.3.

Matkailupainotteinen italian alkeiskurssi, joka on jatkoa syk-
syn lyhytkurssille ja soveltuu vähän jo kielen alkeita opiskel-
leille. Oppikirjana on In viaggio (Finn Lectura), jossa käydään 
läpi matkan eri vaiheissa tarvittavaa kieltä. Keväällä ker-
taamme pikaisesti kirjan alun tärkeimmät asiat ja jatkamme 
kappaleesta 3. Taitotaso A1. Lyhytkurssi.

Saariston viinikevät           8102472

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » To 18.00–20.00 
 » 23.3. 
 » Ravintola-alan pitkän linjan ammattilainen  

Jari Ukkonen
 » Kurssimaksu: 15 €  
 » Ilm. päättyy 15.3.

Kevään saapuessa saaristoon on aika virittäytyä tulevaan 
kesään. Viinien puolesta siihen sopivat mainiosti rosé, kuo-
huviini sekä rosé kuohuva ja saattaa maisteltavien joukosta 
löytyä myös merellinen valkoviini..... Viinejä Euroopan eri 
kolkista, mutta aivan varmasti vähintään yksi samppanja, 
kuohuviinien kuningatar. Materiaalimaksu 20 € maksetaan 
käteisellä suoraan opettajalle. Lyhytkurssi.

Makkaramassan teko ja  
makkaran valmistus           8102473

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ma 18.00–21.00 
 » 13.3. 
 » Per-Erik Silver 
 » Kurssimaksu: 8 €  
 » Ilm. päättyy 3.3.

Makkaran paisto ja maisto. Kurssilla valmistetaan riista- ja 
possumakkaraa. Lisäksi tehdään haukimurekepyöryköitä 
(quenelles) ja voikastiketta (beurre blanck). Materiaalimak-
su. Lyhytkurssi. 

Sous vide kypsennys  
-pääsiäiseksi                8102474

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ma 18.00–21.00 
 » 27.3. 
 » Per-Erik Silver 
 » Kurssimaksu: 8 €  
 » Ilm. päättyy 16.3. 

Kurssilla valmistetaan kolmen ruokalajin illallinen. Alku-
ruokana  kevätkananpoika-terriini, pääruuaksi  lammasta 
lisäkkeineen sekä  jälkiruuaksi suklaafondant ja liekitetyt 
päärynät. Materiaalimaksu. Lyhytkurssi. 

Liikunta ja terveys

Liikunta

Terveys
Eroon stressistä           8302404

 » Taivassalon yhtenäiskoulu 
 » Ke 18.00–20.30 
 » 1.–8.3.
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 18 €  
 » Ilm. päättyy 21.2.

Mitä on stressi ja miten se pitkään jatkuessaan vaikuttaa ko-
konaisvaltaisesti terveyteemme? Mitä kaikkea kehossamme 
tapahtuu, kun olemme stressaantuneita? Miten voit pääs-
tä stressistä eroon? Kahden illan aikana käymme läpi arjen 
stressinhallinnan työkaluja helpottamaan konkreettisesti 
sinun arkeasi. Keskustelemme ruokavalion, elämäntapojen, 
liikunnan, unen ja palautumisen merkityksestä stressinhal-
linnassa ja sinun näköisen elämän luomisessa. Opetellem-
me lempeitä kehollisia harjoitteita stressin purkamiseksi. 
Teemme kaikille sopivia läsnäolo- ja hengitysharjoituksia. 
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 ar-
mollisempi ja lempeämpi itsellesi. Varaa kurssille mukavat, 
rennot vaatteet ja avoin mieli, laita villasukat jalkaan. Ota 
mukaan magneettiin reagoiva ruokalusikka (emme kuiten-
kaan tule syömään kurssilla...).

rentoutumalla terveyttä  
elämään, Taivassalo          8302405

 » Taivassalon nuortenkoti
 » To 18.45–20.15 
 » 9.3.–20.4.
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola 
 » Kurssimaksu: 25 €  
 » Ilm. päättyy 28.2.

Hektinen elämä ja arki vie usein mennessään ja muistam-
me usein huolehtia kaikista muista asioista paitsi itsestäm-
me. Rentoutunut ihminen tekee automaattisesti parempia 
valintoja elämässään ja seesteinen mieli jaksaa kovaakin 
arjen kuormitusta soljuvammin. Usein käy niin, että rau-
hoittamalla itsensä, alkaa kokonaisvaltaisesti kaikki ympä-
rillä rauhoittumaan kuin ihmeen kaupalla! Tiedetään että 
lepo, rentoutuminen, palautuminen ja syvä uni aktivoivat 
kaikkia paranemisprosesseja ja lisäävät terveyttä sekä elin-
voimaa elämään. Tervetuloa neljän kerran kokonaisuuteen 
rentoutumaan ihan luvan kanssa! Rentoutustunneilla aina 
suullinen aloitus, jossa kerron syvemmin rentoutustuntim-
me merkityksestä hyvinvointiisi, teemme lempeitä kehollisia 
harjoitteita ja opettelemme samalla hengittämään laaduk-
kaasti. Lopuksi aina syväluotaava loppurentoutus. Rentou-
tustunnit sopivat kaikille aikuisille. Mukaasi tarvitset makuu-
alustan, tyynyn pään alle, ja halutessasi myös polvien alle 
tueksi. Villasukkaa ja vilttiä omien mieltymyksiesi mukaan.
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KUSTAVI

Taide- ja taitoaineet
Kielet

Historia, kulttuuri ja 
luonto

Kuvataiteet

Käden taidot

Luento: Salakuljetusta ja sotilaita - 
sata vuotta sitten saaristossa 1301534

 » Kustavin KyläKonttori
 » Ke 18.00–19.30
 » 15.2.
 » Museolehtori, FM Tiina Hero
 » Luentomaksu 10 € 
 » Ilm. päättyy 8.2.

1900-luvun alku oli Suomessa dramaattista, mutta sa-
malla modernisoitumisen aikaa. Sisällissota jakoi kansaa 
kahtia ja kieltolaki näkyi etenkin saaristossa, jossa salakul-
jetus toi kaivattuja lisätuloja. Kustavissa kalastus oli edel-
leen tärkeää ja siltoja ei ollut, mutta samalla purjelaivojen 
aika päättyi, kansakouluja perustettiin ja Isokarilla ja Ka-
tanpäässä elettiin omalaatuisissa yhteisöissä. Luennolla 
sukelletaan sadan vuoden takaiseen elämään Kustavin 
lähiseuduilla. Luennoitsijana uusikaupunkilaistunut his-
torioitsija, joka on kotoisin linnoituslaitteiden kainalosta 
Espoosta ja on työskennellyt museossa mm. sisällissodan 
ja saaristolaisuuden parissa.

Sukututkijan kahvihetki       1301538

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 15.30–18.30
 » 3.3.
 » Sukututkija Juha Vuorela
 » Luentomaksu 12 €
 » Ilm. päättyy 18.2.

Tervetuloa Sukututkijan kahvihetkeen, jossa kupposen ja 
pullan voimalla tutkimme sukututkimuksen aloittamis-
ta, oman sukupuun tekemistä ja tärkeimpien lähteiden 
käyttämistä. Etenemme todellisen esimerkin voimin, joten 
saat konkreettista oppia sukututkimuksen aloittamiseen. 
Tule mukaan iloiseen tapahtumaan ja tuo kaverisikin!

Syksyltä jatkuva kurssi:

Kustavin kylät perinnepiiri  1301570

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 13.00–15.00
 » 20.1.–31.3.
 » Osastonjohtaja Anna-Maija Lagerström
 » Ei kurssimaksua

Piiri on avoin kaikille kiinnostuneille, voit tulla mukaan sil-
loin kun sinulle sopii. Kevätkauden kokoontumiset 20.1., 
3.2., 17.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.

Pastellimaalauskurssi           1103527

 » Kustavin Yhdistysten talo
 » La 10.00–14.00, Su 10.00–14.00
 » 15.–16.4.
 » Taidemaalari Sanna Halme
 » Kurssimaksu 12 € 
 » Ilm. päättyy 4.4.

Tule tutustumaan kuivapastellien maailmaan! Pastelli-
maalaus on tekniikka, jossa yhdistellään herkkää piirus-
tusviivaa ja maalausmaista otetta. Kuivapastelliliidut ovat 

Kustavin osastonjohtajana toimii Anna-Maija 
Lagerström, puh. 040 353 3845, sähköposti  
anna-maija.lagerstrom@vakkaopisto.fi. 
Varmimmin tavoitettavissa to & pe klo 10-13. 
Ilmoittautumiset kursseille 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen, 
puh. 040 353 3845 tai Vakka-opiston 
Uudenkaupungin toimisto puh. 050 420 5266.
Opintoseteli-merkinnällä varustetun kurssin 
maksu on puolet normaalista. Ohjelmassa on 
valmiiksi alennettu kurssimaksu. Katso 
tarkemmin s. 2. Vakka-opisto tarjoaa 
kevätlukukaudelle 2023 monipuolisen 
kattauksen etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 4 

Huopikas                      1104564

 » Kustavin KyläKonttori
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00  
 » 21.–22.1.
 » Tekstiiliartesaani Helena Heinonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 14.1.

Kurssilla valmistetaan villasta märkähuovuttaen joko ul-
kokäyttöön sopivat, pitkävartiset huopikkaat tai sisäkäyt-
töön sopivat tossut lyhyemmällä varrella. Kurssin jälkeen 
tossuihin tai huopikkaisiin voi laitattaa suutarilla pohjat, 
jotka pidentävät niiden käyttöikää. Kurssille et tarvitse 
aikaisempaa huovutuskokemusta, joten lämpimästi terve-
tuloa kaikki huovutuksesta kiinnostuneet! Tossuihin voit 
halutessasi laittaa mukaan myös oman lemmikin karvoja. 
Kurssilaiset hankkivat itse kurssilla tarvittavat tarvikkeet. 
Tarvikelista lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse en-
nen kurssin alkua ja osa siitä on näkyvissä myös kurssin 
tiedoissa Hellewissä. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat käden taitojen kurssit:
Molempiin ryhmiin mahtuu opiskelijoita.

Kudonta              1104530

 » Kivilinnan kudontatila Ma 9.1. klo 14.00-16.15
 » Kurssimaksu: Kevät 19 €

Käsityöpaja            1104560

 » Kyläkonttori Ti 10.1. klo 17.00-19.15
 » Kurssimaksu: Kevät 18 €

Kundservice på svenska  
- Asiakaspalveluruotsia         1202520

 » Kustavin KyläKonttori
 » Ma 17.30–19.00  
 » 6.–27.3. 
 » FM Hanna Saloranta 
 » Kurssimaksu 14 € 
 » Ilm. päättyy 17.2.

Oletko palvelualalla? Onko ruotsisi ruosteessa? Tällä täsmä-
kurssilla pääset harjoittelemaan käytännön asiakaspalvelutilan-
teissa tarvittavaa kielitaitoa rennosti ja ilman virheiden pelkoa. 
Lopullinen ohjelma muotoutuu osallistujien tarpeiden mukaan. 
Lähtötaso A2, eli peruskoulun ruotsi tai vastaavat taidot.

Wanhojen valokuvien digitointiin 
ja niiden käsittelyyn  
tutustuminen                    3401571

 » Kustavin KyläKonttori  
 » Pe 12.00–15.00 
 » 21.4. 
 » Tietotekniikan opettaja Eero Ollikainen
 » Kurssimaksu 8 € 
 » Ilm. päättyy 13.4.

Kurssilla tutustutaan menetelmiin, jotka mahdollistavat 
vanhojen valokuvien muuttamiseen digitaaliseen muotoon, 
esimerkiksi paperivalokuvien skannaamiseen digimuotoon, 
sekä digitoitujen kuvien käsittelyyn kuvaohjelmilla, kuten ku-
vien paranteluun ja korjailuun, sekä tallentamiseen haluttuun 
muotoon eri tallennusvälineille talteen. Lisäksi saat tietoa 
myös tarvittavista laitteista ja osin ilmaisistakin ohjelmista, 
joita tarvitaan vanhojen valokuvien digitoinnissa ja käsitte-
lyssä. Kurssille voi ottaa mukaan myös oman kannettavan 
tietokoneensa ja USB-muistitikkunsa, johon voidaan asentaa 
tai tallentaa ohjatusti kurssin aikana esiteltävät ilmaiset ku-
vankäsittelyohjelmistot ajan niin salliessa. Kyläkonttorissa on 
myös langaton verkko, joka mahdollistaa internetin käytön 
omilla laitteillakin. Kurssimaksu 8 € kerätään paikan päällä.

Tietotekniikka

monipuolinen ilmaisuväline sekä pehmeään, utuiseen 
maalausjälkeen että terävään, reippaaseen ilmaisuun. 
Teemana kurssilla kasvit ja kukat, mallina oikeita kasveja. 
Omat tarvikkeet. Opettaja kertoo tarvittavista välineistä 
ennen kurssin alkua.

Ulkomaalausta Museon  
mäellä                      1103528

 » Museonmäki Vartsala
 » La 10.00–15.00, Su 10.00–15.00
 » 27.–28.5.
 » Taidemaalari Sanna Halme  
 » Kurssimaksu 15 €
 » Ilm. päättyy 16.5.

Ulkoilmamaalausta Vartsalan alueella, Kustavin Saaristo-
laismuseon pihapiirissä. Nautitaan kevään valosta ja maa-
lataan heräävää luontoa ja vanhoja kulttuurimaisemia. 
Vesivärit tai ”alla prima”-tekniikka akryylilla tai öljyväreillä. 
Omat tarvikkeet. Tarkemmat ohjeet lähempänä kurssin 
alkua. Sään ollessa ylitsekäymättömän vaikea, maalataan 
Kustavin Yhdistysten talon tiloissa.

Syksyltä jatkuva kuvataiteen kurssi:
Mukaan voi tulla uusiakin opiskelijoita

Kuvataide              1103524

 » Kustavin Yhdistysten talo to 12.1. klo 17-19.15
 » Kurssimaksu: Kevät 37 €

Espanjaa matkailijoille           1207512

 » Kustavin KyläKonttori
 » Pe 17.00–20.15, La 9.30–12.45  
 » 3.–18.2.
 » FM Minna Aaltonen
 » Kurssimaksu 20 € 
 » Ilm. päättyy 27.1. 

Matkailupainotteinen espanjan kurssi, joka on jatkoa syksyn 
kurssille ja soveltuu parhaiten espanjaa vähän jo osaaville. 
Tunnit kolmena viikonloppuna helmikuussa (3.2.-4.2., 11.2. 
ja 18.2.). Oppikirjana De viaje - matkailuespanjaa (Finn Lectu-
ra). Kurssilla kerrataan syksyllä opittua ja käydään läpi kirjan 
loppuosa (kpl 9-10). Uusina asioina opitaan mm. urheilu- ja 
hyvinvointisanastoa, asioidaan lääkärillä ja apteekissa sekä 
opitaan hätä- ja ongelmatilanteiden sanastoa. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:
Molempiin ryhmiin mahtuu opiskelijoita.

Jooga             8301503

 » Kustavin urheilutalo Ke 11.1. klo 18.30-20.00
 » Kurssimaksu: Kevät 28 €

Lasten ja nuorten  
urheilukoulu 7-12-v.          8301522

 » Kustavin urheilutalo To 12.1. klo 15.00-16.30
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

Liikunta
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Perinnepiiri                      1301602

 » Lahdingon kylätalo
 » Ma 18.00–19.30
 » 16.1.–17.4.
 » Anna-Liisa Jäske
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 9.1.

Keskustelu- ja muistelupiiri. Aiheita on runsaasti ja niistä so-
vitaan yhteisesti mutta ainakin mm. Vehmaan kylät, henki-
löt, taiteilijat, mieleen jääneet tapahtumat, tulipalot ja palo-
kunnan kehitys ovat hyviä aiheita alkuun. Perinnepiiriin ovat 
tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita kotiseudun 
historiasta, muistelemisesta ja perimätiedon siirtämisestä. 
Kurssipäivät ovat: 16.1., 6.2., 27.2., 20.3. ja 17.4. Lyhytkurssi.

         Suomea  
ulkomaalaisille                      1201620

 »  Vehmaan koulu
 »  To 17.30–19.00
 »  19.1.–27.4.
 »  KM Auli Lehtinen
 »  Kurssimaksu: 15 € (30 €)
 »  Ilm. päättyy 12.1.

Suomen kielen kurssi ulkomaalaisille, jotka eivät vielä osaa 
suomea. Oppikirjana Suomen mestari 1 (Finn Lectura, uusi 
painos 2020). Kirja jokaisen opiskelijan pitää hankkia itse. 
Taitotaso A1.

A Finnish language course for foreigners who don’t speak 
any Finnish yet. As a textbook we use Suomen mestari 1 
(Finn Lectura, new edition 2020). The students must buy the 
book themselves. Level A1.

Ukrainan alkeita                      1298661

 » Vehmaan koulu
 »  Ke 17.30–19.30
 »  15.3.–19.4.
 »  Opettaja Viktoria Hulenko
 »  Kurssimaksu: 20 €
 »  Ilm. päättyy 8.3.

Tutustumiskurssi kaikille ukrainan kielestä kiinnostuneille. 
Kurssilla tutustutaan ukrainan kieleen ja opiskellaan yksin-
kertaisia perusasioita, esim. ukrainan aakkoset, numeroita, 
tervehdyksiä, sekä erilaisissa arkielämän tilanteissa hyödyl-
lisiä perussanoja ja fraaseja. Kurssilla opiskellaan äidinkie-
lenään ukrainaa puhuvan opettajan johdolla. Opetuskieli 
suomi. Monistemateriaali. Lyhytkurssi.

Avoin tietotekniikka- ja  
älylaitepaja                      3401603

 » Vehmaan koulu
 » Ke 17.00–20.00
 » 18.1.–26.4.
 » 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 halu-
tessasi tutustumaan myös jokaisen kerran ns. pääteemaan, 
jotka ovat:
Ke 18.1. Etäyhteyden ottaminen (Meet, Teams ja Zoom)
Ke 1.3. Googlen monipuoliset palvelut
Ke 29.3. Tietokoneen ostajan opas
Ke 26.4. Turvallisesti verkossa (tietokoneella ja älylaitteella)
Ota tarvittaessa oma laite mukaasi mutta harjoitella voi myös 
opetuskoneiden kanssa. Kurssimaksu on 6 €/kerta ja se mak-
setaan käteisellä paikan päällä. Ilmoittautumista ei tarvita.

Puutarhan kevät                      7103601

 » Vehmaan koulu
 » Ke 18.00–19.30
 » 1.3.–10.5. Joka toinen viikko
 » Puutarhuri ja viherrakentaja, Marjo-Riina Paju
 » Kurssimaksu: 18 €
 » Ilm. päättyy 22.2.

Puutarhan kevät -kurssi on puutarhapiiri, jossa kokoonnutaan 
yhteen keskustelemaan puutarhan ja pihan hoidosta sekä op-
pimaan uutta. Kurssin aiheita ovat esim. puiden ja pensaisen 
leikkaaminen, oman pihan suunnittelu ja hoito, kasvillisuus-
alueiden rakentaminen, kasvillisuusvalintojen tekeminen 
sekä kasvillisuuden oikeaoppinen istuttaminen. Tämän lisäksi 
puhumme myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä 
ja puutarhatöiden ympäristövaikutuksista sekä huomioimme 
myös kurssilaisten esittämät toiveet aiheiden valinnassa. Saat 
myös vinkkejä ja neuvoja omaan pihaasi. Kurssi sopii kaikille 
pihan ja puutarhanhoidosta kiinnostuneille. Lyhytkurssi.

Katso ja maalaa!                      1103602

 » Vehmaan koulu
 » La 9.00–12.00 ja 13.00–16.00 (välissä lounastauko)
 » 11.3. ja 25.3.
 » Antti Huovinen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 3.3.

Maalaamme akryyliväreillä harjaannuttaen silmän ja käden 
yhteistyötä. Ensimmäisellä kerralla aloitamme luonnos-
maisista asetelmamaalauksista. Samalla suunnittelemme 
yhdessä aihetta jälkimmäisen kerran pitkäjänteisempään 
maalaukseen: jotakin, mitä on kiinnostavaa silmillä tutkia! 
Kurssilla saat innostusta ja tuntumaa maalaamisen perus-
asioihin sekä harjaannut katsomaan maailmaa maalarin sil-
min. Kurssi sopii aikuisille ja nuorille alk. n. 12-v. Sekä aloit-
telijoille että edistyneemmille harrastajille. Materiaalimaksu 
15 € (kerätään kurssilla). Lyhytkurssi.

Huopatossut                      1104641

 » Vehmaan koulu
 » La 10.00–16.00, Su 10.00–16.00
 » 4.–5.2.
 » Neulahuovutustaiteilija Helena Heinonen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 27.1.

Kurssilla valmistetaan villasta märkähuovuttaen joko ulko-
käyttöön sopivat, pitkävartiset huopikkaat tai sisäkäyttöön 
sopivat tossut lyhyemmällä varrella. Kurssin jälkeen tos-
suihin tai huopikkaisiin voi laitattaa suutarilla pohjat, jotka 
pidentävät niiden käyttöikää. Et tarvitse aikaisempaa huo-
vutuskokemusta, joten lämpimästi tervetuloa kaikki huo-
vutuksesta kiinnostuneet! Tossuihin voit halutessasi laittaa 
mukaan myös oman lemmikin karvoja. Kurssilaiset hankki-
vat itse kurssilla tarvittavat tarvikkeet. Tarvikelista lähete-
tään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin alkua ja 
osa siitä on näkyvissä myös kurssin tiedoissa HelleWissä. 
Lyhytkurssi.

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 normaalis-
ta. Ohjelmassa on valmiiksi alennettu kurs-
simaksu. Katso tarkemmin s. 2. Vakka-opisto 
tarjoaa kevätlukukaudelle 2023 monipuolisen 
kattauksen etäopetusta, tutustu tarjontaan s. 4 

Historia ja yhteiskunta

Kielet

Tietotekniikka

Käytännön taidot

Taide- ja taitoaineet

Kuvataiteet

Käden taidot

Lasinsulatus                      1104642

 » Vehmaan koulu
 » La ja su 9.00–11.30 ja 12.15–16.00  

(välissä lounastauko)
 » 18.–19.3.
 » Lasityönohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
 » Kurssimaksu: 24 €
 » Ilm. päättyy 10.3.

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

Painetaan kangasta ja  
valmistetaan tuote                 1104643

 » Vehmaan koulu
 » La 10.00–14.30, Su 10.00–16.00
 » 15.–16.4.
 » Vaatetusalan muotoilija Saija Vainio
 » Kurssimaksu: 21 €
 » Ilm. päättyy 7.4.

Kankaanpainokurssilla pääset kokeilemaan erilaisia yksin-
kertaisia painotekniikoita, kuten leimasin- ja sabluunapai-
nantaa eri muodoin. Kurssin ensimmäisenä päivänä valmis-
tetaan oma leimasin tai sabluuna sekä painetaan kangas. 
Toisena päivänä valmistetaan itse painetusta kankaasta yk-
sinkertainen tuote, esimerkiksi kassi, käsipyyhe, pöytäliina 
yms. Opettajalla on joitain kankaita mukanaan ostettavaksi 
mutta on suositeltavaa, että jokainen kurssilainen tuo mu-
kanaan oman kankaan painamista varten. Vaaleat puuvilla- 
ja pellavakankaat ovat parhaat vaihtoehdot ja ne on hyvä 
pestä ennen painamista. Opettajalla on mukanaan jonkin 
verran myös tukikangasta ostettavaksi mutta enemmän tar-
vittuna sitäkin on hyvä varata itse mukaan. Saat tarkemmat 
ohjeet sähköpostitse ennen kurssin alkua. Kankaanpaino-
kurssille voit osallistua myös yhdessä lapsen kanssa. Lasta 
ei tarvitse ilmoittaa erikseen. Pieni materiaalimaksu käytet-
tyjen tarvikkeiden mukaan maksetaan suoraan opettajalle. 
Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat käden taitojen kurssit:
Suurimpaan osaan ryhmistä voidaan ottaa mukaan uusiakin 
opiskelijoita.

Puusta on moneksi          1104633

 » Vehmaan koulu Ti 10.1 klo 17.00–20.00
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Huonekaluverhoilu          1104634

 » Vehmaan koulu Ke 11.1. klo 17.30–20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 34 €

Kankaankudonta           1104635

 » RYHMÄ TÄYNNÄ
 » Lahdingon koulu Ti 10.1. klo 18.00–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 33 €

neulepiiri            1104637

 » RYHMÄ TÄYNNÄ
 » Vehmaan kirjasto To 12.1. klo 10.00-12.15.
 » Kurssimaksu: Kevät 30 €

Ompele uutta ja korjaa  
vanhaa            1104638

 » Vehmaan koulu Ke 18.1. klo 17.00–20.00
 » Kurssimaksu: Kevät 27 €

Kahvipusseista  
designtuotoksia           1104639

 » Vehmaan koulu Ma 30.1. klo 17.30–20.15
 » Kurssimaksu: Kevät 27 €
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Liikunta ja terveys

Liikunta

Terveys
Hyvinvointi-ilta: Pysytään pystyssä! 
Varmuutta liikkumiseen         8302681

 » Vehmaan koulu
 » Ti 18.00–19.30
 » 31.1.
 » Tea Keskitalo 
 » Kurssimaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 31.1.

Tietoa tasapainon hallinnasta ja lihasvoima- ja aistihar-
joittelun merkityksestä tasapainon ylläpysymiseen ja ke-
hittymiseen sekä innostavia keinoja pystyssä pysymisen 
itsenäiseen harjoittamiseen. Kurssi on tarkoitettu kaikille 
tasapainon hallinnasta kiinnostuneille. Luennolle aikovien 
toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon ja maksavan luento-
maksun ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta, 
mutta myös ilmoittautumatta voi tulla paikalle ja maksaa 
luentomaksun luennon yhteydessä.

Hyvinvointi-ilta: Aivoterveyttä ja 
mielen hyvinvointia - miten hoidan 
itseäni            8302682

 » Vehmaan koulu
 » Ti 18.00–19.30
 » 28.2.
 » Hanne Mansala, Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
 » Kurssimaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 28.2.

Aivoterveyttä ja mielen hyvinvointia voidaan hoitaa pienillä 
arkisilla keinoilla. Luennolla käsitellään mm. miten liikunta 
ja ravinto vaikuttaa aivoterveyteen ja mitkä asiat vahvista-
vat mielen hyvinvointia. Luennolle aikovien toivotaan ilmoit-
tautuvan ennakkoon ja maksavan luentomaksun ilmoit-
tautumisen yhteydessä verkkopankin kautta, mutta myös 
ilmoittautumatta voi tulla paikalle ja maksaa luentomaksun 
luennon yhteydessä.

Hyvinvointi-ilta: Suolisto  
terveeksi            8302683

 » Vehmaan koulu
 » Ti 18.00–20.00
 » 4.4.
 » Ravintoterapeutti, sairaanhoitaja AMK  

Jennica Vesola
 » Kurssimaksu: 6 €
 » Ilm. päättyy 4.4.

Olet jo varmasti kuullut, kuinka tärkeä suoliston tervey-
dentila on sinulle. Suoliston terveydentila heijastelee sekä 
kehoon että mieleen. Ruoansulatusongelmat, vatsakivut, 
ilmavaivat, vatsan turpoilu, ripuli, ummetus sekä niistä seu-
raavat krooniset sairaudet ovat osa meidän monen arkea. 
Mitä tarkoittaa jos suoli ”vuotaa”? Tiesitkö, että myös mie-
len kokemat asiat kuten jatkuva väsymys, muistiongelmat ja 
uupumus kielivät suoliston epätasapainotiloista? Sanotaan, 
että terve suoli - terve mieli. Miten juuri sinä voit kohentaa 
suolistosi terveydentilaa? Jokainen voi vaikuttaa omaan 
terveyteensä! Kurssilla käymme läpi syitä ja seurauksia 
suoliston terveysongelmista. Sekä konkreettisia keinoja si-
nun terveytesi edistämiseen. Luennolle aikovien toivotaan 
ilmoittautuvan ennakkoon ja maksavan luentomaksun il-
moittautumisen yhteydessä verkkopankin kautta, mutta 
myös ilmoittautumatta voi tulla paikalle ja maksaa luento-
maksun luennon yhteydessä.

Kehonhuolto              8301669

 » Seurala
 » Ti 19.15–20.00
 » 17.1.–28.3.
 » Mirjam Palo
 » Kurssimaksu: 18 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

Kehonhuoltokurssi sisältää monipuolisia kehon liikkuvuut-
ta ja notkeutta parantavia liikkeitä, staattista ja dynaamis-
ta venyttelyä sekä rentoutumista. Tunnelma on kiireetön 
ja rauhallinen, liikkeitä tehdään omaa kehoa kuunnellen. 
Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa kehonsa 
hyvinvointia ja liikkuvuutta sekä palautua arjen ja liikunnan 
kuormituksesta. Tunneille tarvitse joustavat liikuntavaatteet 
ja oman jumppamaton. Kenkiä ei tarvita.

HIIT                  830168

 » Seurala
 » Ti 18.00–19.00
 » 17.1.–18.4.
 » Mirjam Palo 
 » Kurssimaksu: 22 €
 » Ilm. päättyy 10.1.

HIIT-tunnilla tehdään oman kehon painoa hyödyntäen vaih-
televan pituisia lyhyitä ja kovatehoisia työosuuksia, joita 
seuraavat kevyemmät palautusjaksot. HIIT-metodin myötä 
kehität sydän- ja hengityselimistön kuntoa tehokkaammin 
kuin matalatehoisemmalla kestävyysharjoittelulla ja sa-
malla pystyt maksimoimaan ajankäyttöä. Kurssi soveltuu 
kaikille, koska metodi antaa mahdollisuuden työskennellä 
oman kunnon mukaan ja kovatehoisemmin kuin jatkuvassa 
pitkäkestoisemmassa urheilusuorituksessa olisi mahdollis-
ta. Tunneille mukaan tarvitset sisäliikuntavarustuksen sekä 
oman jumppamaton. 

Tanssimix             8301681

 » Seurala
 » To 19.15–20.15
 » 19.1.–30.3.
 » Teija Mahlavirta
 » Kurssimaksu: 18 €
 » Ilm. päättyy 12.1.

Tällä tunnilla liikutaan musiikin tahdissa ja ehkä jopa opi-
taan samalla tanssimaan. Tanssimme hyvien kotimaisten ja 
latinokappaleiden tahtiin salsaa, tangoa, jiveä, cha-chaata, 
jenkkaa, humppaa jne. Et tarvitse paria, vain iloisen mielen 
ja mukavat vaatteet ja kengät. Voit hyvin tulla tälle tunnille, 
vaikka sinulla ei olisi aiempaa tanssikokemusta. Pääasia on 
liikunnan ja rytmin ilo.

Padel aikuiset ja  
yli 12-vuotiaat             8301682

 » Vehmaan liikuntahalli
 » La 11.00–12.30, La 14.30–16.00
 » 6.5.
 » Katariina Haavisto
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 28.4.

Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa 
pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi Padelin 
perusteet, peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei 
tarvita ja mailan saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaa-
tetus, palloilutossut ja juomapullo mukaan. Kurssi on laa-
juudeltaan 4x45min ja se toteutetaan saman päivän aikana 
kahdessa jaksossa. Sateen sattuessa kurssi siirtyy viikolla la 
13.5. samaan kellonaikaan. Lyhytkurssi.

Padel lapset alle 12-vuotta    8301683

 » Vehmaan liikuntahalli
 » La 9.30–11.00, La 13.00–14.30
 » 6.5.
 » Katariina Haavisto
 » Kurssimaksu: 12 €
 » Ilm. päättyy 28.4.

Kurssi on tarkoitettu aloitteleville pelaajille, aikaisempaa 
pelikokemusta ei tarvita. Kurssilla käydään läpi Padelin 
perusteet, peruspelitaktiikka ja pistelasku. Omaa mailaa ei 
tarvita ja mailan saa tarvittaessa lainaan. Liikunnallinen vaa-
tetus, palloilutossut ja juomapullo mukaan. Kurssi on laa-
juudeltaan 4x45min ja se toteutetaan saman päivän aikana 
kahdessa jaksossa. Sateen sattuessa kurssi siirtyy viikolla la 
13.5. samaan kellon aikaan. Lyhytkurssi.

Syksyltä jatkuvat liikunnan kurssit:
Suurimpaan osaan ryhmistä voidaan ottaa mukaan uusiakin  
opiskelijoita.

Kuntosalicircuit iltapäivä     8301655

 » Vehmaan liikuntahalli Ma 9.1. klo 15.15–16.15
 » Kurssimaksu: Kevät 22 €

         Tuolijumppa           8301656

 » Seurala Ma 9.1. klo 16.45–17.30
 » Kurssimaksu: Kevät 9 € (18 €)

Jooga                        8301658

 » Seurala Ma 9.1. klo 19.00–20.30
 » Kurssimaksu: Kevät 29 €

Tasapaino- ja lihasvoima- 
harjoittelu ikääntyneille       8301660

 » Vehmaan liikuntahalli To 12.1. klo 15.30–16.30
 » Kurssimaksu: Kevät 20 €

Lempeä jooga                  8301661

 » Seurala To 12.1. klo 17.00–18.30
 » Kurssimaksu: Kevät 29 €

KOULUn KErHOT

Alakoulun musakerho     1101675

 » Vehmaan koulu
 » Pe 13.15–14.00
 » 20.1.–12.5.
 » Hanna Pishro
 » Ilm. päättyy 13.1.

Tule mukaan soittamaan ja laulamaan! Alakoulun mus-
akerhossa musisoidaan yhdessä osallistujien toiveita 
kuunnellen. Käytössä ovat erilaiset soittimet ukuleleista 
rumpuihin ja ksylofoneista sähkökitaraan. Mahdollisuuk-
sien mukaan voidaan myös esiintyä koulun juhlissa tai 
muissa tilaisuuksissa. Pääasiana on kuitenkin musiikin ilo 
ja osallistumisen riemu. Kerho järjestetään yhteistyössä 
Vehmaan kunnan kanssa ja ensisijaisesti Vehmaan kou-
lulaisille. Kerho on maksuton ja siihen tulee ilmoittautua 
ennakkoon. 

Ilmoittautuminen kerhoon tapahtuu opiston uusien 
kerholaisten normaalin ilmoittautumiskäytännön 
mukaan joko verkkosivujen kautta 
vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen tai soittamalla 
opiston Uudenkaupungin toimistoon puh. 050 420 5266. 
Syksyltä jatkavien ukulelebändiläisten osalta riittää 
ilmoitus suoraan Hannalle.

Voileipäkakku kevään  
juhliin                8102601

 » Vehmaan koulu
 » La 11.00–15.00
 » 6.5.
 » KM Kotitalousopettaja Kaisa Kraatila
 » Kurssimaksu: 15 €
 » Ilm. päättyy 28.4.

Voileipäkakku on juhlien kestosuosikki. Opi tekemään voileipä-
kakkuja ja niihin erilaisia täytteitä perinteisillä ja hieman roh-
keammin valituilla raaka-aineilla. Yhtenä vaihtoehtona myös 
vegaaninen versio. Kaikki pääsevät maistelemaan kakkuja ja 
loput kakut jaetaan mukaan. Varustaudu sen vuoksi kuljetus-
rasialla. Materiaalimaksu kerätään kurssilla. Lyhytkurssi.

Kodin yleisimmät sähkötyökalut  
- käyttöopastus yli  
15-vuotiaille              8102602

 » Vehmaan koulu
 » Ma 17.00–20.00
 » 27.2.–6.3.
 » Toni Luotonen
 » Kurssimaksu: 16 €
 » Ilm. päättyy 20.2.

Opettelemme kurssilla käyttämään kodin yleisimpiä säh-
kötyökaluja; akkuporakonetta, jiiri- ja pistosahaa sekä hio-
makonetta. Samalla tutustumme sekä puun että metallin 
työstöön katkaisemalla, leikkaamalla ja hiomalla sekä reikiä 
poraamalla ja paloja ja ruuveja kiinnittämällä. Rohkeimmat 
saavat halutessaan kokeilla myös piste-, MIG- tai puikkohit-
sausta sekä rälläköintiä. Harjoittelun päätteeksi halukkaat 
saavat tehdä pienen harjoitustyön. Varusteiksi tarvitaan 
viiltosuojahanskat ja vaatteet, joissa ei ole liehuvia osia. Jos 
omistat akkuporakoneen ja teriä, niin voit ottaa nekin mu-
kaan. Kurssi sopii vasta-alkajille tai vain vähän kokemusta 
omaaville. Lyhytkurssi.
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Ilmoittautuminen kevään uusille kursseille 
alkaa tiistaina 3.1.2023 klo 9.00 
 
Ilmoittautua voit osoitteessa www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Internetin kautta kannattaa 
ilmoittautua varsinkin ensimmäisinä ilmoittautumispäivinä, jolloin puhelimet ovat varsin varattuja.

Ilmoittaudu puhelimitse 

Puhelimitse ilmoittautumisia otetaan vastaan 3.1.2023 klo 9.00 alkaen numeroissa 
puh. 040 535 6822 (Laitila) ja puh. 050 420 5266 (Uusikaupunki).

Keväällä jatkuville kursseille ei tarvitse ilmoittautua niiden, jotka olivat mukana jo 
syyskaudella.

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.

Kestävä kehitys Vakka-opistossa 
 
Vakka-opistolla on valtakunnallinen oppilaitosten kestävän kehityksen 
sertifikaatti. Uusimme sertifikaatin vuodenvaihteessa 2022-2023. Ensim-
mäisen kerran saimme sertifikaatin keväällä 2016. Huomioimme kestävää 
kehitystä monelta kannalta toiminnassamme. Kursseilla se näkyy mm. ai-
heina, materiaalivalintoina, sähköisten viestimien suosimisena ja paperi-
tulosteiden säästämisenä. Opiston periaatteena on pitää kestävä kehitys 
näkyvänä ja pysyvänä 
osana opiston kaikkea 
toimintaa, niin yleisellä 
tasolla kuin yksittäisten 
kurssienkin osalta.

Suomea ulkomaalaisille – Finnish for Foreigners
Järjestämme erilaisia suomen kursseja ulkomaalaisille. Tänä keväänä suomea voi 
opiskella Laitilassa, Uudessakaupungissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. Suurin osa 
kursseista on alkeis- ja perustason kursseja.

Kursseille ilmoittaudutaan verkossa, opiston sivulla 
www.vakkaopisto.fi/ilmoittautuminen. Tarkemmat tiedot 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 spring you can 
study Finnish in Laitila, Uusikaupunki, Taivassalo and Vehmaa. Most courses are 
for beginners or basic level students.

Registration for these starts on 3 January. 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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