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Infoboksi opisto ja Osaava (erillinen tiedosto)

Porin seudun kansalaisopisto

Porin seudun kansalaisopisto on maakunnan suurin vapaan sivistys-
työn oppilaitos, joka tarjoaa monipuolisia ja edullisia kursseja Porissa, 
Ulvilassa ja etäopetuksena.

PORIN SEUDUN
KANSALAISOPISTO

OSAAVA SATAKUNTA
– ajankohtaista ja monipuolista täydennyskoulutusta sivistystoimialan henkilöstölle
Osaavan täydennyskoulutusverkostoon kuuluvat Porin lisäksi Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, 
Karvia, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. Yhteystiedot sivulla 7. 

• Elämäntaidot
• Liikunta ja hyvinvointi
• Esittävät taiteet
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Kieliopinnot

• Kuvataide
• Kädentaidot
• Käsityökoulu Taitis, käsityötaiteen 

perusopetus 7-16-vuotiaille

• Tapahtumat ja yleisö-
tilaisuudet

• Avoin yliopisto-opetus
• Siirtotenttipalvelu

Kannen kuva: Elina Stenman. Takakannen kuva: Anneli Stenroos. Esitteen taitto: Maj-Lis Krouvi. Paino: Japeri Oy

Ku
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Tervetuloa taloon – 
paikan päälle, etäyhteyksin tai sekä-että…

T oivottavasti alkavana lukuvuotena ja jatkossakin voidaan toteut-
taa opiston koko kurssitarjonta suunnitelmien mukaan. Koronan 
tuomat muutokset näkyvät kuitenkin kursseissamme varmaankin 

pysyvästi siten, että meillä on tarjolla paljon kursseja myös etäopetuk-
sena, hybridiopetuksena ja monimuoto-opetuksena. Lisäksi muutamat 
perinteiset lähiopetuskurssit on merkitty @-merkillä, joka tarkoittaa 
sitä, että nämä kurssit voivat siirtyä etäopetukseen, jos lähiopetusta ei 
voitaisi syyskaudellakaan järjestää. 

Sivulla 8 (Tervetuloa etäopetukseen!) on kerrottu mitä nuo edellä maini-
tut opetusmuodot tarkoittavat.  Etäopetukseen voit siis osallistua kotoa 
tai mistä haluat, kunhan sinulla on älylaite ja nettiyhteys käytössäsi. 
Näin voit osallistua kurssille esimerkiksi silloin, jos omien aikataulujen 
kanssa on tiukkaa. Jos haluat harjoitella etäopetukseen osallistumista 
maksuttomilla verkkotreeneillä, muista ilmoittautua – ilman ilmoittau-
tumista et voi osallistua verkkotreeneihin, koska ilmoittautumalla saat 
osallistumislinkin sähköpostiisi, ja sitä taas tarvitset päästäksesi kysei-
selle verkkotreenikurssille! 

Avaamme elokuussa opiston Peda.net-sivuston, josta löytyy tietoja 
opistosta, esittelyjä erilaisista kursseista ja mainintoja ajankohtaisista 
asioista ehkä vähän kevyempäänkin tapaan. Meillä on tarkoitus lähteä 
liikkeelle rauhallisesti, mutta katsotaan yhdessä sivujen käyttäjien 
kanssa, minkälaiseksi sivujen käyttö muotoutuu. Jyväskylän yliopiston 
ylläpitämän Peda.net-sivuston ottavat Suomessa käyttöön myös monet 
muut kansalaisopistot, ja esimerkiksi Porin kouluilla ja lukiolla se onkin 
ollut jo aiemmin käytössä.

Kansalaisopistoissa on alustavasti suunnitteilla ajatus, että joillakin 
opistojen kursseilla voitaisiin jatkossa tunnistaa ja tunnustaa kurssilai-
sen osaamista. Tällaisen kurssin suoritettuaan voisi saada todistuksen, 
joka osoittaa kurssilla opitun ja todetun osaamisen. Myös kansalaisopis-
tojen moninaisilla kursseilla voisi siis halutessaan saada osaamistaan 
näkyväksi todistuksenkin muodossa. Tätä osaamista ja siitä saatavaa 
kurssitodistusta voisi sitten hyödyntää vaikkapa työelämässä tai uusiin 
opintoihin pyrkimisessä, tai sitten todistuksen voisi suorittaa ihan vaan 

omaksi ilokseen. Tällöin jo kurssin kuvauksessa kerrottaisiin, mitä asioi-
ta kurssin suoritettuaan on oppinut ja todistanut osaavansa. Tämä tulee 
kuitenkin tarkoittamaan vain erillisiä kursseja, joille ilmoittautuessaan 
kurssilainen sitten valitsee, haluaako hän suorittaa todistuksen vai eikö 
halua. Kansalaisopistoille ei ole tulossa opetussuunnitelmia tai kursseil-
le pääsykokeita, vaan opiskelu säilyy jatkossakin täysin omaehtoisena. 
Porin seudun kansalaisopistossa ei vielä alkavana syyskautena ole 
tällaisia kursseja. 

Opistotalon kunnossapito jatkuu auditorion osalta, jonka lattia uusi-
taan, ja näin mm. sen sisäilma paranee. Samalla päästään uusimaan 
auditorion kalusteet, jotka suurelta osin ovat vielä alkuperäisiä vuodelta 
1976. Auditorion remontti valmistuu näillä näkymin vasta loppusyksyllä, 
ja remonttityö voi näkyä Opistotalossa jollain tavoin alkusyksyllä, mutta 
tarkoitus on, että suurempaa haittaa ei opiston toiminnalle ole.  

Syyskaudelle on jälleen kerran koottu monipuolinen kurssitarjonnan 
valikoima, josta voit valita itsellesi sopivat kurssit. Uutuuksia on niin kan-
salaisopiston kursseilla, avoimen yliopiston kursseilla ja maksuttomissa 
yleisötilaisuuksissa. Tarjontaa on myös lapsille ja nuorille, esimerkiksi 
Käsityökoulu Taitiksessa on vapaita paikkoja, ja opistossa voit myös 
suorittaa käsityön lukiodiplomin! 

Muutamat suositut kurssit täyttyvät 
netin kautta nopeasti, mutta vapaita 
paikkojakin on vielä lähes kauden lop-
puun asti tarjolla. Netti-ilmoittautumista 
kannattaa suosia, ja jos olet epävarma 
netti-ilmoittautumisen kanssa, käy har-
joittelemassa sitä opiston nettisivujen 
testikursseilla! 

Tervetuloa mukaan!  

Jari Kaasinen
rehtori
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Opistotalo ja hallinto 
Gallen-Kallelankatu 14
Postiosoite: PL 200, 28101 Pori
Puh. 02 621 5963 kansalaisopisto@pori.fi 
www.pori.fi /kansalaisopisto 
peda.net/porinseudunkansalaisopisto
www.facebook.com/porinsk 
www.instagram.com/porinseudunkansalaisopisto

Käsityökeskus, Valtakatu 20
Ulvilan käsityökeskus, Lääkärinpolku 2

Henkilöstö
Opiston henkilökunta opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. 
Voit tarvittaessa sopia tapaamisesta puhelimitse tai sähköpostilla. 
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi  

Jari Kaasinen  Rehtori 
 Puh. 044 701 5964

Sari Halonen  Suunnittelijaopettaja (Käsityökoulu Taitis,
 liikunta ja hyvinvointi, viestintä, kirjallisuus, 
 näyttämötaiteet, ruokakulttuuri)

 Puh. 044 701 5488
Soila Kiviluoto Suunnittelijaopettaja (Kielet ja musiikki)

 Puh. 044 701 5965
Teija Ruuhikorpi-Mäki  Suunnittelijaopettaja (Käsityö ja kuvataide)

 Puh. 044 701 5469
Suvi Soukki-Laine  Suunnittelijaopettaja  (Tieto- ja viestintä-
 tekniikka)
 Puh. 044 701 5994

Asiakaspalvelu puh. 02 621 5963
Asiakaspalvelu avoinna arkisin kello 10-16. Toimintakauden aikana 
myös iltaisin.
Mari Korhonen  Suunnittelija puh. 044 701 5961
Joeli Laine  Iltavahtimestari puh. 044 701 9269
Kirsti Mäkinen  Opistosihteeri puh. 044 701 5966
Terhi Repo  Opistosihteeri puh. 044 701 5963

Osaava Satakunta 
Jonna Antila Koulutussuunnittelija puh. 044 701 7077

Syyskausi 2021
6.9.-5.12. Lyhytkursseja järjestetään myös muina ajankohtina.
Syyslomaviikolla (25.-31.10.) ei pääsääntöisesti ole opetusta. Aikataulu-
poikkeuksista on maininta ko. kurssin kohdalla tai opisto tiedottaa niistä 
opiskelijoita. 

Ilmoittautuminen
• Netin kautta osoitteessa www.pori.fi /kansalaisopisto tai puhe-

limitse puh. 02 621 5963 
Ilmoittautuminen avautuu kahdessa erässä:
- ma 23.8. kello 9.30 Ihminen, yhteiskunta ja luonto; Kielet; 

Kuvataide; Käsityö 
- ma 23.8. kello 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki; 

Tieto- ja viestintätekniikka
• Puhelinilmoittautuminen alkaa samaan aikaan kuin netti-

ilmoittautuminen
• Ilmoittautumista ei voi tehdä tekstiviestillä, sähköpostilla tai puhe-

linvastaajaan. 
• Asiakaspalvelu on suljettu ilmoittautumispäivänä ma 23.8 
• Ilmoittautuminen jatkuu ilmoittautumispäivän jälkeen kunkin 

kurssin alkamiseen saakka. Puhelinilmoittautumiset ma-pe kello 
10-16 asiakaspalveluun puh. 02 621 5963. Netissä voi ilmoittautua 
ympäri vuorokauden.

• Joillekin kursseille ilmoittaudutaan opettajalle ensimmäisellä ker-
ralla tai erikseen mainittuna aikana. Tästä on maininta ko. kurssin 
kohdalla. 

Varattu kurssipaikka on henkilökohtainen. Ilmoittautuessa tarvitaan 
yhteystietojen lisäksi myös henkilötunnus. Alaikäisen osalta tarvitaan 
huoltajan tiedot. Sähköpostiosoite ei ole välttämätön netti-ilmoittautu-
misessakaan, mutta vahvistusviesti ilmoittautumisesta lähtee vain, jos 
opiskelijan ilmoittautumistiedoissa on annettu toimiva sähköpostiosoite. 

Netti-ilmoittautumisessa voi ilmoittautua samalla kerralla monelle kurs-
sille. Kurssit kerätään ostoskoriin ja lopuksi täydennetään yhteystiedot. 
Netti-ilmoittautumista voi testata osoitteessa www.pori.fi /kansalaisopisto 

 Kurssitarjonta ja ilmoittautuminen kurssille. Testikurssien numerot 
ovat 19998S ja 19999S.

Muista ilmoittautua kurssille, niin varmistat osaltasi sen alkamisen. 
Jos kurssi on täynnä, kannattaa ilmoittautua varasijalle. Vapautu-
neista kurssipaikoista ilmoitetaan varasijoilla oleville ilmoittautumisjär-
jestyksessä ensisijaisesti tekstiviestillä. Vahvistathan tarjotun paikan 
vastaamalla viestiin tai soittamalla asiakaspalveluun 02 621 5963. 
Samalla sitoudut maksamaan kurssimaksun kokonaisuudessaan.

Kurssin alkamisesta ei lähetetä erikseen tietoa. Opistolla on oikeus 
jättää käynnistämättä kurssi, jos ilmoittautuneita on vähemmän kuin 
kahdeksan henkilöä. Mahdollisesta kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan 
tekstiviestillä kaikille ilmoittautuneille. Opisto voi keskeyttää kurssin 
osallistujamäärän laskiessa alle kahdeksan. Jos et pääse paikalle en-
simmäisellä kurssikerralla, ilmoitathan poissaolostasi asiakaspalveluun 
(puh. 02 621 5963, kansalaisopisto@pori.fi ).

Useista kursseista löytyy ilmoittautumisjärjestelmässä enemmän tietoa 
kuin painetussa koulutusoppaassa.

Peruminen ja keskeyttäminen
Muista perua ilmoittautuminen, jos et pääsekään kurssille! Varatun 
kansalaisopiston kurssipaikan voi perua maksutta viimeistään 
seitsemän päivää ennen kurssin alkamista joko netissä tai asia-
kaspalveluun (puh. 02 621 5963, kansalaisopisto@pori.fi ). Tämän 
jälkeen tehtävistä perumisista peritään 12 euron perumismaksu. 
Avoimen yliopiston opinnoissa perumismaksu on 30 e. Mikäli opiskelija 
keskeyttää kurssin sen alkamisen jälkeen, peritään koko kurssimaksu. 
Kurssimaksusta ei saa vapautusta sairastumisen vuoksi. Perumista 
tai keskeytystä ei voi tehdä pelkästään opettajalle, vaan olethan aina 
yhteydessä asiakaspalveluun. Joillakin kursseilla perumisaika päättyy 
aiemmin, tästä on maininta ko. kurssin kohdalla.

Maksut
Ilmoittautumalla kurssille opiskelija sitoutuu maksamaan kurs-
simaksun riippumatta siitä, osallistuuko hän kurssille. Kurssille 
osallistuminen katsotaan ilmoittautumiseksi. Opistolla on oikeus 
periä kurssimaksu kaikilta kurssille osallistuvilta. Kurssimaksu on 
mainittu kunkin kurssin tiedoissa. Yhden kurssikerran peruuntuminen ei 
oikeuta korvaavaan kertaan tai kurssimaksun alennukseen. Jos opisto 
ei pysty järjestämään opetusta ylivoimaisen esteen vuoksi (esim. epide-
mia), kurssimaksuja ei palauteta. Koulutusoppaassa on maininta niiden 
kurssien kohdalla, jotka siirtyvät opetuksen mahdollisesti keskeytyessä 
toteutettavaksi etäopetuksena.

Kurssimaksu maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen yhtey-
dessä. Maksamaan pääsee Siirry maksamaan –linkin kautta ilmoit-
tautumisen jälkeen. Verkkomaksuun tulevat mukaan kaikki samalla 
kertaa tehdyt ilmoittautumiset. Huomaathan, että maksu on suoritettava 
heti ilmoittautumisen jälkeen, eikä maksusivulle voi palata myöhemmin. 
Verkkomaksusta tulee vahvistus annettuun sähköpostiosoitteeseen. 
Kurssin peruuntuessa tai opiskelijan peruessa ilmoittautumisensa peru-
misaikojen puitteissa kurssimaksu palautetaan verkossa maksaneille. 
Kurssimaksun palautusta varten olethan yhteydessä asiakaspalveluun. 
Palautus on minimissään 10 e.

Kurssimaksua ei makseta verkossa, jos opiskelijalla on aktiivikortti tai 
hän suunnittelee sen hankintaa, opiskelija hakee työttömän, maahan-
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muuttajan, oppimisvaikeuksia kokevan ja alhaisen pohjakoulutuksen 
omaavan opintoseteliavustusta erikseen määritellyillä kursseilla tai jos 
kurssimaksun maksaa työnantaja tai muu taho. Tällöin lasku lähetetään 
postitse kurssin alkamisen jälkeen. Mahdolliset alennukset huomioidaan 
laskussa. Ilmoitathan kurssin aikana muuttuneesta osoitteestasi asia-
kaspalveluun, jotta lasku lähtee oikeaan osoitteeseen. Verkkopankissa 
laskun voi tilata e-laskuna.

Kaikki maksamattomat laskut menevät perintään. Otathan yhteyttä 
laskussa olevaan puhelinnumeroon viikon sisällä laskun saapu-
misesta, jos laskussa on huomautettavaa tai haluat sopia maksu-
ajasta. 

 Kansalaisopiston kurssimaksuja voi maksaa työnantajan tarjoamilla 
verovapailla liikunta- ja kulttuurieduilla, poikkeuksena mm. avoimen 
yliopiston opinnot, merenkulun kurssit sekä kieli- ja ruokakulttuurikurssit. 
Kurssimaksu tulee suorittaa viikon kuluessa kurssin alkamises-
ta. Käytä tarvittaessa viitteenä kurssinumeroa. Jos kurssi on ehditty 
laskuttaa, ei maksua enää oteta vastaan. Liikunta- ja kulttuuriedulla 
tulee maksaa koko kurssimaksu, eikä siitä saa vaihtorahaa. Maksua ei 
palauteta kurssin peruuntuessa tai opiskelijan peruessa ilmoittautumi-
sensa. Kurssimaksut voi maksaa seuraavilla palveluilla: 
• Edenred: paperiset Virikesetelit ja My Edenred -mobiilimaksu asia-

kaspalvelussa
• ePassi: verkkomaksu ilmoittautumisen jälkeen ja maksu asiakaspal-

velussa
• Smartum: verkkomaksu ilmoittautumisen jälkeen, paperiset setelit ja 

SmartumPay-mobiilimaksu asiakaspalvelussa
• Tyky: paperiset setelit ja Tyky-online -maksu asiakaspalvelussa
Opistolla ei oteta vastaan käteistä eikä korttimaksuja. 

Opiskelija hankkii kurssilla tarvittavat oppimateriaalit ja tarvikkeet 
yleensä itse. Osassa kursseista lista tarvittavista materiaaleista löytyy 
ilmoittautumisjärjestelmässä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. 
Tarvikelistan voi myös pyytää asiakaspalvelusta. Joillakin kursseilla on 
erikseen mainittuja materiaali- ja välinemaksuja. Jos kurssilla kerätään 
muita maksuja kuin ilmoittautumistiedoissa mainitut, olethan yhteydessä 
asiakaspalveluun. Aiempien materiaalimaksujen laiminlyöminen johtaa 
materiaalitilausten epäämiseen (ks. opiston toimintaperiaatteet s. 5). 
Jos kurssille osallistuminen edellyttää matkustamista, opiskelija vastaa 
matkakuluista.

Tähtikurssit   
Tähtikursseilla opettajan matka- ja majoituskulut voivat olla korkeammat 
tai opetustila kalliimpi kuin opiston tavallisilla kursseilla. Tähtikurssien 
kurssimaksu on 50 prosenttia kalliimpi kuin tavallisilla kursseilla. 

Opintoseteli   €
Opetushallituksen rahoittamalla opintoseteliavustuksella tuetaan aikuis-
koulutukseen osallistumista. Avustus jaetaan opiskelijoille seuraavasti:
• alennus on jo huomioitu joidenkin koulutusoppaassa mainittujen 

kurssien kurssimaksussa. Kurssimaksun voi maksaa verkossa 
ilmoittautumisen jälkeen 

• joissakin koulutusoppaassa mainituissa kursseissa on kaksi hintaa. 
Edullisempi hinta on työttömille, maahanmuuttajille, oppimisvaike-
uksia kokeville ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville. Mainitse 
ilmoittautumisen yhteydessä, mihin kohderyhmään kuulut. Opisto 
pyytää tarvittaessa todistuksen ko. ryhmään kuulumisesta. Kurssi-
maksua ei makseta verkossa, vaan alennus huomioidaan myöhem-
min postitettavassa laskussa. 

Avustusta ei voi hakea muihin kursseihin.

Aktiivikortti
Opiskelija voi ostaa 100 euroa maksavan aktiivikortin, jolla voi kattaa 
suurimman osan syyskauden kurssimaksuista. Aktiivikortti ei käy avoi-
men yliopiston opetukseen, teknisen työn kursseille, ruokakulttuurikurs-
seille, musiikin yksilöopetukseen eikä erikseen mainituille kursseille. 
Tieto- ja viestintätekniikan kursseista aktiivikortti ei käy peruskurssei-
hin sekä kertaus- ja jatkokursseihin. Suurimman osan tähtikurssien 
kurssimaksuista aktiivikortti kattaa puolet. Jos kurssimaksuun sisältyy 
erikseen mainittuja materiaali- tai polttomaksuja, nämä laskutetaan 
myös aktiivikorttilaisilta.

Aktiivikortit ovat myynnissä 26.8.-19.9. joko netissä tai asiakaspalvelus-
sa (kurssinumero 99990S). Maksun voi suorittaa verkkopankissa ilmoit-
tautumisen jälkeen tai postitse kotiin lähetettävällä laskulla. Aktiivikorttia 
ei voi perua. Kortin lunastaneiden tulee ilmoittautua kursseille ja esteen 
sattuessa perua osallistumisensa viimeistään seitsemän päivää ennen 
kurssin alkua. Mikäli peruminen tehdään tämän jälkeen, peritään 12 
euron perumismaksu. Jos perumista ei tehdä ollenkaan, peritään myös 
aktiivikortin lunastaneilta koko kurssimaksu. 

Todistukset
Opiston kursseille osallistuneet voivat saada osallistumistodistuksen 
opinnoistaan. Todistusmaksu on 12 euroa. Tiedustelut asiakaspalve-
lusta.

Vakuutukset
Opisto ei ole vakuuttanut opiskelijoita, heidän omaisuuttaan tai heidän 
kursseilla valmistamiaan töitä, lukuunottamatta taiteen perusopetusta. 
Opiskelijoiden tulee itse huolehtia vakuutusturvastaan. Opisto ei vastaa 
kadonneista tavaroista tai vaatteista. Opistotalossa on tallentava kame-
ravalvonta.

Opiston oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Porin seudun kansalaisopisto pidättää oikeuden opinto-ohjelman 
muutoksiin. Opistolla on oikeus muuttaa kurssin aikataulua esim. 
opettajan sairastumisen vuoksi.

English information online: 
https://www.pori.fi /en/adult-education-centre 
Registration is also available in English.

Porin seudun kansalaisopiston toimintaperiaatteet
Ilmoittautuessaan kurssille opiskelija sitoutuu noudattamaan seuraavia Porin seudun kansalaisopiston toimintaperiaatteita, joiden tavoitteena on luoda hyvät edellytykset 
toiminnalle sekä edistää yleistä viihtyvyyttä, turvallisuutta, opiskeluhalua ja hyviä tapoja:

• Opiskelijoilla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jonka ylläpitämiseksi käyttäydytään ystävällisesti ja toiset huomioon ottaen, ketään millään tavalla kiusaamatta.
• Tunnin lopuksi luokka ja oma paikka jätetään siistiin kuntoon.
• Opetuksen toistuva häiritseminen ja epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä.
• Uhkaava ja väkivaltainen käyttäytyminen on kiellettyä.
• Alkoholin ja päihteiden käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on kiellettyä. Huumetapaukset ilmoitetaan aina poliisille.
• Tupakointi ja tupakkatuotteiden käyttö opiston toimipaikkojen alueella on kiellettyä.
• Opiskelijat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitusta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta välittömästi opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
• Oppilaitoksen omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuudelle tapahtuneesta vahingosta on tehtävä heti ilmoitus opettajalle tai muulle opiston henkilökuntaan kuuluvalle.
• Opiskelijat ovat velvollisia korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.
• Materiaalimaksujen laiminlyöminen johtaa materiaalitilausten epäämiseen.

Toimintaperiaatteiden vastainen käyttäytyminen voi johtaa osallistumisoikeuden epäämiseen. Näiden periaatteiden lisäksi opiskelija sitoutuu ilmoittautuessaan noudattamaan 
kunkin toimipaikan omia sääntöjä ja ohjeita. Jos opiskelijat toistuvasti rikkovat sääntöjä, koko kurssi voidaan lopettaa.
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Ilmoittautuminen alkaa ma 23.8. puhelimitse 02 621 5963 ja osoitteessa www.pori.fi /kansalaisopisto 
klo 9.30 Ihminen, yhteiskunta ja luonto; Kielet; Kuvataide; Käsityö 

klo 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki; Tieto- ja viestintätekniikka

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO, KURSSIT PORISSA

Torstai-Akatemia
Torstai-Akatemia on Porin seudun kansalaisopiston ja Porin seura-
kuntayhtymän yhteinen, ikäihmisille suunnattu luentosarja. Luennot 
pidetään seurakuntakeskuksessa (Itäpuisto 14, 2. kerros)
• To 2.9. klo 14 Kulttuurista hyvinvointia – kurkistus Porin 

kaupungin tarjoamiin palveluihin
 - Pori Sinfonietta / tuottaja-tiedottaja Henrika Bäcklund
 - Lastenkulttuurikeskus Kruunupää / suunnittelija-ohjaaja Annina 
Jansson

 - Kinokellari / kulttuuriassistentti Helvi Selesmaa
• To 7.10. klo 14 Kuljetuspalveluasiat / sosiaaliohjaaja, Porin kaupun-

gin vammaispalvelut 
• To 4.11. klo 14 Viikkarin Valkama ja Vapaaehtoiskeskus LIISA  / 

vanhuspalveluiden päällikkö Tarja Hagback ja vapaaehtoistoiminnan 
ohjaaja Elina Kivelä-Peltorinne 

• To 9.12. klo 14 Kauneimmat joululaulut  

Porin luontokohteet tutuiksi
Opistotalon Plakkari-luokka ke 8.9. klo 18-20.15
Erä- ja luonto-opas Inkeri Hannula kertoo vinkkejä Porin lähiseudun 
luontokohteista ja -reiteistä. Porin lähiseutu on yllättävän monipuolinen 
retkeilykohde. Tule kuulolle!

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot
Ikääntyvien yliopistossa järjestetään korkeatasoisia Studia generalia 
-tyyppisiä luentoja elämän eri osa-alueilta. Nimestään huolimatta luen-
not sopivat kaikenikäiselle kuulijakunnalle. Luennot välitetään verkon 
kautta Jyväskylän kesäyliopistosta. Tilaisuudet pidetään opistotalon 
Pörssi-luokassa. 
• Ke 15.9. klo 14 Rokotusten mahdollisuudet ja uhat / LT, ylilääkäri 

Hanna Nohynek, THL 
• Ke 6.10. klo 14 Aapiskukon matkassa – suomalaisen koulun 

menestystarina / Professori emerita Helena Rasku-Puttonen, JYU ja 
professori emeritus Jouni Välijärvi, JYU 

• Ke 3.11. klo 14 Miten tekoäly muuttaa elämää? Poliitikko, tietokirjaili-
ja Osmo Soininvaara 

• Ke 1.12. klo 14 Kaunis elämä, kaunis ihminen ja kaunis maailma / 
Professori emeritus Esko Valtaoja, TY

Digiklinikka
Opistotalon Pörssi-luokka perjantaisin 17.9.-3.12. klo 13-14.30
Tarvitsetko apua ja neuvoja tabletin, läppärin tai älypuhelimen kanssa? 
Jos vastasit kyllä, tervetuloa paikalle. Sinulla voi olla yhdellä kokoontu-
miskerralla korkeintaan kolme kysymystä, jotta ehdimme käsittelemään 
kaikkien kysymykset. Neuvonta on kuitenkin yksilöllistä. Hinta on 5 e / 
käyntikerta (laskutetaan jälkikäteen). Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. Ei 
29.10.

Taloyhtiön energiailta
Kirjaston Kokoustila ke 29.9. klo 17.30-20
Taloyhtiön uudet energiaratkaisut säästävät rahaa ja energiaa. Tarjolla 
tietoa älykkäästä kaukolämmöstä, energiakartoituksista, huoneistokoh-
taisesta vedenmittauksesta ja sähköautojen latausratkaisuista. Yhteis-
työssä Alueellisen energianeuvonnan, ILSA- Ilmastoviisas Satakunta 
–hankkeen ja Kiinteistöliitto Satakunnan kanssa.

Yleisötilaisuudet syksy 2021
Tapahtumat ja yleisötilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia, eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumista, ellei erikseen mainita. 

Tervetuloa mukaan!

Muista myös maksuttomat verkkotreenit ja Teamsin perusteet opiskelijoille, ks. s. 8 ja 10

Karttojen maailma -luentosarja
Syksyn luentosarja valottaa karttojen ja kartografi an historiaa, kuten 
myös Satakunnan Museon Kartalla ollaan –näyttely, jossa John Nur-
misen säätiön kokoelmat ovat esillä ensimmäisen kerran näin laajasti. 
Luentosarjan aloittaakin palkittu Itämeren suojelija ja merenkulkuneu-
vos Juha Nurminen sekä kansainvälisesti palkittu tietokirjailija Marjo 
T. Nurminen. Luennoilla käsitellään myös maanmittauksen historiaa 
ja museon omat tutkijat kertovat miten vanhoja karttoja hyödynnetään 
edelleen käytännöntyössä. Yhteistyössä Satakunnan Museo, Porin 
seudun kansalaisopisto ja Satakunnan Museon ystävät ry.
Luennot pidetään Satakunnan Museon perusnäyttelyn Taavi-lavalla 
(Hallituskatu 11). Luentoja voi seurata myös Satakunnan Museon 
YouTube-kanavalta suorana ja tallenteena. Luennoille on vapaa pääsy, 
tervetuloa!
• Ke 6.10. klo 17.30

Kartografi an historiasta Itämeren pelastamiseen / Merenkulkuneu-
vos, KTM Juha Nurminen 
Itämeren tarina – karttojen matkassa keskiajalta nykyaikaan / 
Tietokirjailija, FM Marjo T. Nurminen

• Ke 20.10. klo 17.30 
Tietoa maasta jo vuodesta 1633 / Johtava asiantuntija Kari Rantalai-
nen, Maanmittauslaitos

• Ke 24.11. klo 17.30
Maanmittarina Ruotsin itämaassa – Erämaan kartoitus / 
Maakuntatutkija, FM, Akuliina Aartolahti 
Porin kaupunkikartat tutkijan tietolähteenä / Rakennustutkija, 
FM Liisa Nummelin

Dante ja kuvataide
Porin suomalainen yhteislyseo, Linturi (Tasavallankatu 4, käynti pihan 
puolelta) 
Ke 6.10. klo 18-19.30
FT, tietokirjailija Liisa Väisänen saapuu jälleen Poriin! Luennolla 
käsitellään Dante Alighierin teosten kuvauksia ja niiden vaikutusta 
kuvataiteeseen. Etenkin hänen pääteoksensa Jumalainen näytelmä on 
ollut kuvataiteen vahvana inspiraationa vuosisatoja. Joistakin teosten 
inspiroimista maalauksista on tullut klassikkoja, jotka vuorostaan ovat 
vaikuttaneet kollektiiviseen mielikuvaamme paratiisista, helvetistä ja 
kiirastulesta. Luennolla tarkastellaan myös taiteen antamaa kuvaa Dan-
testa henkilönä. Yhteistyössä Porin seudun kansalaisopisto, Società 
Dante Alighieri di Pori sekä Porin kaupunginkirjasto.

Miten voin värittää mustavalkoisia kuvia?
Opistotalon Plakkari-luokka to 7.10. klo 12.30-14
Käytetään vanhoja mustavalkoisia valokuvia, joihin joko lisätään värejä 
tai palautetaan värit. Ohjelmana käytetään ilmaista Gimp 2.10 -kuvan-
käsittelyohjelmaa. Opetellaan palauttamaan kuvaan väritehosteet. Näis-
tä saa myös nättejä joulukortteja ystäville. Paja on osa Vanhustenviikon 
ohjelmaa. Pajan ohjaa suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-Laine. 

Osallisuus teatterin musikaalin ensi-ilta
Opistotalon auditorio ti 30.11. klo 13
Erityisryhmien Osallisuus teatterin valtakunnallisen musikaalin ensi-ilta 
esitetään Porin seudun kansalaisopistolla, tervetuloa!

Erityisryhmien elokuva- ja teatteriseminaari
Opistotalon auditorio ti 7.12. klo 10-15
Erityisryhmien valtakunnallinen elokuva- ja teatteriseminaari on Porin 
Me Itsen järjestämä ja tänä vuonna Tukiliiton 60 vuotta -juhlakiertu-
een Porin osuus. Mukana myös Osallisuus teatterin musikaalin toinen 
näytös.
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Olet 
tässä!

Tutustu!

Tutustu opiston maksukäytäntöihin ja 
perumisehtoihin. Ilmoittautuminen on sitova. 
Tutustu opiston kurssitarjontaan ja poimi kiin-
nostavat kurssit. Ota ilmoittautumista varten ylös 
kurssinumerot ja tarkasta kunkin kurssin ilmoittau-
tumisen alkamisaika. Voit harjoitella ilmoittautumista 
etukäteen erillisillä harjoituskursseilla.

Mene!

Mene nettiin www.pori.fi /kansalaisopisto 
 Kurssitarjonta. 

Hae haluamasi kurssit oikean yläkulman hakutoi-
minnolla tai selaamalla kursseja. Ilmoittaudu-linkki 
tulee näkyviin vasta ilmoittautumisajan alkaessa. 
Linkin saa tarvittaessa näkyviin päivittämällä 
selaimen (esim. F5-painike).

Kerää!
Kerää kaikki kurssisi ostoskoriin. Mene lo-
puksi ostoskoriin ja täytä tietosi. Lähetä ilmoit-
tautuminen. Saat vahvistuksen sähköpostiisi.

Maksa!

Maksa ilmoittautumisesi verkkopankis-
sa Siirry maksamaan -painikkeen kautta. 
Saat vahvistuksen maksusta sähköpostii-
si. Ethän maksa verkossa, jos Sinulla on 
aktiivikortti, suunnittelet aktiivikortin han-
kintaa tai haet opintoseteliavustusta. Jos 
et suorita maksua ilmoittautumisen 
yhteydessä, saat laskun kotiin kurssin 
alkamisen jälkeen.

Varalle!
Ilmoittaudu varalle, jos kurssi on täynnä. 
Vapautuvasta kurssipaikasta lähetetään teksti-
viesti jonossa seuraavalle. Vahvista paikkasi 
vastaamalla viestiin.

Hanki!
Hanki kurssin tiedoissa mainitut 
tarvikkeet. Monilla kursseilla tarvik-
keita voi myös ostaa opettajalta.

Tule!
Tule kurssille kurssin tiedoissa ilmoitet-
tuna ajankohtana. Opisto tiedottaa mah-
dollisista muutoksista aikataulussa. Kurssin 
alkamisesta ei lähetetä erikseen tietoa.

Peru ilmoittautuminen, jos et pääse-
kään kurssille. Maksutta perumisen 
voi tehdä viimeistään seitsemän päivää 
ennen kurssin alkua.

Voiko enää helpommaksi tulla?
  Astu polulle, tule kurssille! Jos eksyt, kysy tietä opiston asiakaspalvelusta.

Estynyt?

Osaava Satakunta on kuntien sivistystoimialojen seudullinen täydennyskoulutusverkosto, 
johon kuuluvat Eura, Eurajoki, Harjavalta, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Merikarvia, 
Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen, Säkylä ja Ulvila. 

Osaava Satakunta tarjoaa ajankohtaisia ja monipuolisia koulutuksia verkostoon kuuluvien 
kuntien sivistystoimialoilla työskenteleville ammattilaisille ja heille koulutukset ovat pää-
sääntöisesti maksuttomia. Muiden kuntien sekä yksityisten palveluntuottajien henkilöstö voi 
ilmoittautua koulutuksiin koulutusmaksua vastaan.  

Osaava Satakunta – 
täydennyskoulutuksia sivistystoimialan ammattilaisille 

o, 
karvia, 

en 
-
ö voi 

ilaisille 

Ajankohtaisia koulutusasioita, koulutustarjonta ja ilmoittautuminen: peda.net/osaava-satakuntasatakunta
Uusimpia koulutusuutisia myös: www.facebook.com/osaavasatakunta

Tervetuloa vahvistamaan osaamistasi Osaava Satakunnan koulutuksiin! 
Innostu. Onnistu. Opi.

Yhteystiedot: Jonna Antila, koulutussuunnittelija

puh. 044 701 7077,  jonna.antila@pori.fi , peda.net/osaava-satakunta
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Tervetuloa 
    etäopetukseen!

Etäopetuksen ABC
• etäopetus: opettaja ja kaikki opiskelijat osallistuvat etäyhteydellä
• hybridiopetus: opettaja ja osa opiskelijoista fyysisesti samassa tilassa, osa opis-

kelijoista osallistuu etäyhteydellä
• monimuoto-opetus: osa kerroista kaikilla opiskelijoilla etäopetuksena, osa ker-

roista kaikilla lähiopetusta
• lähiopetus: opettaja ja kaikki opiskelijat fyysisesti samassa tilassa 

Mitä etäopetukseen osallistuminen edellyttää opiskelijalta?
Etäopetus toteutetaan Microsoft Teams -kokousjärjestelmää hyödyntäen. Kursseille osallistu-

miseen riittää, että sinulla on toimiva nettiyhteys ja Internet-selain, joko tietokoneessasi, table-
tissasi tai älypuhelimessasi.  Selaimista toimii Mozilla Firefox ja Google Chrome. Tietokoneessa 

on oltava Windows 10 tai iOS14 käyttöjärjestelmä sekä mikrofoni. Joissakin kursseissa käytetään 
lisäksi WhatsApp-sovellusta. Tätä varten tarvitset älypuhelimen ja nettiyhteyden puhelimessasi. Sovel-

luksen voi ladata maksutta sovelluskaupasta. Tarkempia ohjeita löytyy ilmoittautumisjärjestelmässä kurssin 
tiedoissa sekä sähköpostiisi ennen kurssin alkua tulevassa kutsussa. Muistathan antaa toimivan sähköpostiosoit-

teen ilmoittautuessasi!

Verkkotreenit
Oletko epävarma osaamisestasi etäopetuksessa? Matalan kynnyksen 
verkkotreeneissä pääset testaamaan käytännössä Teamsin toimintaa 
ja kuulet samalla ajankohtaista asiaa. Ilmoittaudu mukaan yhteen tai 
useampaan tilaisuuteen! Ilmoittautuminen alkaa 23.8. klo 9.30. Saat 
osallistumislinkin sähköpostiisi koulutusta edeltävänä päivänä.

12950ES Käsityön verkkotreenit: Makrameesolmeilua
Keskiviikkona 25.8. klo 11-12 tai klo 17-18 – ilmoittaudu mukaan 
itsellesi sopivaan ajankohtaan! Treenit ohjaa käsityön ja kuvataiteen 
suunnittelijaopettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
13498ES Kielten verkkotreenit
Torstaina 26.8. klo 11-12 tai klo 17-18 – ilmoittaudu mukaan itsellesi 
sopivaan ajankohtaan! Treenit ohjaa kielten suunnittelijaopettaja Soila 
Kiviluoto
11548ES Verkkotreenit: Polttopuut – teko, hankinta, 
varastointi ja käyttö
Perjantaina 27.8. klo 13-13.30. Treenit ohjaa rehtori Jari Kaasinen

Askarruttako etäopiskelu – tule harjoittelemaan maksutta!
15573S Teamsin perusteet opiskelijoille, hybridiopetus
Opetellaan yhdessä Teamsin peruskäyttöä. Saat taidot, joilla voit osal-
listua jatkossa etäopetukseen. Samalla saat myös tietoa syksyn tieto- ja 
viestintätekniikan kurssitarjonnasta. 
Ilmoittaudu mukaan yhteen tai useampaan työpajaan. Ilmoittautumi-
nen alkaa 23.8. klo 9.30. 
Pajoissa on sama sisältö. Voit osallistua joko etäyhteydellä tai opistota-
lon Plakkari-luokassa. Pajat ohjaa tieto- ja viestintätekniikan suunnitteli-
jaopettaja Suvi Soukki-Laine.
• Ma 30.8. klo 12-13.30
• Ti 31.8. klo 15-16.30
• Ke 1.9. klo 12-13.30
• To 2.9. klo 15-16.30

Liikunta ja hyvinvointi
14704ES Balance Body -lyhytkurssi, etäopetus 6.11.-7.11.
14808ES Nauti liikkeestä ja tunnin rauhallisuudesta, etäopetus 
20.11.-28.11.
14827ES Painonhallintaa ja hyvinvointia, etäopetus 7.9.-16.11.
14830ES Pilates-alkeet, etäopetus 7.9.-30.11.
14883ES Joogaa selälle, etäopetus 6.9.-29.11.
14895ES Tuolijooga, etäopetus 7.9.-30.11.
14902ES Yin-jooga, etäopetus 8.9.-1.12.

Kielet
13515ES My city, etäopetus 2.11.-30.11.
13564EHS Diskussion på svenska, etäopetus 9.9.-2.12.
13590ES Mi ciudad, etäopetus 21.9.-19.10.
13592ES Fiestas en España etänä 9.9.-2.12.
13594ES Espanjalainen elämänmeno, etäopetus 8.9.-1.12.
13595EHS España hoy, etäopetus 15.9.-20.10.
13596ES España hoy II, etäopetus 3.11.-8.12.
13652EHS Italia I B – alkeiskurssi etänä 8.9.-1.12.
13654ES Italia II etänä 7.9.-30.11.
13722ES Norjan alkeiskurssi etänä 9.9.-2.12.

Tieto- ja viestintätekniikka
15517ES Praattataan yhes: Keskustellaan etänä 16.9.-9.12.

Kuvataide
12811ES Havainnosta uusia teoksia -taidekurssi, etäopetus 29.9.-15.12.
12884ES Värikkäästi Neulandia etänä 28.9.-24.11.
12910ES Opi ottamaan parempia valokuvia etäopetuksena 7.9.-28.9.
12914ES Inspiraatiota valokuvaukseen, etäopetus 10.9.-3.12.
12920ES Opi ottamaan vielä parempia valokuvia etäopetuksena 
12.10.-9.11.
12924ES Valo haltuun! Opi ymmärtämään valokuvaajan tärkeintä 
työkalua, etäopetus 16.11.-30.11.
12926ES Sanoja ja valokuvia, etäopetus 18.11.-25.11.

Käsityö
12602ES Palavirkkaus etänä 7.9.-16.11.
12604ES Villasukat etänä 7.9.-16.11.
12612ES Neulottu tai virkattu pyllytin, etäopetus 14.9.-30.11.
12614ES Sisustusneuleet etänä 14.9.-30.11.
12682ES Helmikoruja etänä 29.9.-21.10.
12696ES Martta-nukkekurssi etänä 15.9.-2.12.

Etäopetuksena järjestettävät kurssit
Opetus tapahtuu kokonaan etäopetuksena eikä lähitapaamisia ole.



Kuvataide
12918S Syksyinen kuvakävely Reposaaressa, monimuoto-opetus 
2.10.-5.10.

Käsityö
12530S Pusero tai tunika, monimuoto-opetus 8.9.-13.10.
12550S Vuoritettu vaate, monimuoto-opetus 13.10.-8.12.
12562S Alus- ja yöasut, monimuoto-opetus 26.11.-4.12.
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Kielet
13608S Espanja II – Palkitseva perfekti, hybridiopetus 6.9.-13.12.
13610S Espanja III A – Saavillinen sanastoa, hybridiopetus 7.9.-7.12.
13612S Espanja III B – Saavillinen sanastoa, hybridiopetus 8.9.-8.12.
13614S Espanja IV – Pulppuavaa puhetta, hybridiopetus 7.9.-7.12.
13616S Espanja V A – Aikamuotoahdistus, hybridiopetus 6.9.-13.12.
13618S Espanja V B – Aikamuotoahdistus, hybridiopetus 7.9.-7.12.
13620S Espanja VI – Veikeät verbimuodot, hybridiopetus 9.9.-9.12.
13622S Espanja VII A – Ahdistuksen alasajo, hybridiopetus 6.9.-13.12.
13624S Espanja VII B – Ahdistuksen alasajo, hybridiopetus 7.9.-7.12.

Tieto- ja viestintätekniikka
15521HS Pilvipalvelut hyötykäyttöön, hybridiopetus 15.11.-13.12.
15527S Nauhoita ja kuvita tarinasi, hybridiopetus 20.10.-10.11.

Hybridiopetuksena järjestettävät kurssit
Opiskelija saa itse valita, osallistuuko lähiopetukseen vai etänä.

15529HS Etäohjelmien peruskäyttö, hybridiopetus 15.9.-29.9.
15531S Tabletin jatkokurssi, hybridiopetus 30.11.-14.12.
15533S Älypuhelimen jatkokurssi, hybridiopetus 24.11.-8.12.
15537S Applen laitteiden jatkokurssi (iPhone ja iPad), hybridiopetus 
24.11.-8.12.
15539HS Microsoft PowerPoint -esitysgrafi ikka tehokäyttöön, hybridi-
opetus 17.11.-8.12.
15551S Koneeseen kadonnutta, hybridiopetus 13.9.-4.10.
15573S Teamsin perusteet opiskelijoille, hybridiopetus 30.8.-2.9.
15607S Kuvakirjan laatiminen tietokoneella, hybridiopetus 8.11.-29.11.
15613S Ilmaisen OpenOffi  cen uudet tuulet (Windows 10), hybridiopetus 
10.9.-8.10.
15617AS Sujuvampaa tietokoneen käyttöä (Windows 10), hybridiopetus 
8.9.-1.12.

Monimuoto-opetuksena järjestettävät kurssit
Osa kerroista on kaikilla etäopetuksena ja osa lähiopetuksena.

Tarvittaessa etäopetukseksi siirtyvät kurssit 
Näissä kursseissa on valmius siirtyä etäopetukseen siinä tapauksessa, että lähiopetusta ei voida järjestää. 
Kurssit on merkitty koulutusoppaassa @-merkillä

12600S Strömsö-neuleet, monimuoto-opetus 6.9.-15.11.
12610S Neulehuivit, monimuoto-opetus 13.9.-29.11.
12714S Kimput syksystä jouluun, monimuoto-opetus 18.9.-27.11.
12742S Jouluinen kokedama-vati hyasinteista, monimuoto-opetus 
13.11.-28.11.
22752S Syksyn värit hurmaavat kukka-asetelmassa, monimuoto-opetus 
24.10.-6.11.

Minulle tämä sopii

O len Reijo Krouvi. Ikää minulla on 63 vuotta. Olen jäänyt pois 
työelämästä, joten minulla on nyt ollut aikaa oleskella pidempiä 
jaksoja Espanjassa. En ole aiemmin osannut espanjaa, joten ha-

keuduin viime syksynä Porin seudun kansalaisopiston espanjan kielen 
alkeiskurssille.

Kun olen ollut Porissa ja koronatilanne on sen sallinut, olen osallistunut 
tunneille paikan päällä. Muina aikoina olen ollut mukana etänä. Alkuun 
minulla oli epäilyksiä etäopiskelun suhteen. Pelkäsin, etten opi käyttä-
mään Teams-ohjelmaa, koska en ole mikään neropetteri tietokoneasi-
oissa. Täytyy kuitenkin sanoa, että se on ollut erittäin helppoa eikä koko 
aikana ole ollut mitään vaikeuksia. Ja jos minä osasin käyttää sitä, osaa 
kuka tahansa! 

Kieltämättä opiskelu paikan päällä on vähän intensiivisempää ja varsin-
kin opettajan ääntämisestä saa paremmin kiinni. On tietysti myös hienoa 
olla mukavassa porukassa. Opetusta on kerran viikossa. Jonkun mieles-
tä se voi tuntua vähältä, mutta minulle tämä sopii oikein hyvin. Tunnilla 
tulee aina uutta kielioppia ja ääntämisohjetta. Loppuviikon voi sitten 
opiskella itsekseen sanoja, jos tahtoa riittää. Olen ollut erittäin tyytyväi-
nen kurssiin ja suosittelen lämpimästi. Aion olla mukana jatkossakin.

Lisää opiskelijoiden kokemuksia 
etäopetuksesta sivulla 10



Tiimistä Teamsiin

O len harrastanut kansalaisopistossa paljon myös erilaisia liikun-
nallisia harrastuksia. Osa niistä on pysynyt matkalla mukana 
kymmeniä vuosia ja osa on aika ajoin vaihtunut. Niitä kaikkia 

on yhdistänyt se, että olen aina tykännyt harrastaa ryhmässä. Viime 
keväänä harrastuksiani olivat jooga, kahvakuula ja kehonhuolto.

Live-”tiimitreenit” vaihtuivat koronan siivittämänä Teams-treeneiksi 
nopeasti kaikissa noissa harrastuksissani. Ensin ajattelin, että Huh-
Huh, mitähän tästä oikein tulee? Voisiko yksin kotona läppärin edessä 
pomppiminen olla mukavaa? Rakkaudesta lajeihin päätin kuitenkin 
jatkaa niiden harrastamista etänä. Ensimmäisillä kerroilla homma 
tuntui kyllä hiukan hölmöltä, mutta jo muutamien kertojen jälkeen 
siihen tottui. Harjoituksista tuli yhtä tehokkaita ja voimaannuttavia kuin 
livetreeneissäkin. Tutut upeat opet osasivat luoda täydellisen tunnel-
man ja innostavan ilmapiirin myös ruudun välityksellä. Kotoa löytyi 
nopeasti hyvä vakiopaikka treenaamiseen. Kivaa oli myös se, että kun 
talvilomalla olin pois koneen ääreltä, niin treenit onnistuivat puhelimen 
kautta ilman ongelmia kaukana kotoakin.

Tiimipelaajasta voi tulla ”Teamspelaaja”. Etätreenit ovat mukavia, mut-
ta livetreenit huippumukavia! Tulevaisuudessa tulen varmasti harrasta-
maan liikuntaa molemmin tavoin. Ryhdyn siis hybridiharrastajaksi!

Anne

T yöasioissa olin vuosien varrella ollut useita kausia 
espanjankielisissä maissa, mutta kielen oppimi-
nen oli jäänyt hyvin alkeelliselle tasolle. Monet 

perusasiat uupuivat, koska en ollut espanjaa lukenut 
koulussa tai muuallakaan. Osallistuin siksi Porin seudun 
kansalaisopiston espanjan alkeiskurssille viime syksynä. 
Kurssi oli mukava ja tuntui myös hyödylliseltä, joten 
jatkoin keväällä 2021, vaikka olinkin vuodenvaihteessa 
muuttanut ulkomaille. Tosin olimme koronarajoitusten 
takia etäopiskelua harjoitelleet jo vähän syksylläkin.

Etäopiskelu sujui mielestäni aika hyvin – paremmin 
kuin olin odottanut. Erilaiset etäpalaverit olivat tulleet 
jo vähän liiankin tutuiksi korona-ajan työasioissa ja olin 
ajatellut, että kieliopiskelu etänä muuttuisi liian passii-
viseksi. Opettajan kannustava asenne ja hyvä tuntuma 
meidän osallistujien eri osaamistasoihin kuitenkin auttoi 
paljon. Ja kun ryhmä oli aika pieni niin jokainen pääsi 
– siis joutui – osallistumaan aktiivisesti tunneilla. Kuten 
kursseilla yleensäkin niin oman ajanpuutteen (lue: 
laiskuuden) takia harjoittelu opetuskertojen välillä jäi 
tässäkin vähän pienemmälle kuin olisi pitänyt, mutta se 
ei etäopiskelusta johtunut. 

Etätapaamisissa on välillä teknisiä haasteita, mutta ei 
ne kurssia pahemmin haitannut. Opiston luokkahuo-
neen AV-tekniikka ei sen sijaan oikein soveltunut niihin 
tilanteisiin, joissa osa oli lähiopetuksessa ja osa etänä, 
silloin lähiopetuksessa olevat jäivät aika lailla piiloon 
meiltä etäopiskelijoilta. 
 
Positiivisten kokemusten ansioista aion osallistua myös 
ensi syksyn jatkokurssiin.

Ensimmäisillä kerroilla homma 
tuntui kyllä hiukan hölmöltä”

Espanjaa etänä vuonojen maassa

Jatkoin kurssia, vaikka olinkin 
muuttanut ulkomaille”
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Opiskelijayhdistyksen tarkoituksena on edistää vaikutusalueensa 
väestön yhteistyötä, luontoharrastusta sekä kulttuuri- ja virkistys-
toimintaa. Yhdistys ylläpitää Porissa Herrainpäivillä tähän tarkoi-
tukseen Leppärän virkistysaluetta, joka soveltuu erinomaisesti 
vapaa-ajan tilaisuuksiin ja majoitukseen, kokousten ja kurssien 
järjestämiseen sekä teema-/tyky-päivien ja juhlien pitopaikaksi. 
Katso lisää: www.pto.yhdistysavain.fi . 
Löydät meidät myös facebookista. 

Leppärän virkistysalueen / yhdistyksen tiedustelut ja varaukset:
Ulla Kauppi, puh. 050 559 7549 tai 
Heidi Kraft, puh. 050 559 7545. 

Kaikki opiston opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan 
opiskelijayhdistyksemme toimintaan! Yhdistykseen voi liittyä soit-
tamalla tai yhdistyksen nettisivujen kautta.
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  Aulanäyttelyt syksy 2021  Aulanäyttelyt syksy 2021hurmahurma
OPISTOTALON 

AUKIOLOAIKOINA

24.8.-10.9. Graafi nen suunnittelu (Tapani Toiviainen); Nypläys (Hellevi Wikgren)
14.9.-24.9. Himmelit ja joulukalenterit (Susanna Eerola); Hopeaketjut (Jussi Lasonen); 
 Neulakintaat ja tykkikopat (Merja Latvala)
28.9.-15.10. Huovutus ja valuva maalaustekniikka (Ludmila Kuznetsova); 
 Mosaiikki ja muotoilubetoni (Katja Räikkälä); Neuleet (Mari Kuusisto-Lahti)
19.10.-5.11. Ikonimaalaus (Tarja Karjalainen), Moderni seinätekstiili ja värjäystä luonnon antimilla (Silja Fager); 
 Sarjakuvat (Vesa Vitikainen)
9.11.-26.11. Kädentaidon kokemuksia (Sari Halonen ja Teija Ruuhikorpi-Mäki)
30.11.-17.12. Croquis ja elävän mallin piirustus (Anna Turunen); Kalligrafi a (Sarikka Vuorenoja)
21.12.-14.1. Kirjonta ja ompelu (Mervi Koskinen); Nuket ja perinnelelut (Teija Ruuhikorpi-Mäki)

Kansalaisopiston opiskelijat, Pori ry
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avoin yliopisto

Avoimessa yliopistossa voi opiskella korkeakoulujen vaatimusten mukaisia opintoja täällä 
Porissa. Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille – iästä, tavoitteista 
ja pohjakoulutuksesta riippumatta.

Kasvatustieteellisiä opintoja, Turun yliopisto
Kasvatustieteen perusopinnot 25 op
Kasvatustieteen aineopinnot 35 op
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

Luovan kirjoittamisen opintoja, Turun yliopisto
Lyriikan kirjoittaminen 5 op (osa perusopintoja)
Johdatus kirjoittamiseen 5 op (osa perusopintoja)
Tietokirjoittaminen 5 op (osa perusopintoja), kevät 2022
Luovan kirjoittamisen aineopinnot 35 op *uutta

Lääke- ja terveystieteellisiä opintoja, Itä-Suomen yliopisto
Farmasian perusopinnot 25 op
Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op
Terveyden edistäminen ja terveystieto -perusopinnot 25 op

Psykologian opintoja, Itä-Suomen yliopisto
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

siirtotenttipalvelu

Jos asut kaukana omasta oppilaitoksestasi, voit tenttiä Porin seudun kansalaisopistossa! Sovi 
oman oppilaitoksesi kanssa tentin tekemisestä Porissa ja huolehdi kysymysten toimittamises-
ta hyvissä ajoin. Ilmoittaudu tenttijäksi netissä (kurssi 16300V). Ilmoittautumisjärjestelmästä 
löytyvät yleiset tenttipäivät (näytä kurssin kalenteri) tai ota yhteyttä sopiaksesi tenttiajankohta 
(puh. 044 701 5961 tai mari.korhonen@pori.fi ). Tenttiin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää 
ennen tenttiä. Siirtotenttimaksun 45 e voi maksaa ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa 
tai laskulla tentin jälkeen. Perumatta jääneestä tentti-ilmoittautumisesta laskutamme 20 e.

lisätietoja

Suunnittelija Mari Korhonen, puh. 044 701 5961, mari.korhonen@pori.fi 

Kuva: Sari H
alonen
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 IHMINEN, YHTEISKUNTA JA
LUONTO  

 Luennot ja tapahtumat 

 Katso yleisötilaisuudet, s. 6. 

11548ES    Verkkotreenit: Polttopuut – teko, 
hankinta, varastointi ja käyttö 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä perjantaina 27.8. klo 13–13.30 
(1 t)    
 Jari Kaasinen.     Ei kurssimaksua. 
 Oletko epävarma osaamisestasi etäopetuksessa? Tule harjoittelemaan 
maksutta, miten toimia etäopetustunneilla. Käymme läpi Teamsin yleistä 
hallintaa. Samalla saat tietoa polttopuiden teosta, varastoinnista ja 
turvallisesta käytöstä.  

 Erityisryhmien kurssit 

  11640AS    Kuvataidekurssi erityisryhmille 
 Maanantaisin klo 13.30–15 6.9.-15.11. (20 t)   
 Monituotteen työkeskus, Satakunnankatu 33 
 Tuula Kallas (Taike).     Ei kurssimaksua. 
 Erityistä tukea tarvitseville suunnatulle kurssille ovat tervetulleita kaikki 
taiteen tekemisestä kiinnostuneet. Voit olla vasta-alkaja tai kuvataidetta 
jo aiemmin harrastanut. Tutustutaan yhdessä taiteen tekemisen eri tek-
niikoihin. Tehtäviä teoksia voidaan lainata myöhemmin järjestettävään 
näyttelyyn. Taiteen edistämiskeskus Taike kustantaa kurssimateriaalin 
ja näyttelyssä tarvittavat kehykset.  

11642AS    Taidetestaamo erityisryhmille 
 Keskiviikkoisin klo 11–12.30 15.9.-29.9. (6 t)   
 Päivätoimintakeskus Misteli, Veturitallinkatu 4  
 Ari Impola ja Tuula Kallas.     Ei kurssimaksua. 
 Kehitysvammaisille suunnatussa taidetestaamossa kokeillaan erilaisia 
kuvallisen ilmaisun taidemuotoja. Yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus 
Taike. Ilmoittautuminen 1. kerralla.  

12940AV    Kädentaidon kokemuksia 
 Torstaisin klo 16–19 9.9.-2.12. ja 27.1.-28.4.2022 (96 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Teija Ruuhikorpi-Mäki.     Ei kurssimaksua, materiaalimaksu 10 e / luku-
kausi. 
 Ryhmä aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea vuorovaikutuksen 
erityispiirteiden vuoksi ja joilla on vaikeuksia osallistua opiston muuhun 
kädentaidon ja taideaineiden kurssitoimintaan. Tutustutaan käsityön ja 
taiteen  maailmaan tekemisen ja töiden, musiikin ja elämysten kautta. 
Ota mukaan työvaatteet esim. esiliina. Tiedustelut Teija Ruuhikorpi-Mäki 
puh. 044 701 5469. 

14600AS    Erityismusiikkiryhmä 
 Torstaisin klo 16.30–18 9.9.-2.12. (24 t)   
 Päivätoimintakeskus Misteli, Veturitallinkatu 4  
 Jukka Joutsenlahti.     Ei kurssimaksua. 
 Harjaannutetaan sosiaalista kanssakäymistä eri-ikäisten kanssa 
musiikin keinoin, kuten laulamalla, soittamalla ja tanssimalla. Pyritään 
antamaan valmiuksia ja rohkaisemaan itseilmaisuun ryhmätilanteissa. 
Ilmoittautuminen 1. kerralla. 

14603AS    Erityisryhmien sosiaalinen elokuva- 
ja mediakurssi 
 Tiistaisin klo 9–13.45 28.9.-23.11. (40 t)   
 Monituotteen työkeskus, Satakunnankatu 33 
 Ari Impola.     Ei kurssimaksua. 
 Kehitysvammaisille suunnatussa teatteripainotteisessa elokuva- ja me-
diapajassa tehdään lyhytelokuvia ja syksyn näytelmää, yhdessä ideasta 
ensi-iltaan itse tekemällä oppien. Ilmoittautuminen 1. kerralla. 

 Kulttuuri ja historia 

  11600HS    Juuria etsimässä – sukututkimuksen 
alkeet 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 8.9.-1.12. (24 t)    
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Anni Ruohomäki.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5) €
 Kiinnostaako oman sukusi tutkiminen, mutta et tiedä, miten pääsisit 
alkuun? Tutustutaan erilaisiin sukututkimuksessa käytettäviin lähteisiin – 
mistä niitä löytää ja miten niitä tutkitaan? Kurssi sopii kaikille sukututki-
muksen aloittamisesta kiinnostuneille. Mukaan muistiinpanovälineet tai 
vaihtoehtoisesti oma läppäri. 

11630S    Bridgen peruskurssi 
 Maanantaisin klo 19–20.30 6.9.-15.11. (20 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kimmo Jokivuori.     Kurssimaksu 12 e. 
 Bridge on koukuttava korttipeli, jossa ei ole ikärajaa. Se on logiikkaan 
perustuva korttipeli, joka tarjoaa haasteita kaikilla tasoilla. Pelin oppivat 
kaikki, jotka osaavat laskea 13:een, mutta välttämättä yksi ihmisikä 
ei riitä kehittymiseen hyväksi pelaajaksi. Keskitytään pelin alkeisiin ja 
harjoitellaan pelaamista. Kurssin jälkeen voi pelata viikoittain Porissa, 
ympäri Suomea joka päivä ja internetissä vaikka joka hetki. 

16800S    Arkeologinen yleisökaivaus Porissa 
 Luento Satakunnan Museossa ti klo 21.9. klo 18–19.30. Kaivaukset 
Viasvedellä la 25.9., su 26.9., la 2.10. ja su 3.10. klo 10–16 (26 t)
  Arkeologit Teemu Väisänen ja Janne Soisalo.     Kurssimaksu 35 e. 
 Arkeologisilla yleisökaivauksilla osallistujat pääsevät osallistumaan mui-
naisuuden tutkimukseen kirjaimellisesti kädet mullassa. Kaksi viikonlop-
pua kestävän yleisökaivauksen aikana tutkitaan Porin Viasvedellä sijait-
sevaa myöhäiskivikautista asuinpaikkaa. Kurssi sisältää arkeologiaan ja 
alueen historiaan perehdyttävän luentokerran sekä kaksi viikonloppua 
kestävän yleisökaivauksen. Osallistujat saavat käyttöönsä kaikki tarvit-
tavat kaivausvälineet museolta. Matkustus kohteelle tapahtuu omatoi-
misesti. Tarkempi sijainti ilmoitetaan kurssin alkaessa. Aktiivikortti ei käy 
tälle kurssille. Yhteistyössä Satakunnan Museon kanssa. 

 Elämäntaidot 

  14605S    Tukiviittomat ja viitottu puhe 
 Tiistaisin klo 18.15–19.45 7.9.-16.11. (20 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Minna Taimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi sopii sinulle, joka olet jo oppinut jonkin verran viittomia, kuten 
esimerkiksi perheeseen, kotiin, ruokiin, eläimiin ja päiväkotiin liittyvää 
viittomistoa. Edetään opiskelijoiden taitotason mukaan. Kerrataan jo 
opittua, syvennetään ja laajennetaan niihin liittyvää viittomistoa.  Opis-
kellaan myös uusia aihekokonaisuuksia osallistujien tarpeiden mukaan. 
Keskitytään käyttämään viittomia kerronnassa, dialogeissa, laulujen ja 
lorujen viittomisessa. Tavoite on pystyä kertomaan hieman pidempiä 
asiakokonaisuuksia tukiviittomin. 

14608S    Maailmankaikkeus.nyt.jatkokurssi 
 Tiistaisin 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11. ja 16.11. klo 18.30–20 
(12 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Petteri Limnell.     Kurssimaksu 20 e. 
 Elämme mielenkiintoisia aikoja ihmiskunnan historiassa. Luonnontiede 
on päivittänyt maailmankuvaamme, uskomuksiamme ja yhteiskuntaam-
me ennennäkemättömällä tavalla. Mutta millainen on tieteellinen maa-
ilmankuvamme? Ota kaikkeus haltuun ja käy kanssamme jännittävälle 
matkalle tieteellisen tiedon ytimeen. Tutustutaan luonnontieteiden viime-
aikaisiin tutkimustuloksiin ja -menetelmiin, havaintoihin sekä todistus-
aineistoon. Miten kaikki sai alkunsa? Mitä oikeasti tiedämme maailman 
asioista? Miten kaikkeus kehittyy? Miten käy ihmisen? 

Syksyn kurssit Ulvilassa alkavat sivulta 49.
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14610S    Filosofi an keskustelupiiri 
 Tiistaisin 14.9., 28.9., 12.10., 9.11., 23.11. ja 7.12. klo 18.30–20 
(12 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Petteri Limnell.     Kurssimaksu 20 e. 
 Keskustelua sekä ajankohtaisista että ajattomista fi losofi sista kysymyk-
sistä. Tutkimme paitsi ilmiöitä, myös syitä niiden takana. Alustuksia ja 
luentoja ehdotusten mukaan. 

 Sanataide ja kirjallisuus 

  14622HS    Kirjoita siivet – kirjallisuusterapia 
oman kasvun tukena 
 Tiistaisin klo 17.30–19.45 7.9.-9.11. (24 t)    
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kirjallisuusterapiaohjaaja, erityisopettaja Anne Liinamaa.     Kurssimaksu 
32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Kirjallisuusterapiassa luetaan, kirjoitetaan, jutellaan ja etsitään musiikin 
ja havainnoin avulla omia tunnetiloja, kasvua ja kehitystä. Kirjallisuus-
terapeuttiset menetelmät soveltuvat hyvin myös ammatillisen kasvun 
menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilas-
työhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuus-

terapiaryhmään voi tulla kuka tahansa itsetuntemuksesta kiinnostunut 
koulutustaustasta riippumatta. 

14625S    Kirjoittajat 
 Keskiviikkoisin klo 17–19.15 8.9.-1.12.        (36 t)   
 Kirjasto: Seminaarihuone 1. (2. krs), Gallen-Kallelankatu 12 @
 Maire Soiluva.     Kurssimaksu 40 e. 
 Oletko aina halunnut kirjoittaa, mutta et ole päässyt alkuun? Tule 
mukaan harrastajakirjoittajien mukavaan joukkoon. Kirjoitetaan yhdessä 
runoja, muistoja ja tarinoita, ja annetaan toinen toisillemme palautetta. 
Välineiksi riittävät kynä, vihko ja kirjoittamisen halu. Luemme myös 
valitun kirjan tai pari sillä silmällä, mitä niistä voidaan oppia. 

14627AS    Oman elämäni tarinat 
 Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11.     klo 15–16.30 
(12 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Maire Soiluva.     Kurssimaksu 20 e  15 e. €
 Haluaisitko kirjoittaa muistelmia, sukusi tarinaa tai vaikka kotipaikkasi 
historiaa? Perehdymme omaelämänkerralliseen kirjoittamiseen, ai-
neiston keräämiseen, ja siihen mitä ja mistä voi kirjoittaa. Tule mukaan 
innostumaan ja oppimaan, sillä jokaisen tarina on kertomisen arvoinen. 
Mukaan muistiinpanovälineet ja kynä tai vaihtoehtoisesti läppäri. 

N o mää ole syntyperäne porilaine eläkkeel oleva sööterska Ulla 
Helmi Leino os. Knuutila. Ole just täyttäny 80 vuat ja täs ny sit 
sama tiä jää eläkkeel täst Kansalaisopisto murrepiiri vetämises-

tki. Murre o osa minnuu ja murteist juttuu viä förstää värkät viikottai, ko 
siit nii tykkää. Kaupunkisairalas oli vuaskymmenet ja hiukka joskus ter-
veyrehoitajanki, ko muksut oli piänii. Kuuskyment vuat ole ollu naimisis 
ja meil o 4 aikust muksuu ja niilläki sit pualestas jo jälkikasvuu, niät meit 
o 4 polvee kaikkias täl hetkel. Asutaa Isojoerannal omakotitalos jokiran-
nas, niät asumine o, ko ikust huvilal olloo. Tyät ei lopu, ei eres vähen, 
mut kaikki o omis käsis, tekkee taik o tekemät. Toppi tullee kyl aikanas, 
mut ny mennää päivä kerrallas ja voimai mukkaa.

Kansalaisopistos ole käyny liki neljäkyment vuat. Murrepiiris lähes 
alvust alkai, yhtäku mu murreharrastukseni alko tammikuus vuan 1985. 
Murrekerhoo oli sitä enne ollu jo silloses Tyäväjeopistos syksyl 1984. 
Murrepiiriläisen oli vuaskausii säntillisesti ja opettajan sillo oli kirjasto-
nevvos Henry Granfors ja jossaki vaihees sit opettaja Mauno Laaksoki. 
Molempii värtteerasi kovasti ja yhteistyät hee kanssas tei jo sillo niin 
vuasin. Henry vanhetes sit kerra hän totes piirii tullessas, et ”Ulla jatkaa 
sikko hän lopettaa.” Kysyi sit silloselt rehtorilt Koivisto Timolt et passaan-
ko mää tämmösen tavallisen sairaahoitajan ny tommosee hommaa. Joho 
Timo vastas et ”sää olet just passeli sihe”. Alkuu sit vuarest 2000 me 
yhres Mauno kans voorotelle johrateltii piiriläisii murtee syävereisii iha 
sillai käytännö läheisesti. Aika jätti Maunost sit vallanki yllättäi. Piiri jäi mu 
kontolleni ja tähä sukkelaa koronakevvääsee astikka yhres ollaa murtee 
merkeis päästy. Ussei meilt kysytää, et mitä me siäl murrepiiris oikee teh-
rää. No vastaus o, et tosi monellaist, lairast laitaa o näitte vuaskymmente 
aikan häärätty ja aikaa saatu. Koko ajjaa ollaa oltu tiatosii porilaisuure 
ainutlaatusuurest ja förstätty omis touhuis ain painottaa kotiseuturakkaut. 
Pori murre, jos mikä o toristus siit. Mee murret ei voit mikkää, ko stää o 
vaikee kenenkä eres matkii, siks et siin o jo syntyis saatu nuatti ja färi. 
Sanat sekkoo hiukka murtee muuttuis, mut perusperiaatteet o ja säilyy. 
Murre o mee joonil tällätty kirjoihi ja kansii, niät se säilyy tulevil polvillekki. 
Oma sijas o vissii ollu silläki, et ole vuaskausii kriivannu viikottai murteel 
aviiseihi. Täl hetkel ole saanu sannoo sanottavani yhre paikallise aviisii 
nettiplareil vähä ninko korona kustannuksel.

Pruukataa toret et ”laiska tyäs räknää”, mut siittäki hualimat ny tällää 
tähä kumminki jottai murrepiiri aikaasaannoksii vuasie varrelt. O 
värkätty seittämä murteist kirjaa, joist kaks o sanakirjoi. Monilt piiriläisilt 
o tullu lisäks ommii kirjoi ja tiättävasti uusiiki o tulos? Joskus alkuvua-
sin äänitettii murret kasetil näkövammasii varte, käytii rarjos lukemas 
murret ja saatii sin iha ommii prokrammeiki. Viime aikoin murrepiirilaiset 
o poikennu eri laitoksis vanhuksil lukemas korona tulloo astikka ja sää-
keristi sit taas ko palataa normaalii. Vuasie varrel ollaa oltu lukematto-

mii kertoi värkkäämäs paikallisil 
aviiseil murrelehtee, viimeks ny 
syksyl 2020 KATTOS VAA -lehre. 
Porimurteiset pelikortit PORIS 
PASSAA KOSKA VAA murrepiirilt, 
sai suure suasio ja ne myytii lop-
puu pikafaarttil. Neki porilaist histo-
riaa jatkos! Se, et meil o ain ollu 
itte tianattuu rahhaa, o mahrollista-
nu se, et ollaa voitu kaff etel kerra 
kuus ja joulu erel o syäty kaikki 
yhres joulusesti murtee merkeis. 
Murrepiiri o ain pitäny kii perinteist 
ja vaalinu niit kaikki nämä vuaret. 

Se mitä muutost täs vuasie varrel o tapahtunu o mee kohral oikeestas 
vaa se, et tämä täst mee poppoost o joku lähteny murrentaa taivai-
sil murremail. Hiljane nätti tryki o pruukattu ain piiris fi irat ja muistel 
lähtenyt. Uusii murrepiiriläisii o kans ollu tulos vuasittai. Kansalaisopisto 
o ain antanu meil mahrollisuure millo mihinki kotkotuksee ja vissii seki 
o taannu meil nii mukava viikottaise yhresolo. Koskaa ei murrepiiris ol 
ollu mittää kärhämää. Ain kaikki o luistanu toimistonki kans mallikelpo-
sesti. Sähkösee opetuksee siirtymine ei mu aikanani murrepiiris ol viä 
käynnistyny mahrollisuuksist hualimat. Jatkos sit sääkeristi uus vetäjä 
sähköstää murteenki ja alkaa uuret tuulet ploosat?

Mikä opetustyäs o ollu parast tarttis ny täs kans osat sannoo, mut soo 
aika vaikeet, ko ain melkei o ollu parast mu miälestäni. Ole ollu tasaver-
tane piiriläiste kans, mut pitäny silti siin samal jööt. Ole antanu esimerki 
voimal valla ja luule siin onnistunneeniki. Yks kohokohta tarttee ny täs 
ottaa framil ilma muut. Piiriläiset yhres kaupunki kans oli hakenu mul 
muutama vuasi sit kotiseutunevvokse arvonimmee ja saanukki se koht 
ekakerral. Stää sit fi irattii yhres piiriläiste kans ja kaupunkiki reeras mul 
oikee omat lounaskemut sillo. 

Täl hetkel tunne suurt kiitollisuut Kansalaisopistol kaikest ja kaikil fölis 
olleil murrepiiriläisil näist vuaskymmenist. Ole ain saanu teilt muilt nii 
paljo ja toivo et piiriläiset tuntee vastavoorosesti samallai. Porilaine 
murre ja se sisällyttämine opetusohjelmaa jatkoski tarttee ol ittestäs 
klaari juttu. Murrepiiri Suame vanhimpan o plassis ansainnu, vaik ajat 
muuttuuki...

Poris 9.4.2021
Ulla Leino
murremaakari ja kotiseutunevvos

Jaa et kuka ole? 

Opettajana opistossa
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14630S    Luova kirjoittaminen -jatkokurssi 
 Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12. klo 17.30–
19.45 (21 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Maire Soiluva.     Kurssimaksu 32 e. 
 Olet kirjoittanut jo jonkin verran ja koet, että olisi aika jatkaa eteenpäin 
proosan kirjoittamista. Novelleja, ehkä jopa romaania. Tule mukaan 
kirjoittamaan ja saamaan palautetta! Innostumaan, luomaan tavoitteita, 
saamaan itsevarmuutta kirjoittajana. Mukaan muistiinpanovälineet ja 
kynä tai vaihtoehtoisesti läppäri. 

14632S    Kirjoittajapiiri Laviassa 
 Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 18–19.30 
(12 t)   
 Osuuspankki, Tampereentie 6 
 Tapio Järvinen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Luovaa kirjoittamista, tekstien lukua ja analysointia yhdessä. Uudet 
kirjoittajat ovat tervetulleita mukaan! 

 Katso myös: 
Luovan kirjoittamisen opinnot avoimessa yliopistossa, s. 12
12926ES Sanoja ja valokuvia, etäopetus, s. 8 

 Näyttämötaiteet 

  14640S    Pihlavan näytelmäpiiri 
 Tiistaisin klo 18–20.15 7.9.-30.11. (36 t)   
 Pihlavan entinen koulu: Ruokalarakennus, Vanha maantie 2 
 Minna Liettyä-Tyni.     Kurssimaksu 40 e. 
 Tervetuloa eloisaan Tapuliteatteriin! Valmistamme syyskaudella joulu-
näytelmän sekä jatkamme sen rinnalla ensi kesän kesäteatteriesityksen 
työstämistä. Harjoitusten ohessa perehdymme ilmaisun ja draaman 
saloihin. Rohkeasti mukaan! Tämä ryhmä on tarkoitettu yli 15-vuotiaille. 
Lisätietoa ohjaaja Minna Liettyä-Tyni puh. 040 132 7008. 

14642S    Pihlavan nuorten näytelmäpiiri 
 Torstaisin klo 18–19.30 9.9.-2.12. (24 t)   
 Pihlavan entinen koulu: Ruokalarakennus, Vanha maantie 2 
 Minna Liettyä-Tyni.     Kurssimaksu 24 e. 
 Tervetuloa eloisaan Tapuliteatteriin! Valmistamme syyskaudella joulu-
näytelmän sekä jatkamme sen rinnalla ensi kesän kesäteatteriesityksen 
työstämistä. Harjoitusten ohessa perehdymme ilmaisun ja draaman 
saloihin. Rohkeasti mukaan! Tämä ryhmä on suunnattu nuoremmille 
(10-15-v.), innokkaille teatterintekijöille. Lisätietoa ohjaaja Minna Liettyä-
Tyni puh. 040 132 7008. 

14645S    Näytelmäpiiri Monikasvot 
 Maanantaisin ja perjantaisin klo 17–19.15 13.9.-22.10. 
(36 t)   
 Kulttuuritalo Annis, Annankatu 6 
 Kaarlo Kankaanpää.     Kurssimaksu 40 e. 
 Monikasvot on Opistossa 40 vuotta toiminut teatteriryhmä. Syksyllä 
2021 teatterissa nähdään dramatisointi Hannu Salaman romaanista Sii-
nä näkijä missä tekijä. Koronan vuoksi ensi-ilta on siirtynyt marraskuulle 
2021. Uusia opiskelijoita otetaan mukaan vasta tammikuussa 2022. 
Lisätietoa netissä. 

14647HS    Näyttelijäntyön perusteet vasta-
alkajille 
 Lauantaisin klo 10–12.15 25.9.-21.11. (24 t)    
 Kulttuuritalo Annis, Annankatu 6 
 Kaarlo Kankaanpää.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Kurssi on suunnattu vähemmän kokemusta omaaville teatterin harras-
tajille ja/tai henkilöille, joilla ei ole vielä ollenkaan kokemusta. Opetel-
laan näyttelemisen ja näyttämöllä toimimisen pääperiaatteita. Pyritään 
vahvistamaan osallistujien omaa ilmaisua ja kasvattamaan rohkeutta 
näytellä. Kurssi voi toimia sekä yksilöopetuksena että tulevaan produk-
tioon valmistavana toimintana. Ei kokoontumista 6.11., kokoontuminen 
myös sunnuntaina 21.11. Lisätietoa netissä. 

14650S    Taikurikurssi 8-9-vuotiaille 
 Sunnuntaina 26.9. klo 10–13 (4 t)    
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Tiikkainen.     Kurssimaksu 12 e. 
 Ihmeitä iloksenne! Tule mukaan, niin opit taikatemppuja kodista löy-
tyvillä välineillä, kuten lautasliinoilla, takeaway-pahvimukeilla, narulla, 
muutamalla pelikortilla, setelillä jne. Harjoittelemme taikatempuissa 
tarvittavaa käsitekniikkaa ja esiintymistaitoa. Jokainen oppilas saa muis-
toksi ja kotiin viemisiksi mm. taikanarun ja pari taikapelikorttia. Materiaa-
limaksu 4 e kerätään kurssin alussa. 

14652S    Taikurikurssi 10-12-vuotiaille 
 Sunnuntaina 26.9. klo 14–17 (4 t)    
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Tiikkainen.     Kurssimaksu 12 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

14655S    Teatteri-ilmaisua aikuisille ja nuorille 
Laviassa 
 Ensimmäinen kokoontuminen to 21.10. klo 18-20.15. Sovitaan tällöin 
syyskauden toinen kokoontuminen (6 t)   
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
   Kurssimaksu 10 e. 
 Teatteriharjoitteita ja oman ilmaisun löytämistä nuorille ja aikuisille. 
Aloitamme teatterituotannon ensi kesää varten yhteistyössä Lavian 
nuorisoseuran kanssa. Lisätietoa netissä. 

 Luonto ja ympäristö 

Katso myös Porin luontokohteet tutuiksi, s. 6

  11578TS    Porin Karhureitti tutuksi 
 Info opistotalon Pörssi-luokka ke 1.9. klo 18-19. Retket 11.-12.9. ja 18.-
19.9. klo 10-16 (24 t)   
   Inkeri Hannula.     Kurssimaksu 48 e. 
 Vaellamme kahtena viikonloppuna 5-10 km päivämatkoin kauneimpia 
osuuksia juuri kunnostetusta Porin Karhureitistä, joka kulkee Ahlaisista 
Joutsijärvelle. Ensimmäisenä viikonloppuna kuljemme Mustalahden 
ja Inhottujärven välisellä alueella Noormarkunjokea seuraillen ja mm. 
majavan syönnösjälkiä ihmetellen. Toisena viikonloppuna olemme 
Keidaslammen upealla suoalueella, Kalajärven maisemissa ja Joutsijär-
ven pohjoisosassa. Tule kuulemaan lisää ja suunnittelemaan yhdessä 
kumpaakin retkeä infokerralle. Tällöin voit mm. päättää haluatko yöpyä 
laavulla tai teltassa vai palata yöksi kotiin. Lisätietoa netissä. 

Lasten taikurikurssit.
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11580S    Pyöräretki A – Kokemäenjoen 
rantareitit 
 Kokoontuminen opistotalon takapiha lauantaina 11.9. klo 10 (käynti 
pihalle Otavankadun puolelta). Retki päättyy kello 13.45. (5 t) 
  Jari Hernesniemi.     Kurssimaksu 16 e.   
 Aluksi käymme lyhyesti läpi pyöräilijän tärkeimmät liikennesäännöt ja 
polkupyörän tärkeimmät varusteet. Sitten tutustumme yhdessä pyöräil-
len Kokemäenjoen rantareitteihin. Pyöräilykypärä on pakollinen varuste 
osallistumiselle. Alle 18-vuotiaat vain huoltajan seurassa. 

11583S    Pyöräretki B – Luotojen alue 
 Kokoontuminen opistotalon takapiha lauantaina 18.9. klo 10 (käynti 
pihalle Otavankadun puolelta). Retki päättyy kello 13.45. (5 t) 
 Jari Hernesniemi.     Kurssimaksu 16 e.  
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. Retki suuntautuu Luotojen alueelle. 

11586TS    Suoretki 
 Lähtö kimppakyydein Karjarannan Shelliltä la 25.9. klo 10 Pomarkun 
Isonevan soidensuojelualueelle. Paluu noin klo 16. (6 t)   
 Inkeri Hannula.     Kurssimaksu 24 e. 
 Patikoimme laajojen soiden poikki Katajamäen laavulle ja takaisin. 
Kävelymatka yhteensä on noin 10 km. Lisätietoa netissä. 

 Talous 

11620TS    Sijoittamisen peruskurssi 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 15.9.-20.10. (12 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14            @         
 Satakunnan Osakesäästäjät ry:n pj Toni Tuomi.    
 Kurssimaksu 60 e.    
 Mitä sijoittaminen on, miten käytännössä sijoitetaan ja mitkä asiat 
vaikuttavat, kun laadit omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssi on tarkoitettu 
aloittelijoille ja niille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan. Ennakko-
tietoja sijoittamisesta ei välttämättä tarvita. Käydään läpi sijoittamisen 
perusasioita käytännönläheisesti ja esimerkkien avulla. Yhteistyössä 
Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 
Lisätietoa netissä. 
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuori-
sopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 11620NS alkaa ke 
1.9. klo 8. 

11622TS    Osakesijoittamisen peruskurssi 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 3.11.-1.12. (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Satakunnan Osakesäästäjät ry:n pj Toni Tuomi.     Kurssimaksu 40 e. 

 Sijoittamisen peruskurssin -kurssin jälkeen haluat ehkä vielä lisää 
sijoittamistietoa ja -taitoa. Teemoina: Miten käytännössä ostetaan ja 
myydään suoria osakkeita? Miten löydetään mielenkiintoisia kohteita, ja 
mitä pitää ottaa huomioon osakesalkun kokoamisessa? Kun osakkeet 
on hankittu, miten salkkua kannattaa hoitaa ja seurata? Yhteistyössä 
Suomen Osakesäästäjät ry:n kanssa. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 
Lisätietoa netissä. Ei kokoontumista 24.11. 

 Merenkulku ja radioamatööritoiminta 

11625S    Saaristomerenkulun kurssi 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-10.12. (28 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14    @        
 Marjo Koski.     Kurssimaksu 35 e. 
 Merenkulun peruskurssi, joka antaa valmiudet turvalliseen veneilyyn 
saaristossa merikartan ja kompassin avulla. Viimeinen kurssikerta on 
keskiviikkona 8.12. ja sen jälkeen perjantaina 10.12. on tentti (4 t).
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuori-
sopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 11625NS alkaa ke 
1.9. klo 8. 

11628S    Radioamatöörikurssi 
 Torstaisin klo 17.30–19.45 9.9.-4.11. (24 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Esko Oksanen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Radioamatööritoiminta on radioyhteyksien pitämistä ympäri maapal-
loa tai lähialueelle omalta lähetysasemalta tai myös osittain Internetin 
kautta. Opitaan sähkötekniikan, radiotekniikan, antennien, määräysten 
ja radioliikenteen perusteet. Kurssin yhteydessä voi myös suorittaa 
pätevyystutkinnon, joka on edellytyksenä oman radioaseman pystyttä-
miselle. Tutkintomaksu 36 e ei sisälly kurssimaksuun. Lisätietoa netissä. 

 LIIKUNTA JA HYVINVOINTI  

 Hyvinvointi 

  14798S    Startti painonhallintaan 
 Ensimmäinen kokoontuminen to 9.9. klo 17–19 kaupunginsairaalan 
pääaulassa (Maantiekatu 31). Tuolloin sovitaan kurssin tarkempi aika-
taulu. (27 t)   
   Hannele Wallin ja Nina Lahti.     Kurssimaksu 35 e. 
 Liikuntaan, ravitsemukseen ja hyvinvointiin liittyvää teoriaa sekä 
tutustumista erilaisiin matalan kynnyksen liikuntamuotoihin, esim. 
sauvakävely, kuntosaliharjoittelu ja vesiliikunta. Kurssi on tarkoitettu 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 18-65-vuotiaille ylipainoisille ja 
vähän liikkuville (BMI 30 tai yli). Jokaisen kurssilaisen tulee varata aika 
kehonkoostumusanalyysiin InBody 720 -mittalaitteella viikolle 35. Aikoja 
voi varata viikosta 34 alkaen, numerosta 044 590 5075. Kurssille ovat 
tervetulleita sekä uudet että aikaisemmin mukana olleet. Aktiivikortti ei 
käy tälle kurssille. Lisätietoa netissä. 

 Katso myös: 14827ES Painonhallintaa ja hyvinvointia, etäopetus, 
s. 18 

14800S    Liikkuva Minä -opintopiiri 
 Ensimmäinen kokoontuminen to 16.9. klo 10–11.30 opistotalon Bärsoo-
si-luokassa. Jatkossa kokoontumiset torstaisin kello 10–11.30, yhteensä 
seitsemän kertaa. (14 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kurssimaksu 20 e. 
 Lähde mukaan matkalle kohti hyvinvoivaa vanhuutta! Opintopiiri on tar-
koitettu ikäihmisille, jotka ovat kiinnostuneita hyvinvointinsa kohentami-
sesta. Tavoitteena on antaa tietoa arkiliikunnan, ulkoilun sekä voima- ja 
tasapainoharjoittelun merkityksestä, motivoitua huolehtimaan liikku-
miskyvyn säilymisestä sekä saada tukea liikunnalliseen elämäntapaan. 
Aihetta käsitellään sekä teorian että käytännön tasolla. Opintopiirissä 
keskeistä on vertaistuki, tasa-arvoisuus sekä ajatusten, kokemusten ja 
tietojen vaihto toisten kanssa. Tule siis mukaan jakamaan kokemuksiasi 
toisten kanssa ja ota onkeesi muiden hyviä vinkkejä! Yhteistyössä Porin 
kaupungin Liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa ja Ikäinstituutin laatiman 
materiaalin pohjalta. 

14802S    Rentoutus 
 Sunnuntaisin 26.9., 3.10., 10.10. ja 17.10. klo 12-13.30 (8 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Nina Lahti.     Kurssimaksu 16 e. 
 Ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyy oleellisesti rentoutumi-
nen ja hengityksen huomioiminen. Perehdytään eri rentoutustekniikoi-
hin, kiinnitetään huomio hengitykseen, pyritään tunnistamaan oman 
kehon jännitys-/rentoutustiloja sekä tuomaan näitä menetelmiä omaan 
arkeen. Harjoitellaan dynaamista venyttelyä. Kurssi sopii kaikille ren-
toutumisesta kiinnostuneille, myös aiemmin mukana olleille. Lisätietoa 
netissä. 

14805S    Ayurvedinen, kasvoja kohottava 
hierontakurssi 
 Lauantaina 13.11. klo 10–15 (7 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kirsi Pynnönen.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tutustutaan Ayurveda-pohjaisiin terveyden- ja kauneudenhoidon mene-
telmiin. Hierontatekniikoiden sekä energialinjojen ja -pisteiden käsittelyn 
avulla aineenvaihdunta vilkastuu ja kehosta poistuu epäpuhtauksia. 

Ih
m

in
en

, y
h

te
is

k
u

n
ta

 j
a 

lu
o

n
to

 /
 L

ii
k

u
n

ta
 j

a 
h

yv
in

vo
in

ti



17

Ilmoittautuminen alkaa ma 23.8. puhelimitse 02 621 5963 ja osoitteessa www.pori.fi /kansalaisopisto 
klo 9.30 Ihminen, yhteiskunta ja luonto; Kielet; Kuvataide; Käsityö 

klo 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki; Tieto- ja viestintätekniikka

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO, KURSSIT PORISSA

17

Käsittelyllä pyritään virkistämään kasvojen ihon väriä ja hälventämään 
juonteita. Kasvot käsitellään eteerisellä luomuöljyllä, pää hierotaan 
ilman öljyä. Parikurssi, jossa molemmat ilmoittautuvat kurssille. Materi-
aalimaksu 5 e maksetaan opettajalle. Lisätietoa netissä. 

14808ES    Nauti liikkeestä ja tunnin 
rauhallisuudesta, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä la 20.11., su 21.11., la 27.11. ja 
su 28.11. klo 10–11 (5 t)    
 Kirsi Pynnönen.     Kurssimaksu 16 e. 
 Huollamme kehoa ja mieltä Chiball-teemalla. Kurssi lisää hyvinvointiasi 
parantamalla mm. kehon hallintaa, lisää liikkuvuutta, aktivoi tukilihak-
sia ja rauhoittaa stressaantunutta mieltä. Nyt talvella (elementti vesi) 
keskitytään enemmän rentoutumiseen. Tämä on Body&Mind-tunti, joka 
koostuu joogasta, pilateksesta, rentoutuksesta sekä Tai Chi-, ChiBall 
Dance- ja Feldenkreis Method -liikkeistä. Erikoiseksi lajin tekee se, 
että ChiBallissa käytetään erivärisiä palloja, joissa on lisäksi aromit. 
Lisätietoa netissä. 

 Lasten ja nuorten liikunta 

  14725S    Tanssi 1-2-vuotiaan kanssa 
Söörmarkussa 
 Maanantaisin klo 17.30–18.15  6.9.-29.11. (12 t)   
 Söörmarkun koulu: sali, Koulutie 27 
 Jaana Uurainen.     Kurssimaksu 15 e. 
 Tunti on vanhemman ja taaperon yhteinen harrastus, joka sisältää 
vuorovaikutuksellisia hetkiä vanhemman ja lapsen välillä ja tarjoaa 
elämyksiä ja kokemuksia molemmille. Ilmoita vain lapsesi kurssille. 
Vanhemman ei tarvitse ilmoittautua. Lisätietoa netissä. 

14727S    Tanssijumppa 4-5-vuotiaille lapsille 
 Tiistaisin klo 17.45–18.30 7.9.-30.11. (12 t)   
 Koivulan päiväkoti, Toukolantie 16 
 Senni Koskinen.     Kurssimaksu 15 e. 
 Helppoa ja hauskaa tekemistä tytöille ja pojille. Opetellaan liikunnan 
perustaitoja muun muassa tanssin alkeiden sekä pelien ja leikkien avul-
la. Venytellään ja harjoitellaan rentoutumista. Tutustutaan oman kehon 
toimintaan ja hallintaan sekä kehitetään liikkuvuutta ja rytmitajua. Lapsia 
rohkaistaan myös itseilmaisuun ja haetaan onnistumisen iloa ryhmänä. 
Mukaan vesipullo ja joustavat vaatteet. Pitkät hiukset kiinni. 

14730S    Tanssijumppa 6-7-vuotiaille tytöille 
 Tiistaisin klo 19–19.45 7.9.-30.11. (12 t)   
 Väinölän koulu, Luodontie 1 
 Senni Koskinen.     Kurssimaksu 15 e. 
 Opetellaan liikunnan perustaitoja muun muassa tanssin alkeiden sekä 
pelien ja leikkien avulla. Venytellään ja harjoitellaan rentoutumista. 
Tutustutaan oman kehon toimintaan ja hallintaan sekä kehitetään liikku-
vuutta ja rytmitajua. Lapsia rohkaistaan myös itseilmaisuun ja haetaan 
onnistumisen iloa ryhmänä. Mukaan vesipullo ja joustavat vaatteet, 
pitkät hiukset kiinni. 

 Liikunnan lyhytkurssit 

  14700S    Lavis-lyhytkurssi 
 Keskiviikkoisin 8.9., 15.9., 22.9., 29.9., 6.10. ja 13.10. klo 17.30–18.15 
(6 t)   
 Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 16 e. 
 Lavis on helppoa ja hauskaa lavatanssijumppaa, jota tanssitaan yksin. 
Tunti perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan yhdistelmään. Tanssi-
taan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja 
valssi. Lisätietoa netissä. 

14702S    PlusLavis-lyhytkurssi 
 Keskiviikkoisin 20.10., 27.10., 3.11., 10.11., 17.11. ja 24.11. klo 17.30–
18.15 (6 t)   
 Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 16 e. 
 PlusLavis on Lavis-lavatanssijumppaa pieniä käsipainoja hyödyntäen. 

Tanssitaan peruslavatanssilajeja, kuten humppa, rumba, jenkka, salsa 
ja valssi. Tanssitaan myös ilman käsipainoja. Hauska tunti, jolla kunto 
kohoaa kuin huomaamatta. Lisätietoa netissä. 

14704ES    Balance Body -lyhytkurssi, 
etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä la 6.11. ja su 7.11. klo 9–11.15 
(6 t)    
 Opettaja (AmO), lisensoitu psyykkinen valmentaja ja personal trainer 
Tomi Laitamäki.     Kurssimaksu 16 e. 
 Balance Body yhdistää erilaisia kehonhuoltomenetelmiä, esim. jooga, 
pilates, syvävenyttely, itsehieronta, lihaskunto, rentoutuminen. Balance 
Body sopii juuri sinulle, jonka arki on kiireistä ja aikaa ei ole oman ke-
hon huoltamiseen tai sen kuuntelemiseen. Balance body -tunnilla ei ole 
suorittamispaineita vaan se laittaa sinunkin kehosi ja mielesi tasapai-
noon. Tule, koe ja hämmästy! Lisätietoa netissä. 

 Liikunta 

  14809AS    Seniorijumppa 
 Maanantaisin klo 14.30–15.15  4.10.-13.12. (10 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Anneli Saari.     Kurssimaksu 20 e  15 e. €
 Aloitus vasta 4.10. Kokoontuminen myös syyslomalla 25.10. Ei kokoon-
tumista 6.12. Monipuolista kuntojumppaa senioreille iän mukanaan 
tuomat fyysiset muutokset huomioiden. 

14810AS    Tasapainoharjoitteita 
 Maanantaisin klo 16–16.45 6.9.-29.11. (12 t)   
 Hostel River, Karjapiha 2 
 Anneli Saari.     Kurssimaksu 20 e 15 e. €
 Tasapainoharjoittelua seniori-ikäisille naisille ja miehille. Päälle muka-
vat, liikkumiseen sopivat vaatteet. 

14812S    Muskelit muottiin – miesten 
kuntojumppa 
 Maanantaisin klo 16.30–17.30  6.9.-15.11. (13 t)   
 Kuninkaanhaan koulu, Kuninkaanhaanaukio 8 
 Hannele Wallin.     Kurssimaksu 20 e. 
 Erityisesti aloitteleville ja huonompikuntoisille suunnattua lihaskuntoa ja 
liikkuvuutta kehittävää jumppaa, jossa edetään rauhalliseen tahtiin. 

14815S    Kahvakuula 
 Maanantaisin klo 17–18 6.9.-15.11. (13 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Minna Repo.     Kurssimaksu 20 e. 
 Monipuolista lihaskuntoa kehittävä ja ylläpitävä kuntoiluryhmä aloitteli-
joille sekä kokeneemmillekin jumppaajille. Lisätietoa netissä. 

14817S    Naisten kuntojumppa 
 Maanantaisin klo 17.30–18.30  6.9.-15.11. (13 t)   
 Kuninkaanhaan koulu, Kuninkaanhaanaukio 8 
 Hannele Wallin.     Kurssimaksu 20 e. 
 Lihaskuntoa kohottavaa jumppaa. Välineinä vastuskumi, käsipainot ja 
keppi. Jumppa sopii erityisesti aloitteleville kuntoilijoille. 

14820S    Miesten kuntopiiri kiertoharjoitteluna 
 Maanantaisin klo 18.30–19.30  6.9.-15.11. (13 t)   
 Kuninkaanhaan koulu, Kuninkaanhaanaukio 8 
 Hannele Wallin.     Kurssimaksu 20 e. 
 Harjoitellaan lihaskuntoa ja liikkuvuutta kiertäen eri pisteillä. Tempoa voi 
vaihdella oman kunnon mukaan ja tunti sopii kaikenkuntoisille. 

14821AS    Tuolivoimistelu Nuorisotalolla 
 Tiistaisin klo 10–10.45 5.10.-7.12. (10 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Sirpa Valenius.     Kurssimaksu 20 e  15 e. €
 Aloitus vasta 5.10. Kokoontuminen myös syyslomalla 26.10. Jumpataan 
sekä istuen että seisten, kohotetaan kuntoa ja vahvistetaan lihaksia. 
Tunti sopii hyvin aloittelijoille, liikuntarajoitteisille, niin naisille kuin mie-
hillekin. Mukaan sisäjalkineet. 
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14832AS    Eläkeläisten jumppa Laviassa 
 Keskiviikkoisin klo 10–11 8.9.-8.12. (17 t)   
 Lavian yhtenäiskoulu, kuntosali, Tampereentie 19 
 Päivi Lumme.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €
 Monipuolista liikuntaa eläkeläisille. 

14835S    Kuntojumppa 
 Keskiviikkoisin klo 16.30–17.15 8.9.-24.11. (12 t)   
 Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tunti sisältää helppoa askeltamista, tasapainoharjoituksia, lihaskunto-
osioita sekä loppuvenyttelyn. Liikkeet ja liikesarja ovat yksinkertaisia, 
mutta tehokkaita. Treenin intensiteettiä on helppo säädellä, joten tunti 
sopii sekä aloittelijoille, että haastavampaan liikuntaan tottuneille. 
Mukaan mukavat sisäliikuntaan soveltuvat varusteet, jumppamatto ja 
hikipyyhe. Kokoontuminen myös syyslomalla 27.10. 

14837S    Hiit-treeni 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–18.15 6.10.-8.12. (10 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Emilia Harjunen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus vasta 6.10. Kokontuminen myös syyslomalla 27.10. Tunti alkaa 
perusteellisella lämmittelyllä, jonka jälkeen teemme puolen tunnin 
tehotreenin, joka kehittää hapenottokykyä, lihaskuntoa ja ketteryyttä. 
Teemme liikkeet kehon painoa hyödyntäen. Lopuksi teemme palaut-
tavat venyttelyt. Liikkeitä on mahdollista muokata jokaiselle liikkujalle 
sopivaksi. Lisätietoa netissä. 

14838S    Terve selkä 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 6.10.-8.12. (13 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Emilia Harjunen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus vasta 6.10. Kokoontuminen myös syyslomalla 27.10. Paran-
namme selkärangan liikkuvuutta ja vahvistamme selän ja keskivarta-
lon lihaksia monipuolisilla harjoituksilla. Lisäksi teemme venytys- ja 
liikkuvuusharjoitteita. Tarkoituksena on, että kehosi kestää terveenä ja 
tasapainoisena arjen haasteet. Lisätietoa netissä. 

14840S    Kehoa huoltava tunti Cygnaeuksen 
koululla 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–19.30 8.9.-17.11. (13 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Marjo Elomaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Venyttelyä, rentoutumista ja kehon syvien lihasten vahvistamista sisäl-
tävä tunti, jota jokainen voi soveltaa oman kunnon mukaan. Kokonais-
valtaista kehonhuoltoa omaa kehoa kuunnellen, rauhallisesti edeten. 
Mukaan oma jumppa-alusta. 

14843S    Yogax-kehonhuolto 
 Keskiviikkoisin klo 19.30–20.15 8.9.-24.11. (12 t)   
 Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 20 e. 
 Rentouttava tunti, joka sopii kaikille. Liikkuvuusliikkeiden alkuasennot 
ovat helppoja ja joogasta tuttuja. Joogaaminen kehittää ihmisen syviä 
lihaksia, auttaa pitämään kehon vetreänä ja terveenä. Lisäät liikkuvuutta 
ja kehosi hyvää oloa. Et tarvitse aikaisempaa kokemusta kehonhuolto- 
tai joogatunneista. Ota mukaan lämpimät rennot vaatteet ja jumppa-
alusta. Kokoontuminen myös syyslomalla 27.10. 

14845S    Barre-tunti 
 Torstaisin klo 18.15–19.15 7.10.-9.12. (13 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Eeva Lindström.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus vasta 7.10. Kokoontuminen myös syyslomalla 28.10. Barre on 
treenimuoto, jossa yhdistyvät baletti ja pilates, mutta sinulla ei tarvitse 
olla kokemusta baletista tai pilateksesta. Sinun ei myöskään tarvitse 
osata tanssia; tunnilla ei tehdä piruetteja, hyppyjä tai koreografi aa. Jos 
kaipaat monipuolista treeniä, joka vahvistaa etenkin pakaroita, reisiä ja 
keskivartaloa, barre on sinua varten. Barre kehittää kestävyysvoimaa ja 
sytyttää ryhtiä kohottavat syvät lihakset. Saat mukaasi voimaantuneen 
ja ryhdikkään olon! Lisätietoa netissä. 

14822S    Kehoa kiinteyttävä tunti Toejoella 
 Tiistaisin klo 18–19 7.9.-16.11. (13 t)   
 Toejoen koulu: Liikuntasali, Kansakoulukatu 1 @
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tehdään kehoa kokonaisvaltaisesti kiinteyttäviä aerobisia liikkeitä. Hyö-
dynnetään oman kehon painon lisäksi myös välineitä. Lisätietoa netissä. 

14825S    Naisten kuntojumppa Reposaaressa 
 Tiistaisin klo 18.15–19.15 7.9.-30.11. (16 t)   
 Reposaaren koulu: Liikuntasali, Kirkkokatu 20 
 Hannele Wallin.     Kurssimaksu 28 e. 
 Sopii kaikenikäisille liikuntaa aloitteleville naisille. Ei sisällä vaikeita 
askelsarjoja. Perusjumppaa, jossa käydään läpi kaikki lihasryhmät. 

14827ES    Painonhallintaa ja hyvinvointia, 
etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9.-16.11. klo 18.30–
19.30 (13 t)    
 Opettaja (AmO), lisensoitu psyykkinen valmentaja ja personal trainer 
Tomi Laitamäki.     Kurssimaksu 20 e. 
 Kaikille, jotka ovat aloittamassa painonpudotusta tai muuten ovat kiin-
nostuneita omasta hyvinvoinnistaan 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, venyttely, 
rentoutus. Saat hyvää oloa ja aimo annoksen positiivista fi ilistä. Teh-
dään kaikki hyvässä hengessä, huomioiden jokaisen omat lähtökohdat 
ja tavoitteet. Lisätietoa netissä. 

    14830ES    Pilates-alkeet, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9.-30.11. 
klo 19.45–20.45 (16 t)    
 Opettaja (AmO), lisensoitu psyykkinen valmentaja ja            
personal trainer Tomi Laitamäki.     Kurssimaksu 28 e. 
 Perehdytään pilateksen perusharjoitteisiin: hengitykseen, keskittymi-
seen ja lihasten muokkaukseen. Harjoitukset käydään läpi pehmein ja 
rauhallisin liikkein ja niitä lähestytään myös tanssijan työn näkökulmas-
ta. Tarvitset maton, avoimen mielen ja mukavat liikkumiseen sopivat 
vaatteet. Lisätietoa netissä.
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuo-
risopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 14830ENS alkaa 
1.9. klo 8. 

I am back
Vauhdikasta ja mukavaa syksyä!

O len palannut takaisin Porin seudun kansalaisopiston 
remmiin opettajana, vahvempana kuin koskaan. Osa 
opiskelijoista muistaakin meikäläisen, mutta saatan olla 

tuntematon uusille opiskelijoille, jotan pieni esittely on paikal-
laan. Olen siis Tomi Laitamäki, ammattitanssija, opettaja (AmO) 
ja linsensoitu psyykkinen valmentaja, personal trainer. 

Tulen syksyllä pitämään verkossa ihania ja uutta energiaa tuovia 
kehonhuollon, painonhallinnan ja hyvinvoinnin kursseja. Nämä 
kurssit sopivat ihan jokaiselle, joka haluaa panostaa itseensä. 
Ja kukapa ei haluaisi! Meillä on kehoa vain 
ja ainoastaan tämä yksi kappale ja siitä 
huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Miksi 
unohtaisimme itsemme? Valitettavasti tämä on 
aika yleinen unohdus, sen sijaan panostamme 
autoihin, vaurauteen ja muihin ulkoisiin asioihin. 
Tee sinäkin suunnanmuutos ja tule tämän syk-
syn hyvänolon kursseille nauttimaan ihanasta 
itsestäsi, juuri sellaisena kuin olet. 

Nautitaan ja tehdään kehostamme vieläkin 
parempi paikka elää. Sinä olet tärkeä.

Opettajana opistossa
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   14847S    Voima ja liikkuvuus -kuntotreeni 
 Torstaisin klo 20–21 9.9.-18.11. (13 t)   
 Kuninkaanhaan koulu, Kuninkaanhaanaukio 8 
 Karoliina Keskinen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Treenaa, viihdy ja kehity! Sopii sekä aloittelijoille että kokeneille tree-
naajille, kaikki saavat haastaa itsensä. Tunnit sisältävät monipuolista ja 
vaihtelevaa lihaskunto- ja liikkuvuusharjoittelua. Lisätietoa netissä. 

   14850S    FasciaMethod-kehonhuolto 
 Perjantaisin klo 16.30–17.30 10.9.-19.11. (13 t)   
 Kuninkaanhaan koulu, Kuninkaanhaanaukio 8 @ 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa kuntouttavasta näkö-
kulmasta. Keskitymme parantamaan liikkuvuutta aktiivisin venytyksin 
nivelten täysiä liikeratoja käyttäen ja lihastoimintaketjuja (faskialinjoja) 
mukaillen. Tunti soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskyky-
ään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. Lisätietoa netissä. 

   14853S    Kahvakuula Pihlavassa 
 Lauantaisin klo 14.45–15.30 11.9.-27.11. (10 t)   
 Pihlavan entinen koulu: Liikuntasali, Vanha maantie 2          @ 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Lihaskuntoharjoittelua, johon jokainen saa osallistua kunnosta ja 
taitotasosta riippumatta. Ohjataan oikeat perustekniikat, parannetaan 
lihaskuntoa ja samalla kehitetään myös aerobista kestävyyttä. 

   14855S    FasciaMethod-kehonhuolto 
Pihlavassa 
 Lauantaisin klo 15.45–16.45 11.9.-27.11. (13 t)   
 Pihlavan entinen koulu: Liikuntasali, Vanha maantie 2 @ 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 FasciaMethod on kokonaisvaltaista kehonhuoltoa kuntouttavasta näkö-
kulmasta. Keskitymme parantamaan liikkuvuutta aktiivisin venytyksin 
nivelten täysiä liikeratoja käyttäen ja lihastoimintaketjuja (faskialinjoja) 
mukaillen. Tunti soveltuu kaikille, jotka haluavat parantaa suorituskyky-
ään tehokkaasti ja edistää hyvinvointiaan. 
   
 Tanssi 

  14735S    Lampin tanhupiiri 
 Tiistaisin klo 19–20.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Lampin koulu: Sali, Isoahteentie 29 
 Heli Vija.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa mukaan kaikki tanhusta kiinnostuneet! 

       14740S    Tanssijumppa 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–19.15 8.9.-24.11. (12 t)   
 Porin Mies-Laulun talo, Vapaudenkatu 10 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tehokasta yksintanssia helpoilla askelsarjoilla erilaisen musiikin 
tahdissa. Jokainen liikkuu omalla tyylillä ja teholla. Lisätietoa netissä. 
Kokoontuminen myös syyslomalla 27.10. 

   14742S    Tanssillinen burleski 
 Torstaisin klo 19.30–21 9.9.-18.11. (20 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Noora Ala-Hukkala.     Kurssimaksu 32 e. 
 Rohkea ja sensuelli tanssitunti. Vanhan ajan glamouria ihanan jazzmu-
siikin säestämänä. Naisellisuus, huumori ja luovuus kuuluvat asiaan! 
Tanssillinen burleski toimii myös kuntotanssina ja parantaa itseluotta-
musta sekä fl irttailutaitoa! 

   14745S    Mix-tanssi 
 Tiistaisin klo 18.15–19.15 5.10.-14.12. (13 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Cecilia Jullenmaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus vasta 5.10. Lava- ja lattaritansseja yksin tanssien. Monipuolinen 
tanssitunti, jossa edetään helppojen askelkuvioiden mukaan. Syksy 
käynnistyy alkeista ja askelsarjojen kertaamisella. Vauhdikas musiikki 
vie mennessään. Mukaan tarvitset rennot vaatteet ja vesipullon! 

   14748S    Argentiinalainen tango 
 Tiistaisin klo 19.15–20.15 5.10.-14.12. (13 t)   
 Porin nuorisotalo, Isolinnankatu 12 
 Cecilia Jullenmaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus vasta 5.10. Hitaasti etenevä tanssitunti. Paritanssien sensuel-
lein ja monipuolisin näyttävä tanssi, joka sopii tanssittavaksi melkeinpä 
mihin tahansa musiikkiin. Soitamme enimmäkseen tangomusiikkia. Voit 
tulla oman parisi kanssa (molemmat ilmoittautuvat). Parittomat saavat 
parin ilmoittautumisjärjestyksessä. Emme vaihda tunneilla paria. 

 Katso myös:
Liikunnan lyhytkurssit, s. 17 
24783S American Tribal Style (ATS-tanssi) -viikonloppukurssi 
Ulvilassa, s. 50
24785S Zumba ja Syvävenyttely -viikonloppukurssi Ulvilassa, s. 50  
   
 Kuntosaliryhmät 

  14710AS    Eläkeläisten kuntosaliharjoittelu A 
 Maanantaisin klo 9–10 6.9.-13.12. (17 t)    
 Porin urheilutalo: Kuntosali, Kuninkaanhaanaukio 6 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Sopii aloittelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kuntosaliharjoit-
telusta, sekä jo pidempään kuntosalia harrastaneille. Ohjaaja opastaa 
liikkeissä ja liikkeiden tekniikoissa tarvittaessa. Lisätietoa netissä. 

   14712AS    Eläkeläisten kuntosaliharjoittelu B 
 Maanantaisin klo 10–11 6.9.-13.12. (17 t)   
 Porin urheilutalo: Kuntosali, Kuninkaanhaanaukio 6 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   14714AS    Eläkeläisten kuntosaliharjoittelu C 
 Perjantaisin klo 11–12 10.9.-10.12. (17 t)   
 Porin urheilutalo: Kuntosali, Kuninkaanhaanaukio 6 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   14716AS    Eläkeläisten kuntosaliharjoittelu D 
 Perjantaisin klo 12–13 10.9.-10.12. (17 t)   
 Porin urheilutalo: Kuntosali, Kuninkaanhaanaukio 6 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   14718S    Naisten kuntosaliryhmä 
 Tiistaisin klo 16.30–17.30 7.9.-30.11. (16 t)   
 Porin urheilutalo: Kuntosali, Kuninkaanhaanaukio 6 
 Hannele Wallin.     Kurssimaksu 28 e. 
 Monipuolista ohjattua kuntosaliharjoittelua. Sopii hyvin aloittelijoille, ei 
vaadi aikaisempaa kuntosalikokemusta. 

   14720AS    Eläkeläisten kuntosaliharjoittelu 
Meri-Porissa 
 Torstaisin klo 10–11  9.9.-9.12.  (17 t)   
 Meri-Porin uimahalli, Mustalammentie 8 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Kuntosalikiertoharjoittelu sopii sekä aloittelijoille että kokeneille kuntoili-
joille. Pääset ohjauksen avulla tekemään koko kehon lihaskuntotreeniä 
oikealla tekniikalla. Lisätietoa netissä. 
   
 Vesiliikunta 

 Uimahallin kursseille ilmoittautuneilta ei peritä uimahallimaksua, 
jos osallistuu vain ohjatulle tunnille. Keskustan uimahallissa 
opiston kurssilaisille jaetaan sisäänpääsyyn oikeuttavat kortit 
ensimmäisellä kerralla uimahallin aulassa. Tämän jälkeen oman 
kortin voi noutaa opiston asiakaspalvelusta (Gallen-Kallelankatu 
14). Meri-Porin uimahallissa kortteja ei ole käytössä. 
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    14752AS    Eläkeläisten vesijumppa Meri-
Porissa 
 Keskiviikkoisin klo 8.30–9 1.9.-8.12. (8 t)   
 Meri-Porin uimahalli, Mustalammentie 8 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 16 e  12 e. €
 Aloitus jo 1.9.  Ei kokoontumista 20.10. ja 24.11. Perusvesijumppaa 
altaan matalassa päässä, ei musiikkia. Teemme helppoja ja monipuoli-
sia liikkeitä, tempoa voi vaihdella oman kunnon mukaan. Altaan reunalla 
teemme lihaskuntoharjoituksia ja venyttelemme. Sopii aloittelijoille ja 
niille, jotka eivät osaa uida. 

14754AS    Eläkeläisten ohjattu vesijuoksu 
Meri-Porissa 
 Keskiviikkoisin klo 9.15–9.45 1.9.-8.12. (8 t)   
 Meri-Porin uimahalli, Mustalammentie 8 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 16 e  12 e. €
 Aloitus jo 1.9. Ei kokoontumista 20.10. ja 24.11. Tunti koostuu tehok-
kaista ja monipuolisista liikkeistä. Liikumme altaan syvässä päässä ja 
käytössämme on koko allas. Liikumme vedessä myös ilman välineitä, 
joten uimataito on edellytys. Lopuksi teemme reunan vieressä venyttelyt 
ja vahvistamme lihaskuntoa. Sopii sekä naisille että miehille, niin aloitteli-
joille kuin kokeneillekin juoksijoille. 

14757AS    Vesivoimistelu senioreille A 
 Lauantaisin klo 8.30–9.15 4.9.-4.12. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 20 e  15 e.  €
 Vesivoimistelua veden vastusta hyväksi käyttäen ja kaikki lihasryhmät 
huomioiden. 

14759AS    Vesivoimistelu senioreille B 
 Lauantaisin klo 9.15–10 4.9.-4.12. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Mona Koski.     Kurssimaksu 20 e  15 e.  €
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

14762S    Vesijuoksun sekaryhmä 
 Maanantaisin klo 20–20.45 6.9.-29.11. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Marjo Elomaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Vesijuoksu on tehokasta ja hauskaa liikuntaa, joka sopii kaikille. Vedes-
sä juostessa kehon kaikki isot lihakset ovat käytössä, joten vesijuoksu 
kehittää hyvin sekä yleiskuntoa että lihasvoimaa. Vesijuoksuun voi yh-
distää monia tehokkaita liikkeitä ja näin monipuolistaa sen vaikutuksia. 
Sopii hyvin myös nivel-, niska- ja selkäkivuista kärsiville. 

14765S    Naisten vesivoimistelu A 
 Tiistaisin klo 19–19.45 7.9.-30.11. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Titta Kirvesmäki.     Kurssimaksu 20 e. 
 Vesivoimistelua veden vastusta hyväksi käyttäen ja kaikki lihasryhmät 
huomioiden. 

14767S    Naisten vesivoimistelu B 
 Tiistaisin klo 20–20.45 7.9.-30.11. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Titta Kirvesmäki.     Kurssimaksu 20 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

14770S    Vesiliikunnan sekaryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 20–20.45 8.9.-1.12. (12 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Titta Kirvesmäki.     Kurssimaksu 20 e. 
 Erilaisista vedessä tehtävistä harjoitteista koottu lihaskuntoa vahvistava 
ja aerobista kuntoa nostava vesiliikuntatunti. Ei vaadi aiempaa vesilii-
kuntakokemusta, soveltuu ihan jokaiselle. 

14772S    Aquafi t 
 Torstaisin klo 20–20.45 23.9.-2.12. (10 t)   
 Keskustan uimahalli, Presidentinpuistokatu 6 
 Marjo Elomaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tehokasta, monipuolista vesiliikuntaa välineitä hyödyntäen. Tavoitteena 
on nostaa sykettä ja vahvistaa lihaskuntoa. Edellyttää sujuvaa vedessä 
liikkumistaitoa. Sopii sekä naisille että miehille. 

14774S    Vesiliikunta Meri-Porissa 
 Lauantaisin klo 13.30–14.15 11.9.-27.11. (10 t)   
 Meri-Porin uimahalli, Mustalammentie 8 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tunti sisältää erilaisia vesiliikuntaharjoitteita, jotka vahvistavat lihaskun-
toa ja kestävyyttä. Vedestä saa hyvän vastuksen ja jokainen voi olla 
mukana omalla tehollaan. Vesi myös kannattelee, joten tunti sopii hyvin 
myös nivelongelmaisille sekä ylipainoisille. Aikaisempaa kokemusta 
vesiliikunnasta ei tarvita, joten kaikki ovat tervetulleita mukaan. 

 Jooga 

Jooga on itsehoito- ja itsekasvatusmenetelmä, jonka perustana 
ovat keskittyneesti tehtävät harjoitukset, tietoinen rentoutuminen, 
luonnollinen hengitys ja sisäisen hiljaisuuden kokeminen. 
Säännöllinen ja pitkäjänteinen joogan harjoittaminen ja terveet 
elintavat lisäävät itsetuntemusta ja edistävät myönteisten 
elämänasenteiden omaksumista, henkisen elämän syvempää 
tiedostamista ja harjoittajansa kokonaisterveyttä. 

Jooga sopii kaikille iästä, kunnosta, sukupuolesta ja 
vakaumuksesta riippumatta. Mukaan tarvitset joogamaton ja 
joustavan vaatetuksen.

  JOOGAN ETÄOPETUS:

14883ES    Joogaa selälle, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä maanantaisin 6.9.-29.11. klo 
18–19.30 (24 t)    
 Jani Manninen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Selkäjooga on hyvän olon tunti, jossa keskitytään selän hyvinvointiin, 
sen liikkuvuuteen ja kuntoutukseen. Edetään rauhallisen pehmeästi 
hengityksen ja liikkeen virran mukana. Teemme hathajoogaharjoituksia, 
jossa työskennellään lempeästi ja kehoa kuunnellen selkää ja niskaa 
hoitavien sekä ryhtiä korjaavien asanoiden parissa. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että pidempään harrastaneille. Lisätietoa netissä. 

14895ES    Tuolijooga, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9.-30.11. klo 18–19 
(16 t)    
 Jani Manninen.     Kurssimaksu 28 e. 
 Tehdään monipuolisia ja lempeitä liikkeitä tuolilla istuen ja siitä tukea ot-
taen. Harjoitus ylläpitää kehon liikkuvuutta, venyttää ja vahvistaa lihak-
sia sekä tasapainottaa mieltä. Tuolijoogaa voit hyödyntää esimerkiksi 
kotona tai töissä tauoilla, eikä siinä tarvitse mennä lattialle makaamaan 
tai vaihtaa vaatteita. Tuolijooga perustuu hathajoogaliikkeisiin. Kurssi 
sopii sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille. Lisätietoa netissä. 

14902ES    Yin-jooga, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 8.9.-1.12. 
klo 18.30–20  (24 t)    
 Seasonal Yoga-opettaja RYT200 Sarita Aho.                      
Kurssimaksu 32 e.  
 Kaikille sopiva rauhoittava yin-jooga tunti haastaa lempeästi 
kehoa ja mieltä. Harjoitus tehdään lattiatasossa ja asanoissa viivytään 
useamman minuutin ajan. Asento tuetaan hyvin ja lihasten annetaan 
rentoutua. Lisätietoa netissä.
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuo-
risopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 14902ENS alkaa 
1.9. klo 8.  
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  JOOGAA PORIN KESKUSTASSA:

  14880S    Joogan alkeisryhmä 
 Maanantaisin klo 16.30–18 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Laura Jokiainen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opetellaan rentoutumista, etsitään yhteyttä omaan luonnolliseen 
hengitykseen ja tutustutaan joogan yksinkertaisiin perusliikkeisiin omaa 
kehoa kuunnellen. Tutkitaan liikkeen ja hengityksen yhteyttä ja harjoitel-
laan tietoista läsnäoloa. 

     14885S    Joogan jatkoryhmä A 
 Maanantaisin klo 14.30–16 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Laura Jokiainen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Syvennetään harjoitusta joogan periaatteita noudattaen. Hellitetään ja 
hiljennytään. 

   14887S    Aamuvirkut 
 Tiistaisin klo 8.30–10 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Sirpa Lindgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kauemmin joogaa harrastaneille tarkoitettu ryhmä. Harjoituksen avulla 
syvennetään läsnäoloa kehon, hengityksen ja mielen tasolla. 

   14890S    Joogan jatkoryhmä B 
 Tiistaisin klo 14.30–16 7.9.-30.11. (24 t)    
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Laura Jokiainen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Syvennetään harjoitusta joogan periaatteita noudattaen. Hellitetään ja 
hiljennytään. 

   14892S    Joogan jatkoryhmä C 
 Tiistaisin klo 16.30–18 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Laura Jokiainen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

     14897S    Lempeä päiväjooga 
 Keskiviikkoisin klo 13–14.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kohti rennompaa ja vireämpää oloa. Kehoa hellivää ja avaavaa joogaa 
kaiken ikäisille, joogan periaatteita noudattaen. Kurssi sopii aloittelijoille 
ja pidempään harjoittaneille. Lisätietoa netissä. 

       14905S    Joogan jatkoryhmä, somaattinen 
jooga 
 Torstaisin klo 16.45–18.15 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Sari Mattila.     Kurssimaksu 32 e. 
 Lempeää, tutkivaa ja oivaltava joogaa. Tunnustelemme tietoisella, 
sisäsyntyisellä liikkeellä syvemmin omia tuntemuksia, tapoja liikkua, 
hengittää ja olla. Lisätietoa netissä. 

  JOOGAA MUUALLA PORISSA:

   14910S    Joogan alkeis- ja jatkoryhmä 
Kyläsaaressa 
 Maanantaisin klo 17–18.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Kyläsaaren kylätalo, Mörtintie 7 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustutaan joogaan lempeällä liikkellä omaa kehoa kuunnellen. Vahvis-
tetaan mielen ja kehon yhteyttä. Somaattisuutta hieman mukana. 

   14912S    Joogan jatkoryhmä Kyläsaaressa 
 Maanantaisin klo 18.45–20.15  6.9.-29.11. (24 t)   
 Kyläsaaren kylätalo, Mörtintie 7 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e. 

Jooga ei lähde minusta

O len Vuorion Maija. Olen syntynyt Yyterissä melkein meren 
rannalla eli meri on aina kuulunut elämääni eikä se kaukana 
ole tälläkään hetkellä, sillä asun nykyään Pihlavassa.

Joogan olen jollain lailla löytänyt jo 20-vuotiaana 1970-luvulla. 
Joogaa opetettiin silloin Porin työväenopistossa. Joogasalina oli 
tyttöjen ammattikoulu. Sen muistan, että osallistujia oli silloinkin 
paljon. Vähän semmoinen mystisyyden ja salaperäisyyden kuva jäi 
nuoren ihmisen mieleen.

Jooga jäi taka-alalle pitkäksi aikaa, kunnes 1990-luvulla vanha 
selkävamma alkoi oireilla. Tuli pitkä sairausloma ja kutsu selän 
jäykistysleikkaukseen. Löysin itseni Kyläsaaresta joogamatolta. 
Siitä alkoi minun joogapolkuni ja sain peruuttaa leikkausajan. 
Sen sijaan alkoi kouluttautuminen joogaopettajaksi Saarijärvellä 
Suomen joogaliiton opistolla. Kirjaimet SJL joogaopettajan nimen 
perässä tarkoittavat Suomen joogaliittoa ja että on käynyt tämän 
monen vuoden koulutuksen.

Jooganohjauksen aloitin PIhlavassa Työväenopiston alaisuu-
dessa. Myöhemmin sain vielä ohjattavakseni senioriryhmän ja 
erityisryhmät niska- ja selkäongelmaisille. Varmaankin jumpparin 
ajatusmaailma taustalla aloin miettiä, voisivatko vielä vaikeammin 
liikuntarajoitteiset saada oman ryhmän ja sellainenkin järjestyi. 
Muutaman vuoden ohjasin myös Parkinson-ryhmää. Liikuntara-
joitteisten ryhmä on omalla esimerkillään opettanut hyväksymään 
itsensä sellaisena kuin olet ja myös opettanut huumorin merkitystä 
vaikeuksissa.

Joogaopettajaksi opiskelu ja useilla kursseilla käyminen ja ryhmien 
ohjaaminen on tuonut monta uutta tuttavuutta, jopa hyviä ystäviä 
elämääni. Samoin kansalaisopiston väki on tullut tutuksi ja olen 
kokenut saaneeni opiston taholta aina kannustusta omille ajatuk-
silleni. 

Ryhmissä on ollut innokkuutta jopa niin paljon, että eräänkin 
kerran olin unohtanut ilmoittaa, että pyhäinpäivän aattona ei ole 
joogaa. Ei ollut ongelmaa, vaan eräs paikalle tulleista ryhmäläisis-
tä hoiti hommat. Ja hyvin hoitikin, sillä hän sai kerran myöhemmin 
rehtorin luvalla tuurata minua.

Nyt olen vähitellen lopettelemassa ohjauksiani. Olen luopunut 
monesta ryhmästä. Ensi syksynä ohjaan enää Pihlavassa yhtä 
ryhmää. Vielä vanhoilla päivilläni olen tämän kevään ohjannut Pih-
lavan ryhmää etänä. Aika mielenkiintoinen kokemus näinä erikoisi-
na aikoina. Toivomme varmaan kuitenkin kaikki, että syksyllä kun 
tämäkin kirjoitus on tullut julki, saamme olla jälleen kasvotusten.
Vaikka jossain vaiheessa luovun kokonaan joogan ohjauksesta, 
jooga ei lähde minusta niin kauan kuin henki pihisee.

Joogalle ikuisesti kiitollisena 
Maija

Opettajana opistossa
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 Läsnäoloa ja liikettä omaa kehoa kunnioittaen. Pysähdytään hetkeksi 
oman itsen äärelle myötätuntoisesti. Somaattisuutta hieman mukana. 

14915S    Jooga Laviassa 
 Tiistaisin klo 17–18.30 7.9.-30.11. (24 t)    
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
 Soili Elovaara-Laakso.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kaikenikäisille ja -kuntoisille joogasta kiinnostuneille. Myös aloittelijat 
ovat tervetulleita mukaan. Lähdetään liikkeelle joogan perusasioista, joi-
den kertaaminen ja syventäminen ovat hyödyksi myös jatkajille. Liikkeet 
voit tarvittaessa muokata itsellesi sopiviksi. Tavoitteena on kehon ja 
mielen tasapaino sekä kokonaisvaltainen hyvinvointi. Lisätietoa netissä. 

14917S    Joogan jatkoryhmä Koivulassa 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Koivulan päiväkoti, Toukolantie 16 @
 Sari Mattila.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opetellaan rentoutumaan joogan periaatteita noudattaen niin, että aloit-
telijakin pääsee mukaan. 

14920S    Joogan alkeisjatkoryhmä Pihlavassa 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Pihlavan entinen koulu: Liikuntasali, Vanha maantie 2 @
 Maija Vuorio.     Kurssimaksu 32 e. 
 Syventävä ryhmä jo jonkin aikaa jooganneille. Ohjauksen perustana 
Suomen joogaliiton koulutus. 

  JOOGAA KOHDERYHMITTÄIN:

14930AS    Seniorijooga 
 Keskiviikkoisin klo 9.30–11 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e  24 e. €
 Hyvänmielen joogaharjoitusta. Avataan kehoa ja mieltä harjoituksilla, 
jonka voit tehdä oman kehosi mukaan. Huomioidaan iän mukanaan 
tuomat muutokset ja tarpeet. Lisätietoa netissä. 

14932AS    Joogaa liikuntarajoitteisille 
 Keskiviikkoisin klo 11.15–12.45 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e  24 e. €
 Hyvää mieltä ja kehoa avaavaa sekä tasapainottavaa joogaharjoitusta 
omaa kehoa kuunnellen ja kunnioittaen. Tekonivel ja kyynärsauva eivät 
ole esteinä ryhmään osallistumiselle. 

14935S    Joogan miesryhmä A 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–19 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Karoliina Hallenberg.     Kurssimaksu 32 e. 
 Miehille tarkoitettu ryhmä, jossa joogaliikkeiden ja hengityksen avulla 
hoidetaan ja pidetään huolta koko kehosta sekä haetaan kokonaisval-
taista rentoutumisen tilaa. 

14937S    Joogan miesryhmä B 
 Keskiviikkoisin klo 19.15–20.45 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Karoliina Hallenberg.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sopii parhaiten jatkaville, mutta myös kohtuukuntoiset uudet harrasta-
jat tervetuloa! Voimakkaampien joogaliikkeiden ja hengityksen avulla 
hoidetaan ja pidetään huolta koko kehosta, haetaan kokonaisvaltaista 
voimaa ja rentoutumista. 

14940S    Joogaa neurologista sairautta 
sairastaville 
 Perjantaisin klo 13.30–15 10.9.-3.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Essi Kortetmäki.     Kurssimaksu 32 e. 
 Hitaiden ja rauhallisten liikkeiden avulla edistetään kehon ja mielen 
vireyttä, rentoutta ja tasapainoa. Kurssi sopii mm. Parkinsonin tautia ja 
muita neurologisia sairauksia sairastaville, jotka pystyvät osallistumaan 
tunneille avustamatta tai oman avustajan kanssa. 

14942S    Äiti-vauva-jooga 
 Lauantaisin klo 10.45–11.30 11.9.-27.11. (10 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Siru Hippi.     Kurssimaksu 20 e. 
 Äitien ja vauvojen (0-1 v.) yhteinen joogahetki, myös isät tervetullei-
ta. Teemme virkistäviä ja rentouttavia joogaharjoituksia pienempien 
ehdoilla. 

  ASTANGAJOOGAA:

14950S    Jatkava astangajoogan alkeisryhmä 
 Maanantaisin klo 10–11.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Sari Mattila.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi on tarkoitettu alkeiskurssin käyneille, astangaan jo hiukan tutus-
tuneille. Kertaamme perusteita ja etenemme ryhmän mukaisesti. 

14952S    Astangajoogan alkeisjatkoryhmä 
 Torstaisin klo 18.30–20 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Sari Mattila.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat käyneet astangajoogan alkeistun-
neilla, joilla käytiin läpi aurinkotervehdykset, osa seisoma-asanoista ja 
osa päättävistä asanoista. Opetellaan koko seisomasarja, osa istuma-
asanoista ja asteittain kaikki päättävät asanat. Syvennetään harjoitusta. 

 Katso myös: 
14843S Yogax-kehonhuolto, s. 18
24960S Astangajoogan viikonlopun alkeiskurssi Ulvilassa, s. 51 

 KIELET  
  Porin seudun kansalaisopistossa on käytössä yleiseurooppalai-
sen viitekehyksen mukainen taitotasokuvaus, joka auttaa opiskeli-
jaa valitsemaan itselleen sopivan kurssin. Jos et ole varma omasta 
tasostasi, kielten suunnittelijaopettaja Soila Kiviluoto antaa mielel-
lään opintoneuvontaa, puh. 044 701 5965. 

Katso taitotasokuvaukset 
www.pori.fi /kasvatus-ja-koulutus/porin-seudun-kansalaisopisto/
opiskelu.

Opiskelijan tulee hankkia kurssikuvauksessa mainittu oppikirja, 
ellei ole mainintaa esim. opettajan omasta materiaalista.  

 Opitaan kieliä yhdessä 

  13498ES    Kielten verkkotreenit 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaina 26.8. klo 11–12 tai klo 
17–18 (3 t)    
 Soila Kiviluoto.     Ei kurssimaksua. 
 Oletko epävarma osaamisestasi etäopetuksessa? Tule harjoittelemaan 
maksutta, miten toimia kielten etäopetustunneilla. Käymme läpi Teamsin 
yleistä hallintaa sekä mm. toimimista pienryhmissä. Tarjolla kaksi 
samansisältöistä opetustuokiota. Valitse ilmoittautuessasi, kumpaan 
osallistut. 

 Suomi 

  13500AS    Suomen alkeiskurssi I  – Finnish for 
beginners 
 Maanantaisin klo 18.40–20.10 ja torstaisin klo 18.30–19.30 6.9.-2.12. 
(40 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kurssimaksu 44 e  22 e. €
 Opimme suomea helppojen tekstien avulla, teemme kirjallisia harjoituk-
sia sekä käytämme oppimaamme puheessa. Torstain keskustelutunnilla 
on tilaisuus ottaa opitut taidot käyttöön. Kirja Suomen Mestari 1 (2020). 
Taitotaso 0. We learn Finnish with easy texts, make plenty of written 
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practices and use the learnt in spoken language. Thursday’s conver-
sation class is an opportunity to apply new Finnish skills. Study book: 
Suomen Mestari 1 (2020). Level 0. 

13502AS    Suomi II 
 Maanantaisin klo 17–18.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kurssimaksu 32 e  16 e. €
 Suomen kielen perusteet osaaville. Opimme lisää suomalaisesta 
kulttuurista ja suomen kieliopista. Jatkamme kertauksen jälkeen kirjaa 
Suomen Mestari 1 (2020) kpl:sta 7. Taitotaso A1. For students who al-
ready know the basics of Finnish. We'll get to know more about Finnish 
culture and grammar.  Study Book: Suomen Mestari 1 (revised edition 
2020). We will continue from chapter 7. Level A1. 

13504AS    Työelämän suomea 
 Torstaisin klo 16.45–18.15 9.9.-2.12. (24 t)   
 Porin Lyseo: luokka 135, Annankatu 5  @
 Erika Degener.     Kurssimaksu 37 e  21 e. €
 Miten haen työtä suomeksi? Miten valmistaudun työhaastatteluun? 
Millainen on työelämän sanasto? Mitä minun täytyy tietää työelämän 
säännöistä? Miten toimin työttömänä? Kuinka virastoissa asioidaan? 
Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia suomeksi. Vahvistamme suo-
men kielen taitoa ja opimme pärjäämään suomalaisessa työelämässä. 
Taitotaso B1. Opettajan materiaali. 

 Englanti 

 ENGLANNIN LYHYTKURSSIT: 

  13510S    Afternoon tea with Christine 
 Lauantaina 25.9. klo 13–16 (4 t)    
 Länsi-Porin koulu: Kotitalousluokka, Aatuntie 6 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 24 e. 
 Welcome to a Saturday afternoon session where we will make a tra-
ditional  English cake and sandwiches. At the end of the afternoon we 
will enjoy what we have made. See you there! Raaka-aineet sisältyvät 
kurssimaksuun. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

13512S    Fish and chips 
 Lauantaina 16.10. klo 13–16 (4 t)    
 Länsi-Porin koulu: Kotitalousluokka, Aatuntie 6 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 24 e. 
 All the English love these. What could they be? Fish and Chips and 
trifl e of course. Come along and join us to make these dishes for one 
afternoon. See you there! Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. Aktii-
vikortti ei käy tälle kurssille. 

13513S    English pub food 
 Lauantaina 20.11. klo 13–16 (4 t)    
 Länsi-Porin koulu: Kotitalousluokka, Aatuntie 6 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 24 e. 
 Welcome to a Saturday afternoon session where we will make a tradi-
tional  English pub food. At the end of the afternoon we will enjoy what 
we have made. See you there! Raaka-aineet sisältyvät kurssimaksuun. 
Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

13514S    English Xmas dessert 
 Lauantaina 4.12. klo 13–16 (4 t)    
 Länsi-Porin koulu: Kotitalousluokka, Aatuntie 6 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 24 e. 
 Welcome to a Saturday afternoon session where we will make a tradi-
tional  English dessert, Sticky Toff ee Pudding. In addition we will also 
make savoury sandwiches. At the end of the afternoon we will enjoy 
what we have made. See you there! Raaka-aineet sisältyvät kurssimak-
suun. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

13515ES    My city, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 2.11.-30.11. klo 
19–19.45 (5 t)    
 Christine Hart-Merimaa, Kirsti Ahola ja Cyril Barrett.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tervetuloa tutustumaan Englantiin ja Irlantiin. Virtuaalimatkallamme 
opettajat johdattelevat matkaa englanniksi puhuen, aina Irlannin länsi-
rannikolta kauniin Dorsetin maaseudun halki Newcastleen saakka. Sopii 
myös vähemmän kieltä harrastaneelle. Lisätietoa netissä.

 ENGLANNIN KURSSIT: 

13518HS    Englantia valealkajille 
 Maanantaisin klo 10–11.30 6.9.-29.11. (24 t) 
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Sinulle, jolla on hajanaisia tietoja englannin perusteista. Aloitamme hel-
polta tasolta ja vahvistamme pohjaa tuleville opinnoille. Paljon suullista 
harjoittelua, jolla hankimme rohkeutta puhua arkielämän tilanteissa. 
Rauhallinen tahti. Kirja English for you, too! Book 1 kpl:sta 1. Taitotaso 
0-A1. 

13520S    Englanti II A 
 Tiistaisin klo 18.15–19.45 7.9.-30.11. (24 t) 
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailu-
sanastoa sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin kielen perusraken-
teita. Dialogit ja vaihtelevat tekstit rohkaisevat käyttämään kieltä. Niille, 
jotka ovat aiemmin opiskelleet 1-2 vuotta englantia kansalaisopistossa 
tai omaavat vastaavat tiedot. Kirja English for you, too! Book 2 kpl:sta 1. 
Taitotaso A1. 

13522S    Englanti II B 
 Keskiviikkoisin klo 10–11.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Sirpa Lindgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat opiskelleet englantia noin 1-2 vuot-
ta. Kirja English for you, too! Book 2, jota aloitamme kertailun jälkeen. 
Taitotaso A1. 

13524S    Englanti III 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–20 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Harjoitellaan arki- ja työelämän perussanastoa ja helpohkoa matkailusa-
nastoa sekä opitaan lisää englannin kielen perusrakenteita. Sopii niille, 
jotka ovat aiemmin opiskelleet noin 2 vuotta englantia kansalaisopistos-
sa tai omaavat vastaavat tiedot. Jatkamme kirjaa English for you, too! 
Book 2 kpl:sta 4. Taitotaso A1. 

13526S    Englanti IV 
 Keskiviikkoisin klo 16.45–18.15 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Teemana on englanti kansainvälisenä kielenä. Kerrataan ja syvenne-
tään englannin perusrakenteita sekä tutustutaan kommunikointitilan-
teisiin, joissa englantia käyttävat muutkin kuin syntyperäiset puhujat. 
Kurssi on tarkoitettu englantia n. 2-3 v. opiskelleille. Kirja English for 
you, too! Book 3 kpl:sta 1. Taitotaso A1-A2. 

13528S    Englanti V 
 Tiistaisin klo 16.30–18 7.9.-30.11. (24 t) 
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Teemana on Yhdysvallat. Kerrataan ja syvennetään englannin perusra-
kenteita, laajennetaan aiemmin opittua sanavarastoa sekä tutustutaan 
amerikkalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Kurssi sopii niille, jotka 
ovat opiskelleet n. 3-4 v. tai omaavat vastaavat tiedot. Kirja English for 
you, too! Book 4 kpl:sta 5. Taitotaso A2. 
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   13530S    Englanti VI 
 Maanantaisin klo 16.45–18.15     6.9.-29.11. (24 t) 
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Monipuolisten tekstien ja harjoitusten avulla vahvistetaan jo hankittuja 
kielenkäytön perustaitoja sekä opitaan paljon aivan uusia asioita. Kirjan 
ohjeiden kieli on englanti. Aihealueina ovat mm. nähtävyyksistä ja his-
toriasta kertominen, työelämäsanasto ja päätöksenteko sekä elämän-
kaaren erilaiset juhlat. Kurssi on tarkoitettu English for you, too! Book 4 
-kirjan lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kirja Everyday English 
5, jota jatketaan kpl:sta 3 alkuosan kertauksen jälkeen. Taitotaso B1. 

   13532HS    Englanti VII 
 Maanantaisin klo 18.30–20 6.9.-29.11. (24 t) 
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €  
 Opiskelijoille, joille englannin perusrakenteet  ja -sanasto ovat jo tuttuja 
mutta joiden keskustelutaidot kaipaavat vielä hiomista. Jokainen 
kappale sisältää runsaasti mukaansatempaavia ja hauskoja keskus-
telutehtäviä, jotka aktivoivat suullista kielitaitoa tehokkaasti. Kurssi on 
tarkoitettu English for you, too! Book 5 -kirjan lukeneille tai vastaavat 
tiedot omaaville. Kirja Catching up kpl:sta 8. Taitotaso B1. 

  ENGLANNIN KESKUSTELUKURSSIT: 

   13533S    Englannin keskustelu Laviassa 
 Torstaisin klo 17.30–19 9.9.-2.12. (24 t)       
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
 Ann Seppänen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Saadaan lisää rohkeutta puhua englantia ja opitaan hyödyllisiä fraaseja 
ja sanastoa aihealueittain. Kerrataan myös kielioppia. Kurssi on tarkoi-
tettu jo aiemmin englantia opiskelleille. Keskustelun tukena käytetään 
kirjaa Catching Up. Taitotaso A2.  

13534S   Englannin matkailukurssi 
 Maanantaisin klo 13–14.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 37 e. 
 Ovatko matkailuun liittyvät sanat unohduksissa? Erinomainen tilaisuus 
oppia uutta ja kerrata matkailuun liittyviä asioita. Tavoitteena on, että 
opiskelija saavuttaa sellaisen käytännön kielitaidon, jolla hän selviää 
itselleen tarpeellisissa arkielämän tilanteissa. Pääpaino on uskalluk-
sessa ja halussa käyttää kieltä. Teemoina asiointi mm. lentokentällä, 
kaupassa, kahvilassa, ravintolassa, lääkärissä jne. Kurssi sopii englan-
nin perustiedot omaaville. Opettajan materiaali sisältyy kurssimaksuun. 
Taitotaso A1-A2. Welcome on board! 

     13536S    Tea with an Irishman 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–20 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Cyril Barrett.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi sopii myös vähemmän opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa 
suullista englanninkielen taitoaan. Opettajana toimii rennonletkeä irlan-
tilainen, joka ymmärtää vieraan kielen puhumisen haasteet opeteltuaan 
suomea. Keskusteluteemat ovat helppoja ja arkipäiväisiä. Taitotaso A2. 

   13538S    Good afternoon 
 Keskiviikkoisin klo 13.30–15 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 
 Sirpa Lindgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opiskelemme ja harjoittelemme arkielämä- ja matkailusanastoa yh-
dessä keskustellen. Sopii englantia noin 5-6 vuotta opiskelleille. Kirja 
Catching up, kpl:sta 17. Taitotaso B1. 

   13540S    Chat room after work 
 Torstaisin klo 17–18.30 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 42 e. 
 Haluatko varmuutta puhumiseesi keskustelutaitoasi verryttelemällä? 
Kurssi on tarkoitettu 8-9 vuotta opiskelleille, jotka kaipaavat lisää puhe-
harjoitusta. Käymme läpi ajankohtaisia asioita sekä englantilaista puhe- 
ja tapakulttuuria. Welcome to discuss! Opettajan materiaali sisältyy 
kurssimaksuun. Taitotaso B1. 

   13542S    English for breakfast 
 Tiistaisin klo 10–11.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Kirsti Ahola.     Kurssimaksu 37 e. 
 Welcome to join our upper-level discussion course. We explore and dis-
cuss a wide range of topical subjects in an informal, relaxing atmosphe-
re. Students can suggest their own topics for discussion, too. Teacher’s 
material. Level B1-B2. 

   13544S    Wednesday evening club 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 32 e. 
 Welcome to our conversation course in a pleasant atmosphere. This 
course will help you to develop language skills necessary in our global 
world. Topics will include current events, newspaper articles, a touch of 
British humour and a pinch of grammar, also student’s choice of topics. 
Native English language trainer. Level B2. 

   13546S    Good morning! Let´s talk! 
Intermediate level 
 Torstaisin klo 11.45–13.15 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   13548S    Good morning! Let´s talk – Advanced 
level 
 Torstaisin klo 10–11.30 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Christine Hart-Merimaa.     Kurssimaksu 32 e. 
 Come and increase your speaking skills in a friendly group. This lively 
conversation class will focus on subjects that are interesting to eve-
rybody, such as current events both in Finland and all over the world, 
cultural diff erences with guest speakers, travel and other topics that we 
fi nd interesting, and increase vocabulary, not forgetting humour and a 
pinch of grammar. Native English language trainer. Level C1. 
   
 Ruotsi 

  13560S    Hålligång 
 Tiistaisin klo 18.45–20.15 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Lars Wikgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sinulle, jolle kielen perusteet ja sanasto ovat olleet tai ovat kohtalaisesti 
hallussa. Tervetuloa kertaamaan ja tietysti myös oppimaan uutta. Lue-
taan, kuunnellaan, käännetään, kirjallisten harjoitusten lisäksi pienimuo-
toisia keskusteluharjoituksia. Kirja Hålligång 2. Taitotaso B1. 

   13562S    Småprat 
 Keskiviikkoisin klo 18.45–20.15 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 
 Lars Wikgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Om man inte använder ett främmande språk, så börjar man ju glömma 
orden eller mista färdigheten att tala. Det här är en bra möjlighet att få 
tala lite svenska. Våra samtalsämnen kan vara vad som hälst: minnen, 
roliga händelser, aktuella frågor, artiklar osv. Språknivån håller vi vettig. 
Det viktigaste är att vi trivs och pratar med varandra så mycket var och 
en kan och vill. Taitotaso B1-B2. 

   13564EHS    Diskussion på svenska, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaisin 9.9.-2.12. klo 17–18.30 
(24 t)   
 Olli-Pekka Lindgren.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €  
 Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina kunskaper i muntlig 
svenska. Genom att delta på distans i inspirerande par- och gruppdis-
kussioner om aktuella teman kan du utöka ditt ordförråd och få fl yt i 
talet. Målet är att du vågar prata svenska. Taitotaso B1-B2. Lisätietoa 
netissä. 
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 Saksa 
  13570HS    Saksa I – alkeiskurssi Freut Mich 1 
 Maanantaisin klo 17–18.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). 
 Käytännönläheisten aiheiden kautta tutustut kieleen. Opit mm. kerto-
maan itsestäsi, toimimaan ravintolassa, kysymään neuvoja ja ostamaan 
matkalippuja. Kirjalliset tehtävät sekä kuuntelu- ja puheharjoitukset val-
mentavat aitoihin tilanteisiin saksankielisessä ympäristössä unohtamat-
ta saksankielisten maiden kulttuuria. Kirjana Freut mich 1. Taitotaso 0. 

   13572S    Saksa II – Freut Mich 2 
 Tiistaisin klo 17–18.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jatkamme opintoja Freut Mich 2 -kirjan parissa kpl:sta 5. Kurssi sopii 
1-2 vuotta saksaa opiskelleille. Tutustut kieleen ja kulttuuriin ja opit 
kertomaan myös omasta maasta ja kulttuurista. Taitotaso A1. 

   13574S    Saksa III – Freut Mich 3 
 Torstaisin klo 17.15–18.45 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jatkamme opintoja Freut Mich 3 -kirjan parissa. Kurssi sopii niille, jotka 
ovat lukeneet Freut mich 1+2 tai ovat opiskelleet 3-4 vuotta saksaa. 
Tutustut kieleen ja kulttuuriin ja opit kertomaan myös omasta maasta ja 
kulttuurista. Taitotaso A2. 

   13576TS    Saksa IV – Hallo 3 
 Maanantaisin klo 15–16.30 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 48 e.  
 Jatkamme saksan opintoja mielenkiintoisen aiheiden parissa. Laajen-
nat sanavarastoasi ja opit uusia rakenteita. Kuunnellaan, puhutaan ja 
luetaan. Kirja Hallo 3. Taitotaso A2. 

   13578S    Saksa VI – Deutsch Perfekt 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jatkamme saksan opiskelua. Kurssimateriaali ”Deutsch Perfekt Sprach-
magazin” tilataan yhdessä kurssin alussa. Taitotaso B1. 

   13580S    Saksa VII – Wir lesen Krimis 
 Torstaisin klo 15.30–17 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e. 
 Spannende Lektüre zum Deutschlernen. Wir lesen das Buch “Spiegel-
schatten” von Monika Feth, frischen vorhandene Deutschkenntnisse auf 
und lernen Neues dazu, sowohl über die deutsche Sprache als auch 
über Land und Leute. Taitotaso B1. 

   13582HS    Saksan sanastoa ja idiomeja – 
Wortschatz und Redewendungen 
 Keskiviikkoisin klo 15–16.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 37 e / 18,50 e (katso s. 5). 

€  
 Kerrataan ja kartutetaan sanastoa aihepiireittäin. Sanastoa harjoitellaan 
kirjallisesti ja suullisesti. Luetaan aihepiireihin sopivia tekstejä. Tutus-
tutaan myös idiomeihin. Opettajan materiaali sisältyy kurssimaksuun. 
Taitotaso A2. 

   13584TS    Deutsch am Abend – saksan 
keskusteluryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 18.30–20 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 48 e.  
 Tule aktivoimaan suullista kielitaitoasi! Keskustelemme ajankohtaisista 
aiheista sekä arjen pienistä ja isoista asioista, joista jokaisella on jotain 
sanottavaa. Sopii saksaa hyvin taitaville. Taitotaso B1. 

   13586S    Deutsch am Morgen – saksan 
keskusteluryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 10.15–11.45 8.9.-1.12. (24 t)       
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 32 e. 
 Freie Konversation in netter Gesellschaft und lockerer Atmosphäre. Wir 
sprechen über alltägliche Themen um die vorhandenen Deutschkennt-
nisse zu aktivieren und zu erweitern. Taitotaso B1. 

   13588TS    Geschichtenwerkstatt – Tarinapaja 
 Tiistaisin klo 15.30–16.30 7.9.-30.11. (16 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Heike Winkler-Stenfors.     Kurssimaksu 42 e.  
 Das Leben schreibt die besten Geschichten – Elämä kirjoittaa parhaat 
tarinat. Tule ikuistamaan omat tarinasi saksan kielellä. Tekstin tuotta-
minen on tehokas tapa sisäistää kielen rakenteet ja opetella sanastoa. 
Voit kirjoittaa omista kokemuksista tai käyttää mielikuvitustasi. Wer 
schreibt, der bleibt! Taitotaso B1. 
   

Saksaa oppimaan

N imeni on Heike Winkler-Stenfors. Muutin Poriin vuonna 
1990. Aloitin silloisessa Porin kaupungin työväenopistossa 
saksan keskustelukurssin opettajana syksyllä 1994. Ryhmä-

määrä on kasvanut vuosien varrella niin, että tulevana syksynä on 
tarjolla kymmenen erilaista kurssia. 

Kiinnostuneet opiskelijat ovat mielestäni parasta opettajan työssä. 
On aina hienoa huomata, miten yksittäisistä opiskelijoista muo-
dostuu kiinteä ryhmä, jossa on oma huumorinsa sekä rento ja 
luottamuksellinen ilmapiiri. Tämä saa monet palaamaan kursseil-
le vuodesta toiseen. Myös uudet opiskelijat löytävät paikkansa 
ryhmässä. Kannustan opiskelijoita aina kysymään, jos joku asia 
jää epäselväksi ja kysymällä opiskelija tekee usein palveluksen 
muillekin, jotka ovat voineet pähkäillä saman ongelman parissa. 
Tähtihetki on, kun opiskelija kertoo ymmärtäneensä jonkun aiemmin 
vaikeana pitämänsä asian, vaikkapa datiivin käytön.

Vaikka kieltenopiskelu ei sinällään olekaan paljon muuttunut 
vuosien varrella, on netti monipuolistanut opetusta. Valtava määrä 
ajankohtaista tietoa on heti kaikkien saatavilla myös saksan kie-
lellä. Alkuvuosina ei juurikaan ollut valmista oppimateriaalia eikä 
aikuisopiskeluun suunnattuja oppikirjoja. Nykyisin tarjontaa on 
runsaasti ja kirjoihin sisältyy erilaista lisämateriaalia, joissa kielen 
ohella tulee tutuksi myös saksankielisen alueen kulttuuri. 

Koronan vuoksi kevään opetus siirtyi lennossa etäopetukseksi. 
Tämä sujui alkuvaikeuksien jälkeen yllättävänkin hyvin. Muutama 
opiskelija jäi kursseilta pois teknisten ongelmien vuoksi, mutta val-
taosa osallistui opetukseen Teamsin välityksellä kuin vanhat tekijät. 
Mielestäni etäopetus on hyvä korvike, mutta odotan jo kovasti, että 
syksyllä päästään taas palaamaan lähiopetukseen!

Opettajana opistossa
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 Espanja 

  13590ES    Mi ciudad, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 21.9.-19.10. klo 
19.30–20.15 (5 t)  
 Soila Kiviluoto, Olli-Pekka Lindgren ja Jesús Villagrasa Sanz.     Kurssi-
maksu 16 e. 
 Tervetuloa tutustumaan Espanjaan. Virtuaalimatkallamme opettajat joh-
dattelevat matkaa espanjaksi puhuen, aina Barcelonan ylväältä Sagra-
da Familialta Valencian rannikon kautta Andalucian tuntemattomampiin 
osiin. Sopii myös vähemmän kieltä harrastaneelle. Lisätietoa netissä. 

13592ES    Fiestas en España etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaisin 9.9.-2.12. klo 17.30–
18.30 (16 t)  
 Jesús Villagrasa Sanz.     Kurssimaksu 28 e. 
 Espanja on fi estojen luvattu maa. Tunnetuimpien, kuten Sevillan feria ja 
Las Fallas, ohella ympäri Espanjaa juhlitaan monin omaleimaisin tavoin. 
Pääset tutustumaan myös joihinkin vähemmän tunnettuihin juhliin teks-
tien ja värikkäiden videoiden mukana. Opettajana toimii syntyperäinen 
espanjalainen, joka puhuu rauhallisesti, sillä tämä ryhmä on tarkoitettu 
ensisijaisesti 1-3 vuotta espanjaa opiskelleille. 

13594ES    Espanjalainen elämänmeno, 
etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 8.9.-1.12. klo 
17.30–18.30 (16 t)  
 Jesús Villagrasa Sanz.     Kurssimaksu 28 e. 
 Keskustelukurssi, jossa selvitetään monia espanjanopiskelijoita as-
karruttaneita kysymyksiä espanjalaisten arjesta ja elämästä. Teemat 
vaihtelevat koulutusjärjestelmästä ja palkoista hintavertailuun Suomen 
ja Espanjan välillä. Keskusteluharjoituksia tehdään pareittain ja pienryh-
missä. Lisätietoa netissä. 

13595EHS    España hoy, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 15.9.-20.10 klo 
18.30–20 (12 t)  
 María Teresa Alonso.     Kurssimaksu 20 e / 10 e (katso s. 5). €
 Quieres aprender cosas nuevas sobre la sociedad española? Trata-
remos por ejemplo los siguientes temas: Cómo es la familia españo-
la? Cómo ha evolucionado la mujer durante el siglo pasado? Cómo 
infl uye la historia pasada en la actualidad de España? Te lo enseñaré 
en español y aprendiendo esto puedes mejorar tu nivel de español. 
Lisätietoa netissä. 

13596ES    España hoy II, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 3.11.-8.12. klo 
18.30–20 (12 t)  
 María Teresa Alonso.     Kurssimaksu 20 e. 
 Quieres aprender cosas nuevas sobre la sociedad española? Tratare-
mos temas actuales, por ejemplo: Cómo son las creencias religiosas? 
Cómo es la relación con los países vecinos? Cómo es el empleo y la 
economía hoy en día? Espero que te animes a conocer cosas que 
quizás no sepas y a la vez puedes mejorar tu nivel de español. 

13598HS    Espanjankielinen musiikki ja 
kulttuuri 
 Perjantaisin klo 17–18.30 10.9.-12.11. (18 t)    
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Sanni Ranta.     Kurssimaksu 28 e / 14 e (katso s. 5). €
 Tervetuloa tutustumaan eri tyylisuuntausta edustavien musiikkikap-
paleiden avulla espanjankieliseen kulttuuriin ja sen eri osa-alueisiin 
kirjallisuudesta, kansantarustosta, historiasta aina kielellisiin asioihin 
ja nykyajan populaarikulttuuriin. Kurssi sopii kaikille espanjan kielestä, 
musiikista ja kulttuurista kiinnostuneille. Taitotaso B1+. 

13602S    Espanjan jatkokurssi Noormarkussa 
 Torstaisin klo 18.15–19.45 9.9.-2.12. (24 t)   
 Noormarkun yhtenäiskoulu: Luokka F131, Museotie 12 @
 Sanni Ranta.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa tutustumaan kieleen ja kulttuuriin. Opit ääntämään espanjaa, 

kohteliaisuusfraaseja (tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen), tilaamaan 
baarissa, lukusanoja ja kertomaan itsestäsi ja perheestäsi. Kirja Fantás-
tico 1, kpl:sta 7. Taitotaso A1. 

13604S    Matkailuespanjaa aloittelijoille 
 Tiistaisin klo 15.40–16.55 7.9.-7.12. (22 t)    
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa tutustumaan kieleen ja kulttuuriin! Kurssi sopii hyvin espan-
jankieliseen maahan matkustamista suunnittelevalle, joka haluaa oppia 
hyödyllistä sanastoa ja fraaseja matkan eri vaiheisiin. Kirja De Viaje. 
Taitotaso 0-A1. 

13606S    Espanja I alkeiskurssi 
 Torstaisin klo 18.55–20.10 9.9.-9.12.  (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
Uusi Nos vemos! -kirja vie sinut innostavalle matkalle espanjankieliseen 
maailmaan. Opit kertomaan espanjaksi itsestäsi, harrastuksistasi ja 
perheestäsi sekä asioimaan kahvilassa. Taitotaso 0-A1 . 

13608S    Espanja II – Palkitseva perfekti, 
hybridiopetus 
 Maanantaisin klo 17.35–18.55 6.9.-13.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kertauksen kautta kohti uusia asioita. Älä luule, että olet ainoa, joka on 
vain suunnitellut kertaamista kesän aikana. ¡Fantástico! 1 -kirjan loppu-
osa (jatkamme kappaleesta 7) antaa eväät ostosten tekoon ja matkai-
luun. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena, jolloin tunnille voi osallistua 
joko luokassa tai etäyhteyden avulla. Taitotaso A1. 

13610S    Espanja III A – Saavillinen sanastoa, 
hybridiopetus 
 Tiistaisin klo 17–18.15 7.9.-7.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opitaan paljon hyödyllistä sanastoa arkipäivän tilanteita varten. Aloitam-
me Fantástico 2- kirjan, jonka ensimmäiset kappaleet pitävät sisällään 
asumiseen ja ostosten tekoon liittyvää sanastoa. Kurssi toteutetaan 
hybridiopetuksena, jolloin tunnille voi osallistua joko luokassa tai etäyh-
teyden avulla. Taitotaso A1. 

13612S    Espanja III B – Saavillinen sanastoa, 
hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 11–12.15 8.9.-8.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

13614S    Espanja IV – Pulppuavaa puhetta, 
hybridiopetus 
 Tiistaisin klo 12–13.15 7.9.-7.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 ¡Fantástico! 2 -kirjan loppuosassa, kpl 7-12, kartutetaan ennen kaikkea 
sanavarastoa. Kielioppikoukeroiden lisäksi vahvistetaan suullista 
kielitaitoa. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena, jolloin tunnille voi osal-
listua joko luokassa tai etäyhteyden avulla. Taitotaso A2. 

13616S    Espanja V A – Aikamuotoahdistus, 
hybridiopetus 
 Maanantaisin klo 16.15–17.30 6.9.-13.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Aloitamme ¡Fantástico! 3 -kirjan ja ihmettelemme espanjan imperfektin 
ja preteritin eroja rauhalliseen tahtiin ja harjoittelemme asioiden kerto-
mista menneisyydessä. Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena, jolloin 
tunnille voi osallistua joko luokassa tai etäyhteyden avulla. Taitotaso A2. 
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13604S Matkailuespanjaa aloittelijoille 
 Tiistaisin klo 15.40–16.55 7.9.-7.12. (22 t)    
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e.
 Tervetuloa tutustumaan kieleen ja kulttuuriin! Kurssi sopii hyvin espan-
jankieliseen maahan matkustamista suunnittelevalle, joka haluaa oppia 
hyödyllistä sanastoa ja fraaseja matkan eri vaiheisiin. Kirja De Viaje.
Taitotaso 0-A1.
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13618S    Espanja V B – Aikamuotoahdistus, 
hybridiopetus 
 Tiistaisin klo 18.20–19.35 7.9.-7.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

13620S    Espanja VI – Veikeät verbimuodot, 
hybridiopetus 
 Torstaisin klo 17.35–18.50 9.9.-9.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jatkamme ¡Fantástico! 3 -kirjaa kpl:sta 7. Preteritin ja imperfektin käyttö 
on jo hieman tuttua, mutta työsarkaa riittää niissä vielä. Kurssi toteute-
taan hybridiopetuksena, jolloin tunnille voi osallistua joko luokassa tai 
etäyhteyden avulla. Taitotaso B1. 

13622S    Espanja VII A – Ahdistuksen alasajo, 
hybridiopetus 
 Maanantaisin klo 18.55–20.10  6.9.-13.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Hurtilla huumorilla höystetty kurssi, jossa aikamuodot eivät enää 
ahdista. Sopii myös opiskelijoille, jotka ovat jo opiskelleet preteritiä ja 
imperfektiä ja haluavat kerrata sitä. Kirjana Español Dos, kpl:sta 5. 
Kurssi toteutetaan hybridiopetuksena, jolloin tunnille voi osallistua joko 
luokassa tai etäyhteyden avulla. Taitotaso B1. 

13624S    Espanja VII B – Ahdistuksen alasajo, 
hybridiopetus 
 Tiistaisin klo 13.20–14.35 7.9.-7.12. (22 t)   
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

13626TS    Espanja IX – Los secretos del 
subjuntivo 
 Torstaisin klo 16.15–17.30 9.9.-9.12. (22 t)       
 Opistotalo: Bärsoosi, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Soila Kiviluoto.     Kurssimaksu 48 e.  
 El curso es para los que ya han estudiado los tiempos pasados y qui-
eren saber más del subjuntivo y sus múltiples usos. Las clases se dan 
en español. Usamos el libro Avanzamos, pero cada vez hay conversa-
ciones también. Nivel B2. 

 Italia 

    13650S    Italia I A –  intensiivinen alkeiskurssi 
 Maanantaisin ja torstaisin klo 17–18.30 6.9.-28.10 (32 t)   
 Porin Lyseo: luokka 163, Annankatu 5           @           
 Johanna Toiviainen.     Kurssimaksu 36 e.   
 Tervetuloa opiskelemaan kielen alkeita ja tustumaan 
italialaiseen kulttuuriin! Käymme läpi matkailuun ja jokapäiväiseen 
elämään liittyviä aihepiirejä, kuten kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa 
asioimista. Lisäksi opimme esittäytymään sekä kertomaan itsestä. Kirja 
Si parte! 1. Taitotaso 0.
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuori-
sopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 13650NS alkaa 1.9. 
klo 8.  

13652EHS    Italia I B – alkeiskurssi etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 8.9.-1.12. klo 
18–19.30 (24 t)   
 Satu Holmberg.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Tervetuloa opiskelemaan alkeita sekä tutustumaan italialaisiin tapoihin 
ja Italian kulttuuriin! Opit kielen perusrakenteita, mm. esittelemään 
itsesi. Kirja Si parte! 1. Taitotaso 0. Lisätietoa netissä. 

13654ES    Italia II etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9.-30.11. klo 
18–19.30 (24 t)   
 Satu Holmberg.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa jatkamaan italian opiskelua sekä tutustumaan maan tapoihin 
ja kulttuuriin! Kurssi sopii italiaa noin vuoden lukeneille. Kirja Si parte! 1, 
kpl:sta 7. Taitotaso A1. 

13656S    Italia IV 
 Tiistaisin klo 17–18.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Aino Kärrylä.     Kurssimaksu 32 e. 
 Italiaa kolme vuotta opiskelleille. Opitaan kertomaan menneistä tapahtu-
mista ja syvennetään aiemmin opittua. Aiheina mm. koti, ruoka, matkai-
lu, harrastukset ja kulttuuri. Kirja Si parte! 2, kpl:sta 6. Taitotaso A2. 

 Ranska 

  13660HS    Ranska I – intensiivinen alkeiskurssi 
 Maanantaisin ja torstaisin klo 18.40–20.10 6.9.-28.10. 
(32 t)       
 Porin Lyseo: luokka 163, Annankatu 5 @
 Johanna Toiviainen.     Kurssimaksu 36 e / 18 e (katso s. 5). €
 Tervetuloa opiskelemaan kielen alkeita ja tutustumaan ranskalaiseen 
kulttuuriin! Käymme läpi matkailuun ja jokapäiväiseen elämään liittyviä 
aihepiirejä, kuten kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa asioimista. Li-
säksi opimme esittäytymään sekä kertomaan itsestä. Kirja C’est parfait! 
1. Taitotaso 0. 

13662S    Ranska II 
 Maanantaisin klo 16.15–17.30  6.9.-13.12. (22 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Tanja Hiekkapelto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa opiskelemaan arkielämän ranskaa ja tutustumaan ranska-
laiseen kulttuuriin. Kurssi sopii ranskaa n. vuoden lukeneille. Kirja C’est 
parfait! 1, kpl:sta 7. Taitotaso A1. 

13664S    Ranska III 
 Maanantaisin klo 17.45–19 6.9.-13.12. (22 t)       
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Tanja Hiekkapelto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa opiskelemaan arkielämän ranskaa ja tutustumaan ranskalai-
seen kulttuuriin. Kurssi sopii ranskaa pari vuotta lukeneille. Kirja C’est 
parfait! 2. Taitotaso A2. 

13666S    Ranska V 
 Torstaisin klo 17–18.30 9.9.-2.12. (24 t)       
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Aino Kärrylä.     Kurssimaksu 32 e. 
 Noin neljä vuotta opiskelleille. Sopii myös kertauksena ”kouluranskan” 
(3-5 v.) hallitseville. Tutustutaan ranskankieliseen kulttuuriin ja Ranskan 
eri alueisiin, aihepiireinä muun muassa harrastukset ja matkailu. Kirja 
C'est parfait! 3, kpl:sta 5. Taitotaso B1 

13668S    Francais avec Ana 
 Tiistaisin klo 14–15.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ana Poljak Klaric.     Kurssimaksu 37 e. 
 Ce cours de langue française est dédié à la pratique du français à 
l’oral, à l’apprentissage du vocabulaire et du français parlé, à la lecture 
d’articles de presse ainsi qu’aux débats et discussions sur divers thè-
mes d’actualité.  Le matériel est inclus au prix du cours. Niveau B2. 

13670S    Le francais autour des fi lms 
 Keskiviikkoisin 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. klo 17–18.30 
(12 t)    
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ana Poljak Klaric.     Kurssimaksu 20 e. 
 Kevyt ranskan keskustelukurssi kaikille ranskaa ymmärtäville. Tasosi ei 
tarvitse olla korkea, jotta voit liittyä seuraamme nauttimaan ranskankieli-
sistä elokuvista, joita syksyn mittaan katselemme 2-3 kappaletta. 
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13672S    Club de Lecture 
 Keskiviikkoisin 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11. ja 1.12. klo 18.45–
19.45 (8 t)    
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ana Poljak Klaric.     Kurssimaksu 16 e. 
 Dans ce cours, nous allons partager le goût de la lecture tout en dé-
couvrant et nous approchant de la langue française. L'objectif du cours 
est de lire 2 livres contemporaines du XXème siècle et en aborder la 
discussion en français ou en fi nnois. L'aventure littéraire pour appren-
dre lequel des livres proposés vont devenir votre propre coup de cœur 
commence avec Le Petit Prince et La premières gorgée de la bière et 
autres plaisirs minuscules. 

 Venäjä 

  13680HS    Venäjä 1 – alkeiskurssi 
 Torstaisin klo 18.45–20.15 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Tutustut venäjän kielen kyrillisiin aakkosiin. Opetellaan yksityiskohtai-
sesti ääntämään yksittäisiä äänteitä ja sanoja. Opit myös tervehtimään 
ja esittäytymään. Kirja Pora! 1. Käytetään myös opettajan laatimaa 
lisämateriaalia. Taitotaso 0. 

13682S    Venäjä 2 
 Maanantaisin klo 18.45–20.15  6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opitaan asioimaan ja tilaamaan sekä kahvilassa että ravintolassa. 
Kielirakenteissa opitaan nykyajan verbit ja niiden käyttötilanteet. Kurssi 
sopii venäjää 1–2 vuotta opiskelleille. Kirja Pora! 1, kappaleet 4 ja 5. 
Käytetään myös opettajan laatimaa lisämateriaalia. Taitotaso 0-A1. 

13684S    Venäjä 3 
 Tiistaisin klo 18.45–20.15 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opitaan asioimaan hotellissa ja pärjäämään erilaisissa matkailutilanteis-
sa. Kielirakenteissa käsitellään genetiivi-sijamuotoa ja verbejä preteriti-
muodossa. Kirja Pora! 1, kappale 7. Käytetään myös opettajan laatimaa 
lisämateriaalia. Taitotaso A1. 

13686S    Venäjä 4 
 Tiistaisin klo 17–18.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opit kertomaan vapaa-ajan suunnitelmistasi ja ehdottamaan ystävällesi 
vapaa-ajan viettoa (teatteri, konsertti, näyttely, urheilu). Käsitellään СЯ-
verbejä. Kirja Saljut! 1, kpl:sta 9 eteenpäin. Taitotaso A1. 

13688S    Venäjä 5 
 Torstaisin klo 17–18.30 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Käsitellään säätä ja harrastuksia. Kielirakenteissa laajennetaan aikai-
sempaa käsitystä instrumentaali-sijamuodosta ja opitaan uutena asiana 
datiivi-sijamuoto. Kirja Saljut! 1, kpl:sta 11 eteenpäin. Taitotaso A1. 

13690TS    Venäjä 6 
 Maanantaisin klo 15.30–17 6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 48 e.  
 Aiheena on terveys (vaivat, lääkärin vastaanotto, ihmisen anatomia ja 
terveelliset elämäntavat). Kirja Saljut! 2, kpl:sta 3 eteenpäin. Taitotaso 
A2. 

13692TS    Venäjä 7 
 Maanantaisin klo 17.05–18.35  6.9.-29.11. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 48 e.         
 Aiheena on ajanvietto (maalla, mökillä, luonnossa). Kielirakenteissa 
käsitellään liikeverbejä ja niiden käyttötilanteita. Kirja Saljut! 2, kpl:sta 4 
eteenpäin. Taitotaso A2. 

13694HS    Venäjää puhumaan 
 Keskiviikkoisin klo 17.15–18.45 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e / 16 e (katso s. 5). €
 Aiheena on venäläiset juhlat ja niiden tunnuspiirteet. Kielirakenteissa 
käsitellään monikkomuotoja erilaisissa sijamuodoissa. Kirja Saljut! 2, 
kpl:sta 8 eteenpäin. Taitotaso B1/B2. 

13696S    Venäjän kirjallisuus 
 Keskiviikkoisin klo 18.45–20.15 8.9.-1.12.   (24 t)   
 Opistotalo: Puruaari, Gallen-Kallelankatu 14   @
 Vera Haimi.     Kurssimaksu 32 e. 
 Luetaan ja käännetään sanakirjaa käyttämällä venäläisen kirjallisuuden 
klassikoita alkukielellä. Jatketaan Ivan Turgenevin teoksen Aattona 
(1860) lukemista. Taitotaso B2. 

 Viro 

  13700S    Viro II 
 Torstaisin klo 16.30–18 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kairi Rintanen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tere! Kuidas läheb? Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka olet aiemmin 
vähän tutustunut viron kieleen. Opimme puhumaan itsestämme ja 
pärjäämään Viron matkalla. Kirja Meie Keelesild kpl:sta 10 ja opettajan 
oma materiaali. Taitotaso A1. 

13702S    Viron keskustelukurssi 
 Torstaisin klo 18.10–19.40 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Kairi Rintanen.     Kurssimaksu 37 e. 
 Liitu meie kursusega kui soovid parandada oma eesti keele oskust. 
Loeme uudiseid, vaatame saateid ja räägime erinevatel teemadel ainult 
eesti keeles. Kursus sobib meiega varem õppinud õppijatele ja uutele 
õppijatele, kes soovivad rohkem kuulda eesti keelt. Meil on lõbus. Aega-
jalt on meil üllatuskülalisi. Liitu sinagi! Kasutame õpetaja materjali. 

 Japani 

    13710S    Japani I – alkeiskurssi 
 Keskiviikkoisin klo 18.40–20.10 8.9.-27.10. (16 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14     @          
 Tomie Cho.     Kurssimaksu 28 e.  
 Opitaan kieltä käytännön tilanteista käsin. Harjoitellaan erilaisia 
puhetilanteita tapakulttuuriakaan unohtamatta. Perehdymme hiragana-
merkkeihin. Kirja Takako Karppisen Japanin kielen alkeet 1. Taitotaso 0. 
Kokoontuminen myös syyslomalla 27.10.
Porilaiset yläkoululaiset voivat osallistua tälle kurssille maksutta (nuori-
sopassietu). Ilmoittautuminen nuorisopassikurssille 13710NS alkaa 1.9. 
klo 8. 

13712S    Japani II 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-27.10. (16 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Tomie Cho.     Kurssimaksu 28 e. 
 Kurssi on jatkoa alkeiskurssille ja sopii niille, jotka ovat opiskelleet alkei-
ta jonkin verran. Perehdymme kanji-merkkeihin. Kirja Takako Karppisen 
Japanin kielen alkeet 1, kpl 8. Taitotaso A1.1. Kokoontuminen myös 
syyslomalla 27.10. 

13714S    Japani III 
 Maanantaisin klo 17–18.30 6.9.-25.10. (16 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Tomie Cho.     Kurssimaksu 28 e. 
 Kurssi sopii niille, jotka ovat opiskelleet japanin alkeita jonkin verran. 
Perehdymme kanji-merkkeihin. Kirjana Takako Karppisen Japanin kie-
len alkeet 1, kpl 14. Taitotaso A1.2. Kokoontuminen myös syyslomalla 
25.10. 
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13716S    Japani IV 
 Maanantaisin klo 18.40–20.10  6.9.-25.10. (16 t)   
 Opistotalo: Loora, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Tomie Cho.     Kurssimaksu 28 e. 
 Kurssi sopii niille, jotka ovat opiskelleet japanin alkeita jonkin verran. 
Perehdymme kanji-merkkeihin. Kirja Takako Karppisen Japanin kielen 
alkeet 1, kpl 20. Taitotaso A1.3. Kokoontuminen myös syyslomalla 
25.10. 

 Muut kielet 

  13720S    Nykyheprean alkeiskurssi 
 Tiistaisin klo 18.40–20.10 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Maija Jokitalo.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustumme alkeista alkaen heprean kieleen ja sen kirjoitussysteemiin. 
Opettelemme kirjaimet ja vokaalimerkit, minkä jälkeen opettelemme 
lukemaan hepreaksi. Jatkamme kielen rakenteiden opiskelulla. Teemme 
runsaasti harjoituksia. Opimme kielen käyttöä arjen tilanteissa. Opimme 
lyhyitä dialogeja sekä lyhyiden, arkielämän tekstien kirjoittamista. Käy-
tämme suomenkielistä kirjaa Lea Lyytikäinen, Itzhak Gamzu: Opi Hep-
raa! Nykyheprean oppikirja. 2. painos. Lisäksi opettajan oma materiaali. 

13722ES    Norjan alkeiskurssi etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaisin 9.9.-2.12. klo 18.30–20 
(24 t)   
 Pekka Toivonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi soveltuu aloittelijoille. Pääpaino keskustelussa, luetun ja kuullun 
ymmärtämistä unohtamatta. Opimme mm. kertomaan itsestämme ja 
mielenkiinnon kohteistamme sekä ymmärtämään yksinkertaisia keskus-
teluja norjaksi. Kirja Ny i Norge (Fagbokforlaget) ja ekstramateriaalia 
sähköisesti. Taitotaso 0-A1. 

13724TS    Unkarin jatkokurssi 
 Tiistaisin klo 18.40–20.10 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Kinga Bodor.     Kurssimaksu 48 e. 
 Opiskelemme kielen perusasioita ja tutustumme unkarilaiseen elämään. 
Käytännönläheisten keskusteluharjoitusten kautta kartutamme sana-
varastoamme ja ilmaisemme itseämme kirjoittaen. Kertauksen jälkeen 
jatkamme kirjaa Unkaria helposti 2, kappaleesta 8. Szeretettel várunk 
mindenkit! Taitotaso A2.  

 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA  
 Taitotasot:
Trappu 0: Ossaaks avat tietokonet? – Opetellaa yhres! Tästä on 
hyvä aloittaa, vaikka et olisi koskaan tietokonetta tai älylaitetta avan-
nutkaan. Etukäteen ei tarvitse tietää laitteista yhtään mitään. Rikikaverit 
mukana ohjaamassa kursseilla, tule rohkeasti mukaan!
Trappu 1: Osaathan jo avata laitteesi ja sulkea sen? Jatketaan mat-
kaa tietotekniikan maailmaan! Tuo kaveri mukanasi tai tutustu opiskelu-
kavereihin. On helpompi löytää vastauksia yhdessä ja mieleenkin asiat 
jäävät paremmin, kun tutkitaan rauhassa useampaan kertaan.
Trappu 2: Oletko jo käyttänyt laitettasi jonkin verran itsenäisesti 
tai ohjatusti, esim. soittanut puheluita ja lähettänyt tekstiviestejä?
Tiedät, mikä on käyttäjätilisi, ja osaat päivittää laitteesi. Syvennetään 
aiemmin opittua ja opiskellaan lisää. Myös täällä on ystävien apu tukena 
ja suoritetaan paljon oppimista tukevia harjoituksia. 

 Opitaan yhdessä 

Katso yleisötilaisuudet sivulla 6:

Digiklinikka perjantaisin 17.9.-3.12. klo 13-14.30
Hinta 5 e / käynti

Miten voin värittää mustavalkoisia kuvia? Torstaina 7.10. klo 12.30-14 

15573S   Teamsin perusteet opiskelijoille, 
hybridiopetus 
 Suvi Soukki-Laine.     Ei kurssimaksua.   @
 Opetellaan yhdessä Teamsin peruskäyttöä. Saat taidot, joilla voit osal-
listua jatkossa etäopetukseen. Samalla saat myös tietoa syksyn tieto- ja 
viestintätekniikan kurssitarjonnasta. 
Ilmoittaudu mukaan yhteen tai useampaan maksuttomaan työpajaan. 
Pajoissa on sama sisältö.  Voit osallistua joko etäyhteydellä tai opistota-
lon Plakkari-luokassa.
• Ma 30.8. klo 12-13.30
• Ti 31.8. klo 15-16.30
• Ke 1.9. klo 12-13.30
• To 2.9. klo 15-16.30 

    15517ES    Praatataan yhres: Keskustellaan 
etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaisin 16.9., 30.9., 14.10., 
4.11., 18.11. ja 2.12. klo 12.30–14 (12 t)   
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e. 
 Keskustellaan kaikesta maan ja taivaan välillä ja samalla harjoitellaan 
Teamsin käyttöä. Voit ehdottaa aihetta keskustelulle tai tulla tapaamaan 
tuttuja ja uusiakin ystäviä netin välityksellä. (Trappu 1) 

Tule mukaan 
rikikaveritoimintaan!

R ikikaveri on vertaisohjaaja kansalaisopiston tieto- ja viestin-
tätekniikan kursseilla. Rikikaverina osallistut maksutta kan-
salaisopiston tietotekniikkakursseille – opit lisää, ohjaten 

samalla muita osallistujia!

Tervetuloa mukaan kouluttautumaan digitukihenkilöiksi! Koulutus-
tilaisuuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Ensimmäinen 
tilaisuus on torstaina 2.9. kello 9.30-11. Koulutus jatkuu myös 
keväällä 2022. Rikikavereilla on koulutusten myötä mahdollisuus 
suorittaa valtakunnallinen Tieken ylläpitämä T2 – Digiosaaja 
-osaamismerkki, josta saat todistuksen.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja Suvi Soukki-
Laine puh. 044 701 5994.

Osuvat taidot -osaamismerkistön rakennekuva, jonka tekijä on 
Osuvat taidot -hanke, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-
EiKaupallinen-EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.
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 Peruskurssit 

 Aktiivikortti ei käy tieto- ja viestintätekniikan peruskursseihin.  

  15501S    Onko koneellani vanha 
käyttöjärjestelmä? 
 Maanantaina 13.9. ja 20.9. klo 12.30–14 (4 t)       
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 20 e. 
 Mikä käyttöjärjestelmä laitteessani on? Onko se vielä Windows 7 tai 8? 
Onko se jo jäänyt vanhaksi? Mitä voin tehdä? Miksi pitäisi tehdä jotain? 
Mietitään asia kuntoon kaikkien tietoteknisten laitteiden osalta (älypuhe-
lin, tabletti ja perinteinen tietokone). (Trappu 0) 

   15505AS    Aloittelijan kurssi: Tietokone 
 Maanantaisin klo 15.30–17 27.9.-8.11. (12 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Perehdytään tietokoneen käyttöön alusta alkaen rikikaverin kanssa. 
Opitaan avaamaan ja sulkemaan kone oikein, opitaan käyttämään 
selainta, päivittämään kone, tarkastellaan asetukset kuntoon ja käydään 
läpi tietoturva-asioita. (Trappu 0) 

   15507AS    Uuden laitteen hankinta 
 Keskiviikkona 15.9. ja 22.9. klo 13.30–15 (4 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 20 e  15 e. €  
 Mitä tarvitsee tietää, kun olen hankkimassa uutta tietokonetta, tablettia 
tai puhelinta? Käsitellään hankkimiseen liittyviä perusasioita. Mietitään, 
mistä laitteiden hinta koostuu ja mitä tarvitsen, jotta laite on käyttökel-
poinen. (Trappu 0) 

   15529HS    Etäohjelmien peruskäyttö, 
hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 9.30–11  15.9.-29.9. (6 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e / 12 e (katso s. 5). €  
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Viimeinen kerta pidetään kokonaan etänä. Etäohjelmia on 
useita esimerkiksi Teams, Google Meet ja Zoom. Perusperiaate on kui-
tenkin sama ja useat toiminnot samankaltaisia. Tutustutaan lähemmin 
Teams-ohjelmaan sekä Googlen Meettiin. Löydetään peruskuvakkeet ja 
ominaisuudet kuten jakaminen, keskustelu ja videon näyttäminen. Tu-
tustutaan, miten ulkoiset laitteet kuten webkamera ja mikrofoni saadaan 
toimimaan ohjelman kanssa. (Trappu 1) 

   15541AS    Tietokoneen käytön peruskurssi 
 Perjantaisin klo 15–16.30 1.10.-26.11. (16 t)       
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 36 e  27 e. €  
 Tutustutaan alkeista lähtien älypuhelimen ja tietokoneen peruskäyttöön. 
Jokaisella kerralla oma teemansa. Tutuiksi tulevat niin sähköpostin käyt-
tö, kansioiden luonti ja käsittely, kuvien käsittely ja laitteiden päivitys. 
Lisätietoa netissä. (Trappu 0) 

   15547AS    Tietotekniikan perusteet ja Ifolor-
kuvakirjan luominen Laviassa 
 Torstaisin klo 17–18.30 16.9.-2.12. (22 t)   
 Riuttala-Mustajoen kylätalo, Kullaantie 302 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 45 e  34 e. €  
 Käsiteltäviä teemoja mm. tiedostojen ja kansioiden hallinta, pilvipalvelut, 
tietoturva, kuvien muokkaus ja kuvakirjan laatiminen Ifolor-ohjelmalla. 
Lisätietoa netissä. (Trappu 1)  

   15551S    Koneeseen kadonnutta, hybridiopetus 
 Maanantaisin 13.9. ja 20.9. klo 15.30–17 sekä 27.9. ja 4.10. klo 
12.30–14 (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Tiedostoja, kuvia ja muita tärkeitä asioita tuntuu hukkuvan tieto-
koneen syövereihin, Mistä voisin löytää ne, kun ne menevät hukkaan? 
(Trappu 1) 

   15615AS    Tietokone tutuksi verkkaiseen 
tahtiin (Windows 10) 
 Maanantaisin klo 9–11.15 6.9.-29.11. (36 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 52 e  39 e. €  
 Tutustutaan hyvin rauhallista tahtia tietokoneeseen ja sen käyttöön 
aivan alusta alkaen. Hiiri ja näppäimistö sekä tietokoneen perushallinta 
tulevat tutuiksi. Harjoitellaan hiukan tekstin kirjoittelua ja muokkausta. 
Tallennetaan, avataan ja tulostetaan. Tutustutaan internetin eli netin 
peruskäyttöön ja sen erilaisiin palveluihin. Jos haluat käyttää kurssilla 
omaa konettasi, siinä pitää olla Windows 10 ja Internetin käyttöä varten 
joko oma "mokkula" tai WLAN-yhteysmahdollisuus. (Trappu 1) 
   
 Kertaus- ja jatkokurssit 

 Aktiivikortti ei käy tieto- ja viestintätekniikan kertaus- ja 
jatkokursseihin.  

  15535S    Verkkolaitteet kotikäytössä 
 Tiistaisin klo 14.30–16 2.11.-23.11. (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Millainen laite minulla on verkkoa varten kotona käytettävissä? Miten 
toimia, jos laitteelle tulee jokin häiriö? Onko verkkoni turvallinen? Miten 
voin jakaa verkkoa puhelimeltani tabletille tai tietokoneelle? (Trappu 2) 

   15539HS    Microsoft PowerPoint – 
esitysgrafi ikka tehokäyttöön, hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 16.15–17.45 17.11.-8.12. (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e / 12 e (katso s. 5). €  
•  Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 

Teams). Uudet ominaisuudet Offi  ce 365 PowerPointissa
• Online version käyttö, PowerPointin yhtäaikainen käyttö asiakirjoissa
• Diat ja niiden käsittely
• Esittäjä- ja itsenäinen esitys
• Kuvan, videon, tai äänen lisääminen diaan
• Kaavion tai taulukon lisääminen diaan
• Animaatiot ja siirtymiset diaan, muut piirto-ominaisuudet
Kurssiin sisältyy paljon harjoittelua, jonka avulla uusiin ominaisuuksiin 
on helppo tutustua. (Trappu 2) 

   15609S    Missä tallennetut tiedostosi ovat? 
(Windows 10) 
 Perjantaisin klo 12–14.15 10.9.-8.10. (15 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e. 
 Harjoitellaan eri käyttötilanteissa kansiojärjestelyn tekemistä ja tiedosto-
jen ohjaamista talteen oikeisiin kansioihin. Myös avaamista (esiin otta-
mista) harjoitellaan eri käyttötilanteissa, samoin kopiointia ja siirtämistä. 
Harjoitellaan myös hukkaan livahtaneen tiedoston etsimistä. Keskeinen 
työkalu on Windowsin Resurssienhallinta. (Trappu 1) 

   15611HS    Ohjelmoinnin (koodauksen) alkeet 
 Perjantaisin klo 12–14.15 5.11.-3.12. (15 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e / 18 e (katso s. 5). €  
 Tutustutaan lausekieliseen ohjelmointiin ihan alusta alkaen. Muuttujien 
käsittely, lausekkeet, toistorakenteet, ehtorakenteet, kirjastomoduulit, 
testailu ja korjailu tulevat tutuiksi. Käytämme Windows10 -koneita, joihin 
on asennettu ilmainen Python-ohjelmointijärjestelmä. Se on helppo 
asentaa kotonakin. Oppimateriaali sisältyy kurssimaksuun. (Trappu 2) 

   15613S    Ilmaisen OpenOffi cen uudet tuulet 
(Windows 10), hybridiopetus 
 Perjantaisin klo 9–11.15 10.9.-8.10. (15 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Monien hiukan tuntema ilmainen toimisto-ohjelmisto on muutta-
nut vuosia sitten nimekseen LibreOffi  ce. Siihen on tullut vuosien varrella 
lisää mahdollisuuksia. Se sisältää kelpo tekstinkäsittelyn, taulukkolas-
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kennan ja esitysgrafi ikan. Tutustutaan niihin (eniten tekstinkäsittelyyn). 
LibreOffi  ce osaa lukea ja tallentaa kaupallisen Microsoft Offi  cen tiedos-
toja. Luokan tietokoneissa on LibreOffi  ce. (Trappu 1) 

   15617AS    Sujuvampaa tietokoneen käyttöä 
(Windows 10), hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 12–14.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 52 e  39 e. €  
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Harjaannutaan monipuolisempaan tietokoneen käyttöön ja 
hyödyntämiseen. Haetaan tiedostojen ja kansioiden hallintaan lisää ru-
tiinia. Tiedonsiirto ohjelmien välillä tulee tutummaksi ja samalla saadaan 
paremmin hallintaan monen ikkunan kanssa työskentely. Pohditaan ja 
tarkistetaan laitteistoa ja turvaohjelmia. Sähköposti otetaan monipuoli-
seksi apulaiseksi. Lisätietoa netissä. (Trappu 2) 
   
 Älypuhelin- ja tablettikurssit 

  15503AS    Aloittelijan kurssi: Älypuhelin tai 
tabletti 
 Tiistaisin klo 12.30–14 14.9.-5.10. (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e  18 e. €  
 Perehdytään älypuhelimen ja tabletin käyttöön alusta alkaen rikikaverin 
kanssa. Opitaan soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin, opitaan 
lähettämään tekstiviesti ja vastaamaan tulleeseen viestiin. Jokaisella 
oppilaalla on oma rikikaveri, joka neuvoo kädestä pitäen oman laitteen 
peruskäytön ensimmäiset askeleet. (Trappu 0) 

   15509AS    Älypuhelimen peruskurssi 
 Keskiviikkoisin klo 13.30–15 6.10.-17.11. (12 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Perehdytään älypuhelimen käyttöön tarkemmin: puheluiden, tekstiviesti-
en ja yhteystietojen moninaiset ominaisuudet, käyttäjätilit ja niiden käyt-
tö, tärkeät asetukset, päivitykset puhelimeen sekä tietojen varmuusko-
piointi, Käytetään Android-älypuhelinta, mutta opetusta annetaan myös 
muille älypuhelinmalleille. (Trappu 1) 

   15511AS    Tabletin peruskurssi 
 Tiistaisin klo 12.30–14 12.10.-23.11. (12 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Opetellaan perusasiat: tärkeät asetukset, päivitykset, käyttäjätilit ja 
niiden käyttö, puhelut tabletilla, viestit tabletilla, yhteystiedot ja tietojen 
varmuuskopiointi. Käytetään Android-tablettia, mutta opetusta annetaan 
myös muillekin tableteille. Opistolla on tarjolla Android-tabletteja opiske-
luun niille, joilla omaa tablettia ei vielä ole. (Trappu 1) 

   15519AS    Applen laitteiden perusteet (iPhone 
ja iPad) 
 Keskiviikkoisin klo 10.30–12 6.10.-17.11. (12 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Perehdytään Applen laitteiden käyttöön: puhelut, viestit, netin käyttö, 
sähköposti, yhteystiedot, käyttäjätilit, tärkeät asetukset, AppStore ja li-
sää ohjelmista. Käytetään iPad-tablettia ja iPhone-puhelinta. (Trappu 1) 

   15531S    Tabletin jatkokurssi, hybridiopetus 
 Tiistaisin klo 12.30–14 30.11.-14.12. (6 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Saadaan niksejä nopeaan ja monipuoliseen käyttöön. Mitä 
kaikkea tabletilla voikaan tehdä? Ohjelmien asennus, poisto ja halu-
amiesi ohjelmien käyttö. Kuvien ottaminen ja kuvankäsittely tabletilla. 
Karttasovellusten käyttö ilman nettiyhteyttä ja äänikirjat sekä netti-TV. 
(Trappu 2) 

   15533S    Älypuhelimen jatkokurssi, 
hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 13.30–15 24.11.-8.12. (6 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Miten asioita voi tehdä helpommin? Niksejä nopeaan ja 
monipuoliseen puhelimen käyttöön. Tutkaillaan, mitä kaikkea puheli-
mella voikaan tehdä. Pitääkö olla ohjelmistoguru saadakseen kaiken irti 
laitteestaan? Kuvien ottaminen ja kuvankäsittely puhelimella, karttaso-
vellusten käyttö ilman nettiyhteyttä ja äänikirjat sekä netti-TV. (Trappu 2) 

   15537S    Applen laitteiden jatkokurssi (iPhone 
ja iPad), hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 10.30–12 24.11.-8.12. (6 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Tabletin tai älypuhelimen tehokkaampaan käyttöön niille, jotka 
hallitsevat jo perusasiat, mutta haluavat laajentaa osaamistaan laitteen 
käytössä. Tutustutaan karttapalveluihin, navigointiin, tiedon jakamiseen, 
kalenteriin, sähköpostiin, oletusohjelmiin sekä erikseen ladattaviin ohjel-
miin. Käytetään iPad-tablettia ja iPhone-puhelinta. (Trappu 2) 
   
 Kuvankäsittely 

  15523S    VHS-kasetit digimuotoon 
 Keskiviikkoisin klo 15.30–17 15.9.-13.10. (10 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e. 
 Muunnetaan vanhoja VHS-kasetteja DVD-muotoon, joka voidaan 
tallentaa itselle sopivaan muotoon (DVD, muistitikku tai pilvipalvelu). 
Jokainen oppilas tuo oman VHS-kasetin. Käydään läpi periaatteet ja 
jatko-ohjeet. Filmejä voi muokata Windows 10 -videoeditorilla sekä 
VLC-ohjelmalla, joka on ilmainen netistä saatava työkalu. (Trappu 2) 

   15525S    Skannaa ja väritä vanhat valokuvasi 
 Maanantaisin klo 12.30–14 15.11.-29.11. (6 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Käytetään vanhoja mustavalkoisia valokuvia, joihin joko lisätään värejä 
tai palautetaan värit. Skannataan paperikuvat tietokoneelle. Ohjelma-
na käytetään ilmaista Gimp 2.10 -ohjelmaa. Jos tätä ei vielä itsellä 
ole, asennetaan se ensimmäisellä kerralla. Opetellaan ensisijaisesti 
palauttamaan kuvaan tehosteita, mutta maalataan myös värejä, jolloin 
saadaan hyviä taiteellisia efektejä aikaan. Näistä saa myös nättejä 
joulukortteja tai vaikka lahjan ystävälle. (Trappu 2) 

   15601S    Vanhatkin valokuvat tietokoneelle! 
 Maanantaisin klo 12–15.15 6.9.-27.9. (16 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e. 
 Kopioidaan (skannataan) vanhoja tai uudempiakin paperikuvia Windows 
10 -tietokoneelle. Kopioidaan kuvia digitaalikamerasta ja kännykästä. 
Harjoitellaan kuvien hallintaa ja muokkausta (Windows 10:n keinoilla). 
Kuvia voi käyttää esimerkiksi sähköpostin liitteenä, tekstin kuvituksessa 
tai kuvakirjan laatimisessa – tai vaikka sosiaalisessa mediassa! Lisätie-
toa netissä. (Trappu1) 

   15603S    Hauskaa ja hyödyllistä kuvien 
muokkausta 
 Maanantaisin klo 12–15.15 4.10.-1.11. (16 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e. 
 Tehdään yksittäisille kuville perusmuokkauksia (rajaus, pienennys, 
punasilmäisyyden vähennys, oikaisu jne.). Kun kuvaan lisätään tekstiä, 
tarvitaan jo tasoja. Tasoja ja aluevalintaa tarvitaan myös, kun kuvaan 
lisätään "pala" toisesta kuvasta. Tutustutaan kuvien tallennusmuotoihin 
ja korjataan hiukan myös värivirheitä. Käytämme GIMP-kuvankäsit-
telyohjelmaa luokan Windows 10 -koneissa. Oppimateriaali sisältyy 
kurssimaksuun. (Trappu 2) 
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   15607S    Kuvakirjan laatiminen tietokoneella, 
hybridiopetus 
 Maanantaisin klo 12–15.15 8.11.-29.11. (16 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 36 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Laaditaan omista tai yhteisistä digitaalisista kuvista kuvakirja 
netistä ladattavalla ilmaisella suunnitteluohjelmalla (jonka voi asentaa 
helposti myös kotona). Kuvia voidaan asetella eri kohtiin, erikokoisina ja 
eri asentoihin sivuille, selitysteksteillä ja valmiilla "koristeluelementeillä" 
varustettuna. Lisätietoa netissä. (Trappu 2) 

 Katso myös: 
Valokuvaus, s. 37 
Graafi nen suunnittelu, s. 35
25504S Joulukortit omista kuvista, s. 52 
   
 Teemakurssit 

  15521HS    Pilvipalvelut hyötykäyttöön, 
hybridiopetus 
 Maanantaisin klo 15.30–17 15.11.-13.12. (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e / 12 e (katso s. 5). €  
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Mikä on pilvipalvelu? Mitä sen käyttö maksaa? Paljonko tilaa 
tarvitsen? Miksi minun kannattaisi ottaa pilvipalvelu käyttöön? Nykyisin 
tiedostoja on jo usealla laitteella puhelimessa, tabletilla ja tietokonees-
sa. Mitä jos haluaisin katsoa samoja kuvia niin tabletilla kuin puhelimes-
sa? Millaisia ominaisuuksia ilmaiset pilvipalvelut tarjoavat? (Trappu 1) 

   15527S    Nauhoita ja kuvita tarinasi, 
hybridiopetus 
 Keskiviikkoisin klo 15.30–17 20.10.-10.11. (6 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Hybridiopetus: Voit halutessasi osallistua etäyhteydellä (Microsoft 
Teams). Kurssi toimii hyvin jatkokurssina VHS-kasetit digimuotoon 
-kurssille (15523S). Ladataan tietokoneelle tarvittavat kuvat sekä teh-
dään nauhoitus äänien osalta käyttäen ilmaisia ohjelmia, jotka voidaan 
ladata opiskelijan tietokoneelle. Halutessaan voi käyttää myös videoita. 
Kun palaset löytyvät tietokoneelta yhdistetään nämä yhdeksi tarinaksi. 
Tutuiksi tulevat myös resurssienhallinta-asiat, kuten tiedostot, kansiot ja 
niiden käyttö. (Trappu 2) 

  
   MUSIIKKI  

 Musiikkiryhmät ja musiikinteoria 

  13802S    Musiikinteorian ja säveltapailun 
alkeet 
 Maanantaisin klo 17–18.30 27.9.-22.11. (16 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Tuija Nyrhinen.     Kurssimaksu 28 e. 
 Matalan kynnyksen kurssi musiikinteoriasta ja säveltapailusta. Opis-
kellaan yleisiä taitoja musiikin perusteista, alkeista lähtien. Opetellaan 
mm. nuotinlukua ja -kirjoitusta, rytmioppia sekä musiikinteoriaa yleisesti. 
Termit kuten sävellaji, asteikko, intervallit, etumerkintä, melodia, tahtilaji 
jne. tulevat tutuksi. Tehdään erilaisia kirjallisia tehtäviä ja kuunteluhar-
joituksia sekä halukkaiden kanssa myös lauletaan harjoituksia. Kurssi 
sopii kaikille eikä kurssille osallistuminen edellytä aiempia opintoja mu-
siikissa. Mukaan muistiinpanovälineet eli nuottivihko, lyijykynä ja kumi. 
Kurssimateriaali sisältyy hintaan. 

   13804S    Bändisoitto A 
 Tiistaisin klo 14.15–15 7.9.-30.11. (12 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Zoltan Karpati.     Kurssimaksu 15 e. 
 Oletko kiinnostunut bändissä laulamisesta ja soittamisesta? Kurssi on 

suunnattu alakouluikäisille tytöille ja pojille. Opettelemme soittamaan 
rumpuja, kitaraa, bassoa, syntikkaa ja lyömäsoittimia. Myös laulajia 
tarvitaan mukaan. Tiedustelut opettajalta puh. 0400 634 062. 

   13806S    Bändisoitto B 
 Tiistaisin klo 15.15–16 7.9.-30.11. (12 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Zoltan Karpati.     Kurssimaksu 15 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 
   
 Laulu 

  13812S    Ankanpoikasesta laulujoutseneksi 
 Maanantaisin klo 16.30–18 6.9.-29.11. (24 t)   
Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1  
 Liisa Johansson.     Kurssimaksu 32 e. 
 Oletko aina halunnut laulaa kuorossa, mutta luulet, että taitosi eivät 
riitä? Liisan leirissä tämä ei haittaa. Kuoro ei järjestä konsertteja, vaan 
harjoituksissa pidetään hauskaa ja samalla opitaan kuorolaulun alkeita. 
Lauletaan suomenkielistä musiikkia, jonka valinnassa kuunnellaan 
kuorolaisten toiveita. 

   13814S    Laulutaidottomien sekakuoro 
 Tiistaisin 7.9., 21.9., 5.10,. 19.10., 2.11., 16.11. ja 30.11. klo 17.30–19 
(14 t)   
 Kaarisillan yhtenäiskoulu, Jokisatamantie 1 
 Johanna Siitari.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tervetuloa laulamaan ryhmään, johon jokainen on tervetullut. Laulam-
me yhdessä kuorolaisten lempikappaleita. Opit myös soittamaan mm. 
rytmimunilla, rytmikapuloilla ja triangelilla. Saat uusia, laulutaidottomia 
kavereita ja hyvinvointisi paranee laulun ja musiikin myötä. 

   13816S    Laulun alkeet A 
 Keskiviikkoisin klo 16.20–17.50 8.9.-1.12. (24 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Tuija Nyrhinen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Aloitteleville harrastajille tarkoitettu ryhmä. Käydään läpi laulun alkeita, 
kuten laulutekniikkaa, eri tyylilajeja ja sävelpuhtautta. Laulamme kappa-
leita yhdessä ja jokaiselle ryhmäläiselle on tarjolla myös henkilökohtais-
ta opetusta. 

   13818S    Laulun alkeet B 
 Keskiviikkoisin klo 17.55–19.25 8.9.-1.12. (24 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Tuija Nyrhinen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   13820S    Laulun jatkoryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 19.30–21 8.9.-1.12. (24 t)   
 Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1 
 Tuija Nyrhinen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Pidemmälle edenneille laulun harrastajille tarkoitettu ryhmä. Käydään 
läpi syvemmin laulutekniikkaa, fraseerausta, tulkintaa sekä eri tyylilajien 
hallintaa. Laulamme kappaleita sekä yhdessä että erikseen. Jokaiselle 
ryhmäläiselle on tarjolla myös henkilökohtaista opetusta. 

   13822S    Toivelaulutuokio keskiviikkoisin 
 Keskiviikkoisin klo 11–12.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Minna Liettyä-Tyni.     Kurssimaksu 32 e. 
 Lauletaan suomenkielistä kansan- ja iskelmämusiikkia. Opiskelijoiden 
omat musiikkitoiveet otetaan huomioon. Aloitetaan alkeista, ei nuotinlu-
ku- eikä laulutaitovaatimuksia. Tervetuloa rohkeasti mukaan laulamaan! 
Kirja Kultainen laulukirja (uusin painos). 

   13824S    Toivelaulutuokio torstaisin 
 Torstaisin klo 10.30–12 9.9.-2.12. (24 t)   
 Opistotalo: Friskaamo, Gallen-Kallelankatu 14 
 Minna Liettyä-Tyni.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 
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   13826S    Toivelaulua ja teatteria 
 Tiistaisin klo 11–12.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Minna Liettyä-Tyni.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jatkoa toivelauluryhmälle. Kurssi, jossa on mahdollisuus laulaa halutes-
saan myös yksinään. 

   13830S    Eläkeläisten sekakuoro 
 Keskiviikkoisin klo 13–14.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Heta Halonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opitaan äänenavausta ja äänenmuodostusta ja lauletaan neliäänisiä 
kuorosovituksia. Opiskellaan nuottiopin tuntemusta. Kuorolla on myös 
esiintymistilaisuuksia. Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat laulajat, erityi-
sesti miehiä toivotaan mukaan. 

   13832S    Sekakuoro Pihlavan laulajat 
 Torstaisin klo 17.30–19 9.9.-2.12. (24 t)   
 Meri-Porin yhtenäiskoulu: Luokka 303 (kulku Mustalammentieltä, ovi 
B1) 
 Marianne Koto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kuorossa kannustetaan yhdessä laulamisen pariin myös uusia kiinnos-
tuneita erilaisten harjoitustapojen avulla. 
   
 Orkesterit 

  13842S    Reposaaren Työväen Soittokunta 
 Tiistaisin klo 18–18.45 7.9.-30.11. (12 t)   
 Satamapuiston harjoitushuone, Satamapuisto 
 Leila Nylund-Kivinen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Haluatko soittaa mukavassa seurassa? Tervetuloa mukaan innostavaan 
ja hauskaan harrastukseen. Lisätietoa opettajalta puh. 040 529 6193. 

   13844S    Viihdeorkesteri Wanha Nuotisto 
 Keskiviikkoisin klo 9–10.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Eeva Lindholm.     Kurssimaksu 32 e. 
 Viihdeorkesteri sopii soittimen käsittely- ja perusnuotinlukutaidot hallit-
seville soittajille. Kaikkien instrumenttien soittajat tervetulleita. Orkesteri 
soittaa monipuolisesti: kevyttä viihdemusiikkia muun muassa operettien 
maailmasta, klassista ja kansanlauluja. Varhainen harjoitusaika sopii 
erityisesti eläkeläisille. Uudet soittajat tervetulleita! 

   13846S    Meri-Porin Soittokunta 
 Keskiviikkoisin klo 18–19.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Kyläsaaren kylätalo, Mörtintie 7 
 Ismo Rinne.     Kurssimaksu 32 e. 
 Työstetään kaikenlaista musiikkia, perinteistä torvimusiikkia sekä jatsah-
tavaa ohjelmistoa. Soittokunnalla on vuosittain muutamia esiintymisiä. 
Tervetuloa uudet, jo soittotaitoiset jäsenet mukavaan ryhmäämme! 
Lisätietoa opettajalta puh. 050 467 9703. 

   13848S    Noormarkun Torvisoittokunta 
 Sunnuntaisin klo 12–13.30 12.9.-5.12. (24 t)   
 Noormarkun Yhtenäiskoulu: Musiikkiluokka, Museotie 12 
 Tauno Wrang.     Kurssimaksu 32 e. 
 Orkesteri toimii pääasiassa seitsikkomusiikki-pohjalta. Uusia soittajia 
otetaan mukaan! 
   
 Soitinmusiikki 

  13850S    Kitaransoitto 
 Ensimmäinen kerta kaikilla (ryhmäjako) ma 6.9. klo 18.15–19
Jatkossa maanantaisin klo 16–19  välisenä aikana 29.11. saakka   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Juha Aitakangas.     Kurssimaksu 30 e. 
 Opiskelijat jaetaan ensimmäisellä kerralla ryhmiin osaamistason mu-
kaan. Opetuskerran pituus on 45 minuuttia. Opiskelija tarvitsee tunneilla 
Kitarakoulu 1 -kirjan (Hal Leonard, suomenkielisestä painos loppu, 
käytetään englanninkielistä) sekä oman kitaran (akustinen tai sähköi-

nen). Alaikäraja on 9 vuotta. Lisäkysymykset voi esittää ensimmäisellä 
kerralla. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

   13852S    Ukulelensoiton jatkokurssi 
 Maanantaisin klo 19.05–19.50  6.9.-29.11. (12 t)   
 Opistotalo: Pörssi, Gallen-Kallelankatu 14 
 Juha Aitakangas.     Kurssimaksu 20 e. 
 Kurssi on tarkoitettu soittajille, joilla on perusteet hallussa. Oma soitin 
mukaan. Alaikäraja 12 vuotta. 

   13854S    Ruosniemen Hanurit, alkeisryhmä 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-29.11. (48 t)   
 Ruosniemen koitto, Ruosniementie 115 
 Satu Salmenaho.     Kurssimaksu 50 e. 
 Aloitetaan harmonikansoiton opiskelu aivan alusta ja edetään noin 1-3 
vuoden harjoittelun jälkeen ensin väli- ja sen jälkeen jatkoryhmään. Al-
keisryhmässä on yksilö- ja ryhmäopetusta, ja opettaja jakaa opiskelijat 
sopiviksi katsomiinsa tasoryhmiin. Kesken kauttakin mukaan voivat tulla 
jo vähän soittoa osaavat. 

   13856S    Ruosniemen Hanurit, väliryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Ruosniemen koitto, Ruosniementie 115 
 Satu Salmenaho.     Kurssimaksu 32 e. 
 Jos opiskelijalla on soittokokemusta ja nuotinlukutaitoa jo entuudes-
taan, katsotaan opettajan kanssa opiskelijalle sopiva ryhmä. Oma soitin 
mukaan. Väliryhmässä soittaminen on ryhmäsoittoa. Uudet opiskelijat 
ovat tervetulleita! 

N oormarkun Torvisoittokunta on Suomen vanhin yhtäjaksoi-
sesti toiminut puhallinorkesteri alkaen vuodesta 1884 ja on 
siitä lähtien soittanut niin sodan kuin rauhan aikana. Tämä 

korona-aika on ollut soittokunnalle kova haaste, sillä puhallinmusiik-
ki samoin kuin kuorolaulukin on ollut lähes pannaan julistettua. Tällä 
hetkellä orkesteri pyrkii toimimaan seitsikkopohjalta mutta ottaa 
mukaan myös muita kuin vaskisoittimia (huilut, klarinetit saksofonit).

Torvisoittokunta harjoittelee Noormarkun yhtenäiskoulun tiloissa 
aina sunnuntai-iltapäivisin. Opettajana toimii Tauno Wrang. Uudet 
soittajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Heille valitaan sopiva 
soitin soittajan iän ja innostuksen mukaan. Soittokunnalta löytyy va-
paita soittimia tuubasta huiluun ja kaikki ovat vapaasti valittavissa. 
Soittajilla voi tietenkin olla myös oma soitin käytössään. Kaikki pu-
hallinmusiikkiin hiukankin ”hetkahtaneet” sydämellisesti tervetuloa!

Kuva vuodelta 2020.

Noormarkun Torvisoittokunta

Kaikkien kylien kansalaisopisto
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13858S    Ruosniemen Hanurit, jatkoryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 18.45–20.15 8.9.-1.12. (24 t)   
 Ruosniemen koitto, Ruosniementie 115 
 Satu Salmenaho.     Kurssimaksu 32 e. 
 Ryhmään ovat tervetulleita opiskelijat, joilla on soittokokemusta ja 
nuotinlukutaitoa jo entuudestaan. Oma soitin mukaan. Jatkoryhmässä 
soittaminen on ryhmäsoittoa. Uudet opiskelijat ovat tervetulleita! 

Rumputuokiot 
 Maanantaisin 6.9.-29.11. (5 t)   
 Porin lyseo: Musiikkiluokka, Annankatu 5 
 Tatu Tyykilä.     Kurssimaksu 44 e. 
 Opetellaan soittamaan perinteisellä rumpusetillä erilaisia musiikkityylejä 
ja rytmejä. Varaa oma 20 minuutin soittoaikasi. Aktiivikortti ei käy näille 
kursseille. 
13860S    Rumputuokio A  Maanantaisin klo 17–17.20   
13862S    Rumputuokio B  Maanantaisin klo 17.20–17.40  
13864S    Rumputuokio C    Maanantaisin klo 17.40–18  
13866S    Rumputuokio D  Maanantaisin klo 18–18.20  
13868S    Rumputuokio E  Maanantaisin klo 18.20–18.40  
13870S    Rumputuokio F  Maanantaisin klo 18.40–19  
13872S    Rumputuokio G  Maanantaisin klo 19–19.20   

13876S    Viulunsoiton jatkoryhmä 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–19.45 8.9.-1.12. (36 t)   
 Palmgren-konservatorio: Musiikkiluokka, Rautatienpuistokatu 7 
 Anita Salmi.     Kurssimaksu 40 e. 
 Ryhmä on edistyneemmille soittajille, jotka osaavat jo lukea nuotteja. 
Soitetaan ryhmässä suomalaista kansanmusiikkia, klassista musiikkia 
unohtamatta. 

13878S    Pelimannikurssi viulisteille 
 Lauantaina 27.11. klo 10–17 (8 t)   
 Palmgren-konservatorio: Musiikkiluokka, Rautatienpuistokatu 7 
 Anita Salmi.     Kurssimaksu 16 e. 
 Kaikille viulunsoittajille, uusille ja vanhoille opiskelijoille suunnattu työpa-
japäivä. Luvassa yhteissoittoa. 

 KUVATAIDE  

 Piirustus ja maalaus 

  12800S    Croquis ja elävän mallin piirustus 
 Maanantaisin klo 17–19.15 6.9.-29.11. (36 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Anna Turunen.     Kurssimaksu 40 e. 
 Piirretään ja tutkitaan elävää mallia erilaisten tekniikoiden, teemojen 
ja materiaalien avulla. Piirretään sekä croquiseja (pikapiirroksia) että 
pitkäkestoisempia asentoja. Kurssilla on vaihtuvat mallit ja mahdolliset 
piirustusvierailut muissa ympäristöissä. Mahdollisuus myös mallimuo-
vailuun! Yhteinen savitilaus tehdään ensimmäisellä kerralla. Savityös-
kentelyn materiaalimaksu laskutetaan erikseen ja se sisältää saven 
polttomaksun. 

12802S    Akvarellimaalauksen jatkokurssi 
 Tiistaisin klo 10–12.15 7.9.-30.11. (36 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 40 e. 
 Maalataan märkää märällä ja märkää kuivalle -tekniikkaa käyttäen. Teh-
dään kokeilevia maalauksia, yhdistäen niihin mm. gessoa. Käytetään 
monia erilaisia tekniikoita maalausjäljen muokkaamiseen. Käydään läpi 
sommittelun ja väriopin perusteita. Aiheina mm. asetelmat, maisemat ja 
rakennukset, myös omia aiheita voi olla. Lisätietoa netissä. 

12804S    Piirustusta vasta-alkajille 
 Tiistaisin klo 13.45–16 7.9.-30.11. (36 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 40 e. 
 Käydään läpi piirtämisen perusteita. Tehdään väri- ja struktuuripohjia 
piirustusten pohjaksi, siirtyen tekemään viiva- ja valööripiirroksia eri ai-
heista. Käydään läpi perspektiivin ja sommittelun perusteet. Tutustutaan 

eri tyyleihin. Piirretään lyijykynillä, hiilellä ja tussilla. Aiheina ovat mm. 
maisemat ja asetelmat. Opiskelijoilla voi olla omia malleja piirtämisen 
pohjaksi. Opiskelijat hankkivat välineensä itse. Materiaalimaksu noin 
20-50 e. 

12806S    Piirustus ja maalaus 
 Keskiviikkoisin klo 16.45–19 8.9.-1.12. (36 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 40 e. 
 Kurssi sopii aloittelijoille kuin myös jo pidemmälle ehtineille. Käydään 
läpi väriopin ja sommittelun perusteet. Tutustutaan eri tekniikoihin, kuten 
pastellimaalaus, akvarellimaalaus ja akryylimaalaus. Tehdään mielen-
kiintoisia kokeiluja luoden uniikkeja pintoja erilaisia tekniikoita käyttäen. 
Piirretään ja maalataan annettujen tai omien aiheiden pohjalta. Opiskeli-
jat hankkivat välineensä itse. Lisätietoa netissä. 

12808S    Piirustus ja maalaus Kyläsaaressa 
 Torstaisin klo 18–20.15 9.9.-2.12. (36 t)   
 Kyläsaaren koulu: Piharakennus, Mörtintie 6 
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 40 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

12810S    Maalaus 
 Torstaisin klo 10.30–12.45 9.9.-2.12. (36 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Niko Palokangas.     Kurssimaksu 40 e. 
 Öljy- ja temperavärimaalaustekniikoiden ja akryylimaalauksen harjoit-
telua, värioppia ja sommittelua omien ja annettujen tehtävien pohjalta. 
Lisäksi taiteilijaesittelyitä. Ensimmäisellä tunnilla perehdytään työväli-
neisiin. Opiskelijat hankkivat työvälineet itse. 

12811ES    Havainnosta uusia teoksia 
-taidekurssi, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 29.9.-15.12. 
klo 18–19.30 (24 t)    
 Anna Turunen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutkimme ympäristöjä ja eri kohteita piirtäen ja/tai maalaten. Yhdis-
tämme havaittua omaan mielenmaisemaan sekä erilaisiin tunnetiloihin. 
Uudet teokset valmistuvat erilaisia harjoitteita ja omia kiinnostuksen 
kohteita yhdistämällä. Kuvan sommittelu, tilallisuus ja dynamiikka tule-
vat tutuksi harjoitusten avulla. Aiempaa osaamista ei tarvita. Opettaja 
lähettää sähköpostia ennen kurssin alkua. Ei kokoontumista 6.10. 

12812S    Piirustus ja maalaus päivisin 
 Torstaisin klo 10.15–13.15 16.9.-18.11. (36 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Heli Innala.     Kurssimaksu 40 e. 
 Piirustusta ja maalausta omavalintaisilla välineillä. Perehdytään teknii-
koihin, värioppiin, sommitteluun ja perspektiivin käsittelyyn. Piirretään 
ja maalataan mallista omia aiheita annettujen teemojen mukaan. Kurssi 
sopii kaikentasoisille harrastajille. Lisätietoa netissä. 

12814S    Muotokuvia ihmisistä ja eläimistä 
 Torstaisin klo 13.45–16.45 16.9.-18.11. (36 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Heli Innala.     Kurssimaksu 40 e. 
 Harjoitellaan eri maalaus- ja piirustustekniikoilla (omavalintaisesti esim. 
lyijykynä, hiili, pastelli, värikynät, öljyväri, akryyli, vesiväri) muotokuvan, 
henkilökuvan ja eläinmuotokuvan tekemisen perussääntöjä. Käsitellään 
sekä ihmisen että eläimen anatomisia mittasuhteita. Kurssi soveltuu 
parhaiten jo aiemmin vähän maalanneille ja piirtäneille. Lisätietoa 
netissä. 

 Piirustuksen ja maalauksen 
workshopit 

  12820S    Museolenkki piirtäen 
 Rakennuskulttuuritalo Toivo ke 8.9. klo 17–19.15. Muut kokoontumiset 
la 11.9. klo 14–16.15, ke 15.9. klo 17–19.15, ke 22.9. klo 17–19.15, ke 
6.10. klo 17–19.15 ja la 9.10. klo 14–16.15 (18 t)   
 Anna Turunen.     Kurssimaksu 28 e. 
 Kierrämme Porin museot yksi kohde kerrallaan: Porin taidemuseo, 
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Poriginal Galleria, Satakunnan Museo, Luontotalo Arkki, Rakennuskult-
tuuritalo Toivo ja Rosenlew-museo. Tutkimme ja havainnoimme museon 
näyttelyitä ja tiloja erilaisin piirustusharjoittein. Aikaisempaa kokemusta 
ei tarvita. Oma piirustuslehtiö ja -välineet mukaan. Paikan päällä myös 
joitain välineitä kokeiltavaksi. Opettaja lähettää sähköpostia ennen 
kurssin alkua. Lisätietoa netissä. 

12822S    Akryylimaalaus 
 Pe 24.9. klo 16.45–19.45, la 25.9. ja su 26.9. klo 10–15.45 (18 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Heli Innala.     Kurssimaksu 28 e. 
 Syvennetään akryylivärien maalaustekniikkoja yhteisin ja omin harjoi-
tuksin. Kokeillaan myös maalata palettiveitsellä ja yhdistellä akryyliväriä 
esim. vesiväriin, pastelliin tai hiileen. 

12824S    Valuva maalaustekniikka A 
 Pe 24.9. klo 17–20.45, la 25.9. klo 10–15.30 ja su 26.9. klo 9–10.30 
(15 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 28 e. 
 Opit, miten pääset alkuun tämän hauskan tekniikan kanssa. Voit tehdä 
upeita tauluja vaikka lahjaksi. Lisätietoa netissä. 

12834S    Valuva maalaustekniikka B 
 Pe 26.11. klo 17–20.45, la 27.11. klo 10–16.30 ja su 28.11. klo 10–11.30 
(15 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 28 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

12826TS    Sarjakuvakurssi 
 Lauantaina 9.10. ja sunnuntaina 10.10. klo 10–16.30 (16 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Vesa Vitikainen ja Mikael Mäkinen.     Kurssimaksu 42 e. 
 Tekemistä sekä vasta-alkajille että konkareille! Luentojen ja harjoitusten 
avulla opitaan kirjoittamaan tarinaa ja piirtämään sarjakuvia. Sarjaku-
van historia ja lajityypit esitellään, ja erilaiset harjoitukset tutustuttavat 
moniin tapoihin tehdä sarjakuvaa. Lisäksi tutustutaan tekijänoikeuslain-
säädäntöön ja erilaisiin julkaisumuotoihin. Jokainen tekee ainakin yhden 
sivun sarjakuvan ideasta julkaisuvalmiiseen työhön asti. Opettajilta saa 
myös palautetta teoksistaan. Tuotoksista pystytetään näyttely kansa-
laisopiston aulaan. 

12828S    Yhdistä pastellia, hiiltä ja vesiväriä! 
 Pe 15.10. klo 16.45–19.45, la 16.10. ja su 17.10. klo 10–15.45 
(18 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Heli Innala.     Kurssimaksu 28 e. 
 Harjoitellaan perinteisen kuivapastellin eri tekniikoita ja värien sekoitta-
mista. Keskitytään yhdistämään pastellia hiileen ja vesiväriin. Mahdol-
lisuus myös kokeilla öljy- ja vahapastellitekniikoita. Kurssi sopii sekä 
alkajille että jatkajille. Materiaalit eivät sisälly kurssimaksuun. Lisätietoa 
netissä. 

12830S    Väriä, sommittelua ja abstraktia 
maalausta 
 Pe 5.11. klo 16.45–19.45, la 6.11. ja su 7.11. klo 10–15.45 (18 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Heli Innala.     Kurssimaksu 28 e. 
 Perehdymme väri- ja sommitteluoppiin abstraktin maalauksen keinoin. 
Kertaamme väri- ja sommitteluopin perusteita harjoitustehtävien ja tai-
teilijaesimerkkien avulla. Maalausharjoitukset teemme vesityöskentelyn 
kestävälle paperille käyttäen vesiliukoisia maaleja, esim. vesivärejä, pei-
tevärejä, guasseja tai akryyleja. Harjoitusten lisäksi voit maalata omia 
abstrakteja aiheita. Kurssi sopii kaikentasoisille. Lisätietoa netissä. 

12832S    Koristellaan lyhtyjä 
 Pe 12.11. klo 17.30–20.30, la 13.11. ja su 14.11. klo 10–16.30 
(20 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 
 Anja Vihervirta.     Kurssimaksu 32 e. 
 Irrotettavilla lasilla varustetut lyhdyt maalataan tai koristellaan sapluuna-
tekniikalla pintakäsittelyn jälkeen öljyvärein. Maalattu pinta viimeistel-
lään pyyhittäväksi. Lisätietoa netissä. 

 Grafi ikka 

  12838S    Grafi ikka 
 Tiistaisin klo 17.30–19.45 7.9.-30.11. (36 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 40 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Kurssi sopii aloittelijoille kuin myös jo pidemmälle ehtineille. Tutustu-
taan perusteisiin, sisältäen eri tekniikoihin sopivat työvälineet, laatat ja 
tavat työstää laattoja. Myös erilaiset tavat vedostaa laatta käydään läpi. 
Tutustutaan puupiirros-, kuivaneula- ja carborundum -tekniikkaan. Teh-
dään kokeiluja yhdistäen eri tekniikoita samaan kuvaan. Tehdään kuvia 
annettujen ja omien aiheiden pohjalta. Tekniikoiden toteuttamiseen ei 
käytetä happoja. Lisätietoa netissä. 

12840S    Grafi ikan lyhytkurssi 
 Maanantaisin klo 10–13 1.11.-29.11. (20 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 @
 Timo Lintula.     Kurssimaksu 32 e. 
 Käydään läpi puupiirrostekniikan perusteet sisältäen laatat, kaiverrus-
tekniikka ja vedostus. Tutuksi tulee myös maalauksellinen grafi ikka, 
jossa kuva luodaan pääsääntöisesti sivellintä käyttäen mutta muitakin 
välineitä voi käyttää, kuten tela, palettiveitsi tai vaikkapa vaateriepu. 
Hyödynnetään erilaisia kankaita saaden mielenkiintoisia pintoja. Alus-
tana toimii muovilaatta, myös muita alustoja voi käyttää. Tekniikoita voi-
daan yhdistää. Vedostus käsin tai prässiä käyttäen. Lisätietoa netissä. 

 Graafi nen suunnittelu 

   12844S    Onnittelu- ja kutsukortit (Microsoft 
Word) 
 Maanantaisin klo 17–19.30 6.9.-29.11. (36 t)  
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Tapani Toiviainen.     Kurssimaksu 40 e. 
 Opetellaan tekemään Microsoft Wordilla erilaisia kortteja esim. onnit-
telu- ja kutsukortit. Käydään läpi kuvioiden, värien ja fonttien käyttämi-
nen. Suunnitellaan ja tehdään kaksi erilaista korttia. Kurssi sopii hyvin 
aloittelijoille. Lisätietoa netissä. 

12846HS    Käyntikortti, logo ja esite (Microsoft 
Word) 
 Tiistaisin klo 17–19.30 7.9.-30.11. (36 t)  
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Tapani Toiviainen.     Kurssimaksu 40 e / 20 e (katso s. 5). €
 Opi tekemään Microsoft Wordilla graafi sta suunnittelua ilman hankalia 
kuvankäsittelyohjelmia. Käydään läpi kuvioiden, värien ja fonttien käyt-
täminen eri tyyleissä. Suunnitellaan ja tehdään oma logo, käyntikortti ja 
esite. Kurssi sopii hyvin aloittelijoille. Lisätietoa netissä. 

 Ikonimaalaus 

  12850TS    Ikonimaalauksen alkeis-/jatkokurssi A 
 Ke 1.9., to 2.9., pe 3.9., la 4.9. ja su 5.9. klo 10–14.45 (30 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Mari Zabyshnyi.     Kurssimaksu 56 e. 
 Kaikki ikoneita ihailevat, tule kokeilemaan, miltä tuntuu maalata niitä. 
Voit olla vasta-alkaja tai tulla syventämään aiempia taitojasi. Materiaalia 
voi ostaa opettajalta. 

12852S    Ikonimaalaus 
 Tiistaisin klo 17–20 7.9.-30.11. (48 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Tarja Karjalainen.     Kurssimaksu 52 e. 
 Tule mukaan ikonien maailmaan maalaamalla niitä alkeis- ja peruskurs-
silla. 
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   12854TS    Ikonien polimentti -kultauskurssi 
 Lauantaina 23.10. ja sunnuntaina 24.10. klo 10–16.30 (16 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14 
 Raija Laiho.     Kurssimaksu 44 e.  
 Valitse malli, jossa on ornamentti sädekehässä, taustassa tai molem-
missa. Kiinnitä lautaan, mutta älä vielä maalaa. Yksinkertainen selkeä 
malli on helpoin aloittaa. Kurssilla ehtii aloittaa myös "puhtaalta laudal-
ta". Opettajalta voi ostaa materiaaleja. 

   12856TS   Ikonimaalauksen alkeis-/jatkokurssi B 
 To 9.12., pe 10.12., la 11.12., su 12.12. ja ma 13.12. klo 10–14.45 
(30 t) 
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Mari Zabyshnyi.     Kurssimaksu 56 e.  
 Erityisesti vasta-alkajille suunnattu ikonimaalauskurssi. Mukaan voi tulla 
myös jatkajat. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. 

   12858TS    Ikonimaalauksen jatkokurssi 
 Ti 14.12., ke 15.12., to 16.12., pe 17.12. ja la 18.12. klo 10–14.45 
(30 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Mari Zabyshnyi.     Kurssimaksu 56 e.  
 Ikonimaalausta jo aiemmin harrastaneille kurssilaisille. Opettelemme 
ikonimaalauksen syventäviä taitoja. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. 
   
 Lasityöt 

  12860S    Lasinsulatus ja tiffany 
 Lauantaisin klo 9–13.45 25.9.-13.11. (36 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Marko Viljanen.     Kurssimaksu 40 e. 
 Kurssilla voi valmistaa tiff any- ja lasinsulatustöitä opiskelijan mielenkiin-
non mukaan. Lasinsulatuksessa käytetään Bullseye-sulatuslasia, josta 
voi valmistaa esim. koruja ja ikkuna- ym. koristeita sekä pienimuotoisia 
taivutustöitä esim. tuikku- ja tarjoiluastioita. Tiff anytekniikalla voi val-

mistaa erilaisia lasitöitä tasotyönä esim. ikkunaan tai 3-ulotteisena mm. 
tuikkukippoja. Tekniikan jo omaavat voivat valmistaa myös lampunvar-
jostimia tai terrarioita kasveille. Kurssi sopii myös aloittelijoille. Materiaa-
leista ja poltoista eri maksu. Lisätietoa netissä. 

   12862S    Lasinsulatus ikkunalasilla 
 Lauantaina 27.11. ja sunnuntaina 28.11. klo 9–15.30 (16 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Marko Viljanen.     Kurssimaksu 28 e. 
 Valmistamme 3-4 mm ikkunalasista tasotyönä pienimuotoisia koristeita 
esim. ikkunaan. Töitä voidaan koristella kuparilangalla tai -foliolla sekä 
posliiniväreillä. Opettajalta saa ostaa materiaalit. Materiaaleista ja pol-
toista eri maksu. Lisätietoa netissä. 
   
 Keramiikka 

  12866S    Luodaan koriste-esineitä, reliefejä ja 
pienoisveistoksia, iltapäiväryhmä 
 Maanantaisin klo 14–17 6.9.-29.11. (48 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 50 e, polttomaksu 10-20 e. 
 Kokeillaan erilaisia materiaaleja mm. savea, betonia, paperimassaa, 
kankaankovetinta, kipsiä ja muotoilubetonia. Materiaaleista luodaan 
pienoisveistoksia, koriste-esineitä, käyttöesineitä, reliefejä ja taide-
esineitä. Käytetään myös kierrätysmateriaaleja ja tehdään kollaaseja. 
Voit osallistua vaikkapa vain keramiikan merkeissä. Myös dreijausmah-
dollisuus. Lisätietoa netissä. 

   12868S    Luodaan koriste-esineitä, reliefejä ja 
pienoisveistoksia, iltaryhmä 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-29.11. (48 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 50 e, polttomaksu 10-20 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 
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   12870S    Keskiviikon keramiikkaa 
 Keskiviikkoisin klo 13–16 8.9.-1.12. (48 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 50 e, polttomaksu 20 e. 
 Luo savesta elementtejä sisustukseen, käyttöesineitä, koristeita puu-
tarhaan ja taideveistoksia omaksi ja ystävien iloksi. Aloitamme saven 
rakentamisen perustekniikoista ja siirrymme sen jälkeen yksilöllisiin 
töihin. Tutuiksi tulevat myös pintakoristelut, lasitukset ja kipsimuottien 
valmistaminen. Kurssi soveltuu sekä aloittajille että jo pidempään savi-
töitä harrastaneille. Myös dreijausmahdollisuus. Lisätietoa netissä. 

   12872S    Keskiviikon keramiikkaa ja 
taideteoksia muistakin materiaaleista 
Laviassa 
 Keskiviikkoisin klo 17–19.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 40 e, polttomaksu 6-16 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12874AS    Keramiikan alkeiskurssi 
 Torstaisin klo 17–20 9.9.-2.12. (48 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 50 e  37,50 e, polttomaksu 20 e. €  
 Tutustutaan saven käsittelyyn erilaisten käsin rakentamisen tekniikoiden 
avulla. Kurssilla voi valmistaa omien taitojen ja ideoiden avulla korkean-
polton keramiikkaa. Opit perustekniikat ja lasittamisen alkeet. Materiaa-
limaksu alkaen 20 e. Lisätietoa netissä. 

   12876S    Keramiikan viikonloppukurssi 
 Materiaalitilaus opistotalon auditorio ti 2.11. klo 18.30–20.00, kera-
miikka Fatipruuki-luokka pe 19.11. klo 17–20, la 20.11. ja su 21.11. klo 
10–16.30, lasitus pe 3.12. klo 17-21 (28 t)   
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 35 e, polttomaksu 16 e. 
 Kurssi on kokeiluluontoinen. Lähdetään kokeilemaan Egyptin pastaa, 
värjättyä posliinisavea, myös dreijausmahdollisuus. Valmistamme astioi-
ta ja ruukkuja käsinrakentaen ja apumuottia käyttäen. Kurssilla ei tarvita 
aikaisempaa kokemusta savitöistä. Lisätietoa netissä. 
   
 Kalligrafi a ja kortit 

  12880S    Kalligrafi an perusteet 
 Maanantaisin klo 17–19.15 6.9.-29.11. (36 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Sarikka Vuorenoja.     Kurssimaksu 40 e. 
 Kalligrafi an peruskurssi, jossa aiempaa kokemusta ei tarvita. Opitaan 
käyttämään tasaterää ja harjoitellaan muutamaa kirjaintyyliä sekä 
opetellaan sommittelua. Kurssi sopii vasta-alkajille sekä jo kalligrafi aa 
harrastaneille. Lisätietoa netissä. 

   12882S    Vetopiirrin-kurssi 
 Pe 24.9. klo 17–20, la 25.9. ja su 26.9. klo 10–16.30 (20 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Sarikka Vuorenoja.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutuiksi tulevat vetopiirtimet, automaattikynät ja muut erikoisvälineet 
tutuiksi. Valmistetaan tölkkikynä. Kurssi sopii kalligrafi aa jo harrastaneil-
le. Lisätietoa netissä. 

   12884ES    Värikkäästi Neulandia etänä 
 Etäopetus Teams -kokousympäristössä tiistaisin 28.9., 19.10. ja 16.11. 
klo 17.30–19. Kurssia avustetaan Padlet-sovelluksella ja puhelimen 
WhatsApp-sovelluksella keskiviikkoisin 6.10., 3.11. ja 24.11. klo 
18–18.45 (9 t)   
 Sarikka Vuorenoja.     Kurssimaksu 16 e. 
 Opi selkeä, monikäyttöinen Neuland. Välineenä käytämme automaatti-
kynää, Pilot Parallel Penia tai mokkakynää. Kurssi sopii sekä vasta-
alkajille että kalligrafi aa harrastaneille. 

   12886S    Koristellut kirjaimet 
 Pe 15.10. klo 17–20, la 16.10. ja su 17.10. klo 10–16.30 (20 t)   
 Opistotalo: Huusholli, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Sarikka Vuorenoja.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tehdään kirjaimia eri välineillä ja koristellaan niitä erilaisilla kuvioilla ja 
väreillä. Kimallusta kirjaimiin saadaan lisäämällä lyöntimetallia. Kurssi 
sopii niin aloittelijoille kuin myös aikaisemmin kalligrafi aa harrastaneille. 

   12888S    Kalligrafi an värikurssi 
 Pe 5.11. klo 17–20, la 6.11. ja su 7.11. klo 10–16.30 (20 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Sarikka Vuorenoja.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustutaan värioppiin, värin ominaisuuksiin sekä väririnnastuksiin. 
Sovelletaan opittua sommittelussa ja tehokeinona. 

 Katso myös: 
Graafi nen suunnittelu, s. 35
25504S Joulukortit omista kuvista, s. 52 
   

 Valokuvaus 

  12910ES    Opi ottamaan parempia valokuvia 
etäopetuksena 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9.-28.9. klo 18–19.30 
(8 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Opi ottamaan parempia valokuvia! Opetetaan erilaisia keinoja parantaa 
omaa valokuvaustaan. Opettelemme mm. erilaisia valokuvan sommit-
telun keinoja, oikean valotuksen hallintaa sekä ilmaisun tiivistämistä. 
Kurssi on avoin kaikille kuvaajille, oli kamerasi sitten älypuhelin tai jär-
jestelmäkamera. Kurssi ei vaadi ennalta osaamista, vaan on tarkoitettu 
kaikentasoisille kuvaajille. 

   12912S    Auringon elämänviivat eli solarigrafi at 
 Torstaina 9.9. ja 2.12. klo 16.30–19.40 (8 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Solarigrafi a-tekniikka yhdistää mielenkiintoisella tavalla vanhaa ja uutta 
valokuvaustekniikkaa, ja lopputulokset ovat uniikkeja taideteoksia, jotka 
samalla tallentavat todellisuutta. Solarigrafi oita eli aurinkokuvia tehdään 
pienillä fi lmipurkeista rakennetuilla neulanreikäkameroilla. Sisään asete-
taan mustavalkopaperia, minkä jälkeen kuvataan viikkokausia, ja pitkillä 
valotusajoilla saadaan kuviin mukaan auringon liike. Lopuksi kuvat 
digitalisoidaan. Ensimmäisellä kerralla rakennetaan purkeista kamerat 
ja ladataan ne valmiiksi kuvaukseen. Toisella tapaamiskerralla tehdään 
otetuista kuvista reproduktiot. Digitaalisia kuvia käsitellään lopuksi tieto-
koneilla. Lisätietoa netissä. 

   12914ES    Inspiraatiota valokuvaukseen, 
etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä perjantaisin 10.9., 1.10., 5.11. ja 
3.12. klo 17.15–19.30 (12 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 20 e. 
 Kullakin tapaamiskerralla käsitellään jokin valokuvauksen tyyli- tai 
tekniikkalaji ja pyritään lisäksi esittelemään valokuvauksen alan uusia 
tuulia ja kuvaustrendejä. Tavoitteena on herättää innostuksen tunteita 
ja rohkaista kokeilemaan uusia tapoja valokuvata. Saat kuvaustehtävän 
opetettuun aiheeseen liittyen. Tehtävän tuloksiin tutustutaan yhdessä 
seuraavalla kerralla. 

   12916S    Kuvataan fi lmille! 
 Torstaisin klo 16.30–19.45 16.9.-21.10. (16 t)   
 Opistotalo: Plakkari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 28 e. 
 Tutustutaan analogiseen valokuvaukseen eli kuvaamiseen fi lmikame-
ralla. Tutustumme erilaisiin fi lmikameroihin ja fi lmeihin. Mukaan tarvitset 
fi lmikameran. Opettelemme myös itse kehittämään fi lmit ja käymme 
läpi pimiötyöskentelyn perusteet. Opettelemme myös fi lmien digitoinnin 
alkeet eli miten saat skannatuksi negatiivit digitaalisiksi tiedostoiksi. 
Lisätietoa netissä.  
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   12918S    Syksyinen kuvakävely Reposaaressa, 
monimuoto-opetus 
 Kokoontuminen Reposaaressa la 2.10. klo 10–13 ja Teams-kokousym-
päristössä ti 6.10. klo 18–20.15 (7 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tule mukaan kuvakävelylle omaleimaiseen Reposaareen! Teemme 
yhdessä rennon ja rauhallisen kävelyretken kuvaten samalla näke-
määmme ympäristöä opettajan määrittämien ja vaihtuvien teemojen 
kautta. Tavoitteena on kehittää kuvaajan kykyä katsella ympäristöään 
uusin silmin ja havainnoida sitä eri tavoin. Kävelyretken jälkeen kokoat 
kiinnostavimmat otoksesi ja lähetät ne opettajalle sähköpostitse. 
Katsomme etänä yhdessä kävelyllä otettuja kuvia läpi ja analysoimme 
tuloksia. Lisätietoa netissä. 

   12920ES    Opi ottamaan vielä parempia 
valokuvia etäopetuksena 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 12.10.-9.11. klo 
18–19.30 (8 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Opitaan lisää erilaisia keinoja parantaaksesi omaa valokuvaustasi. 
Opettelemme muun muassa lisää erilaisia valokuvan sommittelun 
keinoja, tutkimme kohteen valinnan merkitystä kuvaan ja opettelemme 
ohjaamaan katsetta kuvassa. Pohdimme myös näkökulman merkitystä 
valokuvaan. Kurssi on avoin kaikille kuvaajille, oli kamerasi sitten älypu-
helin tai järjestelmäkamera. Kurssi ei vaadi ennalta osaamista, vaan on 
tarkoitettu kaikentasoisille kuvaajille. Lisätietoa netissä. 

   12922S    Valomaalauksen perusteet 
 Torstaina 4.11. ja 11.11.  klo 16.30–19.40 (8 t)   
 Opistotalo: Auditorio, Gallen-Kallelankatu 14 
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tutustumme erilaisiin tapoihin kuvata pitkillä valotusajoilla. Perinteisem-
pien menetelmien rinnalla kokeilemme luovia valomaalaustekniikoita 
maalaten erilaisilla valonlähteillä. Lopputuloksena on villejä ja värikkäitä 
kuvia, joiden rajana on vain sinun oma mielikuvituksesi! Lisätietoa 
netissä. 

   12924ES    Valo haltuun! Opi ymmärtämään 
valokuvaajan tärkeintä työkalua, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 16.11., 23.11. ja 30.11. 
klo 17.15–19.30 (9 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Opetellaan ymmärtämään valoa ja sen monimuotoisuutta. Tavoitteena 
on oppia hallitsemaan valoa tarkoituksenmukaisesti ja harjaantua hyö-
dyntämään valoa eri tavoin kuvauksessa. Käsittelemme sekä luonnon-
valon että keinovalaistuksen käyttöä valokuvissa. Käymme läpi myös 
salamavalon hallitsemista valokuvatessa. Tapaamiskerran päätteeksi 
saat kuvaustehtävän opetettuun aiheeseen liittyen. 

   12926ES    Sanoja ja valokuvia, etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä torstaina 18.11. ja 25.11. klo 
17.15–19.30 (6 t)   
 Päivi Sundholm.     Kurssimaksu 16 e. 
 Lähdetään yhdessä rikkomaan taiteenalojen välisiä rajoja ja etsitään 
keinoja yhdistellä luovaa kirjoittamista ja valokuvausta toisiinsa. Opitaan 
käytännön tekniikoita, miten sanoja ja valokuvia voidaan konkreetti-
sesti yhdistellä yhtenäisen teoksen luomiseksi. Ensimmäisellä kerralla 
esitellään eri keinoja ja lähestymistapoja, ja toisella kerralla tutustutaan 
yhdessä opiskelijoiden omiin tuotoksiin. Lisäksi pohdimme, miten pro-
sessia voisi jatkaa ja kehittää edelleen. 

 Katso myös: Kuvankäsittely, s. 31. 
   

 Perhekurssit 

 Kuvataiteen perhekursseissa hintaan sisältyvät materiaalimaksu 
(10 e) ja kurssimaksut sekä aikuiselta että lapselta (yhteensä 28 e). 
Aktiivikortti ei käy näille kursseille. Aikuinen ilmoittautuu, lapsesta 
kysytään nimi ja ikä. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Ota omat 
eväät ja essu / suojavaate mukaan. 

  12892S    Keijuniitty 
 Lauantaina 18.9. klo 10–15 (6 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 38 e. 
 Keijuniitty on elämyksellinen taidetyöpaja 4-7-vuotiaille yhdessä aikui-
sen kanssa. Haluaisitko liidellä auringonsäteellä tai kellua hopeisella 
kastehelmellä? Suloisilla keijuilla on ensimmäiset lentoharjoitukset ja 
myös peikot on kutsuttu mukaan. Pienet siivet valmistuvat ja keijuniitty 
koristellaan kukkaköynnöksillä suurta tapahtumaa varten. Ilma helisee 
keijujen musiikista, kun keijupöly laskeutuu. 

   12894S    Peikkometsä 
 Lauantaina 2.10. klo 10–14.45  (6 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 38 e. 
 Onko sinulla peikkovarpaat, hassu häntä ja minkälaiset korvat? Peik-
kolassa kuuntelemme metsän ääniä ja tarinoita. Valmistamme myös 
peikolle oman pienen mökin, jonka voi viedä mukanaan omaan peikko-
metsään. Elämyksellinen taidepaja 4-7-vuotiaille yhdessä vanhemman 
kanssa. 

   12896S    Avaruusseikkailu 
 Lauantaina 16.10. klo 10–14.45 (6 t)   
 Opistotalo: Kortteeri, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 38 e. 
 Mitä löytyy mustasta aukosta? Koe elämyksellisessä taidetyöpajassa 
läpi avaruuden kiitävät pyrstötähdet, kaukaiset galaksit ja tähtisumut. 
4-7-vuotiaille lapsille (aikuisen kanssa). 

   12898S    Frozen – huurteinen seikkailu Elsan ja 
Annan kanssa 
 Lauantaina 20.11. klo 10–15 (6 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 38 e. 
 Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja 4-7-vuotiaille 
lapsille (aikuisen kanssa). Taakse jää harmaa arki! Työpajasta ei kimal-
lusta puutu ja jäänkin kanssa päästään kosketuksiin. Kotiin viemisiksi 
valmistuu ihana linna koristeeksi tai leikkeihin. Työskentelemme myös 
noin 15 min ulkona.  
   
 Lasten ja nuorten kurssit 

  12890S    Tylypahkasta haaveileville 
jästilapsille 
 Ma 25.10., ti 26.10., ke 27.10. ja to 28.10. klo 10–14.45 (24 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 62 e. 
 Jos olisi mahdollista, olisiko sinusta tylypahkalaiseksi? Nyt pääset 
kokeilemaan samoja oppiaineita, joita velholapsetkin opiskelevat, esim. 
astrologiaa, taikaeläinten hoitoa, loitsuja ja taikaliemiä. Myös jästihuis-
paus, alruunoiden hoito, ajatuseula ja iseeviot-peili kuuluvat ohjelmaan. 
Puettuasi taikaviitan olet valmis kohtaamaan myös velhomaailman 
ihmeotukset. Valmennuskurssin käytyäsi olet aina valmiina, mikäli sinul-
le joskus sattuisi saapumaan kirje Tylypahkasta. Harry Potter -kirjoihin 
perustuvalla 3.–6.-luokkalaisten kurssilla eläydytään velhomaailmaan 
kuvataiteen ja ilmaisutaidon keinoin. Opettaja lähettää ohjekirjeen 
ennen kurssin alkua. Tapaamiset joka aamu kirjaston aulassa. Ota omat 
eväät mukaan. Materiaalimaksu 30 e sisältyy kurssimaksuun. Aktiivi-
kortti ei käy tälle kurssille. 
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 Jouluiset kurssit 

  12900S    Himmeli-työpaja 
 Lauantaina 9.10. ja sunnuntaina 10.10. klo 10–16.30 (16 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Susanna Eerola.     Kurssimaksu 28 e. 
 Tule tekemään kotiisi upeita sisustushimmeleitä jouluksi tai vaikka 
koko vuodeksi. Voit tehdä kransseja, koristeita vaikka joulukuuseen tai 
perinteisiä himmeleitä. Himmelit valmistetaan pilleistä. Voit käyttää joko 
paperi- tai muovipillejä. Himmeleitä ehdit valmistamaan kurssilla useita. 
Lisätietoa netissä. 

12902S    Tee itse joulukalenteri 
 Perjantaina 15.10. klo 17–20 ja sunnuntaina 17.10. klo 10–14.45 
(10 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Susanna Eerola.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tule tekemään itsellesi, perheellesi tai lahjaksi upea, monivuotinen 
joulukalenteri. Kalenteri valmistetaan pahvista ja paperista. Lisätietoa 
netissä. 

 Katso myös: Käsityön jouluiset kurssit, s. 46. 

 Muut kuvataidekurssit 

  12930S    Herkkuja ja eläimiä massasta 
 Lauantaina 2.10. ja sunnuntaina 3.10. klo 10–15.45 (14 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Riikka Santonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Muotoillaan askartelumassoista (polymeeri-)koruja, eläimiä, herkkuja 
ja helmiä. Voit valmistaa koruja, avain- ja laukkukoristeita tai tehdä 
miniatyyrejä. Kokeile värien sekoittamista ja mosaiikkia. Käytä muotteja 
ja maalaa lisäjuttuja. Opit myös korujen valmistusta tarvittaessa. Kurssi 
sopii myös kouluikäisille lapsille, ilmoitathan myös lapsen. Lisätietoa 
netissä. 

12932S    Emalointia kuparille 
 Pe 29.10. klo 17–21, la 30.10. ja su 31.10. klo 10–16.30 (21 t)   
 Porin lyseo: Teknisen työn luokka, Annankatu 5 
 Anne Siltanen.     Kurssimaksu 42 e. 
 Kaunista lasin hehkua ja mahtavia värejä emaloimalla! Muotoillaan 
kuparilevyistä haluttu muoto: taulu, kaulakoru, korvikset, tuikkualusta tai 
jokin muu koriste- tai taide-esine. Tehdään harjoituksia eri emaloinnin 
tekniikoilla. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa kokemusta emaloinnista. 
Lisätietoa netissä. Polttomaksu 10 e sisältyy kurssimaksuun. Aktiivikort-
tilaisilta laskutetaan pelkästään polttomaksu. 

12934S    Tylypahkasta haaveileville 
jästiaikuisille 
 Pe 12.11. klo 17.30–20.30, la 13.11. klo 10–16.30 ja su 14.11. klo 
10–15 (18 t)   
 Opistotalo: Färjäämö, Gallen-Kallelankatu 14 
 Merja Ala-Olla.     Kurssimaksu 58 e. 
 Jos olisi mahdollista, olisiko sinusta vielä tylypahkalaiseksi? Nyt pääset 
kokeilemaan samoja oppiaineita, joita velhot opiskelevat, mm. astrologi-
aa, numerologiaa, loitsuja ja taikaliemiä. Myös jästihuispaus, ajatuseula 
ja iseeviot-peili kuuluvat ohjelmaan. Puettuasi taikaviitan olet valmis 
kohtaamaan myös velhomaailman ihmeotukset.  Harry Potter -kirjoihin 
perustuvalla kurssilla eläydytään velhomaailmaan kuvataiteen ja ilmai-
sutaidon keinoin. Materiaalimaksu 30 e sisältyy kurssihintaan. Opettaja 
lähettää ennen kurssia sähköpostia. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

 KÄSITYÖ  

 Luennot ja tapahtumat 

  12950ES    Käsityön verkkotreenit: 
Makrameesolmeilua 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkona 25.8. klo 11–12 tai 
klo 17–18 (3 t)    
 Teija Ruuhikorpi-Mäki.     Ei kurssimaksua. 
 Oletko epävarma osaamisestasi etäopetuksessa? Tule harjoittelemaan 
maksutta, miten toimia käsityön etäopetustunneilla. Käymme läpi Team-
sin yleistä hallintaa sekä mm. työn näyttämistä opettajalle. Tehdään 
kokeiluna pienimuotoinen makramee-työ. Tarjolla kaksi samansisältöistä 
opetustuokiota. Valitse ilmoittautuessasi, kumpaan osallistut. 

 Kudonta 

 Loimi- ja kudelangat eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssiaikojen 
lisäksi kurssilaiset kutovat töitään omalla ajallaan. Ilmoittautumalla 
kurssille opiskelija sitoutuu maksamaan myös kevään 
kurssimaksun, ellei ilmoittautumista peruta 31.12. mennessä. 

  12500V    Ahlaisten kudontakurssi 
 Maanantaisin klo 16.45–19 6.9.-29.11. ja 17.1.-11.4.2022 (72 t)   
 Ahlaisten kudonta-asema, Ahlaistentie 732 
 Eva Gröhn.     Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 52 e. 
 Suunnitellaan ja kudotaan sisustus- ja käyttötekstiilejä. Perehdytään 
kankaan rakenteisiin sekä kudonnan erilaisiin tekniikoihin ja materiaalei-
hin. Lisätietoa opettajalta puh. 040 522 5385. 

12502V    Kellahden kudontakurssi 
 Tiistaisin klo 16.45–19 7.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.2022 (72 t)   
 Kellahden entinen koulu, Kellahden Rantatie 23 
 Eva Gröhn.     Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 52 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

12505V    Kudonta Laviassa 
 Tiistaisin klo 18–20.15 7.9.-30.11. ja 18.1.-12.4.2022 (72 t)   
 Keskuskoulu, kudontatila, Keskustie 4 
 Taina Niemi.     Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 52 e. 
 Suunnitellaan, rakennetaan ja kudotaan kankaita toiveiden mukaisesti, 
mm. mattoja, liinoja ja seinätekstiilejä. Perehdytään erilaisiin rakentei-
siin, tekniikoihin ja materiaaleihin. Kurssi sopii hyvin sekä aloittelijoille 
että kokeneemmille kankureille. Uusia innokkaita opiskelijoita mahtuu 
mukaan! Kutomo sijaitsee Keskuskoulun alakerrassa, keittiön viereises-
tä ovesta sisään ja suoraan alas. 

12508V    Kudonnan päiväkurssi 
 Keskiviikkoisin klo 13–16 8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4.2022 (96 t)   
 Käsityökeskus: Kudontaluokka, Valtakatu 20 
 Eva Gröhn.     Syksyn kurssimaksu 60 e + kevään kurssimaksu 60 e. 
 Kerrataan perusasiat ja kankaan rakentaminen puihin. Suunnitellaan ja 
kudotaan parityönä persoonallisia käyttö- ja sisustustekstiilejä. Ensim-
mäisellä kerralla suunnitellaan kudottavat työt ja tehdään materiaalitila-
us (läsnäolo välttämätön). 

12510V    Kudonnan iltakurssi 
 Keskiviikkoisin klo 16.30–19.30         8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4.2022  (96 t) 
 Käsityökeskus: Kudontaluokka, Valtakatu 20 
 Eva Gröhn.     Syksyn kurssimaksu 60 e + kevään kurssimaksu 60 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

 Ompelu 

 Ompelukursseille osallistuvilta laskutetaan kurssimaksun lisäksi 
tarvikemaksu, jonka suuruus vaihtelee kurssin tuntimäärän mu-
kaan. Maksu sisältää kaavapapereiden, liimakankaan ja lankojen 
käytön kurssilla. Lisäksi opiskelijat saavat ko. maksua vastaan 
kursseilla käyttöönsä opiston hyväkuntoiset ja säännöllisesti huol-
letut koneet. Tarvikemaksu laskutetaan myös aktiivikorttilaisilta. 
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  12520S    Ompelua aamupäivällä 
 Maanantaisin klo 9–12 6.9.-29.11. (48 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 50 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Ommellaan esimerkiksi housuja, puseroita, mekkoja, asusteita itselle 
tai lapselle. Voi korjata rikkimenneitä vaatteita tai uudistaa vanhaa. 
Kaavojen piirtäminen lehtien valmiskaavoista, niiden muuttaminen, 
leikkuusuunnitelma ja ompeluniksit. 

   12522S    Ompelun iloa A 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-11.10. (24 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Ompele itsellesi tai perheellesi vaatteita sisä- tai ulkokäyttöön. Kaa-
valehtiä ja -kirjoja käytettävissä. Käytössämme on ompelukoneita ja 
saumureita. Lisätietoa netissä. 

   12525AS    Ompelimo Laviassa 
 Maanantaisin klo 18–21 6.9.-29.11. (48 t)   
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
 Aino Jönkkäri.     Kurssimaksu 50 e  37,50 e, tarvikemaksu 10 e. €  
 Valmistetaan vaatteita osallistujien toiveiden mukaisesti. Valmistetaan 
henkilökohtaiset kaavat, jotka kuositellaan toiveiden mukaan. Kaiken-
ikäiset vaateompelusta kiinnostuneet, tervetuloa! 

   12527S    Ompele lapselle 
 Tiistaisin klo 16.15–19.15 7.9.-12.10. (24 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Ommellaan vaate vauvalle tai vähän isommalle lapselle. Lisätietoa 
netissä. 

   12530S    Pusero tai tunika, monimuoto-opetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkona 8.9. klo 9.30–11 ja 
lähiopetus keskiviikkoisin 15.9.-13.10. klo 9–12 (22 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 @ 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan erilaisia puseroita tai tunikoita. Kangasvaihtoehdoiksi käy-
vät niin joustavat kuin joustamattomatkin kankaat, kaavoista ja mallista 
riippuen. Lisätietoa netissä. 

   12532S    Laukkuja ja kasseja 
 Torstaisin klo 17–20  9.9.-30.9. (16 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu 28 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan erilaisia pieniä tai suurempia olkalaukkuja, vartalo-/vyölauk-
kuja, tukirautalaukkuja ja kasseja. Lisätietoa netissä. 

   12535S    Kansallispukukurssi 
 Torstaisin klo 17–20  9.9.-9.12.  (48 t)   
 Käsityökeskus: Kuisti, Valtakatu 20 
 Merja Latvala.     Kurssimaksu 50 e. 
 Ommellaan käsin perinteisin tavoin kansallispuku, puvun osia tai 
uudistetaan vanhaa pukua. Perehdytään kansallispukujen historiaan, 
säädöksiin, työtapoihin ja materiaaleihin. Materiaalit eivät sisälly kurssi-
maksuun. Ota mukaan käsinompelutarvikkeet. Ei kokoontumista 16.9. 

   12537S    Ompeluoppia 
 Keskiviikkoisin klo 16.30–19.30 15.9.-6.10. (16 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20  @ 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 28 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Opetellaan ompelemaan mm. pääntiekaitaleita, taskuja, vetoketjuja eri 
materiaaleihin. Harjoitellaan myös, miten valmiskaavan mallia tai kokoa 
voi muuttaa. 

   12540S    Innostu ompelusta 
 Torstaisin klo 9–12 16.9.-11.11. (32 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 36 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Tule mukaan innostumaan ompelusta. Aloittelija voi valita helpon mallin 
ja  edetä omaan tahtiin. Ommellaan esimerkiksi housuja, puseroita, 
mekkoja, asusteita itselle tai lapselle. Voit korjata rikkimenneitä vaatteita 
tai uudistaa vanhaa. Lisätietoa netissä. 

   12542S    Saumuri tutuksi 
 Perjantaina 17.9. klo 9–13.45 (6 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20  @ 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 16 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Tutustutaan saumurin ominaisuuksiin ja käyttöön. Harjoitellaan 
perusompeleen ja langoituksen lisäksi rullapäärmettä, laakasaumaa, 
rypyttämistä ja kuminauhan kiinnitystä. Sopii hyvin saumurin hankin-
taa harkitsevalle tai sitä vain vähän käyttäneille. Käytössä Bernina- ja 
Husqvarna-saumureita. Lisätietoa netistä. 

   12545S    Helpot ja nopeat asut 
 Perjantaina 24.9. klo 16.30–19.30 ja lauantaina 2.10. klo 9–15.30    (12 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 20 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan aikuiselle tai lapselle helposti ja nopeasti valmistuva vaate. 
Lisätietoa netissä. 

   12547S    Pussukat 
 Torstaisin klo 17–20  7.10.-4.11. (16 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20  @ 
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu 28 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan käsityöpusseja puikoille ja projekteille, meikkilaukkuja, 
pystypenaaleita, nyörikiinnitteisiä pussukoita, vetoketjupussukoita sekä 
kehyskukkaroita (nipsukukkaroita), tukirauta-ja jousipussukoita. Tarjolla 
on erilaisia malleja helpoista haastaviin. Lisätietoa netissä. 

   12550S    Vuoritettu vaate, monimuoto-opetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkona 13.10. klo 13.30–
15, lähiopetus keskiviikkoisin 20.10.-8.12. klo 12.30–15.30           (30 t) 
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 36 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Ommellaan vuorillinen vaate aikuiselle tai lapselle. Lisätietoa netissä. 

   12552S    Korjaa ja kierrätä 
 Lauantaina 16.10.  klo 9–14.45 (7 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 16 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Voit korjata, lyhentää, pienentää tai muodistaa vaatteen tai tekstiilin. 
Opetellaan paikkaaminen mahdollisimman huomaamattomasti tai 
vaihtoehtoisesti korostaen. Saat myös apua keskenjääneen ompelutyön 
loppuunsaattamiseen. 

   12554S    Ompelun iloa B 
 Maanantaisin klo 17–20 18.10.-29.11. (24 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Ompele itsellesi tai perheellesi vaatteita sisä- tai ulkokäyttöön. Kaava-
lehtiä ja -kirjoja käytettävissä. 

   12556S    Vaate itselle 
 Tiistaisin klo 16.15–19.15 19.10.-30.11. (24 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Vaate itselle muokkaamalla valmiskaavoja omiin mittoihin sopiviksi. En-
simmäisellä kerralla etsitään kaava, mitataan ja määritellään kankaan 
menekki. 

   12558S    Ompelukahvila – autetaan 
ompelemalla 
 Keskiviikkoisin klo 9–12 20.10.-1.12. (24 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kokoonnumme ompelemaan itselle, mutta myös kriisialuiden lapsille. 
Tarkoituksena on, että jokainen käyttäisi osan kurssiajastaan hyvänte-
keväisyysompeluun. Kankaat niihin voi tuoda itse tai käyttää opistolla 
olevia lahjoituskankaita. Lisätietoa netissä. 

   12560S    Reppuja 
 Perjantaisin klo 9.30–12.30 5.11.-26.11. (16 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu 28 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan perusreppu, norjalainen reppu, Kånken-tyyppinen reppu 
tai yksihihnainen pikkureppu. Tarjolla olevista reppumalleista voit valita 
itsellesi sopivan. Kaksi helppoa ja kaksi haastavampaa mallia. 
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   12562S    Alus- ja yöasut, monimuoto-opetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä perjantaina 26.11. klo 17–18.30 
ja lähiopetus perjantaina 3.12. klo 16.30–19.30 ja lauantaina 4.12. klo 
9–14.45 (13 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 20 e, tarvikemaksu 5 e. 
 Ommellaan alusasuja lapsille ja aikuisille vaikka joululahjoiksi. Useita 
malleja. 

   12564S    Viikko ommellen 
 Ti 7.12., ke 8.12., to 9.12. ja pe 10.12. klo 16–20 (20 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 32 e, tarvikemaksu 10 e. 
 Vietä neljä iltaa ommellen ompelulanien tapaan mukavassa seuras-
sa. Voit ommella vaatteita tai muita tekstiilejä vaikkapa joululahjoiksi. 
Lisätietoa netissä. 
   
 Kirjonta 

  12570S    Kirjonnan päiväkurssi 
 Tiistaisin klo 13–15.15 7.9.-30.11. (36 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 40 e. 
 Perinteinen suomalainen pistokirjonta. Kirjotaan muliini-, helmi- tai villa-
langoilla tutustuen erilaisiin pistoihin ja materiaaleihin tehden pistohar-
joituksia. Voit hankkia valmiin kirjontapakkauksen tai jäljentää haluama-
si mallin kankaalle itse. Sopii myös aloittelijoille. Lisätietoa netissä. 

   12572S    Hardanger- ja leikekirjonta 
 Keskiviikkoisin klo 9.45–12.45 15.9.-24.11. (40 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 44 e. 
 Hardanger- ja leikekirjonnan ompelutavat on helppo oppia. Kirjotaan 
monenlaisia käyttötekstiilejä pöytäliinoista verhoihin opiskelijan tarpeen 
mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin kirjoneille kon-
kareille. Kurssin jälkeen opiskelija osaa peruspistot ja sijoittaa kuvion 
kankaalle. Lisätietoa netissä. 
   
 Nypläys 

  12577S    Nypläystä aamupäivisin 
 Tiistaisin klo 10–12.15 7.9.-30.11. (36 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 40 e. 
 Nypläys on monipuolinen tapa valmistaa liinojen lisäksi muitakin 
sisustustekstiilejä, huiveja, tauluja ja koruja. Kurssilla voi nyplätä myös 
kansallispukuihin kuuluvia pitsejä. Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille 
että jo aiemmin nyplänneille. Kurssin jälkeen aiemmin nyplänneiden 
taitotaso on kehittynyt ja aloittelijakin osaa nypläyksen peruslyönnit, 
materiaaleja ja sanastoa. 

   12580S    Nypläys ja lankatyöt Pihlavassa 
 Tiistaisin klo 16.15–18.30 7.9.-30.11. (36 t)   
 Meri-Porin yhtenäiskoulu: Luokka 314, Rieskalantie 8 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 40 e. 
 Nyplätään erilaisia pitsejä ja koristeita. Neulotaan ja koukutaan pieni-
muotoisia neuletöitä esim. sukkia, lapasia ja huiveja. Opetellaan myös 
erilaisia kantapään neulontatapoja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että jo 
aiemmin nyplänneille tai neuloneille. 

   12582AS    Nypläys Ruosniemessä 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–19.45 8.9.-1.12. (36 t)       
 Ruosniemen koulu, Tilsantie 11 
 Tuula Virtanen-Ruoho.     Kurssimaksu 40 e  30 e. €  
 Nyplätään erilaisia sisustustekstiilejä ja asustelisiä jokaisen omien 
taitojen ja tarpeiden mukaan. Sopii myös aloittelijoille. Kurssimaksua on 
alennettu opintoseteliavustuksella. Lisätietoa netissä. 

   12584S    Nypläystä iltapäivisin 
 Torstaisin klo 14.15–16.30 9.9.-2.12. (36 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 40 e. 

 Nypläys on monipuolinen tapa valmistaa liinojen lisäksi muitakin 
sisustustekstiilejä, huiveja, tauluja ja koruja. Kurssilla voi nyplätä myös 
kansallispukuihin kuuluvia pitsejä. Kurssi on tarkoitettu sekä aloittelijoille 
että jo aiemmin nyplänneille. Kurssin jälkeen aiemmin nyplänneiden 
taitotaso on kehittynyt ja aloittelijakin osaa nypläyksen peruslyönnit, 
materiaaleja ja sanastoa. Lisätietoa netissä. 

   12586S    Nypläystä iltaisin 
 Torstaisin klo 16.45–19 9.9.-2.12. (36 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 40 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12588S    Nypläys ja neuleet Noormarkussa 
 Torstaisin klo 18–20.15 9.9.-2.12. (36 t)   
 Noormarkun Yhtenäiskoulu: Käsityöluokka, Museotie 12 @ 
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 40 e. 
 Käsityökahvilassa käydään läpi neuleita ja virkkausta tasapuolisesti lu-
kujärjestyksen mukaan sekä nypläyksen alkeita. Osallistuminen ei vaadi 
alkutaitoja. Työt valitaan kurssilaisen taitotason mukaan. Ohjelmassa 
mm. lappukauluri ja virkattu tyynynpäällinen. Kurssin käytyään opiskelija 
osaa perusneuletaitoja sekä ohjeenlukua. 

   12590S    Nypläys Väinölässä 
 Perjantaisin klo 17.30–19.45 10.9.-3.12. (36 t)   
 Väinölän koulu, Luodontie 1 
 Tuula Virtanen-Ruoho.     Kurssimaksu 40 e. 
 Nyplätään erilaisia sisustustekstiilejä ja asustelisiä jokaisen omien taito-
jen mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Lisätietoa netissä. 

   12592S    Nyplätyn pitsin erikoistekniikkakurssi 
 La 25.9., su 26.9. la 16.10., su 17.10. ja la 13.11. klo 9.15–15 
(35 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 40 e. 
 Bruggen karkean kukkapitsin alkeet. Kurssin aiemmin suorittaneille 
vahvistetaaan pitsin teknisiä erityispiirteitä vanhojen mallien pohjalta. 
Kurssin suorittanut osaa nyplätä kukkakuvion, scrollin, kohoavan yhdis-
tävän reunan ja solmurivin. Kurssille osallistuminen edellyttää nypläyk-
sen perustaitojen osaamista. Lisätietoa netissä.  

 Katso myös: 12716S Nypläysryhmä lapsille, s. 46 
   
 Lankatyöt 

  12600S    Strömsö-neuleet, monimuoto-opetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä maanantaisin 6.9., 4.10. ja 1.11. 
klo 10–11.30 ja lähiopetus maanantaisin 20.9., 18.10. ja 15.11. klo 
10–13 (18 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20  @ 
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 28 e. 
 Neulotaan ja virkataan ihania neuleita Ylen Strömsössä nähdyillä ohjeil-
la. Lisätietoa netissä. 

   12602ES    Palavirkkaus etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9., 21.9., 5.10., 
19.10., 2.11. ja 16.11. klo 16–17.30 (12 t)   
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Virkataan erilaisia paloja. Käydään läpi perussilmukoita sekä haas-
tavampaa virkkausta. Työ valitaan taitotason mukaan, sopii myös 
aloittelijoille. Käydään läpi asiat perussilmukoista neuleen viimeistelyyn. 
Kurssin jälkeen osaat virkata erilaisia paloja ja yhdistää niitä. Ohjeenlu-
kutaitosi on kehittynyt. Lisätietoa netissä. 

   12604ES    Villasukat etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 7.9., 21.9., 5.10., 
19.10., 2.11. ja 16.11. klo 18–19.30 (12 t)   
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Neulotaan sukat. Käydään läpi perussilmukoita sekä haastavampaa 
neuletta, esim kirjoneule. Työ valitaan taitotason mukaan, sopii myös 
aloittelijalle. Käydään läpi asiat perussilmukoista neuleen viimeistelyyn. 
Kurssin käytyäsi osaat neuloa sukat ja ohjeenlukutaitosi on kehittynyt. 
Lisätietoa netissä. 
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12606S    Neulekahvila 
 Keskiviikkoisin klo 17–20 8.9.-1.12. (48 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 50 e. 
 Neulekahvilassa käydään läpi neuleita ja virkkausta tasapuolisesti 
lukujärjestyksen mukaan. Ohjelmassa mm. lappukauluri ja virkattu 
tyynynpäälinen. Työt valitaan taitotason mukaan. 

12608S    Kaarrokeneule 
 Torstaisin 9.9., 23.9., 7.10., 21.10., 4.11. ja 18.11. klo 16–17.30 
(12 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20  @
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Neulotaan trendikäs, lähes saumaton kaarrokeneule. Käydään läpi 
perussilmukoita sekä haastavampaa neuletta, esim. kirjoneule. Työ 
valitaan taitotason mukaan, sopii myös aloittelijalle. Käydään läpi asiat 
perussilmukoista neuleen viimeistelyyn. Kurssin käytyäsi osaat neuloa 
kaarrokeneuleen itsenäisesti ja ohjeenlukutaitosi on kehittynyt. 

12610S    Neulehuivit, monimuoto-opetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä maanantaisin 13.9., 11.10. ja 
22.11. klo 10–11.30 ja lähiopetus maanantaisin 27.9., 8.11. ja 29.11. klo 
10–13 (18 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20  @
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 28 e. 
 Virkataan tai neulotaan huivi. Kolmio tai suorakaide. Pitsi  tai palaneule. 
Työ valitaan taitotason mukaan, sopii myös aloittelijalle. Käydään läpi 
asiat silmukoiden luomisesta ja perussilmukoista neuleen viimeistelyyn. 
Kurssin jälkeen osaat tehdä huivin joko virkaten tai neuloen. 

12612ES    Neulottu tai virkattu pyllytin, 
etäopetus 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 14.9., 28.9., 12.10., 
9.11., 23.11. ja 30.11. klo 16–17.30 (12 t)   
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Virkataan tai neulotaan pyllytin eli talviulkoiluhame. Käydään läpi neulet-
ta sekä virkkausta. Työ valitaan taitotason mukaan, sopii myös aloitte-
lijalle. Käydään läpi asiat silmukoiden luomisesta ja perussilmukoista 
neuleen viimeistelyyn. Kurssiln käytyäsi osaat valmistaa talviulkoiluha-
meen ja ohjeenlukutaitosi on kehittynyt. 

12614ES    Sisustusneuleet etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä tiistaisin 14.9., 28.9., 12.10., 
9.11., 23.11. ja 30.11. klo 18–19.30 (12 t)   
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Virkataan tai neulotaan sisustusneule. Käydään läpi kirjovirkkausta ja 
c2c-virkkausta sekä perusneuletta. Työ valitaan taitotason mukaan, so-
pii myös aloittelijalle. Käydään läpi asiat silmukoiden luomisesta ja pe-
russilmukoista neuleen viimeistelyyn. Kurssin käytyäsi osaat valmistaa 
sisustusneuleen virkaten tai neuloen ja ohjeenlukutaitosi on kehittynyt. 

12616S    Lankaklinikka 
 Torstaisin 16.9., 30.9., 14.10., 11.11., 25.11. ja 2.12. klo 16–17.30   (12 t) 
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Kerrataan perussilmukat sekä virkaten että neuloen. Valmistetaan 
kesken jäänyt neule loppuun tai aloitetaan kokonaan uusi vaikeaksi 
koettu työ. Tutustutaan haastelliseksi koettuun ohjeeseen ja selvitetään 
mahdolliset neuletyön ongelmakohdat. Lisätietoa netissä. 

12618AS    Neulonnan alkeet 
 Tiistaisin klo 17–20 21.9.-12.10. (16 t)   
 Käsityökeskus: Kuisti, Valtakatu 20 
 Silja Fager.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €
 Onko neulonnan (tai satakuntalaisittain kutomisen) perusasiat sinulle 
kokonaan vieraita tai haluaisitko verestää vanhoja, koulussa opittuja 
neulontataitoja? Aloitamme neulontataidon opettelun silmukoiden 
luomisesta, edeten oikeiden ja nurjien kautta silmukoiden päättelyyn. 
Riippuen innostuksestasi, kurssin päätteeksi sinua voi uuden taidon 
lisäksi lämmittää vaikkapa itse neulottu pipo. Lisätietoa netissä. 

12622S    Langasta lautanauhaa 
 La 2.10., su 3.10., la 16.10. ja su 17.10. klo 10–16.30 (32 t)   
 Opistotalo: Förmaaki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ritva Liljeroos.     Kurssimaksu 36 e. 
 Kurssi sopii aloittelijoille ja lautanauhaa aiemmin kutoneille. Valitaan 
mallit, luodaan loimi ja opitaan kutomaan ohjeen mukaan tai luovasti 
muunnellen. Voidaan jatkaa myös kesken jääneitä töitä. Lautanauhaa 
voi tehdä erilaisiin käyttötarkoituksiin perinteisten käyttötapojen lisäksi 
esim. laukun hihnaksi,rannekoruksi, hiuspannaksi, avaimenperäksi tai 
kengännauhoiksi. Opettaja lähettää ennen kurssin alkua infokirjeen. 
Lisätietoa netissä.  

12624S    Poria puikoille 
 Maanantaisin klo 17–20 1.11.-29.11. (20 t)    
 Käsityökeskus: Kuisti, Valtakatu 20 
 Silja Fager.     Kurssimaksu 32 e. 
 Suunnitellaan opastetusti oma, Pori-aiheinen neuletyö ja aloitetaan sen 
toteuttaminen. Vaihtoehtoisesti voi käyttää jotain valmista mallia. Kurssi 
on tarkoitettu jo hieman kokeneemmille neulojille. Lisätietoa netissä. 

12626S    Makramee-viikonloppukurssi 
 Lauantaina 13.11. ja sunnuntaina 14.11. klo 9.30–16 (16 t)   
 Opistotalo, Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14  @
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu 28 e. 
 Opetellaan ensin makrameen perussolmut. Sen jälkeen on mahdollista 
solmeilla seinävaate, amppeli, valaisin, lasipurkinsuojus tai koruja. Tar-
vikelista lähetetään sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssia. Lisätietoa 
netissä. 

12628TS    Kehruun peruskurssi 
 Lauantaina 20.11. ja sunnuntaina 21.11. klo 10–16.30 (16 t)   
 Opistotalo: Auditorio, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ritva Liljeroos.     Kurssimaksu 42 e. 
 Opitaan 2-säikeisen langan valmistuksen kaikki työvaiheet raakavillan 
esivalmistelusta, kehruun ja kertauksen kautta langan pesuun. Kehruu 
tapahtuu perinteisellä vinorukilla. Lisätietoa netissä. 

 Katso myös: 
12580S Nypläys ja lankatyöt Pihlavassa, s. 41
12588S Nypläys ja neuleet Noormarkussa, s. 41
12740S Joululahjoja neuloen, s. 42 

 Huovutus 

  12630S    Huovutetun kankaan valmistaminen 
 Huovutus pe 1.10. klo 17-20.45, la 2.10. ja su 3.10. klo 10-16.30. Kaa-
voitus ja ompelu Käsityökeskuksen ompeluluokka la 9.10. klo 10-16.30 
(29 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 35 e. 
 Opit huovuttamaan ohuen ja tiiviin kankaan, josta voit ommella liivin, 
tunikan tai lapselle vaatteita. Työt tehdään uudella huovutustekniikalla, 
jossa ei käytetä rullausta eikä hiomakonetta. Ei edellytä aiempaa huo-
vuttamisen taitoa. Lisätietoa netissä. 

12632S    Huovutusta oman toiveen mukaan 
 Pe 22.10. klo 17–20.45, la 23.10. ja su 24.10. klo 10–16.30 (21 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 32 e. 
 Voit huovuttaa upean huivin, kintaat, pääpannan, hatun tai laukun 
merinovillasta, lampaan kiharasta ja viskoosikuidusta. Työt tehdään 
uudella huovutustekniikalla, jossa ei käytetä rullausta eikä hiomakonet-
ta. Kurssilla voi kokeilla myös kukkien huovutusta. Ei edellytä aiempaa 
huovuttamisen taitoa. Lisätietoa netissä. 

12634S    Huovutetaan merinovillaa,  
silkkikangasta,  viskoosia  ja lankaa 
 Pe 12.11. klo 17–20.45, la 13.11. ja su 14.11. klo 10–16.30 (21 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 32 e. 
 Nunofelt on huovutettujen kankaiden, vaatteiden ja asusteiden valmis-
tusta merinovillasta ja erityyppisistä luonnonkankaista.Huovutetaan 
merinovillaa,  silkkikangasta,  viskoosia  ja lankaa. Tekniikalla luodaan 
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mielenkiintoisia pintarakenteita. Ei edellytä aiempaa huovuttamisen 
taitoa. Lisätietoa netissä. 

   12636TS    Huovutettu tunika silkistä ja villasta 
 Pe 3.12. klo 17–20.45, la 4.12. ja su 5.12. klo 10–16.30 (21 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 48 e.  
 Voit huovuttaa upean tunikan silkistä ja prefeltistä. Ei edellytä aiempaa 
huovuttamisen taitoa. Työt tehdään uudella huovutustekniikalla, jossa ei 
käytetä rullausta eikä hiomakonetta. Lisätietoa netissä. 
   
 Kankaanpainanta ja -värjäys 

  12650S    Värjäystä luonnonväriaineilla 
 Info Vinttikamari-luokka to 9.9. klo 17–19.15, opetus Fatipruuki-luokka 
la 18.9. klo 9–16.15 ja su 19.9. klo 9.15–14 (18 t)   
 Silja Fager.     Kurssimaksu 28 e. 
 Värjätään pieniä eriä villalankoja helposti luonnosta saatavilla materiaa-
leilla, kuten kasveilla ja sienillä tai niiden osilla. Luonnosta saatavat värit 
ovat ainutlaatuisia ja hehkuvia, eikä niiden aikaansaamiseksi tarvita 
myrkyllisiä kemikaaleja. Tutustutaan luonnonväriaineilla värjäyksen työ-
tapoihin ja työvälineisiin. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin värjäystä 
harrastaneille. Lisätietoa netissä. 

   12652S    Ekoprint ja mediumprint -värjäystä 
luonnonmateriaaleille 
 Pe 10.9. klo 17–20.45, la 11.9. ja su 12.9. klo 10–16.30 (21 t)  
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Ludmila Kuznetsova.     Kurssimaksu 32 e. 
 Ekoprint ja mediumprint ovat tekniikoita, joilla siirretään kasvien muotoja 
ja värejä luonnonkuitukankaalle (silkki, puuvilla, villa). 

   12654S    Värjäystä keittiön antimilla 
 Info la 9.10. klo 10–12.15, opetus 16.10. klo 9–16.15 ja su 17.10. klo 
9.15–14 (18 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Silja Fager.     Kurssimaksu 28 e. 
 Värjätään pieniä eriä villalankoja keittiöstä saatavalla materiaalilla: 
erilaisilla mausteilla, teellä, kahvilla, hedelmien, vihannesten kuorilla tai 
kivillä jne. Luonnosta saatavat värit ovat ainutlaatuisia ja hehkuvia, eikä 
niiden aikaansaamiseksi tarvita myrkyllisiä kemikaaleja. Tutustutaan 
luonnonväriaineilla värjäyksen työtapoihin ja työvälineisiin. Kurssi sopii 
vasta-alkajille ja aiemmin värjäystä harrastaneille. Lisätietoa netissä. 
   
 Korujen valmistaminen 

  12680S    Helmien hurmaa A 
 Lauantaina 18.9. ja sunnuntaina 19.9. klo 10–15.45 (14 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Riikka Santonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Valmistetaan helmistä kaikenlaista kivaa. Voit tehdä koruja ja koris-
teita, kristallin kimallusta tai värien ilottelua. Aloittelijat voivat käyttää 
isompia helmiä ja tottuneet tekijät tehdä pienistä. Malleja on monenlai-
sia toiveiden ja taitotason mukaan. Samalla opit helmitöiden perusteet 
ja monenlaisia helmikorujen valmistusniksejä. Vanhojen helmikorujen 
korjaus ja tuunaus on myös mahdollista. Opettajalta voi lainata välineitä 
ja ostaa materiaaleja. Lisätietoa netissä. 

  12684S    Helmien hurmaa B 
 Lauantaina 16.10. ja sunnuntaina 17.10. klo 10–15.45 (14 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Riikka Santonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 
 
  12682ES    Helmikoruja etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä keskiviikkoisin 29.9.-20.10 klo 
17.30–19. Kurssia avustetaan puhelimen WhatsApp-sovelluksella tors-
taisin 30.9.-21.10. klo 17.30–18.15 (12 t)   
 Riikka Santonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Helmeillään peyote-tekniikalla erilaisia koruja. Tehdään pienistä 
helmistä nauhoja, putkia, ympyröitä ja palloja. Voit valmistaa vaikkapa 
kaula- ja rannekoruja, korviksia, laukkukoristeita tai avaimenperiä.  Voit 

soveltaa malleja makusi ja taitotasosi mukaan sekä käyttää haluamiasi 
helmiä. Lisätietoa netissä. 

 Katso myös: 12744S Helmeileviä joulukoristeita, s. 46 

 Hopeaketjukursseilla työkaluja voi lainata opettajalta, maksu 3 e / 
kurssi. Materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan, mutta opettajalta 
voi ostaa materiaalia (1 mm hopealanka maksaa noin 12 e / metri). 

  12660S    Hopeaketjun alkeiskurssi 
 Pe 10.9. klo 17–20, la 11.9. ja su 12.9. klo 9–15.30  (20 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustutaan avolenkkipunonnan työtapoihin ja työvälineisiin sekä puno-
taan perusketjuja. Lisätietoa netissä. 

   12662S    Hopeaketjun peruskurssi 
 Pe 1.10. klo 17–20, la 2.10. ja su 3.10. klo 9–15.30 (20 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustutaan avolenkkipunonan työtapoihin ja työvälineisiin sekä puno-
taan perusketjuja.  Kokeilemme haastavampia ketjumalleja ja pieniä 
vääntötöitä. Lisätietoa netissä. 

   12664S    Hopeaketjun peruskurssi Meri-Porissa 
 Pe 5.11. klo 17–20, la 6.11. ja su 7.11. klo 9–15.30 (20 t)   
 Meri-Porin yhtenäiskoulu: Luokka 314, Rieskalantie 8 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12666S    Hopeaketjun jatkokurssi A 
 Pe 12.11. klo 17–20, la 13.11. ja su 14.11. klo 9–15.30 (20 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tehdään haastavampia ketjumalleja, erilaisia vääntötöitä sekä palmi-
kointia ja punontaa oppilaan toiveiden mukaan. Lisätietoa netissä. 

   12668S    Hopeaketjun jatkokurssi B 
 Pe 26.11. klo 17–20, la 27.11. ja su 28.11. klo 9–15.30 (20 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12670S    Hopeaketjun jatkokurssi C 
 Pe 3.12. klo 17–20, la 4.12. ja su 5.12. klo 9–15.30 (20 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

 Hopeatyökursseilla työkaluja voi lainata opettajalta, työkalu- ja 
tarvikemaksu 5 e. Materiaalit eivät sisälly kurssin hintaan, mutta 
opettajalta voi ostaa materiaaleja.  

   12672S    Hopealusikasta koru 
 Perjantaina 5.11. klo 10–17.15 (9 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Syrén-Fawaz.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tehdään vanhoista hopealusikoista erilaisia koruja ja pieniä esineitä 
taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla ja pintakäsittelemällä. Lisätietoa 
netissä. 

   12674S    Hopeatyön alkeiskurssi 
 Lauantaina 6.11. ja sunnuntaina 7.11. klo 10–15.45 (14 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Syrén-Fawaz.     Kurssimaksu 20 e. 
 Opetellaan hopeatyön alkeita ja perustekniikoita esim. metallin sahaus, 
hopean juottaminen, kuviointi erilaisin menetelmin, hionta ja viimeistely. 
Kurssilla on mahdollista valmistaa esim. sileä hopeasormus tai helppo 
kivenistutustyö. Levytekniikoita käyttämällä voi valmistaa riipuksia tai 
korvakoruja hopeasta tai pronssista. Lisätietoa netissä. 
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   12676S    Hopeatyön jatkokurssi A 
 Perjantaina 19.11. klo 10–17.15 (9 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Syrén-Fawaz.     Kurssimaksu 16 e. 
 Syvennetään jo opittuja hopeatyön perustekniikoita, joihin sisältyvät 
mm. juottaminen, sahaaminen, metallin muokkaus ja kuviointi erilaisin 
menetelmin. Opiskelija voi opettajan ohjauksessa valmistaa omien 
suunnitelmiensa mukaisia koruja tai pienesineitä sekä esim. istuttaa 
kiviä valmistamiinsa koruihin. Lisätietoa netissä. 

   12678S    Hopeatyön jatkokurssi B 
 Lauantaina 20.11. ja sunnuntaina 21.11. klo 10–15.45 (14 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Mari Syrén-Fawaz.     Kurssimaksu 20 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

 Katso myös: 12930S Herkkuja ja eläimiä massasta, s. 39 

     

 Mosaiikki 

  12686S    Muotoilubetonin ja mosaiikin monet 
mahdollisuudet 
 Keskiviikkoisin klo 18–20.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Katja Räikkälä.     Kurssimaksu 40 e. 
 Valmistamme muotoilubetoni- ja mosaiikkityön puutarhaan, parvekkeel-
le tai sisälle. Työssä voi yhdistää muotoilubetonin ja mosaiikin tai tehdä 
kaksi erillistä työtä. Kurssi sopii vasta-alkajille ja mosaiikkia jo jonkin 
verran tehneille. Lisätietoa netissä. 

   12688S    Muotoilubetonin intensiivikurssi 
 Ti 28.9. klo 18–20.15, la 9.10., su 10.10. ja la 16.10. klo 10–16.30  
(27 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Katja Räikkälä.     Kurssimaksu 35 e. 
 Kurssilla voi valmistaa muotoiltavasta betonista joko koriste- tai käyttö-
esineen. Se voi olla joko pihaveistos, öljylyhty, ruukku, tonttu, akvaarion 
sisustus tai keijutalo. Valmiin työn voi sijoittaa joko ulos tai sisälle. 
Muotoiltava betoni on kuin keramiikkasavi, mutta sitä ei tarvitse polttaa 
ja se kestää pihalla. Tervetuloa rentoutumaan muotoilubetonin parissa. 
Lisätietoa netissä. 
   
 Nuket, nallet ja nukkekodit 

  12690S    Nukkekoti ja minimaailma – elämää ja 
sisustusta pienoiskoossa 
 Tiistaisin klo 17–20 7.9.-30.11. (48 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Sirkka Leivo-Jokimäki.     Kurssimaksu 50 e. 
 Toteuta rakennus- ja sisustushaaveet nukkekodissa tai vastaavassa 
minikoossa. Lisätietoa netissä. 

   12692S    Perinnelelutyöpaja: nukkeja ja nalleja A 
 Maanantaisin klo 16.15–19.15 13.9.-22.11. (40 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Teija Ruuhikorpi-Mäki.     Kurssimaksu 44 e. 
 Tule tutustumaan antiikkilelujen ihmeelliseen maailmaan ja tekemään 
itse ikioma nukke tai pehmolelu mohairkankaasta. Voit valmistaa perin-
teisin menetelmin Martta-nuken, antiikkinallen, tontun tai perinnepeh-
mon mohairkankaasta (kissan, kanin tai koiran). Lisätietoa netissä. 

   12694S    Perinnelelutyöpaja: nukkeja ja nalleja B 
 Keskiviikkoisin klo 10–13 15.9.-24.11. (40 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Teija Ruuhikorpi-Mäki.     Kurssimaksu 44 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12696ES    Martta-nukkekurssi etänä 
 Etäopetus Teams-kokousympäristössä ja Moodle-oppimisympäristössä 
keskiviikkoisin 15.9.-1.12. klo 17–18.30. Kurssia tuetaan puhelimen 
WhatsApp-sovelluksella 16.9.-2.12. torstaisin klo 17–17.45 (33 t)   
 Teija Ruuhikorpi-Mäki.     Kurssimaksu 36 e. 
 Opitaan hiomaan, pohjustamaan, ja maalaamaan nuken pää ja kädet. 
Nukelle maalataan kasvot ja hiukset. Vartalo ommellaan lakanakankaasta 
ja täytetään se tiiviiksi sahanpurulla. Kurssi sisältää paljon tietoa myös 
Martta-nukkien historiasta. Annetaan ohjeita nukkien vaatetuksesta, joita 
voi valmistaa ommellen, neuloen tai virkaten. Materiaaleista eri maksu. 
Nukkepaketit alkaen 31 e. Opettajalta voi ostaa materiaalia. Opettaja 
lähettää kurssista kirjeen ennen kurssin alkua. Lisätietoa netissä.  
   
 Nahkatyöt 

  12706TS    Kalannahan rasvaparkitus 
 Su 10.10. klo 10–16.30, pe 29.10. klo 17.30–20.30 ja la 30.10. klo 
10–16.30 (20 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 
 Liisa-Maija Mäki-Tanila.     Kurssimaksu 48 e.  
 Parkittu kalannahka on kestävää ja sopii hyvin erilaisten käsitöiden ma-
teriaaliksi. Valmistetaan rasvaparkittua kalannahkaa luonnonmukaisin 
ja perinteisin menetelmin. Lisäksi tutustutaan nahkojen värjäämiseen. 
Kurssilla ehtii valmistaa muutaman nahan. Lisätietoa netissä. 

   12708TS    Nahkatyöt 
 Lauantaina 16.10. ja sunnuntaina 17.10. klo 9.30–16 (16 t)   
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Annika Härkönen.     Kurssimaksu 42 e.  
 Perinteisellä käsinompelutekniikalla valmistetaan paksusta valjasna-
hasta esim. laadukas nahkavyö. Aloittelijat aloittavat yhteisellä pienellä 
työllä, mikä valmistetaan yhdessä opettajan kanssa vaihe vaiheelta. 
Sen lisäksi ehtii tekemään yhden viikonlopun aikana pieniä valjastöitä 
hevosille, koiralle pannan tai remmin, punotun rannekorun tai nahka-
kannet muistiviholle. Lisätietoa netissä. 
   
 Perinteiset tekniikat 

   12699S    Kangaskenkäkurssi 
Pe 17.9. klo 17–20, la 18.9. ja su 19.9. klo 10–16.30 (20 t)
Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20
Nelli Noora Nurmi. Kurssimaksu 32 e.
Kenkien teossa yhdistyvät ompelu ja tekninen työ. Valmistat matalavar-
tiset nilkkurit valitsemastasi kankaasta. Lestit kokoa 36-45 valittavissa 
muutamia erilaisia, leveää sekä kapeaa mallia. Kurssi sopii ompelun 
alkeet taitaville. Materiaalimaksu maksetaan opettajalle n. 35 e. Tutustut 
kengän valmistuksen eri tekniikoihin sekä materiaaleihin. Osallistujille 
lähetetään infokirje ennen kurssin alkua. Lisätietoa netissä.  

12700TS    Tykkikopan (päähine) 
valmistuskurssi 
 Lauantaina 8.10. ja sunnuntaina 9.10. klo 10–13 (10 t)   
 Käsityökeskus: Kuisti, Valtakatu 20 
 Merja Latvala.     Kurssimaksu 30 e.  
 Tykkikoppa kuuluu kansallispukuun. Valmistetaan perinteisin tavoin 
naisen kansallispuvun päähineen tykkimyssyn pohjaosa eli tykkikoppa. 
Lisätietoa netissä. 

   12702TS    Neulakinnaskurssi 
 Pe 12.11. klo 17–21, la 13.11. klo 9.30–14.15 ja ma 15.11. klo 17–21 
(16 t)   
 Käsityökeskus: Kuisti / Paja, Valtakatu 20 
 Merja Latvala.     Kurssimaksu 42 e.  
 Neulekinnastekniikka on maailman vanhimpia tapoja valmistaa kinnas 
eli lapanen, sukat tai tossut villalangasta. Perehdytään neulakinnas-
tekniikan alkeisiin ja valmistetaan neulakinnas. Työhön tarvitaan oma 
peukalo, pehmeää, paksuhkoa villalankaa (mielellään vaalea) ja kinnas-
neula. Neuloja voi ostaa opettajalta. 
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 Kierrätys 
  12710S    Kahvipussitaidetta A 
 Perjantaisin 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11. ja 3.12. klo 11–14 
(28 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Leila Lepistö.     Kurssimaksu 35 e. 
 Tämän päivän kahvipussityöt ovat näyttäviä luomuksia! Laukkuja, 
kasseja, mummolaukkuja, koreja, puukoreja, tarjottimia, kaitaliinoja, 
joutsenia ja koruja. Malleja nykypäivän mukaisesti ja perinteisesti ompe-
lukoneella tai ilman. Lisätietoa netissä. 

   12712S    Kahvipussitaidetta B 
 Perjantaisin 17.9., 1.10., 15.10., 12.11., 26.11. ja 10.12.  klo 11-14 
(24 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Leila Lepistö.     Kurssimaksu 32 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   12713S    Kahvipusseista ruusuja ja 
tulppaaneja 
 Lauantaina 11.12. ja sunnuntaina 12.12. klo 10–16.30 (16 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Leila Lepistö.     Kurssimaksu 28 e. 
 Punomme kahvipusseista ruusuja ja tulppaaneja itselle tai lahjaksi. 
Ruusuille ja tulppaaneille on käyttöä ympäri vuoden esim. erilaisina 
juhlapäivinä. Lisätietoa netissä. 
   
 Kukkien sidonta 

  12714S    Kimput syksystä jouluun, monimuoto-
opetus 
 Info Teams-kokousympäristössä la 18.9. klo 10-10.45. Lähiopetus lau-
antaisin 2.10., 23.10. ja 27.11. klo 10–13  (13 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Virpi Mäki.     Kurssimaksu 20 e. 
 Ilahduta upeilla itsetehdyillä sesonkikimpuilla. Tehdään kolme erilaista 
kimppua: syysvärit-, Halloween- ja joulukimppu. Opitaan ammattilaisten 
spiraalitekniikka, kukkien käsittely ja maljakon valinta. Spiraalitekniikas-
ta myös uusia vinkkejä perusteet hallitseville. Osallistuminen ei edellytä 
aiempaa kokemusta sidontatyöstä. Lisätietoa netissä. 
   
 Perhekurssit 

  12718S    Luontomateriaaleista 
satumaailmoiksi -kurssi meren äärellä 
Leppärässä 
 Lauantaina 11.9. klo 10–15 ja sunnuntaina 12.9. klo 11–16 (12 t)   
 Opiskelijayhdistyksen kesäpaikka Leppärä, Kesätie 25 
 Eeva-Liisa Husu.     Kurssimaksu 35 e. 
 Perheen yhteinen luontoaskartelukurssi. Valmistetaan kransseja, piha-
koristeita, kaarnaveneitä, minimaailmoja kukkaruukkuihin ja kantoihin 
laitettavaksi. Käytetään risuja, käpyjä, kaarnaa, tuohta, kiviä, puutikkuja 
ja erilaisia pieniä koriste-esineita. Hintaan sisältyvät materiaalimaksu 
(5 e) ja kurssimaksut sekä aikuiselta että lapselta (yhteensä 30 e). 
Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. Aikuinen ilmoittautuu, lapsesta kysytään 
nimi ja ikä. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Ota omat eväät mukaan. 
Lisätietoa netissä. 

   12736S    Tehdään unisieppari 
 Torstaisin klo 17–19.15 11.11.-25.11. (9 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 @  
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu aikuiset 16 e  ja lapset 10 e. 
 Valmistamme intiaaniperinteen mukaisia unisieppareita. Unisieppari on 
renkaasta, lankaverkosta, höyhenistä ja helmistä askarreltu koriste-
esine, jonka voi ripustaa vaikkapa sängyn viereen. 5-10 -vuotias lapsi 
osallistuu kurssille yhdessä aikuisen kanssa. Sekä aikuisen että lapsen 
tulee ilmoittautua kurssille. Lisätietoa netissä. 
   

Kansallispukujen maailma kutsuu
Minulla on ollut ilo toimia Porin seudun kansalaisopistossa opetta-
jana jo vuodesta 2006. Opiston silloinen kudonnanohjaaja Marjut 
Tranberg houkutteli minut opettamaan kansallispukukurssia, ja 
sille tielle olen jäänyt! Olen työskennellyt ikäni vaatetusalalla, 
muun muassa 30 vuoden ajan mallimestarina. Neljänkympin kriisin 
myötä hain Nakkilan käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen artesaa-
nikoulutukseen erikoistumisalana pitsit ja kansallispuvut. Hurahdin 
heti perinteisiin käsityöteknikoihin ja ala tuntui heti omalta. 

Kansallispuvuissa viehättää erityisesti se, että kaikki työvaiheet 
tehdään perinteisesti käsin ommellen. Eikä tekeminen lopu 
kesken, koska Suomessa on yli 400 erilaista kansallispukua!  Kan-
sallispuku sopii juhlaan kuin juhlaan. Perinteistä kansallispukua 
käytetään omana kokonaisuutena, mutta nykyisin monet suosivat 
myös sekakäyttöä, jossa kansallispuvun osia yhdistellään muiden 
vaatteiden kanssa. Tämä onkin lisännyt kansallispuvun näkyvyyt-
tä arjessa. Itselläni on viisi ihanaa pukua, joita käytän ahkerasti. 
Puvuista vanhimman ja rakkaimman olen perinyt isäni äidiltä. Tällä 
Orimattilan puvulla on ikää jo yli sata vuotta. 

Opetan myös muita perinnekäsitöitä, kuten nahkakäsineiden 
ompelua käsin, neulakinnastekniikkaa sekä tinalankapunontaa 
ja -kirjontaa. Pidän myös tykkikoppakursseja, joissa valmistetaan 
naisen kansallispuvun päähineen eli tykkimyssyn pohjaosa. Vuo-
sien varrella olen opettanut myös perinne- ja keskiaikavaatteiden 
tekoa. Porin seudun kansalaisopiston lisäksi opetan myös muissa 
alueen kansalaisopistoissa.

Mielestäni opettamisessa parasta on vuorovaikutus ja se, että 
samalla itsekin opin aina uutta. Nautin myös siitä, että saan välit-
tää kansallispukutietoutta eteenpäin uusille harrastajille. Kurssilla 
oppii puvun tekemisen lisäksi myös paljon kansallispukutietoutta. 
Mukana on niin aloittelijoita kuin pidempään kansallispukujen pa-
rissa viihtyneitä. Kurssilla voi valmistaa kansallispuvun tai sen osia 
itselle tai perheelle. Valmiita pukuja voi myös korjata, muokata 
omiin mittoihin sopivaksi tai tuunata uuteen käyttötarkoitukseen. 
Mielikuvituksella ei ole rajoja! 

Merja Latvala

Opettajana opistossa
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 Lasten ja nuorten kurssit 

  12716S    Nypläysryhmä lapsille 
 Perjantaisin klo 15–16.30 10.9.-3.12. (24 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 24 e. 
 Opetellaan pitsin aloituksia ja lopetuksia. Nyplätään erilaisia tauluja, 
koruja ja jatkuvalankaista pitsiä. Katsaus pitsin historiaan ja materiaa-
leihin. Sopii sekä aloittelijoille että jo aiemmin nyplänneille. Lisätietoa 
netissä. 
   
 Käsityöpajat 

  12720S    Iloa käsityöstä -käsityökahvila 
 Tiistaisin 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 9.11. ja 23.11. klo 12.30–14.45     (18 t) 
 Käsityökeskus: Paja, Valtakatu 20 
 Sointu Varjus.     Kurssimaksu 28 e. 
 Opettaja esittelee joka kerralla yhden käsityötekniikan. Aiheina makra-
mee-amppeli tai lasipurkin suojus, punottu pannunalunen, saippuanvalu 
valmiista massasta, paperinarutyö, himmeli ja alumiinikoristeet. Voit 
valmistaa opettajan esittelemän työn tai jatkaa kurssilla omia pieniä kes-
keneräisiä käsitöitä. Opettajalta saa neuvoja myös omiin projekteihin. 
Lisätietoa netissä. 

   12722S    Käsityökahvila Laviassa 
 Torstaisin klo 18–20.30 9.9.-2.12. (36 t)   
 Lavian yhtenäiskoulu, Tampereentie 19 
 Soili Pekonen.     Kurssimaksu 40 e. 
 Valmistetaan erilaisia käsitöitä toiveiden mukaan esim. ompelua, lauk-
kuja, pussukoita, kehyskukkaroita ja tilkkutyötä. Työskentelyn lomassa 
kahvitellaan. Lisätietoa netissä. 
   
 Jouluiset kurssit 

  12740S    Joululahjoja neuloen 
 Maanantaisin klo 10–12.15 27.9.-8.11. (18 t)   
 Opistotalo: Klaffi  , Gallen-Kallelankatu 14 
 Hellevi Wikgren.     Kurssimaksu 28 e. 
 Neulotaan joululahjaksi tai itselle tonttuja ja muita jouluun liittyviä 
koristeita ja tavaroita. Koukutaan talveksi kintaita ja pantoja sekä tietysti 
myös neulotaan kaikenlaisia sukkia erilaisin kantapäin. Opitaan erilaisia 
silmukan lisäys- ja kavennustapoja sekä kantapään neulomisen eri 
tavoin. Lisätietoa netissä. 

   12742S    Jouluinen kokedama-vati 
hyasinteista, monimuoto-opetus 
 Info Teams-kokousympäristössä la 13.11. klo 10–10.45. Lähiopetus su 
28.11. klo 10–12.15 (4 t)   
 Opistotalo: Fatipruuki, Gallen-Kallelankatu 14 @ 
 Virpi Mäki.     Kurssimaksu 12 e. 
 Japanista rantautuneet kokedamat ja niistä kootut riippuvat puutarhat 
ovat hurmanneet monet. Muunnellaan ideaa tehden upea jouluinen 
asetelma vadille erilaisten luonnonmateriaalien ja joulukoristeiden kera. 
Voit lisäsomistaa asetelmaa myös valoin. Osallistuminen ei edellytä 
aiempaa kokemusta sidontatyöstä. Kurssi ei kuitenkaan sovi sinulle, jos 
olet tuoksuherkkä. Lisätietoa netissä. 

   12744S    Helmeileviä joulukoristeita 
 Lauantaina 20.11. ja sunnuntaina 21.11. klo 10–15.45 (14 t)   
 Opistotalo: Vinttikamari, Gallen-Kallelankatu 14  @ 
 Riikka Santonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Enkelit, tähdet ja helmipallot tuovat joulun tunnelmaa. Teemme helmistä 
ja kristalleista ihania joulukoristeita kuuseen, korttiin ja ikkunaan. 
Malleja on sekä aloittelijoille että kokeneille helmeilijöille. Ota mukaan 
kaikenlaisia helmiä ja helmityövälineitä, jos on. Voit ostaa tarvikkeita 
myös opettajalta. Lisätietoa netissä. 

   12745S    Ekokranssi 
 Maanantaina 13.12. klo 17–21  (5 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Leila Lepistö.     Kurssimaksu 16 e. 
 Vielä ehdit punomaan jouluksi talous- tai wc-paperi hylsyistä itsellesi 
pyöreän tai sydämien muotoisen kranssin. Punontatekniikkana on 
tuulimyllypunonta. Valmiin kranssin voi koristella mieleiselläsi tavalla. 
Lisätietoa netissä. 

 Katso myös: Kuvataiteen jouluiset kurssit, s. 39 
   
 Muut kädentaitojen kurssit 

  12730S    Altered bottles – koristellut pullot 
 Lauantaina 11.9. klo 10–15.30              (7 t)   
 Opistotalo: Trappukamari, Gallen-Kallelankatu 14 
 Sirkka Leivo-Jokimäki.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tyhjäksi jääneen pullon tai lasipurkin voi koristella lukemattomilla 
tavoilla. Päällystämme pullot kankailla, pitseillä, paperilla ym. Parhaiten 
tarkoitukseen sopii joustava päällystysmateriaali, esim. trikoo, neule ym. 
vastaava. Sen jälkeen koristelemme pullot ja purkit nauhoilla, napeilla, 
pitseillä, manseteilla ja kaikella mahdollisella tilpehöörillä. Koristelussa 
vain mielikuvitus on rajana. LIsätietoa netissä. 

   12732S    Moderni seinätekstiili 
 Info ma 13.9. klo 17–18.30. Opetus maanantaisin 27.9.-18.10. klo 
17–20 (18 t)   
 Käsityökeskus: Kuisti, Valtakatu 20 
 Silja Fager.     Kurssimaksu 28 e. 
 Suunnitellaan ja toteutetaan luovalla otteella oma seinätekstiili ryijy- 
ja/tai kehyskudontatekniikoita mukaillen. Kurssilla voi tehdä yhden 
isomman tai useamman pienen työn. Materiaalina voi käyttää erilaisia 
lankoja ja lisäefekteinä myös huopaa, matonkuteita tai vaikkapa luon-
nosta saatavaa kuivaa materiaalia, kuten heiniä, kaisloja, risuja, jne. 
Lisätietoa netissä. 

   12734S    E-tekstiilien alkeet 
Info ja materiaalitilaus Paja-luokka to 4.11. klo 18-19.30 . Opetus la 
13.11. klo 10–14 (7 t)   
 Käsityökeskus: Ompeluluokka, Valtakatu 20 
 Silja Fager.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tutustutaan elektronisten tekstiilien maailmaan valmistamalla huovasta 
ja sähköä johtavasta langasta yksinkertainen koru tai “heijastin” LED-
valoilla. Kurssi ei vaadi aikaisempaa kokemusta e-tekstiileistä. Tuote 
valmistetaan käsin ompelemalla yksinkertaisin pistoin. E-tekstiilejä voi 
yhdistää esimerkiksi helmityökursseilla tehtyihin koruihin. Lisätietoa 
netissä. 
   
 Tekninen työ: Puutyö ja verhoilu 

 Puutyökursseilla opastetaan koneiden turvallista käyttöä, mutta 
kursseille ei voida ottaa alle 18-vuotiaita eikä henkilöitä, joiden 
kyky tai asenne käyttää laitteita on puutteellinen. Kurssille osal-
listuva sitoutuu noudattamaan opetuksesta ja turvallisuudesta 
vastaavan opettajan antamia ohjeita. Ohjeiden vastainen toiminta 
voi johtaa kurssipaikan menettämiseen. Opistossa on myös askar-
telu- ja kädentaidon kursseja, joilla ei käytetä vaarallisia laitteita, 
ja näille kursseille ovat myös nuoremmat osallistujat tervetulleita. 
Opisto ei ole vakuuttanut kurssilaisia, joten mahdolliset vahingot 
kurssilaisen tulee kattaa itse tai omasta vapaa-ajan tapaturmava-
kuutuksesta! Aktiivikortti ei käy teknisen työn kursseihin. 

  11703S    Puutyö ja entisöinti 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-29.11. (48 t)   
 Porin lyseo: Teknisen työn luokka, Annankatu 5 
 Kari Lilja.     Kurssimaksu 60 e. 
 Tutustutaan puuntyöstön perusvälineistöön ja työmenetelmiin. Opiske-
lijat kehittävät tietojaan ja käsityötaitojaan käyttäen materiaalina puuta. 
Valmistetaan omista materiaaleista erilaisia puutöitä opiskelijoiden 
ideoiden pohjalta. Voidaan tehdä myös pienimuotoisia entisöintitöitä. 
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11705S    Toejoen puutyö 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-29.11. (48 t)   
 Toejoen koulu: Teknisen työn luokka, Kansakoulukatu 1 
 Harri Kivinen.     Kurssimaksu 60 e. 
 Kurssilla saavat taitotasonsa vaatimaa ohjausta niin aloittelijat kuin 
enemmän asiaa harrastaneet opiskelijat. Valmistetaan puusta omi-
en suunnitelmien, tarpeiden ja taitotason pohjalta erilaisia esineitä. 
Vasta-alkajille opetetaan kädestä pitäen erilaisten puuntyöstökoneiden 
turvallinen käyttö. 

11707S    Meri-Porin puutyö 
 Tiistaisin klo 17–20 7.9.-30.11. (48 t)   
 Meri-Porin yhtenäiskoulu: Teknisen työn luokka, Rieskalantie 
 Juha Salonen.     Kurssimaksu 60 e. 
 Valmistetaan opettajan ohjauksessa omien suunnitelmien ja tarpeiden 
mukaisia puutöitä. Opetellaan myös puuntyöstökoneiden turvallista 
käyttöä. 

11710S    Kaarisillan puutyö 
 Torstaisin klo 17–20  9.9.-2.12.  (48 t)   
 Kaarisillan yhtenäiskoulu, Jokisatamantie 1 
 Petri Suni.     Kurssimaksu 60 e. 
 Valmistetaan erilaisia puutöitä omien ideoiden pohjalta omista materiaa-
leista. Opetellaan myös puuntyöstökoneiden turvallista käyttöä. 

11715S    Huonekalujen verhoilu Reposaaressa 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-8.11. (36 t)   
 Reposaaren koulu: Ruokalarakennus, Kirkkokatu 20 
 Birgit Tähkä.     Kurssimaksu 52 e. 
 Tule verhoilemaan vanha keinutuolisi, rahisi tai muu sinulle rakas 
jakkarasi uudelleen. Ensimmäisellä kerralla tutustumme huonekalujen 
verhoiluun yleisesti ja käytettäviin materiaaleihin sekä jokaisen opiskeli-
jan omaan työhön. 

 Tekninen työ: Taonta 

   Aktiivikortti ei käy teknisen työn kursseihin. 

  11720S    Käyttöesineen taontakurssi 
 Pe 10.9. klo 17–20, la 11.9. ja su 12.9. klo 10–17 (20 t)   
 Taitotakomo Ahjon Akka, Vähäraumantie 75 
 Iro Mäntykorpi.     Kurssimaksu 45 e. 
 Valmistetaan erilaisia käyttöesineitä takomalla. Voit valmistaa esim. 
koukkuja, nauloja, ovenkahvan, tuikkualustoja ja koruja. Lisätietoa 
netissä. 

11722S    Puukkokurssi 
 Taitotakomo Ahjon Akka la 18.9. ja su 19.9. klo 10–17. Opistotalon 
Vinttikamari-luokka su 26.9. klo 10–17 (24 t)   
 Iro Mäntykorpi.     Kurssimaksu 45 e. 
 Valmistetaan käyttöpuukko. Puukkoon taotaan terä ja valmistetaan kah-
va sekä tuppi. Kurssi sopii kaikille taonnasta kiinnostuneille. Lisätietoa 
netissä. 

Meri-Porin puutyö toimii Meri-Porin yhtenäiskoulun tiloissa. Opetta-
jana toimii Juha Salonen. Kurssi on toiminut muistaakseni vuodesta 
1994 alkaen yhtäjaksoisesti, ainoastaan korona on aiheuttanut 
kuluneena vuonna keskeytyksen.

Tunneilla on tehty lähes kaikkea puusta ja osittain myös metallista. 
Huonekaluja, pihakalusteita, rakennusten ja veneiden osia. Osia 
moottoripyöriin, kärryjä, joulukoristeita, pieniä käyttö- ja koriste-
esineitä, pienoismalleja ym. Perinnekäsitöistä mainittakoon puiset 
kottikärryt, kiuluja, kuksia ja koristeveistotöitä. Tässä vain osa vuosi-
en varrella tehdyistä töistä.

Ryhmässä käy ahkeraa, taitavaa ja huumorintajuista väkeä, mikä 
tuo vaihtelua omaan päivittäiseen työhöni peruskoulun oppilaiden 
parissa. Porukka on suurelta osin aikaisemmilta vuosilta tuttua, 
mutta osa porukasta myös vaihtuu vuosittain.

Juha

Lähes kaikkea puusta

Uusi laite liitoksiin.

Vannesaha vaatii tarkkuutta.

Meri-Porin monipuolista konekantaa.

Kaikkien kylien kansalaisopisto
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Kansalaisopiston käsityöryhmissä voi opiskella koko lukukau-
den kestävillä kursseilla tai lyhyillä, lähinnä viikonloppuisin 
pidettävillä kursseilla erilaisia käsityötekniikoita.
Opiston ryhmissä on mahdollisuus suorittaa myös lukiokursseja 
ja näiden päätteeksi käsityön lukiodiplomin. Lue lisää lukiodip-
lomista: www.oph.fi /fi /koulutus-ja-tutkinnot/kasityon-lukiodiplomi

Lisätietoja: Teija Ruuhikorpi-Mäki
teija.ruuhikorpi-maki@pori.fi  
tai puh. 044 701 5469

Suorita käsityön

lukiodiplomi
Porin seudun kansalaisopistossa!



Taitiksesta valmistuneiden ajatuksia:

Olemme oppineet paljon käsitöistä ja käyttää mielikuvitustam-
me. Meistä on myös tullut sosiaalisempia ja olemme 
saaneet uusia kavereita. Meistä kivoja töitä on ollut mm. mat-
topuilla maton tekeminen ja betonitöiden tekeminen. Vaikeaa 
on ollut nypläämisen oppiminen. Kesää on ollut kiva kuluttaa 
kässäleireihin. Taitiksessa on tooooosi kivaa ja hauskaa!

Mielestäni Taitiksessa oli hyvä ja mukava ilmapiiri. Oh-
jaajat olivat kivoja ja kaikilla erilaisia ja uusia ideoita, mikä oli 
minusta kivaa. Töiden monipuolisuus sai motivaation pysymään 
ja aina oli kiva aloittaa uusi työ. 

Minä viihdyin Taitiksessa, 
koska minä pidän käsi-
töistä ja olinkin Taitiksessa 
7 vuotta. Parasta oli 
käsitöiden tekeminen 
ja ystävät. Kivoimpia 
töitä olivat trikoomatto ja 
savityöt. Jään kaipaamaan 
opettajia, ryhmähenkeä ja 
ennen kaikkea käsitöitä! 
Tämä oli mahtava koke-
mus. Kiitos siitä! 

Taitis betydde för mig kompisar och vara tillsammans. 
Det är allt.

Kiitos kaikille taitislaisille näistä vuosista! Erityisesti jään 
kaipaamaan meidän kivaa Taitis-ryhmäämme. 
Hyvää jatkoa kaikille 

Taitiksessa on ollut kivaa ja töitä on tehty monipuolisesti, beto-
nitöistä pitsinnypläykseen. Olen päässyt tekemään myös töitä, 
joita ei kotona tai koulussa pysty tekemään, esimerkiksi maton 
tekemistä kangaspuilla. Taitiksessa saa viettää aikaa kaverei-
den kanssa ja saa uusia ystäviä.

Kaikki oli 
Taitiksessa 
kivaa. Työt ei 
ollut liian haas-
tavia. Mieleen jäi 
mattojen tekemi-
nen kangaspuil-
la. Ja tykkäsin 
paljon tehdä 
betonitöitä!

Käsityökoulu Taitiksessa järjestään kädentaitojen opetusta 
hyvin monipuolisella ja laajalla tavalla. Opetuksen tehtävänä 
on tutustuttaa lapset ja nuoret erilaisiin käsityön muotoihin. 
Oppilaalla on mahdollisuus oppia ilmaisemaan itseään käsi-
työn eri osa-alueilla ja näin omalla toiminnallaan vaikuttaa, 
kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria. Oman työskentelyn 
kautta oppilas kehittää sellaisia tietojaan ja taitojaan, joita hän 
tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuk-
sia hakeutua ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. 
Toiminta on suunnattu 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä 
Porissa että Ulvilassa.

Tiedustele vapaita paikkoja 
suunnittelijaopettaja Sari Halonen puh. 044 701 5488 
tai sari.halonen@pori.fi 

Perusteet-opinnot
Perehdytään eri materiaalien ja työtapojen avulla käsityön ja 
taiteen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin ja opitaan soveltamaan 
tietoja ja taitoja persoonallisesti. Syyskausi 30 t, hinta 50 e.

Perusteet 8-11-vuotiaille
Maanantaisin kello 15.15–16.45 ajalla 9.8.–22.11. 
Cygnaeuksen koulu, Tasavallankatu 1

Perusteet A 7-10-vuotiaille
Tiistaisin kello 15–16.30 ajalla 10.8.–23.11.
Kyläsaaren koulun piharakennus, Mörtintie 6

Perusteet B 10-12-vuotiaille
Tiistaisin kello 16.30–18 ajalla 10.8.–23.11.
Kyläsaaren koulun piharakennus, Mörtintie 6

Perusteet 7-10-vuotiaille
Keskiviikkoisin kello 15–16.30 ajalla 11.8.–24.11.
Ulvilan käsityökeskus, Lääkärinpolku 2

Perusteet 7-9-vuotiaille
Perjantaisin kello 14–15.30 ajalla 13.8.–26.11.
Toejoen koulu, Kansakoulukatu 1

Työpajaopinnot 
Perusteet-opinnot suorittaneille. Syyskausi 45 t, hinta 60 e.

Työpajaopinnot 12-16-vuotiaille
Tiistaisin kello 15.30–17.45 ajalla 10.8.–23.11.
Kyläsaaren koulun piharakennus, Mörtintie 6

Työpajaopinnot 11-16-vuotiaille
Keskiviikkoisin kello 16.30–18.45 ajalla 11.8.–24.11.
Ulvilan käsityökeskus, Lääkärinpolku 2

TUL NYTUL NY
SÄÄKISÄÄKI
TAITIKSEEN!TAITIKSEEN!

Mitä Taitis
merkitsee? 
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PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO, KURSSIT ULVILASSA

                 IHMINEN, YHTEISKUNTA JA 
LUONTO  

 Luennot ja tapahtumat 

 Katso yleisötilaisuudet Porissa, s. 6. 

 Muista myös maksuttomat verkkotreenit, s. 8. 

 Erityisryhmien kurssit 

  22942AV    Kädentaidon kokemuksia 
 Torstaisin klo 16–18.15 9.9.-2.12. ja 20.1.-14.4.2022 (72 t)   
 Olavin koulu, Pitkärannantie 31 B 
 Sari Halonen.     Ei kurssimaksua, materiaalimaksu 15 e / lukuvuosi. 

 Ryhmä aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea vuorovaikutuksen 
erityispiirteiden vuoksi ja joilla on vaikeuksia osallistua opiston muuhun 
kädentaidon kurssitoimintaan. Tutustutaan huovutukseen, värien maa-
ilmaan, pienimuotoiseen muotoiluun ja taide-elämyksiin. Ota mukaan 
työvaatteet esim. esiliina. 
   
 Kulttuuri ja historia 

  21500S    Levanpellon muistelupiiri 
 Lauantaisin 11.9., 2.10., 6.11. ja 4.12. klo 10–12.15 (12 t)   
 Koskin koulu: luokka 1, Koskitie 2 
 Outi Lähteenlahti.     Kurssimaksu 20 e. 
 Muistelupiirissä keskustellaan ja muistellaan kylän mennyttä. Piiriin 
ovat tervetulleita kaikki entiset ja nykyiset kyläläiset sekä muut aiheesta 
kiinnostuneet. 
   

Levanpellon muistelupiirin valokuvanäyttelyn avajaisyleisöä 15.4.2007 
PVY:n talolla. 

Muistelupiiri on ollut erittäin mielenkiintoinen ja tarpeellinen. 
Oman kylän historiasta on tullut uutta tietoa. 
(Heikki Santa-Nokki, muistelupiiriläinen)

Levanpellon muistelupiirissä keskustellaan ja muistellaan kylän mennyt-
tä. Piiriin ovat tervetulleita kaikki entiset ja nykyiset kyläläiset sekä muut 
aiheesta kiinnostuneet.

Levanpellon muistelupiiri aloitti toimintansa kesäkuussa 2006 Ulvilan 
kansalaisopiston toimintana. Alkusysäyksenä oli Satakunnan Elävän 
Kuvan Keskuksen ja Ari Impolan Karhuseudun suistomaat -hanke. 
Kesäkuussa 2021 tulee täyteen 15 vuotta muistelupiirin toimintaa. Outi 
Lähteenlahti (FM, Amo) on toiminut opettajana ja levanpeltolainen Esa 
Ahqvist on tuurannut häntä. 

Muistelupiirin toiminta keskittyi alkuvuosina valokuvien ja muistojen 
taltioimiseen, mutta myös muistojen esittämiseen muille. Valokuvia ja 
muistoja on tallennettu kyläelokuvan muotoon vuonna 2007 ja kyläkirjan 
muotoon vuonna 2012. Lisäksi on järjestetty Levanpellon PVY-talolla 
kesäjuhlia, valokuvanäyttelyitä, elokuvan ensi-iltoja, kirjan julkistamis-
juhla yms. On myös tehty retkiä museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin.

Muistelupiirillä on myös sosiaalinen ja mielen hyvinvointia lisäävä vaiku-
tus. Osa muistelupiiriläisistä on ollut mukana lähes alusta asti, mutta uu-
siakin on vuosien myötä tullut mukaan. Muistelut ja keskustelut tuttujen 
piiriläisten kanssa on koettu tärkeiksi, muuten piiri ei olisi kokoontunut 
näin pitkään.

Joka kerta sieltä sai jotakin mukaansa – 
mää tarkotan ajattelemisen aihetta ja hyvää mieltä. 
(Arja Kotomäki, muistelupiiriläinen)

Syksyllä 2020 tehty yhteisöllinen runo kesän muistoista ja korona-ajasta
Levanpellon muistelupiiriläiset
Kirjasi ja tiivisti: Outi Lähteenlahti

Hyvin hiljaista on ollu

on vähän semmonen outo olo
on ollut hyvin rauhallista
ku ihminen joutuu eristyksiin, 
ni rupee kaipaa muita ihmisiä

olen vaan lukenu

siivottiin meiän ulkorakennukset
ei ilman koronaa oltais tasan tarkkaan tehty
meille tuotiin kissanpenikka
ja nyt mun tehtävä on kattoo, ettei se eksy

tein 3000 palan palapelin

kahdeksan viikkoa sitä kesti
lapset kävi kaupassa
ne toi aina mitä sattu, ei koskaan
sitä mitä mä olin pyytäny

se on siinä rauhallisuudessa menny

kevät oli hianoo
kalenteri oli täysin tyhjä, 
ei tarvinnu mennä mihinkään
Toivotaan, että tää alkaa pikkuhiljaa selkiytymään

 

Muistelua Levanpellossa jo 15 vuoden ajan 

Levanpellon muistelupiiriläiset tarinakävelyllä Levajärven ympäristössä 
kesällä 2006.

Syksyn kurssit Porissa alkavat sivulta 13.
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 Sanataide ja kirjallisuus 

  24620S    Kirjoittaja- ja kirjallisuuspiiri 
Ulvilassa 
 Tiistaisin klo 17.30-19.45 7.9.-30.11. (36 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 150 Kirjasto, Lääkärinpolku 4 
 Satu Mattila-Laine.     Kurssimaksu 40 e. 
 Oletko aina halunnut kirjoittaa, mutta et ole päässyt alkuun? Tule 
mukaan harrastajakirjoittajien mukavaan joukkoon. Kirjoitetaan yhdessä 
runoja, muistoja ja tarinoita, ja annetaan toinen toisillemme palautetta. 
Välineiksi riittävät kynä, vihko ja kirjoittamisen halu. Luemme myös 
valitun kirjan tai pari sillä silmällä, mitä niistä voidaan oppia. 

 LIIKUNTA JA HYVINVOINTI  
 Katso myös liikunnan ja hyvinvoinnin etäopetus, s. 8. 

 Hyvinvointi 

  24780S    Opi rentoutumaan – hyväksyvä 
tietoinen läsnäolo Ulvilassa 
 Sunnuntaisin 12.9., 19.9., 26.9., 3.10. ja 10.10. klo 16.45–17.45 
(7 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Emma Keskimäki.     Kurssimaksu 16 e. 
 Hengityksen huomioiminen ja kehon maadoittaminen ovat tutkitusti 
tehokkaita keinoja rentoutumiseen ja stressin ja kuormituksen vähentä-
miseen. Tule mukaan hengittämään, nauttimaan ihanasta lepohetkestä 
ja aistimaan syvältä sisältäsi kumpuava rauha ja tyyneys. Opetellaan 
eri hengitystekniikoita. Saat mukaasi helposti omaan arkeesi tuotavia 
rentoutusmenetelmiä! Kurssi sopii kaikille rentoutumisesta kiinnostuneil-
le, aiempaa kokemusta ei tarvita. Mukaan tarvitset maton sekä rennot 
vaatteet. 

 Liikunta 

  24858S    Alkeistason pilatesryhmä Ulvilassa 
 Maanantaisin klo 9.15–10.15 6.9.-15.11. (13 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Terhi Männistö.     Kurssimaksu 20 e. 
 Pilates on kehonhallintatekniikka, joka vahvistaa syviä vatsalihaksiasi 
ja keskivartaloasi tehokkaasti, kohentaa ja ylläpitää ryhtiäsi sekä pitää 
selkäsi terveenä. Menetelmän avulla voit harjoittaa itsellesi tasapainoi-
sen ja vahvan lihaksiston sekä joustavat nivelet ja hyvän lihasvenyvyy-
den. Pilates sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille, niin liikuntaharrastuksen 
aloittaville kuin aktiivisille liikkujille. Se sopii myös loukkaantumisten 
jälkeen lihasten vahvistamiseen sekä henkilöille, jotka haluavat eroon 
selkä- ja hartiakivuista. 

24860S    Circuit-tunti Ulvilassa 
 Maanantaisin klo 17.15–18 6.9.-29.11. (12 t) 
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Marjo Elomaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Monipuolista, tehokasta ja jokaiselle soveltuvaa kiertoharjoittelua väli-
neitä sekä kehonpainoharjoittelua hyödyntäen. Mukaan jumppa-alusta 
ja juomapullo. 

24862AS    Kroppa kuntoon – naisten 
kuntojumppa Ulvilassa 
 Maanantaisin klo 17.30–18.30  6.9.-29.11. (16 t) 
 Vanhankylän koulu: Liikuntasali, Hakatie 4 
 Anneli Saari.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €
 Monipuolista kuntojumppaa kaikenikäisille ja -kokoisille naisille. 

24865S    Kehoa huoltava tunti Ulvilassa 
 Maanantaisin klo 18.15–19 5.9.-29.11. (12 t) 
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Marjo Elomaa.     Kurssimaksu 20 e. 
 Venyttelyä, rentoutumista ja kehon syvien lihasten vahvistamista sisäl-

tävä tunti, jota jokainen voi soveltaa oman kunnon mukaan. Kokonais-
valtaista kehonhuoltoa omaa kehoa kuunnellen, rauhallisesti edeten. 
Mukaan jumppa-alusta. 

24867S    Kehoa kiinteyttävä tunti 
Harjunpäässä 
 Tiistaisin klo 19.30–20.30 7.9.-16.11. (13 t)   
 Harjunpään koulu: Liikuntasali, Katinhännäntie 17 @
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tehdään kehoa kokonaisvaltaisesti kiinteyttäviä aerobisia liikkeitä. 
Hyödynnetään oman kehon painon lisäksi myös välineitä. Tunti pitää 
sisällään sekä alku- että loppuvenyttelyt. Mukaan tarvitset kuminauhan, 
jumppa-alustan ja vesipullon (jumppakuminauha kevyt 250x10x2,4mm 
tai medium 250x15x2,4mm (liitetään kaksi nauhaa yhteen). 

24870S    Korsetti kuntoon Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 16.30–17.15 8.9.-1.12. (12 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Minna Repo.     Kurssimaksu 20 e. 
 Lantionpohjan ja keskivartalon hallinnan ryhmä naisille. Yhdistetään 
naisten yhden tärkeimmän lihasryhmän, lantionpohjan, harjoittelu kes-
kivartalon hallinnan ja lihasvoiman harjoittamiseen. Opit tunnistamaan 
lantionpohjan lihakset ja aktivoimaan keskivartalon syviä lihaksia. Tunti 
koostuu tasapaino- ja kehonhallintaharjoitteista, lihasvoimaharjoitteista 
sekä kehonhuollosta. Mukaan tarvitset jumppamaton, joustavat vaatteet 
sekä vesipullon. 

24872S    Kahvakuula Ulvilassa 
 Perjantaisin klo 18–18.45 10.9.-3.12. (12 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu  @
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Lihaskuntoharjoittelua, johon jokainen saa osallistua kunnosta ja 
taitotasosta riippumatta. Ohjataan oikeat perustekniikat, parannetaan 
lihaskuntoa ja samalla kehitetään myös aerobista kestävyyttä hauskas-
sa ilmapiirissä! Ota mukaan kahvakuula, yksi tai useampi eripainoinen, 
sekä jumppamatto. 

 Tanssi 

  24783S    American Tribal Style (ATS-tanssi) 
-viikonloppukurssi Ulvilassa 
 Lauantaina 2.10. ja sunnuntaina 3.10. 
klo 12–15 (8 t)  
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Tiina Kudjoi.     Kurssimaksu 16 e. 
 Tämän vatsatanssin liikkeet ovat saaneet 
inspiraationsa Lähi-idän, Pohjois-Afrikan, 
Espanjan ja Intian folkloristisista tansseista. 
ATS on improvisointikoreografi an menetel-
mä, jossa käytetään liikkeen ja vihjeiden 
sanastoa, jonka avulla tanssijat voivat 
improvisoida yhdessä tanssin aikana. Tunti 
sopii kaikentasoisille, -ikäisille ja -kokoisil-
le tanssijoille. Mukaan tarvitset mukavat 
vaatteet, jumppatossut ja hikipyyhkeen sekä 
iloisen mielen! 

24785S    Zumba ja Syvävenyttely 
-viikonloppukurssi Ulvilassa 
 Lauantaina 16.10. ja sunnuntaina 17.10. klo 12–13.45 (5 t)  
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Tiina Kudjoi.     Kurssimaksu 12 e. 
 Zumba® on kolumbialaisen Alberto "Beto" Perezin kehittämä helppo 
ja hauska kuntotanssitunti, joka tempaa mukaansa monipuolisesti 
vaihtelevilla rytmeillään. Tunti sopii niin vasta-alkajille kuin pidempään 
tanssia harrastaneille. Tunnilla ei opetella erikseen tanssin tekniikkaa 
tai koreografi aa, vaan pääpaino on musiikista nauttimisessa ja liikunnan 
ilosta! Pukeudu mukaviin vaatteisiin ja muista hikipyyhe ja vesipullo! 
Syvävenyttely on perinteisesti pitkäkestoista isojen lihasryhmien venyt-
telyä. Pitkäkestoisia venytyksiä voi syvävenyttelytunnilla itse lyhentää 
tarpeen ja taitojen mukaan lepäämällä itse. Hikisen Zumban jälkeen on 
mukava venytellä lämpimiä lihaksia. Ota mukaan pitkähihainen paita 
sekä jumppamatto. 
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 Vesiliikunta 
  24776S    Vesivoimistelu Kaskelotissa 
 Perjantaisin klo 19.15–20 3.9.-3.12. (12 t) 
 Kaskelotti: Monitoimiallas, Pappilantie 2 
 Tiina Ivonen.     Kurssimaksu 20 e. 
 Aloitus jo 3.9. Ei kokoontumista 5.11. Kokonaisvaltaista vesivoimistelua 
kaikenikäisille ja -kokoisille liikkujille. Osallistuja maksaa kurssimaksun 
lisäksi uimahallimaksun. 

 Jooga 

 Lisätietoa joogasta katso s. 20. Mukaan tarvitset joogamaton ja 
joustavan vaatetuksen. 

  24960S    Astangajoogan viikonlopun 
alkeiskurssi Ulvilassa 
 Lauantaina 4.9. ja sunnuntaina 5.9. klo 13–15.30 (7 t)  
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Anu Jalonen.     Kurssimaksu 16 e. 
 Käymme astangajoogan harjoittelun perusteita, opettelemme tietoisen 
hengityksen ja liikkeen yhdistämistä ns. vinyasa-tekniikkaa. Harjoitus 
etenee harjoittelijan omaan tahtiin yksilöllisiä tarpeita huomioiden 
mysore-tunnilla tai ohjatussa ryhmässä astangan ykkössarjaa hiljalleen 
edeten. Astangajooga sopii kaikille, tosin on huomioitava astangan 
dynaamisuus perinteiseen hathajoogaan verrattuna. 

    24965S    Äijäjooga Ulvilassa 
 Tiistaisin klo 17–18.30 7.9.-30.11. (24 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Katriina Tuomisto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kaikille miehille, sekä aloittelijoille että jatkaville, tarkoitettu joogaryhmä. 
Opiskellaan joogan perusteita: jooga-asanat (jooga-asennot) ja hengi-
tys, keskittyminen ja syvän rentoutumisen löytäminen. 

24967S    Astangajoogan jatkoryhmä Ulvilassa 
 Tiistaisin klo 18.45–20.15 7.9.-30.11. (24 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
Siru Hippi .   Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat jo opetelleet astangan alkeita eli 
aurinkotervehdykset, ujjayi-hengitystä, bandhoja, drishtejä ja seiso-
masarjan asanoita. Tehdään ohjattua harjoitusta ja edetään asteittain 
perinteen mukaisessa järjestyksessä istuma-asanoita sekä opetellaan 
kaikki päättävät asanat. 

24970S    Joogan alkeis- ja jatkoryhmä 
Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 10–11.30 8.9.-1.12. (24 t)    
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu @
 Sari Mattila.     Kurssimaksu 32 e. 
 Opetellaan joogan alkeisasanoita, hengityksen yhdistämistä liikkeisiin ja 
hengityksen laadun kohentamista. Tavoitteena mielen tyynnyttäminen, 
kehon rentoutuminen ja sitä kautta myönteinen vaikuttaminen kokonais-
valtaiseen terveydentilaan. Edetään niin että uudet aloittelijatkin ehtivät 
hyvin mukaan. 

24972S    Joogan syventävä ryhmä Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–19 8.9.-1.12. (24 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Ulla Piki-Enola.     Kurssimaksu 32 e. 
 Syvennetään kokemusta jooga-asanoiden ja hengityksen kautta. Tarkoi-
tuksena rentoutumisen ja hiljentymisen löytäminen asanoissa. 

24975AS    Joogan alkeisryhmä Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 19.15–20.45 8.9.-1.12. (24 t)       
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Ulla Piki-Enola.     Kurssimaksu 32 e  24 e. €
 Opetellaan joogan alkeisasanoita, hengityksen yhdistämistä liikkeisiin ja 
hengityksen laadun kohentamista. Tavoitteena mielen tyynnyttäminen, 
kehon rentoutuminen ja sitä kautta myönteinen vaikuttaminen kokonais-
valtaiseen terveydentilaan. 

24977S    Kundaliinijooga Ulvilassa 
 Torstaisin klo 17.30–19 9.9.-2.12. (24 t)   
 Friitala-talo, Friitalantie 11 A-rappu 
 Sini Lehto.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kundaliinijooga on ikiaikainen jooginen harjoitustekniikka, jota kutsu-
taan myös tietoisuuden joogaksi. Pääset tutustumaan kundaliinijoogan 
perustekniikoihin ja menetelmiin lempeässä, sallivassa ohjauksessa. 
Jokainen tunti on erilainen; välillä voimallinen, välillä rauhoittavan me-
ditatiivinen. Tunnit sisältävät fyysisiä, dynaamisia harjoituksia, rentou-
tuksen ja meditaation sekä vaihtelevasti erilaisia hengitysharjoituksia ja 
mantroja. Tunnit sopivat niin ensikertalaisille kuin pidempään joogan-
neille. Lisätietoa netissä. 

 KIELET  
 Taitotasokuvauksista katso s. 22. Opiskelijan tulee hankkia kurssi-
kuvauksessa mainittu oppikirja.

Katso myös kielten etäopetus, s. 8. 

 Englanti 

  23302S    Perusenglantia Ulvilassa 
 Torstaisin klo 17.30–19 9.9.-2.12. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 118 Suosmeri, Lääkärinpolku 4 
 Sirpa Lindgren.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi sopii noin 3-4 vuotta opiskelleille. Harjoittelemme arkielämä- ja 
matkailusanastoa. Kirja Catching up. Taitotaso A2. 

23304S    Tea with an Irishman in Ulvila 
 Tiistaisin klo 17.30–19 7.9.-30.11. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 103 Mynsteri, Lääkärinpolku 4  @
 Cyril Barrett.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi sopii myös vähemmän opiskelleille, jotka haluavat vahvistaa 
suullista englanninkielen taitoaan. Opettajana toimii rennonletkeä irlan-
tilainen, joka ymmärtää vieraan kielen puhumisen haasteet opeteltuaan 
suomea. Keskusteluteemat ovat helppoja ja arkipäiväisiä. 
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 Espanja 
  23310S    Espanjan alkeiskurssi Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 17–18.30 8.9.-1.12. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 118 Suosmeri, Lääkärinpolku 4 @ 
 Sanni Ranta.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa tutustumaan kieleen ja kulttuuriin. Opit ääntämään espanjaa, 
kohteliaisuusfraaseja (tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen), tilaamaan 
baarissa, lukusanoja ja kertomaan itsestäsi ja perheestäsi. Kurssi sopii 
myös niille, jotka haluavat kerrata espanjan perusteita. Kirjana Buenas 
Migas 1. Taitotaso 0-A1. 

   23312S    Espanja III Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 18.40–20.10 8.9.-1.12. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 118 Suosmeri, Lääkärinpolku 4 @ 
 Sanni Ranta.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa jatkamaan espanjan opiskelua. Jatkamme Buenas Migas 2 
-kirjan kpl:sta 8. Opimme mm. kertomaan menneistä tapahtumista pre-
teritin lisäksi myös imperfektin avulla sekä kuvailemaan mm. kouluaikaa 
ja millaista elämä oli ennen. Taitotaso A2. 
   
 Ranska 

  23318S    Ranskan alkeiskurssi Ulvilassa 
 Tiistaisin klo 16.30–18 7.9.-30.11. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 215 Leineperi, Lääkärinpolku 4 @ 
 Sanni Ranta.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tervetuloa oppimaan arkielämän ranskaa ja tutustumaan ranskalaiseen 
kulttuuriin. Kurssi sopii vasta-alkajille tai niille, joiden alkeistiedot ovat 
unohtuneet. Kirja C’est parfait! 1. Taitotaso 0. 

  
   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA  
 Taitotasokuvaukset katso s. 29. 

 Opitaan yhdessä 

 Katso yleisötilaisuudet sivu 6:

Digiklinikka perjantaisin 17.9.-3.12. klo 13-14.30 Hinta 5 e / käynti

Miten voin värittää mustavalkoisia kuvia? Torstaina 7.10. klo 12.30-14

Muista myös: 
15573S Teamsin perusteet opiskelijoille, hybridiopetus
Samansisältöiset työpajat, ilmoittaudu mukaan yhteen tai useampaan: 
• Ma 30.8. klo 12-13.30
• Ti 31.8. klo 15-16.30
• Ke 1.9. klo 12-13.30
• To 2.9. klo 15-16.30
Katso lisätietoa sivulla 29.   

 Peruskurssit 

 Aktiivikortti ei käy tieto- ja viestintätekniikan peruskursseihin.  

  25501HS    Vinkkejä monipuoliseen netin 
käyttöön 
 Tiistaisin klo 16.30–18 14.9.-28.9. (6 t) 
 Ulvilan lukio: luokka 153 Ahmaus, Lääkärinpolku 4 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e / 12 e (katso s. 5). €  
 Miten liikkua turvallisesti Internetin maailmassa? Miten löydän haluama-
ni sivut nopeasti? Miten tyhjennän välimuistin netissä oltuani? Onko 
helppoa tilata ruokaa, lääkkeitä, vaatteita tai matkoja netistä? Miten se 
tapahtuu? Lisätietoa netissä. (Trappu 1) 

   25503AS    Tietokoneen käytön peruskurssi 
 Tiistaisin klo 16.30–18 5.10.-16.11. (12 t) 
 Ulvilan lukio: luokka 153 Ahmaus, Lääkärinpolku 4 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 28 e  21 e. €  
 Tutustutaan netin tarjoamiin runsaisiin mahdollisuuksiin ja toisaalta sen 
vaaroihinkin sekä sähköpostin peruskäytöön ja tiedostojen peruskäsit-
telyyn. Kansioiden ja tiedostojen hallinta sekä leikepöydän käyttö erilai-
sissa käyttötilanteissa tulevat tutummiksi. Koetetaan saada sujuvuutta, 
varmuutta ja monipuolisuutta kaikkeen tietokoneen käyttöön. (Trappu 1) 

   25504S    Joulukortit omista kuvista 
 Tiistaisin klo 16.30–18 23.11.-7.12. (6 t) 
 Ulvilan lukio: luokka 153 Ahmaus, Lääkärinpolku 4 
 Suvi Soukki-Laine.     Kurssimaksu 24 e. 
 Tehdään 3-5 kuvan kollaasi. Asetellaan kuvat sopivasti korttipohjalle 
ja lisätään teksti kuviin sopivalla fontilla ja värillä. Tarvittava ohjelma 
asennetaan ensimmäisellä kerralla tietokoneeseen. Lopuksi tulostetaan 
kullekin yksi kortti malliksi. Itse voi sitten tulostaa lisää tai jakaa sähkö-
postilla. Lisätietoa netissä. (Trappu 1) 
   
 Kertaus- ja jatkokurssit 

 Aktiivikortti ei käy tieto- ja viestintätekniikan kertaus- ja 
jatkokursseihin.  

  25601AS    Tietokoneen käytön perusteiden 
kertauskurssi Ulvilassa (Windows 10) 
 Maanantaisin klo 17–19.15 6.9.-29.11. (36 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 153 Ahmaus, Lääkärinpolku 4 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 52 e  39 e. €  
 Kerrataan rauhallista tahtia tietokoneen käytön perustaitoja. Tutustutaan 
lisää netin hyödyllisiin ja hauskoihinkin kohteisiin. Opetellaan myös 
varomaan netin haittoja. (Trappu 1) 

   25603AS    Monipuolisuutta tietokoneen 
käyttöön Ulvilassa (Windows 10) 
 Keskiviikkoisin klo 17–19.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 153 Ahmaus, Lääkärinpolku 4 
 Veikko Silvennoinen.     Kurssimaksu 52 e  39 e. €  
 Kerrataan tietokoneen peruskäyttötaitoja. Koetetaan saada tietoko-
neesta monenlaista hyötyä ja viihdettäkin. Ei keskitytä pelkkään netin 
selailuun, vaan koetetaan saada aikaan ja talteen jotain "tulostakin" 
myöhempää käyttöä varten. Myös hiukan kuvien muokkaamista ja 
hallintaa (Windows 10 -keinoilla). Tiedostojen ja kansioiden järjestely, 
leikepöydän käyttö, sähköposti, monet muut asiat ja työkalut tulevat 
tutummiksi. (Trappu 2) 

  
   MUSIIKKI  

 Laulu 

  23402S    Kullaan kyläkuoro 
 Tiistaisin klo 18.30–20 7.9.-30.11. (24 t)   
 Koskin koulu: Musiikkiluokka, Koskitie 2 
 Pia Ylitalo-Maunula.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kullaan kyläkuoro on avoin kaikille laulunhaluisille naisille ja miehille. 
Tehdään ääniharjoituksia ja harjaannutaan kuuntelemaan omaa ääntä 
yhteisessä soinnissa. Lauletaan monenlaista musiikkia kansanlauluis-
ta ikivihreiden kautta iskelmiin ja klassikoihin. Uudet laulajat otetaan 
lämpimästi mukaan. 

   23404S    Friitalan Mieslaulajat 
 Keskiviikkoisin klo 18–20.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Ulvilan Yhteiskoulu: Musiikkiluokka (Friitalan koulun tiloissa), Kaarinan-
tie 2 
 Heikki Haulanto.     Kurssimaksu 40 e. 
 Opiskellaan perinteistä, kevyttä ja myös hengellistä mieskuoromusiikkia 
lähinnä moniäänisesti. Lisätietoa opettajalta puh. 044 538 8833. 
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   23406S    Sunniva-kuoro 
 Torstaisin klo 18.30–20.45 9.9.-2.12. (36 t)   
 Ulvilan kirkkotupa, Saarentie 5 
 Pia Ylitalo-Maunula.     Kurssimaksu 40 e. 
 Sunniva-kuoro on 35 vuotta toiminut naiskuoro, joka laulaa niin perin-
teistä kuin uudempaakin musiikkia. Nautimme musiikin tekemisestä 
yhdessä, uuden oppimisesta ja eri-ikäisestä joukostamme. Pari kertaa 
vuodessa esiinnymme omin konsertein ja yhteisissä kuorotapahtu-
missa. Kuorossamme on tilaa niin uutta harrastusta aloittavalle kuin 
kuorokonkarille. Tule mukaan! 
   
 Orkesterit 

  23408S    Ulvilan puhallinorkesteri 
 Torstaisin klo 18–20.15 9.9.-2.12. (36 t)   
 Ulvilan Yhteiskoulu: Musiikkiluokka (Friitalan koulun tiloissa), Kaarinan-
tie 2 
 Heikki Haulanto.     Kurssimaksu 40 e. 
 Soitetaan perinteistä, kevyttä ja myös hengellistä puhallinohjelmistoa 
joka lähtöön. Uusia soittajia otetaan mielellään mukaan, soittimia löytyy! 
Lisätietoa opettajalta puh. 044 538 8833. 
   
 Soitinmusiikki 

  23410S    Harmonikansoitto Ulvilassa 
 Tiistaisin klo 17.30–19 7.9.-30.11. (24 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 107 Ravani, Lääkärinpolku 4 
 Jouko Koskimäki.     Kurssimaksu 32 e. 
 Harjoitellaan yhteissoittoa ja soitetaan yhdessä vanhaa tanssimusiikkia. 
Jonkinlainen nuotinlukutaito olisi suotavaa, mutta tervetuloa mukaan 
kaikki innokkaat harmonikansoittajat! 

     23414S    Pianonsoitto keskiviikkoisin 
 Soittoaikojen sopiminen ke 8.9. klo 16–17.30
Jatkossa keskiviikkoisin klo 15.15–17.45 välisenä aikana 1.12. saakka 
 Ulvilan Yhteiskoulu: Musiikkiluokka (Friitalan koulun tiloissa), Kaarinan-
tie 2 
 Heikki Haulanto.     Kurssimaksu 44 e. 
 Pianonsoiton opetusta eritasoisille soittajille. Opettaja jakaa oppilaille 
henkilökohtaiset 15 minuutin soittoajat. Samalla tarkistetaan kunkin 
taso, viimeksi käytetty soittovihko mukaan. Lisätietoa opettajalta, puh. 
044 538 8833. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

   23416S    Pianonsoitto torstaisin 
 Soittoaikojen sopiminen to 9.9. klo 16–17.30
Jatkossa torstaisin klo 15–17.30 välisenä aikana 2.12. saakka   
 Koivupirtti: Pianoluokka, Hakatie 4 
 Heikki Haulanto.     Kurssimaksu 44 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

 Rumputuokiot Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin 8.9.-1.12. (5 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 162 Musiikki, Lääkärinpolku 4 
 Tatu Tyykilä.     Kurssimaksu 44 e. 
 Opetellaan soittamaan perinteisellä rumpusetillä erilaisia musiikkityylejä 
ja rytmejä. Varaa oma 20 minuutin soittoaikasi. Aktiivikortti ei käy tälle 
kurssille. 
   23418S    Rumputuokio A Ulvilassa ke klo 16.30–16.50    
     23420S    Rumputuokio B Ulvilassa ke klo 16.50–17.10  
     23422S    Rumputuokio C Ulvilassa ke klo 17.10–17.30     
   23424S    Rumputuokio D Ulvilassa  ke klo 17.30–17.50  

 23412S    Kitaransoitto Ulvilassa 
 Ensimmäinen kerta kaikilla (ryhmäjako) to 9.9. klo 16–16.45
Jatkossa torstaisin klo 16.15–17.45  välisenä aikana 2.12. saakka   
 Ulvilan lukio: Yhteissoittotila, Lääkärinpolku 4 
 Juha Aitakangas.     Kurssimaksu 30 e. 
 Opiskelijat jaetaan ensimmäisellä kerralla ryhmiin osaamistason mu-

kaan. Opetuskerran pituus on 45 minuuttia. Opiskelija tarvitsee tunneilla 
Kitarakoulu 1 -kirjan (Hal Leonard, suomenkielisestä painos loppu, 
käytetään englanninkielistä) sekä oman kitaran (akustinen tai sähköi-
nen). Alaikäraja on 9 vuotta. Lisäkysymykset voi esittää ensimmäisellä 
kerralla. Aktiivikortti ei käy tälle kurssille. 

  
   KUVATAIDE  
 Katso myös kuvataiteen etäopetus, s. 8. 

 Ikonimaalaus 

  22778AS    Ikonimaalaus Ulvilassa 
 Torstaisin klo 17–20  9.9.-2.12.  (48 t)   
 Koivupirtti: Käsityöluokka, Hakatie 4 
 Tarja Karjalainen.     Kurssimaksu 52 e  39 e. €  
 Tule mukaan ikonien maailmaan maalaamalla niitä alkeis- ja peruskurs-
silla. 
   
 Posliinimaalaus 

  22780S    Maalataan posliinia ja lasia 
 Maanantaisin klo 17–20.15 6.9.-29.11. (48 t)   
 Koivupirtti: Käsityöluokka, Hakatie 4 
 Anja Vihervirta.     Kurssimaksu 50 e. 
 Maalataan posliinille värein ja lysterein maisemia ja kukkia. Koriste-
lutekniikkana käytetään myös dreijausta. Maalaamme lasipurkkeja ja 
laseja lasivärein, jotka poltetaan 570 asteessa. Teemme pienimuotoisia 
lasinsulatustöitä. Lisätietoa netissä. 
   
 Keramiikka 

  22770S    Kokeileva keramiikka -päiväkurssi 
 Keskiviikkoisin klo 12–15 8.9.-1.12. (48 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 50 e, polttomaksu 20 e. 
 Tutustutaan saven käsittelyyn ja pintarakenteiden tekemiseen erilaisten 
käsin rakentamisen tekniikoiden avulla. Kurssilla voi valmistaa omien 
taitojen ja ideoiden avulla korkeanpolton keramiikkaa. Aloittelijat oppivat 
perustekniikat ja lasittamisen alkeet. Kokeneemmille uusia ideoita omi-
en toiveiden mukaan. Materiaalimaksu alkaen 20 e. Lisätietoa netissä. 

   22772S    Kokeileva keramiikka -iltakurssi 
 Keskiviikkoisin klo 17–20 8.9.-1.12. (48 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 50 e, polttomaksu 20 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 

   22774S    Rakukeramiikkaa 
 Pe 10.9. klo 17–21, la 11.9. klo 10–16.30, pe 1.10. klo 17–21 ja la 2.10. 
klo 10–16.30. Rakupoltto su 3.10. klo 10–16.30 (Kanervakuja 5, Ulvila) 
(34 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 36 e, raakapoltto 6 e. 
 Rakukeramiikan valmistus on perinteinen japanilainen polttomenetel-
mä, jonka historia ulottuu 1500-luvun teekulttuuriin ja siihen liittyviin 
seremonioihin. Raku tarkoittaa mielihyvää, onnellisuutta, nautintoa. 
Valmistetaan rakusavesta erilaisia rakupolttoon soveltuvia esineitä 
esim. hahmoja, astioita ja koriste-esineitä. Rakutekniikalla valmistetut 
esineet soveltuvat vain koristekäyttöön. Kurssilla voi tehdä erilaisia töitä 
ohjeiden tai oman mielen mukaan. Raakapolton jälkeen työt lasitetaan 
rakulasitteilla ja poltetaan rakupoltossa. Rakupoltto tapahtuu ulkona 
erillisellä kaasu-uunilla. Rakupolton jälkeen työt laitetaan savustumaan 
sahanpuruihin, jolloin töihin tulee oma rakutöille ominainen halkeileva 
pintakuvio tai metallinen kiilto. Materiaalin voi ostaa opettajalta. Kurssi 
soveltuu myös aloittelijoille. Ota mukaan omat työskentelyvälineet. 
Materiaalimaksu alkaen 20 e. Lisätietoa netissä. 
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   22776S    Nerikomi-keramiikka 
 Pe 24.9. klo 17–21, la 25.9. ja su 26.9. klo 10–15.15. Lasitus pe 8.10. 
klo 17–21. Töiden nouto ke 20.10. klo 17–18 (24 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 32 e, polttomaksu 10 e. 
 Nerikomi-tekniikka on alkuperältään japanilainen keramiikkatekniikka, 
jossa erivärisiä posliinisavia yhdistämällä saadaan läpivärjättyjä ja 
tarkkarajaisia pintoja. Työt valmistetaan ns. levytekniikalla, mutta se 
vaatii jonkin verran tarkkuutta ja näppäryyttä. Jokainen valmistaa omien 
valintojensa mukaisia Nerikomi-savimassoja, joista valmistetaan koruja, 
pieniä kulhoja, lautasia, ym. omien toiveiden mukaan. Työt voi polttaa 
vain kerran, jolloin niiden pinta jää mataksi tai ne voidaan myös lasittaa, 
jolloin niihin tulee kaunis kiiltävä pinta. Posliinisavesta tehdään yhteinen 
tilaus ennen kurssin alkua, savimaksu alkaen 20 e. Lisätietoa netissä. 
   
 Jouluiset kurssit 

 22782S    Jouluista keramiikkaa 
 Pe 5.11. klo 17–21, la 6.11. klo 10–16.30 ja pe 19.11. klo 17–21. Valmii-
den töiden nouto ke 1.12. klo 17–18 (18 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Erja Kaukonen.     Kurssimaksu 28 e, polttomaksu 6 e. 
 Valmistetaan korkeanpolton savesta omien toiveiden tai ohjeiden mu-
kaan erilaisia jouluisia koriste- tai lahjaesineitä esim. tonttuja, enkeleitä, 
tähtiä, sydämiä, kransseja ja seimiä. Työt lasitetaan viimeisellä kokoon-
tumiskerralla. Kurssille voi osallistua myös lapsen kanssa. Ilmoitathan 
myös lapsen. Materiaalin voi ostaa opettajalta, materiaalimaksu alkaen 
15 e. Lisätietoa netissä. 

  22760S    Tee itse joulukalenteri 
 Perjantaina 5.11. klo 17–20 ja sunnuntaina 7.11. klo 10–14.45       (10 t) 
 Koivupirtti: Käsityöluokka, Hakatie 4 
 Susanna Eerola.     Kurssimaksu 20 e. 
 Tule tekemään itsellesi, perheellesi tai lahjaksi upea, monivuotinen 
joulukalenteri. Kalenteri valmistetaan pahvista ja paperista. Lisätietoa 
netissä. 

   22762S    Himmeli-työpaja 
 Lauantaina 20.11. ja sunnuntaina 21.11. klo 10–16.30 (16 t)   
 Koivupirtti: Käsityöluokka, Hakatie 4 
 Susanna Eerola.     Kurssimaksu 28 e. 
 Tule tekemään kotiisi upeita sisustushimmeleitä jouluksi tai vaikka 
koko vuodeksi. Voit tehdä kransseja, koristeita vaikka joulukuuseen tai 
perinteisiä himmeleitä. Himmelit valmistetaan pilleistä. Voit käyttää joko 
paperi- tai muovipillejä. Himmeleitä ehdit valmistamaan kurssilla useita. 
Lisätietoa netissä. 

    
   KÄSITYÖ  
 Katso myös käsityön etäopetus, s. 8. 

 Kudonta 

 Loimi- ja kudelangat eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssiaikojen 
lisäksi kurssilaiset kutovat töitään omalla ajallaan. Ilmoittautumalla 
kurssille opiskelija sitoutuu maksamaan myös kevään 
kurssimaksun, ellei ilmoittautumista peruta 31.12. mennessä. 

  22512V    Kangaspuilla kutomaan Kullaalla 
 Maanantaisin klo 18–20.15 6.9.-29.11. ja 17.1.-11.4.2022 (72 t)   
 Kullaan liiketalo: Kudonta, Harjulantie 114 
 Ulla-Maija Aalto.     Syksyn kurssimaksu 52 e + kevään kurssimaksu 52 e. 
 Tervetuloa kutomaan niin vasta-alkaja kuin jo osaavakin kutoja. Suunnit-
telemme yhteisloimia kutojien toiveiden mukaisesti. Lisätietoa netissä. 

   22515V    Kudonnan päiväkurssi 
 Keskiviikkoisin klo 13.15–16.15 8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4.2022 
(96 t)   
 Ulvilan käsityökeskus: Kudonta, Lääkärinpolku 2 
 Sointu Varjus.     Syksyn kurssimaksu 60 e + kevään kurssimaksu 60 e. 
 Kudotaan mattoja, shaaleja, saunatekstiilejä, kaitaliinoja, kasseja ym. 
käyttö- ja sisustustekstiilejä. Perehdytään kudonnan perusasioihin, 
kuten työvälineisiin ja kankaan rakentamiseen, kudontaan ja viimeiste-
lyyn. Kudottavat työt suunnitellaan yhdessä ryhmän toiveiden mukaan. 
Kurssi vaatii itsenäistä työskentelyä oppituntien ulkopuolella, koska 
opiskelijat luovat loimia, rakentavat kankaita ja kutovat omalla ajallaan. 
Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin kutoneille. Kuteina voi käyttää uusia 
materiaaleja tai vaihtoehtoisesti kierrättää vaikkapa vanhoja vaatteita 
räsymattoihin. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan kudottavat työt ja 
tehdään materiaalitilaus (läsnäolo välttämätön). Lisätietoa netissä. 

   22517V    Kudonnan iltakurssi 
 Keskiviikkoisin klo 16.30–19.30 8.9.-1.12. ja 19.1.-13.4.2022 
(96 t)   
 Ulvilan käsityökeskus: Kudonta, Lääkärinpolku 2 
 Sointu Varjus.     Syksyn kurssimaksu 60 e + kevään kurssimaksu 60 e. 
 Sisältö: Katso edellinen kurssi. 
   
 Ompelu 

  22566S    Ompelimo 
 Torstaisin klo 16.30–19.30 9.9.-2.12. (48 t)   
 Ulvilan yhteiskoulu: Tekstiilityön luokka, Kaarinantie 4 
 Mervi Koskinen.     Kurssimaksu 50 e. 
 Ompelutöitä oman kiinnostuksen ja tarpeen mukaan, esimerkiksi kas-
seja, pussukoita, kodintekstiilejä tai lastenvaatteita. Kurssilla voi myös 
korjata rikkimenneen tai jatkaa keskenjääneen työn, myös kirjontatyön. 
Lisätietoa netissä. Kurssimaksun lisäksi laskutetaan tarvikemaksu 10 e 
(sis. kaavapaperit, liimakankaan, langat ja koneiden käytön). 
   
 Nypläys 

  22594S    Pitsinnypläys Harjunpäässä 
 Maanantaisin klo 18–20.15 6.9.-29.11. (36 t)   
 Harjunpään koulu, Katinhännäntie 17 
 Tuula Virtanen-Ruoho.     Kurssimaksu 40 e. 
 Nyplätään erilaisia sisustustekstiilejä ja asustelisiä jokaisen omien taito-
jen mukaan. Kurssi sopii myös aloittelijalle. Lisätietoa netissä. 

   22596S    Pitsinnypläys 
 Tiistaisin klo 16–18.15 7.9.-30.11. (36 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 118 Suosmeri, Lääkärinpolku 4 
 Tuula Virtanen-Ruoho.     Kurssimaksu 40 e. 
 Nyplätään erilaisia sisustustekstiilejä ja asustelisiä jokaisen omien taito-
jen ja tarpeiden mukaan. Lisätietoa netissä. 

   22598AS    Pitsinnypläyksen alkeet 
 Tiistaisin klo 18.15–20.30 7.9.-30.11. (36 t)   
 Ulvilan lukio: luokka 118 Suosmeri, Lääkärinpolku 4 
 Tuula Virtanen-Ruoho.     Kurssimaksu 40 e  30 e. €  
 Opetellaan pitsinnypläyksen alkeet, eri lyönnit ja mynsterien "lukemi-
nen". Lisätietoa netissä. 
   
 Lankatyöt 

  22640S    Neulekahvila 
 Maanantaisin klo 17–20 6.9.-29.11. (48 t)   
 Ulvilan käsityökeskus: Luokka, Lääkärinpolku 2 @ 
 Mari Kuusisto-Lahti.     Kurssimaksu 50 e. 
 Neulekahvilassa käydään läpi neuleita ja virkkausta tasapuolisesti 
lukujärjestyksen mukaan. Ohjelmassa mm. lappukauluri ja virkattu 
tyynynpäällinen. Työt valitaan kurssilaisen mukaan. 
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   22642S    Langasta lautanauhaa 
 Maanantaisin klo 17–20 4.10.-15.11. (24 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Ritva Liljeroos.     Kurssimaksu 32 e. 
 Kurssi sopii aloittelijoille ja lautanauhaa aiemmin kutoneille. Valitaan 
mallit, valmistetaan nauhalaudat, luodaan loimi ja opitaan kutomaan 
ohjeen mukaan tai luovasti muunnellen. Voidaan jatkaa myös kes-
ken jääneitä töitä. Lautanauhaa voi tehdä erilaisiin käyttötarkoituksiin 
perinteisten käyttötapojen lisäksi esim. laukun hihnaksi, rannekoruksi, 
hiuspannaksi, avaimenperiksi tai kengännauhoiksi. Opettaja lähettää 
ennen kurssin alkua infokirjeen. 

   22644S    Pientä kivaa langanlopuista Kullaalla 
 Torstaina 14.10. ja 21.10. klo 17–20 (8 t)       
 Koskin koulu: Tekstiilityöluokka, Koskitie 2 
 Eeva-Liisa Husu.     Kurssimaksu 16 e. 
 Erilaiset langanloput käyttöön. Ideoita ja ohjeita pienten lankatöiden 
tekoon. Valmistetaan patalappuja, siivousliinoja, puhdistuslappuja, 
erilaisia pieniä koristeita ja heijastimia. Tekniikoina virkkaus, neulonta, 
punonta, rosetekniikka ja haarukkavirkkaus. Lisätietoa netissä. 
   
 Korujen valmistaminen 

  22648S    Hopeaketjun peruskurssi Ulvilassa 
 Pe 22.10. klo 17–20, la 23.10. ja su 24.10. klo 9–15.30 (20 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 
 Jussi Lasonen.     Kurssimaksu 32 e. 
 Tutustutaan avolenkkipunonan työtapoihin ja työvälineisiin sekä puno-
taan perusketjuja.  Kokeilemme haastavampia ketjumalleja ja pieniä 
vääntötöitä. Työkaluja voi lainata opettajalta, maksu 3 e. Opettajalta voi 
ostaa materiaalia (1mm hopealanka maksaa noin 12 e/metri). Lisätietoa 
netissä. 
   

 Kukkien sidonta 

  22752S    Syksyn värit hurmaavat kukka-
asetelmassa, monimuoto-opetus 
 Info Teams-kokousympäristössä su 24.10. klo 10–10.45. Opetus la 
6.11. klo 10–13 (5 t)   
 Koivupirtti: Taideluokka, Hakatie 4 @ 
 Virpi Mäki.     Kurssimaksu 16 e. 
 Syksyn murretut värit hurmaavat. Tehdään leikkokukkia ja kuivaakin 
materiaalia yhdistellen upea luonnollinen asetelma mukanasi tuomaan 
astiaan kukkasientä hyväksikäyttäen. Sienitekniikan lisäksi opit käsitte-
lemään kukkia, pidentämään niiden kestoa ja tekemään asetelman astia 
huomioiden. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta sidonta-
työstä. Lisätietoa netissä. 
   
 Käsityöpajat 

  22750S    Kädentaitopaja Harjunpäässä 
 Keskiviikkoisin klo 17.30–20.30 8.9.-1.12. (48 t)    
 Harjunpään koulu, Katinhännäntie 17 
 Anne Taavela.     Kurssimaksu 40 e. 
 Tutustutaan erilaisiin kädentaidon materiaaleihin ja tekniikoihin, jotka 
valitaan yhdessä kurssilaisten kanssa. 
   
 Jouluiset kurssit 

  22746S    Lasten ja aikuisten yhteinen joulupaja 
Kullaalla 
 Lauantaina 4.12. ja sunnuntaina 5.12. klo 11–15 (10 t)   
 Koskin koulu: Tekstiilityöluokka, Koskitie 2 
 Eeva-Liisa Husu.     Kurssimaksu 20 e. 
 Valmistamme joulukoristeita yhdessä askarrellen. Teemme tonttuja 
massoista muovaillen, joulupalloja styrokspallojen päälle koristellen, 
pikkuhimmeleitä pilleista tai lasiputkihelmistä kooten. Kuuseen voi tehdä 
joulunauhoja lasiputkihelmistä ja muista helmistä pujottaen. Voit myös 
askarrella periteisiä tonttuja kartongista leikaten ja liimaten tai huovasta 
askarrellen. Aikuinen ilmoittautuu, lapsesta kysytään nimi ja ikä. Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi. Ota omat eväät mukaan. Lisätietoa netissä. 
   
 Tekninen työ: Puutyö ja verhoilu 

 Puutyökursseilla opastetaan koneiden turvallista käyttöä, mutta 
kursseille ei voida ottaa alle 18-vuotiaita eikä henkilöitä, joiden 
kyky tai asenne käyttää laitteita on puutteellinen. Kurssille osal-
listuva sitoutuu noudattamaan opetuksesta ja turvallisuudesta 
vastaavan opettajan antamia ohjeita. Ohjeiden vastainen toiminta 
voi johtaa kurssipaikan menettämiseen. Opistossa on myös askar-
telu- ja kädentaidon kursseja, joilla ei käytetä vaarallisia laitteita, 
ja näille kursseille ovat myös nuoremmat osallistujat tervetulleita. 
Opisto ei ole vakuuttanut kurssilaisia, joten mahdolliset vahingot 
kurssilaisen tulee kattaa itse tai omasta vapaa-ajan tapaturmava-
kuutuksesta! Aktiivikortti ei käy teknisen työn kursseihin. 

  21700S    Huonekalujen kunnostus ja tekninen 
työ Ulvilassa 
 Keskiviikkoisin klo 17–19.15 8.9.-1.12. (36 t)   
 Ulvilan yhteiskoulu: Teknisen työn luokka, Kaarinantie 4 
 Sari Aatolainen.     Kurssimaksu 52 e. 
 Kunnostamme opiskelijan omia huonekaluja tai muita tarve-esineitä. 
Kurssi sopii myös naisille. Voit tehdä myös pienimuotoisia metallitöitä. 
Opiskelijan tulee itse hankkia tarvittavat materiaalit ja erityistyökalut, 
esim. hiomapaperit, maalit, kankaat, neulat ja langat. Koulussa on 
peruskäsityövälineet sekä teknisen työn työkoneet, joiden käyttö opas-
tetaan tarvittaessa. Koulusta löytyy myös ompelukone ja silitysrauta. 
Säilytystilaa on rajoitetusti ja sinne voi jättää keskeneräisiä töitä omalla 
vastuulla tilan niin salliessa. 
  
    
   Taiteen perusopetus, katso s. 48
          

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO, KURSSIT ULVILASSA

K
äs

it
yö



56

Ilmoittautuminen alkaa ma 23.8. puhelimitse 02 621 5963 ja osoitteessa www.pori.fi /kansalaisopisto 
klo 9.30 Ihminen, yhteiskunta ja luonto; Kielet; Kuvataide; Käsityö 

klo 11.30 Liikunta ja hyvinvointi; Musiikki; Tieto- ja viestintätekniikka

PORIN SEUDUN KANSALAISOPISTO, KURSSIT PORISSA

56

www.pori.fi /kansalaisopisto
peda.net/porinseudunkansalaisopisto
www.facebook.com/porinsk    
www.instagram.com/porinseudunkansalaisopisto


