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Kursseja laidasta laitaan!

SISÄLLYSLUETTELO
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KAIKILLE KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN NETISSÄ www.opistopalvelut.fi/lapua
Voit myös ilmoittautua toimistossa ja soittamalla puh. 044 438 4531 / 044 438 4533

Hyvinvointi, mitä se on? 

Jokainen meistä määrittelee hyvinvoinnin
hieman erilaisesta näkökulmasta.
Ensimmäisenä hyvinvoinnin ajatellaan
tarkoittavan hyvää fyysistä terveydentilaa,
jota edistetään liikunnalla, hyvällä
ruokavaliolla ja riittävällä levolla.

Hyvinvointi on tätä, mutta se on myös
henkistä ja psyykkistä hyvinvointia: kykyä
tunnistaa omat vahvuutensa ja kykynsä,
taitoa selviytyä elämän eri haasteista, halua
olla aktiivinen toimija erilaisissa yhteisöissä. 

Rakennetaan
yhdessä
hyvinvointia, kaikki
sen elementit
huomioiden! Tule siis
mukaan kevään ja
kesän opiskelu- ja
harrastustoimintaan,
jota toteutamme
juuri sinun
hyvinvointisi tueksi.

Mari Takamaa. Lapuan kansalaisopiston rehtori



TOIMISTO

Mari Takamaa, 
rehtori,
puh. 044 438 4530, 
mari.takamaa@lapua.fi

Seija Juntunen, 
opistosihteeri,
puh. 044 438 4533, 
seija.juntunen@lapua.fi

Elina Partanen, 
kurssisuunnittelija,
puh. 044 438 4531, 
elina.partanen@lapua.fi

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT

Tuija Juppo, 
tekstiilityön aineiden opettaja,
puh. 044 438 4539, 
tuija.juppo@lapua.fi

Tiina Kangas, 
kieltenopettaja, 
puh. 044 438 4537,
tiina.kangas@lapua.fi

Anna-Kaarina Perko, 
Mediapaja ja hankkeet,
puh. 044 438 4549,
anna-kaarina.perko@lapua.fi

Minna Rajala, 
taideaineiden opettaja,
puh. 044 438 4538, 
minna.rajala@lapua.fi

Minja Rantala, 
tanssin ja liikunnan opettaja,
puh. 044 438 4547, 
minja.rantala@lapua.fi

VAHTIMESTARI

Raimo Laurila, 
vahtimestari 
(infopiste),
puh. 044 438 4515, 
raimo.laurila@lapua.fi

Kurssien alkamis- ja
päättymisajankohdat
ilmoitetaan kurssin

tiedoissa

Joululoman jälkeen toimisto aukeaa 2.1.2023
Talviloma (toimisto suljettu).............................. 27.2.–5.3.2023
Taidekoulun näyttely Patruunagalleriassa.....6.4.–29.4.2023
Opiston kevättapahtuma...................................22.–23.4.2023

LUKUVUODEN AIKATAULUT

n yhteystiedot
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Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Vanhan Paukun tie 1, 62100 Lapua 
Puh. 044 438 4531 tai 044 438 4533

Opiston toimisto avoinna arkisin klo 9.00–15.00 
Nettisivut: www.lapua.fi/kansalaisopisto  

Sähköposti: kansalaisopisto@lapua.fi 
 

Ilmoittaudu kurseille osoitteessa: www.opistopalvelut.fi/lapua



TIEDOTTAMINEN JA PALAUTE 
Ajankohtaiset tapahtumat ja
muutokset opinto-ohjelmaan
ilmoitetaan opiston kotisivuilla www.
lapua.fi/kansalaisopisto. Tiedotamme
myös paikallislehdessä, Facebookissa
ja Instagramissa. Voit jättää palautetta
kotisivuilla olevan palautelomakkeen
avulla tai sähköpostilla. 

LAPUAN TAIDEKOULU 
Taidekoulussa voi opiskella
kuvataidetta, käsitöitä, tanssi- ja
teatteritaidetta. Opiskelu on
opetussuunnitelman mukaista,
tavoitteellista taidekasvatusta, jonka
suoritettua saa päättötodistuksen. Lue
lisää www.lapua.fi/taidekoulu 

ILMOITTAUTUMINEN ON SITOVA! 
Mahdollinen peruutus on tehtävä 5
(viisi) päivää ennen kurssin alkua, jotta
varasijoilla oleville ehditään tiedottaa.
Mikäli peruutusta ei tehdä ajoissa,
peritään 10 euron maksu. Opettajalle
ilmoitettu kurssin keskeyttäminen ei
ole kelvollinen ilmoittautumisen
peruminen. Ilmoita toimistolle 044
438 4531 (avoinna arkisin 9-15).

Peruuttamattomasta kurssista
laskutetaan koko kurssimaksu. Kurssi
ei käynnisty, jos ilmoittautuneita ei ole
riittävästi.  

Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta
erikseen! Ainoastaan kurssin
peruuntumisesta tai muista
muutoksista ilmoitetaan tekstiviestillä
opiskelijalle.  

LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT 
Meillä kelpaa maksuvälineenä ePassi,
Edenred, Smartum liikunta- ja
kulttuurisetelit sekä Eazybreak. Maksa
kurssimaksusi liikunta- tai
kulttuuriseteleillä opiston toimistoon
kurssin alussa. Maksaminen liikunta-
ja kulttuuriseteleillä ei ole mahdollista
enää laskutuksen jälkeen. 

MAKSUT 
Kurssista laskutetaan opinto-
ohjelmassa ilmoitettu maksu. Lasku
toimitetaan opiskelijalle lukukauden
aikana. Jos haluat e-laskun Lapuan
kaupungilta, se edellyttää
yhteydenottoa pankkiisi.  

Mikäli lähiopetus joudutaan
keskeyttämään, voidaan osa
kursseista siirtää etäopetukseen.
Kurssien kokoontumisia voidaan myös
siirtää myöhempään ajankohtaan.
Mikäli opetuksesta jää toteutumatta
50 % tai enemmän, kurssimaksusta
palautetaan puolet. Kurssimaksua ei
palauteta, jos kurssi voidaan siirtää
etäopetukseen tai opetuskerrat
voidaan toteuttaa myöhempänä
ajankohtana.  

Vinkki: Voit ostaa kansalaisopiston
lahjakortin opiston toimistosta. 

OPISKELUSTA 
Lapuan kaupunki on
tapaturmavakuuttanut opiston
opiskelijat. Opiskelijat maksavat itse
kurssin aikana käytettävät materiaalit,
ellei sitä toisin mainita. Lapuan
kansalaisopistossa tehdyt tuotteet
ovat tarkoitettu opiskelijan omaan
käyttöön, ei myytäviksi.

MAKSUPALVELUTOIMINTA 
Tarjoamme kursseja, luentoja ja
koulutusta maksupalvelutoimintana
kaupungin eri toimialoille sekä
yrityksille ja yhteisöille.
Kurssisuunnittelu toteutetaan tilaajan
pyynnöstä toivomusten mukaan. 

www.facebook.com/
lapuankansalaisopisto  
@lapuankansalaisopisto 
#lapuankansalaisopisto  
#lapuantaidekoulu 
#taiteenperusopetus 
#hyviäuutisialapualta  
#parasta #lapua  3



610136 Hyvä ravitsemus iäkkään hyvinvoinnin ja
toimintakyvyn tukipilari 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Irma Nykänen 
Ke 14.00–16.00
1.3.2023 

Tervehdys: Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, 
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Luennoitsijana: FT, dosentti Irma Nykänen, 
Itä-Suomen yliopisto. 

TERVEYSLUENNOT
Luennoille on vapaa pääsy ja ne ovat maksuttomia. 

Järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa etäluentona.
Luentoa ei ole mahdollista seurata kotoa. 

610132 Kohti parempia unia, uni hyvinvoinnin perustana 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Henri Tuomilehto 
Ke 14.00–16.00
18.1.2023 
 
Unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto. 

610134 Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyys – reseptejä
hyvinvoinnin ja terveyden vahvistamiseen 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Anu Jansson 
Ke 14.00–16.00
1.2.2023 

Luennoitsijana osallisuusjohtaja, TtM, FT, 
Anu Jansson Vanhustyön keskusliitto. 

610141 Verenpaine koholla – haaste yksilölle ja
kansanterveydelle 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Teemu Niiranen 
Ke 14.00–16.00 
12.4.2023 

Luennoitsijoina professori, sisätautien erikoislääkäri Teemu
Niiranen, Turun yliopisto, Turun yliopistollinen sairaala ja THL. 

610143 Muistisairaan hyvä ja laadukas elämä 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Jenni Kulmala 
Ke 14.00–16.00
26.4.2023 

Luennoitsijana Tenure track -professori, puheenjohtaja
Jenni Kulmala, Tampereen yliopisto ja Muistiliitto. 
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610135 Aleksanteri Suuri 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Andrea Burci 
Su 12.00–14.15
19.2.2023 

Vuonna 334 eKr. nuori 22-vuotias
Makedonian kuningas käynnistää
kampanjan, joka on luultavasti
(muinaisen) historian suurin saavutus:
valtavan Persian valtakunnan valloitus.
Lähdetään hänen kanssaan ja seurataan
häntä. Luentoa ei ole mahdollista
seurata kotoa.

610139 Voiko mediaan luottaa? Yleisön
etu vai median etu 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Heikki Kuutti 
Ke 14.00–16.00
5.4.2023 

Tutkija emeritus Heikki Kuutti, Jyväskylän
yliopisto. 
Kommenttipuheenvuoro toimittaja Eila
Tiainen. 

610138 Marco Polo 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Andrea Burci 
Su 12.00–14.15
12.3.2023 

1200 luvulla nuori venetsialainen lähti
isänsä ja setänsä kanssa matkalle, joka
kesti 23 vuotta. Kiinaan saapuneen
kauppiaan Marco Polon poikkeuksellinen
matka ja modernin kaupan synty.
Luentoa ei ole mahdollista seurata kotoa.

610137 Luontokuvailta 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Benjam Pöntinen
to 18.00-20.00
9.2.2023 

Lapualaiset luontokuvaajat
esittelevät töitään Alajoki-
salissa. Luontokuvia
esittelemässä Benjam Pöntinen,
Jukka Risikko, Pekka Takaluoma
sekä Risto Vähämäki. 

Voit saapua Alajoki-saliin tai
seurata luentoa etänä.
Etäosallistumista varten sinun on
ilmoittauduttava etukäteen joko
soittamalla toimistoon tai
netissä. Ilmoittautuminen
sulkeutuu luentopäivänä klo 14.
Lähetämme linkin
sähköpostiosoitteeseesi. Linkki
toimii ainoastaan luennon ajan.
Emme tallenna luentoa. 

HISTORIALUENNOT
 Luennoille on vapaa pääsy ja ne ovat maksuttomia. 

LUONTO
 Luennoille on vapaa pääsy ja ne ovat maksuttomia. 
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 YHTEISKUNTA JA NÄYTTÄMÖTAITEET 
Luennoille on vapaa pääsy ja ne ovat maksuttomia. 

Järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa etäluentona.
Luentoa ei ole mahdollista seurata kotoa

 
 

610146 Kepissä on kaksi päätä.
Taiteesta ja totuudesta. 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Hannu-Pekka Björkman 
Ke 14.00–16.00
3.5.2023 

Luennoitsijana näyttelijä 
Hannu-Pekka Björkman,
Kansallisteatterista. 



610114 Vyöhyketerapian alkeet 
Lukio B138 / oppi 7, sisäänkäynti
Vesipalontien puoleisesta ovesta
Rantala Anu 
Ma 16.45–19.15 20 t 34 € 
9.1.–13.2.2023 

Opit perushoidon jalkoihin. Väritämme
jalkaterien kartat ja teemme pareittain
hoitoja toisillemme. Vyöhyketerapia on
tehokasta ja rentouttavaa. Tule
oppimaan vyöhyketerapian alkeita ja
nauttimaan hoidoista. Ota mukaan tyyny,
kasvopyyhe, hierontaöljy, värikynät ja
muistiinpanovälineet. 

610117 Vauvahieronta 
Vanha Paukku, kieliluokka 
Suvi Lepistö 
Ke 9.00–11.00 5 t 30 € 
15.–22.2.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssilla opitaan koko keholle tehtävää
vauvahierontaa ja käydään läpi teoriaa
oireilusta. Vauvahieronnalla voidaan
saada apua mm. itkuisuuteen,
vatsavaivoihin, pulautteluun, refluksiin,
imetysongelmiin, uneen ja
toispuoleisuuteen. Kun vauvan uni ja
elämä normalisoituu, koko perhe voi
paremmin. Kurssi on suunnattu alle
vuoden ikäisille vauvoille. Huoltaja:
ilmoittaudu kurssille omilla tiedoillasi, ei
lapsen.

610122 Mielenterveyden ensiapu® 1 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Sari Helojoki 
La 9.00–16.00 15 t 50 € 
22.–29.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Mielenterveys on osa
kokonaisterveyttämme, josta voi huolehtia
kuten muustakin terveydestä. Hyvä
mielenterveys lisää hyvinvointiamme ja
auttaa meitä selviytymään elämään
kuuluvista vaikeuksista.

Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutuksessa
saa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja
siihen vaikuttavista tekijöistä ja pääsee
harjoittelemaan mielenterveystaitoja.

Kaksipäiväinen koulutus tarjoaa
mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten
mielen hyvinvointia sekä sitä miten
mielenterveyttä voi vahvistaa.

610120 Intialainen Päähieronta 
Lukio B138 / oppi 7, sisäänkäynti
Vesipalontien puoleisesta ovesta 
Rantala Anu 
Ma 16.45–18.15 10 t 26 € 
20.2.–27.3.2023 

Tule harjoittelemaan ja nauttimaan
rentouttavasta intialaisesta
päähieronnasta. Hoidossa hierotaan
yläselkä ja pää erilaisin ottein. Ota
mukaan muistiinpanovälineet ja pieni
tyyny. 

610121 Sointukylpy ja
suggestiohypnoosirentoutus, kevät 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Maria Haanpää 
La 12.05–13.35 8 t 20 € 
11.2.–18.3.2023 

Sointukylpy on rentoutumishetki – hetki,
jonka aikana ei tarvitse suorittaa eikä
stressata. Kurssi pitää sisällään
alustuksen, äänimaljojen ja Koshi-
kellojen sointukylvyn, postitiiviset
hypnoosi suggestiot sekä palautumisen
tähän hetkeen. Mukaan tarvitset alustan,
peiton ja tyynyn sekä tunnin jälkeen
juomaa. 

TERVEYS
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610124 Opi Meditoimaan-lyhytkurssi 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Maria Haanpää 
La 10.00–12.00 11 t 26 € 
11.2.–18.3.2023 
Meditaatiokurssilla opit olemaan läsnä ja
siirtämään huomion ulkoisista asioista
sisäänpäin, sinuun itseesi. Ohjatulla
meditaatio ja mindfulnessryhmässä
pääset sisälle erilaisten meditaatioiden
maailmaan. Kurssilla opit helppoja tapoja
rauhoittaa omaa mieltäsi tilanteissa, kuin
tilanteissa. Löydät keinoja tulla
tietoiseksi juuri siitä, mitä todella
ympärilläsi tapahtuu, ilman, että
menneisyys tekee päätelmät
tapahtumista puolestasi. Tarvitset
mukaan joogamaton ja tyynyn sekä viltin.

Ilmoittautuminen kursseille: www.opistopalvelut.fi/lapua



610150 Ensiapu 2 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ke ja pe 17.15–20.30, 8 t 44 € 
29.–31.3.2023 

Hätäensiapu
Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet: hätäensiapu, toiminta
hätäensiapua vaativissa tilanteissa, tajuttoman ensiapu ja elvytys ja defibrillaattorin käyttö
osana elvytystä. Koulutuksen avulla saat voimassaolevalle ea1-todistukselle kolme vuotta
lisäaikaa. Hinta sisältää todistusmaksun. Hätäensiapu-kurssi ei sisälly opintopassiin. 

610140 Ensiapu 1, kevät (helmikuun
päiväkurssi) 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ke ja to 8.30–15.30, 16 t 58 € 
1.–2.2.2023 

610144 Ensiapu 1, kevät (maaliskuun
päiväkurssi) 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ma ja ti 8.30–15.30, 16 t 58 € 
6.–7.3.2023 

610148 Hätäensiapu, kevät (maaliskuu) 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ke 17.15–20.30 4 t 38 € 
8.3.2023 

610152 Ensiapu 1, kevät (iltakurssi) 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ke ja pe 17.15–20.30, 16 t 58 € 
12.–21.4.2023 

Ensiapu 1
Ensiapukurssi EA 1® (16 t) – Antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja
tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Ensiapukurssin todistus on voimassa
kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää kortin. Ensiapu1 -kurssi ei sisälly opintopassiin. 

610142 Hätäensiapu, kevät (helmikuu) 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Eeva Jylhä 
Ke 12.00–15.15 4 t 38 € 
8.2.2023 

Ensiapu 2 
EA 2 ® on ensiavun kertaus- ja jatkokurssi EA 1 ® suorittaneille. Kurssin tavoitteena on
oppia ensiavun aloittaminen tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa sekä
haasteellisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa. Todistuksen voi saada, jos EA 1 ®
todistus on vielä voimassa. Ensiapukurssien todistukset ovat voimassa kolme vuotta.
Kurssimaksu sisältää kortin. Ensiapu 2-kurssi ei sisälly opintopassiin.

Mikäli työnantajasi maksaa
ensiapukoulutuksesi kurssimaksun,

kirjoita työnantajan nimi/toimipisteen
yhteystiedot ilmoittautuessasi.

TERVEYS
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220101 Suomi, kevät / Finnish, spring
Vanha Paukku, luentoluokka
Tiina Kangas
Ti 18.30–20.00 26 t 39 €
17.1.–25.4.2023 

Suomen kielen perustason kurssi,
harjoitellaan puhumista, kuuntelua,
kirjoittamista ja lukemista. Myös
edistyneemmät voivat tulla mukaan tälle
kurssille harjoittelemaan lisää. Oppikirja
Suomen mestari 1.

A beginners’ course on the basic
vocabulary and grammar of Finnish. We
will practice speaking, listening, writing
and reading. The course is taught in
Finnish and English. Also more advanced
students can attend this course for more
practice. Course book Suomen mestari 1

MUSIIKKI

120026 Äänenkäytön lyhytkurssi, kevät 
Vanha Paukku, orkesteriluokka 
Marika Ahonen 
La 12.00–15.00, 
Su 10.00–16.00 11 t 26 € 
6.–7.5.2023 

Kaipaatko vinkkejä lauluharrastukseesi?
Tai joutuuko äänesi työssä koetukselle?
Tällä kurssilla tarkastellaan miten käyttää
ääntä laulaessa tai puhuessa välttäen
liiallista rasitusta. Kurssi sisältää
teoriaosuuden, ääniharjoitteita ryhmässä
toteutettuna ja mahdollisuuden myös
yksilöllisempään ohjaukseen. Lauantaina
opitaan ryhmässä, sunnuntaina on
mahdollisuus yksilöopetukseen. 

121132 Vauvojen (0-12 kk) ja
vanhempien musiikkiryhmä, kevät 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Jelena Tuomaala 
To 9.45–10.30 13 t 26 € 
19.1.–20.4.2023 

Lauletaan ja soitetaan rytmisoittimia
musiikin mukana sekä liikutaan ja
leikitään. Lapsen ja vanhemman
osallistuvaa yhdessäoloa musiikin
keinoin. Lapset tulevat tunnille yhdessä
aikuisten kanssa. Ilmoita lapsi
opiskelijaksi ja omat tietosi maksajan
tietoihin. 

121139 Sisarusten (1-5 v.) ja
vanhempien musiikkiryhmä, kevät 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Jelena Tuomaala 
To 10.30–11.15 13 t 26 € 
19.1.–20.4.2023 

Tähän ryhmään voivat tulla eri-ikäiset
sisarukset. Tunnilla liikutaan, leikitään,
lauletaan ja soitetaan rytmisoittimia
musiikin mukana. Lapset tulevat tunnille
yhdessä aikuisten kanssa. Ilmoita lapsi
opiskelijaksi ja omat tietosi maksajan
tietoihin. 

KIELET

710402 Pöllöretki 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku,
luentoluokka 
Benjam Pöntinen 
Pe 19.00–21.15 3 t 14 € 
24.3.2023 

Hu-huu, pidätkö pöllöistä? Opi
tunnistamaan pöllöjä äänestä ja
tuntomerkkien perusteella. Tutustut
pöllöjen elinalueisiin ja
lajikäyttäytymiseen. Lähde pöllöretkelle
Benjam Pöntisen ohjaamana. Aloitetaan
luokassa jonka jälkeen siirrytään
kimppakyydein luontokohteeseen. 

LUONTO
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120703 Espanjan jatkokurssi
Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila
Teppo Kosonen
To 17.00–18.30 26 t 39 €
26.1.–11.5.2023
Uusi vuosi ja uusi lähtö espanjan kielen
pariin. Kurssi on suunnattu sinulle, jos olet
opiskellut espanjaa vähintään kaksi vuotta,
haluat jatkaa tai kerrata aikaisemmin
aloittamiasi espanjan opintoja ja olet etsinyt
ryhmää harrastuksesi tukemiseksi. Kerrataan
ja syvennetään espanjan kielen osaamista
tekemällä puhe-, keskustelu-, kuuntelu-,
kielioppi- ja sanastoharjoituksia. Tutustutaan
myös Espanjan ja espanjankielisten maiden
kulttuureihin. Oppimateriaali valitaan
kurssin alussa tarpeen mukaan.

Ilmoittautuminen kursseille: www.opistopalvelut.fi/lapua



1340106 Oma älypuhelin tutuksi
Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila
Kari Heikkinen
Ti 17.30–19.00 8 t 20 €
7.–28.3.2023

Kurssilla tutustumme
älypuhelimiin lähtien 
laitteen ensimmäisestä käynnistyksestä.
Kurssi sopii kaikille, jotka omistavat
älypuhelimen tai vasta harkitsevat ostoa.
Kurssille voi osallistua ilman omaa
laitetta, mutta laitteen omistaminen olisi
suotavaa. Harjoittelemme älypuhelimien
käyttöä, joissa on android-
käyttöjärjestelmä. Ilmoita kurssin
pitäjälle, jos sinulla ei ole laitetta, ennen
ensimmäistä tuntia.

TIETOTEKNIIKKA

340110 Tietokoneen käyttötaidot
Vanha Paukku, mediapaja
Anna-Kaarina Perko
Ma 15.00–16.30 20 t 34 €
13.3.–29.5.2023

Tietokoneen käytön opettelua
käytännönläheisesti ja rauhalliseen
tahtiin. Kurssi on tarkoitettu senioreille,
joille tietokoneen käyttö ei ole tuttua.
Tutustutaan kurssilaisten toivomusten
mukaan laitteisiin sekä internetin ja
sähköisten palvelujen käyttöön.
Kokoontumiskertojen aiheet soviltaan
ensimmäisellä kerralla. Voit käyttää omaa
kannettavaa tietokonettasi tai opiston
konetta.

130000 Taikurikurssi 
Nuorisotalon sali 
Jari Reponen 
Ma ja ti 10.00–14.00, 10 t 34 € 
27.–28.2.2023
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Taikurikurssi on suunnattu
alakoululaisille. Taikurikurssilla
opetellaan hauskoja taikatemppuja,
perehdytään taikurin rooliin sekä
tehdään esiintymistaidon harjoituksia.
Oppilaat saavat omakseen taikavälineitä.
Kurssin päätteeksi pidetään juhlanäytös,
jossa oppilaat esiintyvät.

Kurssimaksu sisältää opetuksen ja
taikavälineet. Omat eväät mukaan.
Ilmoittaudu pian, paikkoja rajoitetusti.

NÄYTTÄMÖTAITEET

KIRJALLISUUS

230203 Kirjallisuus- ja kirjoittajapiiri,
kevät 
Lyijylankaosaston alakerta (Lyijäri) 
Aino Nieminen-Holkkola 
Ma 18.00–20.30 15 t 26 € 
16.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.2023

Luku- ja kirjoittajapiiriin ovat
tervetulleita kaikki kaunokirjallisuudesta
ja kirjoittamisesta kiinnostuneet. Piirin
tavoitteena on kehittää kirjoittajien omaa
ilmaisua ja kirjoitustaitoja sekä kannustaa
kaunokirjallisuuden pariin.
Kokoontumisissa tehdään
kirjoitustehtäviä, keskitytään oman
tekstin tuottamiseen sekä keskustellaan
kurssilaisten valitsemista kirjoista.

Wilkuna-seura kustantaa jäsentensä
Kirjallisuus- ja kirjoittajapiirin
kurssimaksun. Jos jäsenyys kiinnostaa,
ota yhteyttä wilkunaseura@gmail.com
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110322 Vedic Art -perus- ja jatkokurssi 
Lyijylankaosaston alakerta (Lyijäri) 
Minna Rajala 
La ja su 11.00–17.00, 42 t 140 € 
21.-22.1. 4.-5.2. ja 18.-19.2.2023
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Vedic Art on taidemenetelmä luovuuden
ja tietoisuuden kehittämiseen.
Peruskurssilla tutustutaan
kokemuksellisesti, piirtäen ja maalaten
Vedic Art:in 17 prinsiippiin.
Jatkokurssiilla kerrataan ja syvennetään
näitä prinsiippejä. Molemmat kurssit
toteutuvat rinnakkain. Niiden erilaisissa
harjoituksissa kuvan tekeminen etenee
omalla painollaan ilman opettajan
analyyseja, arvioita tai stressiä.

Menetelmän avulla jokainen voi löytää
itsestään taiteilijan, sillä se ohjaa
hakemaan tarvittavan tiedon omasta
itsestä intuition avulla. Tekemisen
vapaudessa itseluottamus ja kyky nauttia
kasvavat. Peruskurssille osallistuminen ei
edellytä aikaisempaa taidekoulutusta tai
kokemusta kuvan tekemistä.
Jatkokurssille voivat osallistua
peruskurssin jo käyneet. Kurssit
toteutuvat oppilaan mahdollisuuksien
mukaan joko lähi- tai etäopiskeluna
kolmen viikonlopun aikana.

KUVATAIDE

110328 Värillä on väliä -maalauskurssi,
kevät 
Lyijylankaosaston alakerta (Lyijäri) 
Elina Försti 
La ja su 11.00–16.45, 54 t 58 € 
Kokoontumiset: 28.-29.1., 25.-26.2.,
25.-26.3. ja 22.-23.4.2023. 

Kurssi soveltuu kaikille öljyväri ja
akryyliväri maalauksesta kiinnostuneille
niin vasta-alkajille kuin jo pidempään
maalanneille. Kurssin aikana maalataan
asetelmia tai vaihtoehtoisesti
kehitetetään omaa abstraktia
värimaalausta. Emme käytä valokuvia tai
muita kuvia malleina. Opetellaan
sekoittamaan puhtaita- ja murrettuja
välivärejä. Perehdytään värien
lämpötiloihin ja harjoitellaan välivärien
murtamista ja taittamista. Mahdollisuus
perehtyä myös materiaalioppiin oman
kiinnostuksen mukaan. Kuvataiteilija
Elina Försti opastaa taidemaalauksen
maailmaan. 

110330 Värikäs tekstaus -
kalligrafiakurssi 
Vanha Paukku, mediapaja 
Marika Koskimäki-Ketelä 
Ma 17.00–21.00 10 t 26 € 
13.2.  ja 20.2.2023

Kahden kerran tehokkaalla kurssilla
käymme läpi useita erilaisia värikkäiden
tekstaustaustojen ja korttipohjien
värjäystekniikoita. Teemme myös
lennokkaita, värikkäitä ja hauskoja
kirjaimia sekä kuvioita eri tekniikoin.
Kurssilla tutustut mm. akryyliväripohjiin,
kultaukseen, painotekniikoihin,
mustevärjäykseen yms. Opettajalla on
kurssien alussa tarvikkeet myynnissä.
Yhden illan tarvikkeet maksavat n. 20 €
Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin
harrastaneille.  

110321 Nautitaan kuvataiteesta - Let's
enjoy visual arts 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Minna Rajala 
Ma 18.30–20.45 21 t 34 € 
Kokoontuu: 16.1., 23.1., 30.1., 6.2., 13.2.,
20.2. ja 6.3.2023.

Kokeillaan kuvataiteen erilaisia
menetelmiä monipuolisesti. Nautitaan
ilmaisusta ja luovuudesta ryhmässä.
Kurssi on yli 15-vuotiaille. Opetuskieli on
selkokieli suomi tai englanti. Materiaalit
saa ostaa opettajalta. Lapuan
kansalaisopiston opistolaiskunta tukee
ukrainalaisia kurssi- ja
materiaalimaksuissa.

Let's try visual arts, different sorts of
techniques. Let's enjoy our expression
and creativity in the group. Course if for
over 15 years old. Language of
instruction is plain language, Finnish or
English. You can buy materials from
teacher. College council of Lapua Adult
Education Center supports Ukrainian
course students with course fee and
material fee. Meeting times are Jan. 16th,
23rd, 30th., Feb. 6th, 13th, 20th and
Mar. 6th 2023. 
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110324 Akvarellipäivä 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Auli Koski-Steffen 
La 11.00–17.00 7 t 33 € 
1.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssilla maalataan asetelma ja maisema.
Opitaan akvarellimaalauksen tekniikkaa
ja värien käyttöä. Mukaan
akvarellipaperia ja vesivärit sekä kaksi
vesivärisivellintä ohut ja paksu.
Lisätiedoissa väreistä, siveltimistä ja
paperista. 

110306 Grafiikan perusteet 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Pirkko Ogawa 
Ma, ti, ke ja to 15.30–21.00, 27 t 39 € 
5.–8.6.2023 

Grafiikka tarkoittaa kuvataiteessa
menetelmiä, joissa kuva valmistetaan
painamalla eli vedostamalla laatalta, johon
se on eri tavoin toteutettu. Kurssilla
tehdään grafiikkaa ja tutustutaan samalla
eri grafiikan menetelmiin. Lähtökohtana
kuvan tekemisessä on omavalintainen
kuva-aihe. Osaamisperustainen kurssi on
laajuudeltaan 27 tuntia, 1 op. Se soveltuu
vasta-alkajille sekä pidempään grafiikkaa
tehneille. Se on myös osa taiteen
perusopetuksen kuvataiteen aikuisryhmän
opinto-ohjelmaa. 

110325 Maalausta kesäillassa 
Leskelä 
Minna Rajala 
Ma, ti, ke, to ja pe 17.45–21.00, 20 t 34 € 
12.–16.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Viikon maalauskurssilla tutkimme luontoa.
Teemme kuvia luonnossa Jokilaakson
matkailupuutarhassa tukikohtana Leskelän
tupa sen keskellä. Lähtökohtana on
maisema, sen inspiroiva yksityiskohta,
havainto tai kokemus luonnosta. Opettajan
antamat alkuharjoitukset avaavat erilaisia
näkökulmia luontoon. Voit maalata
vapaasti esittävää tai abstraktia kuvaa
omilla välineillä, materiaaleilla ja tekniikalla
esim. akryyli-, peite- tai vesiväreillä,
öljypastelliliiduilla tai sekatekniikalla. Saat
yksilöllistä ohjausta ilmaisussa ja teknisissä
kysymyksissä. Kurssi soveltuu kaikille yli 15
-vuotiaille, aloittelijoille ja pidempään
maalanneille. Katso tarvikelista
lisätiedoista. 

110315 Lasitaide, viikonloppukurssi 
Keskuskoulu, sisäänkäynti C-ovesta 
Teija Takala 
La ja su 10.00–15.00, 36 t 45 € 
22.-23.4., 13.-14.5. ja 20.-21.5.2023

Tehdään tasolasiteoksia, tiffanylamppuja,
lautasia, mosaiikkeja, koruja ym. oman
valinnan mukaan. Materiaalit voi ostaa
opettajalta ja työkalut ovat lainattavissa.
Sulatustöistä peritään polttomaksu
tehtyjen töiden määrän mukaan. Kurssi
soveltuu vasta-alkajille ja pidempään
harrastaneille.

110326 Pääsiäismunia
vesiväritekniikalla 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Auli Koski-Steffen 
Su 11.00–17.00 7 t 33 € 
2.4.2023
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssilla maalataan pääsiäismunia
vesiväritekniikalla. Tuo mukanasi
vesivärit ja vesivärisiveltimet. Opettaja
tuo munat ja muut tarvikkeet. 

110332 Piirustus 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka
Jamie Ranta 
Ti 17.30–20.30 20 t 34 € 
 7.3., 14.3., 21.3., 28.3. ja 11.4.2023 

Piirrämme monipuolisesti erilaisten
harjoitusten ja tekniikoiden avulla.
Tutkimme havainnosta valoa, varjoa,
viivaa, pintaa, muotoa, aiheina erilaiset
esineet, sommitelmat, ym. Harjoittelun
kautta löytyy varmuutta omaan käsialaan
ja piirtämisen ilo.

Ensimmäisellä kerralla tuo mukanasi A3 -
kokoista piirustuspaperia ja lyijykyniä.
Muu hankittava materiaali katsotaan
opettajan kanssa.

KUVATAIDE
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KERAMIIKKA

110341 Maan värit - erilaiset savet,
keramiikkakurssi 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
La ja su 10.00–16.30, 24 t 39 € 
Muotoilu 4.-5.2. ja lasitus 18.2. 2023

Tule valmistamaan erilaisista
korkeanpolton savista esineitä omien
ideoidesi pohjalta. Materiaaleina vaalea-,
musta-, korkki-, tai blackstone harmaasavi
mustilla "kivillä". Viikonloppuna
muotoillaan esineet ja kahden viikon
kuluttua kokoonnutaan lauantaina
lasittamaan raakapoltetut työt. 

110342 Tehdään yhdessä savesta:
aikuinen-lapsi työpareina 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
La ja su 10.00–15.00, 20 t 44 € 
11. ja 12.3. muotoilu ja 25.3. lasitus 

Nyt on mahdollisuus muotoilla savesta
esineitä joko yhdessä työstäen tai
rinnakkain omia ideoita toteuttaen. Ilmoita
kaikki osallistujat erikseen (aikuinen ja
lapsi). Tuntien välissä pidetään ruokatauko
omin eväin. Kurssimaksu sisältää töiden
polttomaksun. 

110343 Pikkuesineitä savesta -
keramiikkakurssi 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
Su 12.00–15.00 6 t 20 € 
19.3.2023 

Kaipaako nukkekoti astioita, lamppuja,
tulisijoja? Teetkö miniatyyrimaailmoja?
Tällä kurssilla voit itse tehdä savesta
pieniä esineitä, mitkä poltetaan
keramiikaksi ilman lasittamista.
Valittavana erivärisiä savia.
Materiaalimaksu käteisellä opettajalle
kulutuksen mukaan n. 2 €. 

110344 Rakukeramiikkaa 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
27.-28.5. klo 10-15 esineiden muotoilu
9.6. klo 18-20.15 lasittaminen
10.6. klo 10-16.30 poltto ulkona 
23 t 44 € 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Rakukeramiikan valmistuksessa lopputulos
yllättää aina! Kurssilla rakusavesta
muotoillut esineet poltetaan ensin
sähköuunissa ja lasitetaan. Lopuksi ne
liekitetään ulkona kaasu-uunissa,
savustetaan hehkuvina sahanpuruissa ja
jäähdytetään vedessä. Savustuksessa
lasitetun pinnan säröt tulevat näkyviin.
Viimeinen polttopäivä ulkona saattaa siirtyä
sääolojen vuoksi. Materiaalit voi ostaa
opettajalta.

Savesta monehen laihin
Kurssilla muotoillaan korkeanpolton
savesta käyttö- ja koriste-esineitä
toteuttaen omia tai yhdessä suunniteltuja
ideoita. Mahdollisuus kokeilla dreijausta.
Raakapolton jälkeen työt lasitetaan. Saven
voi ostaa opettajalta käteisellä kulutuksen
mukaan. Lasitteet voidaan tilata yhdessä.
Polttomaksu, joka sisältyy kurssin hintaan,
kattaa max 40 kilon saven polttoon
kaudelta / kurssilainen. 

110346 Savesta monehen laihin, kevät
(päiväkurssi) 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
Ke 10.30–13.30 52 t 62 € 
18.1.–26.4.2023 

110339 Savesta monehen laihin, kevät 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
Ke 17.30–20.30 52 t 62 € 
18.1.–26.4.2023 

110350 Kesäkeramiikka 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
Ma ja ti 17.15–22.00, 20 t 38 € 
Muotoilu 12.6. ja 13.6. klo 17.30-22. 
20.6. lasitus klo 15-22. 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tervetuloa tekemään keramiikkaa
korkean polton savesta.  Kurssi on
tarkoitettu yli 16 vuotiaille.
Materiaalimaksu opettajalle käteisellä
kulutuksen mukaan. 
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110392 Valokuvaus digikameralla 
Vanha Paukku, mediapaja 
Anna-Kaarina Perko 
Ti 17.15–19.15 21, 36 t 45 € 
7.3.–2.5.2023 

Kurssilla perehdytään oman kameran
perustoimintoihin. Opetellaan tarkentaminen,
valotuksen korjaus, valkotasapaino, kuvan koko ja
laatu jne. Selvitetään miten säädetään aika, aukko,
herkkyys, valkotasapaino ja miten em. asiat
vaikuttavat kuvaan. Sopii vasta-alkajille ja vähän
kuvanneille. 
Lue tarkemmat tiedot 
kurssista QR koodista:

VALOKUVAUS

110390 Luontokuvaus, kevät 
Vanha Paukku, mediapaja 
Benjam Pöntinen 
La 9.00–14.00 28 t 39 € 
Kokoontumiset: 11.2., 25.2.,11.3.,
25.3., 15.4., 29.4. ja 13.5.2023

Tule tutustumaan
luontovalokuvauksen saloihin alan
konkarin Benjam Pöntisen
ohjaamana. Käymme läpi teoriaa ja
käytäntöä. Kurssilla tehdään myös
retki jollekin maakunnan
luonnonsuojelualueelle. 

TURVALLISUUS

820230 72tuntia - varautumisen
ja turvallisuuden verkkokurssi 
Aana Vainio 
To 18.00–20.15 3 t 
Maksuton kurssi 
12.1.2023 

Ihan jokaisen kannattaa varautua
arjen häiriötilanteisiin. 72tuntia-
koulutuksessa pääset pohtimaan
kysymysten ja esimerkkien avulla,
miten toimisit häiriöiden
sattuessa. Koulutuksen aikana
esitellään tavallisimmat arjen
häiriötilanteet ja
havainnollistetaan niiden
seurauksia. Illan jälkeen osaat
varautua olemaan turvallisesti
kotona 72tuntia omin avuin ja
kotivaran turvin. Kurssialusta on
Teams. 

820232 Vapaaehtoisen pelastuspalvelun esittely eli
Vapepa-info 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku, Makasiinin kokoustila 
Aana Vainio 
To 18.00–20.00 2 t Maksuton kurssi  
19.1.2023  

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 54 yhteisön
verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia
onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa.
Useimmiten Vapepa hälytetään kadonneen ihmisen
etsintään, mutta vapaaehtoisia tarvitaan myös
esimerkiksi antamaan henkistä tukea, ohjaamaan
liikennettä ja auttamaan evakuoinneissa.

Vapepan toimintaan voi tulla mukaan jokainen, joka
haluaa auttaa muita käytännön läheisellä tavalla.
Kaikille löytyy sopivia tapoja olla mukana
toiminnassa. Auttajamme antavat apua viranomaisille
maalla, vesialueilla ja ilmassa. Tule tutustumaan
toimintaamme ja innostu lähtemään mukaan! 

820208 Eloonjäämiskoulutus 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Jani Hantula 
To luokassa klo 17.00-21.00
La ja su maastossa klo 10.00-16.45 
22 t 39 € 
25.–28.5.2023 

Mitä jos päädyt luonnon "armoille" osaatko toimia? Kurssilla käydään luokassa yhtenä iltana
teoriaa läpi ja viikonloppuna suunnataan metsään harjoittelemaan selviytymistä käytännössä.
Sinun ei tarvitse olla ulkomuodoltasi Rambo, vaan kurssi sopii kaikille normaalikuntoisille
ihmisille, jotka haluavat oppia selviytymistaitoja ja jotka voivat niitä joutua hyödyntämään
työssään tai harrastuksissaan esim. vaellus, marjojen tai sienten kerääminen.
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820102 Tulitöiden turvallisuuskoulutus 
Vanha Paukku, kieliluokka 
Sakari Lehto 
Pe 9.00–15.30 8 t 55 € 
5.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tulityökurssin tavoitteena on oppia
ehkäisemään tulityöonnettomuuksien
synty. Kurssilla käydään läpi keskeiset
turvatoimenpiteet sekä alkusammutus.
Kurssilla opitaan tulitöihin liittyvää
lainsäädäntöä. Koulutuksen päätteeksi
suoritetaan tulitöiden
turvallisuustutkinto, joka oikeuttaa
tulityökorttiin. Tulityökortti on voimassa
5 vuotta myöntämisestä. 

820101 Työturvallisuuskorttikoulutus 
Vanha Paukku, kieliluokka 
Sakari Lehto 
Pe 9.00–15.30 8 t 50 € 
17.2.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Työturvallisuuskorttikoulutuksen
tavoitteena on parantaa yhteisten
työpaikkojen turvallisuutta sekä
onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.
Käydään läpi riskien arvioimista
työympäristössä, vaaratilanteita,
toimimista eri onnettomuustilanteissa
sekä työsuojelun asioita. Koulutuksen
päätteeksi suoritetaan
työturvallisuuskorttitutkinto, joka
oikeuttaa työturvallisuuskorttiin. Kortti
on voimassa 5 vuotta myöntämisestä. 

820210 Järjestyksenvalvojan
peruskurssi, kevät 
Vanha Paukku, kieliluokka 
Mauri Kerola 
Pe 17.30–21.00,
La ja su 9.00–15.30,  40 t 100 € 
10.–19.3.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssin hyväksytysti suorittanut  pystyy
toimimaan järjestyksenvalvojana 
tavanomaisissa tilaisuuksissa sekä
hoitamaan lain mukaan
järjestyksenvalvojalle kuuluvat tehtävät.
Kurssi sisältää teoriaa, käytännön
harjoituksia sekä loppukokeen.
Kokoontuu kahtena viikonloppuna.

KÄDENTAIDOT

150008 Tarjottimia ja erilaisia leikkuu- ja
lasinalusia 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Riitta Linnola-Jokiranta 
To 11.00–14.00 16 t 34 € 
Kokoontuu 2.2., 9.2., 16.2. ja 23.2.2023 

Kurssin aikana voit kuvioida
puuvillakangasta eri tekniikoilla esim.
maalaten, painaen, taikinabatiikilla ym.
tekniikoilla uniikkeja tarjottimia ja erilaisia
alusia varten.

Valmiit maalatut kankaat lähetetään
tehtaalle työstettäviksi valmiiksi tuotteiksi.

151002 Hameen ja housun peruskaavan
piirtäminen 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Tuire Karvala 
Pe 18.00–21.00, 
La ja su 10.00–16.30, 20 t 34 € 
20.–22.1.2023 

Tällä kurssilla tutustutaan naisten
vaatetuksen mitoitusjärjestelmään,
mittataulukoihin ja laskelmiin. Opiskelijat
piirtävät ensin 38 tai 40 koon hameen
peruskaavan. Tämän jälkeen otetaan
mitat ja piirretään omien mittojen
mukaan hameen peruskaava (1:4 ja 1:1
koossa) Jos aikaa jää voidaan piirtää
housun peruskaavaa. 

151116 Naisen körttipuvun valmistus 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Riitta Linnola-Jokiranta 
Pe 17.00–20.00, 
La ja su  10.00–16.30, 60 t 58 € 
Kokoontumiset kolmena viikonloppuna
13.-15.1., 27.-29.1. ja 24.-26.2.2023 
 
Kurssilla valmistat itsellesi omien
mittojen mukaan naisen körttipuvun,
johon kuuluu körttiröijy ja liivihame.

Valmistamisen haasteista huolimatta
körttipuvun valmistaminen sujuu myös
kokemattomammalta ompelijalta.

Tarvikelista lähetetään osallistujille.

TURVALLISUUS
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119811 Palasaippuaa ja -shampoota 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Terhi Kaarento 
Ma 17.30–20.30 4 t 14 € 
13.2.2023 

Tehdään uniikkeja palasaippuoita tai
palashampoota. Shampoon voi tehdä
juuri omalle hiustyypille sopivaksi.
Valittavanasi on monenlaisia erilaisia
tuoksuja, värejä, yrttihauteita, mausteita
ja saippuan raaka-aineita. Kurssilla
valmistuu n. 24 palaa. Materiaalimaksu
30 € maksetaan opettajalle. 

151115 Kansallispukukurssi 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku,
tekstiilityöluokka 
Tuija Juppo 
Ma 18.00–20.15 24 t 39 € 
Kokoontumiskerrat: 9.1., 23.1., 6.2., 20.2.,
6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4.2023

Paras kansallispuku on se, joka on
käytössä! Korjaa tai tee puuttuvat osat ja
päivitä vanha pukusi käyttökuntoon.
Kurssilla perehdytään kansallispukujen
kansanomaiseen valmistamistapaan.

1198013 Luonnonkosmetiikkaa 
Kulttuurikeskus Vanha Paukku,
askarteluluokka 
Terhi Kaarento 
Ma 17.30–20.30 4 t 14 € 
6.3.2023 

Luonnonkosmetiikkaa korkealaatuisista
öljyistä ja yrttihauteista. Kurssilla
valmistetaan kosteusvoide kasvoille
(50ml) ja vartalolle (200ml), käsivoide
(50ml), kasvovesi (150ml) ja öljyseerumi
(30ml). Materiaalimaksu 30€.

Tarvikelista: pieni kulho (0,5 l) ja kattila
(sulatukset vesihauteessa), ruoka-ja
teelusikka. Ota mukaan omat purkit.
Purkkeja voi ostaa myös opettajalta. 

151117 Laukut, kassit ja nyssäkät 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Riitta Linnola-Jokiranta 
To 11.00–14.00 16 t 34 € 
Kokoontumiset 9.3., 16.3., 23.3. ja 30.3.

Kurssilla valmistat itsellesi sopivan, oman
suunnitelmasi mukaisen laukun
haluamastasi materiaalista. Suunnittelet,
opettajan avustuksella kaavoitat ja
ompelet tuotteen.

Voit valmistaa myös kynäkoteloita,
pussukoita, ja muita pienempiä tuotteita.
Voit valmistaa laukkuja ym. haluamiasi
tuotteita myös valmiskaavoilla.

Tarvikelista lähetetään osallistujille.

151122 Kesähattuja ommellen 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Tuija Juppo 
Pe 18.00–21.00, 
La ja su 10.00–16.30, 20 t 34 € 
10.–12.3.2023 

Haluatko ensi kesäksi näyttävän
hellehatun tai persoonallisen lippalakin?

Tällä kurssilla opit
ompelemaan 
valmiista kaavoista
erilaisia kesähattuja
ja -lippiksiä, niin 
pienemmille kuin 
isommillekin ulkoilijoille. 

1150014 Tee oma kuosi 
Vanha Paukku, mediapaja 
Anna-Kaarina Perko 
To 17.15–18.45 10 t 26 € 
23.3.–27.4.2023
 
Ideoidaan ja piirretään oma kuosikuvio.
Muokataan elementeistä jatkuva
kuosiraportti Photoshop -ohjelmalla.
Aiempaa Photoshop osaamista ei tarvita,
mutta tietokoneen peruskäyttö tulisi
hallita. Saat omasta kuosistasi tiedoston,
jonka avulla voit tilata tuotteita. 

KÄDENTAIDOT
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151120 Tilkkutyö viikonloppu, kevät 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Katri Jokinen 
Pe 18.00–21.00, 
La ja su 10.00–16.30, 20 t 34 € 
31.3.–2.4.2023

Ommellaan yhden 
viikonlopun aikana 
tilkkutyö oman 
valinnan mukaan. 
Voit suunnitella ja 
ommella esim. 
kaitaliinan, 
seinävaatteen, 
kassin, palloja, neulatyynyjä, patalappuja
tai aloittaa isomman työn, jota jatkat
itsenäisesti kotona.

Kankaiden tulisi olla pestyjä ja keskenään
samanvahvuisia puuvillakankaita. 

152012 Moottorisahaveisto 
Hellanmaan nuorisoseura 
Juha Käkelä 
Pe 17.30–20.30, 
La ja su 10.00–15.00, 16 t 45 € 
21.–23.4.2023 

Veistetään omista tuoreista puutukeista
karhuja ja muita hahmoja oman
kiinnostuksen mukaan. Opettajan
opastuksella käydään veiston alkeet läpi aina
veistopölkyn valinnasta mahdolliseen
pintakäsittelyyn. Opettaja auttaa haluttaessa
työn ongelmakohdissa. Rohkeasti mukaan
sekä naiset että miehet!

Kurssilla sahatessa edellytetään käyttämään
turvajalkineita, turvahousuja sekä kuulo- ja
silmäsuojaimia. 

153002 Astiakorut ja lasikorut 
Keskuskoulu, sisäänkäynti C-ovesta 
Teija Takala 
To 17.00–20.00 16 t 34 € 
Kokoontumiset 13.4., 20.4., 27.4. ja 4.5.
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssilla voit valmistaa vanhoista
rikkoutuneista astioista upeita koruja niin
arkeen kuin juhlaan. Hiomakoneet,
mosaiikkisakset ym. löytyvät kurssipaikalta.
Voit tehdä myös lasikoruja
sulatustekniikalla sekä pienimuotoisia
mosaiikkitöitä. Tarvikkeita voi ostaa
opettajalta.

151312 Kudontaa kesällä 
Jokilaakso, Sööstetti 
Johanna Pihlajaviita 
Ma ja to 18.00–21.00, 28 t 39 € 
Kokoontumiset: 29.5, 1.6., 5.6., 8.6., 12.6.,
19.6. ja 29.6. 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Oletko aina haaveillut yhdistelmästä
kesä, kangaspuut ja uudet räsymatot?

Tällä kurssilla opit laskemaan kuteen ja
loimen menekin, rakentamaan kankaan ja
kutomaan. Aikaisempia
kudontaharjoituksia ei siis tarvita! Voit
kutoa mattoja, kaitaliinoja, shaaleja ja
muita pieniä tekstiilejä.

119816 Vanerikorutehdas 
Vanha Paukku, kieliluokka 
Kati Alasaari 
To 17.00–20.45 5 t 14 € 
11.5.2023 

Koivuvanerista laserleikatut korut ovat
kevyitä ja kestäviä. Kurssilla voit
opastetusti koota valmiista korunosista
koruja itselle tai vaikka lahjaksi äidille.
Tarjolla on paljon erimuotoisia ja
erivärisiä paloja, joita voit yhdistellä.
Koukut ja renkaat ovat kirurginterästä
(allergiavapaa). 

151114 Ompelulanit, kevät 
Vanha Paukku, tekstiilityöluokka 
Tuija Juppo 
Ompelulanit auki pe 17-22, la 10-22 ja su
10-18.00  6 t 20 € 
5.–7.5.2023 

Ompelulaneilla urakoidaan omia
ompeluita mukavassa ompeluseurassa
viihtyen sekä toisia tukien ja auttaen.
Ompeluaikaa, -rauhaa sekä leikkuutilaa
riittää, yhteisessä käytössä opiston
työvälineet, saumurit ja ompelukoneet.
Voit toki tuoda myös omat koneesi
laneihin. Rohkeasti mukaan niin
aloittelevat lanittajat kuin lanikonkarit.
Tarjoamme tilat, koneet, työvälineet.
Tällä kurssilla ei ole opetusta. 

KÄDENTAIDOT
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151212 Väriä luonnosta,
kasvivärjäyskurssi 
Jyvälä 
Johanna Pihlajaviita 
Info ti 6.6. klo 18.00-18.45 Tiistenjoen
kudontatilassa.
Kurssi pe 30.6. klo 18-21 ja la-su 1.-2.7. klo
10.00-16.30 Tiistenjoen seurakuntatalon
saunarannassa.
6.6.–2.7.2023, 21 t 39 € 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tutustutaan kasvivärjäykseen ja
värjätään neule- ja kudontalankoja tulevia
erilaisia töitä varten.  

152114 Entisöinnin laiskanläksy 
Jokilaakso, Sauru 
Maria Lehtimäki 
Ti ja to 18.00–21.00,  28 t 39 € 
Kokoontumiset:  2.5., 4.5., 9.5., 11.5.,
16.5., 23.5. ja 25.5. 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tällä kurssilla voi saattaa loppuun
lukuvuoden aikana aloitettuja ja kesken
jääneitä töitä. 830128 Kickboxing junior 7-13 v.

maanantai (kevät) 
Painisali 
Jarkko Jussila 
Ma 19.00–19.45 7 t 20 € 
3.4.–29.5.2023 

830130 Kickboxing nuoret ja aikuiset,
maanantai (kevät) 
Painisali 
Jarkko Jussila 
Ma 19.50–20.35 7 t 20 € 
3.4.–29.5.2023 

830132 Kickboxing junior 7-13 v.
keskiviikko (kevät) 
Painisali 
Jarkko Jussila 
Ke 19.00–19.45 8 t 20 € 
5.4.–31.5.2023 

830134 Kickboxing nuoret ja aikuiset,
keskiviikko (kevät) 
Painisali 
Jarkko Jussila 
Ke 19.50–20.35 8 t 20 € 
5.4.–31.5.2023 

Kickboxing 
Tehokas ja hauska treenimuoto yhdistää
iskuja nyrkkeilystä ja potkuja karatesta.
Monipuolisia kuntoharjoitteita sekä
tekniikkaa pareittain, yksin ja ryhmässä.
Hanskat, jalkasuojat ja käsisiteet voi
hankkia edullisesti ohjaajalta tai käyttää
lainavarusteita. Kurssi sopii vasta-alkajille
sekä edistyneemmille harrastajille. Kurssin
ohjaaja Jarkko Jussila on lajin 3x
maailmanmestari. 

LIIKUNTA

830122 Tehotreeni, kevät 
Keskuskoulun sali, sisäänkäynti A-ovesta 
Henna Haapa-aho 
Ke 19.00–20.00 17 t 34 € 
18.1.–26.4.2023 

Nopeatempoista treeniä, jossa pääset
haastamaan itseäsi. Vahvistetaan oman
kehon painolla kestävyyttä, corea,
liikkuvuutta ja voimaa. Musiikki soi
taustalla antaen rytmiä tai tehoa treeniin.
Treenataan monipuolisesti joko aikaa,
toistoja tai matkaa vastaan. Jokainen
treenaa ja haastaa itseään oman kunnon
mukaan. Tekniikat käydään läpi joten
aiempaa osaamista ei tarvitse olla.

830211 2Baby - äidin ja vauvan
liikuntahetki, kevät 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Henna Haapa-aho 
Pe 9.45–10.45 17 t 34 € 
27.1.–5.5.2023
 
2Baby -treeniohjelma on tarkoitettu äideille
ja vauvoille 3-12kk. Yläikäraja ei ole
ehdoton. 2Baby -tunnilla jumppaat yhdessä
vauvan kanssa. Tunnit ovat sinun ja vauvan
yhteisiä hetkiä, joissa tarkoituksena on
tukea vauvan varhaista
vuorovaikutussuhdetta, sekä motorista
kehitystä. Äitinä saat tehokasta ja
monipuolista liikuntaa, jossa on otettu
huomioon synnytyksestä palautuminen ja
tärkeiden lantionpohjalihasten
harjoittaminen. 

Turvallinen, tehokas ja
kehittävä 2Baby -
treeniohjelma perustuu
palkittuun ja jo tuhansien
äitien käyttämään
Bailamama® menetelmään.
Ota mukaan viltti sekä lelu,
jos lapsi kyllästyy
jumppaamiseen. 

KÄDENTAIDOT
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831012 Asahi health® -terveysliikunta,
kevät 
Nuorisotalon sali 
Anu Kaartinen 
Ti 12.15–13.30 22 t 39 € 
24.1.–18.4.2023 

Asahin liikkeet ovat hitaita ja rauhallisia.
Liikkeet ovat helppoja ja ne tehdään seisten
(tuolia on mahdollisuus käyttää).

Asahi sopii kaiken ikäisille ja kuntoisille,
palauttavaksi harjoitukseksi tai heille, jotka
eivät ole tottuneet liikkumaan laisinkaan.
Tunnin lopussa venyttelyt. Pue rento
vaatetus. Kenkiä ei tarvita.

831128 Taidejooga
Lapuan taidemuseo
Mari Takamaa
Ma 18.00–19.30 8 t 20 €
13.2.–13.3.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin

Rauhallinen joogahetki inspiroivassa
ympäristössä. Lempeä hathajoogaharjoitus
soveltuu myös vasta-alkajalle, mutta tarjoaa
kiinnostavia elementtejä myös joogaa jo
harrastaneille. Taidejoogatuokiossa
rauhoitutaan kehon, mielen ja hengityksen
yhdistävän asanaharjoittelun kautta, taiteen
antaessa jokaiselle yksilöllisen lisän
kokemukseen. Ensimmäisellä
kokoontumiskerralla museolehtori Kirsi-
Maria Tuomisto kertoo lyhyesti esillä
olevasta Tuuletus! -näyttelystä.

831130 Metsäjooga 
Simpsiön rinnehiihtokeskus 
Mari Takamaa 
Ma 18.00–19.30 8 t 20 € 
22.5.–12.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Rauhallinen joogahetki luonnon keskellä.
Lempeä hathajoogaharjoitus soveltuu
vasta-alkajalle, mutta tarjoaa uuden
ympäristön myötä elementtejä myös joogaa
jo harrastaneille. Metsäjoogassa
rakennetaan omaa luontoyhteyttä ja
vahvistetaan rauhoittumisen kokemusta
kehon, mielen ja hengityksen yhdistävän
asanaharjoittelun kautta.
Varaudu säänmukaisella, joustavalla mutta
lämpimällä vaatetuksella. Voit ottaa
mukaan ohuen istuinalustan, jos keli
vaikuttaa kostealta. 

831122 Kesäjooga, iltaryhmä 
Keskuskoulun pienliikuntatila, sisäänkäynti A-
ovesta 
Kaija-Leena Mäenpää 
Ma 18.00–19.30 12 t 26 € 
15.5.–12.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin
 
Pitkän työpäivän jälkeen on ihana ladata
akkuja iltaa varten. Lisätään selkärangan
liikkuvuutta, avataan hartioita ja rintakehää,
lievitetään jännityksiä. Samalla myös mieli
rauhoittuu ja voidaan jättää päivän mieltä
askarruttavat asiat taakse. Jooga sopii
kaikille ikään ja kuntoon katsomatta.
Mukaan lämmin joustava vaatetus ja ohut
alusta. 

831124 Kesäjooga, aamupäiväryhmä 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Kaija-Leena Mäenpää 
Ti 9.30–11.00 12 t 26 € 
9.5.–13.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Jooga antaa tarmoa alkavaan päivään.
Auttaa pääsemään eroon aamukankeudesta
voidellen ja vetreyttäen lempeästi niveliä ja
notkistaen selkärankaa. Parantaa
hengityksen laatua, opettaa rentoutumista
ja keskittymistä. Kurssi sopii kaikenikäisille,
ennestään jooganneille sekä vasta-alkajille.
Ota mukaan lämmin joustava vaatetus ja
ohut alusta. 

831126 Kesätuolijooga 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Kaija-Leena Mäenpää 
Ti 11.30–12.30 8 t 20 € 
9.5.–13.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Lempeä tuolijoogaan vahvistaa ja virkistää
koko kehoa ja mieltä. Tehdään rauhallisia
liikkeitä istuen ja mahdollisuuksien mukaan
myös seisten tuolia apuna käyttäen. Sopii
kaikille, mutta erityisesti ikääntyville ja
liikuntarajoitteisille. Aiempaa
joogakokemusta et tarvitse.

JOOGA JA KEHONHUOLTO
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831120 Kesä-äijäjooga 
Keskuskoulun pienliikuntatila, sisäänkäynti A-
ovesta 
Kaija-Leena Mäenpää 
Pe 18.00–19.30 12 t 26 € 
12.5.–9.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Miehet notkistumaan ja rauhoittumaan
pitkän viikon jälkeen. Lisätään selkärangan
liikkuvuutta, avataan hartioita ja
rintakehää, lievitetään jännityksiä. Voit tulla
mukaan vaikkei aiempaa kokemusta
olisikaan. Ota mukaan lämmin joustava
vaatetus ja ohut alusta. Kurssi ei sisälly
opistopassiin. 

Lavis® lavatanssijumppa

Suosittu, helppo ja hauska liikuntamuoto,
joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja
jumpan välimuotoon. Tanssitaan yksin.
Tunnilla opit lavatanssin perusteita ja hiki
irtoaa taatusti. Tansseina mm. valssi,
tango, humppa, jenkka, cha cha, salsa, jive,
rumba ym. Todella tehokasta liikuntaa! 

110507 Lavis® - lavatanssijumppa,
maanantai/aamu, kevät 
Nuorisotalon sali 
Heidi Hirvelä 
Ma 10.00–11.00 17 t 34 € 
30.1.–15.5.2023 

110509 Lavis® - lavatanssijumppa,
maanantai/aamupäivä, kevät 
Nuorisotalon sali 
Heidi Hirvelä 
Ma 11.05–12.05 17 t 34 € 
30.1.–15.5.2023 

110511 Lavis® - lavatanssijumppa,
tiistai/aamu, kevät 
Nuorisotalon sali 
Heidi Hirvelä 
Ti 9.30–10.30 17 t 34 € 
31.1.–9.5.2023 

TANSSI

110520 KesäLavis Kauhajärvellä 
Kauhajärven koulu 
Heidi Hirvelä 
To 16.30–18.00 10 t 26 € 
11.5.–15.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tuntiin kuuluu myös lyhyt lihaskunto-
osuus ja palauttavat venyttelyt. Ota oma
jumppa-alusta mukaan. 

110523 Allas-Lavis®, kevät 
Virkistysuimala Sateenkaari 
Heidi Hirvelä 
Ma 9.00–9.45 13 t 26 € 
30.1.–15.5.2023 

Allas-Lavis® saat kaikki vesiliikunnan
hyödyt. Liikuntamuotona vesijumppa
soveltuu kaikille. Vesi kannattaa kehon
painosta riippumatta ja antaa tehokkaan
vastuksen, kuitenkaan niveliä rasittamatta.
Vesiliikunta rentouttaa, lisää lihasten
voimaa, kehittää kestävyyskuntoa ja
hapenottokykyä. 

Allas-Lavis® tuo uuden ulottuvuuden
Laviksen harrastamiseen. Se mahdollistaa
Laviksen harrastamisen myös niille, joilla
kuivalla maalla liikkuminen on hankalaa.
Osallistuja maksaa itse pääsylipun
uimahalliin. 

Nykytanssi

Tammikuun nykytanssin tiiviskurssilla
syvennytään lajille tunnusomaiseen
maadoittumiseen, tutkitaan syvän plien
käyttöä ja painonsiirtoja sekä
hyödynnetään eri pintoja tuen ja voiman
saannissa liikkeeseen. Voiman ja
keveyden suhde, flow ja off-balanssin
käsite tulevat tutuiksi tunneilla. 

1105465 Nykytanssi, 10-13-vuotiaat 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Satu Seppälä 
La 9.30–12.45 4 t 14 € 
14.1.2023 
Ilmoittaudu viimeistään 31.12.

110568 Nykytanssi, nuoret ja aikuiset 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Seppälä Satu 
La 13.30–16.45 4 t 14 € 
14.1.2023 
Kurssi on tarkoitettu yli 13-vuotiaille. 
Ilmoittaudu viimeistään 31.12.

TANSSI
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110502 Zumba®, kevät 
Keskuskoulun sali, sisäänkäynti A-ovesta 
Maria Lammi 
Ti 18.30–19.30 17 t 34 € 
17.1.–25.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

110550 Zumba®, Tiistenjoki, kevät 
Tiistenjoen koulu 
Piia Murtomäki 
Su 17.00–18.00 17 t 34 € 
15.1.–23.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

110552 Zumba®, Lakaluoma, kevät 
Lakaluoman kylätalo 
Piia Murtomäki 
Su 19.00–20.00 17 t 34 € 
15.1.–23.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Zumba® 

on helppoa, hauskaa ja energistä
tanssitreeniä, jossa on vaikutteita mm.
merenguesta, salsasta, cumbiasta ja
reggeatonista. Tunnilla pääset takuulla irti
arjesta. Aikaisempaa osaamista ei tarvita.
Tervetuloa tanssimaan! 

Latinofit

Latinalaistanssitunti, sisältäen lihaskunto-
osuuden ja kunnon venyttelyt. Tunneilla
tulevat tutuksi mm. Samba, Cha Cha, Rumba,
Paso Doble, Jive, Salsa, Reggaeton jne.
Kunto kohenee ja kilot karisee! Opettajana
Heidi Hirvelä.

110513 Latinofit, tanssitreeniä ilman
paria, kevät 
Nuorisotalon sali 
Ti 10.30–12.00 26 t 39 € 
31.1.–9.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin

110518 Latinofit alkeet, tanssitreeniä
ilman paria, kevät 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta 
To 17.00–18.30 26 t 39 € 
26.1.–4.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

110519 KesäLatinofit, tanssitreeniä
ilman paria 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta
To 18.35–20.05 10 t 26 € 
11.5.–15.6.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

110516 Jatkajien latinofit, tanssitreeniä
ilman paria, kevät 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta
Heidi Hirvelä 
To 18.35–20.05 26 t 39 € 
26.1.–4.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin

TANSSI
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110531 Lavatanssi, alkeet, kevät 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta 
Niina Kari, Heikki Kari 
Su 17.30–18.30 13 t 26 € 
22.1.–2.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Aloita tanssiharrastus tästä kurssista, aikaisempaa kokemusta
et tarvitse. Kurssilla tutustutaan rennolla fiiliksellä Tangon,
Fuskun, Valssin ja Kävelyjenkan rytmeihin, askeliin ja
opetellaan ensimmäisiä kuviota. Edetään hitaasti ja tehdään
paljon toistoja. Rohkeasti mukaan, jokainen voi oppia
tanssimaan.

110533 Lavatanssi, alkeisjatko, kevät 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta 
Heikki Kari, Niina Kari 
Su 18.30–19.30 13 t 26 € 
22.1.–2.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kurssi sopii sinulle, jos tavallisempien lavatanssien
perusteet ovat sinulle tuttuja ja haluat kerrata ja
oppia lisää saaden varmuutta tanssiin. Kevään
tanssilajeina Tango, Fusku ja Jive. Jive aloitetaan
alkeista. Kerrataan tanssin perusasioista ja
opetellaan lisää askeleita, liikkumista, vientiä,
seuraamista, tekniikkaa ja peruskuvioita.

Lavatanssi 

Tule yksin, porukalla tai oman parin kanssa.
Suositaan tanssiparinvaihtoa, mutta voit myös
tanssia vain oman parin kanssa. Mukaan
juomapullo ja luistavat kengät.

110535 Lavatanssi, jatkotaso, kevät 
Liuhtarin koulu, sisäänkäynti G-ovesta 
Niina Kari, Heikki Kari 
Su 19.30–20.30 13 t 26 € 
22.1.–2.4.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Hallitset jo yleisempien lavatanssien
perusasiat, peruskuviot, vienti ja
seuraaminen. Kerrataan, tanssitaan,
varioidaan tuttuja kuvioita erilaisilla
rytmirikoilla, + lajille tyypillistä
tekniikkaa. Kevään tanssilaijeina Tango,
Fusku, Jive. Tutustutaan alkeista
Tangovalssiin, Double Step Boogie, Blues
yms.

TANSSI
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710405 Kotikanala 
Vanha Paukku, luentoluokka 
Kirsi Haapamatti 
La 11.00–14.00 4 t 14 € 
15.4.2023 

Haaveiletko kesäkanoista? Tai kenties
ympärivuotisesta kananpidosta? Omista
kananmunista? Kurssilla käydään läpi
tärkeitä asioita pienimuotoiseen
kanalanpitoon liittyen. Vaikka kana on
melko helppohoitoinen kotieläin, on
kotitarvekanalan emännän tai isännän silti
tiedettävä yhtä ja toista kanan
lajityypillisistä tarpeista, ruokinnasta,
pitopaikasta, sairauksista ja myös
kanalanpitäjän lupabyrokratiasta. Kurssilta
saa valmiudet kanalan perustamiseen.  

710481 Luonnonyrtit tutuksi,
verkkokurssi 
Aana Vainio 
Ti 17.00–19.15 3 t 14 € 
6.6.2023 

Tutustutaan tavallisimpiin kerättäviksi
sopiviin luonnonyrtteihin, niiden
kasvupaikkoihin, tunnistamiseen,
keruuseen ja käsittelyyn säilöttäväksi tai
ruokiin ja juomiin käytettäviksi. Kurssi
toteutetaan Teams-ohjelmalla.

610303 Hygieniapassi nuorille,
iltapäiväkurssi 
Lukio B138 / oppi 7 
Aana Vainio 
Ma 15.30–19.00 5 t 45 € 
27.3.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kuinka käsitellään ruokaa turvallisesti?
Elintarvikehygienian perusasiat on
hallittava, jos työskentelee
elintarvikealalla. Hygieniapassi on luotu
edistämään elintarviketurvallisuutta. 

KOTITALOUS

610302 Hygieniapassi haltuun, kevät
Vanha Paukku, luentoluokka 
Aana Vainio 
Ma ja ti 18.00–20.30,  7 t 55 € 
13.–14.3.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Kaksi kertaa kokoontuvalla kurssilla opitaan
perusasiat elintarvikkeiden puhtaasta ja
turvallisesta käsittelystä. Kurssin jälkeen
osaamistesti. Kurssimaksu sisältää
opetuksen lisäksi opiskelumateriaalin,
osaamistestin sekä testin läpäisseille
hygieniapassin ja -todistuksen. Testin
uusintamahdollisuudesta sovitaan erikseen.
Testitilaisuudessa osallistujan on
todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella. 

610304 Hygiene pass course for
Ukrainians, Hygieniapassikurssi
ukrainalaisille 
Vanha Paukku, Alajoki-sali 
Svitlana Chernysh, Aana Vainio 
To 12.00–18.30 10 t 70 € 
2.2.2023 

The language of the instruction is
Ukrainian. The course includes one
meeting, during which we will learn the
basics of clean and safe handling of
foodstuff. A test will take place
immediately after the course. In addition to
the lessons, the course fee covers the test,
and for those who pass the test, a hygiene
pass and -certificate. We can make an
agreement to retake the test separately if
necessary. At the test, participants are
required to prove their identity with a valid
photo identification. The lessons will be
from 12:00 to 17:00, and the test at 17:30.

Kerran kokoontuvalla kurssilla opitaan
perusasiat elintarvikkeiden puhtaasta ja
turvallisesta käsittelystä. Heti kurssin
jälkeen osaamistesti. Kurssimaksu sisältää
opetuksen lisäksi osaamistestin sekä testin
läpäisseille hygieniapassin ja -todistuksen.
Testin uusintamahdollisuudesta sovitaan
erikseen. Testitilaisuudessa osallistujan on
todistettava henkilöllisyytensä kuvallisella
henkilöllisyystodistuksella. Opetusta klo
12-17, jonka jälkeen itse testi alkaen klo
17.30.

22Ilmoittautuminen kursseille: www.opistopalvelut.fi/lapua



710310 Ruusujen hoito 
Vanha Paukku, luentoluokka
Marko Ahola 
Su 18.00–20.15 3 t 17 € 
12.2.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Tule opettelemaan, kuuntelemaan, oppimaan
pensas- ja jaloruusujen hoidoista. Saat
mukaasi helpot hoito- ohjeet joita voit
hyödyntää kotipihallasi. Käymme läpi mm.
istutus, lannoitus, hoito, leikkaus, jne. 

710311 Suunnittele oma pihasi
Vanha Paukku, luentoluokka
Marko Ahola
La ja su 10.00–16.30, 16 t 39€
25.–26.3.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin

Teoriatunneilla käymme läpi seuraavat
aiheet: Kasvuvyöhykkeet, maanparannus,
katteet, reunakasvit, vesiaiheet, laatoitus,
valaistus, aidanteet, aidat, muurit, jne...
Oman unelmapihan suunnittelu /
piirtäminen opettajan avustuksella A3
valkoiselle paperille ja valmiin suunnitelman
piirtäminen A3 millimetripaperille. Tarvitset
mukaan asemapiirroksen tontistasi.

710312 Perennapenkin suunnittelu- ja
hoito
Vanha Paukku, luentoluokka
Marko Ahola
La 10.00–14.30 6 t 23 €
6.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin

Kurssilla saat tietoa kukkapenkin
perustamisesta. Käydään yhdessä läpi
millainen paikka, multa ja lannoitus
kukkapenkillä tulee olla sekä mitä on hyvä
huomioida kasvinsuojelun, kastelun,
lajikkeiden ja suunnittelun näkökulmasta.
Saat kurssilla myös näppärät hoito-ohjeet.
Voit piirtää / suunnitella oman näyttävän
kukkapenkkisi yhdessä opettajan
opastamana. Ota mukaan innostunut luova
mieli ja kynä.

710314 Keväinen kukkakimppu
Alajoki-salin aula
Marko Ahola
Ke 17.00–19.15 3 t 17 €
17.5.2023
Kurssi ei sisälly opintopassiin

Tule ja Ilahduta itseäsi tai läheisiäsi
valmistamalla kaunis ja ilmeikäs
kukkakimppu. Opettaja
tuo mukanaan leikkokukat ja leikkovihreät.
Ota mukaan terävä puukko,
muistiinpanovälineet
ja luova mieli. Kurssi sopii kaiken ikäisille!
Materiaalimaksu 15€

710313 Lavalaatikkoviljely
Vanha Paukku, luentoluokka
Marko Ahola
Ke 17.00–19.30 3 t 17 €
24.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin
Huomioi muuttunut kurssipäivä!

Laatikkoviljely säästää selkää ja se ei vaadi
suurta tilaa kotipuutarhassa tai palstalla.
Puutarhakurssilla käymme läpi mm.
laatikkoviljelmän perustaminen, sopivat
kasvit, lannoitus, kasvinsuojelun, kastelu,
jne. Käytännöllinen kurssi, jossa kasataan
kasvulavalaatikko, lisätään puutarhamulta
ja kylvetään eri kasvien siemenet. Jos
kurssille ilmoittautuvalla on sopiva paikka
tarjota, voimme kokoontua siellä. Ota
mukaan muistiinpanovälineet, valpas mieli
ja pukeudu sään mukaan.

KOTITALOUS
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810206 Juustokakkutehdas, kevät 
Yläkoulun opetuskeittiö 
Viivi Mäkelä 
Pe 17.00–20.30, 
La 11.00–14.30 9 t 20 € 
21.–22.4.2023 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin
juustokakkuihin aina erilaisista
hyydytettävistä kakuista paistettaviin
kakkuihin ja niiden valmistuksen teoriaan.
Tutustumme myös erityisruokavalioihin
ryhmän tarpeiden mukaan. Valmistamme
jokainen oman mieleisensä juustokakun
annetusta reseptiikasta sekä
maistelukakun. Seuraavana päivänä
jokainen koristelee oman kakkunsa ja
maistelemme maistelukakkua kahvin
kanssa lopuksi. 
Kaikki saavat 
kotiinviemisikseen 
oman juustokakkunsa, 
runsaasti uusia 
ideoita juustokakkujen
 valmistuksesta, 
reseptiikkaa sekä 
vatsat täynnä 
juustokakkuherkkuja.
Aika mukava lauantai
ja se on kirjaimellisesti 
piece of cake! 
Raaka-
ainekustannukset
10 euroa maksetaan opettajalle käteisellä. 

810228 Hapanjuurileivontakurssi:
Hapanleivästä hatsapuriin 
Yläkoulun opetuskeittiö 
Asta Asunmaa 
La 12.00–15.00 4 t 14 € 
18.2.2023 
Hapanjuurileipään tarvitset vain vettä,
jauhoja ja suolaa. Vatsaystävällisen leivän
tekoon saat tällä kurssilla käytännön ohjeet
ja niksit. 

810230 Kastikekoulu 
Yläkoulun opetuskeittiö 
Asta Asunmaa 
Ke 17.30–20.30 4 t 14 € 
8.2.2023 
Jos haluat oppia eri tapoja tehdä
kastikkeita, tässä kurssi sinulle! Ilman
kastiketta on niin kuivaa. 

810232 Edullista arkiruokaa 
Yläkoulun opetuskeittiö 
Asta Asunmaa 
La 12.00–15.45 4 t 14 € 
11.3.2023 
Vaikka ruokakustannukset nousevat,
ravitsevasta arkiruoasta ei tarvitse tinkiä.
Käytännön ohjeita ja vinkkejä millä
ruokabudjetti pysyy kohtuullisena ja maha
kylläisenä. 

Lapuan taidekoulun kuvataiteen, käsityön, tanssin ja teatteritaiteen opetus toteutetaan taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman mukaisesti. 

Opetus on tavoitteellista ja etenee vaiheittain huomioiden oppilaan iän ja kehitysvaiheen.
 

Taiteen perusopetus on tarkoitettu kaikille, eikä osallistuminen edellytä aikaisempia opintoja.
Tutustu taidekouluun osoitteessa www.lapua.fi/taidekoulu

 
HAKUAIKA TAIDEKOULUUN ON TOUKOKUUN ALUSSA,

 mutta vapaita oppilaspaikkoja voit tiedustella kansalaisopiston toimistosta: 044 438 4533
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110063 Taidekoulun kesäleiri 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Minja Rantala, Minna Bengs 
Ma, ti ja ke 9.00–15.00, 18 t 34 € 
5.–7.6.2023 

Taidekoulun kesäleiri Lapuan Vanhassa Paukussa on tarkoitettu kaikille kuvataiteesta ja
tanssista kiinnostuneille alakouluikäisille. Kurssi sisältää maistiaisia ja makupaloja monista eri
kuvataiteen lajeista ja tanssityyleistä. Kurssin aikana harjoitellaan sekä kuvataiteen että
tanssin tekniikkaa ja paljon luodaan itse. Yhdessä ahkeroimme lajien parissa sekä sisällä että
sään salliessa myös ulkona. Leiripäiviin kuuluu puoli päivää molempia taideaineita. 

MAANANTAISIN
 

Kuvataide 4
11-12-v.

15.45-18.15
 

Käsityö 2-3
9-11-v.

16.00-17.30
 

Alkeisbaletti A
5-6-v.

16.30-17.15
 

Tanssitaide baletti 1A
7-v.

17.20-18.20
 

Tanssitaide baletti 2
8-v.

18.20-19.20
 

TIISTAISIN 
 

Käsityö 4
11-13-v.

15.15-17.45
 

Kuvataide 1
8-9-v.

15.45-17.45
 

Tanssitaide baletti 4
10-11-v.

16.30-18.00
 

Kuvataide 5
12-v.

17.30-20.00
 

Tanssitaide baletti 6
n. 13- v

18.00-19.30
 

Balettivariaatiot
19.30-20.30

 

KESKIVIIKKOISIN
 

Teatteritaide 2-3
8-11-v.

15.00-16.30
 

Kuvataide 2
9-10-v.

15.45-17.15
 

Valokuvaustyöpaja
15.45-18.30

 
Käsityö 1

8-9-v.
16.15-17.45

 
Teatteritaide 4-5

12-16-v.
16.30-19.00

 
Satubaletti A 

4-5-v.
16.30-17.15

 
Alkeisbaletti B

6-v.
17.15-18.00

 
Pima työpaja
17.30-20.15

 
Tanssitaide baletti 3

9-v.
18.05-19.05

 
Baletti 7

19.10-20.40
 

TORSTAISIN
 

Painantaa ja värjäystä  
-työpaja

15.00-17.45
 

Kuvataide 3
10-11-v.

15.45-17.15
 

Satubaletti C
4-5-v.

16.00-16.45
 

Satubaletti B 
5-v.

16.45-17.30
 

Kuvataide aikuiset
17.45-21.00

 
Tanssitaide baletti 1B

7-v.
17.30-18.30

 
Tanssitaide baletti 5

11-12-v.
18.30-20.00

 

PERJANTAISIN
Taidetaikurit A 

5-6-v.
16.00-17.00

Taidetaikurit B 
5-6-v.

16.15-17.15

Taidetaikurit A
7-v.

17.30-18.45

Taidetaikurit C
5-6-v.

17.45-18.45

TAIDEKOULUN LUKUJÄRJESTYS KEVÄT 2023

LAPUAN TAIDEKOULU

110062 Valomaalaus 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Anna-Kaarina Perko 
Pe 16.00–19.15 4 t 14 € 
27.1.2023 

Kurssilla toteutetaan valomaalauksia digitaalisella
järjestelmäkameralla. Tutustutaan kameran säätöihin,
valomaalauksen tekniikkaan, toteutetaan osallistujien
suunnittelemia valomaalauksia, kokeillaan liikkuvaa
maalaamista ja tehdään silhuettikuvia. Kurssi on
suunnattu sekä taidekoulun opiskelijoille että muille
valomaalauksesta kiinnostuneille. Osallistujien
alaikäraja on 10 vuotta. 

Tutustu 
taidekouluun:
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110059 Balettivariaatiot 
Vanha Paukku, liikuntaluokka 
Minja Rantala 
Ti 19.30–20.30 30 t 50 € 
10.1.–23.5.2023 

Balettivariaatiot kurssilla tutustutaan
kuuluisien balettien koreografioihin ja
harjoitellaan niistä oppilaiden valitsemia
variaatioita. Variaatiot voivat olla sekä
sooloja että ryhmäkoreografioita.
Kurssilla valmistetut esitykset
tanssitaan osana kevään näytöksiä.

110082 Minityöpaja: keramiikka, kevät 
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Auli-Maija Luoma 
Su 12.00–15.00 8 t 20 € 
15.–29.1.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Valmistetaan savesta esineitä aikuinen -
lapsi/lapset työparina. Jokainen osallistuja
pitää ilmoittaa erikseen (niin aikuiset, kuin
lapsetkin). Ensimmäisellä kerralla
muotoillaan esineet. Max 3/tekijä. Toisella
kerralla lasitetaan raakapoltetut työt
sivellinlasitteessa. Minityöpaja on
taidekoululaisille maksuton. 

110086 Minityöpaja: Maalatut kivet 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Jamie Ranta 
Su 11.00–14.00 4 t 14 € 
14.5.2023 
Kurssi ei sisälly opintopassiin 

Yhdessä aikuinen-lapsi työparina koristellaan
maalaten kiviä ulko- tai sisäkäyttöön. Voit
maalata vaikka uusia lemmikkejä! Aluksi
herättelemme kuvittelukykyä harjoituksilla.
Tuo omia kiviä maalattavaksi. Kurssimaksu
14 euroa, aikuinen ja 1-2 lasta perheestä.
Taidekoulun oppilaille ja vanhemmille
maksuton. Ilmoitathan jokaisen osallistujan
kurssille. 

110043 Valokuvaus 
Vanha Paukku, mediapaja 
Anna-Kaarina Perko 
Ke 15.45–18.30 50 t 90 € 
11.1.–3.5.2023 

Työpajassa harjoitellaan valokuvausta
digijärjestelmäkameralla sekä
kuvankäsittelyä tietokoneella.
Opetellaan kameran ja erilaisten
objektiivien käyttöä sekä
valokuvauksen perusteita kuten
sommittelua ja valotuksen säätöä.
Harjoitellaan valomaalausta ja
makrokuvausta. Voit käyttää omaa tai
koulun kameraa. Lasten ja nuorten
työpaja. 

110044 Painantaa ja värjäystä  
Vanha Paukku, askarteluluokka 
Tuija Juppo 
To 15.00–17.45 50 t 90 € 
12.1.–11.5.2023 

Työpajassa tutustutaan kankaankuviointiin
erilaisin tekniikoin ja ommellaan helppoja
tekstiilejä. Opetellaan mm. monotypiaa,
serigrafiaa, leimasintyöskentelyä,
taikinabatiikkia ja aurinkovärjäystä.
Työpajassa tutustutaan myös lankojen ja
kankaiden värjäykseen. Kuvioita voi painaa
valmiisiin tuotteisiin,
kierrätysmateriaaleihin tai uuteen
kankaaseen. Kurssilla ommellaan
painokankaista jotakin valmista esim.
tyynyjä, kasseja, penaaleja,
meikkipussukoita ja kukkaroita. 

TAIDEKOULUN LASTEN JA NUORTEN TYÖPAJAT KEVÄÄLLE 2023

110041 Piirustus ja maalaus, kevät 
Vanha Paukku, kuvataiteen luokka 
Minna Rajala 
Ke 17.30–20.15 50 t 90 € 
11.1.–3.5.2023 

Piirretään ja maalataan mallista sekä
vapaavalintaisista aiheista. Opetellaan
muodon ja tilan kuvaamista, värien
käyttöä ja sommittelua. Laajennetaan
kokemusta erilaisista maalaustekniikoista
ja -menetelmistä. Kokeillaan mm.
kollaasin tekemistä liimaamalla erilaisia
materiaaleja maalauspohjaan.
Harjoitellaan myös kuvittelun ja ideoinnin
taitoa. 
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TARJOLLA KEVÄÄLLÄ MM. ERI AIHEISIA
LUENTOJA, AKVARELLIPÄIVÄÄ,
VYÖHYKETERAPIAA, GRAFIIKAN

PERUSTEITA, ESPANJAA, VALOKUVAUSTA,
LASITAIDETTA, MEDITOINTIA, MUSIIKKIA,

TILKKUTÖITÄ, PÄÄHIERONTAA,
MOOTTORISAHAVEISTOA,  RUUSUJEN

HOITOA, LAVATANSSIA, VAUVAHIERONTAA,
PIIRUSTUSKURSSIA, KASTIKEKOULUA,

LUONTOKUVAUSTA,
LAVALAATIKKOVILJELYÄ, NAISTEN

KÖRTTIPUVUN VALMISTUSTA,
MIELENTERVEYDEN ENSIAPUA,

KOKKAUSKURSSIA,  ENSIAPUKURSSEJA,
TURVALLISUUSKOULUTUKSIA,

TAIKURIKURSSIA, ÄLYPUHELINKURSSIA,
KERAMIIKKAKURSSEJA, KIRJALLISUUTTA,
TEE TARJOTTIMIA JA LEIKKUALUSTOJA,

TIETOKONEEN KÄYTTÖTAITOJA,
ELOONJÄÄMISKOULUTUSTA, VEDIC ARTIA,
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKURSSIA,

ÄIJÄJOOGAA, KALLIGRAFIAA,
LUONNONYRTIT TUTUKSI,

MAALAUSKURSSEJA, HAMEEN JA HOUSUN
PERUSKAAVAN PIIRTÄMISTÄ,

KICKBOXINGIA, 2BABY-JUMPPAA, 
 PALASAIPPUAN JA SHAMPOON TEKEMISTÄ,

TEHOTREENIÄ, KOTIKANALAA, 
 LAUKKUJEN/KASSIEN/NYSSÄKÖIDEN

OMPELUA, PERENNAPENKIN
SUUNNITTELUA, KANSALLISPUKUKURSSIA,

KESÄHATTUJEN OMPELUA, ASAHIA,
KESÄJOOGAA, TEE OMA KUOSI, 
 TAIDEJOOGAA, TILKKUTÖITÄ,

ALLASLAVISTA, JUUSTOKAKKUJA,
HYGIENIAPASSIKURSSEJA, ASTIAKORUJA,

METSÄJOOGAA, VANERIKORUJA,
NYKYTANSSIA, OMPELULANEJA, LAVISTA,
ENTISÖINTIÄ, HAPANJUURILEIVONTAA,

ZUMBAA, KUDONTAA, LATINOFITIÄ,
KASVIVÄRJÄYSTÄ, YNNÄ MUUTA! 

Opiskele 
ja harrasta

ssa

ILMOITTAUDU NETISSÄ
www.opistopalvelut.fi/lapua

Voit myös ilmoittautua toimistossa ja
soittamalla: 044 438 4531 / 044 438 4533


