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Koulukeskus, Tulkkilantie 9b, 32800 Kokemäki
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www.kokemaki.fi 

Henkilökunta
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koulusihteeri Virpi Vallimäki puh. 040 4886 147
musiikinopettaja Marjo Reponen
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Työvuosi 2022-2023
Syyslukukausi alkaa 12.9.2022 ja kevätlukukausi 9.1.2023. Jokaisen kurssin kohdalla on il-
moitettu alkamisajankohta erikseen. Syysloma on viikolla 43 ja talviloma viikolla 8. 

ILMOITTAUTUMINEN
Kursseille ilmoittautuminen alkaa 25.8. klo 8. 
• Internetin kautta: www.opistopalvelut.fi/kokemaki 
• Puhelimitse: toimisto puh. 040 4886 147. Ilmoittautumista ei voi tehdä tekstiviestillä. 
• Opiston toimistossa koulukeskuksessa, os. Tulkkilantie 9b (käynti yläpihalta)
 Toimisto on avoinna ma-pe klo 9-15. 

Kaikille kursseille ei voi ilmoittautua internetin kautta. Kurssien kohdalla on 
tästä maininta.

MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN:

Viime vuonna musiikin yksilöopetuksessa opiskelleet opiskelijat ovat etusijal-
la ilmoittautuessaan oman opettajansa kurssille. Ilmoittautumisohjeet löytyvät 
kurssien kohdalta.

Ilmoittautua voi myös vain lukukaudeksi. Ilmoita tästä kurssin alkaessa opiston toimistoon. 
Ilmoittautua voi silti internetin kautta, mutta silloin ei valitettavasti saa välitettyä tietoa luku-
kaudeksi ilmoittautumisesta. 
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Kurssimaksut
Ilmoittautuminen on sitova ja velvoittaa kurssimaksun suorittamiseen. Kurssi- ja ma-
teriaalimaksut laskutetaan. Kurssimaksua ei palauteta, jos opintoryhmä joudutaan lopet-
tamaan kesken, koska opiskelijoita ei ole riittävästi tai jos opiskelija keskeyttää kurssin tai 
sairastuu. 

Kurssimaksun voi maksaa TYKY- ja SMARTUM – seteleillä, mobiilimaksulla tai ePassilla. 
Maksu pitää suorittaa kahden viikon kuluessa kurssille ilmoittautumisesta, muuten 
kurssimaksu laskutetaan normaalisti. Laskutuksen jälkeen maksua ei voi näillä enää suorit-
taa.

Mahdollinen peruutus pitää tehdä viikkoa ennen kurssin alkua ilmoittamalla siitä opiston 
toimistoon. Jos kurssille ilmoittautunut opiskelija ei tule kurssille, eikä peru kurssille ilmoit-
tautumistaan vähintään viikkoa ennen kurssin alkua, peritään koko kurssimaksu.

Jos opiskelija jättää kurssimaksunsa maksamatta, hän ei voi osallistua kansalaisopiston 
kursseille, ennen kuin maksu on suoritettu. Kaikki maksamattomat kurssimaksut menevät 
perintään. 

Opintosetelit maahanmuuttajille, työttömille ja eläkkeellä oleville
Kokemäen kansalaisopisto on saanut opintosetelityyppistä valtionavustusta. Avustuksella 
tuettavan koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät ja eläkkeellä olevat. 
Kohderyhmään kuuluva henkilö saa 15 euron alennuksen kurssin hinnasta. Opintosetelillä 
ei voi maksaa materiaalimaksuja. Seteli käy kaikille opiston kursseille, joiden kurssimaksu 
on vähintään 15 e.

Opiskelijan on mahdollista saada 1 opintoseteli/lukuvuosi ja se myönnetään vain yhdel-
le kurssille, joka hakijan on nimettävä hakemuksessa. Seteleitä on rajoitettu määrä. Ne 
myönnetään rehtorin päätöksellä ehdot täyttäville hakemusjärjestyksessä määrärahan puit-
teissa.

Opintosetelihakemus pitää toimittaa kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta 
opiston toimistoon. Hakemuksen voi tulostaa nettisivuilta www.kokemaki.fi ja se löytyy 
myös tästä opinto-ohjelmasta. Liitä hakemukseesi perustelut tai kopio todistuksesta, jol-
la todistat kuuluvasi avustuksen piiriin tarkoitettuihin ryhmiin. 

Oppitunnit
Kunkin kurssin oppituntien määrä on kurssiselosteessa. Oppitunnin pituus on 45 min, jos 
selosteessa ei toisin mainita.

Jos opettajan äkillisen sairastumisen vuoksi yhden kerran peruuntuneelle tunnille ei saada 
sijaista, tuntia ei korvata muuna ajankohtana.

Mahdollisista muutoksista opinto-ohjelmaan ilmoitetaan Sydän-Satakunnan palstalla ja 
www.kokemaki.fi/vapaa-aika/kansalaisopisto –sivustolla. 
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Psykologia ja kasvatus
320300 Ilolan virikepiiri 
Ilolan vanhainkoti, Kauvatsantie 2525  
Marja-Terttu Aromäki, Päivi Lumme  
Ti 12.45–14.15  
6.9.–29.11.2022, 10.1.–28.3.2023  
Yhteistyössä Sastamalan opiston kanssa. 
Kurssi on tarkoitettu Ilolan vanhainkodin 
asukkaille.  

Kotitalous
810200 Sushikurssi alkajille
Koulukeskus, kotitalousluokka,  
Tulkkilantie 9b  
Juuso Alamäki  
Ke 17.30–20.30  
21.9.2022  
Tunteja 4, Kurssimaksu  15 e  
Tule tutustumaan sushin valmistukseen. 
Kurssi soveltuu alkajille, joilla ei ole koke-
musta lainkaan tai hyvin vähän. Illan aika-
na opitaan perusasioita sekä teoriassa et-
tä käytännössä. Varaa mukaasi astia kotiin 
viemisille. Materiaalimaksu n. 15-20 e  
maksetaan opettajalle.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 14.9.2022 

810210 Salaatteja arkeen ja juhlaan
Koulukeskus, kotitalousluokka,  
Tulkkilantie 9b  
Juuso Alamäki  
Ke 17.30–20.30  
5.10.2022  
Tunteja 4,  Kurssimaksu 15 e  
Valmistetaan erilaisia salaatteja lisäkkeek-
si ja pääruoaksi sekä arkeen että juhlaan. 
Hyödynnetään sesongin tuotteita, erilaisia 
makuja ja värejä. Varaa mukaasi astia kotiin 
viemisille. Materiaalimaksu n. 10-15 e  
maksetaan opettajalle.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 28.9.2022  

810220 Apua arjen ruoanvalmistukseen
Koulukeskus, kotitalousluokka,  
Tulkkilantie 9b  
Juuso Alamäki  
Ke 17.30–20.30  

12.10.2022  
Tunteja 4, Kurssimaksu 15 e 
Kuinka valmistaa arkeen maistuvaa, edullis-
ta ja nopeaa ruokaa? Illan aikana valmiste-
taan useita erilaisia helppoja lämpimiä ruo-
kia tutuista raaka-aineista erityisruokavaliot 
huomioiden. Varaa mukaasi astia kotiin vie-
misille. Materiaalimaksu n. 10-15 e makse-
taan opettajalle.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 5.10.2022 

810230 Valloita villiyrtit – Ota villiyrtit 
käyttöön -kurssi
Koulukeskus, lukion luokka 12,  
Tulkkilantie 9b  
Hanna-Maria Lehtonen  
Ti 17.30–20.30  
25.4.2023  
Tunteja 4, Kurssimaksu 10 e 
Villiyrtit ovat ilmaista, ravinteikasta ja puh-
dasta lähiruokaa, jota löytyy useimmiten jo 
omalta kotipihalta tai lähiluonnosta. Kurssil-
la tutustumme teoriassa yleisimpiin villiyrt-
teihin, niiden terveysvaikutuksiin, jatkokä-
sittelyyn ja käyttötapoihin, sekä siihen mitä 
pitää huomioida yrttejä kerättäessä ja käy-
tettäessä.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 18.4.2023 

810240 Villiyrttiretki
Koulukeskus, lukion luokka 12, 
Tulkkilantie 9b  
Hanna-Maria Lehtonen  
Ti 17.30–20.15  
23.5.2023  
Tunteja 3,67, Kurssimaksu 10 e 
Villiyrttiretkellä liikutaan luonnossa tutus-
tuen yleisimpiin syötäviin luonnonyrtteihin 
ja tunnistaen niitä. Käymme läpi myös vil-
liyrttien käyttötapoja, terveysvaikutuksia, 
ja sitä mitä pitää huomioida niitä kerätes-
sä ja käytettäessä. Yrttejä voi myös kerätä 
omaan käyttöön, vaikka iltateen tai salaatin 
aineksiksi.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 16.5.2022  
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Tietotekniikka
340102 Tietoturvallisesti verkkoon  
Koulukeskus, lukion luokka 12,  
Tulkkilantie 9b  
Janne Lehtonen  
Ti 17.00–20.00  
8.–22.11.2022  
Tunteja 12, Kurssimaksu  19 e 
Opimme miten tietokonetta ja ohjelmia käy-
tetään turvallisesti. Kertaamme tietokone-
käytön periaatteet ja opimme hyödyntä-
mään tietokonetta arjessa. Käymme läpitie-
toturvan, pilvipalveluiden ja perusohjelmi-
en perusteet. Kurssilla käytetään ja opitaan 
Windows 10 käyttöjärjestelmää. Lisäksi 
käymme läpi mitä kannattaa ottaa huomi-
oon, kun kytkee laitteita internettiin ja mitä 
mahdollisuuksia internet tarjoaa nykypäivän 
laitteille.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 1.11.2022

Musiikki
110102 Pianotunnit aikuisille ja lapsille
Koulukeskus, lukion luokka 25,  
Tulkkilantie 9b  
Elo Musikka  
Ti 15.30–19.30  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Ikä ei ole este! Jos olet kiinnostunut pianon-
soitosta, niin tule rohkeasti kokeilemaan! 
Yksilöopetusta 30 min/oppilas. Viime vuo-
den opiskelijat (etusijalla) ilmoittautuminen 
24.8. klo 17-18. kurssin opettajalle p. 040 
5052094. Uudet oppilaat voivat tiedustella 
vapaita paikkoja samasta numerosta 25.8. 
klo 17-18. Ei netti-ilmoittautumista. 

110103 Pianotunnit aikuisille ja lapsille
Koulukeskus, lukion luokka 25, 
Tulkkilantie 9b  
Elo Musikka  
Ke 15.30–19.30  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023  
Kurssimaksu 84 e  
Ikä ei ole este! Jos olet kiinnostunut pianon-
soitosta, niin tule rohkeasti kokeilemaan! 

Yksilöopetusta 30 min/oppilas. Viime vuo-
den opiskelijat (etusijalla) ilmoittautuminen 
24.8. klo 17-18 kurssin opettajalle p. 040 
5052094. Uudet oppilaat voivat tiedustella 
vapaita paikkoja samasta numerosta 25.8. 
klo 17-18. Ei netti-ilmoittautumista. 

110104 Pianonsoitto
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01, 
Koulukatu 2  
Veera Sivula-Lehtiniemi  
Ti 16.45–19.45  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–4.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Yksilöopetusta 30 min/oppilas. Viime vuo-
den opiskelijat (etusijalla) ilmoittautuminen 
24.8. klo 17-18 kurssin opettajalle p. 040 
8440752. Uudet oppilaat voivat tiedustella 
vapaita paikkoja samasta numerosta 25.8. 
klo 17-18. Ei netti-ilmoittautumista. 

110105 Rumpujensoiton jatkokurssi  
ja muut sähkösoittimet
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01,  
Koulukatu 2  
Jussi Pajala  
Ma 16.00–19.00  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Rumpujensoitosta kiinnostuneille joilla jo 
hieman kokemusta soittamisesta. Mahdol-
lisuus myös opiskella bändisoittamista kita-
ralla, bassolla ja rummuilla.

Yksilöopetusta 30 min/oppilas.

Viime vuoden opiskelijat (etusijalla) ilmoit-
tautuminen 24.8. klo 17-18 kurssin opetta-
jalle p. 050 5547165. Uudet oppilaat voivat 
tiedustella vapaita paikkoja samasta nume-
rosta 25.8. klo 17-18. Ei netti-ilmoittautu-
mista. 

110106 Rumpujensoiton alkeiskurssi 
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Marjo Reponen  
Ke 14.50–15.10  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023  
Kurssimaksu 58 e 
Aloittelijoille tai vasta vähän aikaa soitta-
neille. Yksilöopetusta 20 min./oppilas. Vii-
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me vuoden opiskelijat (etusijalla) ilmoittau-
tuminen 24.8. klo 16-17 kurssin opettajalle 
p.040 5144162 . Uudet oppilaat voivat tie-
dustella vapaita paikkoja samasta numeros-
ta 25.8. klo 16-17. Ei netti-ilmoittautumista. 

110108 Harmonikansoiton alkeet ja jatko
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Marjo Reponen  
Ke 15.30–19.00  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Yksilöopetusta 30 min./ oppilas. Viime vuo-
den opiskelijat (etusijalla) ilmoittautuminen 
24.8. klo 16-17 kurssin opettajalle p.040 
5144162 . Uudet oppilaat voivat tiedus-
tella vapaita paikkoja samasta numerosta 
25.8.klo 16-17. Ei netti-ilmoittautumista. 

110109 Akustinen ja sähkökitara,  
alkeet ja jatko 
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01,  
Koulukatu 2  
Jussi Pajala  
Ke 16.00–20.00  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–5.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Yksilöopetusta 30 min/oppilas.

Viime vuoden opiskelijat (etusijalla) ilmoit-
tautuminen 24.8. klo 17-18 kurssin opetta-
jalle p. 050 5547165. Uudet oppilaat voivat 
tiedustella vapaita paikkoja samasta nume-
rosta 25.8. klo 17-18. Ei netti-ilmoittautu-
mista. 

110111 Ukulelen soiton perusteet 
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01, 
Koulukatu 2  
Jussi Pajala  
Ma 19.00–21.00, Ke 20.00–21.00  
12.9.–7.12.2022, 9.1.–5.4.2023  
Kurssimaksu 84 e 
Ukulelen soiton perusteita vasta-alkajille. 
Yksilöopetusta 30 min/oppilas.

Viime vuoden opiskelijat (etusijalla) ilmoit-
tautuminen 24.8. klo 17-18 kurssin opettajal-
le p. 050 5547165. Uudet oppilaat voivat tie-
dustella vapaita paikkoja samasta numeros-
ta 25.8. klo 17-18. Ei netti-ilmoittautumista. 

110112 Bändikurssi
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01, 
Koulukatu 2  
Jussi Pajala  
To 17.00–18.00  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023  
Tunteja 32 Kurssimaksu 40 e 
Oletko kiinnostunut bändisoitosta? Nyt on 
hyvä mahdollisuus tulla mukaan opiskele-
maan bändisoittoon liittyviä asioita lähtö-
tasosta riippumatta. Bändikurssilla opitaan 
bändityöskentelyä ja yhdessä soittamista. 
Hiomme esiintymistaitoja ja tutustumme 
musiikin perusteisiin. Instrumentteina on 
laulu, sähkökitara, koskettimet, sähköbasso 
ja rummut. Omaa instrumenttia ei ole pakko 
omistaa.

Aivan vasta-alkajille suositellaan yksilötun-
teja bändituntien lisäksi.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

110113 Bändikurssi 16v. alkaen
Tulkkilan koulu, musiikkiluokka 01,  
Koulukatu 2  
Jussi Pajala  
To 18.00–19.00  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023  
Tunteja 32, Kurssimaksu 40 e 
Oletko kiinnostunut bändisoitosta? Nyt on 
hyvä mahdollisuus tulla mukaan opiskele-
maan bändisoittoon liittyviä asioita lähtö-
tasosta riippumatta. Bändikurssilla opitaan 
bändityöskentelyä ja yhdessä soittamista. 
Hiomme esiintymistaitoja ja tutustumme 
musiikin perusteisiin. Instrumentteina on 
laulu, sähkökitara, koskettimet, sähköbasso 
ja rummut. Omaa instrumenttia ei ole pakko 
omistaa.

Aivan vasta-alkajille suositellaan yksilötun-
teja bändituntien lisäksi.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 Il-
moittautuminen päättyy 8.9.2022 

110150 Naislauluryhmä
Koulukeskus, yhteiskoulun ruokala, Tulkki-
lantie 9b  
Elo Musikka  
Ma 17.30–19.45  
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12.9.–5.12.2022, 9.1.–3.4.2023  
Tunteja 72, Kurssimaksu 79 e 
Tervetuloa kaikenikäiset laulamisesta 
kiinnostuneet naiset kokeilemaan moni-
äänistä laulamista. Lauluja löytyy klassi-
sesta musiikista viihdemusiikkiin. 
Koe yhdessä laulamisen riemu!  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

110151 Mieskuoro
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Heikki Haulanto   
Ma 17.30–19.45  
12.9.–5.12.2022, 23.1.–24.4.2023  
Tunteja 72, Kurssimaksu 79 e 
Harjoittelemme mieskuoro-, joskus seka-
kuorolaulujakin joka lähtöön. Kevyttä, kir-
kollista, isänmaallista ja myös perinteistä 
mieskuoromusiikkia hyvässä seurassa. 
Uudet laulajat tervetuloa koelauluun.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

110160 Torviseitsikko
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Tuomas Tammi  
To 19.00–20.30  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–13.4.2023  
Tunteja 48, Kurssimaksu 60 e 
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

110161 Musiikkiryhmä erityisryhmille
Hovipaja, Kokemäen terveysasema,  
Tulkkilantie 4  
Jukka Joutsenlahti  
Ke 17.45–19.15  
21.9.–30.11.2022, 18.1.–12.4.2023  
Tunteja 26, Kurssimaksu 33 e 
Erityismusiikkiryhmä, suunnattu alueen  
kehitysvammaisille. Ryhmän tarkoituksena 
laulun, soiton ja tanssin keinoin kehittää  
itseilmaisua ja sosiaalista kanssakäymistä. 
Kokoontuminen joka toinen viikko.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

110170 Laulun yksilöopetus
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Emilia Koskinen  
Ti 16.00–20.00, Ti 18.00–20.00  
20.9.–13.12.2022, 17.1.–11.4.2023  
Tunteja 23,36, Kurssimaksu 30 e 

Laulun yksilöopetusta laulamisesta kiin-
nostuneille 16 vuotta täyttäneille. Omaan 
ääneen tutustumista, äänenmuodostusta 
ja hengitystekniikkaa, laulamisen iloa. Har-
joiteltavat kappaleet oman mielenkiinnon 
mukaan. Lukuvuoden alkaessa laulajien toi-
votaan ilmoittavan 3-5 biisiä, joita haluavat 
vuoden aikana harjoitella.

Opetusta joka toinen viikko. Joka toinen 
kerta 30 min yksilöopetusta (klo 16-20 välil-
lä) ja joka toinen kerta koko ryhmän yhtei-
nen (klo 18-20).

Viime vuoden opiskelijat (etusijalla) ilmoit-
tautuminen 24.8. klo 17-18 kurssin opetta-
jalle p. 040 5616406. Uudet oppilaat voivat 
tiedustella vapaita paikkoja samasta nume-
rosta 25.8. klo 17-18.  
Ei netti-ilmoittautumista. 

Muotoilu, käden taidot
110420 Keramiikan päiväryhmä  
Vanha yhteiskoulu, kädentaidot luokka, 
Tulkkilantie 16 b  
Aki Suutari  
Ma 11.00–14.00  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023  
Tunteja 112, Kurssimaksu 111 e 
Muotoilet savesta oman valintasi mukaan 
veistoksia, koriste-esineitä, koristelautasia 
ja esineitä kodin sisustukseen tai puutar-
haan. Opit saven esikäsittelyn, yleisimmät 
käsin rakennusmenetelmät kuten makka-
ra- ja levytekniikan, esineiden muotoilua ja 
valmistamista, saven pintakoristelua ja lasit-
tamista. Opettaja opastaa myös esineiden 
suunnittelussa. Tarvitset ison kerniliinan, 
muovailupuikkoja (jos sinulla on), kaulimen, 
pienen vesiastian, muovia saviesineen suo-
jaamiseen ja sisäkengät.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 Il-
moittautuminen päättyy 5.9.2022 

Käden taidot
110421 Korukurssi  
Koulukeskus, puutyöluokka,  
Tulkkilantie 9b  
Aki Suutari  
To 18.00–21.00  
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15.9.–13.10.2022  
Tunteja 16,  Kurssimaksu 23 e 
Opitaan korunvalmistuksen perusmene-
telmät: sahaus, juottaminen, vasarointi, 
viilaus, kuviointi ja kiillotus. Aloittelijoiden 
kanssa opetellaan perusasiat valmistamal-
la sileä tai kuvioitu sormus. Pidempään 
harrastaneet oppivat lisää mm. kivenistu-
tusmenetelmistä ja syventävät omia mie-
lenkiinnon kohteitaan korujen työstämises-
sä. Mahdollisuus kokeilla myös hiekkavalu-
menetelmää korujen valmistuksessa. Op-
pilaiden omat tavoitteet ja toiveet otetaan 
huomioon. Pienimuotoiset korjaustyöt ovat 
myös mahdollisia. Voit käyttää kurssilla 
omia materiaaleja ja työkaluja. Voit myös 
hyödyntää kierrätysmateriaaleja kuten ho-
pealusikoita. Ensimmäisellä kerralla sovi-
taan materiaalihankinnoista. Opettajalla 
on juotosvälineet, kiillotuskone, valssi se-
kä käsityö- ja erikoistyökaluja mukanaan. 
Mikäli sinulla on lehtisaha, viilat, vasaroita 
yms. työkaluja, ota ne mukaasi. Huom. Ei 
opetusta 6.10.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

110422 Lyhyt sormuskurssi 
Koulukeskus, puutyöluokka, Tulkkilantie 9b  
Aki Suutari  
To 18.00–21.00  
2.–23.3.2023  
Tunteja 16,  Kurssimaksu 23 e 
Kurssilla valmistat sileän tai kuvioidun sor-
muksen levytyönä. Kurssilla käydään läpi 
yleisimmät korunvalmistuksessa käytettä-
vät työkalut ja menetelmät ja niiden työtur-
vallinen käyttö ja työskentely. Sormus val-
mistetaan levytyönä ohjeiden mukaan vai-
he vaiheelta, ja opit kurssilla juottamisen, 
vasaroinnin, lehtisahan, valssin, kiillotus-
koneiden, viilojen ja hiomapaperin käytön. 
Voit käyttää sormuksen kuvioinnissa esi-
merkiksi vanhaa pitsiliinaa. Materiaalia voit 
ostaa opettajalta, yhden sormuksen kus-
tannukseksi tulee arviolta n.6-10 e. sopii 
erityisesti vasta-alkajille ja ei tarvita aiem-
paa kokemusta korujen työstöstä.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 23.2.2023

110427 Posliininmaalaus 
Vanha yhteiskoulu, kädentaidot luokka, 
Tulkkilantie 16 b  
Sirpa Poikela  
To 17.00–19.15  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 84, Kurssimaksu  100 e 
Maalataan käyttö- ja koristeposliinia eri tek-
niikoita käyttäen. Polttomaksu 10 - 15 e/
lukukausi.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

110433 Tilkkutyöt 
Koulukeskus, yhteiskoulun käsityöluokka, 
Tulkkilantie 9b  
Eija Kause  
Ti 17.00–20.00  
20.9.–18.10.2022  
Tunteja 20, Kurssimaksu 26 e 
Ommellaan sisustustekstiilejä. Kaitaliinoja, 
tyynyjä, laukkuja, seinävaatteita, peittoja, 
pehmoja, keinutuolin mattoja ym. Myös va-
paatikkausta ja applikaatio töitä. 
Opiskelijan toiveiden mukaan. 
Aikaisempaa osaamista ei tarvita.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00
Ilmoittautuminen päättyy 13.9.2022 

110440 Servietti/decoupace -askartelu
Koulukeskus, yhteiskoulun käsityöluokka, 
Tulkkilantie 9b  
Tarja Härkisuo  
La 10.00–11.30, Su 10.00–11.30  
19.–20.11.2022  
Tunteja 4,  Kurssimaksu 10 e 
Servietti tekniikalla koristellaan esineitä, 
esim. luistimet, lasi-tai metallipurkkeja, lasi-
tiili, katuharja tms. Omia purkkeja ja esinei-
tä voi tuoda itse, lasitiilen voi ostaa ohjaa-
jalta. Mielensä mukaisia lautasliinoja kan-
nattaa ottaa mukaan.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 12.11.2022 

110454 Kankaankudonnan alkeet ja jatko
Vanha yhteiskoulu, kudontahuone, Tulkki-
lantie 16 b  
Jaana Marttila  
Ke 17.00–20.00  
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14.9.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023  
Tunteja 112, Kurssimaksu  111 e 
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022 

110455 Kankaankudonnan alkeet ja jatko
Kauvatsa, Yttiläntie 248  
Jaana Marttila  
To 17.00–20.00  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 112, Kurssimaksu 111 e 
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

110474 Kankaan kuviointi väriä  
poistamalla 
Koulukeskus, yhteiskoulun käsityöluokka, 
Tulkkilantie 9b  
Hannele Selin  
Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00, Su 
10.00–16.00  
16.–18.9.2022  
Tunteja 20, Kurssimaksu 26 e 
Kuvioidaan kangasta väriä poistamalla. 
Ota mukaan ohut kapea pensseli, sakset, 
nuppineuloja. Muita materiaaleja voi ostaa 
opettajalta. Voidaan valmistaa kankaista 
pussukoita, kasseja, tyynynpäällisiä.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2022 

110475 Enkeleitä, tonttuja ja keijuja
Vanha yhteiskoulu, kädentaidot luokka, 
Tulkkilantie 16 b  
Hannele Selin  
Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00, Su 
10.00–16.00  
18.–20.11.2022  
Tunteja 20, Kurssimaksu 26 e 
Tehdään neulahuovuttamalla merinovilla-
topseista enkeleitä, tonttuja ja keijuja. 
Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Ota mu-
kaan sakset, nuppineuloja ja jos sinulla on 
niin huovutusneuloja ja neulausalusta.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 11.11.2022  

110476 Nipsukukkaroita
Koulukeskus, yhteiskoulun käsityöluokka, 
Tulkkilantie 9b  

Hannele Selin  
Pe 17.30–20.30, La 10.00–16.00, Su 
10.00–16.00  
3.–5.2.2023  
Tunteja 20, Kurssimaksu 26 e 
Valmistetaan suljettaviin kehyksiin kukkaroi-
ta ja laukkuja. Ota mukaan sakset, nuppi-
neuloja ja päälli- ja vuorikankaita (ei vuori 
silkkiä mieluiten puuvillakankaita) ompelu-
lankoja. Voit ottaa myös oman ompeluko-
neen. Kehyksiä saa ostaa opettajalta.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 27.1.2023

110485 Pitsinnypläys
Koulukeskus, yhteiskoulun ruokala,  
Tulkkilantie 9b  
Jaana Sandberg   
Ke 17.30–19.45  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023  
Tunteja 84, Kurssimaksu 100 e 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin  
nyplänneille.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

110494 Huonekalujen entisöinnin  
intensiivikurssi
Koulukeskus, puutyöluokka, Tulkkilantie 9b  
Sari Hannele Nikkanen  
Pe 18.30–20.30, La 9.00–14.00, Su 9.00–
14.00  
4.–27.11.2022  
Tunteja 45,33 Kurssimaksu 57 e 
Pidätkö sisustamisesta? Rakastatko vanho-
ja esineitä ja huonekaluja? Tule tekemään 
ekoteko ja entisöimään, kunnostamaan tai 
tuunaamaan oma huonekalusi. Kurssilla 
voit tehdä puutöitä, verhoilua ja pintakäsit-
telyä. Tiivistä tekemistä mukavassa poru-
kassa. Materiaalimaksu määräytyy oman 
työsi mukaan. Sopii vasta-alkajille tai jo pi-
dempään harrastaneille.

Infotilaisuus pe 4.11. klo 18.30-20.30 koulu-
keskuksen puutyöluokassa. 
Kurssipäivät: pe-su 11.-13.11., la-su 19.-
20.11. ja la-su 26.-27.11.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 Il-
moittautuminen päättyy 28.10.2022  
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110495 Puutyöpaja
Koulukeskus, puutyöluokka, Tulkkilantie 9b  
Juuso Lahtinen  
Ti 18.00–20.00  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023  
Tunteja 74,76, Kurssimaksu 90 e 
Puutyöpajassa kurssilaiset voivat tehdä 
omia puutöitään opettajan ohjauksessa. 
Kurssilla on käytettävissä koulun puutyöko-
neet, mutta materiaalit on hankittava itse. 
Kurssi soveltuu kaiken tasoisille tekijöille.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022 

Kuvataiteet
110300 Vapaa taideryhmä  
Vanha yhteiskoulu, kuvataideluokat, 
Tulkkilantie 16 b  
Niina Vincelot  
To 18.00–20.15  
15.9.–8.12.2022  
Tunteja 36, Kurssimaksu 47 e 
Taidemaalauksen opetus on suunnattu ai-
kuisille, jotka tahtovat aloittaa uuden har-
rastuksen tai kehittää jo olemassa olevia 
taitoja. Opetuksen lähtökohtana ovat jokai-
sen omat yksilölliset tavoitteet ja kiinnostuk-
sen kohteet. Tekniikkana voidaan käyttää 
esimerkiksi akvarellia, akryyliä, öljyväriä tai 
sekatekniikkaa ja aiheet voivat olla klassi-
sen esittäviä kuvia, abstrakteja materiaali-
kokeiluja tai niiden yhdistelmiä. Materiaa-
lit jokainen maksaa itse, mutta opettaja voi 
neuvoa hankinnoissa.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022 

Valokuvaus
110200 Digitaalinen järjestelmäkamera 
tutuksi  
Koulukeskus,lukion luokka 13, 
Tulkkilantie 9b  
Katri Plaami  
Ke 18.00–20.15  
21.9.–12.10.2022  
Tunteja 12, Kurssimaksu 19 e 
Kurssilla kuvataan järjestelmäkameran ma-
nuaaliasetuksilla. Sinulle selviää mm. ISO-
arvo sekä aukko. Opettelemme kuvaamaan 

eri valo-olosuhteissa. Opit käyttämään ka-
meraasi aivan uudella tavalla. Kurssille mu-
kaan oma kamera ja ohjekirja.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 Il-
moittautuminen päättyy 14.9.2022 

Kulttuuri, kirjallisuus
130200 Lukupiiri/kirjallisuuspiiri  
Pääkirjasto, Haapionkatu 13  
Anette Kylä-Liuhala  
To 18.00–19.30  
15.9.–15.12.2022, 17.1.–13.4.2023  
Tunteja 16, Kurssimaksu 23 e 
Kokoontuminen kerran kuussa kirjastossa. 
Valitaan kirja, joka luetaan aina seuraavak-
si kerraksi ja keskustellaan yhdessä kirjan 
herättämistä ajatuksista. Esitellään uutuuk-
sia ja keskustellaan kirjallisuudesta myös 
yleisesti.

Ensimmäinen kokoontuminen 15.9. Seuraa-
vat kerrat sovitaan ryhmän kanssa yhdessä.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

130201 Lasten kulttuurikerho  
9-12 vuotiaille 
Vanha yhteiskoulu, kädentaidot luokka, 
Tulkkilantie 16 b  
Anette Kylä-Liuhala  
Ma 16.00–17.00  
12.9.–5.12.2022  
Tunteja 16, Kurssimaksu  23 e 
Kulttuurikerhossa tutustutaan niin suomalai-
seen kuin muidenkin maiden kulttuureihin. 
Kulttuureihin tutustutaan niin kirjallisuuden, 
taiteen ja musiikin kautta. Tunneilla tutki-
taan kulttuureja innostavasti ja luodaan it-
sekin kulttuuria muun muassa sanataiteen 
keinoin.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

Terveys ja hyvinvointi
830200 Lempeän Läsnäolon Työpaja  
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  
Jaana Hakanpää  
La 10.00–17.00  
8.10.2022  
Tunteja 9,33, Kurssimaksu 16 e 
Työpajassa pysähdymme, rauhoitumme 
omaan hyvään tilaan. Käyttäen apunamme 
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äänimaljoja, ohjattuja meditaatioita, rauhoit-
tumis- ja rentoutumisharjoitteita. Tutkimme 
erilaisten harjoitteiden avulla suhtautumista 
itseemme, omaa sisäistä puhettamme, ar-
vomaailmaamme sitä mikä on juuri sinulle 
merkityksellistä ja tärkeää. Teemme omat 
kivirannekorut, aidoista kivihelmistä, johon 
ankkuroimme oman voimalauseemme. Työ-
paja on pysähtymishetki juuri Sinulle, aikaa 
olla itsesi kanssa! Otathan mukaasi omat 
eväät, lämmintä ja rentoa vaatetta, villasu-
kat, vesipullon, muistiinpanovälineet sekä 
oman alustan ja torkkupeiton. 
Materiaalimaksu 10 e 
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 30.9.2022 

830201 Mindfulness jatkokurssipäivä  
- Läsnäolon vahvistaminen 
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  
Jaana Hakanpää  
La 10.00–15.00  
26.11.2022  
Tunteja 6,67, Kurssimaksu 13 e 
Mindfulness -jatkokurssi tuo sinulle uu-
sia läsnäoloharjoituksia ja uusia työkaluja 
omaan hyvinvointiin, elämän iloon ja kykyyn 
palautua sekä suojautua stressavilta koke-
muksilta. Rakennamme vahvempaa läsnä-
oloa olemassa olevaan hetkeen ja omaan 
arkeemme. Tutkimme stressiä ja siitä pa-
lautumista mindfulnessin keinoin. Pereh-
dymme itsemyötätunnon käsitteeseen ja 
teemme siihen liittyviä harjoitteita. Tutkim-
me minää, ego ja tietoisuus sekä iloa ja on-
nellisuutta, tehden niihin. liittyviä harjoitteita. 
Kurssille tulo ei edellytä mindfulness alkei-
den käyntiä. Otathan mukaasi omat eväät, 
lämmintä ja rentoa vaatetta, villasukat, ve-
sipullon, muistiinpanovälineet sekä oman 
alustan ja torkkupeiton.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 18.11.2022  

830202 Rauhoitumme Joulun Aikaan
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  
Jaana Hakanpää  
Su 10.00–16.00  
11.12.2022  
Tunteja 8, Kurssimaksu 13 e 

Päivän aikana rauhoitumme tulevaan Jou-
lun aikaan, annamme aikaa itsellemme ja 
omalle hyvinvoinnillemme. Opettelemme 
rauhoittumista, kehon kuuntelua, läsnäoloa 
itsellemme. Teemme lempeitä mindfulness- 
läsnäoloharjoitteita ja mielikuvaharjoitteita. 
Teemme ohjauksellisia harjoitteita päivän 
aikana ja saamme mukaamme päivästä 
työkaluja omaan arkeemme ja oman hyvin-
vointimme parantamiseen. Mukaan; omat 
eväät, muistiinpanovälineet, makuualusta, 
villasukat, lämmintä ja mukavaa vaatetta.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 2.12.2022 

830203 MBB (Mind Body Bridging)  
-menetelmä tutuksi 
Koulukeskus, lukion luokka 11,  
Tulkkilantie 9b  
Riitta Teittinen  
To 18.00–19.15  
6.10.–10.11.2022  
Tunteja 8,33, Kurssimaksu  13 e 
MBB on itsetuntemusta ja luovuutta vahvis-
tava itsehoitomenetelmä stressiin ja siihen 
liittyviin oireisiin. Menetelmässä yhdistetään 
tietoisuustaitoja ja kirjoittamista. Näihin ei 
tarvitse kuitenkaan olla perehtynyt etukä-
teen, kirjoittamisen harrastamista ei edel-
lytetä. MBB on helppo oppia ja joustava 
käyttää arjessa. Kurssilla opitaan harjoituk-
sia tehden ja keskustellen. Materiaaliin voi 
halutessaan tutustua netissä osoitteissa: 
www.mieli.fi [http://www.mieli.fi ]/ vahvis-
ta mielenterveyttä/ harjoitukset/ Mind Body 
Bridging -harjoitukset, sekä www.mbbfin-
land.fi [http://www.mbbfinland.fi]. Menetel-
mään johdattaa myös Stanley H. Blockin 
kirja ”Kehon ja mielen yhteys”.  
Ohjaaja: psykoterapeutti Riitta Teittinen  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2022 

Terveys ja liikunta
830204 Ilmajooga
Peipohja Asema, Asemakuja 8  
Nina Nurkkala  
Ma 17.00–18.15  
12.9.–5.12.2022  
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Tunteja 20, Kurssimaksu 31 e 
Ilmajoogassa avaamme kehoa ja liikumme 
lempeällä ja hauskalla tavalla. Ilmajooga yl-
lättää kerta toisensa jälkeen kehoa hoitavi-
en ja mieltä piristävien vaikutustensa ansi-
osta. Aloitamme kurssin helpoista liikkeis-
tä niin, että halukkaat saavat edetä myös 
haastavampiin liikkeisiin. Aloittelijat tervetu-
loa! Painoraja silkissä 120 kg.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022 

830205 Rentoutustunti ilmasilkissä
Peipohja Asema, Asemakuja 8  
Nina Nurkkala  
Ma 18.15–19.15  
12.9.–5.12.2022  
Tunteja 16, Kurssimaksu 28 e 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin rentoutusme-
netelmiin, ja yhteistä kaikille tunneille on 
ilmasilkissä leijailu. Silkissä makoillessa-
si sinua hellivät mm. Koshi-kellojen äänet, 
perinnerummun värähtely, eteeriset öljyt, 
mielikuvamatkat sekä kaunis musiikki. Ren-
toutustunti on sinulle, joka kaipaat viikkoosi 
hetken pysähdyksen. Kurssille voi osallistua 
myös patjalla leväten lattialla.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2022 

830206 Joogaa vauvan kanssa 
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  
Nina Nurkkala  
Su 17.00–18.00  
18.9.–11.12.2022  
Tunteja 16, Kurssimaksu  23 e 
Vauvat tervetuloa joogamatolle! Kurssilla 
teemme sekä vuorovaikutteisia harjoitteita 
vauvan kanssa että vastikään synnyttäneen 
äidin keholle sopivia harjoitteita. Kurssilla 
huomioidaan erityisesti tuoreet äidit, mutta 
tervetulleita aikuisia ovat kaikki vauvalle tu-
tut ja turvalliset aikuiset. Tunnin lopusta va-
rataan aikaa n. 15 min aikuisten jutustelulle 
ja vauvojen yhdessäololle.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2022 

830207 Flow-jooga
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  

Nina Nurkkala  
Su 18.00–19.15  
18.9.–11.12.2022  
Tunteja 20, Kurssimaksu 26 e 
Modernin joogan liikekielen mukaista joo-
gaa, jossa oleellisena osana ovat erilaiset 
hengitys- ja läsnäoloharjoitteet. Virtaamme 
kehoa kuunnellen pyrkimyksenämme avata 
ja vahvistaa kehoa kiertojen, eteen- ja taak-
setaivutusten sekä tasapainoharjoitteiden 
kautta. Aloittelijat ja kokeneemmat tervetu-
loa. Asanoita varioidaan tarpeen mukaan. 
Oma matto matkaan!  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2022 

Vesiliikunta
830405 Vauvauinti 
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Paula Järvi, Pirjo Reima  
La 8.45–9.15  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–15.4.2023  
Tunteja 24  
Mukava, iloinen koko perheen yhteinen lii-
kunta- ja leikkihetki lämmitetyssä vedessä. 
Ryhmä on tarkoitettu uusille vauvauima-
reille (ikä väh. 3 kk/paino väh. 5kg) sekä jo 
aiemmin vauvauinnissa käyneille. Mukaan 
voivat tulla myös perheet, joissa vanhempia 
sisaruksia (yläikäraja 4 v.). Kurssimaksu  
40 e /lukukausi + 3 e käyntimaksu, joka 
laskutetaan käyntien mukaan lukukauden 
loputtua. Jos perheestä osallistuu kaksi  
lasta, toisen kurssimaksu on 20 e/lk.  
Pakollinen info uusille vauvauimareille 
1.9. klo 17 uimahallilla.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830407 Naperouinti
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Paula Järvi, Pirjo Reima  
La 9.15–9.45  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–15.4.2023  
Tunteja 24  
Naperouinnissa jatketaan lapsen uintihar-
rastusta laululeikein ja vedessä liikkuen. Tar-
koituksena on edistää edelleen lapsen myö-
hempää uimataidon oppimista ja lisätä lap-
sen itsenäistä liikkumista vedessä. Ryhmä 
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on tarkoitettu 2- 4 -vuotiaille lapsille. Kurssi-
maksu 40 e/lukukausi + 3 e käyntimaksu, 
joka laskutetaan käyntien mukaan lukukau-
den loputtua. Jos perheestä osallistuu kaksi 
lasta, toisen kurssimaksu on 20 e/lk.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830408 Vesijuoksu miehille ja naisille
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Paula Järvi, Pirjo Reima  
La 10.00–10.45  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–13.5.2023  
Tunteja 28  
Vesijuoksu kuormittaa kehon suuria lihas-
ryhmiä ja kehittää hengitys- ja verenkier-
toelimistöä sekä lihaskuntoa. Tunnilla juos-
taan eri tavoin ja kokeillaan erilaisia juok-
sua tehostavia liikkeitä ja tapoja vesijuok-
sutekniikkaa unohtamatta. Juoksun ohella 
harjoitetaan lihaskuntoa altaan reunalla. 
Vesijuoksuun osallistuvan on tuotava oma 
vyö mukanaan. Tunti sopii erinomaisesti niin 
miehille kuin naisille. Uimataitovaatimus. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830409 Vesijumppa miehille ja naisille
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Paula Järvi, Pirjo Reima  
La 10.45–11.30  
17.9.–10.12.2022, 14.1.–13.5.2023  
Tunteja 28  
Vesijumppa on tehokasta, hauskaa ja moni-
puolista liikuntaa, joka harjoittaa kestävyyt-
tä ja lihasvoimaa. Tunnilla voidaan käyttää 
eri välineitä joko tehostamaan tai tukemaan 
liikettä, pääosin matalassa vedessä vauh-
dikkaan musiikin tahdittamana. Sopii kai-
kenikäisille kuntotasosta riippumatta, niin 
miehille kuin naisille. Uimataitovaatimus. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830410 Vesikirput
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ma 17.00–17.45  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023  
Tunteja 28  
Ryhmäuintitunti, joka on suunnattu alkeelli-

sen uintitaidon omaaville 6-8 vuotiaille lap-
sille. Kyseessä on lapsilähtöinen ja touhu-
kas, vesiturvallisuuteen nojaava uintikurssi, 
jolla harjoitellaan luontevaa vedessä liikku-
mista leikin ja mielikuvituksen turvin sekä 
tutustutaan erilaisiin uintitekniikoihin ja ui-
mataidon harjoitteisiin. Lapset saavat tutus-
tua ja harjoitella esimerkiksi erilaisia sukel-
lustehtäviä, tutustua vesipelastustaitoihin ja 
harjaannuttaa uimahyppytaitojaan. Harjoit-
teita tehdään molemmissa altaissa oman 
taitotason mukaan. Ryhmässä opitaan lii-
kunta- ja havaintokokemuksia vedessä, 
unohtamatta liikkumisen riemua ja mahdol-
lisimman itsenäisen uimataidon harjoittelua. 
Kaikki toiminta tapahtuu rennossa ja mu-
kavassa ilmapiirissä. Lapsien tulee omatoi-
misesti hoitaa peseytymiset ja pukeutumi-
set tai vanhemman ohjauksella. Ohjaaja on 
vastuussa lapsesta vain allastiloissa. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830420 Vesitaiturit
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ma 18.00–18.45  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023  
Tunteja 28  
Ryhmäuintitunti, joka on suunnattu jo uinti-
taidon omaaville 8-11 vuotiaille lapsille. Ky-
seessä on lapsilähtöinen ja monipuolinen, 
vesiturvallisuuteen nojaava uintikurssi, jolla 
harjoitellaan luontevaa vedessä liikkumis-
ta leikin ja hauskuuden turvin sekä hiotaan 
jo opittuja uimataitoja ja uintilajien tekniikoi-
ta. Harjoittelu tapahtuu pääasiassa isossa 
altaassa. Kurssilla harjoitellaan monipuo-
lisesti erilaisia vedessä tehtäviä harjoittei-
ta kuten sukelluksia, hyppyjä, kehonhallin-
taa vedessä, treenataan oikeaa uintiasen-
toa, kestävyyttä matkauinnin suhteen sekä 
oikeaa hengitystekniikkaa uintitekniikoissa. 
Kaikki toiminta tapahtuu rennossa ja mu-
kavassa ilmapiirissä. Lapsien tulee omatoi-
misesti hoitaa peseytymiset ja pukeutumi-
set tai vanhemman ohjauksella. Ohjaaja on 
vastuussa lapsesta vain allastiloissa. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
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830421 Vesijumppa miehille ja naisille
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ma 19.15–20.00  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023  
Tunteja 28  
Vesijumppa on tehokasta, hauskaa ja moni-
puolista liikuntaa, joka harjoittaa kestävyyt-
tä ja lihasvoimaa. Tunnilla voidaan käyttää 
eri välineitä joko tehostamaan tai tukemaan 
liikettä, pääosin matalassa vedessä vauh-
dikkaan musiikin tahdittamana. Sopii kai-
kenikäisille kuntotasosta riippumatta, niin 
miehille kuin naisille. Uimataitovaatimus. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830422 Vesijuoksu miehille ja naisille
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ma 20.00–20.45  
12.9.–5.12.2022, 9.1.–15.5.2023  
Tunteja 28  
Vesijuoksu kuormittaa kehon suuria lihas-
ryhmiä ja kehittää hengitys- ja verenkier-
toelimistöä sekä lihaskuntoa. Tunnilla juos-
taan eri tavoin ja kokeillaan erilaisia juok-
sua tehostavia liikkeitä ja tapoja vesijuok-
sutekniikkaa unohtamatta. Juoksun ohella 
harjoitetaan lihaskuntoa altaan reunalla. 
Vesijuoksuun osallistuvan on tuotava oma 
vyö mukanaan. Tunti sopii erinomaisesti niin 
miehille kuin naisille. Uimataitovaatimus. 
Kurssimaksu 63 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830423 Merenneitokurssi
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
La 17.00–17.45  
24.9.–22.10.2022  
Tunteja 4, Kurssimaksu 21 e 
Merenneitouintikurssilla tutustumme meren-
neitojen maailmaan. Opettelemme uimaan 
pyrstön kanssa ja sukeltelemme paljon. 
Harjoitellaan myös vedenalaisia temppuja 
merenneitojen tapaan. Kurssille tultaessa 
tarvitset oman monofinin (ja siihen pyrstö-
kankaan päälle) sekä halutessasi uimalasit. 

Vaatimuksena HYVÄ uimataito (vähintään 
sukeltaminen 2m syvyyteen ja 100m mat-
kauintia). Ikärajana 7-vuotta. Ei yläikärajaa. 
Oma pyrstö ja räpylä vaaditaan (myös pelk-
kä monofin riittää). Uimalaseja ja tarvittaes-
sa nenäklipsiä suositellaan. 
Kurssipäivät: 24.9., 1.10., 8.10. ja 22.10.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 16.9.2022 

830424 Uinnin tekniikkakurssi jatkoryhmä
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ti 20.00–20.45  
13.–27.9.2022  
Tunteja 3, Kurssimaksu 16 e 
Jo uinnin tekniikkakurssin käyneille tai vas-
taavat taidot omaaville. Jatkamme uintitek-
niikan kehittämistä ja sivuamme myös muita 
vesitaitoja mm. sukeltamista. Vaatimuksena 
kurssille on rinta-, selkä- ja krooliuinnin tek-
niikoiden jonkinlainen tuntemus ja vähintään 
15 vuoden ikä. Otathan uimalasit mukaan. 
Hallille pääsee varttia aikaisemmin.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2022 

830425 Uinnin tekniikkakurssi aikuisille
Uimahalli, Koulupolku 5  
Tarja Härkisuo, Lotta Lähdemäki  
Ti 20.00–20.45  
28.2.–21.3.2023  
Tunteja 4, Kurssimaksu 21 e 
Uinti on mukava harrastus, joka sopii kai-
ken kuntoisille. Oikealla tekniikalla niska ei 
rasitu ja matka etenee vaivattomasti. Jos 
haluat oppia uuden uintitekniikan tai pa-
rantaa jo olemassa olevia tekniikoita, tämä 
kurssi on juuri sinulle. Kurssi sopii aloitte-
levasta kuntouimarista harrastajaan, ikään 
katsomatta. Vaatimuksena kurssille on jon-
kinlainen uimataito ja vähintään 15 vuoden 
ikä. Otathan uimalasit mukaan. Hallille pää-
see varttia aikaisemmin.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 0.00 
Ilmoittautuminen päättyy 21.2.2023  
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Liikunta
830124 Ulkoilu/lenkkeily illat  
Pitkäjärvi  
Pirjo Reima  
To 18.00–20.00  
15.9.–20.10.2022  
Tunteja 16,  Kurssimaksu 23 e 
Ulkoillaan, lenkkeillään ja tutustutaan luon-
toon Kokemäellä. Ulkoiluun sisältyy alku- ja 
loppuveryttelyt. Tehdään erilaisia lenkkejä 
Kokemäellä, osallistujien toiveidenkin mu-
kaan. Tarvittaessa myös makkaranpaistoa 
ja evästaukoja. Kokoontuminen Pitkäjärven 
laavulla.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 8.9.2022  

830125 Miesten kuntoliikunta, tiistai
Koulukeskus, alasali, Tulkkilantie 9b  
Anne Pakarinen  
Ti 19.00–20.00  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023  
Tunteja 37,33,  Kurssimaksu 47 e 
Pääasiassa kuntopiirityyppistä liikuntaa, 
jossa lyhyet alku- ja loppuverryttelyt. 
Oma jumppa-alusta mukaan.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830126 Naisten kuntoliikunta 
Koulukeskus, alasali, Tulkkilantie 9b  
Anne Pakarinen  
Ke 18.30–19.30  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023  
Tunteja 37,33,  Kurssimaksu 47 e 
Tunti koostuu lyhyestä, mutta tehokkaasta 
lämmittelystä, koko kehon kattavasta lihas-
kunto osuudesta sekä lopuksi tehokkais-
ta venyttelyistä. Oma jumppa-alusta mu-
kaan. Kaikenkuntoiset liikkujat reippaasti 
mukaan!  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830127 Miesten kuntoliikunta, torstai
Koulukeskus, alasali, Tulkkilantie 9b  
Anne Pakarinen  
To 16.45–17.45  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 37,33  Kurssimaksu 47 e 
Pääasiassa kuntopiirityyppistä liikuntaa, 
jossa lyhyet alku- ja loppuverryttelyt. 

Oma jumppa-alusta mukaan.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830133 Ikääntyneiden lihaskunto- 
harjoittelu
RaikaSport, Skaffarinkatu 7  
Paula Järvi  
Ke 10.00–11.00  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023  
Tunteja 37,33 
Lihaskunnon, tasapainon ja liikkuvuuden 
kohotusta ja ylläpitoa rauhallisesti ja turval-
lisesti. Jokainen liikkuu oman kuntonsa mu-
kaan. Tunti sopii hyvin niin miehille kuin nai-
sille. Vesipullo ja pyyheliina mukaan!  
Hinta 53 e sl, 63 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830135 Kahvakuula, ryhmä 1 
(jatkoryhmä edistyneemmille)
 RaikaSport, Skaffarinkatu 7  
Anne Pakarinen  
Ti 16.30–17.30  
13.9.–13.12.2022, 10.1.–2.5.2023  
Tunteja 37,33 
Jatkoryhmä edistyneemmille. Tarkoitettu vä-
hintään vuoden harrastaneille. Tähtäimes-
sä tehokas ja turvallinen treeni. Ei tarvitse 
olla omaa kuulaa, vesipullo ja pyyhe riittää. 
Ryhmä on tarkoitettu sekä naisille että mie-
hille. Hinta 42 e/sl, 53 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830139 Naisten kuntosaliryhmä,  
keskiviikko
RaikaSport, Skaffarinkatu 7  
Anne Pakarinen  
Ke 20.00–21.00  
14.9.–7.12.2022, 11.1.–3.5.2023  
Tunteja 37,33 
Naisten oma kuntosaliryhmä. Tunti sisältää 
alkulämmittelyn, kiertoharjoittelua kuntosali-
laitteilla sekä loppuun kevyet venyttelyt. Hi-
kipyyhe mukaan myös kuntosalille laitteiden 
ja patjojen päälle. Hinta 53 e sl, 63 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830140 Naisten kuntosaliryhmä, torstai
RaikaSport, Skaffarinkatu 7  
Anne Pakarinen  
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To 18.15–19.15  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 37,33 
Naisten oma kuntosaliryhmä. Tunti sisältää 
alkulämmittelyn, kiertoharjoittelua kuntosali-
laitteilla sekä loppuun kevyet venyttelyt. Hi-
kipyyhe mukaan myös kuntosalille laitteiden 
ja patjojen päälle. Hinta 53 e sl, 63 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830141 Miesten kuntosalicircuit
RaikaSport, Skaffarinkatu 7  
Anne Pakarinen  
To 19.15–20.45  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 56,  
90 min tehokasta menoa, oma kuntotaso 
huomioiden. Ensimmäiset 45 min. lämmit-
telyä ja kuntopiiri jumppasalissa, toinen 45 
min. kuntosalin puolella kiertoharjoittelua. 
Hikipyyhe mukaan myös kuntosalille laittei-
den ja patjojen päälle. Kaikki miehet reip-
paasti mukaan! Hinta 74 e sl, 84 e kl.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830253 Kokeile golfia
Pitkäjärvi Golf Akatemian golfhalli, 
Urheilutie 30  
Nina Rajainmäki  
To 18.00–20.00  
26.1.2023  
Tunteja 2,67  
KOKEILE GOLFIA -kurssilla opit golfin pe-
rusteet ja saat tietoa golfin harrastamisesta. 
Kurssilla käydään läpi eri golflyöntien pe-
rusteet ja kokeillaan niitä myös käytännös-
sä. Omia golfvälineitä et tarvitse kurssille. 
Kurssi sopii kaikille golfista kiinnostuneille. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjärvi 
Golf Akatemian kanssa.

Kurssi on maksuton.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 19.1.2023 

830254 Kokeile golfia 
Pitkäjärvi Golf Akatemian golfhalli, 
Urheilutie 30  
Nina Rajainmäki  
Su 13.00–15.00  

5.2.2023  
Tunteja 2,67  
KOKEILE GOLFIA -kurssilla opit golfin pe-
rusteet ja saat tietoa golfin harrastamisesta. 
Kurssilla käydään läpi eri golflyöntien pe-
rusteet ja kokeillaan niitä myös käytännös-
sä. Omia golfvälineitä et tarvitse kurssille. 
Kurssi sopii kaikille golfista kiinnostuneille. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjärvi 
Golf Akatemian kanssa.

Kurssi on maksuton.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 29.1.2023 

830255 Kokeile golfia 
Pitkäjärvi Golf Akatemian golfhalli, 
Urheilutie 30  
Nina Rajainmäki  
Pe 11.00–13.00  
3.3.2023  
Tunteja 2,67  
KOKEILE GOLFIA -kurssilla opit golfin pe-
rusteet ja saat tietoa golfin harrastamisesta. 
Kurssilla käydään läpi eri golflyöntien pe-
rusteet ja kokeillaan niitä myös käytännös-
sä. Omia golfvälineitä et tarvitse kurssille. 
Kurssi sopii kaikille golfista kiinnostuneille. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjärvi 
Golf Akatemian kanssa.

Kurssi on maksuton.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 24.2.2023  

830256 Kokeile golfia 
Pitkäjärvi Golf Akatemian golfhalli, 
Urheilutie 30  
Nina Rajainmäki  
Su 13.00–15.00  
12.3.2023  
Tunteja 2,67  
KOKEILE GOLFIA -kurssilla opit golfin pe-
rusteet ja saat tietoa golfin harrastamisesta. 
Kurssilla käydään läpi eri golflyöntien pe-
rusteet ja kokeillaan niitä myös käytännös-
sä. Omia golfvälineitä et tarvitse kurssille. 
Kurssi sopii kaikille golfista kiinnostuneille. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjärvi 
Golf Akatemian kanssa.
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Kurssi on maksuton.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00  
Ilmoittautuminen päättyy 5.3.2023  

Tanssi
830300 Itämainen tanssi  
Vanha yhteiskoulu, peilisali, Tulkkilantie 16 b  
Hanna Orobinska  
To 18.45–20.00  
15.9.–8.12.2022, 12.1.–11.5.2023  
Tunteja 46,67, Kurssimaksu 57 e 
Tanssin iloa kaikenikäisille ja -kuntoisille. 
Välineitä ei tarvita. Tehokasta, mutta hellä-
varaista nivelille. Auttaa kehittämään keski-
vartalon syviä vatsa- ja selkälihaksia sekä 
lantionpohjan lihaksia. Tuo apua myös sel-
kävaivoihin ja parantaa ryhtiä. Vasta-alkajat 
sekä jo tanssineet tervetuloa!  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 

830301 Senioritanssi 
Koulukeskus, alasali, Tulkkilantie 9b  
Markku Siltanen  
Ke 17.00–18.30  
14.9.–30.11.2022, 11.1.–29.3.2023  
Tunteja 44, Kurssimaksu 54 e 
Senioritanssi on kansainvälinen, erityisesti 
ikääntyneille räätälöity sosiaalinen liikun-
tamuoto. Se sopii kaikille tanssitaidosta ja 
kunnosta riippumatta. Tanssit ovat rento-
ja seuratansseja, jotka koostuvat kohtalai-
sen lyhyistä askelsarjoista, jotka toistuvat 
useaan kertaan. Senioritanssitilaisuuteen 
tullaan tavallisissa arkivaatteissa ja tanssiin 
sopivissa jalkineissa. Tanssimaan voi tulla 
yksin, paria ei tarvita, se löytyy ryhmästä. 
Useimmissa tansseissa pari vaihtuu jatku-
vasti. Senioritanssilla on tärkeä merkitys 
fyysisen toimintakyvyn kannalta. Se harjoit-
taa sydäntä ja verenkiertoelimistöä sekä 
kehittää tasapainoa. Se on oivallinen yhdis-
telmä musiikkia, liikuntaa ja yhdessäoloa.  
Ilmoittautuminen alkaa 25.8.2022 8.00 
Ilmoittautuminen päättyy 7.9.2022  

Yleisöluennot
219104 Kotivaraluento  
Koulukeskus, auditorio, Tulkkilantie 9b  
Nina Aronen, Länsi-Suomen pelastusalan 
liitto 
Ti 18.00–20.00  
18.10.2022  
Luennolla tutustutaan 72 -tuntia kotivaran 
periaatteisiin ja turvallisiin toimintatapoihin 
erilaisissa tilanteissa. Länsi-Suomen pelas-
tusalan liitto järjestää myös koulutusta vä-
estönsuojan hoitajille, sekä muille varautu-
misesta kiinnostuneille. Luennolla keskus-
tellaan myös tämän aihepiirin asioista.

Luento on kaikille avoin ja maksuton.  
Tervetuloa!

Tervetuloa osallistumaan  
Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston 
luennoille verkkovälitteisesti!
Ikääntyvien yliopiston korkeatasoiset Stu-
dia generalia -tyyppiset luennot käsittele-
vät laajasti elämän eri osa-alueita ja sopivat 
kaikenikäisille kuulijoille. 
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksutto-
mia. Tervetuloa! 

219101 Suomen geopoliittinen asema: 
historiaa ja näkymiä (verkkoluento) 
KOULUKESKUS, Tulkkilantie 9b  
Professori, eversti evp. tietokirjailija Pekka 
Visuri  
Ke 14.00–16.00  
14.9.2022 

219102 Miten edistän aivoterveyttäni? 
(verkkoluento) 
KOULUKESKUS, Tulkkilantie 9b  
Neurologian professori Risto O. Roine  
Ke 14.00–16.00  
5.10.2022 

219103 Euroopan ja Suomen taloustilan-
ne ja rahapolitiikka (verkkoluento) 
KOULUKESKUS, Tulkkilantie 9b  
Pääjohtaja Olli Rehn, Suomen Pankki  
Ke 14.00–16.00  
23.11.2022  
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KOKEMÄEN KANSALAISOPISTON  
OPISTOLAISYHDISTYS RY 

    
Liity jäseneksi ja vaikuta! 

Kansalaisopistoon jäseneksi voi liittyä maksamalla 3 e jäsenmaksun opintopiirin opettajalle 
tai yhdistyksen sihteerille syyslukukauden aikana. 

Opintopiirit voivat hakea avustusta esim. materiaalihankintoihin. Avustusanomukset jäte-
tään yhdistyksen sihteerille tai kansalaisopiston kansliaan. Syyskauden toimintaan tarkoite-
tut avustukset jätetään mieluiten jo syyskuun aikana ja kevätkauden vastaavasti tammikuun 
aikana.  

Kevätkokouksessa päätämme esityksistä tulevan lukuvuoden opintotarjontaan. 

Opistolaisyhdistys järjestää virkistys- ja teatterimatkoja sekä muuta toimintaa. Tapahtumista 
ilmoitetaan ilmoitustaululla ja Satakunnan Viikossa. Mahdollisuuksien mukaan tietoa toimi-
tetaan opintopiireille myös opettajien välityksellä. 

Yhdistyksen puheenjohtaja   Eija Harju  040 521 0065  ebba.harju@gmail.com 
 sihteeri  Erja Ekberg 044 362 9383 ekberg.erja@gmail.com 
 rahastonhoitaja  Sinikka Vainio-Köpi 040 052 4358 sinikka.vainio-kopi@luukku.com  

Syksyn tapahtumat

Syyskokous ma 14.11. klo 18, Cafe Uno Liikekeskus

Suomen Kädentaidot -messut la 19.11., Tampere 

Seuraa lehti-ilmoitteluamme Satakunnan Viikossa!
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KOKEMÄEN LUKION AIKUISLINJA (AILI) ON JOUSTAVA 
VAIHTOEHTO TUTKINTOON TÄHTÄÄVÄÄN TAI MUUTOIN 
TAVOITTEELLISEEN AIKUISOPISKELUUN

Kokemäen lukion aikuislinja tarjoaa aikuisiällä oivan mahdollisuuden jo hankitun osaamisen 
täydentämiseen ja uuden oppimiseen, tutkintotavoitteiseen opiskeluun tai harrastuspohjai-
seen itsensä kehittämiseen. Saadun palautteen mukaan opiskelijoiden kokemukset ovat ol-
leet positiivisia: Tavoitteita on saavutettu ja toiminta on ollut joustavaa ja mielekästä. Työ jat-
kuu ja uudet opiskelijat ovat tervetulleita!

Aikuislinja on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, joiden aikomuksena on lukion oppimäärän 
ja / tai ylioppilastutkinnon suorittaminen. Se sopii myös henkilöille, jotka haluavat täydentää 
aikaisempia opintojaan erillisillä lukion opintosuorituksilla eri aineissa, esimerkiksi kielissä.

Lukion aikuislinja sopii myös niille, jotka ammatillisen tutkinnon ohella haluavat suorittaa 
samanaikaisesti ylioppilastutkinnon eli ns. kaksoistutkinnon. Opiskelu aikuislinjalla edellyt-
tää vahvaa henkilökohtaista panosta ja motivaatiota. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan hen-
kilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opiskelu tapahtuu yksilökohtaisten ratkaisujen mukai-
sesti joko osana päivälukion toimintaa, itsenäisenä opiskeluna erilaisiin verkko-opiskelurat-
kaisuihin tukeutuen tai iltaopiskeluna iltaopetuksen yhteydessä, jos osallistujia on riittävästi. 
Eri aineissa opiskelijan tukena ovat aineittensa erityisosaamisen hallitsevat lehtorit.

Päivälukioon verrattuna opintojaksojen pituus on aikuislinjalla lyhyempi. Myös lukion päät-
tötodistukseen vaadittava opintopistemäärä (88 opintopistettä) on aikuislinjalla päivälukiota 
(150 opintopistettä) pienempi. Tämä johtuu ennen muuta pakollisten taito- ja taideaineiden 
puuttumisesta aikuislinjan opinto-ohjelmasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikuis-
linjalla opiskelu olisi päivälukiota helpompaa, koska opintojen arviointitaso on sama ja opis-
kelijan korvattava yleensä vähäisempi lähiopetus itsenäisen opiskelun suuremmalla mää-
rällä.

Koulusihteeri 040-4886143
Rehtori 040-4886144
kokemaen.lukio@kokemaki.fi
lukio.kokemaki.fi
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Kokemäen kansalaisopisto 

OPINTOSETELIHAKEMUS lukuvuosi: 2022-2023

Kokemäen kansalaisopisto on saanut opintosetelityyppistä valtionavustusta. Avustuksella tuetta-  
van koulutuksen kohderyhmiä ovat maahanmuuttajat, työttömät ja eläkkeellä olevat.
Kohderyhmään kuuluva henkilö saa 15 euron alennuksen kurssin hinnasta. 
Opintosetelillä ei voi maksaa materiaalimaksuja. Seteli käy kaikille opiston kursseille, joiden
kurssimaksu on vähintään 15 €.

Opiskelijan on mahdollista saada 1 opintoseteli/lukuvuosi ja se myönnetään vain yhdelle kurssille,
mikä hakijan on nimettävä hakemuksessa. Seteleitä on rajoitettu määrä. Ne myönnetään rehtorin 
päätöksellä ehdot täyttäville hakemusjärjestyksessä määrärahan puitteissa.

Opintosetelihakemus pitää toimittaa kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta opiston toimis-
toon. Hakemuksen voi tulostaa myös nettisivuilta www.kokemaki.fi. Liitä hakemukseesi peruste-
lut tai kopio todistuksesta, jolla  todistat kuuluvasi avustuksen  piiriin tarkoitettuihin ryhmiin. 

Sukunimi Etunimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Syntymäaika

Puhelinnumero tai sähköposti, johon päätöksestä ilmoitetaan:

Peruste hakea opintosetelihakemusta
maahanmuuttaja työtön
eläkeläinen

Kurssi, jota varten haetaan opintoseteliä
Kurssin nimi ja numero:

Päivämäärä Hakijan allekirjoitus
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PÄÄKIRJASTON AUKIOLOAJAT 1.9. ALKAEN:
ma-to 11-19
pe 11-17
la 10-15
aattopäivät 10-15
Lehtilukusali aukeaa arkisin klo 9.
os. Haapionkatu 13, 32800 Kokemäki

KAUVATSAN KIRJASTON AUKIOLOAJAT: 
ma ja ke 17-19 
pe 12-15
aattopäivinä 12-15
os. Lähteenmäen koulutie 70, 32920 Kauvatsa

Syksyllä satutunnit jatkuvat sekä pääkirjastossa että Kauvatsan kirjastossa. 

Luvassa on myös kiinnostavia kirjailijavieraita sekä tapahtumia. 

Kannattaa seurata ilmoitteluamme paikallisessa lehdessä, 
sekä kirjaston omilla some-kanaville Facebookissa ja Instagramissa. 
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KOKEMÄEN KAUPUNGIN
LIIKUNTAPALVELUT
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KOKEMÄEN KAUPUNGIN  
LIIKUNNAN-OHJAAJAN RYHMÄT 

syksy 2022 
Syyskausi alkaa 29.8.2022 alkaen

Maanantai
klo 14.30-15.30 Vesijumppa 1
klo 15.30-16.30 Vesijumppa 2
Vesijumppa on tarkoitettu jokaiselle vesi-
liikunnasta kiinnostuneelle. Tunnin aikana 
jumpataan kattavasti kaikkia lihaksia oman 
kunnon mukaan. Tunti kestää 45 min ja si-
sältää vain ja ainoastaan ohjatun vesijum-
pan, ei erillistä uintiaikaa!  

Tiistai
klo 11-12 Kuntojumppa,  
Risten koulun liikuntasali  
Kuntojumppa on tehokas ja monipuolinen 
liikuntatuokio, oman kunnon ja tunnon mu-
kaan jumppaa eri välinein ja omaa kehoa 
apuna käyttäen.

klo 15-16.00 Tuolijumppa, Tulkkila sali.
Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka kaipaavat 
rauhallista liikuntaa. Tunti sisältää venyttä-
viä harjoituksia ja verenkiertoa vilkastutta-
via lihaskuntoliikkeitä tuolilla istuen. 

Keskiviikko
klo 16.30-17.15  Kevyt kuntoliikunta,  
Lähteenmäen koulu, Kauvatsa
Kevyt kuntoliikunta on tarkoitettu kaikil-
le, jotka haluavat rauhallista ja kevyempää 
jumppaa (ilman hyppyjä ja juoksuja). Koko 
kehon liikkuvuutta, lihaskuntoa ja ryhtiä ke-
hittävää liikuntaa.

klo 17.30-18.30  Kuntoliikunta  
Lähteenmäen koulu, Kauvatsa
Kuntoliikunta on tehokas ja monipuolinen 
liikuntatuokio, oman kunnon ja tunnon mu-
kaan jumppaa eri välinein ja omaa kehoa 
apuna käyttäen.

Torstai
klo 13-13.45 Kunnon Startti 1 
(ryhmään pääsy vain KSTHKY.n kautta)
Kunnon Startti on matalankynnyksen lii-
kuntaryhmä liikkumattomille tai vaan vähän 
liikkuneille. Ryhmiin pääsy vain KSTHKY.n 
kautta. Ryhmä on osa maksutonta liikunta-
neuvontaa, joka tarjoaa tukea arjessa jak-
samiseen ja hyvinvointiin. Mikäli koet tarvit-
sevasi apua elämäntapamuutokseen, voit 
olla yhteydessä omaan kuntayhtymääsi.

klo 15-16 Naisten kevyt kuntoliikunta,  
Tulkkilan liikuntasali
Kevyt kuntoliikunta on tarkoitettu kaikil-
le, jotka haluavat rauhallista ja kevyempää 
jumppaa (ilman hyppyjä ja juoksuja). Koko 
kehon liikkuvuutta, lihaskuntoa ja ryhtiä ke-
hittävää liikuntaa.

klo 16-17 Miesten kevyt kuntoliikunta,  
Tulkkilan liikuntasali
Kevyt kuntoliikunta on tarkoitettu kaikil-
le, jotka haluavat rauhallista ja kevyempää 
jumppaa (ilman hyppyjä ja juoksuja). Koko 
kehon liikkuvuutta, lihaskuntoa ja ryhtiä ke-
hittävää liikuntaa.

klo 17.15-18.00  Kunnon Startti 2  
(ryhmään pääsy vain KSTHKY.n kautta)
Kunnon Startti on matalankynnyksen lii-
kuntaryhmä liikkumattomille tai vaan vähän 
liikkuneille. Ryhmiin pääsy vain KSTHKY.n 
kautta. Ryhmä on osa maksutonta liikunta-
neuvontaa, joka tarjoaa tukea arjessa jak-
samiseen ja hyvinvointiin. Mikäli koet tarvit-
sevasi apua elämäntapamuutokseen, voit 
olla yhteydessä omaan kuntayhtymääsi.
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Kaikissa avoimissa jumpissa lukukausimaksu sekä syksyltä että keväältä erikseen.
Ilmoittautumiset vesijumpparyhmiin ja Kauvatsan liikuntaryhmiin 22.-24.8.2022  
klo 9-15 välisenä aikana ensisijaisesti sähköisesti paula.jarvi@kokemaki.fi  
tai tekstiviestillä/ WhatsApp viestillä numeroon 040 488 6170,  
mikäli näin ei onnistu niin soittamalla.

Mahdollisista muutoksista http:/www.kokemaki.fi/palvelut/vapaa-aika/liikunta/liikun-
nanohjaaja-tiedottaa/sivustolta sekä Kokemäen vapaa-aikapalveluiden facebook.

Tervetuloa mukaan ryhmiin liikkumaan!

 
Kaupungin liikunnanohjaajan yhteystiedot:
Kokemäen kaupungin liikunnanohjaaja Paula Järvi

s.posti paula.jarvi@kokemaki.fi
puh. 040 488 6170.

Löydät minut facebookista Kokemäen Liikuntapalvelut Paula Järvi

Muistiinpanoja
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os. Koulupolku 5, 32800 Kokemäki 
puh. 040 488 6177, 
puhelimeen vastataan vain hallin 
aukioloaikoina! 
uimahalli@kokemaki.fi 
Postiosoite: PL 27, 32801 Kokemäki 
Uinninopettaja Tarja Härkisuo, 
puh. 040 488 6180 (arkisin)

Vuonna 2005 peruskorjatusta  
uimahallista löytyy
–  neljäratainen 25m kuntouintiallas, 
 syvyys 115-210cm (27 °C)
–  lasten allas (30 °C), syvyys 95cm
–  kylmävesiallas (7 °C)
–  vesihierontasuihkuja 4 kpl
–  invahissi

AUKIOLOAJAT 
tiistai–torstai klo 14.00–20.00 
perjantai klo 15.00–20.00 
lauantai klo 12.00–17.00 

Aamu-uinti  
tiistaisin ja torstaisin klo 06.00-08.00 

Liikuntarajoitteisten vuoro 
perjantaisin klo 13.30-15. 
Uimahallimaksu normaalisti. 

Uintiaika on 1,5 tuntia kerralla.

Kokemäen Uimahalli
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Uimahallimaksut (sis. alv) 

HUOM! Meillä voit maksaa myös kortilla.

Aikuiset 3,50 e 32 e 

Aamu-uinti, eläkeläiset, työttömät 2,90 e 27 e 

Opiskelijat, varusmiehet 2,40 e 22 e 

Lapset (5–16 v.) 2,00 e 17 e 

Tilaukset 85 e/h

Tilaukset ilman valvojaa 60 e/h

Uimahallin varaukset 
Vakiovuorot syksylle varattavissa sähköistä varauslomaketta käyttäen. 
Lomake löytyy uimahallin nettisivuilta. 
Tiedustelut ja lisätiedot puh. 040 488 6177 
(puhelimeen vastataan vain hallin aukioloaikoina)

Seuraa meitä Instagramissa @kokemaenuimahalli

YLEISÖVUOROT 1O LIPUN SARJAT
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Muistiinpanoja
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HARRASTUS- 
MAHDOLLISUUKSIA  

KOKEMÄELLÄ
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FRIBA-TIKAT
Friba-Tikat ry ylläpitää ja kehittää frisbeegolffin harrastus- 
mahdollisuuksia Kokemäellä. 
Radat sijaitsevat Tulkkilassa Seuratalon mäellä ja Pitkäjärvellä. 
Teemme parhaillaan myös uutta rataa Ristelle.

Friba-Tikat  järjestää viikkokisoja Pitkäjärven radalla joka torstai klo 18. 

Lisätietoja saa sähköpostilla fribatikat@gmail.com tai 040-7683795 Markku Koivisto Friba-
Tikat ry puheenjohtaja.

JÄRILÄN NUORISOSEURA
Järjestämme yhteistä tapahtumaa ja toimintaa koko perheelle. 

Syksyn toiminnasta tiedotetaan paikallislehti Sydän-Satakunnassa ja
seuran nettisivuilla: http://www.jarila.net/

Nuorisoseuran taloa vuokrataan erilaisiin kokouksiin ja tapahtumiin, yhteyshenkilö Risto 
Keski-Pere, puh. 040 526 4004.

Seurantalon osoite: Järiläntie 403. 

Kokemäki
Kokemäen 4H-yhdistys järjestää toimintaa 6-28 -vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Toimintamalli on ”Kolme askelta työelämään”: 
Kerhotoiminta = arjen taitoja
4H-akatemia = työelämätaitoja
Työpaikka ja 4H-yritys = ensimmäisiä työkokemuksia
Toimintoihin voi osallistua itselleen sopivassa vaiheessa. 4H-kerhotoiminta käynnistyy syys-
kuussa.

13-28-vuotias nuori voi perustaa oman 4H-yrityksen (liikevaihto 50 e– 8000 e/vuosi).  
Nuori pääsee alkuun käymällä avoimen 4H-verkkokoulutuksen (1 op). Jos koulutuksen 
jälkeen haluaa perustaa 4H-yrityksen, yhteys 4H-yhdistykseen  https://4h-akatemia.fi/
koulutus/4h-yrityskoulutus-verkossa-1-op/

Lisätiedot: Anna-Kaisa Valaja puh. 044 783 0310 anna-kaisa.valaja@4h.fi 

Ilmoittautumiset, tiedot toiminnasta, 4H-yrittäjien palvelut, jäsenyys, Kokemäen 4H-yhdistys 
https://satakunta1.4h.fi/ 

KOKEMÄEN KARJALASEURA
Tarina- ja käsityökerho kokoontuu maanantasin  klo  16-18
Syksyllä 2022:  8.8, 22.8, 19.9, 3.10, 17.10, 7.11 ja 21.11
Keväällä 2023:  2.1, 16.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 17.4,  8.5, ja 22.5,
Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedustelut: Terttu Kauppila 
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KOKEMÄEN KARJALASEURA
Tarina- ja käsityökerho kokoontuu maanantasin  klo  16-18
Syksyllä 2022:  8.8, 22.8, 19.9, 3.10, 17.10, 7.11 ja 21.11
Keväällä 2023:  2.1, 16.1, 6.2, 20.2, 6.3, 20.3, 3.4, 17.4,  8.5, ja 22.5,
Kokoontumispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedustelut: Terttu Kauppila 

KK-V JALKAPALLO RY
KK-V Jalkapallo ry tarjoaa paikkakuntalaisille ja lähialueen ihmisille mahdollisuuden harras-
taa jalkapalloa, sekä  futsalia ajatuksella jalkapalloa jokaiselle. Seuran ryhmistä ja toimin-
nasta lisää www.kk-v.fi/jalkapallo tai lisäinfoa sähköpostitse kkvjalkapallo@gmail.com

KK-V SALIBANDY RY
KK-V Salibandy ry tarjoaa paikkakunnan lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden har-
rastaa salibandya. Kaudelle 2022-23 KK-V:lla on harrastustoimintaa P8 - P16 junioreil-
le (2006-2016-syntyneille) junioriharrastajille. Lisäksi toimintaa on sekä ikämiesten (M35) 
ja naisten joukkueilla. Osa seuran joukkueista osallistuu salibandyliiton sarjatoimintaan eri 
muodoissa, osa pelailee harrastusmielessä. 

Seuran joukkueet harjoittelevat Tulkkila-Salissa, jossa puitteet lajimme harrastamiseen ovat 
erinomaiset. Harjoitukset käynnistyvät elokuussa, jolloin julkaistaan tarkempi harjoitusaika-
taulu. 

Lisätietoja saat seuran toimihenkilöiltä ja joukkueiden yhteyshenkilöiltä. 

Tervetuloa mukaan!
Olli Teini
KK-V Salibandy ry puheenjohtaja
kkvsalibandy@gmail.com
044 5370 732

Tervetuloa sivuillemme! - Kokemäen Kova-Väki Ry (kk-v.fi)

KK-V SUUNNISTUS RY
Suunnistustapahtumia Kokemäellä ympäri vuoden.

• ULKOILURASTIT ovat mukavien ulkoilumaastojen leppoisia omatoimitapahtumia. Ei 
ajanottoa, ei valmiita ratavaihtoehtoja. Nouda kartta laatikosta ja hae haluamasi määrä 
rasteja omatoimisesti ja omaan tahtiisi.

• KUNTORASTIT haastavat enemmän suunnistustaitoja. Erilaisia ratavaihtoehtoja. Pääasi-
assa vaativampia suunnistusmaastoja. Lauantaina klo 10-11.30 tarjolla ajanotto ja online 
tulokset. Omatoimisuunnistuksen mahdollisuus viikon ajan.

• SUUNNISTUSKOULU lapsille.
• KILPASUUNNISTUSTA kaiken ikäisille.
• MUU TOIMINTA: Yösuunnistus syksyllä, Joulurastit lahjana kaikille ulkoilijoille, Talvisprint-

ti, Erityisryhmien sovelletun liikunnan tapahtumat liikuntarajoitteisille.

Lisätiedot: https://www.kk-v.fi/suunnistus/ tai puheenjohtaja Ari Uotila p. 040-5244909
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KOKEMÄEN KOVA-VÄKI  
URHEILUSUKELLUS RY
Kuntouintia ja sukellusharjoittelua Kokemäen uimahallissa hallikaudella 
(syys-huhtikuu) perjantaisin klo 20-21.

Järjestämme laitesukelluksen perus- ja jatkokursseja sekä sukelluskokeiluja harrastuksesta 
kiinnostuneille. 

Yhteystiedot: puheenjohtaja koulutusvastaava
 Mikko Penttilä Arto Ojansuu
 p. 0500 725 659 p. 040 504 0976
 19mikko68@gmail.com arto.ojansuu@gmail.com

KOKEMÄEN MIESLAULAJAT RY 
Kokemäen Mieslaulajien harjoitukset ovat Kokemäen koulukeskuksen au-
ditoriossa maanantaisin kello 17.30-20.00 Kokemäen kansalaisopiston 
toimintakauden aikana. 
Uudet laulajat ovat tervetulleita mukavaan ja innostavaan harrastustoi-
mintaan. 

Syyskauden harjoitukset alkavat syyskuun alkupäivinä (ks. Kokemäen kansalaisopiston 
opetusohjelma). 

Tulevia konsertteja 
60+ vuotta -konsertti 6.11.2022 kello 15.00 Kokemäen koulukeskuksen auditoriossa. 
Joululaulukonsertti 14.12.2022 kello 18.30 Kokemäen kirkossa. 

www.kokemaenmieslaulajat.fi 

KOKEMÄEN 
NAISVOIMISTELIJAT     
Löydät tuntitarjonnastamme laajan kattauksen ryhmiä aikuisille ja lap-
sille, miehille ja naisille. Telinevoimistelun ja muiden lasten liikuntaryh-
mien lisäksi järjestämme niin kehonhuoltoa, tanssillista liikuntaa kuin te-
hotreeniäkin. 
Tutustu ryhmiin ja niiden kuvauksiin osoitteessa https://kokemaennais-
voimistelijat.fi/

Syyskausi: 22.8.-4.12.2022. Kausimaksut, joihin sisältyy seuran jäsenmaksu 2,5 e 
Aikuiset 40 euroa/kausi
Lapset alle 18 v. 20 euroa/kausi
Ikivireät  30 euroa/kausi

Seuraavissa ryhmissä lisämaksu: Kuntosalicircuit, Lavis, Zumba ja Flowgymnastics 2 e/
kerta KNV:n jäsenet, muilta 5 e /kerta
Sähköinen ilmoittautuminen. Ohjeet, linkki ja tarkemmat tuntitiedot https://kokemaennais-
voimistelijat.fi/

Tervetuloa liikkumaan kanssamme!
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KOKEMÄEN  
URHEILUAUTOILIJAT RY
Jokamiesluokan rata Kokemäellä Ristellä 
os. Moottorikuja 40 (ent.  Ronkantie 138). 
Kilpa-autojen testausmahdollisuus huhti-syyskuussa 
tiistaisin klo 18-20.

Kokemäen UA:n lisenssillä ajaville testaus on maksuton, muilta peritään 20 e maksu. 
Kerhoillat loka-maaliskuussa parittoman viikon tiistaisin klo 18-20 Risten radalla.

Lisätietoa www.kokeua.net ja Jari Lehtimäki p. 0400 794 951

MANNERHEIMIN  
LASTENSUOJELULIITON 
Kauvatsan yhdistys

MLL Kauvatsan yhdistys järjestää toimintaa lapsiperheille ja nuorille, kuten erilaisia retkiä 
ja tapahtumia.

MLL:n nuokkari on noin kerran kuukaudessa Kauvatsan seuratalolla ja siitä ilmoitetaan  tar-
kemmin Facebookissa ja Instagramissa. 

MLL Kauvatsan yhdistyksen järjestämät tapahtumat ovat pääosin maksuttomia jäsenille ja 
avoimia kaikille. Tervetuloa mukaan toimintaan.

Puheenjohtaja: Satu Vihervaara, satu.ruoho@gmail.com, 050 545 0020
Facebook: Kauvatsan MLL   Instagram: mllkauvatsa 

PORIN ILMAILUKERHO RY
Porin Ilmailukerhon toiminta-alueet ovat lennokki-, purje- ja moottori-
lentotoiminta. Tarkempaa tietoa eri harrastuslajeista saat www.porinil-
mailukerho.fi sivuilta.

Parhaiten itse toimintaan voit tutustua Piikajärven lentokentällä Kokemäellä (EFPI). Voit 
vaikka sopia purjelentolennätyksestä tai RC-lennokkien opastuksesta.
Lennätyksen voi ostaa joko itselle tai lahjaksi toiselle hintaan 120 e.

Toki Piikajärvelle voi tulla muutenkin tutustumaan paikkoihin ja lentokoneisiin, ulkoilemaan, 
saunomaan, grillaamaan ja viettämään kesäistä päivää koko perheen voimalla.
Jos kentällä ei näy ketään, saatamme olla lentämässä tai muissa hommissa. Siksi olisikin 
hyvä sopia etukäteen tulosta, jotta saamme varattua opastuksen paikalle.
Piikajärven uudet nettisivut efpi.fi

Ilmailuterveisin

Ari Pullinen
puheenjohtaja.efpi@porinilmailukerho.fi
040 8609795
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RADIOAMATÖÖRIT KOKEMÄKI RY
Radioamatöörit Kokemäki ry on radioamatöörien ja muiden radio- ja 
elektroniikkaharrastajien yhdistys johon kuuluu jäseniä Kokemäeltä ja 
ympäristökunnista. Toiminta keskittyy radioasemien ja antennien raken-
teluun ja käyttöön. Yhdistyksellä on oma radioasema jonka tunnus on 
OH1AL. Olemme Suomen Radioamatööriliiton jäsenyhdistys. 

Toimintaan kuuluu myös uusien radioamatöörien kouluttaminen ja perehdyttäminen laittei-
den käyttöön. Avustamme radioamatööriluvan hankkimisessa ja tutkintoon valmistautumi-
sessa. Yhdistys kokoontuu kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 18 Teljäntalolla, ke-
säaikaan myös laavuilla. Kesällä järjestetään leiri joka kestää usean päivän ja sen aikana 
pystytetään tilapäisiä radioasemia sekä pidetään harrasteeseen liittyviä esityksiä. 

Yhteystiedot: e-mail kerho.oh1al@gmail.com. Puh.joht. Jari Kulkki, puh. 040 822 6662.

TELJÄN NOUSU RY
Teljän Nousu ry:n lasten saliharjoitukset Koulukeskuksen yläsalilla 
perjantaisin klo 18-19.30 lokakuu 2022-maaliskuu 2023. 
Vetäjänä Ville Vilén puh. 045 677 0724, villepvilen@gmail.com

Hiihdot talven aikana Pitkäjärven pururadalla sunnuntaisin klo 12 olosuhteiden mukaan. 
Kaikki sarjat.

Maastojuoksuja toukokuun ajan Tulkkilan liikuntapuistossa. Kaikki sarjat.

Lisätietoja seuran puheenjohtaja Pekka Haapanen puh. 040 587 9472.

TELJÄN PARTIO
Teljän partio järjestää partiotoimintaa Kokemäellä ja Kauvatsalla. 
Toiminta muodostuu viikoittaisista kokoontumisista, joissa pide-
tään hauskaa kavereiden kanssa ja harjoitellaan erilaisia erä- ja 
kansalaistaitoja lähiympäristöä hyödyntäen. Lisäksi käydään retkil-
lä ja osallistutaan partiotapahtumiin.   

Viikkotoimintaa järjestetään Kokemäen keskustassa ja Kauvatsalla peruskouluikäisille lap-
sille ja nuorille. 

Lisäksi toimintaa on vaihtelevasti perheille ja aikuisille mm. retkipartion puitteissa. 

Kaikkiin ryhmiin otetaan uusia jäseniä syksyllä mahdollisuuksien mukaan. Partio alkaa vii-
kolla 34. 
Partion jäsenmaksu on n. 60 e vuodessa, sisältäen vakuutuksen. Lisäksi uudelta jäseneltä 
peritään 10 e liittymismaksu (ns. huivimaksu). 

Tiedustelut: teljan.partio@gmail.com, Facebook: Teljän partio, Instagram: teljanpartio
Lippukunnanjohtaja/Kauvatsan toiminta: Satu Vihervaara, 050 545 0020.
Kokemäen toiminta: Teija Niittymäki 040 741 8935.
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Taekwondoa hyvässä seurassa.  
Ryhmät lapsille 5-7v / 8-11v / 12-17v, kaikkien ryhmien maksu on 20 e/kk. 
Harjoitukset Tuomaalan koululla maanantaisin ja alasalilla torstaisin. 

Kaikkien ryhmien harjoitusajat löytyvät seuran internetsivuilta: www.yongtaekwondo.net ja 
seuralla on myös ryhmä Facebookin käyttäjille https://www.facebook.com/groups/yongtkd/

Lisätietoja seuran puheenjohtajalta Erik Pohjonen, e.k.pohjonen@gmail.com tai  
040 704 7918.

Muistiinpanoja
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Lapsi-ja perhetyö:
Äiti/isä -vauvaryhmä kokoontuu maanan-
taisin klo 10 - 11.30 Kokemäen pappilas-
sa. Kerhoryhmä on tarkoitettu alle vuoden 
ikäisille vauvoille ja heidän vanhemmilleen. 
Ryhmässä yhteistä pientä ohjelmaa. Joka 
toinen maanantai äiti/isä -vauvaryhmä ko-
koontuu samaan aikaan ja samassa pai-
kassa avoimena ryhmänä. Ryhmässä ei ole 
varsinaista ohjelmaa. Yhdessä kahvikupin 
ääressä juttelemme ja jaamme vauvaper-
heen arkea. Tässä ryhmässä voi perheen 
vauva olla yli 1-vuotias.

Perhekerho kokoontuu joka tiistai aamu 
klo 9.30-11 Kokemäen pappilassa ja Kau-
vatsan seurakuntatalolla torstaisin klo 9.00 
- 11.

Päiväkerho on tarkoitettu 2-5-vuotiaille lap-
sille Kokemäen pappilassa .

Ulkokerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 
9-11 Matomäen leikkikentällä. Kentälle voi 
jättää kerhoikäisen lapsen yksin ja pienem-
pien lasten kanssa voi osallistua aikuisen 
kanssa.

Iltakerho on tarkoitettu 3-7-vuotiaille lapsil-
le , joka kokoontuu joka maanantai klo 17-
18.30 Kokemäen pappilassa.

Perhepyhis, kerran kuukaudessa klo 16 
-17.30 sunnuntaisin kokoontuva perheen 
yhteinen ryhmä. Kokoonnutaan usein luon-
toretkien merkeissä.

Voit tiedustella lisää lapsi- ja perhetyöhön 
liittyen Mervi Pruukilta, puh. 044-7546014 
tai mervi.pruuki@evl.fi 

Varhaisnuorisotyö:
Donkkis-kerhot on tarkoitettu alakouluikäi-
sille lapsille. Kerhoja järjestetään seuraa-
vanlaisesti: keskiviikkoisin klo 15-17 Pap-
piksella ja torstaisin klo 13-16 Seurakun-
tatalolla. Kerhoissa tarjoillaan myös pieni 
välipala.

Nuorisotyö:
Nuortenillat on tarkoitettu rippikouluikäi-
sestä nuoresta ylöspäin. Nuortenilloissa on 
aina jokin vaihtuva teema, jonka äärellä ku-
nakin iltana vietetään yhdessä aikaa. Nuor-
tenillat pidetään joka toinen perjantai (parit-
tomilla viikoilla) Pappiksella klo 17 alkaen.

Isoskoulutus on tarkoitettu kaikille rippi-
koulun käyneille ja konfirmoiduille nuorille, 
jotka haluavat olla mukana järjestämässä 
mm. tulevia rippileirejä. Isoskoulutus kestää 
syksystä 2022 aina kevääseen 2023 asti. 
Isoskoulutukseen ilmoittautuminen avautuu 
ma 8.8. ja ilmoittautuminen toteutuu seur-
kaunnan nettisivujen kautta. Iskoskoulutus 
kertoja pidetään pääsääntöisesti joka toi-
nen perjantai (parillisilla viikoilla) klo 16.30 
alkaen Pappiksella. Ensimmäinen isoskou-
lutus pidetään pe 9.9.2022.

Voit tiedustella lisää varhais- ja nuoriso-
työhön liittyen Taneli Ukkoselta, puh. 044-
7546009 tai taneli.ukkonen@evl.fi 
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TOIMINNAN JÄRJESTÄJÄ VASTAA TIETOJEN OIKEELLISUUDESTA.



Tässä se nyt olisi, ihmisen  
kokoinen, moderni ja harras
teiden täyttämä maaseutu
kaupunki. Tervetuloa nauttimaan 
aktiviteeteista – tunniksi, päiväksi 
tai vuosiksi! 

kokemaki.fi 

Oikeudet muutoksiin pidätetään. 
Toiminnan järjestäjä vastaa tieto
jen oikeellisuudesta.


