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Kursseja, luentoja ja matkoja Sataopistossa Huittisissa: 

1101101 MATKA AMELIE-MUSIKAALIIN TURKUUN 

pe 22.11.2019   

Iloa ja onnenkipinöitä sinkoileva musikaali, joka perustuu romanttiseen ranskalaiskomediaan. Lähtö Eura Kännö klo 16, 

Harjavalta linja-autoasema 16.20, Huittinen linja-autoasema 17.00, näytös klo 19.00. Matkan hinta: perus 52 e, 

eläkeläinen 48 e, opiskelija/työtön 40 e (varaudu esittämään todistus) sisältää kuljetuksen ja musikaalilipun (laskutetaan). 

Sitova ilmoittautuminen 17.10. mennessä, jonka jälkeen lähetetään lasku.  

 

 

Maksuttomia luentoja Huittisten kirjastossa (Lauttakylänkatu 26) yhteistyössä Huittisten kaupungin kirjasto- ja 

kulttuuripalvelujen kanssa (Perjantaipaussit): 

UUTISVUOTOJA PAATIN POHJALTA 

pe 20.9.2019 klo 17.00-18.30 

Vieraana kirjailija Liisa Paasikari-Salo. Poimintoja Kiettareen luodon asutuksesta kuuden vuosisadan ajalta. Yhteistyössä 

Huittisten Kotiseutuyhdistys ry.   

TAITEILIJA TATSUO HOSHIKAN MAAILMA 

pe 11.10.2019 klo 17.00-18.30 

Kuvataiteilija, opettaja Tatsuo Hoshika kertoo kuvien ja musiikin välityksellä lapsuudestaan ja nuoruudestaan Japanissa 

sekä taiteestaan.  

”KOTI KONEELLE” 

pe 13.12.2019 klo 17.00-18.30 

Suomen kotitietokoneharrastamisen historiasta väitellyt Petri Saarikoski kertoo mikrotietokonekulttuurin synty- ja 

kehitysvaiheista 1980- ja 1990-luvun Suomessa. Kirjastolla näyttely 80-luvun kotitietokoneista 1.-31.12.2019. 

 

Muita luentoja: 

KOTITALOUDEN ENERGIAILTA  

Huittisten kaupungintalon valtuustosali   

to 10.10.2019 klo 17.30-19.00 

Pureudutaan kotitalouden energiankulutuksen jakautumiseen ja eri säästömahdollisuuksiin päästöjä unohtamatta. 

Luodaan katsaus energiakentän tulevaisuuden muutoksiin, jotka koskevat myös tavallista kuluttajaa. Vapaa pääsy. 

Yhteistyössä Alueellinen energianeuvontahanke. 

MAURI PITKÄSEN TAIDENÄYTTELYN AVAJAISET 

Huittisten kirjasto   

ma 2.12.2019 klo 18.00-19.30 

Näyttelyssä olevien taulujen lisäksi näytetään Mauri Pitkäsen taulujen kuvia. Yhteistyössä Huittisten kaupungin Kirjasto- 

ja kulttuuripalvelut ja Huittisten Kotiseutuyhdistys ry. 

 

 

Luennoille ei ennakkoilmoittautumista. 
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Seuraaville kursseille ilmoittautuminen: 

- puhelimella 044-560 4581 tai 044 422 4861 
- internetissä www.opistopalvelut.fi/huittinen 

 

Verkkokurssit 

Kurssit suoritetaan kokonaan netissä vuorovaikutteisella alustalla itseopiskeluna tutorin avustuksella. Katso lisätiedot 

opiston nettikurssiohjelmasta kohdalta Lisätiedot. 

3101101 KUINKA ALOITAN OSAKESIJOITTAMISEN? 

to 18.00-19.00 

19.9.2019-24.10.2019   

Kurssimaksu 115,00 e  

Ilmoittaudu  11.9.2019  mennessä  

Perehdytään osakesijoittamisen perusteisiin. Kurssilla on 6 luentoa, jotka opettaja pitää oppimisalustan kautta. Sisältönä 

arvopaperipörssi ja rahoitusmarkkinat, sijoitussuunnitelma, sijoittamisen periaatteet sekä sijoitustyylit ja -strategiat.  

3201101 PERHEEN OIKEUDELLISET ASIAT 

to 18.00-19.00 

7.11.2019-12.12.2019   

Kurssimaksu 115,00 e  

Ilmoittaudu  30.10.2019  mennessä  

Perehdytään perheoikeuden perusteisiin käytännön esimerkkien kautta. Käsitellään mm. erilaisia parisuhdetyyppejä ja 

niiden oikeusvaatimuksia, suhteen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia suhteen aikana, lapsioikeutta sekä suhteen 

päättymiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Asiakirjoista käydään läpi esim. avioehto, testamentti ja 

edunvalvontavaltakirja.   

 

Muita kursseja: 

7103101 PIHAN SYYSTYÖT 

Lauttakylän lukion Ä-luokka, ovi C2   

ke 18.00-20.15 

18.9.2019-2.10.2019   

Helena Brunnila 

Kurssimaksu 21,00 e  

Ilmoittaudu  11.9.2019  mennessä  

Tutustutaan pihan kasveille, nurmikolle ja kasvualustoille tehtäviin syksyn hoitotöihin. Selvitetään, mitä voidaan istuttaa 

syksyllä ja miten istutus kannattaa tehdä. Viimeisellä kerralla käydään katsomassa, mitä muutaman kurssilaisen 

pihoissa Huittisissa voisi tehdä tai harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan käytännön syystöitä.  

8302101 HOITAVA HENGITYS 

SAMKin Apparaatti Kuninkainen   

la 28.9.2019 klo 10.00-16.00 

Jenni Järvenpää 

Kurssimaksu 35,00 e  

Ilmoittaudu  19.9.2019  mennessä  

Hoitava Hengitys HB ® on Buteyko-menetelmään perustuva itsehoitomenetelmä, jonka avulla pyritään normalisoimaan 

häiriintynyt hengitys. Sitä käytetään mm. tukkoisuuden, astman, kuorsauksen, uniapnean sekä paniikkihäiriön hoitoon. 

Kurssi koostuu luennosta sekä hyvän hengityksen tielle johdattavista hengitysharjoituksista.   

1298101 MAAILMANKIELET JA KULTTUURIT 

Lauttakylän lukion R-luokka, ovi C2   

ti 18.30-20.00 

10.9.2019-3.12.2019   

http://www.opistopalvelut.fi/huittinen
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Leena Salminen 

Kurssimaksu 33,00 e  

Ilmoittaudu  3.9.2019  mennessä  

Tule tutustumaan eri kieliin ja kulttuureihin. Painopisteenä isot maailmankielet idästä: historiaa ja nykypäivää. 

Kokeilemme ja harjoittelemme myös itse useampia maailmankieliä ja kirjoitustyylejä erilaisten helppojen pelien, 

tehtävien ja nettiohjelmien avulla. Sopii kaikille, tule laajentamaan maailmankuvaasi!   

1298102 TUKIVIITTOMIEN ALKEISKURSSI 

Lauttakylän lukion R-luokka, ovi C2   

ke 17.30-19.00 

25.9.2019-4.12.2019   

Johanna Nummila 

Kurssimaksu 35,00 e 

Ilmoittaudu  18.9.2019  mennessä  

Tutustutaan suomalaiseen viittomakieleen ja opitaan tukiviittomia perusaihepiireistä. Sopii viittomista kiinnostuneille, niitä 

työssä tarvitseville sekä erityislasten läheisille. Lähdetään perusteista; mitään ennakko-osaamista ei tarvita. Rohkeasti 

mukaan oppimaan uutta! Opiskelumonisteet sisältyvät kurssimaksuun.  

3401104 SOMETAIDOT 

Kansalaisopisto SAMK, lk 202   

to 12.00-14.30 

14.11.2019-28.11.2019   

Johanna Manninen 

Kurssimaksu 26 e 

Ilmoittaudu  7.11.2019  mennessä  

Vasta-alkajille ja tietotekniikan perustaidot omaaville. Tutustutaan sosiaalisen median palveluihin ja opitaan 

ymmärtämään niiden eroja. Kokeillaan ja löydetään niistä itselle sopivimmat. Ota mukaan oma mobiililaite (älypuhelin 

tai tabletti).   

3401106 WHATSAPP  

Huittisten kaupungintalon  

kokoush. 045, pääovi   

ti 17.30-20.30 

5.11.2019-12.11.2019   

Pertti Salo 

Kurssimaksu 26,00 e 

Ilmoittaudu  29.10.2019  mennessä  

WhatsApp-ohjelmalla voit lähettää viestejä, kuvia ja videoita ja puhua puheluita helposti ja nopeasti internet-yhteyden 

välityksellä. Perehdytään WhatsApp -ohjelmaan ja  

mm. asennetaan ohjelma ja luodaan tili. Oma puhelin mukaan.  

1003102 UKULELENSOITON ALKEISKURSSI 

Kansalaisopisto SAMK, lk 202   

ke 18.00-21.00 

25.9.2019-2.10.2019   

Jukka Pirttimäki 

Kurssimaksu 21,00 e 

Ilmoittaudu  18.9.2019  mennessä  

Tutustutaan ukuleleen säestyssoittimena ja opetellaan sointuja, säestyskuvioita ja kappaleita. Aikaisempaa soittotaitoa ei 

tarvita. Jos vasta harkitset ukulelen hankintaa, voit saada sellaisen lainaksi kurssin ajaksi ilmoittamalla siitä etukäteen 

puh. 044 422 4804.   

1005101 ÄÄNENMUODOSTUS TUTUKSI 

Kansalaisopisto SAMK, lk 202   

ma 14.10.2019 klo 19.30-21.00 
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Elina Jahkola 

Kurssimaksu 8,00 e 

Ilmoittaudu  7.10.2019  mennessä  

Laulamisesta kiinnostuneille, laulunharrastajille ja puhetyöläisille oman äänenkäytön tueksi. Opetellaan hengitys- ja 

ääniharjoitusten avulla tervettä äänenkäyttöä sekä lauletaan helppoja lauluja.  

1002103 LAULUTAIDOTTOMAT  

Kansalaisopisto SAMK, lk 202   

ma 19.30-21.00 

16.9.2019-7.10.2019   

Elina Jahkola 

Kurssimaksu 21,00 e  

Ilmoittaudu  10.9.2019  mennessä  

Matalan kynnyksen laulukurssi niille, jotka haluavat laulaa, mutta kokevat etteivät osaa, rohkene tai laulavat nuotin 

vierestä. Haetaan avaimia oman äänentuoton helpottamiseksi erilaisten laulujen sekä harjoitusten avulla. Tule mukaan 

omalla äänelläsi. Ryhmäopetusta.  

1103103 TEATTERITAIDETTA NUORILLE 

Huittisten kirjaston Talli   

pe 17.00-20.45 

la 10.00-16.15 

27.9.2019-12.10.2019   

Kati Juurikka 

Kurssimaksu 38,00 e 

Ilmoittaudu  19.9.2019  mennessä  

Eläydytään teatterin maailmaan. Pe 27.9. ja 4.10. luodaan omat hahmot ja tarina, pe 11.10. käynti puvustolla Kiikassa 

omin-/kimppakyydein, la 12.10. hahmojen valokuvaus. Kurssimaksu sisältää esiintymisasuvuokran 5 e.   

1130110 IKONIMAALAUSTA INTENSIIVISESTI 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123   

pe 17.00-20.00 

la-su 10.00-17.00 

20.9.2019-1.12.2019   

Leenamaaria Väinölä 

Kurssimaksu 140,00 e 

Ilmoittaudu  10.9.2019  mennessä  

Maalataan perinteisellä munatemperatekniikalla valmiin piirroksen pohjalta Jumalansynnyttäjän ikoni (Hellyyden 

Jumalanäiti). Valmiin ikonipohjan, värit ja perussivellinsarjan voi tilata etukäteen toimistolta hintaan 45 e. 

Kokoontumiset 20.-22.9., 11.-13.10., 8.-10.11. ja  29.11.-1.12. Opettaja on ikonimaalauksen ammattilainen 

pääkaupunkiseudulta. 

 

1137101 MOBIILIVALOKUVAUS 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 123   

to 12.00-14.15 

19.9.2019-10.10.2019   

Johanna Manninen 

Kurssimaksu 26,00 e 

Ilmoittaudu  12.9.2019  mennessä  

Opetellaan valokuvausta mobiililaitteella (älypuhelin/tabletti), tutustutaan laitteen kameran edistyneempiin ominaisuuksiin 

ja tehdään kuville perustason kuvankäsittelyä mobiililaitteella. Jaetaan kuvia sosiaalisen median palveluihin. Edellyttää 

älylaitteen peruskäytön hallintaa. Oma laite mukaan!   
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1137102 LUONTOVALOKUVAUS 

Kansalaisopisto, Kuninkainen,  

lk 110-111   

ke 2.10.2019 klo 18.00-19.30 

ke 9.10.2019 klo 18.00-20.15 

la-su 5-6.10.2019 klo 9.00-12.45 

Erkki Kallio 

Kurssimaksu 26,00 e  

Ilmoittaudu  25.9.2019  mennessä  

Ke 2.10. teoriaosuus luokassa, la-su 5.-6.10. ohjattua kuvausta luonnossa, kulku omilla autoilla, ke 9.10. kuvien purku 

ja palaute luokassa.  

 

1170102 HIEKKAVALU LAPSEN KANSSA (7-14 v) 

Kansalaisopisto Kuninkainen, savipaja   

pe 4.10.2019 klo 17.30-19.00 

la 5.10.2019 klo 10.00-13.00 

Aki Suutari 

Kurssimaksu 30,00 e 

Ilmoittaudu  26.9.2019  mennessä  

Lapsi osallistuu kurssille yhdessä vanhemman kanssa. Tehdään hiekkavalumenetelmällä esim. riipus tai avaimenperä 

pronssista tai hopeasta. Malli veistetään/muovaillaan itse muovista, puusta ja esim. kovettuvasta fimo-massasta (max. 

koko 7x7 cm). Voit tuoda vanhoja koruja, mitaleita ym. sulatettavaksi tai ostaa materiaalia opettajalta. Kurssimaksu 

sisältää lapsen ja aikuisen.  

Lapsi ilmoitetaan kurssilaiseksi ja aikuinen maksutietoihin. 

1140120 OMPELULANIT 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113   

pe 18.10.2019 klo 16.00-23.30 

Natalia Järnfors 

Kurssimaksu 21,00 e 

Ilmoittaudu  10.10.2019  mennessä  

Perjantai-illan yhteisöllinen käsityö-yö yhdessä ommellen. Voit piirtää kaavoja, leikata kankaita, ommella, korjata ja 

tuunata. Käytössäsi iso pöytä, ompelukone, saumuri, ompelutarvikkeet ja lehdet. Voit ottaa myös oman koneen 

mukaan. Ostettavissa kaavapaperia, nappeja, nauhoja ym. Ompelun lomassa jaetaan vinkit ja autetaan 

ongelmakohdissa eteenpäin. Kaikentasoiset ompelijat tervetulleita! Alle 10 v aikuisen kanssa. Kahvia tarjolla, varaa 

eväät mukaan! 

1140121 KEHRÄYS 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113   

pe 8.11.2019 klo 17.15-21.00 

la 9.11.2019 klo 10.00-17.00 

Outileena Uotila 

Kurssimaksu 26,00 e 

Ilmoittaudu  31.10.2019  mennessä  

Opetellaan eri materiaalien kehräämistä sekä värttinällä että rukilla. Omat karstat, rukin ja värttinän voi ottaa mukaan. 

Esiliina tai pyyhe polvella suojaa vaatteita. Voit ottaa mukaan myös lemmikin karvaa. Materiaalia saa ostaa opettajalta.  

1140126 OMMELLAAN PEHMO LAPSEN KANSSA 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113   

pe 22.11.2019 klo 18.00-20.15 

la 23.11.2019 klo 10.00-14.00 

Natalia Järnfors 

Kurssimaksu 30,00 e 

Ilmoittaudu  14.11.2019  mennessä  

Ideoidaan ja ommellaan uniikki pehmo tai tyyny. Voit ottaa mukaan kangaspaloja. Kurssimaksu sisältää yhden aikuisen 

ja yhden lapsen. Ilmoita lapsi kurssilaiseksi ja aikuinen maksutietoihin. Opettajalta voi ostaa materiaalia.  
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1145102 PRONSSISPIRAALIKORISTEET 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113   

la-su klo 10.00-16.15 

19.-20.10. 2019  

Johanna Manninen 

Kurssimaksu 30,00 e 

Ilmoittaudu  10.10.2019  mennessä  

Pronssispiraaleita on käytetty koristeina ja koruina viikinkiajalla. Tehdään 1-3 mallin mukaista applikaatiokoristetta. Jos 

mahd., ota mukaan pienet sivuleikkurit, muovinen leikkuualusta, omaa metallilankaa 0.5-1.0 m (messinki tai pronssi). 

Myös opettajalta voi ostaa materiaalia 1-2 e/koriste.  

1145105 LAUTANAUHA TUTUKSI 

Kansalaisopisto Kuninkainen, lk 113   

ti 18.00-20.15 

12.11.2019-3.12.2019   

Johanna Manninen 

Kurssimaksu 26,00 e  

Ilmoittaudu  5.11.2019  mennessä  

Tutustutaan Huittisten omaan perinnetekniikkaan! Suomen vanhin lautanauhalöytö on Huittisten Nanhialta. Opetellaan 

perusteet ja tehdään yksinkertainen nauha. Nauhoja voit käyttää koristeina, vöinä, kirjanmerkkeinä, avainnauhoina. Jos 

mahd. ota mukaan ohuehkoa villa- tai sekoitelankaa 2-3 väriä, vyö, 8-10 lautanauhalautaa ja 2 pientä liimapuristinta. Voit 

lainata ja ostaa tarvikkeita opettajalta.  

8301119 NIVELRIKKO JA LIIKUNTA 

Ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntasali   

ti 12.15-13.00 

29.10.2019-26.11.2019   

Raili Perkola 

Kurssimaksu 16,00 e 

Ilmoittaudu  22.10.2019  mennessä  

Liike helpottaa nivelrikon oireita ja auttaa ennaltaehkäisyssä. Tunnilla lihaskuntoliikkeitä, nivelten liikkuvuutta lisääviä 

harjoituksia ja itsehoito-ohjeita. Liikkeitä oman tason ja tavoitteen mukaan. Sopii kaikenikäisille.   

8304101 ALLAS-LAVIS 

Huittisten uimahalli   

ma 19.00-19.45 

16.9.2019-25.11.2019   

Satu Toivonen 

Kurssimaksu 25,00 e 

Ilmoittaudu  9.9.2019  mennessä  

Allas-Laviksessa yhdistyvät vesiliikunnan hyödyt lavatanssiliikunnan iloon. Lavatanssimusiikin soidessa nostetaan 

sykettä ja vahvistetaan lihaksia veden vastusta apuna käyttäen. Kurssimaksun lisäksi hallissa maksetaan 

uimahallimaksu 3-5 e/kerta.  

8304102 ALLAS-LAVIS 

Huittisten uimahalli   

ma 20.00-20.45 

16.9.2019-25.11.2019   

Satu Toivonen 

Kurssimaksu 25,00 e 

Ilmoittaudu  9.9.2019  mennessä  

Sisältö sama kuin edellä. 

8305104 JOOGA-PILATES 

Ammatti- ja yrittäjäopiston liikuntasali   

ke 17.30-18.30 
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18.9.2019-16.10.2019   

Hanna Okkeri 

Kurssimaksu 21,00 e 

Ilmoittaudu  11.9.2019  mennessä 

Perustana on tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä tukeva harjoittelu. Noudatetaan pilateksen perusperiaatteita. 

Hengityksen tahdissa tehtävää harjoittelua. Rauhallista, selän vakautta tukevaa liikuntaa, vältetään ääriasentoja. 

Harjoitetaan kehotietoisuutta ja huolehditaan normaaleista liikelaajuuksista vartalossa. Ei opetusta 10.11.    

 

 

Sataopisto järjestää kursseja ja luentoja myös Punkalaitumella, Eurassa ja Harjavallassa. 

Katso lisää kursseja: www.sataopisto.fi/huittinen 

 

http://www.sataopisto.fi/huittinen

