
Kurssitarjonta kevät 2021
HIIDEN OPISTOHIIDEN OPISTO
www.hiidenopisto.fi | (019) 369 1498 | Karstuntie 17, 08100 Lohja | Avoinna ma-to klo 12-17www.hiidenopisto.fi | (019) 369 1498 | Karstuntie 17, 08100 Lohja | Avoinna ma-to klo 12-17

Historia
13011404  
Lohjalaisia merkkihenkilöitä 
Lohjan Yhteislyseon lukio, ma 19.00-
20.30, 11.1.-19.4., Torsti Salonen, 26 
t, 43 €. Kevätlukukauden kestävällä 
kurssilla tutustutaan eri aikakausien 
lohjalaisiin henkilöihin, jotka ovat 
elämässään vaikuttaneet niin paikal-
lisesti kuin laajemminkin. 

Retket
Hintaan sisältyvät bussimatkat, 
opastus, kahvi ja/tai lounas.

13061407  
Suomen kaakkoisin kaupunki
Lohjan Kirkkokenttä, la 8.00-19.00, 
17.4., Torsti Salonen, 13 t, 80 €. Retken 
pääkohteena on Hamina, yksi Euroo-
pan kolmesta ympyränmuotoisesta 
linnoituskaupungeista. Ennen kaupun-
kivierailua tutustumme Harjun hoviin 
ja sen yhteydessä olevaan hevosajan 
liikenteestä kertovaan Kiessi-museoon. 
Lähtö on Lohjan Kirkkokentältä klo 8.00 
ja Nummelan linja-autoasemalta klo 
8.20 sekä paluu Nummelaan n. 18.45 ja 
Lohjalle n. 19.00 Ei alennuksia.

13061408 Aleksis Kiven jäljillä
Lohjan Kirkkokenttä, la 9.00-17.30, 
22.5., Torsti Salonen, 10 t, 80 €. Vuonna 
2021 on kulunut 150 vuotta Seitsemän 
veljeksen julkaisusta. Sen merkeissä 
teemme opintoretken kansalliskirjai-
lijamme elämään liittyviin kohteisiin. 
Lähtö on Lohjan Kirkkokentältä klo 
9.00 ja Nummelan linja-autoasemalta 
klo 9.20 sekä paluu Lohjalle n. 17.20 
ja Nummelaan n. 17.40. Pääsymaksut 
kerätään erikseen. Ei alennuksia.

13067403 Iltapäiväretki  
Karjaalle ja Tammisaareen
Nummelan linjaportti, ti 13.00-17.15, 
27.4., Torsti Salonen, 5 t, 35 €. Kiertoaje-
lulla tutustutaan Raaseporin kaupun-
gin kahteen suurimpaan taajamaan. 
Matkalla pidetään kahvitauko. Lähtö 
on Nummelan linja-autoasemalta klo 
13.00 ja Lohjan Kirkkokentältä klo 13.20 
sekä paluu Lohjalle n. klo 16.40 ja Num-
melaan n. klo 17.00. Ei alennuksia.

Luennot
25087407  
Vihdin taiteilijahaastattelut
Kirkkoniemi, Vihti, ti 18.00-19.30, 9.2., 
Minna-Karoliina Heino, Lotta Ingman, 
Arvid Hedin, 2 t, 5 €. Luentosarjassa 
tuodaan esiin näkökulmia taiteen 
merkityksestä ympäristössämme, 
vihtiläisen kuvataiteilija, kirjailija Min-
na-Karoliina Heinon johdattelemana. 
Tiistaina 9.2. haastateltavana kuvatai-
teilijapariskunta Arvid Hedin ja Lotta 
Ingman. Ei alennuksia. 

Talous
32171404 Sijoittamisen  
syventävä kurssi / Lohja
Lohjan Yhteislyseon lukio, ke 18.00-
19.30, 3.-24.3., Harri Viinanen, 8 t, 39 €. 
Sijoittamisen peruskurssin käynneille. 
Tutustutaan salkun rakentamiseen ja 
hallinnointiin. Sukelletaan korkosi-
joittamisen maailmaan ja tutustutaan 
erilaisiin tunnuslukuihin. Tutustutaan 
verosuunnittelun perusasioihin. To-
teutetaan yhteistyössä Hiiden Opis-
ton ja Suomen Osakesäästäjät ry:n 
kanssa. Kurssin osallistumismaksu on 
vähennyskelpoinen pääomatulove-
rotuksessa. Ei alennuksia.

32171406 Sijoittamisen  
yleiskurssi / Siuntio
Sjundeå svenska skola, Siuntio, ke 
18.00-19.30, 3.-17.2., luennoitsijat, 6 t, 
maksuton. Teemailloissa saa tietoa eri-
laisista sijoitusvaihtoehdoista, niiden 
tuotto-odotuksista ja riskeistä sekä 
sijoitustuotteiden verotuksesta. Kou-
lutus järjestetään yhteistyössä Hiiden 
Opiston, Lohjan Seudun Osakesijoitta-
jat ry:n ja Vihti-Karkkilan Osakesäästäjät 
ry:n kanssa. 3.2. Pörssiosakkeet / Harri 
Viinanen 10.2. Korko- yhdistelmä- ja 
osakerahastot. Sijoitusten ajallinen ja 
maantieteellinen hajauttaminen ra-
hastojen avulla / Ilkka Kauppinen 17.2. 
Sijoitusten verotus / Daniela Jarva.

32177402  
Oletko ostamassa asuntoa? / Vihti
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la-su 10.00-13.15, 6.-7.3., Raisa 
Lindgren, 8 t, 20 €. Kurssilla perehdy-
tään oman tai sijoitusasunnon osta-
miseen. Ei alennuksia.

32177403 Miten valmistautua 
asunto-osakeyhtiön  
kevätkokoukseen? / Vihti
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, to 17.30-20.45, 11.3., Raisa 
Lindgren, 4 t, 14 €. Kurssilla perehdy-
tään asunto-osakeyhtiöihin ja niiden 
hallinnointiin. Tutkitaan osakkaan ja 
yhtiön välistä vastuunjakotaulukkoa. 
Mukaan voi ottaa oman asunnon yh-
tiöjärjestyksen ja taloustiedot, jotka 
on lähetetty kokouskutsun yhteydes-
sä. Ei alennuksia.

Terveydenhoito
61011404  
Hyvinvointia luonnosta (Lohja)
Lohjan Yhteislyseon lukio, ma 18.00-
20.30, 8.-22.3., Nina Mujunen, 6 t, 16 €. 
Tule kurssille kuulemaan metsän hyvin-
vointivaikutuksista ja tutustumaan Met-
sämieli-menetelmän helppoihin harjoit-
teisiin, joita voit hyödyntää osana omaa 
arkeasi! Kurssipäivät 8.3 ja 22.3.

61011405 Positiivisen  
ajattelun askeleet (Lohja)
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 18.00-
19.30, 16.3.-6.4., Nina Mujunen, 6 t, 16 
€. Kurssilla opettelemme myönteistä 
elämänasennetta askel askeleelta 
esimerkkien ja harjoitusten avulla, ja 
positiivista psykologiaa hyödyntäen. 
Ota muistiinpanovälineet mukaan 
kurssille. Kurssipäivät: 16.3., 30.3., 6.4.

61011406 Mielen hyvinvoinnin 
lähteillä (Lohja)
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 18.00-19.30, 
9.2.-9.3., Nina Mujunen, 8 t, 20 €. Tällä 
kurssilla käymme läpi mielen hyvin-
vointiin vaikuttavia tekijöitä ja help-
pojen harjoitusten avulla peilaamme 
omia ajatuksiamme ja tunteitamme 
aiheesta saamamme tiedon valossa. 

61017402  
Painonhallinnan pyramidi (Vihti)
Pitäjänkeskus, Vihti, ti 18.00-20.30, 13.-
27.4., Nina Mujunen, 9 t, 20 €. Kurssin 
käytyäsi tunnistat oman ruokailukäyt-
täytymisesi sudenkuopat, ymmärrät 
syitä niiden taustalla ja osaat tehdä 
tarvittavia korjausliikkeitä oman hy-
vinvointisi edistämiseksi.

61017406 Unelmakartta workshop 
(Nummela)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-13.15, 6.2., Nina Muju-
nen, 4 t, 14 €. Tällä kurssilla kukin osal-
listuja luo itselleen henkilökohtaisen 
unelmakartan. Ei alennuksia.

Eläintenhoito
21901411 Mehiläistenhoitokurssi
Pullin koulu, Pulli, la 9.00-15.30, 6.2.-
30.6., Hannu Torkkel, 50 t, 66 €. Kurs-
sin aikana käydään läpi mehiläisten 
hoidon perusteita. Talviaika koostuu 
teoriaopinnoista ja kesäaikana tutus-
tutaan käytännössä mehiläisten hoi-
toon. Tarhakäynnit sovitaan tarkem-
min kurssilaisten kanssa. Tarkempiin 
tiedusteluihin vastaa hani-hannu@
luukku.com. Kurssipäivät: 6.2, 20.2, 6.3. 

Luonto ja  
puutarha
7101410 Kasvata herkkuja  
terassilla ja parvekkeella
Anttilan koulu, Lohja, ti 17.00-20.15, 
30.3., Helena Tikkanen, 4 t, 14 €. Saat 
ohjeita ja ideoita kasvien ja istutusas-
tioiden valintaan sekä kasvien som-
mitteluun, taimikasvatukseen, istutta-
miseen ja hoitamiseen.  Ei alennuksia.

71031407 Pihaunelmista  
totta - pihasuunnittelu B
Anttilan koulu, Lohja, ti 17.05-20.20, 
2.-23.3., Helena Tikkanen, 16 t, 32 €. 
Kurssilla saat tietoa ja ideoita toimivan, 
helppohoitoisen sekä ympäristöön, ra-
kennukseen ja omaan tyyliin sopivan 
uuden tai vanhan pihan suunnitteluun. 
Ota mukaan asemapiirros tai oma piir-
ros sekä valokuvia pihasta ja talosta, 
viivoitin ja muistiinpanovälineet. 

71031409 Omenapuiden ja  
muiden kasvien leikkaaminen A
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 18.00-
19.30, 2.-9.2., Elina Ekroos, 4 t, 14 €. 
Kurssilla opitaan hedelmäpuiden 
leikkaamisen perusperiaatteet. Mui-
den kasvien ja pensaiden leikkaami-
seen tutustutaan myös. Leikkaukseen 
käytettävä välineistö tutustuttavana 
kurssilla. Ei alennuksia.

71037404 Omenapuiden ja  
muiden kasvien leikkaaminen B
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ti 18.00-19.30, 2.-9.3., Elina Ekroos, 
4 t, 14 €. Sisältö sama kuin edellä. 

71037405 Kutsuva kesäkeidas – 
terassin ja parvekkeen  
ruukkuistutukset ja sisustus
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ti 17.05-20.20, 6.4., Helena Tik-
kanen, 4 t, 14 €. Saat ideoita ja ohjeita 
ruukku-, kasvi- ja värivalintoihin sekä 
kasvien sommitteluun, istuttamiseen 
ja hoitamiseen.  Ei alennuksia.

Muu koulutus
32097401 
Lasten hoitajan peruskurssi MLL
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ke 17.30-20.45, 17,30-20.00, 
10.2.-14.4., Anu Hämäläinen, 29 t, 68 €. 
Yli 15 vuotiaille. Kurssimaksu sisältää 
opetuksen, oppimateriaalin ja kurssi-
todistuksen. Kurssi antaa valmiuksia 
toimia MLL:n lastenhoitotoiminnassa, 
lyhytaikaisissa hoitotehtävissä lapsi-
perheen apuna. Kurssipäivät: 10.2., 
17,2., 3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 
14.4. Ei alennuksia.

32097402  
Suomalainen eroseminaari
Nummelan työväentalo, ma 18.00-
21.00, 18.1.-12.4., Ilona Kauppinen, 
44 t, 115 €. Suomalainen eroseminaa-
ri tarjoaa mahdollisuuden käsitellä 
eroon liittyviä tunteita muiden sa-
massa tilanteessa olevien kanssa.

8201304  
Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Hiiden Opisto, Lohja, 11.-24.1., 50 t, 
240 €. Koulutuksen jälkeen voi hakea 
hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi ko-
tikunnan poliisilaitokselta. Ikäraja 18v. 

Kauneudenhoito
81041405 Luonnonkosmetiikka, 
jatkokurssi 4A
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-15.00, 
13.2., Maarit Salmi, 6 t, 16 €. Pereh-
dymme luonnonkosmetiikan uutuus 
jatkokurssilla luonnonyrttien hoitaviin 
ominaisuuksiin sekä kasviuutteiden 
tekoon. Valmistamme mm. Hoitavaa 
siankärsämösalvaa, kevyttä mangokas-
vovoidetta sekä suihkutettavaa deodo-
ranttia. Materiaalimaksu 17 € makse-
taan opettajalle. Ota mukaan esiliina.

81047408 Luonnonkosmetiikka, 
jatkokurssi 4B
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-15.00, 10.4., Maarit Sal-
mi, 6 t, 16 €. Sisältö sama kuin edel-
lä. Materiaalimaksu 17 € maksetaan 
opettajalle. Ota mukaan esiliina.

81041406 Shampookurssi
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-15.00, 
17.4., Maarit Salmi , 6 t, 16 €. Kurssilla 
valmistamme nestemäisen shampoon 
ja kevyen hoitoaineen. Materiaalimak-
su 17 € maksetaan opettajalle. Ota 
mukaan esiliina.

81047406 Luonnonkosmetiikka, 
alkeiskurssi C
Vihdin yhteiskoulu, Nummela, la 
10.00-15.00, 6.2., Maarit Salmi, 6 t, 
16 €. Valmistamme ihania kosmetiik-
katuotteita sekä ruokakaapin ainek-
sista, että oikeista kosmetiikan raa-
ka-aineista. Teemme mm. hoitavaa 
huulivoidetta ja jalkavoidetta yrteis-
tä. Materiaalimaksu 17 € maksetaan 
opettajalle. Ota mukaan esiliina.

81047409 Luonnonkosmetiikka, 
jatkokurssi 3
Vihdin yhteiskoulu, Nummela, la 
10.00-15.00, 6.3., Maarit Salmi, 6 t, 16 €. 
Valmistamme esim. hoitavaa pihka-
voidetta ja rentouttavaa mesianger-
vovoidetta. Voi osallistua vain, jos on 
käynyt luonnonkosmetiikan alkeis-
kurssin. Materiaalimaksu 17 € makse-
taan opettajalle. Ota mukaan esiliina.

Musiikki
11011424 Laulun ja soiton yhteispeli
Lohjan Yhteislyseon lukio, pe 17.15-
19.45, la 10.00-15.00, su 11.30-15.45, 
29.-31.1., Helena Markula, 14 t, 26 €. 
Kurssilla opit vapauttamaan ja yksin-
kertaistamaan laulamistasi ja soittamis-
tasi. Kurssi perustuu Alexander-tekniik-
kaan. Kurssipaikalla on piano, muuten 
omat soittimet mukaan.

11015407  
Kevyen musiikin laulukurssi
Nummen Yhtenäiskoulu, Nummi  la-su 
12.00-14.15, pe 18.00-19.30, 23.1.-19.2., 
Janne Virtanen, 20 t, 37 €. Harjoitellaan 
laulu- ja hengitystekniikkaa sekä ope-
tellaan eri tyylilajien rytmiikkaa ja fra-
seerausta. Esiintymistaitojakin hiotaan 
muun harjoittelun ohessa. Kurssipäivät: 
23.1., 24.1., 6.2., 7.2., 13.2., 14.2., 19.2.

11015408  
Laulajan äänenkäyttö
Aleksis Kiven koulu, Siuntio, to 18.00-
20.15, 28.1.-11.2., Anne-Maria Vesa-
lainen, 9 t, 20 €. Kurssilla tutustutaan 
terveen äänenkäytön perusteisiin 
laulussa sekä tiedon että toiminnan 
tasolla. Kurssipäivät: 28.1., 4.2., 11.2.

Tanssi, näyttämötaide, 
kirjallisuus

Näyttämötaiteet
13021407 Ilmaisutaito 2
Ojaniitun koulu, Lohja, ke 19.30-21.00, 
13.1.-14.4., Anna Rimpinen, 26 t, 43 €. 
Itseilmaisun tapoja on monia ja niitä 
käydään läpikurssilla. Kurssilla työs-
kennellään yhdessä ryhmän kanssa 
rennossa ja turvallisessa ilmapiirissä. 

Tanssi
11051422 Lavatanssit II
Harjula, Lohja, ti 16.50-18.20, 12.1.-
13.4., Petter Broström, Aila Broström, 
26 t, 62 €. Kurssin tavoite on käytännön 
tanssitaidon hankkiminen. Oma pari 
mukaan. Parin tulee myös ilmoittautua.

11051423 Lavatanssit III
Lohjan työväentalo, ke 18.30-20.00, 
13.1.-14.4., Petter Broström, Aila 
Broström, 26 t, 62 €. Kurssilla opitaan 
lisää käytännön tanssitaitoa. Kurssi 
on pidempään pari- ja lavatansseja 
harrastaneille. Oma pari mukaan. Pa-
rin tulee myös ilmoittautua.

11057426 Mustalaistanssi
Ilona Liikunta, Nummela, ke 10.00-
11.30, 13.1.-14.4., Anita Kurvinen, 26 t, 
43 €. Kurssilla käymme läpi mustalais-
tanssin perustekniikkaa. Tunti koos-
tuu lämmittelystä, tekniikasta sekä 
kokonaisen koreografian harjoitte-
lusta. Varusteiksi leveähelmainen kel-
lohame, tossut tai kengät ja iso huivi. 

11057427  
Matka minuun tanssien ja maalaten
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ke 17.30-20.00, 12.5.-9.6., Ilona 
Kauppinen, 15 t, 42 €, ei alennuksia. 
Naisille suunnattu kurssi oman itse-
tuntemuksen kasvattamiseksi. Me-
netelminä vapaa oma liike, hengitys, 
mielikuva- ja rentousharjoitukset 
sekä vapaa kuvan tekeminen ja ”sut-
taaminen”. 

Tarkemmat kurssisisällöt nettisivuilla. Ilmoittaudu lyhytkursseille viimeistään 2 vkoa ennen kurssin alkua. Myös osalla koko lukuvuoden 
kursseissa on tilaa, ja voit osallistua kevätkaudeksi mukaan puolikkaalla kurssimaksulla. Kysy lisää toimistosta: hiidenopisto@lohja.fi.

Ilmoittautuminen alkaen ke 11.11.2020 klo 9 osoitteessa www.hiidenopisto.fi tai p. (019) 369 1498.

TilauskoulutustaTilauskoulutusta
Räätälöityjä koulutuspal-
veluja kunnille, yrityksille 
ja yhteisöille.

OTA YHTEYTTÄ! 
suunnittelija 

Karoliina Salmela
p. 044 374 0494

karoliina.salmela@lohja.fi 

www.hiidenopisto.fi  | Karstuntie 17, Lohja  | (019) 369 1498



Atk ja Media

Tietokoneen käyttö
34051468 Internet ja  
sähköposti (TIEKE)
Luksia Lohja, ke 17.30-20.00, 20.1.-
17.2., Aivar Joon, 15 t, 41 €. Kurssi 
antaa perustaidot internetin ja säh-
köpostin turvalliseen ja sujuvaan 
käyttöön.  Oma muistitikku mukaan. 
Kurssin päätteeksi on mahdollista suo-
rittaa @-ajokorttitutkintoon kuuluva 
internet ja sähköposti -osakoe (kuuluu 
pakollisiin moduuleihin). Tarkempaa 
tietoa tutkinnon sisällöstä löytyy Tie-
ken sivuilta www.tieke.fi/tutkinnot. 
Koepäivä ke 3.3. klo 17.30-18.30.

34051469 Verkkotyöskentely 
(TIEKE)
Verkkokoulutus, ma 18.00-19.30, 1.2.-
19.4., Eija Terävä, 20 t, 56 €. Kurssi antaa 
kattavat tieto- ja viestintätekniikan tai-
dot verkossa oppimiseen ja työskente-
lyyn. Kurssin päätteeksi on mahdollista 
suorittaa TIEKEn verkkotyöskentely-osa-
koe. Koepäivä 26.4. klo 18-19.

34051470 PowerPoint 2016 
(TIEKE)
Hiiden Opisto, Karstuntie 17, ke 17.30-
20.00, 3.-31.3., Aivar Joon, 15 t, 41 €. 
Kurssin pääteemat opetellaan käytän-
nönläheisten harjoitusten avulla. Kurs-
sin päätteeksi on mahdollista suorittaa 
TIEKEn @-korttitutkintoon kuuluva esi-
tysgrafiikka -osakoe. Tarkempaa tietoa 
tutkinnon sisällöstä löytyy Tieken si-
vuilta www.tieke.fi/tutkinnot. Koepäivä 
31.3. klo 17-18.

34051471 Photoshop Elements 
 -kuvankäsittely (TIEKE)
Hiiden Opisto, Lohja, su 10.30-13.45, 
7.-21.3., Kaarle Westlie, 12 t, 32 €. Kurssi 
antaa perustaidot kuvankäsittelyyn ja 
kuvatiedostojen hallintaan. Kuvankäsit-
telyohjelmana on Photoshop Elements 
2019. Kurssin päätteeksi on mahdollista 
suorittaa @-ajokorttitutkintoon kuulu-
va kuvankäsittely-osakoe. Tarkempaa 
tietoa tutkinnon sisällöstä löytyy Tieken 
sivuilta www.tieke.fi/tutkinnot Kokee-
seen ilmoittaudutaan erikseen opetta-
jalle. Koepäivä 28.3. klo 12-13.

34051480 Hyödynnä pilvipalveluja 
ja hallitse Windows 10
Hiiden Opisto, Lohja, ti 17.00-20.15, 
13.4.-11.5., Kai Åkerfelt, 20 t, 51 €. Tule 
päivittämään tietosi Win10- ja pilvi-
palveluaikaan. Kurssi soveltuu hyvin 
yksityishenkilöille, pienyrityksille ja 
yhdistystoiminnassa mukana oleville. 
Aikaisempaa Windows 10- tai pilvipal-
velukokemusta ei tarvitse olla, mutta 
tietokoneen perustaidot kurssilla edel-
lytetään. Ota oma kannettava tietoko-
neesi ja älypuhelin mukaan.

34051482 Tehoa työskentelyyn - 
Windows 10 ja Office 2016
Hiiden Opisto, Lohja, to 17.00-19.30, 
28.1.-25.3., Aivar Joon, 24 t, 62 €. Win-
dows 10 -käyttöjärjestelmän ja Of-
fice-ohjelmiston tehokkaampi käyttö 
opiskelussa, työpaikalla ja vapaa-ai-
kana. Kurssi soveltuu Office-ohjelmis-
toon tutustuneille.

34051490 Hyöty Office-ohjelmista
Luksia Lohja, ti 13.00-15.30, 26.1.-
13.4., Anne-Marie Malinen, 30 t, 71 €. 
Opimme käyttämään Officen ohjelmia 
Word, Excel ja PowerPoint. Tarkoituk-
sena on saada valmiudet toimia esim. 
yhdistyksen tai taloyhtiön tiedottajan 
tai muun atk-henkilön roolissa. Käy-
tämme Office 2016 -ohjelmia. Kurssi ei 
kokoonnu 2.3.

Senioreiden atk
Kurssit ovat avoimia kaikille ja sopi-
vat yli 63-vuotiaille. 

34051472  
Aloittelijan tietokonekurssi
Luksia Lohja, ma-to 16.30-19.45, 1.-
4.3., Katja Räsänen, 16 t, 41 €. Käymme 
rauhallisesti aivan alusta lähtien tie-
tokoneen ja ohjelmien käytön perus-
asioita sekä tekstinkäsittelyn ja Inter-
netin käytön alkeita. 

34051473 Oma Windows 10 -kone 
tutummaksi / Lohja
Luksia Lohja, ke 10.00-12.30, 27.1.-17.2., 
Anne-Marie Malinen, 12 t, 26 €. Tule 
kurssille tutustumaan omaan kannet-
tavaan Windows 10 -koneeseesi rau-
halliseen tahtiin. Kurssilla käytetään 
omaa kannettavaa tietokonetta. 

34051474 Oma Windows 10 -kone 
tutummaksi jatkokurssi / Lohja
Luksia Lohja, ke 10.00-12.30, 31.3.-
21.4., Anne-Marie Malinen, 12 t, 26 €. 
Tällä kurssilla pääset syventämään jo 
opittuja tietoja ja taitoja sekä tutus-
tumaan Windowsin mukana tuleviin 
sovelluksiin. Kurssilla käytetään omaa 
kannettavaa tietokonetta. 

34057430 Oma Windows 10 -kone 
tutummaksi jatkokurssi / Vihti kk
Pitäjänkeskus, Vihti, ma 11.00-13.30, 8.-
29.3., Anne-Marie Malinen, 12 t, 26 €. 
Sisältö sama kuin edellä. 

34051477 Arjen sähköinen asiointi 
internetissä
Luksia Lohja, to 13.00-15.30, 28.1.-18.2., 
Kai Åkerfelt, 12 t, 26 €. Kurssilla käydään 
läpi ajanvaraus laboratorioon, poti-
lastietojen ja reseptien tarkistus Kan-
ta-palvelusta. Asiointi Kelan, verottajan, 
pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa 
hoituu myös netin välityksellä.

34051479 Tietoturvaa  
senioreille selkokielellä
Hiiden Opisto, Lohja, to 10.00-12.30, 
4.-18.2., Kai Åkerfelt, 9 t, 20 €.  Käym-
me läpi yleisimmät Internetissä väijy-
vät vaarat sekä niiden torjuntakeinot. 
Samalla esitellään turvallisen sähköi-
sen asioinnin periaatteet sekä yksi-
tyisyyden suojaaminen sosiaalisessa 
mediassa. Ota oma läppäri mukaan jo 
ensimmäisellä tapaamiskerralla. Voit 
käyttää myös opiston kannettavaa 
tietokonetta. 

34051486 Viisi hyötyohjelmaa 
senioreille B
Luksia Lohja, Lohja, to 10.00-12.30, 
11.3.-22.4., Anne-Marie Malinen, 18 t, 
32 €. Kurssilla tutustutaan internetin 
ilmaisten suomenkielisten hyötyoh-
jelmien lataamiseen omalle koneelle 
ja peruskäyttöön. 

34051487 Skannaa vanhat valoku-
vat tietokoneelle ja tee kuvakirja
Hiiden Opisto, Lohja, to 16.00-18.30, 
28.1.-18.2., Kai Åkerfelt, 12 t, 26 €. Kurs-
silla skannataan ja tallennetaan valoku-
via digitaaliseen muotoon tietokoneel-
le. Ota ensimmäisellä kerralla mukaan 
omia valokuvia ja muistitikku. 

34051492  
Paras pilvipalvelu sinulle
Hiiden Opisto, Lohja, ti 12.30-17.30, 
30.3., Katja Räsänen, 6 t, 16 €. Internet 
tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tallentaa 
tiedostoja ja kuvia pilvipalveluihin, 
mutta mikä niistä kannattaa valita?

34051489 Pääsiäiskortti päivässä
Luksia Lohja, ke 11.00-16.00, 3.3., Kat-
ja Räsänen, 6 t, 16 €. Puolen päivän 
mittaisen täsmäkoulutuksen tavoit-
teena on tehdä perinteinen ja digi-
taalinen pääsiäiskortti tai ”kevätkort-
ti” PowerPoint-ohjelmalla.

34051494  
Oma Android-puhelin tutuksi C
Hiiden Opisto, Lohja, ma 10.00-12.30, 
25.1.-15.2., Kai Åkerfelt, 12 t, 26 €. Opi-
taan hyödyntämään Android-puheli-
messa valmiina olevia ohjelmia ja sää-
tämään käyttömukavuus kohdalleen. 

34051495  
Ipad-tabletti hyötykäyttöön
Hiiden Opisto, Lohja, ti, ke 9.00-12.15, 
30.-31.3., Katja Räsänen, 8 t, 20 €. Kurssi 
on tarkoitettu niille, joilla on iPad ja jot-
ka haluavat oppia käyttämään sitä mo-
nipuolisemmin. Kurssilla tutustumme 
tabletin ilmaisiin ohjelmiin, joista saat 
hyötyä arjen toimiin kuten kielten opis-
keluun, liikkumiseen ja valokuvaukseen. 

34051496 Kännykkäkuvien ja 
videoiden käsittely ja jakaminen
Luksia Lohja, ke 12.30-17.30, 31.3., Katja 
Räsänen, 6 t, 16 €. Kurssilla muokataan 
kännykällä tai tabletilla otettuja kuvia 
ja videoita mobiilisovelluksella. Kurs-
silla toimitaan omalla Android-kän-
nykällä tai iPhonella. Ota myös laturi 
mukaan. Voit myös käyttää opiston 
iPad-tablettia harjoitteluun. 

34057444  
Instagram haltuun hetkessä A
Opistotalo, Nummela, ma, pe 12.30–
15.45, 15.-18.1., Katja Räsänen, 8 t, 20 €. 
Tällä kurssilla käymme läpi Instagramin 
käytön: kuvien jakamisen, tykkäykset ja 
kommentoinnin, tarinat sekä asetuk-
set. Kurssilla voi käyttää omaa mobiili-
laitetta tai opiston iPad-tablettia. 

34051498  
Instagram haltuun hetkessä B
Luksia Lohja, to-pe 12.30-15.45, 4.-5.3., 
Katja Räsänen, 8 t, 20 €. Sisältö sama 
kuin edellä. 

34057445 Twitter haltuun hetkessä A
Opistotalo, Nummela, ma, pe 9.00-
12.15, 15.-18.1., Katja Räsänen, 8 t, 20 €. 
Tällä kurssilla käymme läpi Twitterin 
käytön. Kurssilla voi käyttää omaa mo-
biililaitetta tai opiston iPad-tablettia. 

34051499 Twitter haltuun hetkessä B
Hiiden Opisto, Lohja, to-pe 9.00-
12.15, 4.-5.3., Katja Räsänen, 8 t, 20 €. 
Sisältö sama kuin edellä. 

34051500 Seniorit somessa
Hiiden Opisto, Lohja, ma 13.00-15.30, 
25.1.-15.2., Kai Åkerfelt, 12 t, 26 €. 
Kurssilla opit, mitä on sosiaalinen me-
dia ja miten sitä voi hyödyntää omas-
sa arjessaan. 

34051497 Digitaalinen tarinanker-
ronta mobiililaitteella
Luksia Lohja, ti 11.00-16.00, 2.3., Katja 
Räsänen, 6 t, 16 €. Kurssilla harjoitel-
laan omien tarinoiden tekemistä ja 
julkaisemista omalla älypuhelimella 
tai tabletilla. 

34051512 Kuvat ja videot  
digitaaliseksi tarinaksi päivässä B
Luksia Lohja, la 9.00-14.00, 6.2., Katja 
Räsänen, 6 t, 16 €. Kurssilla käytetään 
ilmaista OpenShot-videonmuokkaus-
ohjelmaa, josta on helppo siirtyä 
myös muihin haastavampiin videon-
muokkausohjelmiin. Käymme läpi 
myös, miten videotarinoita voidaan 
näyttää ja jakaa muille. 

34057446 Facebookin kertauskurssi
Opistotalo, Nummela, to 9.00-14.00, 1.4., 
Katja Räsänen, 6 t, 16 €. Kurssilla käym-
me läpi Facebookin peruskäytön: miten 
palveluista voi löytää kiinnostavaa sisäl-
töä ja kuinka jakaa omaa, itsetuotettua 
sisältöä? Ryhmät, asetukset ja oman di-
gitaalisen identiteetin hallinnointi. 

34057433  
Tietokoneen huolto ja ylläpito B
Opistotalo, Nummela, ma 10.00-
12.30, 18.1.-15.2., Anne-Marie Ma-
linen, 15 t, 32 €. Tällä kurssilla opit 
kotikonstit, joilla tietokoneesi käyn-
nistys- ja toimintanopeutta voi pa-
lauttaa ja ylläpitää. Kurssilla voi käyt-
tää omaa kannettavaa tietokonetta. 

34057436 Viisi uutta 
hyötyohjelmaa senioreille B
Opistotalo, Nummela, to 10.00-12.30, 
21.1.-18.2., Anne-Marie Malinen, 15 t, 
32 €. Kurssilla rekisteröidään ilmainen 
sähköposti ja tutustutaan sen käyttöön. 
Kurssilla tutustutaan myös ilmaisen 
Google Drive-pilvipalveluun sekä Libre 
Officen Calc-taulukkolaskentaohjel-
maan. Lisäksi tutustutaan Windowsin 
omaan WordPad-tekstinkäsittelyohjel-
maan ja opetellaan, miten tiedostoja 
siirretään muistitikulle. 

34057439  
Oma Android-tabletti tutuksi
Opistotalo, Nummela, la 9.00-14.00, 
16.1., Katja Räsänen, 6 t, 16 €. Opitaan 
hyödyntämään Android-tabletissa 
valmiina olevia ohjelmia ja säätämään 
käyttömukavuus kohdalleen. Kurssil-
la voi käyttää omaa Android-tablettia. 

34057442  
Oma iPhone-puhelin tutuksi
Opistotalo, Nummela, ma, pe 12.30-
15.45, 5.-8.2., Katja Räsänen, 8 t, 20 €. 
Opitaan hyödyntämään iPhone-puhe-
limessa valmiina olevia ohjelmia ja sää-
tämään käyttömukavuus kohdalleen. 
Kurssilla käytetään omaa iPhone-puhe-
linta. Kurssipäivät 5.2. ja 8.2.

34057443 Kännykkäkuvauksen 
iltapäiväkurssi / Vihti kk
Pitäjänkeskus, Vihti, ti 13.00-15.30, 
16.3.-6.4., Eija Terävä, 12 t, 26 €. Tu-
tustutaan kännykkäkameran ominai-
suuksiin sekä opitaan ottamaan hyviä 
kuvia, joissa sommittelu, valaistus ja 
tarkkuus ovat kohdallaan. Tutustu-
taan puhelimen galleriaan ja valoku-
vaeditoriin sekä opitaan jakamaan 
valokuvia Google Kuvat -palvelussa. 

Valokuvaus
34057449  
Henkilökuvaus miljöössä B
Opistotalo, Nummela, la-su 10.00-16.00, 
17.-18.4., Matti Pirhonen, 14 t, 44 €. 
Työpajassa perehdytään henkilön va-
laisemiseen valokuvaa varten mukana 
kuljetettavilla välineillä, kuten heijas-
timilla, diffuusoreilla, salamavaloilla ja 
salamavalojen lisälaitteilla (rengassala-
ma, softbox jne).  Työpajassa kuvataan 
omilla järjestelmäkameroilla.

34051502 Oma järjestelmäkamera 
tutuksi -jatkokurssi
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 17.30-20.00, 
2.2.-9.3., Veikko Kivilahti, 15 t, 41 €. Kurssi 
soveltuu peruskurssin käyneille tai jär-
jestelmäkameran käyttöön ennestään 
tutustuneille kertaus- ja syventäväksi 
kurssiksi. Kurssilla käytetään omia jär-
jestelmäkameroita. Ota mukaan myös 
kamerasi ohjekirja ja valokuvien siirtoon 
tietokoneelle tarvittavat välineet.

34051504  
Onnistunut kirkkokuvaus B
Hiiden Opisto, Lohja, pe 17.00-18.30, 
la-su 9.00-11.30, 16.-18.4., Matti Pir-
honen, 7 t, 28 €. Kurssilla tutustutaan 
arkkitehtonisessa kirkkorakennukses-
sa kuvaamiseen ottaen huomioon 
sen rakentamisaikakaudet ja pyhyy-
sulottuvuus. Pe 16.4. teoria, la 17.4. 
kuvaus, su 18.4. palaute.

34051513  
Tylsän valokuvauksen työpaja
Luksia Lohja, su 10.00-16.00, 7.3., 
Matti Pirhonen, 7 t, 28 €. Työpajassa 
opetellaan kuvaamaan tylsiä valo-
kuvia kuvaustehtävien avulla sekä 
kuuntelemalla tympeitä ja mitään-
sanomattomia alustuksia. Välineinä 
osallistujat käyttävät omia digikame-
roita tai kännyköitä. Työpajassa myös 
katsellaan aikaansaannoksia ja saa-
daan huonoja neuvoja.

34051514 Henkilökuvaus
Lohjan Yhteislyseon lukio, la-su 10.00-
16.00, 13.-14.3., Veikko Kivilahti, 14 t, 
40 €. Kuvataan mallia luonnonvalossa 
ja täytesalaman kanssa. 

34051516 Studiokuvaus
Lohjan Yhteislyseon lukio, la-su 10.00-
16.00, 27.-28.3., Veikko Kivilahti, 14 t, 
40 €. Studiovalokuvaustyöpaja pai-
nottuen henkilökuvaukseen. Työpaja 
on hyvin käytännöllispainotteinen.

34051517 Luontokuvausta Lohjalla
Hiiden Opisto, Lohja, la 10.00-13.15, 
su 10.00-15.00, 20.3.-2.5., Matti Pir-
honen, 24 t, 62 €. Kurssilla tutustu-
taan luontokuvauksen päälajeihin. 
Kuvausretket tehdään Lohjan lähi-
maastoon. Retkiä ennen teoria ja ku-
vauspäivään virittäytymistä, retkien 
jälkeen kuvauspäivän purku. Opetus-
päivät: 20.3., 17.4., 2.5. klo 10-13.15. 
Retkipäivät: 21.3., 18.4. klo 10-15

Ohjelmat
34051485  
Google työkalut ja Hangouts
Hiiden Opisto, Lohja, ma 18.00-19.30, 
1.2.-15.3., Aivar Joon, 12 t, 32 €. Kurssil-
la tutustutaan Google Driven työkalui-
hin (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, 
esitys, piirros, lomake) ja opetellaan 
tiedostojen ja kansioiden jakaminen 
sekä yhteiskäyttöä ja mobiilikäyttöä. 
Opetus tapahtuu Meet-videopuhelus-
sa. Google-tili tulisi olla luotuna ennen 
kurssin alkua.

34051491 Luo nettisivut tai blogi 
WordPressillä
Hiiden Opisto, Lohja, la 10.00-15.00, 
6.-13.2., Kai Åkerfelt, 12 t, 26 €. Opit 
kotisivujen suunnittelun ja ylläpidon 
perusteet. Harjoittelemme sivuston 
tekoa wordpress.com -palvelussa. Ota 
oma läppäri kurssille mukaan jo en-
simmäisellä tapaamiskerralla. Opiston 
koneen käyttö on mahdollista.

34051518 PHP-ohjelmointi
Luksia Lohja, la 10.30-16.30, 13.-27.3., 
Markku Salo, 21 t, 51 €. PHP-kielen 
avulla voit luoda monipuolisempia 
dynaamisia verkkosivuja. Aloitamme 
PHP- ja HTML-kielen perusteista ja 
etenemme erilaisten harjoitustehtä-
vien parissa.

Kielet

Suomi
12011416 Suomea lasten kanssa - 
Finnish with children (perustaso A1)
Moision päiväkoti, Lohja, ti 12.00-13.30, 
19.1.-20.4., Tanja Deichmann, 26 t, 43 €. 
Kurssilla opitaan suomea rennossa 
ilmapiirissä lapset huomioiden. Ota 
vauvalle mukaan turvakaukalo tai 
alusta. Myös lasten tulee ilmoittautua. 
Lapsista ei makseta kurssimaksua. 
During the course we will learn Finnish 
in a relaxed, child-friendly atmosphere. 
Please bring a seat or a blanket for your 
baby. Children also need to be enrolled 
on the course. No course fee will be 
charged from children. 

12011418 Suomen alkeiden jatko 
1 - Basic course 1 (perustaso A1)
Hiiden Opisto, Lohja, ma 16.00-17.30, 
18.1.-26.4.2, Anja-Riitta Haavisto, 26 t, 
43 €. Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl 
6-9. Harjoitellaan suomen kielen perus-
teita ja kartutetaan sanavarastoa. Sopii 
noin vuoden suomea opiskelleille.
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. During 
this course we will learn more vocabulary 
and grammar. For those who have 
studied Finnish for about one year.

12011419 Suomen alkeita koti-
sohvalta - Finnish for beginners 
from the comfort of your home 
(perustaso/level A1)
Verkkokurssi, ti 17.00-18.30, 19.1.-
20.4., Tanja Deichmann, 26 t, 43 €. 
Oppikirja: From Start to Finnish. Tule 
opiskelemaan suomea rennosti ver-
kossa! Kurssilla opiskellaan suomen 
kielen alkeita tehokkaasti. Sopii vas-
ta-alkajille ja hieman suomea opiskel-
leille. Opetuskieli englanti ja suomi. 
Book: From Start to Finnish. Come and 
learn Finnish online in an easygoing 
atmosphere! During this course we 
will practice basic Finnish vocabulary 
and everyday speaking situations. For 
beginners and for those who already 
know some Finnish. Teaching language 
English and Finnish.

12011423 Suomen peruskurssi 2 - 
Continuation course 2  
(perustaso /level A2)
Hiiden Opisto, Lohja, to 16.00-17.30, 
21.1.-29.4., Tanja Deichmann, 26 t, 43 €. 
Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl 5-8. 
Käydään läpi monentyyppisiä tekstejä 
ja opitaan uusia rakenteita. Kurssi sisäl-
tää paljon suullisia harjoituksia. Sopii 
4-5 vuotta suomea opiskelleille.
Book: Suomen mestari 3, ch. 5-8. We 
will read different text types and learn 
new structures. For those who have 
studied Finnish for four to five years.

12017414 Suomen alkeiden inten-
siivikertaus B (perustaso/level A1)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela. ma-to 17.00-18.30, 11.-14.1., 
Pirjo Leväniemi, 8 t, 20 €. Tule kertaa-
maan suomen alkeita intensiivisesti! 
Come and review Finnish basics within 
an intensive course! Opettajan materi-
aali/Teacher’s material. Kurssin ajan-
kohdat: 11.1., 12.1., 13.1., 14.1.

12017416 Suomen intensiiviset al-
keet - Intensive beginners’ course 
(perustaso/level A1)
Kaarikeskuksen Anjansali, Nummela, 
ma, ke 10.00-11.30, 18.1.-26.4.2, Tan-
ja Deichmann, 52 t, 66 €. Oppikirja: 
Suomen mestari 1, kpl 1-9. Tule opis-
kelemaan suomea tehokkaasti kaksi 
kertaa viikossa. Harjoitellaan suomen 
kielen perusteita, keskeistä sanastoa, 
puhetilanteita ja kielioppia. Sopii vas-
ta-alkajille. Book: Suomen mestari 1, ch 
1-9. Come and learn Finnish effectively 
twice a week. During this course we will 
practice basic Finnish vocabulary, pro-
nunciation, speaking and grammar. 
Beginners’ course.

12017419 Suomen intensiiviset al-
keet - Intensive beginners’ course 
(perustaso/level A1)
Kuoppanummen koulukeskus, Lohja, ti, 
to 18.45-20.15, 19.1.-22.4., Pirjo Levänie-
mi, 50 t, 66 €. Oppikirja: Suomen mestari 
1, kpl 6-9. Sisältö sama kuin edellä. 
Book: Suomen mestari 1, ch. 6-9. See 
course description above. 

12017420 Suomen alkeiden jatko 2 
- Basic course 2 (perustaso/level A1)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela. ma, ke 17.00-18.30, 18.1.-21.4., 
Pirjo Leväniemi, 50 t, 66 €. Oppikirja: 
Suomen mestari 2, kpl 1 alkaen. Laa-
jennetaan suomen sanavarastoa ja 
opitaan uusia rakenteita. Sopii n. 2 
vuotta suomea opiskelleille.
Book: Suomen mestari 2, from ch. 1 
onwards. During this continuation 
course we will focus on expanding our 
vocabulary and learning more grammar 
structures. For those who have studied 
Finnish for about two years.

Ruotsi
12021408 Ruotsin kurssi -  
pitäisikö panostaa palveluun  
(perustaso A1-A2)
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-14.15, 
23.-30.1., Paula Tokoi, 10 t, 26 €. Harjoi-
tellaan yleisimpiä asiakaspalvelutilan-
teita: mm fraaseja, ohjeita, numeroita, 
puhelinsanastoa, kysymyksiä ja vas-
tauksia, kuunnellaan dialogeja ja pu-
hutaan virheitä pelkäämättä! Opetta-
jan materiaali, maksetaan opettajalle.



12027400 Ruotsia huviksi ja  
hyödyksi  (perustaso A1)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, to 19.05-20.35, 11.2.-15.4., Paula 
Tokoi, 16 t, 32 €. Älä anna ruotsisi ra-
pistua vaan tule mukaan matalan kyn-
nyksen ruotsin kurssille kertaamaan ja 
oppimaan uutta - sanastoa, rakenteita 
ja kommunikaatiota. Opettajan mate-
riaali, maksetaan opettajalle.

Englanti
12031434 Englannin keskeistä 
kielioppia ja kuuntelua verkossa 
(perustaso/A2)
Verkkokoulutus, ti 18.00-18.45, 19.1.-
6.4.2021, Maarit Pönkänen, 12 t, 72 €. 
Kurssilla harjoittelet englannin kielen 
perusrakenteita, joiden avulla pystyt 
ilmaisemaan itseäsi selkeämmin ja 
kehität peruskuuntelutaitoa. Opetta-
jalle palautetaan viikoittain omia lau-
seita sisältävä kirjallinen harjoitusteh-
tävä, josta opiskelija saa palautteen.

12031438 Englannin verkkokurssi: 
Harjoittele englannin kielen puhu-
mista ja kuuntelua verkossa (A2-B1)
Verkkokoulutus, to 18.00-19.30, 21.1.-
8.4., Maarit Pönkänen, 12 t, 72 €. Kurs-
silla harjoittelet arkipäivän ja matkailun 
keskustelutilanteita, puhut englantia ja 
teet aiheisiin liittyviä kuunteluharjoi-
tuksia sekä kuulet esimerkkeinä paljon 
käytettyjä ja yleisiä fraaseja. Opettajalle 
palautetaan viikoittain harjoitustehtä-
vä, josta voit valita suullisen tai kirjalli-
sen vaihtoehdon. Palautettavista tehtä-
vistä saat henkilökohtaisen palautteen. 

12031440 Englannin kulttuurilu-
ento: Famous Theatres in England 
- Part 2: Regional theatres
Hiiden Opisto, Lohja, ti 18.00-19.30, 
16.3., Henry Rawstorne, 2 t, maksuton. 
Come on another tour of England’s 
most famous theatres, including the 
Royal Shakespeare Theatre in Stratford-
Upon-Avon and look at the traditions 
and superstitions that continue to 
amaze actors and audiences alike!

Ranska
12051408 Ranskan kurssi - tutustu 
Ranskaan! (perustaso A1-A2)
Hiiden Opisto, Lohja, ke 9.30-11.45, 
12.-19.5., Soile Lundqvist, 6 t, 16 €. En-
nen kesän matkoja saat aimo annok-
sen tietoa Ranskasta, ranskalaisesta 
elämänmuodosta ja vinkit ajankohtai-
sista tapahtumista. Lisäksi opit tärkeitä 
fraaseja ranskaksi. Sopii alkeet opiskel-
leille ja kaikille ranskafaneille. Opetta-
jan materiaali, maksetaan opettajalle.

12057413 Ranskan kurssi - écoutez 
& prononcez (perustaso A1-A2)
Opistotalo, Nummela, ti 9.30-11.45, 
11.-25.5., Soile Lundqvist, 9 t, 20 €. 
Tule mukaan tehostamaan kuullun 
ymmärtämista ja oppimaan ääntämi-
sen saloja. Opettajan materiaali, mak-
setaan opettajalle.

Venäjä
12067401 Venäjän kurssi - matkai-
luvenäjää (perustaso A1)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, to 17.30-19.00, 11.2.-15.4., Pau-
la Tokoi, 16 t, 32 €. Tutustumme mm. 
liikennevälineisiin, hotelleihin, ravin-
toloihin ja ostosten tekoon liittyvään 
sanastoon ja kulttuuriin. Opettajan 
materiaali, maksetaan opettajalle. So-
pii n. 2 vuotta opiskelleille.

Espanja
12077410 Espanjan kulttuuriluen-
to: Castillos en España – Linnojen 
Espanja
Opistotalo, Nummela, pe 17.45-20.00, 
5.3., Olli Rantala, 3 t, Ovimaksu 5 €. 
Luennolla tutustumme muutamiin 
Espanjan tuhansista linnoista. Espan-
jan- ja suomenkielinen luento. 

Japani
12091404 Japania matkailijoille 
(perustaso A1)
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 17.30-
20.45, 27.4.-1.6., Virpi Serita, 24 t, 37 €. 
Tällä kurssilla opettelemme japani-
laisia matkailijoita kohtaaville hyö-
dyllisiä sanoja ja sanontoja. Opimme 
esittelemään itsemme ja selviyty-
mään yksinkertaisista hintojen ja ai-
kataulujen tiedustelutilanteista. Sopii 
vasta-alkajille. Opettajan materiaali, 
maksetaan opettajalle.

12091406 Japanin alkeiden jatko 1 
(perustaso A1)
Lohjan Yhteislyseon lukio, ti 19.10-20.40, 
19.1.-20.4., Virpi Serita, 26 t, 43 €. Oppi-
kirja: Michi 1, kpl 6-10. Kurssin aihe-
piireihin kuuluvat ostostilanteet, arki-
elämän rutiinit ja sijainnit. Opetellaan 
japanilaiset tavuaakkoset ja keskus-
tellaan japanilaisesta tapakulttuurista 
oppikirjan aiheiden puitteissa. Sopii 
japanin alkeet käyneille. 

Kreikka
12117420 Kreikkaa ja kulttuuria 
matkailijoille (perustaso A1-A2)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ti 17.00-20.00, 6.4.-4.5., Evan-
gelos Velentzas, 15 t, 32 €. Kurssilla 
opettelemme matkailijoille hyödyllisiä 
sanoja ja sanontoja, puhumme kreik-
kaa niin paljon kuin voimme ja laajen-
namme sanavarastoamme. Kreikan 
lukutaito tai aakkosten tuntemus hel-
pottavat oppimista. Opettajan materi-
aali, joka maksetaan opettajalle.

Latina
12121402 Latinan kulttuuriluento: 
Lentäviä lauseita Horatiukselta
Lohjan Yhteislyseon lukio, ma 18.00-
20.30, 29.3., Antti Heikkonen, 3 t,  
ovimaksu 5 €. ”Non omnis moriar 
– en kuole kokonaan”, kirjoitti Hora-
tius oodissaan, ja tosiaan vielä 2000 
vuotta myöhemmin luemme hänen 
runojaan ja siteeraamme lauseita, 
joista ”Carpe diem” lienee tunnetuin. 
Luennolla tutustumme Horatiuksen 
elämänvaiheisiin ja ennen kaikkea 
häneltä peräisin oleviin lentäviin 
lauseisiin. Suomenkielinen luento, ei 
edellytä latinan taitoa.

Muut kielet
12981408 Kielten kulttuuriluento: 
Maailman ympäri kielten siivillä
Hiiden Opisto, Lohja, pe 17.30-19.45, 
16.4., Olli Rantala, 3 t, Ovimaksu 5 €. 
Tule mukaan pienelle mielikuvitusmat-
kalle, jonka aikana saat huomata, että 
matkustaessa voit nauttia paitsi mai-
semista, kulttuurista ja ruoasta, myös 
kielistä ympärilläsi. Suomenkielinen 
kielten kulttuuriluento kaikille kielistä 
ja matkustamisesta kiinnostuneille. 

12981410 Tukiviittomien kertaus- 
ja jatkokurssi (Perustaso/A1)
Lohjan Yhteislyseon lukio, pe 17.00-
20.15, la 10.00-15.00, 12.-13.3., Anne 
Kauppinen, 10 t, 26 €. Kertauskurssi 
kotona ja/tai työssään tukiviittomia 
tarvitseville, jotka haluavat aktivoida 
taitojaan. Opettajan materiaali, joka 
maksetaan opettajalle.

Taiteet
11031441 Kuultovärimaalaus
Anttilan koulu, Lohja, pe 18.00-20.30, 
la-su 10.00-15.00, 29.1.-7.2., Katja 
Närhi, 30 t, 51 €. Maalataan sekoitta-
matta värejä paletilla lisäämällä niitä 
asteittain maalaukseen. Kurssilla tu-
tustutaan myös temperamaalauk-
seen ja tehdään itse maalausnesteet. 
Opettaja lähettää tarvikelistan ennen 
kurssin alkua - tempera-aineet voi os-
taa myös opettajalta. n. 10 €

11031445 Maisemamaalausta 
luonnon helmassa
Hiiden Opisto, Lohja. ti-la 10.00-15.00, 
8.-12.6., Marjaana Hukkanen-Heiska-
nen, 30 t, 51 €. Rentoa maalaamista 
Museon alueella ja Aurlahden ran-
nassa. Yhteisiä teemoja vapaalla tek-
niikalla. Välineistä tarkemmat ohjeet 
sähköpostilla ennen kurssin alkua.

11031446  
Luovuus kukkaan - kesäkurssi
Hiiden Opisto, Lohja. ma-pe 10.00-
15.00 31.5.-4.6., Maija Junno, 30 t, 51 €. 
Tällä kurssilla herättelemme ja ruokim-
me luovuuttamme erilaisin kuvallisin, 
moniaistisin ja kirjallisin tehtävin. Ota 
mukaasi: muistiinpanovälineet, avoin 
mieli ja mukavat, tahroja pelkäämät-
tömät vaatteet. Kurssimaksun lisäksi 
materiaalimaksuja maks. 10e / hlö.

11031452  
Akvarellimaalaus intensiivi
Anttilan koulu, Lohja, pe 18.00-20.30, 
la 10.00-15.00, su 10.00-14.15, 19.-21.3., 
Mika Törönen, 14 t, 26 €. Akvarellimaa-
lauksen intensiivikurssi jonka aikana tu-
tustutaan märkää märälle -akvarellitek-
niikkaan ja harjoitellaan rohkeampaa 
värin ja veden käyttöä akvarellimaala-
uksessa. Omat materiaalit.

11037420  
Lasten maalaussunnuntai Suitiassa
Suitian linna, Siuntio, su 12.00-15.15, 
23.5., Tiina Ristola, 4 t, 14 €. Lasten maa-
laussunnuntai Suitian linnan pihalla ke-
väisessä luonnossa. Kurssi sopii eskari-
laisista kuudesluokkalaisiin. Materiaalit 
saa opettajalta. Ei alennuksia.

11037430 Maisemapiirustus
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la-su 10.00-15.00, 13.-21.3., Kati 
Koivula, 24 t, 37 €. Ensimmäisenä 
viikonloppuna harjoittelemme mai-
seman eri osien ja elementtien piirtä-
mistä (mm. puut, vesi ja rakennukset). 
Seuraavana viikonloppuna oppilaat 
voivat valita oman mieluisan maise-
ma-aiheensa, josta tekevät tutkiel-
maluonnoksia ja lopulta kokonaisen 
maisemapiirustuksen. Omat piirustus-
välineet ja -materiaalit.

11037423  
Maisemamaalaus sekatekniikoilla
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, pe 17.00-20.15, la-su 10.00-
16.45, 16.-18.4., Seija Sainio-Hager-
lund, 20 t, 37 €. Kurssilla keskitytään 
yhteisen teeman pohjalta paitsi mai-
seman havainnointiin ja havainnon 
siirtämiseen kankaalle vesiliukoisia 
menetelmiä yhdistämällä. Työskentely 
tapahtuu pääosin sisätiloissa materi-
aaleina mm. akryylit, vesivärit, gesso, 
tussi, erilaiset kynät, liidut, hiili, hiek-
ka ja luonnonmateriaalit. Kokeiluun 
perustuva sekatekniikkamaalaus 
soveltuu vasta-alkajista jo aiemmin 
maalausharrastuksensa aloittaneille. 
Kurssipäivät: 16.4., 17.4., 18.4.Oppi-
materiaali: Omat maalaustarvikkeet 
ja -pohjat, joitakin edullisia hankintoja 
saatetaan tehdä yhteisesti.

11037434 Ikonimaalaus intensiivi
Pitäjänkeskus, Vihti, pe 17.00-20.15, 
la-su 10.00-16.45, 19.-21.2., Tarja Ta-
rima, 20 t, 37 €. Ikonipiirtäminen ja 
kasvovaalennokset. Kurssi soveltuu 
kaikille asiasta kiinnostuneille.
Maalaustarvikkeet yms. oppilas hank-
kii itse. Vasta-alkajien on hyvä olla 
materiaaleista yhteydessä opettajaan 
ennen kurssille tuloa! Yhteystiedot 
saa Hiiden Opistolta.

Liikunta ja tanssi
21901409 Tutustu golfiin kevät
St. Laurence Golf, Lohja, ti-ke 18.00-
20.15, 4.-12.5., Reima Kaija, 12 t, 40 €. 
Kurssilla opitaan golfin perusteet ja 
saadaan tietoa mm. golfin harrasta-
misesta ja golfin terveysvaikutuksista. 
Sään mukainen varustus. Omia väli-
neitä et tarvitse. Ei alennuksia.

83011455 Kahvakuula ulkona
MerjanSportti, Lohja, ke 19.00-20.00, 
28.4.-2.6., Taina Riihimäki, 8 t, 25 €. 
MerjanSportin piha, kokoontumi-
nen ulkona. Kahvakuulatunti sisältää 
lämmittelyn, tekniikkaosion sekä sy-
keosuuden. Ota oma kuula mukaan, 
ohjaajalla myös ylimääräisiä mukana! 
Ei alennuksia.

83011457  
Tanssitaan vauvani Lohja kevät
Tanssikoulu Un Dos Tres, Lohja, ke 
10.00-11.00, 10.3.-19.5., Ilona Kauppi-
nen, 15 t, 33 €. Tunneilla vaihdellaan 
erilaisia tanssiteemoja, jolloin vauva 
voi olla rintarepussa tai kantoliinas-
sa. Lopputunti tehdään keskivartaloa 
vahvistavia Pilates-liikkeitä ja jooga-
pohjaisia venytyssarjoja sekä jalkate-
riä vahvistavaa Footbicciä. Ota vesi-
pullo ja oma alusta vauvalle mukaan. 
Ollaan paljain jaloin.

83017426 Tanssitaan vauvani 
Nummela kevät
Ilona Liikunta, Nummela, ma 10.00-
11.00, 8.2.-26.4., Ilona Kauppinen, 13 t, 
35 €. Sisältö sama kuin edellä.

83011474 Joogaten kohti kesää
Asemanpellon koulu, Lohja, ke 18.30-
20.00, 28.4.-26.5., Tuija Varsala, 10 t, 
26 €. Rauhallista hathajoogaa. Sopii 
kaikenikäisille ja -kuntoisille. Mukaan 
oma alusta.

83011492 Mindfulness kevät
Sjundeå svenska skola, Siuntio, ke 
19.00-20.30, 13.1.-14.4., Anne-Maria 
Vesalainen, 26 t, 63 €. ei alennuksia. 
Kurssilla opiskellaan tietoisen, hyväk-
syvän läsnäolon taitoa (Mindfulness) 
rennossa ilmapiirissä. Teemme myös 
keskittymis- ja hengitysharjoituksia 
liikkeen kanssa sekä lempeää joogaa, 
joka sopii kaikille. Tarvitset oman pat-
jan mukaan, suositeltavaa ottaa myös 
viltti tms. lämmintä päälle.

83011495 Äijäjooga Lohja B
Asemanpellon koulu, Lohja, ma 
16.30-18.00, 11.1.-19.4., Tarja Kum-
pulainen, 26 t, 55 €. Joogakurssi vain 
miehille. Mukaan oma alusta (ret-
kipatja, paksu pyyhe tms.) ja päälle 
joustava lämmin vaatetus.

83015413 Pusulan kahvakuula ulkona
Pusulan koulu, Pusula, ma 18.30-
19.15, 3.-31.5., Tiia Kaukovuo, 5 t, 14 €. 
Lyhyt, mutta tehokas kahvakuulatree-
ni. Liikkeet soveltuvat myös aloittele-
valle kuulailijalle. Ota mukaan oma 
kahvakuula (voit ottaa useamman jos 
sinulla on) sekä matto ja juotavaa.

83015414  
Oinolan kahvakuula ulkona
Nummen Yhtenäiskoulu, Nummi, ti 
18.30-19.15, 27.4.-25.5., Tiia Kaukovuo, 
5 t, 14 €.  Sisältö sama kuin edellä. 

83017428 Pilates-kurssi raskaana 
oleville ja synnyttäneille Nummela 
kevät
Ilona Liikunta, Nummela, ti 10.00-11.00, 
19.1.-20.4., Ilona Kauppinen, 17 t, 35 €. 
Raskaana oleville ja synnyttäneille 
ottaen huomioon äidin kehon muu-
tokset. Kurssilla käydään läpi sekä 
kehoa avaavia ja rentouttavia harjoi-
tuksia että keskivartaloa vahvistavia 
ja selkärankaa avaavia harjoituksia. 
Tunneilla ollaan vauvan ehdoilla, jos 
sinulla on vauva mukana. Vauvalle 
oma alusta mukaan.

83017439 Pilates kevätkurssi
Kenttälän sali, Peräsimentie 8, To 10.00–
11.30, 6.5.–10.6.2021, Ilona Kauppinen, 
10 t, 40,00 €, Ei alennuksia. Pilates-kurs-
silla kuunnellaan omaa kehoa, keskity-
tään hyvän lihastasapainon hallintaan 
ja kehon hyvään linjaukseen. Oma 
pyyhe tunnille mukaan.

83017441 Kahvakuula kevät
Ilona Liikunta, Nummela, ma 10.00-
11.15, 10.5.-14.6., Ilona Kauppinen, 
8 t, 20 €. Lyhyt alkulämmittely, te-
hotreeni, kevyet venyttelyt ja sitten 
lounaalle. Oma kuula mukaan, salissa 
kuulia myös lainakäyttöön. Pvm: 10.5, 
17.5, 24.5, 31.5, 7.6, 14.6

Taitoaineet

Taiteen perusopetus
11091404 ”Vaatteet on mun 
aatteet” -Kesäkurssi käsityökoulu-
laisille ja muillekin (Lohja)
Hiiden Opisto, Lohja. to 17.00-20.00, 
la-su 10.00.15.00, 22.4..-27.5., Anna-
mari Pyöriä, 30 t, 55 €. Käsityökoulun 
kesäkurssi, joka sopii muillekin kä-
sitöistä kiinnostuneille lapsille. Ala-
ikäraja 9 vuotta. Kurssilla ommellaan 
vaate ja harjoitellaan erilaisia kuvioin-
teja. Materiaalimaksu 20 € maksetaan 
kurssilla opettajalle. Kurssi torstaisin: 
info 22.4. klo 17-18.30, 29.4., 6.5., 
20.5., 27.5. klo 17-20 ja lisäksi lauan-
tai 8.5. ja 22.5. klo 10-15. Ota mukaan 
eväät, että jaksat kurssilla.

11097403 Kesäkurssi käsityö-
koululaisille ja muillekin (Vihti)
Pitäjänkeskus, Vihti, ma-pe 9.00-14.00, 
31.5.-4.6., Päivi Korkea-aho, 30 t, 51 €. 
Käsityökoulun kesäkurssi, joka sopii 
muillekin käsitöistä kiinnostuneille 
lapsille. Kurssin aikana teemme 
mosaiikista tasotöitä, esimerkiksi pei-
lin tai valokuvan kehyksiä, pannun/
kynttilänalusia tai oma-aiheisen tau-
lun. Käsityökoululaiset eivät tarvitse 
materiaaleja kurssille, muut varaavat 
10 euron tarvikerahan. Alaikäraja 9 
vuotta. Ota mukaan eväät.

Kankaankudonta
11127413 Kuvakudoskurssi B
Opistotalo, Nummela, la-su 10.00-
15.00, 6.-21.3., Soile Hovila, 24 t, 37€. 
Tutustutaan gobeliinien suunnitte-
luun, tekniikkaan ja historiaan. Val-
mistetaan oman luonnoksen pohjalta 
pieni kuvakudos kudontakehyksessä. 
Kurssipäivät 6.3., 7.3., 20.3., 21.3.

Lankatekniikat
11131407 Parsi ja paikkaa B
Anttilan koulu, Lohja, to 17.30-20.45, 
22.4., Riikka Rängman, 4 t, 14 €. Illan 
aikana opetellaan erilaisia tapoja 
parsia, paikata ja vahvistaa kuluneita 
ja reikäisiä neuleita kauniisti ja kestä-
västi. Ota mukaan rikkinäisiä tai kulu-
neita neuleita, sakset, erivärisiä lan-
koja parsimiseen sekä tylppäkärkisiä 
neuloja. Tarvikkeita saatavissa myös 
opettajalta. Ei alennuksia.

11137417 Miniryijykurssi B
Opistotalo, Nummela, la 10.00–15.00, 
27.2., Jenni Vanhanen, 6 t, 16 €. Kurs-
silla ommellaan miniryijy. Voit ottaa 
mukaan omia materiaaleja tai ostaa 
opettajalta. Miniryijypaketti (pohja, 
lasta, neulat, suunnittelupohja, 100g 
lankaa) maksaa 30€.

11137418 Sashiko-kirjonta B
Opistotalo, Nummela, ti 18.00-20.30, 
26.1.-9.2., Riikka Rängman, 9 t, 20 €. 
Tule kokeilemaan suosittua ja haus-
kaa japanilaista sashiko-kirjontaa, 
jossa helpoilla etupistoilla ommel-
laan elävää kuviopintaa, tai paikataan 
ja parsitaan kauniisti. Ota mukaan 
paikattava vaate (esim. farkut) ja 
luonnonkuituisia kangastilkkuja tai 
kangaskassi koristeltavaksi kirjailuin. 

11137419 Makramee-kurssi B Vihti
Pitäjänkeskus, Vihti, ke 18.00-20.30, la-
su 10.00-16.00, 3.-14.2., Jenni Vanha-
nen, 17 t, 32 €. Kurssilla opitaan makra-
mee-tekniikan perussolmut ja tehdään 
ensin pienempi harjoitustyö esim. 
amppeli tai avaimenperä ja sen jälkeen 
opetellaan tekemään erilaisia isompia 
töitä. Opettajalta voi ostaa materiaale-
ja. Info 3.2., kurssipäivät 13.2., 14.2.

11137422 Kehrätään lankaa
Pitäjänkeskus, Vihti, to 18.00-20.30, la-
su 10.00-16.00, 14.1.-6.2., Jaana Hakka-
rainen, 24 t, 37 €. Kurssilla opitaan villan 
käsittely alusta alkaen; karstaaminen, 
kehrääminen värttinällä ja rukilla sekä 
lankojen kertaaminen ja viimeistely. 
Voit ottaa mukaan oman rukin tai 
käyttää kurssin rukkeja. Opettajalta 
voi ostaa villaa ja värttinän. Info 14.1. 
kurssikerrat 30.1., 31.1., 13.2.

Huovutus
11151402 Felted rooster handpup-
pet workshop - Huovutetaan kukko
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-16.00, su 
11.00-17.00, 13.-14.2., Yaroslava Troynich, 
14 t, 26 €. Tule mukaan huovuttamaan 
hauska kukkoaiheinen käsinukke. Kurssi 
soveltuu kokeneelle huovuttajalle sekä 
taitavalle vasta-alkajalle. Opetuskielenä 
englanti. 

11151403 Felted tulip with mouse 
workshop - Huovutetaan tulppaa-
ni pienellä hiirellä
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-16.00, su 
11.00-17.00, 24.-25.4., Yaroslava Troynich, 
14 t, 26 €. Tule mukaan huovuttamaan 
kaunis tulppaani sorminukke hiirellä.
Kurssi soveltuu kokeneelle huovuttajalle 
sekä vasta-alkajalle. Opetuskielenä 
englanti. 

Erikoistekniikat
11161431 Kankaanpainanta ja 
kirjontatekniikat
Hiiden Opisto, Lohja, ma 17.30-20.45, 
25.1.-8.3., Kati Heikkinen, 24 t, 37 €. Luo-
daan visuaalinen tekstiili kankaanpai-
nantaa ja kirjontatekniikoita hyödyn-
täen. Tehdään kokeiluja eri tekniikoista 
ja niiden yhdistämisestä. Suunnitellaan 
ja toteutetaan visuaalinen tekstiilitai-
deteos, esim. tyynynpäällinen tai taulu, 
opittuja tekniikoita yhdistäen.

11161432  
Käsintehtyä saippuaa Lohja
Anttilan koulu, Lohja, ti 17.30-19.00, 
la 10.00-15.00, su 11.00-14.15, 
26.1.-14.2., Minna Lahti, 12 t, 26 €. 
Valmistetaan ihania ja yksilöllisiä 
saippuoita erilaisista kasviöljyistä ja 
-rasvoista, sekä käytetään halutessa 
erilaisia tuoksuja ja väriaineita Info 
26.1.Infokerralla läsnäolo välttämä-
tön. Kurssipäivät: 13.2., 14.2.

11161433 Indigo/morsinkovärjäys
Hiiden Opisto, Lohja, la-su 10.00-17.30, 
6.-7.2., Anna-Karoliina Tetri, 18 t, 32 €. 
Kurssilla kokeilemme kahta eri sinisen 
värin lähdettä: kotimaista morsin-
kojauhetta sekä ulkomaista indigoa. 
Materiaalimaksu n. 15-20 € maksetaan 
opettajalle. Tarvikeluettelo toimite-
taan sähköpostiin ennen kurssia.

11161434  
Kalannahan parkintakurssi
Hiiden Opisto, Lohja. pe 18.00-20.30, 
la-su 10.00-15.00, 12.-14.2., Reija Ran-
tanen, 15 t, 32 €. Kurssilla parkitsemme 
kalojen nahkoja luonnonmukaisin, pe-
rinteisin menetelmin luonnon rasvoilla. 



11161435 Kesä- ja juhlahattukurssi
Hiiden Opisto, Lohja, pe 17.30-20.00, 
pe 17.30-20.45, 19.2.-16.4., Jonna Mä-
kiviita, 23 t, 37,00 €. Kurssilla voi val-
mistaa kesähatun, juhliin päähineen/
hiuskoristeen tai näyttävän hatun 
naamiaisiin. Ensimmäisellä kerralla 
19.2. päätetään tilattavat materiaalit, 
minkä vuoksi läsnäolo välttämätöntä. 
Ota mukaan muistiinpanovälineet ja 
mittanauha. 

11161438 Mixed media -tekstiili-
kollaasikokeilut
Hiiden Opisto, Lohja, ma 17.30-20.00, 
12.4.-10.5., Annamari Pyöriä, 15 t, 32 €. 
Tutustutaan kuvansiirtoon kankaal-
le, paperikankaan valmistukseen ja 
decoupage-tekniikkaan. Tarvikelista 
toimitetaan sähköpostilla osallistujille.

11161436  
Perhonsidontakurssi B, jatkokurssi
Hiiden Opisto, Lohja, pe 18.00-20.30, 
la-su 10.00-16.00, 5.3.-10.4., Mika Hakka-
rainen, 24 t, 37 €. Kurssilla syvennymme 
kolmen päivän aikana uppoperhojen, 
pintaperhojen ja streemereiden sidon-
nan tekniikoihin ja tutustumme tarkem-
min käytettäviin materiaaleihin. Mate-
riaalimaksu 30€ maksetaan opettajalle. 
Info 5.3, kurssikerrat 27.3., 28.3., 10.4.

11161437  
Käsityöpakohuone -työpaja
Hiiden Opisto, Lohja. la 10.00-16.00, 
3.4., Annamari Pyöriä, 7 t, 20 €. Tule 
luomaan yhdessä käsityöaiheinen 
pakopeli. 

11161439  
Kasvivärjäyksen peruskurssi
Hiiden Opisto, Lohja, pe 18.00-21.15, 
la-su 10.00-16.45, 14.-16.5., Anna-Ka-
roliina Tetri, 20 t, 37 €. Kurssilla opit 
lankojen purettamisen, väriliemen 
keiton, värjäämisen ja huuhtelut. Opit 
tuntemaan eri värikasveja. Väri- ja pu-
retusmateriaalikulut 10-15 € makse-
taan opettajalle. Tarvikeluettelo toi-
mitetaan ennen kurssia sähköpostiin.

11161440 Mosaiikki kesäkurssi
Hiiden Opisto, ma-pe 10.00-15.00, 
20.5.-11.6., Päivi Korkea-aho, 33 t, 51€. 
Mosaiikkitaidetta ja -patsaita ulos ja si-
sätiloihin. Info- ja suunnittelukerta 20.5., 
kurssipäivät 7.6., 8.6., 9.6., 10.6., 11.6.

11167415 Kierrätyspunontaa 
kahvipusseista ja muista materiaa-
leista (Vihti)
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ti 18.00-20.30, 19.1.-13.4., Maarit 
Rautio, 36 t, 55 €. Punotaan kahvipus-
seista, tapeteista tai muista taitelta-
vasta kierrätysmateriaaleista tuotteita. 
Mukaan tarvitset kierrätysmateriaalin 
lisäksi: sakset, viivaimen, kynän, puris-
timia ja lahjapaperinarua.

11167416 Veistoksia ja koristeita 
puutarhaan -kesäkurssi
Pitäjänkeskus, Vihti, to 18.00-20.30, 
ma-to 10.00-15.00, 15.4.-10.6.2, Maarit 
Rautio, 27 t, 43 €. Muotoillaan metalli-
langasta ja verkosta hahmoja. Hahmot 
päällystetään kankailla, joka kovete-
taan massalla. Massan kilohinta on 
noin 20 €. Infokerta 15.4. klo 18-20.30.

Korukurssit ja  
helmityöt
11177408 Solmeillaan ja punotaan B
Opistotalo, Nummela, pe 18.00-19.30, 
la-su 10.00-16.00, 22.1.-7.2., Satu 
Ruokamo, 16 t, 32 €. Kurssilla opitaan 
makramee-solmuja sekä japanilaista 
kumihimo-punontaa. Info 22.1., kurs-
sipäivät 6.2., 7.2.

11177409 Tinalankakoristeita  
pikkulaukkuihin ja -pussukoihin B
Opistotalo, Nummela, ma 17.30-20.00, 
la-su 10.00-16.00, 25.1.-14.2., Helena 
Ponkala, 17 t, 32 €. Kurssilla valmiste-
taan nahasta, huovasta tai kankaasta 
käsin ompelemalla helpohko pieni 
laukku tai pussukka, jonka koriste-
lussa käytetään saamenkäsitöistä 
tuttua tinalankakirjonta tekniikkaa 
sekä erilaisia tinalankapalmikointeja 
ja -punoksia. Info 25.1., kurssipäivät 
13.2., 14.2. Opettajalta voi ostaa ma-
teriaaleja käteismaksulla. 

Entisöinti ja verhoilu
11197403  
Entisöinti ja verhoilu, kesäkurssi
Luksia, Nummela, ma-pe 9.00-15.00, 
19.5.-4.6., Marita Mäkelä, 38 t, 55 €. Ver-
hoilun ja entisöinnin perustekniikoita. 
Entisöidään oma esine (pikku tuoli, 
pieni lepotuoli, lipasto tms.). Mukaan 
muistiinpanovälineet, materiaalit ja 
työvälineet. Info 19.5. klo 17.30-20.00 
Opettajalta voi ostaa verhoilutarvikkei-
ta. Kurssipäivät: ma-pe 31.5.-4.6. Kurssi-
laisten alaikäraja 16v. Ei alennuksia.

Kivenhionta ja  
hopetyöt
11221406 Hopeaketju ja hopeatyö 
intensiivikurssi Lohja
Harjun koulu, la-su 10.00-16.45, 6.-14.3., 
Marko Poikola, 32 t, 51 €. Hopeaketju-
jen ja korujen tekoa langasta ja levystä 
perinteisin menetelmin (sahausta, vii-
lausta, takomista ym. hopean työstöä) 
esim. sormuksia ja riipuksia. Opettajalta 
voi ostaa hopean. Tarvike- ja työkalu-
maksu 10 €. Kurssipäivät:6.3., 7.3., 13.3., 
14.3. Ei alennuksia.

11227406 Hopeaketju ja hopeatyö 
intensiivikurssi Vihti
Pitäjänkeskus, Vihti, la-su 10.00-16.45, 
23.-31.1., Ari Vuorela, 32 t, 51 €. Sisältö 
sama kuin edellä. Tarvike- ja työkalu-
maksu 10 €. Kurssipäivät: 23.1., 24.1., 
30.1., 31.1. Ei alennuksia.

11221407 Hopeatöiden kevään 
jatkokurssi Lohja
Toimipaikka avoin, la-su 10.00-16.45, 
20.3.-25.4.2021, Ari Vuorela, 32 t, 51 €. 
Erilaisten hopeaketjujen ja -korujen val-
mistusta levystä ja langasta perinteisin 
käsityötekniikoin. Kurssi sopii hopea-
työn perusteet osaaville. Tarvike- ja työ-
kalumaksu 10 €. Ei alennuksia. Kurssipäi-
vät 20.3., 21.3., 24.4., 25.4.

11227407  
Kierrätyshopeakurssi Vihti
Pitäjänkeskus, Vihti, la-su 10.00-16.00, 
13.-14.2, Juhani Juva, 14 t, 26 €. Kier-
rätetään lusikka tai haarukka ideoiden 
siitä koru itselle tai lahjaksi. Materiaalia 
voi ostaa opettajalta. Tarvikemaksu 
10€. Ei alennuksia.

Ompelu ja  
pukeutuminen
11251427 Kaavat omilla mitoilla B
Sjundeå svenska skola, Siuntio, ti 
18.00-20.30, 19.1.-16.3., Annamari 
Pyöriä, 24 t, 37 €. Piirretään perus-
kaavat omilla mitoilla ja opitaan 
muokkaamaan niitä tarpeen mukaan.  
Ensimmäisellä kerralla mukaan muis-
tiinpanovälineet, mittanauha, pitkä 
viivain ja mittasuhdeviivain.

11251429 Ompelukoneen 
 / Saumurin huolto 
Hiiden Opisto, Lohja, la 10.00-14.15, 
9.1., Maarit Rautio, 5 t, 16 €. Löytyykö 
kotoa ompelukone, jonka huolto on 
jäänyt tekemättä? Tai et vielä tunne 
koneesi toimintoja. Ota kone, virtajoh-
to, käyttöohje, koneen tarvikelaatikko, 
langat ja kangasta mukaasi.

11251433 Saumuri tutuksi B
Hiiden Opisto, Lohja, la-su 10.00-14.15, 
16.-17.1., Päivi Sassi, 10 t, 26 €. Viikon-
loppukurssilla tutustumme monipuo-
lisesti saumurin käyttömahdollisuuk-
siin. Ota mukaasi erilaisia kankaita, 
joille voimme tehdä ompeluharjoituk-
sia. Kurssilla ehdit myös ommella hel-
pon t-paidan tai trikoohousut. Tarvit-
set mukaan tuotteen ompelua varten 
trikookangasta, resoria, framilon -ku-
minauhaa ja kuminauhaa. Voit ottaa 
kurssille mukaan oman koneesi.

11251435 Saumurin käytön 
 jatkokurssi B
Hiiden Opisto, Lohja. la-su 10.00-
14.15, 6.-7.3., Päivi Sassi, 10 t, 26 €. 
Jatkokurssilla syvennymme saumu-
rin käyttöön ja harjoittelemme mm. 
rullapäärmeen käyttöä. Ota mukaasi 
erilaisia kankaita, joille voimme tehdä 
ompeluharjoituksia. Kurssilla ehdit 
myös ommella itsellesi. Tarvitset mu-
kaan trikookangasta, resoria, framilon 
-kuminauhaa ja kuminauhaa. Voit ot-
taa kurssille mukaan oman koneesi.

11251437 Laukkukurssi C
Anttilan koulu, Lohja, pe 18.00-20.30, la-
su 10.00-16.00, 12.-28.3., Satu Ruokamo, 
17 t, 32 €. Ommellaan kasseja, laukkuja 
ja kukkaroita. Ota infoon mukaan kaava-
paperia. Info 12.3., kurssipäivät: 27.3., 28.3.

11257422 Laukkukurssi B
Opistotalo, Nummela, pe 18.00-20.30, 
la-su 10.00-16.00, 19.2.-14.3., Satu Ruo-
kamo, 17 t, 32 €. Sisältö sama kuin edel-
lä. Ota infoon mukaan kaavapaperia. 
Info 19.2., kurssipäivät: 13.3., 14.3.

11251438 Kestopusseja ja  
mehiläisvahakääreitä B
Hiiden Opisto, Lohja, la 10.00-15.00, 
20.3., Riikka Rängman, 6 t, 16 €. Val-
mistetaan vaihtoehtoja muovikasseil-
le, -pusseille ja kelmuille. Ota mukaan 
vanhoja valoverhoja, vahvoja kankaita 
ostoskasseihin, ohuita kuluneita tyy-
nyliinoja, lakanoita tai kankaisia nenä-
liinoja, ompeluvälineitä (sakset, mitta-
nauha, nuppineuloja). Tarvikkeita voi 
ostaa myös opettajalta.

11251439 Ompele naamiaisasu
Hiiden Opisto, Lohja, ma 17.30-20.45, 
la 10.00-16.00, 18.1.-7.2., Kati Heikki-
nen, 32 t, 51 €. Suunnitellaan ja om-
mellaan naamiaisasu aikuiselle tai lap-
selle. Info 18.1., jolloin suunnitellaan 
asuja ja mietitään kankaita sekä kaa-
voja. Kurssipäivät 30.1.,31.1., 6.2., 7.2.

11251440 Vaatteiden tuunaus 
-jatkokurssi
Hiiden Opisto, Lohja, la 9.45-16.40, su 
11.15-17.30, 23.1.-13.3., Aija Rouhiainen, 
32 t, 51 €. Kurssilla syvennetään tuunaus-
taitoja ja voidaan tehdä jo monimutkai-
sempiakin vaatteita. Kurssi tarkoitettu 
peruskurssin jo aiemmin käyneille. Kurs-
sipäivät: 23.1., 13.2., 14.2., 13.3.

11257424 Boro-kirjonnalla laukku
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, pe 18.00-19.30, la-su 10.00-15.00, 
5.-21.3., Maarit Rautio, 14 t, 26 €. Bo-
ro-kirjonta on japanilainen ompelutek-
niikka, jolla koristellaan, vahvistetaan ja 
paikataan ompeluksia. Kurssilla kootaan 
laukkulukon koosta riippuva kangas, joka 
tikataan valmiiksi ennen varsinaisen lau-
kun ompelua. Infokerta 5.3. klo 18-19.00.

11257425 Ommellaan nahkaa 
(ompelun jatkokurssi)
Opistotalo, Nummela, ti 13.00-16.15, 
20.4.-25.5., Maarit Rautio, 24 t, 37 €. 
Kurssi on tarkoitettu henkilöille joilla 
on kokemusta ompelusta. Käytetään 
kierrätysnahkaa tai tehdään materi-
aalista yhteistilaus. 

11257426 Kesävaatteiden ompelu A
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ma 17.30-20.45, 3.-31.5., Päivi 
Sassi, 20 t, 37 €. Ommellaan kesävaat-
teita valmiskaavoista. Kurssi sopii niin 
vasta-alkajalle kuin jo pidemmälle 
ehtineelle ompelijallekin.

11257427 Kesävaatteiden ompelu B
Opistotalo, Nummela, ke 9.30-12.45, 
28.4.-26.5., Annamari Pyöriä, 20 t, 37 €. 
Sisältö sama kuin edellä. 

11251441 Kesävaatteiden ompelu C
Hiiden Opisto, Lohja, ke 17.30-20.45, 
28.4.-26.5., Päivi Sassi, 20 t, 37 €. Sisäl-
tö sama kuin edellä. 

11257428 Ommellaan lapsen  
kanssa -perhekurssi Nummela
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la-su 10.00-14.15, 13.-14.3., Päivi 
Sassi, 10 t, 26 €. Mukava yhteinen om-
pelukurssi lapselle ja vanhemmalla, 
joilla on molemmilla jo jonkin verran 
kokemusta ompelemisesta. Kurssilla 
ommellaan ompelukoneella ja opi-
taan käyttämään erilaisia ompeleita. 
Kurssille tarvitset ompelun pienväli-
neet ja materiaalit tuotteeseen. Ota 
mukaan myös eväät, välissä lounas-
tauko. Myös lasten tulee ilmoittautua.

Kotitalous
81021416 Kastikekurssi
Anttilan koulu, Lohja, ti 17.00-21.15, 
9.2., Tiina Peräkylä, 5 t, 26 €. Tule kans-
samme tutustumaan erilaisiin kastik-
keisiin, niiden tekotapoihin ja minkä 
kanssa tekemämme kastikkeet sopi-
vat. Teemme niin kylmiä kuin lämpi-
miä tarjottavia. Raaka-ainemaksu 10 € 
sisältyy kurssimaksuun.

81021417 Herrasmiehet keittiössä
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-15.00, 
6.3., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Yhden 
päivän aikana sukellamme erilaisten 
arkiruokien saloihin ja teemme niis-
tä hieman juhlavampia. Raaka-aine-
maksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

81021418  
Makuja maakunnista: Karjala
Anttilan koulu, Lohja, su 10.00-15.00, 
7.3., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Tule tutus-
tumaan mitä muuta karjalainen ruoka 
on kuin paistia ja piirakoita? Raaka-ai-
nemaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

81021419 Makumatka maailman 
ympäri: Italia
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-15.00, 
20.3., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Italialai-
set ovat perhekeskeistä kansaa. Tämän 
vuoksi myös mekin kokoonnumme 
yhteisen pöydän ääreen ja nautimme 
tekemäämme ruokaa pitkään ja har-
taasti. Joten Buon Appetiti! Raaka-ai-
nemaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

81021420 Makumatka maailman 
ympäri: Korea
Anttilan koulu, Lohja, la 10.00-15.00, 
10.4., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Korealainen 
ruoka on hyväntuoksuista, mausteista ja 
tukevaa. Tule sinäkin tutustumaan tuli-
seen ja tuhtiin ruokaan. Raaka-ainemak-
su 12 € sisältyy kurssimaksuun.
81021421 Juhlaruokakurssi
Anttilan koulu, la 10.00-15.00, 24.4., 
Tiina Peräkylä, 6 t, 26 €. Luomme help-
poja, mutta näyttäviä juhlaruokia, 
unohtamatta kaunista kattausta eri-
laisista materiaaleista. Raaka-aine-
maksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.

81021422 Villivihannekset tutuksi
Muijalan koulu, Lohja, ti 17.30-20.45, 
18.5., Riikka Rängman, 4 t, 24 €. Ei 
alennuksia. Opetellaan tunnistamaan 
yleisimmät syötävät villivihannekset 
aidoilla kasvupaikoilla, sekä tutustu-
taan niiden hyvää tekeviin ominai-
suuksiin ja käyttöön ruuanlaitossa. 
Tarjolla pieniä maistiaisia. Säänmu-
kainen varustus. Materiaalimaksu 10€ 
maksetaan opettajalle.

81027414 Maukasta kasviksista
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-14.15, 16.1., Tiina Perä-
kylä, 5 t, 26 €. Tule opettelemaan miten 
voit helposti korvata lihan ruokavalios-
sasi, mitä voi tarkoittaa mifu, quorm, 
tofu ja härkis. Kurssilla myös muutama 
vegaaninenkin ruokaohje. Raaka-aine-
maksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.

81027415 Makumatka maailman 
ympäri: Venäjä
 Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, su 10.00-15.00, 17.1., Tiina Perä-
kylä, 6 t, 28 €. Tule tutustumaan Ku-
lebjaka -kalapiiraaseen, Vorschmack 
-alkuruokaan, Stroganov -lihahöys-
töön sekä Syrnikki -rahkalettujen 
maailmaan. Raaka-ainemaksu 12 € 
sisältyy kurssimaksuun.

81027416 Makumatka maailman 
ympäri: Japani
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-15.00, 13.2., Tiina Perä-
kylä, 6 t, 28 €. Tule kansamme tutustu-
maan Japanilaisen keittiön saloihin. 
Raaka-ainemaksu 12 € sisältyy kurs-
simaksuun.

81027417 Makuja maakunnista: 
Rannikkoseutu
Vihdin yhteiskoulu, Nummela, su 10.00-
15.00, 18.4., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Tule 
kanssamme valmistamaan perinteiset 
pohjalaiset pidot. Raaka-ainemaksu 
12 € sisältyy kurssimaksuun.

81061409 Leivotaan pullaa
Anttilan koulu, Lohja, ti 17.00-21.15, 
2.2., Tiina Peräkylä, 5 t, 24 €. Kurssilla 
on tarkoitus käydä peruspullataiki-
nan kimppuun ja tehdä peruspullan 
lisäksi monia uusia variaatioita ma-
kua ja muotoa hyödyntäen. Raaka-ai-
nemaksu 8 € sisältyy kurssimaksuun.

  VAPAA PÄÄSY, TERVETULOA!

81061410 Raakakakut
Anttilan koulu, Lohja, su 10.00-15.00, 
21.3., Tiina Peräkylä, 6 t, 31 €. R Raaka-
kakku on aina gluteeniton ja maidoton 
ja useimmiten vegaaneille sopiva. Tule 
sinäkin tutustumaan erilaisten raaka-
kakkujen valmistukseen ja valitsemaan 
maun perusteella suosikkisi. Raaka-ai-
nemaksu 15 € sisältyy kurssimaksuun.

81061411 Voileipäkakut
Anttilan koulu, su 10.00-15.00, 11.4., 
Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. Päivän aikana 
teemme erilaisia ja erimuotoisia kakkuja 
ja opettelemme tämän hetken muoti-il-
miöt voileipäkakkujen osalta. Raaka-ai-
nemaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

81067404 Perhekurssi:  
Mokkapalaa ja sen variaatioita B
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-14.15, 30.1., Tiina Perä-
kylä, 5 t, 24 €. Tule tutustumaan kai-
kille perheille tuttuun mokkapalaan 
ja sen muunnoksiin. Raaka-ainemak-
su 8,00 €/hlö sisältyy kurssimaksuun. 
Myös lasten tulee ilmoittautua.

81067406 Perhekurssi: Näkkileivät
Vihdin yhteiskoulu, Vihti, ti 17.00-
20.15, 12.1., Tiina Peräkylä, 4 t, 20 €. 
Tulkaa yhdessä lapsesi kanssa opette-
lemaan superhelppojen näkkileipien 
tekoa. Näkkileipien lisäksi tehdään 
muutama hyvä levite lisukkeeksi. 
Raaka-ainemaksu 6,00 € / hlö sisältyy 
kurssimaksuun. Myös lasten tulee il-
moittautua. Ei alennuksia.

81067410 Helmikuun herkut
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, la 10.00-15.00, 13.2., Tiina Pe-
räkylä, 6 t, 26 €. Helmikuu on oikea 
ruokajuhlakuukausi: Made aika, 
Runebergin päivä, laskiainen, ystä-
vänpäivä, kalevalanpäivä. Ja me pu-
reudumme näihin perinteisiin, mutta 
hieman tuomme uusia, hauskoja tvis-
tejä totuttuihin resepteihin. Raaka-ai-
nemaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun.

81067411 Täytekakut
Vihdin yhteiskoulu, Vihti, la 10.00-
15.00, 17.4., Tiina Peräkylä, 6 t, 28 €. 
Sukelletaan yhdessä erilaisten täyte-
kakkujen maailmaan. Teemme päi-
vän aikana sekä sokerikakkupohjai-
sia, että ilman uunia valmistettavia 
juustokakkuja. Haetaan uusia ideoita 
ja trendejä kevään juhliin. Raaka-ai-
nemaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

81067412  
Kakun koristeet sokerimassasta B
Kuoppanummen koulukeskus, Numme-
la, ma 17.30-20.45, 22.-29.3., Jenni Syl-
berg-Kujanpää, 8 t, 37 €. Valmis-tamme 
kurssilla erilaisia sokerimassakoristeita. 
Tutustumme sokerimassan käsittelyyn, 
eri tekniikkoihin ja sokerimassatyöväli-
neisiin. Ota oma laatikko mukaan koris-
teiden kuljettamiseen. Raaka-ainemak-
su 17 € sisältyy kurssimaksuun.

Vesiliikenne
51021403 Rannikkomerenkulku A
Anttilan koulu, Lohja, to 18.00-20.30, 
14.1.-22.4., Arto Sjöholm, 39 t, 84 €. 
Materiaalimaksuja. Kurssi tähtää 
Suomen Navigaatioliiton rannikko-
laivurin tutkinnon suorittamiseen. 
Edellyttää tietomäärää saaristolaivu-
rikurssista. Saaristolaivurikurssilaiset 
etusijalla, vapautuvia paikkoja voi 
tiedustella toimistosta.

51027402 Rannikkomerenkulku B
Kuoppanummen koulukeskus, Num-
mela, ti 18.00-20.30, 12.1.-13.4., Arto Sjö-
holm, 39 t, 84 €. Sisältö sama kuin edellä. 

NÄYTTELYT
TUOHI- JA PAJUTYÖNÄYTTELY, Lohjan pääkirjasto, 1.-30.4.

KÄDENTAITOJEN KEVÄTNÄYTTELY, Lohjan pääkirjasto, 1.4.-15.4.

KARJALOHJAN KUVATAIDENÄYTTELY, Karjalohjan kirjasto, 2.-30.4.

TAIDEAINEIDEN KEVÄTNÄYTTELY, Lohjan pääkirjasto, 17.-30.4.

KOKEELLINEN SEKATEKNIIKKAMAALAUS, Lohjan pääkirjasto, 4.-28.5.

VIHDIN KUVATAIDENÄYTTELY, Vihdin pääkirjasto, 5.-25.5.

KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN PÄÄTTÖTYÖNÄYTTELY
Vihdin pääkirjasto. 1.-14.6.

SEURAA MEITÄ MYÖS SOMESSA!


