
Vanajaveden opiston kurssit lukiolaisille LV 2020-2021  
 
Huom. Punaisella merkittyjä kursseja ei tuntimäärän perusteella hyväksi lueta 
lukiokursseiksi. 

  

Kielet  

1. Italia  
1208101 Italian alkeet   
Ke 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
9.9.–9.12. ja 13.1.–14.4., 52 t, 90 €  
Aloituspaketti kielen perusrakenteita, matkailijan kohtaamia asioimistilanteita, 
italialaista elämänmenoa ja kulttuuria. Oppikirja Bella vista 1.  
  
1208102 Passi ja hammasharja–italia, kevät  
La 10.30–12.45, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
6.2.–20.2., 9 t, 42 €  
Kurssi tutustuttaa sinut nopeasti ja tehokkaasti italian kielen alkeisiin. 
Keskitymme niihin puhetilanteiniin, joita matkailija yleensä kohtaa. 
"Quanto costa?","Un espresso, per favore.." Opettaja toimittaa materiaalin, 
joka sisältyy kurssimaksuun.  
  
1208103 Italia 2  
Ti 18.15–19.45, Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio  
8.9.–8.12. ja 12.1.–13.4., 52 t, 90 €  
Aloituspaketti kielen perusrakenteita, matkailijan kohtaamia asioimistilanteita, 
italialaista elämänmenoa ja kulttuuria. Oppikirja Bella vista 1. Jatkamme 
kpl:sta 7.  
  
1208104 Come stai?–italia 3  
Ma 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio  
7.9.–7.12. ja 11.1.–12.4., 50 t, 90 €  
Aloituspaketti kielen perusrakenteita, matkailijan kohtaamia asioimistilanteita, 
italialaista elämänmenoa ja kulttuuria. Oppikirja Bella vista 1. Jatkamme 
kpl:sta 10.  
  
1208105 La Vita in Diretta, verkkokurssi  
Ke 17–18.30, Verkkokurssi, ei lähitapaamisia  
9.9.–2.12. ja 13.1.–14.4., 50 t, 90 €  
Italian verkkokurssi Teams-ympäristössä. Aluksi kertaamme kieliopista 
verbin taivutus preesensissä, prepositiot ja pronominit. Oppimateriaalista 
sovitaan opiskelijoiden kanssa. Kurssi sopii 2-3 vuotta italiaa 
opiskelleille kertaukseksi ja puhekielen aktivoimiseksi.  
  
1208106 Italia 4  
To 17.15–18.45, Jaakonkatu 28, lk. 1505  
10.9.–10.12. ja 14.1.–15.4., 50 t, 90 €  



Jatkamme kielen perusrakenteiden opiskelua, harjoittelemme arkisia 
asioimistilanteita ja tutustumme italialaiseen elämänmenoon, Oppikirja 
Bella vista 2 alkaa. .  
  
1208107 Italia 7, maanantai  
Ma 18.45–20.15, Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio  
7.9.–7.12. ja 11.1.–12.4., 50 t, 90 €  
Italian kielen opiskelu jatkuu. Kurssi sinulle, joka joskus olet opiskellut italiaa 
ja haluat jatkaa tämän mielenkiintoisen kielen ja kulttuurin 
kanssa. Benvenuto! Oppikirja Bella vista 2, kpl:sta 9 alkaen.  
  
1208108 Italia 8, torstai  
To 19–20.30, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
10.9.–10.12. ja 14.1.–15.4., 50 t, 90 €  
Jatkamme kiehtovan italian kielen opiskelua.Kurssi sopii myös sinulle, joka 
joskus olet aloittanut italian, jättänyt sen ja haluat palata innostavan italian 
pariin. Oppikirja Bella vista 2, kpl:sta 10 alkaen. CI vediamo!  
  
1208109 ITALIANO per passione A –Italiaa päivällä  
Ma 12–13.30, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
7.9.–7.12. ja 11.1.–12.4., 50 t, 90 €  
Sinulle, joka joskus olet aloittanut italian, jättänyt sen ja haluat palata 
innostavan italian kielen ja kulttuurin pariin. Oppikirja ITALIANO 
per passione (Finn Lectura)  
  
1208110 ITALIANO per passione B–Italia 9  
Pe 14.10–15.40, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
11.9.–11.12. ja 15.1.–16.4., 50 t, 90 €  
Italian taidot karttuvat edelleen. Oppimateriaalina ITALIANO per passione, 
jonka tekstit vievät opiskelijan monipuoliselle matkalle 
kieleen, kulttuuriin,historiaan ja nykypäivään. Oppikirja sijoittuu taitotasolle 
B1.  
  

2. Japani  
1298101 Japanin alkeet  
Ke 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1505  
9.9.–2.12. ja 13.1.–31.3., 46 t, 85 €  
Tutustumme japanin kieleen sekä kulttuuriin. Oppikirja Michi–Tie japanin 
kieleen.  
  
1298102 Japanin jatkokurssi  
Ke 18.45–20.15, Jaakonkatu 28, lk. 1505  
9.9.–2.12. ja 13.1.–24.3., 44 t, 80 €  
Syvennämme tietoja japanin kielestä ja kulttuurista. Kurssi sopii jatkoksi 
alkeet opiskelleille. Oppikirja Michi–Tie japanin kieleen.  

  

3. Kiina  
1298103 Kiinankielen alkeet  
Ke 18.35–20.05, Tavastia, G-rak. lk. 136  



9.9.–2.12. ja 13.1.–14.4., 50 t, 122 €  
Tervetuloa opiskelemaan kiinan kieltä ja kiehtovaa kuttuuria. Kieli on 
mainettaan helpompi oppia! Oppikirja: Chi le ma?  
  
1298104 Kiinan alkeita: kolmas vuosi  
Ti 18.35–20.05, Tavastia, G-rak. lk. 136  
8.9.–1.12. ja 12.1.–13.4., 50 t, 122 €  
Jatkamme matkaa Kiinan kieleen ja kulttuuriin, aiheina mm. ruoka, ostokset 
ja kaupungissa liikkuminen. Aloitamme tehokkaalla kertauksella. Oppikirja 
on Zou ba, josta jatkamme kappaleesta 9. Pienryhmä  
  
1298105 Kiinan jatkokurssi  
Ti 17–18.30, Tavastia, G-rak. lk. 136  
8.9.–1.12. ja 12.1.–13.4., 50 t, 122 €  
Matka kiinan kieleen ja kulttuuriin jatkuu oppikirjalla, jossa paljon 
puheharjoituksia ja tietoa Kiinan kuttuurista. Oppikirja: Discover China 2 
(vihreä) Student’s book . Pienryhmä.  

4. Viro  
1298109 Viro 1  
Ma 18.40–20.10, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
7.9.–30.11. ja 11.1.–12.4., 48 t, 85 €  
Tere, lähde matkalle viron kielen maailmaan! Opiskelemme kielen alkeita 
mukavassa ympäristössä ilman suorituspaineita. Oppikirja: 
Saame tuttavaks.  
  
1298110 Viro 2  
Ma 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
7.9.–30.11. ja 11.1.–12.4., 48 t, 85 €  
Sukellus viron kieleen jatkuu. Kertaamme jo opittua ja opettelemme mm. 
ostoksilla, kylpylässä ja hotellissa asiointia. Laajennamme sanavarastoa ja 
harjoittelemme erilaisia asiointitilanteita, mm. lääkärissä ja 
autonvuokrauksessa käyntiä sekä silmälasien tilaamista. Oppikirja Viroa 
matkailijoille kpl 7-.  
  
1298111 Tule julgesti! Viro 4  
Ti 18.40–20.10, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
8.9.–1.12. ja 11.1.–13.4., 50 t, 90 €  
Mukavaa, käytännönläheistä viron kielen opiskelua muutaman vuoden 
pohjalta. Talven kuluessa opiskelemme paljon uutta unohtamatta kerrata 
opittua. Oppikirja: Meie keelesild kpl 9-.  
  
1298112 Hakkame pihta! – Rennosti viroa aamupäivällä 5  
Pe 10.50–12.20, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
11.9.–4.12. ja 15.1.–16.4., 48 t, 115 €  
Käytännön läheistä viron kielen opiskelua muutaman vuoden pohjalta. 
Teemme runsaasti asiointitilanteita pareittain ja pienryhmissä. Monia tehtäviä 
voimme harjoitella myös verkossa. Oppikirja Lugemik Mall Pesti. Pienryhmä  
  
1298113 Julget pealehakkamist!–Viro 7  
Ti 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1506  



8.9.–1.12. ja 12.1.–13.4., 50 t, 122 €  
Sinulle, joka haluat päästä kielen osaamisessa pintaa syvemmälle. 
Kertaamme mm. käsiteltyjä rakenteita, aihepiirejä ja keskeistä; 
sanastoa. Aiheeit liittyvät jokapäiväiiseen elämään. Oppikirjasta 
K nagu Kihnu kpl 8-. Pienryhmä.  
  
1298115 Ava uksed!–useamman vuoden kieltä opiskelleille  
Pe 12.25–13.55, Jaakonkatu 28, lk. 1561  
11.9.–4.12. ja 15.1.–16.4., 48 t, 115 €  
Sobib õppijatele, kes soovivad varem õpitu kordamist ja kellele grammatika p
õhireeglid on juba teada. Kursusel vestleme erinevatel teemadel, kirjutame lü
hikesi tekste, kordame grammatikat 
ja laiendame sõnavara. Õpik K nagu Kinhu. Pienryhmä.  
  
1298401 Viron alkeet lyhyesti, Turenki  
To 18.35–20.05, Turenki, Koljalantie 7, B-rak. teorialuokka B27  
24.9.–29.10., 10 t, 49 €  
Tule huvitavale reisile! Kurssi tutustuttaa sinut nopeasti ja tehokkaasti viron 
kielen alkeisiin. Keskitymme niihin puhetilanteisiin, joita matkailija yleensä 
kohtaa. Opettaja toimittaa materiaalin, joka sisältyy kurssimaksuun. Monia 
tehtäviä voimme harjoitella myös verkossa.  
  
1298501 Viron alkeet lyhyesti, Hattula  
To 18.35–20.05, Parolan yhteiskoulu ja lukio, lk. 27  
5.11.–3.12., 10 t, 49 €  
Tule huvitavale reisile! Kurssi tutustuttaa sinut nopeasti ja tehokkaasti viron 
kielen alkeisiin. Keskitymme niihin puhetilanteisiin, joita matkailija yleensä 
kohtaa. Opettaja toimittaa materiaalin, joka sisältyy kurssimaksuun. Monia 
tehtäviä voimme harjoitella myös verkossa.  
 

5. Portugali  
1298107 Portugalin alkeiskurssi  
To 17–18.30, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
10.9.–3.12. ja 14.1.–8.4., 46 t, 115 €  
Portugalin alkeiskurssi, sopii sekä matkailijoille että kielestä ja kulttuurista 
muuten kiinnostuneille. Kurssikirja Tudo bem 1. Pienryhmä.  
  
1298108 Portugalin jatko  
To 18.35–20.05, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
10.9.–3.12. ja 14.1.–8.4., 46 t, 115 €  
Portugalin kurssi kieltä jo hieman osaaville. Sopii sekä matkailijoille että 
muuten kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille. Oppikirja Ingalsuo, 
Tommi: Tudo bem 2. Pienryhmä.  

6.   
Abikurssit k2021 ylioppilastutkinto  

1. Matematiikka  
a. Pitkä matematiikka  
b. Lyhyt matematiikka  



2. Englanti  
3. Ruotsi  
4. Reaaliaineet  
 

Muut kurssit  
 

Hyvinvointi  
   

1310102 Opi rentoutumaan -verkkokurssi  
Verkkokurssi, ei lähitapaamisia  
21.9.–2.11., 6 t, 37 €  
Rentoutumalla voit lisätä hyvinvointiasi monin tavoin? Kurssilla opettelemme 
rentoutumaan hengitysharjoitusten, lihasrentoutusten, tarinamatkojen ja 
tietoisuusharjoitusten avulla. Jokaisella on mahdollisuus löytää oma 
miellyttävä tapansa. Saat sähköpostiisi materiaalit joka viikko. Joka viikko on 
uusi teema ja uudet tavoitteet. Jaamme kokemuksia keskustelemalla 
ilmaisella padlet-pohjalla. Ohjaajan tuki on tarjolla koko 6-viikkoisen kurssin 
ajan.  
  
1310103 Alexander-tekniikka  
La 10–17, Su 9–16, Jaakonkatu 28, lk. 1560  
24.10.–25.10., 16 t, 50 €  
Tervetuloa matkalle kohti kevyempää itsen käyttöä. Turha jännittäminen ja 
voiman käyttö saa aikaan kipua, stressiä ja jopa hengitysvaikeuksia. 
Kurssilla opit opettajan ohjauksella huomaamaan haitallisia tottumuksiasi ja 
päästämään niistä irti. Olosi kevenee, olet energisempi, hengität vapaammin 
ja valpastut. Tarvitset kurssille mukaan avoimen mielen, rennot vaatteet,10 
cm kasan kirjoja, jumppamaton ja eväät.  
  
1310104 Alexander-tekniikan jatkokurssi  
La 10–17, Su 9–16, Jaakonkatu 28, lk. 1560  
6.2.–7.2., 16 t, 50 €  
Kurssi sopii jo aiemmin tekniikkaan tutustuneille. Kertaamme opittua, 
syvennämme aistiharjoituksia, tutkimme proprioseptiikkaa/kinestetiikkaa. 
havainnoimme tietoisuutta. Teemme aktiviteetteja: halutessasi voit ottaa 
esille oman harrastuksesi: laulu, soitto, tanssi, kävely, juoksu jne. Opettajan 
ohjauksella saadaan vaikka tiskaaminen tuntumaan kevyemmältä. Ota 
mukaan rohkea mieli, 10 cm kirjakasa, jumppamatto, rennot vaatteet ja 
eväät.  
  
1310105 Lastenhoitokurssi nuorille ja aikuisille  
Ke 17–19.30, La 10–15, Ke 17–20.15, Jaakonkatu 28, lk. 1506  
9.9.–4.11., 36 t, 75 €  
Kurssi lastenhoitotyöstä kiinnostuneille (alaikäraja 16 v. täytettävä 
v.  aikana). Kurssi antaa perustaitoja lasten hoito- ja leikkitilanteisiin, tietoa 
eri-ikäisten ja erilaisten lasten toiminnoista sekä tapaturmien 
ennaltaehkäisystä ja hoidosta. Kurssin hyväksytty suorittaminen sekä 
soveltuvuus lastenhoitotyöhön ovat edellytyksenä, jotta voi toimia MLL:n 



lyhytaikaisissa hoitotehtävissä lapsiperheen apuna. Lähiopetusta 31 t, 
etäopintoja 5 t, päiväkirja 5 t sekä harjoittelu perheessä 9 t.  

  

Ravinto  
  

1311401 Kotaruokaa ja savukalaa  
To 17–21, Turenki, Koljalantie 7, A-rak, kota  
10.9.–10.9., 5 t, 37 €  
Valmistamme ihanaa kotaruokaa raittiissa ulkoilmassa avotulella ja 
savustaen. Säänmukaiset varusteet mukaan! Jokaisen kurssikerran alussa 
kerätään maksu ruoka-aineista 6–10 €.  
  
1311402 Vegeä, wokkia ja kasvistahnoja  
To 17.30–20.30, Turenki, Koljalantie 7, A-rak, opetuskeittiö A14  
17.9.–1.10., 12 t, 44 €  
Kokataan yhdessä maistuvaa vegeruokaa, erilaisia wokkeja sekä 
monipuolisia, herkullisia ja terveellisiä tahnoja kasviksista ja pavuista. 
Opettaja kerää raaka-ainemaksun käteisellä 6–10 €/kerta. Essu ja 
sisäjalkineet mukaan.  
  
1311403 Päivitettyjä jouluherkkuja  
To 17.30–20.30, Turenki, Koljalantie 7, A-rak, opetuskeittiö A14  
5.11.–5.11., 4 t, 35 €  
Kaipaatko uusia makuja joulupöytään? Tutustumme jouluruokien uusiin 
tuuliin ja tuunaamme vanhoja herkkuja. Opettaja kerää raaka-ainemaksun 6–
10 € käteisellä. Essu ja sisäjalkineet mukaan.  

  

Sukututkimus  
  

1321101 Sukututkimuksen peruskurssi   
Ti 17–19.30, Pe 17–19.30, Jaakonkatu 28, lk. 1560  
8.9.–1.12., 36 t, 75 €  
Käytännönläheisellä kurssilla tutustutaan sukututkimuksen perusaineistoihin, 
erityisesti evankelis-luterilaisten seurakuntien kirkonkirjoihin. Kurssi koostuu 
teoriatunneista ja ohjatuista harjoituksista, joista osa tehdään yhdessä ja osa 
itsenäisesti. Tavoitteena on oppia sukututkimuksen perusteet, jotta kurssin 
jälkeen voi aloittaa oman tutkimuksen. Viikoilla 45 ja 46 opetus on pe 6.11. ja 
13.11. klo 17–19.30.  
  
1321102 Vanhat käsialat  
La 10–14, Jaakonkatu 28, lk. 1560  
10.10.–5.12., 25 t, 60 €  
Kurssilla perehdytään vanhoihin kirjoitustyyleihin ja käsialoihin esimerkkien ja 
harjoitusten avulla. Pääpaino on saksalaisessa kirjoitustyylissä, joka oli 
käytössä Pohjoismaissa 1500-luvulta 1800-luvulle asti. Kurssi soveltuu 
erityisesti sukututkijoille, jotka haluavat oppia lukemaan vanhoja käsialoja ja 
tulkitsemaan asiakirjoja.  
  
1321103 Sukututkimuksen jatkokurssi  
Ti 17–19.30, To 14–16.30, Jaakonkatu 28, lk. 1562 it-luokka  



19.1.–13.4., 36 t, 75 €  
Soveltuu erityisesti sukututkimuksen peruskurssin suorittaneille tai perusteet 
hallitseville, jotka ovat jo aloittaneet oman tutkimuksen. Perehdytään 
tarkemmin suku- ja henkilöhistorian lähteisiin ja opetellaan hakemaan tietoa 
arkistoista unohtamatta geneettisen sukututkimuksen mahdollisuuksia. 
Kurssilla saa käytännön ohjausta oman sukututkimuksen tekemiseen sekä 
vinkkejä mm. eri ammattiryhmien ja aviottomien lasten tutkimiseen. Vierailut 
Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikkaan ja Hämeenlinnan 
kaupunginarkistoon to 25.2. ja 1.4. klo 14–16.  
  
1321104 Digitaalinen sukututkimus  
La 10–14, Jaakonkatu 28, lk. 1562 it-luokka  
30.1.–13.3., 25 t, 60 €  
Kurssi soveltuu sukututkimuksen perusteet osaaville henkilöille, jotka 
haluavat tehostaa eri tietokantojen ja digitaalisten aineistojen käyttöä. 
Tavoitteena on oppia käyttämään mm. Kansallisarkiston 
verkkopalveluita, HisKiä, Karjala-tietokantaa ja Sanomalehtikirjastoa. Voit 
halutessasi ottaa mukaan oman kannettavan tietokoneen tai käyttää opiston 
pöytäkonetta.  

  

Kansatiede (20t kokonaisuus, opiskelee kaikki)  
 

1322101 Levottomat kotonakulkijat ja muut kummittelijat  
Ke 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
21.10.–4.11., 6 t, 25 €  
Esivanhemmillemme henkimaailma oli vahvasti läsnä niin kuoleman 
lähestyessä, kuoleman hetkellä kuin sen jälkeenkin. Käymme läpi kuolemaan 
liitettyjä enteitä sekä sitä, mitä ajateltiin tapahtuvan viimeisen hengenvedon 
jälkeen. Perehdymme myös käsityksiin kummituksista ja kummittelun moni-
ilmeisistä syistä.  
  
1322102 Elättikäärmeitä ja kaivohaukia  
Ti 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
29.9.–6.10., 4 t, 20 €  
Selvitämme menneille sukupolville erityisen merkityksellisiin eläimiin 
liittyneitä uskomuksia ja tutustumme niiden ilmenemiseen sekä arjessa että 
erityistilanteissa. Käymme läpi myös kotieläimiin liittynyttä mielenkiintoista 
mytologiaa.  
  
1322103 Pyhät puut  
Ti 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
10.11.–24.11., 6 t, 25 €  
Miksi esivanhempiemme pihalla kasvoi juuri pihlaja ja erikoisen muotoiset 
kuuset saivat olla kirveen koskematta? Tutustumme menneille sukupolville 
erityisen tärkeisiin puulajeihin, joihin liittyi monenlaisia merkityksiä. Käymme 
läpi myös niihin muualla Euroopassa liitettyjä myyttejä ja selvittelemme 
puiden rohtokäyttöä menneinä aikoina.  
  
1322104 Tonttuja ja kanssaeläjiä  
Ti 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  



26.1.–2.2., 4 t, 20 €  
Perehdymme pihapiirissä asustelleisiin olentoihin, joiden kanssa menneinä 
aikoina elettiin enemmän ja vähemmän sujuvaa rinnakkaiseloa. Selvitämme 
myös tonttujen ja maahisten ominaispiirteitä sekä merkitystä ihmisten arjessa 
ja juhlassa.  

  

Luonto  
  

1324101 Kompostointi  
Ti 17.30–20, Jaakonkatu 28, auditorio  
3.11.–3.11., 3 t, 15 €  
Opi palauttamaan energia puutarhaasi kompostorin avulla! Käymme läpi 
seuraavat aiheet: kompostoinnin niksit ja yleisimmät virheet; mitä 
kompostoriin voi laittaa ja mitä ei; kompostointi talvella; itse tehty kompostori; 
erilaiset kompostorit.  
  
1324102 Viljely parvekkeella ja terassilla  
Pe 17.30–20, Jaakonkatu 28, auditorio  
5.3.–5.3., 3 t, 15 €  
Opi parvekkeella/terassilla kasvatuksen salat ja helpot vinkit. Mitä voin 
kasvattaa ja viljellä parvekkeella/terassilla, hoito, lannoitus, kasvien valinta, 
kylvö, koulinta, alustat, ruukut, jne. Mukaan muistiinpanovälineet ja valpas 
mieli.  
  
1324103 Yrttien viljely  
Ti 17.30–20, Jaakonkatu 28, auditorio  
16.2.–16.2., 3 t, 15 €  
Yrttien kasvattaminen kotioloissako vaikeaa? Ei todellakaan! Yrttikurssilla 
saat helpot niksit, joiden avulla voit kasvattaa omat yrttisi. Käymme läpi mm. 
eri lajikkeet, hoito-ohjeet, kylvön, koulinnan, istutuksen jne. Mukaan 
muistiinpanovälineet ja valpas mieli.  
  
1324104 Suunnittele oma pihasi  
La 10–16.30, Su 10–16.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
28.11.–29.11., 16 t, 50 €  
Käymme läpi seuraavat aiheet: Kasvuvyöhykkeet, maanparannus, katteet, 
reunakasvit, vesiaiheet, laatoitus, valaistus, aidanteet, aidat, muurit jne. 
Oman unelmapihan suunnittelu/piirtäminen opettajan avustuksella valkoiselle 
A3-paperille ja siirtäminen A3-millimetripaperille. Tarvitset mukaan 
asemapiirroksen tontistasi.  
  
1324105 Lintujen salainen elämä  
Ti 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
9.3.–30.3., 8 t, 30 €  
Miksi naaraslinnut hurmaantuvat tietyistä koiraista, kun taas toiset eivät tee 
vaikutusta? Miksi linnut kuljettavat pesäänsä outoja esineitä? Perehdymme 
esimerkkilajien avulla lintujen käyttäytymisen mielenkiintoisiin kiemuroihin 
parinvalinnasta pesintään ja ravinnonetsinnästä parvessa elämiseen. 
Pohdimme myös muuton koukeroita sekä siivekkäiden älykkyyttä ja sen 



erilaisia ilmenemistapoja. Lopuksi selvittelemme, miksi yhä useampi laji on 
ahdingossa.  
 

  
1324106 Tyrmäystippoja ja matolääkkeitä  
Ke 17–18.30, Jaakonkatu 28, auditorio  
10.2.–24.2., 6 t, 25 €  
Opi tunnistamaan luonnossa kasvavista myrkyllisistä kasveista 
vaarallisimmat ja yleisimmät. Millaisia vaikutuksia kasveissa olevilla 
yhdisteillä on. Myrkyllisyydestään huolimatta näillä kasveilla on ollut 
menneinä aikoina monenlaista rituaali- ja rohdoskäyttöä, johon myös 
tutustumme.  
  
1324107 Kivipiiri  
To 19–20, Stone Gallery Lunnikivi  
24.9.–19.11. ja 14.1.–11.3., 8 t, 50 €  
Syksyllä tutustutaan kesän löytöihin ja retkien tuloksiin. Keväällä aiheina ovat 
kivet, mineraalit ja etsintä ja apuna käytetään Stone Galleryn laajaa 
mineraalimateriaalia.  

  
 


