
Kaskikuusen 
kansalaisopisto

LAPINLAHTI PALVELEE

ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE
Lukuvuoden 2014–2015 opinto-opas on jaettu kaikkiin koteihin La-
pinlahdella. Opinto-ohjelma myös kotisivuillamme www.kaskikuu-
si.fi ja Lapinlahden kunnan kotisivuilla www.lapinlahti.fi. Kursseil-
le tulee ilmoittautua sitovasti ennakkoon annettuun päivämäärään 
mennessä:
• internetissä (www.kaskikuusi.fi tai www.opistopalvelut.fi/kaski-
kuusi)
• puhelimella (puh. 040-488 3202 tai 040-488 3201)
• toimistoilla aukioloaikoina (Asematie 4, Lapinlahti ja Kauppatie 
20, Varpaisjärvi)
KURSSIT PUOLEEN HINTAAN
Kevätlukukausi 2015  –50%  – Lukuvuoden pituisten kurssien (ml. 
musiikin, tietotekniikan ja liikunnan yksilöopetus) kurssimaksu 
puolet alkuperäisestä opiskelijan ilmoittautuessa mukaan 1.1.2015 
jälkeen.
MUSIIKIN YKSILÖOPETUKSEN VAPAAT PAIKAT
Piano Varpaisjärvi yksi paikka, Sähkökitara Alapitkä kolme paik-
kaa, Kitara Lapinlahti kaksi paikkaa, Laulutreenit (yksilöohjausta ja 
ryhmälaulua 13−17 -v.) yksi paikka.
KESKUSTELUPIIRIT – Ei ennakkoilmoittautumista. Ei kurssi-
maksua.
• Varpaisjärvi pe 20.2. klo 10−11.30 kunnantalolla – Yhteiskunnan 
kapinalliset.
• Lapinlahti ma 23.2. klo 12.30−14 kirjastotalon tiloissa – vieraana 

proviisori Anne Mähönen, Lapinlahden Apteekki: Itsehoitolääkkeet 
ja sähköinen resepti.
BIG BANG  − ALKU JA LOPPU? -LUENTOSARJA
Luennoille on vapaa pääsy – Tervetuloa!
Tänään torstaina 17.2. jo klo 18.30-20 Lapinlahti-salissa lukiolla. 
LASSE NORDLUND: OMAVARAISTALOUS – ELÄMÄNTUR-
VA JA KAPINA.
LEENA MOILANEN: TYYPIN 2 DIAPETEKSEN ENNALTA-
EHKÄISY JA KÄYPÄ HOITO -ETÄLUENTO. To 26.2. klo 13-
14.30 Varpaisjärven kunnantalolla.
Dosentti, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri (KYS) Lee-
na Moilanen luennoi etänä tietokoneen välityksellä Snellman-kesä-
yliopiston ikääntyvien yliopiston luentosarjassa. Tervetuloa kuunte-
lemaan ja kysymään!
ILMOITTAUTUMINEN LOPPUU 26.2.
Valokuvakirjan tekeminen, Huovutus kevät, Lausunnan kevät, Kok-
kailevat gentlemannit Varpaisjärvi, Tablet-tietokoneet kevät.
VALOKUVAKIRJAN TEKEMINEN 3401211 
Ti 10.3.-7.4. klo 17-19.30 lukion ATK-luokka, Juhani Ahontie 8, LA-
PINLAHTI – Sisäänkäynti Hallinto-ovesta! Ilmoittautuminen 26.2. 
mennessä. Eija Honkanen Kurssimaksu 12€ / 15h. Kurssilla opetel-
laan internetistä ilmaiseksi kopioitavan valokuvakirjan teko -ohjel-
man käyttöä ja sen monipuolisia työkaluja. Ota digikuvasi mukaan 
mieluiten muistitikulla tai CD-levyllä, johon voit tallentaa myös ku-
vakirjan.
HUOVUTUS KEVÄT 1104214 

Lukio lk 03 (alakerta), Juhani Ahontie 8, LAPINLAHTI.  Kurssi al-
kaa aloitusillalla ma 9.3. klo 18–19.30, jolloin suunnitellaan huovu-
tettavia töitä ja sovitaan materiaalihankinnoista. Kurssi jatkuu la-su 
21.-22.3., la-su klo 9–15.30.Ilmoittautuminen 26.2. mennessä. Anne 
Miettinen. Kurssimaksu 15€ / 18h
LAUSUNNAN KEVÄT 1106206 
Pe-la 20.-21.3. ja pe-la 10.-11.4., pe klo 18–21.15 ja la klo 10–15 La-
pinlahti-sali, lukio, Kivistöntie 2. Ilmoittautuminen 26.2. mennessä. 
Anne Karjula.Kurssimaksu 16€ / 20h.
Viikonloppujen aikana valmistamme pienimuotoisen lausuntaesi-
tyksen, joka esitetään keväällä 2015. Kurssilla tehdään kurkistuksia 
mm. suomalaiseen kansanrunouteen. Ajatuksena on viedä esitys-
tä myös päiväkotiin tai palvelutaloon esityksen ja runojen teemasta 
riippuen. Kevään tapaamisissa keskitymme lausuntaesityksen työs-
tämiseen ja muokkaamiseen, kehon- ja tilanhallintaan, äänenkäyt-
töön sekä tulkintaan. Kurssi sopii sekä lausunnan konkareille että 
vasta-alkajille.
KOKKAILEVAT GENTLEMANNIT VARPAISJÄRVI 8102101 
Ma 9.3.-20.4. klo 17.30-20 Varpaisjärven koulu/kotitalousluokka, 
Koulutie 4, VARPAISJÄRVI. Ilmoittautuminen 26.2. mennessä.  
Marja Laitinen. Kurssimaksu 45€ / 18h – Opintokortti ei käy. 
Aloitteleville kuin hieman pidemmälle ehtineille kokkaajille suun-
nattu kurssi, jossa valmistetaan helppoa kotiruokaa ja leivotaan niin 
makeaa kuin suolaista. Mukaan essu, päähine ja sisäkengät. Kurs-
simaksu 45€ sisältää opetuksen, tarvikkeet, monisteet ja ruokailut!

SARI VAINIKAINEN

Auringonvalon lisäänty-
misen myötä tuntuu aika 
kulkevan kaamosaikaa 
nopeammin. Anjan Piha-
putiikin Anja Eskelisellä 
on viimeiset kolme vuot-
ta tuntunut hujahtavan 
siivillä. 

– Kolme vuotta sitten, 
yrityksen perustamispäi-
vä, ja avajaisia vietettiin 
maaliskuun lopussa. Olen 
nauttinut täysillä, vakuut-
taa Eskelinen.

Eskelinen perusti yri-
tyksensä 1.3. 2012.

Yksityisyrittäjän elä-
mään kuuluva vapaus ko-
rostuu siinä, että Eskeli-
sen putiikki ei kuulu mi-
hinkään ketjuun. 

– Voin valita tuotteet eri 
toimittajilta, valita itse 
ihan kaiken ja muokata 
valikoimaa oman ja asi-
akkaiden mieltymysten 
mukaisesti. On mukavaa, 
että ihmiset ovat oppineet 
hyödyntämään palveluja. 

– Neuvontakäyntejä 
teen asiakkaiden pihaan 
koko kauden ajan eli ne 
ovat sovittavissa milloin 
vain. Jos asiakas halu-
aa piirrettävän suunnitel-
man, silloin on hyvä käy-
dä katsomassa pihaa vii-
meistään syksyllä sulan 
maan aikana ja piirrän 
suunnitelman talvella. 
Suunnitelmien piirtämi-

nen jää syksyyn ja talvi-
aikaan, niitä en ehdi piir-
tämään kesällä. Mutta 
totta kai aina saa käydä 
kysymässä neuvoja, sillä 
Pihaputiikki on auki ym-
päri vuoden.

Nyt talvitarvikkeiden, lu-

mityövälineiden, katto-
kolien, hiekoitushiekko-
jen, kenkien liukuestei-
den, kelkkojen ja pulkki-
en aikaan voivat puutar-
han kevättyöt vielä tun-
tua kaukaiselta. Eskeli-
nen haluaa herätellä ih-
misiä, sillä esimerkiksi 

omenapuiden leikkaami-
nen on hyvä tehdä huhti-
kuulla. 

– On hyvä katsoa vuo-
sittain leikkaustarve, 
yleensä leikattavaa vuo-
sittain on, muistuttaa Es-
kelinen, jonka voi tilata 
omaan pihaan tässä aut-

tamaan. 
Kevättä kohti voi kul-

kea myös Eskelisen puu-
tarhaluennoilla. Kaski-
kuusen kansalaisopistos-
sa on tarjolla Puutarhan 
kevät - ja kompostointi-
kurssit, ja Pihaputiikissa 
on tarjolla torstaina 26.2. 
klo 17 asiakasilta, johon 
Eskelinen toivoo ilmoit-
tautumiset etukäteen, 
keskiviikkoon 25.2. men-
nessä. Asiakasillassa kes-
kustellaan erityisesti kas-
vivalinnoista. 

– Nyt on aika alkaa 
hahmotella ensi kesää. 
Huhtikuun lopussa, heti 
kun lumi sulaa, voi aloit-
taa pihaistutukset. Ja nyt 
on ajankohtaista aloittaa 
taimikasvatus niille la-
jeille, jotka esikasvatuk-
sen vaativat. 

– Tulossa on myös ke-
räilypelargoneja. 40 eri-
laista lajiketta saapuu 
maaliskuun puolivälissä, 
ja osa lajikkeista on pe-
räisin 1800-luvulta.

Puutarhassa riittää 
tekemistä
Asiakasilta liittyy Eskeli-
sen jatko-opintoihin. 

– Olen tehnyt 18 vuot-
ta piha- ja istutussuunnit-
telua, ja kurssilla on sil-
ti tullut lisää uutta tietoa. 
Opiskelut alkoivat viime 
syyskuussa Sakkyn mo-

nimuotokoulutuksena, 
ja loppuvat maaliskuul-
la. Pystyn nyt tekemään 
esimerkiksi virallisia pi-
hasuunnitelmia ja piirtä-
mään vaikkapa portaista 
ja kiveyksistä poikkileik-
kauskuvia.

Suunnittelun tarpeen 
Eskelinen on huomannut 
erityisesti kuullessaan ih-
misten toivovan helppo-
hoitoista pihaa. 

– Pitää muistaa, että ai-
na puutarhassa pitää ai-
na jotain tehdä, lannoit-
taa ja kalkita vähintään. 
Mutta toki suunnittelulla 
on mahdollista päästä hy-
vinkin helppohoitoiseen 
ratkaisuun. Esimerkiksi 
rivitalon pihalle voi vali-
ta nurmikon sijaan vaik-
kapa maanpeittokasveja, 
kertoo Eskelinen. 

Ylipäätään kasviva-
linnoilla ja elementti-
en valinnoilla voi helpot-
taa työmäärää ja päästä 
nauttimaan pihaelämäs-
tä. 

Kaskikuusen kansa-
laisopistossa on tarjolla 
Puutarhan kevät - ja kom-
postointikurssit, joihin 
tulee ilmoittautua Kaski-
kuuseen. Kompostointi-
kurssit ovat 17.3. Lapin-
lahdella ja 18.3. Varpais-
järvellä.   Puutarhan ke-
vät -kurssit alkavat 31.3. 
Lapinlahdella ja 1.4. Var-
paisjärvellä.

Kevättä kohti

Anjan Pihaputiikissa on laaja siemenvalikoima. –Nyt on aika laittaa esikas-
vatusta vaativat lajikkeet esikasvatukseen  taimi- tai kylvömultaan. Myymä-
län Nelson Garden –tuotteilla on tuoreustakuu, syksyllä palauttaa yli jääneet 
ja keväällä tulee varmasti uutta ja tuoretta.  Kasvivaloista hyötyvät taimet, ja 
niitä kannattaa pitää viherkasveille maaliskuun loppuun saakka.

Asematie 4, 73100 Lapin-
lahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
www.lapinlahti.fi
Vaihde (017) 272000
Henkilöstön yhteystiedot 
löydät Matin ja Liisan kuu-
kauden ensimmäisestä nu-
merosta.

Kirjasto
Aukioloajat:
Pääkirjasto on avoinna ma-
ti klo 10–19, ke-pe klo 10–16 
ja la klo 10–15.
Pääkirjaston lehtilukusali 

on avoinna ma-ti klo 8–19, 
ke-pe klo 10–16 ja la klo 
8–15.
Varpaisjärven lähikirjasto 
avoinna ma-ti klo 11–18, ke-
pe klo 11–16, la suljettu.
 Lapinlahden pääkirjasto 
ja Varpaisjärven lähikirjas-
to ovat auki normaalisti ma 
9.2. alkaen.
 Kirjastoauto aloittaa toi-
mintansa ti 10.2. kevään 
2015 aikatauluilla. Kirjasto-
auton kevään 2015 aikatau-
luja on saatavilla kirjastoau-
tosta, kirjaston toimipisteis-

tä sekä kirjaston kotisivuilta. 
Rutakko-verkkokirjasto on 
suljettuna 3.3.2015 saakka.
Kirjaston uusia käyttösään-
töjä ja kirjastoauton kevään 
2015 aikatauluja on saata-
villa kirjastoautosta, kirjas-
ton toimipisteistä sekä kir-
jaston kotisivuilta. 
 
 Näyttelyt
Lapinlahden pääkirjaston 
näyttelytila Aniarassa 9.2.–
7.3. Autoja, Mirja Parviai-
sen tilkkutyönäyttely.
Varpaisjärven lähikirjas-

ton näyttelytilassa 18.2.- 1.4. 
Kaskikuusen kansalaisopis-
ton kevätnäyttely.
 
Lapinlahden taidemuseo 
Suljettu peruskorjauksen 
vuoksi.
Eemil Halosen museo 
On suljettu talvikaudeksi. 

Nuorisotoimi
Nuorisotila Laparin auki-
oloajat ti-to klo 16–20, pe 
klo 17–23.
Nuorisotalo Klubin aukiolo-
ajat  ti-to klo 16–20, pe klo 

17–23.

Jäähalli
Yleisöluisteluvuorot: mai-
lallinen vuoro keskiviikkoi-
sin klo 15.30–16.30, mai-
laton vuoro torstaisin klo 
15.20–16.20, sunnuntaisin 
mailaton vuoro klo 10–11, 
mailallinen vuoro klo 11–
12.

Varpaisjärven liikunta-
halli
Vuorot on peruttu to 26.2.– 
pe 27.2. konsertin vuoksi

Jussinpiha
Tänään klo.12.30 Heinä-
ahon näytelmäpiiri esiintyy.
Ma 23.2. klo. 12–13 Aisti-
vammaisten kerho.
Klo. 12.15 Ukko-Piiri.
Klo. 12.15 Leksan perinne-
piiri.
To  26.2. klo 12–14 Senior 
Shopin  kevät / kesämallis-
ton myyntinäyttely.  
ma, ke, to, pe klo 10 Aivo-
jumpat.
ma, ke, to, pe klo 10.30 Jus-
sinringin jumppa. 

Sairaanhoitajan vastaanotto 
Veikkolassa keskiviikkoisin 
klo 9.30 - 11.
Parhaiten meidät tavoittaa 
klo 7-9.30 ja klo 13.30:n jäl-
keen puh. 040-4883 533.
Päiväkeskus SULJETTU 
HIIHTOLOMAVIIKON 
2.–6.3.

Varpaisjärven ikäihmis-
ten päivätoiminta
Maanantaisin ja tiistaisin 
klo 9. Puh. 040 4883 665/
Marjut Kauppinen.
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