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Ensimmäinen lukuvuosi väistötiloissa 
on takana, uusi edessä. Luulin, että 
vain uudet tilat, opiskelijoiden ohjaami-
nen niihin ja niissä toimiminen vaativat 
työtä meiltä ja joustavuutta opiskelijoita, 
mutta vähänpä tiesin. Kevät alkoi hie-
nosti, mutta maailmanlaajuinen pan-
demia muutti lähes kaiken. Opetuksen 
keskeytyminen keväällä oli monelle 
opiskelijalle pettymys, niin myös opis-
ton henkilökunnalle. Keväällä teimme 
kuitenkin päätöksen, että seuraavaa 
lukuvuotta suunnitellaan mahdollisim-
man monipuolisesti opiskelijoiden tur-
vallisuus huomioiden.
Olemme panostaneet turvallisuuteen 
ja toivomme, että te opiskelijat teette 
samoin. Kansalaisopiston henkilökunta 
noudattaa viranomaisten määräyksiä 
ja ohjeita koronapandemian leviämisen 
ehkäisemiseksi. Kannattaa seurata 
tiedotusvälineitä ja opiston kotisivuja, 
niistä saa nopeimmin tiedon uusista 
määräyksistä. 
Opiskelijoiden turvallisuutta ajatellen 
joillain kursseilla on alennettu opiskeli-
joiden maksimimäärää, jotta turvavälit 
voidaan säilyttää. Muutamalla kurssilla 
kurssiaika on jaettu opiskelijoiden kes-
ken uudella tavalla, jotta kaikki pääsisi-
vät mukaan. 
Uutta on myös varautuminen siihen, 
että lähiopetus joudutaan ehkä kes-
keyttämään. Jos näin käy, niin osa kurs-
seista siirretään etäopetukseen. Nämä 
kurssit on merkitty @-merkillä. Kaikki 
kurssit eivät kuitenkaan toimi etänä. 
Silloin on mahdollista, että kurssikerto-
ja siirretään myöhempään ajankohtaan. 
Harmittavinta on, jos kurssi joudutaan 
kokonaan perumaan. Toivotaan, että 
näin ei käy.
Tähän oppaaseen on koottu jälleen 
suuri määrä eri alojen kursseja ja luen-
toja. Toivottavasti niistä löytyy se tuttu 
ja turvallinen, tai ehkäpä joku uusi alue-

valtaus, jota voisit kokeilla. Voit tulla 
paikanpäälle ja opiskella kuten ennen-
kin, turvallisuus huomioiden. Olemme 
suunnitelleet myös muutamia kursseja, 
jotka on merkitty Etäkursseina. Nämä 
ovat puhtaasti etänä verkkovälitteisesti 
toteutettavia kursseja. Uusi aluevaltaus 
siis opiston puolelta ja kokeilemisen ar-
voinen tapa opiskella.

Opisto on teitä varten, läsnä ja 
lähellä – tai etänä
Leena Haapio-Lehti, apulaisrehtori

PS
Vanha opisto Vähäkoulukatu 8:ssa on 
ollut kansalaisopiston käytössä vuodes-
ta 1925 – jo 95 vuotta. Tämä lukuvuosi 
on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä tätä 
vuonna 1827 rakennettua, Triviaali-
koulunakin tunnettua, rakennusta re-
montoidaan koko lukuvuosi. Arvokasta 
rakennusta korjataan perusteellisesti. 
Korjaus aloitetaan Markku-salin latti-
an korjaamisella/uusimisella vanhaa 
kunnioittaen. Myös seinähirsien kunto 
tarkastetaan samalla. Koko rakennus 
tutkitaan, ja korjauksia tehdään tarpeen 
mukaan. Lopputulos tulee olemaan var-
masti hieno, ja kansalaisopisto saa vuo-
den kuluttua käyttöönsä entistä upeam-
man, pian 200 vuotta täyttävän talon. 

Tervetuloa olemaan läsnä, lähellä tai etänä 
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LUKUVUOSI 2020–2021
Opetus alkaa pääosin viikolla 
38 eli ma 14.9.2020.
Syysloma on 19.–22.10.2020.
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 
eli ma 11.1.2021.
Talviloma on 22.–28.2.2021.
To 1.4. ei ole opetusta 
klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Tänä syksynä alkaa opiston 
105. lukuvuosi. 

TIEDOTUS
Muutoksista ja uusista kursseista 
ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla, 
sanomalehdissä ja sosiaalisessa 
mediassa  

Kotisivu: 
www.rauma.fi /kansalaisopisto

Facebook: Rauman 
kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu 

Instagram: rauman-
kansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

OPETUSTILAT
Opetustiloja on eri puolilla kaupun-
kia, opetuspaikkaluettelo osoittei-
neen on sivulla 147.

TIETOJA OPISTOSTATIETOJA OPISTOSTA
KANSALAISOPISTON 
TOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on 
tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja 
pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Opiston toiminta-alueena on 
Rauman kaupunki.
Toiminta perustuu lakiin Vapaasta 
sivistystyöstä. Kuvataidekoulun, 
käsityökoulun ja teatterikoulun 
opetus noudattavat taiteen 
perusopetuksen yleisen oppimäärän 
opetussuunnitelmia ja toiminta 
perustuu Taiteen perusopetuksesta 
säädettyyn lakiin. 
Toimintaa ohjaa sivistysvaliokunta. 

TODISTUKSET
Opiskelija voi pyynnöstä saada 
todistuksen opinnoistaan. 
Maksu on 10 € kuluvalta ja 15 € 
aikaisemmilta lukuvuosilta. 
Maksu laskutetaan.
Todistus toimitetaan viikon sisällä. 

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus 
suorittaa yliopistojen (tenttimaksu 
45 €, laskutetaan) ja OPH:n tenttejä. 
Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle 
terhi.ojala@rauma.fi 

Vanha opisto on remontissa koko 
lukuvuoden. Siellä olleet kurssit on 
sijoitettu muualle.
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► Ilmoittautuminen 
internetin 
kautta ALKAA 
keskiviikkona 
26.8.2020 
klo 18:00:00 ja 
jatkuu ympäri 
vuorokauden
osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi /rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät 
samasta osoitteesta.

Kirjaston, Alfredinkatu 1, 
tietokoneluokka on käytettävissä 
ilmoittautumiseen ke 26.8. 
klo 18.00–18.45. Opiston henkilö-
kuntaa on paikalla opastamassa.

► Ilmoittautuminen 
opiston toimistoon
ALKAA torstaina 27.8.2020 
klo 8:00–17:00 
Käy toimistossa tai soita 
puh. 044 793 4515 ja 
044 793 4517

Tämän jälkeen voi ilmoittautua toi-
miston aukioloaikoina puhelimitse tai 
käymällä toimistossa, Lyseokatu 2.

Ilmoittautua voi niin kauan kuin kurs-
seilla on tilaa. 

Sähköpostilla, tekstiviestillä tai 
puhelinvastaajaviestillä ei voi 
ilmoittautua.

Ilmoittaudu myös luennoille.

ILMOITTAUTUMINENILMOITTAUTUMINEN
KEVÄÄN KURSSEILLE 
ilmoittautuminen alkaa 
ma 4.1.2021 klo 18:00:00

ILMOITTAUTUMISEN 
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi, 
opiskelijan nimi, henkilötunnus, 
kotikunta, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, koulutustausta, 
pääasiallinen toiminta ja äidinkieli. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoli-
sille. Tietoja käytetään opiskelijoiden 
tunnistamiseen ja kurssimaksujen 
laskuttamiseen.

KURSSIN TOTEUTUMINEN
Opetuksen toteutuminen pääte-
tään viikkoa ennen kurssin tai 
luennon alkua. Opetus toteutuu, jos 
opiskelijoita on silloin riittävä määrä. 
Ilmoittaudu ajoissa.

ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan koko kurssimaksun. Vaikka 
jättäisit kurssimaksun maksamatta, 
se ei tarkoita kurssipaikan perumista. 

KURSSI TÄYNNÄ?
Suositut kurssit täyttyvät nopeasti – 
ilmoittautumisjärjestys ratkaisee. Jos 
kurssi on täynnä, ilmoittaudu vara-
sijalle, sillä voit päästä varasijalta 
kurssille tai pystymme ehkä järjestä-
mään uuden kurssin.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen 
lukukaudessa ei oikeuta kurssimak-
sun alennukseen tai korvaavaan 
opintokertaan.
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VARAUTUMINENVARAUTUMINEN
KORONAPANDEMIAAN JA KORONAPANDEMIAAN JA 

MUUTOKSET OPETUKSESSA JA MUUTOKSET OPETUKSESSA JA 
OPISTON TOIMINNASSA OPISTON TOIMINNASSA 

Kansalaisopisto noudattaa viran-
omaisten määräyksiä ja ohjeita 
koronatartuntojen leviämisen estä-
miseksi. Seuraa tiedotusvälineitä ja 
opiston kotisivua.

Kenenkään ei pidä tulla kansalais-
opiston kursseille eikä luennoille, jos 
hänellä on mitään sairastumiseen 
viittaavia oireita. Myöskään korona-
virukselle altistuneet eivät saa tulla 
opistoon karanteenin aikana. 

Joillain kursseilla osallistujien 
maksimimäärää on pienenetty, jotta 
turvavälit voidaan säilyttää.

Jos opiston henkilökunnan pitää 
siirtyä etätöihin, toimisto suljetaan 
asiakkailta ja asiointi jatkuu puheli-
mitse ja sähköpostilla. 

Käsihygienia
Koronaviruksen leviämisen ehkäise-
miseksi on erittäin tärkeää pitää 
huolta hyvästä käsihygieniasta. 
Kädet pestään opistoon tultaessa ja 
ennen kotiinlähtöä sekä aina aivas-
tamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet 
kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin 
käsipyyhkeisiin. Jos vesisaippua-
pesu ei ole mahdollista, opiskeli-
jan tulee varata oma käsihuuhde 

mukaan. Aivastamisen tai yskimisen 
yhteydessä suun eteen laitetaan ker-
takäyttönenäliina, joka heitetään heti 
käytön jälkeen roskiin. Jos nenälii-
naa ei ole saatavilla, suojataan suu 
kyynärtaipeella.

Lähiopetuksen keskeytyminen
Mikäli koronapandemia tai muu 
vastaava keskeyttää lähiopetuksen, 
kurssit siirtyvät etäopetukseen mah-
dollisuuksien mukaan. Oppaaseen 
on merkitty @-merkillä ne kurssit, 
jotka siirtyvät etäopetukseen, mikäli 
lähiopetus kielletään. 

Opetuskertoja voidaan myös siirtää 
pidettäväksi myöhempänä ajankoh-
tana. 

Koronaepidemian leviämisen 
ehkäisemiseksi joillain kursseilla 
ryhmät voidaan jakaa kahtia.

Osa opiston kursseista on sellaisia, 
ettei niitä voida järjestää etäopetuk-
sena. 

Jos lähiopetus joudutaan keskeyt-
tämään, eikä korvaavaa tapaa 
järjestää opetusta ole, mahdollisista 
kurssimaksujen palautuksista pääte-
tään myöhemmin erikseen. 
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ILMOITTAUTUMINENILMOITTAUTUMINEN, SELKOKIELI, SELKOKIELI
ILMOTTAUTUMINEN KURSSEILLE 
JA LUENNOILLE

1.A Netissä ilmoittautuminen alkaa
keskiviikkona 26.8.2020 kello 18 
Nettiosoite: 
www.opistopalvelut.fi /rauma
Opiston henkilökunta auttaa netti-
ilmoittautumisessa: Pääkirjasto, Alfre-
dinkatu 1, tietokoneluokka, keskiviik-
ko 26.8. kello 18-18.45.
Kurssimaksun voit maksaa verkko-
pankissa tai ePassilla, kun ilmoittau-
dut netissä. Jos et maksa netissä, 
sinulle lähetetään lasku.

1.B Puhelimessa ja opiston toi-
mistossa ilmoittautuminen alkaa 
torstaina 27.8.2020 kello 8-17
Soita: puhelinnumero on 
044 793 4515 tai  044 793 4517
tai tule toimistoon, Lyseokatu 2, 
Rauma. Saat laskun kurssista 
postissa.

Kevään kurssit, ilmoittautuminen 
alkaa maanantaina 4.1.2021 kello 18.

Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua 
varasijalle. Varasijalta voit ehkä pääs-
tä kurssille, tai opisto voi järjestää 
uuden kurssin. 
Muista! Et voi ilmoittautua sähköpos-
tilla, tekstiviestillä tai viestillä puhelin-
vastaajaan.

Kun ilmoittaudut, annat seuraavat 
tiedot: kurssin numero ja nimi, opis-
kelijan henkilötiedot ja äidinkieli.

Henkilötiedot tarvitaan laskuttami-
seen, tietoja ei luovuteta muille.

2.A Ilmoittautumisen sitovuus ja 
kurssimaksu
Sitovuus tarkoittaa, että sinä maksat 
kurssimaksun. Kurssimaksu on ilmoi-
tettu jokaisen kurssin kohdalla.
Jos et ymmärrä laskua kurssimaksus-
ta, ota heti yhteyttä toimistoon. 
Jos et maksa laskua, se menee 
perintään. 

2.B Ilmoittautumisen peruminen ja 
perumisehdot
Peru kurssi netissä, soita tai käy 
toimistossa. Sinä et voi perua kurssia 
sähköpostilla tai opettajalle.
Jos perut kurssipaikan 7 päivää en-
nen kurssin alkua, et maksa mitään.
Jos perut kurssipaikan alle 7 päiväs-
sä, maksat 10 € toimistomaksun.
Jos et peru kurssipaikkaa, maksat 
koko kurssimaksun.

3. Kurssin toteutuminen
Viikko ennen kurssin alkua päätetään, 
alkaako kurssi,  eli onko kurssille 
ilmoittautunut riittävästi opiskelijoi-
ta. Joka kurssilla on minimimäärä 
opiskelijoita, jotta kurssi alkaa. Jos 
minimimäärää opiskelijoita ei il-
moittaudu, kurssia ei järjestetä. Jos 
kurssia ei järjestetä, sinulle kerrotaan 
asiasta ja kurssimaksu palautetaan. 
Jos kurssi alkaa, mutta opiskelija-
määrä vähenee alle minimin, kurssi 
keskeytyy. Kurssimaksua ei palauteta. 
Jos kurssi keskeytyy, sinä voit mennä 
toiselle kurssille, jos siinä on tilaa. Jos 
kurssimaksu on seuraavalla kurssilla 
korkeampi kuin keskeytyneellä, sinä 
maksat erotuksen. Jos sinä keskeytät 
kurssin, kurssimaksua ei palauteta.
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Opetushallituksen opintoseteliavus-
tuksen avulla voidaan tietyin ehdoin 
alentaa työttömien, maahanmuut-
tajien ja eläkeläisten kurssimaksuja. 

TYÖTTÖMÄT

Työttömille avusta voidaan myön-
tää kaikille kursseille. Avustusta voi 
saada puolet kurssimaksusta yhteen 
kurssiin syys- ja kevätlukukautena. 

Kurssimaksun alennusta haetaan 
kirjallisesti opiston toimistosta ja 
netistä saatavalla lomakkeella 
www.rauma.fi /kansalaisopisto

Kurssille tulee ilmoittautua ennen 
avustuksen hakemista.
Täytetty lomake palautetaan opis-
toon. Päätöksestä ilmoitetaan opis-
kelijalle. Kurssimaksu maksetaan 
vasta, kun päätös hakemuksesta on 
tehty. 

MAAHANMUUTTAJAT

Maahanmuuttajille avustus on koh-
dennettu suomen kielen kursseille. 
Alennettu kurssimaksu on mainittu 
kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä 
lukee: Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.

AVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHINAVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHIN
ELÄKELÄISET

Eläkeläisille avustus on kohdennet-
tu Muistikoulu ja Juttu-tupa-kursseil-
le. Alennettu kurssimaksu on mainit-
tu kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä 
lukee: Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.

OPISTOLAISYHDISTYKSEN 
AVUSTUKSET

Opiston opiskelijoilla on mahdolli-
suus anoa Rauman kansalaisopiston 
opistolaisyhdistys ry:ltä avustusta 
kurssimaksuihin tai kurssin tarvike-
hankintoihin. 

Avustusta myönnetään enintään 
50 €/opiskelija/lukuvuosi 
(Lukuvuosi = syyslukukausi ja 
kevätlukukausi.). Avustus makse-
taan kuittia vastaan ja kuitti liitetään 
anomuslomakkeeseen. Lomakkeita 
on saatavana opiston toimistosta. 
Toimintakaudella 2020–2021 avus-
tusta myönnetään vain sellaisille 
opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet 
opistolaisyhdistyksen avustusta 
lukuvuoden 2019-2020 aikana. 
Syyskaudella avustusta saaneille ei 
myönnetä avustusta keväällä. 

Anomukset tulee jättää syyslukukau-
della viimeistään pe 13.11. ja kevät-
lukukaudella viimeistään pe 16.4. 
opiston toimistoon. Kaikille hakijoille 
tiedotetaan päätöksestä kirjeellä.
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Jokaisella kurssilla on oma 
kurssimaksunsa, joka on ilmoitettu 
kurssitekstissä. Maksu ei yleensä 
sisällä oppikirjoja eikä tarvikkeita. 
Poikkeukset mainittu kurssin kohdal-
la. Tarvikemaksut maksetaan opetta-
jalle. Ilmoittautuessasi sitoudut 
maksamaan kurssimaksun.

A) Voit maksaa kurssimaksun 
netti-ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkopankissa tai ePassilla.

B) Jos et maksa kurssimaksua 
netti-ilmoittautumisen yhteydes-
sä, saat laskun. Lasku lähetetään 
kurssin alettua.

Laskun voit maksaa pankissa 
tai kaupungin palvelupiste Pyyr-
mannissa, Valtakatu 2 käteisellä, 
pankkikortilla tai kulttuuri- tai 
liikuntasetelillä (ePassi, Smartum 
Kulttuuriseteli, Edenred Virikeseteli, 
Tyky-Kuntoseteli+). 

Yli 70 euron kurssimaksun voit ha-
lutessasi maksaa kahdessa erässä. 
Ota yhteyttä opiston toimistoon.   

Alle 18-vuotiaan opiskelijan kurssi-
maksu laskutetaan huoltajalta.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN 
JA PERUMISEHDOT
Perumisen voit tehdä itse internetissä 
tai ilmoittaa opiston toimistoon. 
Perumista ei voi tehdä opettajalle 
eikä sähköpostilla. Varatun kurssipai-
kan voit perua maksutta viimeistään 
7 päivää ennen kurssin alkamista, 
tämän jälkeen tehtävistä perumisista 
peritään toimistomaksua 10 €.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINENKURSSIMAKSUN MAKSAMINEN

Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, 
veloitetaan koko kurssimaksu. 

Kaikki maksamattomat laskut me-
nevät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle 
perintään. Ota yhteyttä opiston toi-
mistoon viikon sisällä laskun saatu-
asi, jos laskussa on huomautettavaa 
tai tarvitset esim. eräpäivän siirtoa. 
Eräpäivän jälkeen laskuihin liitty-
vissä asioissa tulee ottaa yhteyttä 
suoraan Sarastia Kuntaperintä Oy:n 
asiakaspalveluun. 

Ilmoita ajoissa, jos et tule – 
varallaolija voi vielä saada paikan.

KURSSIN PERUUNTUMINEN, 
MAKSUN PALAUTTAMINEN
Jokaisella kurssilla ja luennolla on 
vähimmäisopiskelijamäärä, joka 
vaaditaan opetuksen aloittamisek-
si. Mikäli opiskelijoita ei ilmoittaudu 
riittävästi, opetus ei ala. Kurssin pe-
ruuntumisesta ilmoitamme kurssille 
ilmoittautuneille. Kurssien ja luento-
jen alkamisesta ei erikseen ilmoite-
ta. Kurssimaksu palautetaan vain, 
jos kurssi peruuntuu. Mikäli kurssi 
lakkautetaan opiskelijamäärän vä-
henemisen vuoksi, tai opiskelija itse 
keskeyttää kurssin, ei jäljellä olevaa 
kurssimaksuosuutta palauteta. Kes-
ken lopetetun kurssin opiskelijalla on 
mahdollisuus siirtyä vastaavan hin-
taiselle toiselle kurssille edellyttäen, 
että kurssilla on vapaita paikkoja. Jos 
opiskelija haluaa siirtyä kalliimmalle 
kurssille, hän maksaa erotuksen.
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HANKKEETHANKKEET
Rauman kansalaisopisto on mukana 
kahdessa 2019 alkaneessa aikuisten 
digitaalisten taitojen vahvistamiseen 
tähtäävässä hankkeessa. Opetus-
hallituksen myöntämän rahoituksen 
turvin järjestettävillä maksuttomilla 
tilaisuuksilla kansalaisopistot pyrki-
vät tuomaan oppimisen edellytykset 
kaikkien saataville.

Digiä diggaamaan -hankkeessa 

on toteutettu luentoja, ja syksyllä 
2020 on myös yksi luento Arkipäivän 
tietoturvasta, ks. sivu 17. Keväällä 
2020 alkoi digikahvilatoiminta, jota 
jatketaan myös syyskaudella. Kahvin 
ja digiasioiden parissa kokoonnu-
taan Tarvonsaaren koulussa, Lyseo-
katu 2, torstaisin klo 13.00-14.30. 
Hanke on yhteinen Säkylän kansa-
laisopiston ja Sataopiston kanssa ja 
se päättyy joulukuussa 2020. Katso 
myös sivu 141.

DigiOhjaus-hankkeessa 

on koulutettu vertaisohjaajia, jotka 
opastavat puhelimen ja tietoko-
neen käytössä ja auttavat käyttöön 
liittyvissä ongelmissa. Kansalais-
opiston opastukset jatkuvat syksyllä 
kirjastoissa: Rauman pääkirjastossa, 
Lapin lähikirjastossa ja Kodisjoen 
lähikirjastossa, tarkemmat tiedot 
sivulla 140. Opastuksia järjestävät 

kansalaisopiston lisäksi muutkin ta-
hot, katso sivu 106. Opastukset ovat 
kaikille avoimia, ilmaisia tilaisuuksia. 
Keväällä 2020 alkaneet tietoiskut 
pääkirjastossa jatkuvat myös syk-
syllä, osin uusilla aiheilla. Hanke on 
yhteistyöhanke Helsingin aikuisopis-
ton kanssa ja se jatkuu kesäkuuhun 
2021 asti.

UUDET SYKSYLLÄ 2020 
KÄYNNISTYVÄT HANKKEET

Opistojen laatumestarit -hanke 
toteutetaan yhteistyössä Helsingin 
aikuisopiston, Vantaan aikuisopis-
ton ja Sastamalan opiston kanssa. 
Tavoitteena on opistojen laatutyö ja 
mm. vertaisverkostojen luominen, 
CAF-laatutyömallin soveltaminen ja 
edelleen kehittäminen kansalaisopis-
toissa sekä uusien innovaatioiden 
kehittäminen kansalaisopistojen 
laatutyössä.

Kotona maailmalla -hanke on 
yhteishanke Vakka-Suomen kan-
salaisopiston kanssa. Hanke täh-
tää maahanmuuttajataustaisten 
kotivanhempien kotoutumiseen, 
perustaitojen kuten suomen kielen 
oppimiseen, yhteiskuntataitojen li-
säämiseen ja tätä kautta työllistymis-
mahdollisuuksien vahvistamiseen.
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YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT
KANSALAISOPISTON TOIMISTO
Tarvonsaaren koulu
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi  
Kotisivu: www.rauma.fi /kansalaisopisto

Facebook: Rauman kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu

Instagram: raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

TOIMISTO avoinna 
Opetusviikkojen aikana 14.9.–10.12.2020 ja 11.1.–9.4.2021 
ma, ke ja to klo 9.00–16.00, ti klo 9.00–17.00, pe klo 9.00–15.00.
Muuna aikana ma - pe klo 9.00–15.00.
Opetusviikkojen aikana iltavalvoja paikalla Rauman Lyseon lukiossa,
Urheilukatu 22, klo 21.00 asti.

KANSALAISOPISTON YHTEYDESSÄ TOIMIVAT
Rauman kuvataidekoulu, Lyseokatu 2
Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
rauma.fi /kuvataidekoulu
kuvataidekoulu@rauma.fi 

Rauman käsityökoulu Taitava, 
Hj. Nortamon peruskoulun käsityön väistötila, Nummenvahe 6 A
Johanna Maijala, puh. 044 793 4518
kasityokoulu@rauma.fi 
rauma.fi /kasityokoulu

Rauman teatterikoulu, Kellariteatteri, Pallerokuja
Aleksi Kumpula, puh. 044 403 6178
rauma.fi /teatterikoulu
teatterikoulu@rauma.fi 
  



14

YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT

kurssisihteeri
Taru Tyni 
asiakaspalvelu, opintoneuvonta
puh. 044 793 4517
taru.tyni@rauma.fi 

 
opistosihteeri
Terhi Ojala 
asiakaspalvelu, yleiset kielitutkinnot, laskutus, siirtotentit
puh. 044 793 4515 
terhi.ojala@rauma.fi 

rehtori
Mira Ellmén, MuM
puh. 044 793 3550 
mira.ellmén@rauma.fi 

apulaisrehtori
Leena Haapio-Lehti, TTO
liikunta, tietotekniikka, ruokakurssit
puh. 044 793 4511 
leena.haapio-lehti@rauma.fi 

iltavalvoja 
Taru Kauppi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma - to klo 16.00–21.00 
puh. 044 793 4516 
taru.kauppi@rauma.fi 

REHTORIT

VAHTIMESTARIPALVELUT

TOIMISTO
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OPETTAJAT, SUUNNITTELIJAT

YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT

musiikinopettaja 
Marika Bindar, MuM, KM
musiikki
puh. 044 403 6014
marika.bindar@rauma.fi 

kieltenpettaja 
Heli Kajaala, FM
kielet
puh. 044 793 4513
heli.kajaala@rauma.fi 

taideaineiden opettaja
Rauman kuvataidekoulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
kuvataiteet, keramiikka, lasityö, posliininmaalaus, digikuvaus
puh. 044 793 3427
kirsi.kuusisto@rauma.fi 

käsityönopettaja
Johanna Maijala, KM
käsityö, teatteri, Käsityökoulu Taitava
puh. 044 793 4518 
johanna.maijala@rauma.fi 

koulutussuunnittelija 
Kristina Haavisto, FM
luennot, hyvinvointi, sanataide, yhteiskunta 
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi 

tuntiopettaja
Aleksi Kumpula, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 
Rauman Teatterikoulusta vastaava tuntiopettaja
puh. 044 4036 178
aleksi.kumpula@rauma.fi 

suunnittelija
Pauliina Ukkonen, FM
maahanmuuttajien koulutus
puh. 044 793 4437
pauliina.ukkonen@rauma.fi 
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9991001 Tuntematon 
Pohjois-Italia @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 11.9. klo 18.00-19.30
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 €
Pohjois-Italian Veneton alueen tunne-
tuimmat vetonaulat ovat laguunikau-
punki Venetsia ja Romeon ja Julian 
kotikaupunki Verona. Mikäli kuitenkin 
haluaa lähteä näiden turistikaupun-
kien ulkopuolelle, tarjoaa Veneton 
seutu monipuolisia tutustumisenar-
voisia kohteita: jylhiä alppimaisemia 
ja puhdasta luontoa, vehreitä viinitar-
hoja sekä idyllisiä keskiaikaisia kyliä, 
joissa perinteet ovat edelleen voimis-
saan. Tule siis ottamaan selvää, mis-
sä voit ihailla mm. upeita venetolaisia 
villoja, maistaa kuuluisaa alueen pro-
secco-kuohuviiniä tai tutustua renes-
sanssiarkkitehtuurin helmiin. Lisäksi 
saat tietoa hieman venetolaisten ny-
kypäivästä ja ruokakulttuurista.

9991010 Valokuvailta: 
Muistoja mereltä @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 23.9. klo 18.00-19.30
museointendentti 
Hanna-Leena Salminen
Katsellaan yhdessä meriaiheisia ku-
via ja muistellaan, millaisia tarinoita 
niihin liittyy. Yhteistyössä Rauman 
museon ja Rauman merimuseon 
kanssa. Vapaa pääsy.

9991015 Öljystä uusiutuviin 
energiamuotoihin @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 8.10. klo 17.30-19.00
Öljylämmityksestä luopuminen on kir-
jattu hallitusohjelmaan. Mitä kannat-
taisi tehdä, jos öljylämmityslaitteisto 
on tiensä päässä? Entä silloin, jos se 
on vielä aivan hyväkuntoinen? Mihin 
kannattaisi vaihtaa? Saako vaihtoon 
tukea? Yhteistyössä Energianeuvon-
ta Satakunnassa- ja Ilmastoviisas Sa-
takunta -hankkeiden kanssa. Vapaa 
pääsy.
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9991020 Valokuvailta: 
Urheilumuistoja @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 15.10. klo 18.00-19.30
museointendentti 
Hanna-Leena Salminen
Muistellaan yhdessä raumalaista ur-
heiluelämää museon kokoelmiin kuu-
luvia valokuvia katselemalla, muiste-
lemassa mukana Pekka Wallenius. 
Yhteistyössä Rauman museon kans-
sa. Vapaa pääsy.

9991025 Arkipäivän tietoturva @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 26.10. klo 18.00-19.30
digitaalisen osaamisen 
erityisasiantuntija Teemu Heino
Onko verkkokaupasta ostaminen tur-
vallista? Mitä pitää huomioida, kun 
käyttää digitaalisia palveluja? Mitä 
tietoja voin verkkopalveluissa itses-
täni antaa? Kuullaan seikoista, jotka 
huomioimalla voi turvallisin mielin 
hyödyntää digitaalista ympäristöä. 
Yhteistyössä Digiä diggaamaan 
-hankkeen kanssa. Vapaa pääsy.

9991030 Selkokieli kuuluu 
kaikille @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 4.11. klo 13.00-14.30
FM Pauliina Ukkonen
Luentomaksu 6 €
Mitä selkokieli on? Kuka selkokieltä 
tarvitsee? Missä selkokieltä käyte-
tään? Tule kuuntelemaan ja keskus-
telemaan selkokielestä.

9991035 Vuosi Siperiassa @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 13.11. klo 18.00-19.30
toimittaja, kirjailija Jussi Konttinen
Luentomaksu 6 €
Siperiasta sanoin ja kuvin. Toimittaja 
Jussi Konttinen muutti perheineen 
Siperian kylmimmälle alueelle Jaku-
tiaan. Talvella pakkanen paukkui 50 
asteessa ja perhe sulatti vettä jääloh-
kareista. Lapset kävivät siperialaista 
kyläkoulua ja munniharppupainotteis-
ta päiväkotia. Konttinen on julkaissut 
kokemuksistaan kirjan Siperia – suo-
malaisen perheen ihmeellinen vuosi 
ikiroudan maassa. Se käsittelee elä-
mää Töhtyrin jakuuttikylässä, mutta 
myös Siperian taloutta, politiikkaa ja 
kulttuuria, valtavaa erämaata, suun-
nattomia luonnonrikkauksia, arktisen 
alueen herkkää luontoa ja ilmaston-
muutosta.

@ = luento siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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9991040 Ruoan kulttuurihistoriaa 
kekristä jouluun @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 19.11. klo 18.00-19.30
FM Marja Tanhuanpää
Luentomaksu 6 €
Kekrilampaasta likokalaan, Lucian 
pullista joulupuuroon! Ruoalla me 
vaalimme kulttuuria, tapoja ja juhla-
perinteitä. Mitä kuuluu syyskauden 
ruokakulttuuriperinteeseen? Millainen 
on ruokien mielenkiintoinen historia?

9991045 Nojatuolimatka: 
Kodiksamin historia
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
pe 20.11. klo 18.00-19.30
Juhani Leino
Luentomaksu 6 €
Tutustutaan Lapin Kodiksamin kylän 
historiaan sanoin ja kuvin paikallis-
ten kertomana. Tule kuuntelemaan, 
keskustelemaan ja tuo oma muistosi 
mukanasi!

MUISTA ILMOITTAUTUA
MYÖS LUENNOILLE. 

9991050 Tulevaisuuden 
lukujärjestys @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 24.11. klo 17.30-18.45
futuristi, visionääri Perttu Pölönen
Luentomaksu 10 € 
Haasta ajatteluasi ja oivalla uutta: 
Jatkuvan oppimisen hengessä meillä 
on hyvät eväät rakentaa uutta hyvin-
vointia ja parasta versiota koko ihmis-
kunnasta. Pohditaan työelämän mur-
rosta, digitalisaatiota ja tulevaisuuden 
taitoja. Luennoitsija tunnetaan mm. 
Sävelkello-keksinnöstä. MIT Tech 
Review on valinnut Pölösen 35 lupaa-
vimman nuoren innovaattorin jouk-
koon Euroopassa. Yhteistyössä Rau-
man Akateemisten naisten kanssa.

9991055 Satavuotias 
Suomi-neito @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 26.11. klo 17.30-19.00
FM Rauno Luttinen
Luentomaksu 6 €
Maailman ehkä onnellisimman kan-
sakunnan ja toimivimman demokra-
tian tunnusmerkit ja peruspilarit ovat 
siniristilippu, valtiomuoto ja Suomi-
neito, jonka muodot vahvistettiin kar-
talla vuonna 1920. Kansallispukuisen 
Suomi-neidon avulla on ilmaistu isän-
maanrakkautta ja nostettu kansallista 
itsetuntoa. Se on toiminut myös po-
liittisena taistelukuvana. Suomi-nei-
don vaiheet ovat keskeistä aate- ja 
taidehistoriaamme, johon luennossa 
keskitytään.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.
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LUENTOSARJATLUENTOSARJAT
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON

ETÄLUENNOT

Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 14.00-16.00
Vapaa pääsy
Jyväskylän kesäyliopiston Ikääntyvi-
en yliopiston etäluento. Paikalla luen-
tovastaava. 

9991112 Koronakriisin haasteet 
Suomen kansantaloudelle @
ke 23.9.
taloustieteen professori 
Jaakko Pehkonen

9991114 Ajan vaikutus yksilön ja 
sukupolvien murteeseen @
ke 7.10.
Suomen kielen professori 
Marjatta Palander

9991116 Hoidammeko liikaa vai 
liian vähän? @
ke 14.10.
terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon 
emeritusprofessori Martti Kekomäki

9991118 Luova laiskuus ja 
hallittu hidastelu @
ke 9.12.
kasvatustieteen professori 
Juha T. Hakala

PITSIVIIKKO 50 VUOTTA

Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Vapaa pääsy 
Rauman Pitsiviikko järjestettiin tänä 
kesänä 50. kerran. Pitsiviikosta on 
vuosikymmenten varrella muodostu-
nut monipuolinen kaupunkifestivaali. 
Tule kuulemaan ja keskustelemaan 
Pitsiviikosta: Miten tähän on tultu ja 
miten jatketaan eteenpäin? Yhteis-
työssä Rauman kulttuuri- ja museo-
palveluiden kanssa.

9991101 Vastuu ympäristöstä @
to 17.9. klo 18.00-19.30
tuottaja Sanna Grönmark, vastaava 
kulttuurituottaja Leila Stenfors
Kuullaan festivaalien tavoista pitää 
huolta ympäristöstä. Pori Jazzin tuot-
taja Sanna Grönmark kertoo suur-
tapahtuman ympäristövastuusta ja 
vastaava tuottaja Leila Stenfors avaa 
Pitsiviikon Ekokompassi-toimintaa 
sekä tuo esille ympäristötyössä opit-
tua. 

9991103 Mikään festivaali ei ole 
pikku juttu @
pe 2.10. klo 17.30-19.00
kulttuuripolitiikan erikoistutkija, MuT 
Mervi Luonila
Mitä ovat taide- ja kulttuurifestivaalien 
verkostomaiset tuotannot ja vaikut-
tavuus? Luennon tarkoituksena on 
havainnollistaa verkostomaisen toi-
mintatavan tuloksena syntyviä moni-
ulotteisia vaikutuksia ja pohtia niiden 
merkitystä festivaalipaikkakunnille. 
Mukana raumalaisia keskustelijoita. 

MUISTA ILMOITTAUTUA
MYÖS LUENNOILLE.
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MEREN ALTA JA ÄÄRESTÄ

Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
klo 18.00-19.30 
Vapaa pääsy
Tutustutaan materiaaliin, jota esimer-
kiksi sukututkijat voivat hyödyntää 
etsiessään tietoa merenkulkijoista 
ja heidän perheistään. Yhteistyössä 
Rauman merimuseon kanssa.
 
9991130 Kaljaasi Vernan 
viimeinen matka
ti 6.10.
tietokirjailija Johanna Pakola
Millaista on etsiä tietoa henkilöistä, 
joista kukaan ei selvinnyt onnetto-
muudesta? Moottorikaljaasi Vernan 
köydet irrotettiin aamuvarhaisella Uu-
dessakaupungissa 18.9.1948. Laiva 
suuntasi ulkomerelle. Seuraavana 
aamuna Ahvenanmaan rannikkove-
siltä tehtiin karmea löytö. Merestä 
löytyi nuoren pojan ruumis ja etsintö-
jen jälkeen kaksi lasta lisää. Meri oli 
kätkenyt 22 ruumista, laivan pirstou-
tuneen hylyn ja paljon salaisuuksia. 
Miksi laiva hankittiin ja miksi lähdet-
tiin vaaralliselle merimatkalle? Missä 
ovat hylky ja matkustajat?

9991132 Kohtalona 
Ruotsinsalmi @
ti 3.11.
näyttelyamanuenssi Erik Tirkkonen
Itämeren suurimman meritaistelun eli 
Ruotsinsalmen toisen meritaistelun 
(1790) jäljiltä merenpohjassa lepää 
kymmeniä laivojen hylkyjä. Mitä uut-
ta taisteluista, hylyistä, linnoituksesta 
ja elämästä Ruotsinsalmen vesillä ja 
saarissa tiedetään? Luento pohjau-
tuu Merikeskus Vellamon näyttelyyn 
ja siihen liittyneeseen taustatutkimuk-
seen.

9991134 Inkeriläiset Suomessa
ti 1.12.
FT Reijo Rautajoki
Kuullaan vaietusta sotapakolaisuu-
desta eli inkeriläisistä Suomessa. 
Viime sodan aikana Suomeen siirret-
tiin salaa 63 000 inkerinsuomalaista 
sotapakolaista. Heidät sijoitettiin kym-
menille leireille, ensin karanteeniin ja 
sen jälkeen työhön. Rauma oli yksi 
leiripaikoista.

@ = luento siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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ELOA SUKUTUTKIMUKSEEN

Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
klo 17.00-20.15
Luentomaksu 6 €/luento

9991140 Sukutiedot tarinaksi! @
ke 28.10.
sukututkija Juha Vuorela
Perehdymme ytimekkäästi tarinan 
rakentamiseen sukutiedoista. Pelkki-
en päivämäärien lisäksi käymme läpi 
lähteitä, joiden avulla menneen ajan 
ihmiset heräävät eloon aivan uudella 
tavalla. Käsittelemme myös tekijänoi-
keuksia ja lähteiden merkintää, jotta 
sukutarinastasi tulisi mahdollisimman 
laadukas. Sopii kaikille sukututkimuk-
sesta kiinnostuneille, harrastuksen 
kestoon tai laajuuteen katsomatta.

9991142 Avioton lapsi ja 
tuntematon isä @
ke 11.11.
sukututkija Juha Vuorela
Paljon sukututkijaa auttavaa tietoa 
oikeuskäytännöistä, uskomuksista ja 
tavoista, joita liittyy aviottomaan lap-
seen. Käymme perusteellisesti läpi 
niitä käytäntöjä, joiden avulla aviotto-
man lapsen tuntemattomaksi jääneen 
isän henkilöllisyyttä voi yrittää selvit-
tää. Kirjallisten lähteiden lisäksi käsit-
telyssä ovat myös geneettisen suku-
tutkimuksen eli DNA-testien käyttö. 
Sopii erityisesti hieman pidemmälle 
ehtineelle tutkijalle, mutta aloittelijakin 
voi tulla mukaan.

PARLAMENTARISMI SUOMESSA

Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
klo 17.30-19.00
Vapaa pääsy 
Pohditaan suomalaisen päätöksen-
teon portaita: parlamentaristisesta 
hallintomallista kunnallispolitiikkaan.

9991121 Eduskunnan rooli
ma 28.9.
valtiovarainministeri Matti Vanhanen

9991123 Kansanedustajan rooli
ma 12.10.
kansanedustajat Kristiina Salonen ja 
Matias Marttinen

9991125 Kunnallispäättäjän rooli
to 5.11.
Rauman kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Kalle Leppikorpi
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Katso sivulta 32 kurssi Takaisin 
luontoon -metsälaulukurssi A

Katso sivulta 33 kurssi 
Sisälläni soi – pysähdy äänen, 
hengityksen ja kehon äärelle A

3203001 Tukiviittomien ja 
viittomakielen alkeet
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-19.30
15.9.-13.10.
viittomakielen ohjaaja 
Seppo Lehtonen
Kurssimaksu 22 €
Millaista on viittomakieli ja mitä ovat 
tukiviittomat? Aloitetaan ihan alusta 
ja opiskellaan tukiviittomien sanastoa 
sekä viittomakielen rakennetta ja ar-
kipäivän viittomia. Opetusmateriaali 
sisältyy kurssimaksuun.

3203002 Juttu-tupa 1
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 9.30-12.00
16.9.-9.12.
HuK,  sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Aivoliitossa on kehitetty kurssi, jonka 
tavoitteena on tarjota afaattisille hen-
kilöille mahdollisuus opiskella uusia 
kommunikointikeinoja ja vuorovai-
kutustaitoja sekä oppia uusia asioi-
ta eri teemojen kautta turvallisessa 
ympäristössä. Kommunikointikeino-
ja harjoitetaan keskustelun avulla ja 
teemat vaihtuvat kuukausittain. Vuo-
rovaikutustaitoja harjoitellaan myös 
pelien, taiteen sekä musiikin avulla. 
Kurssille voi osallistua tulkin kanssa, 
jos kurssilainen niin haluaa. Läheiset 
ja avustajat voivat saattaa kurssilaiset 
paikalle ja olla lähettyvillä avustamas-
sa tarpeen mukaan. Voit ilmoittautua 
myös suoraan opettajalle kurssin 
alussa. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.

3203003 Juttu-tupa 2
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 9.30-12.00
13.1.-7.4.
HuK,  sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.
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3203005 Muistikoulu A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 16.30-18.00
16.9.-9.12.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Tarkoitettu muistitoimintojen vahvis-
tamisesta ja aivojen huoltamisesta 
kiinnostuneille ikääntyneille. Harjoi-
tetaan aivoja rennossa ilmapiirissä 
erilaisten tehtävien avulla, sekä pe-
rehdytään aivoterveellisiin arjen va-
lintoihin. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.

3203006 Muistikoulu B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 16.30-18.00
13.1.-7.4. 
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

3203010 Muistot kenkälaatikosta 
albumiin
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 18.00-19.30
17.9.-26.11. ja 14.1.-8.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 31 €
Onko sinulla kasapäin vanhoja valo-
kuvia, jotka odottavat pääsyä albu-
miin? Harmittaako ja ahdistaako, ett-
et saa tartuttua toimeen? Nyt on hyvä 
hetki aloittaa projekti, antaa kuvien 
herättää muistot ja kirjoittaa niistä 
tuokiokuvia ja pieniä tarinoita. Valo-
kuva-albumin voi tehdä omaksi iloksi 
tai se voi olla muisto eletystä elämäs-
tä, vaikka lapsille tai lapsenlapsille. 
Olennaista on, että menneisyydestä 
jää kuvallisia jälkiä, sillä ilman tarinoi-
ta ja henkilöitä kuvat ovat jälkipolville 
merkityksettömiä. Kurssilla saat tu-
kea ja ohjausta kuvien herättämien 
asioiden muistelemiseen ja muistojen 
kirjaamiseen.

3203011 Iloa ja oivalluksia 
arkeen @
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
to 18.00-19.30
17.9.-15.10. 
Ilon opas, työnohjaaja
Tuula Laitinen
Kurssimaksu 19 €
Pysähdytään hetkeksi miettimään 
oman elämän tärkeitä asioita: Mitä 
ihan oikeasti kuuluu? Mitä unelmia 
on ja mistä saa iloa ja voimaa arjen 
tavanomaisuuteen? Kuunnellaan, 
pohditaan, harjoitellaan, pysähdy-
tään tähän hetkeen, rentoudutaan, 
huomataan että löytyy iloa, valoa ja 
voimaa syksyn harmauteen. Oivallus-
ten myötä syntyy kiitollisuutta.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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3203012 Puhuva kynä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 17.30-20.00
28.9.-16.11.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa
Kurssimaksu 31 €
Mitä sinulle kuuluu? Kirjoittaminen 
tuottaa tietoa itsestä ja luo tuoreita 
näkökulmia kuluneisiin kysymyksiin. 
Puhuva kynä on pitelijälleen kiltti. 
Sitä kiinnostavat ajatuksesi, tuntee-
si ja hyvinvointisi. Puhuva kynä ei 
rankaise mykkyydestä, tylsyydestä, 
toistosta tai jaarittelusta eikä puutu 
kielenhuoltovirheisiin. Tekstejä ei ar-
vostella, ja niiden lukeminen ääneen 
on vapaaehtoista. Ohjaaja valmis-
taa teemat ja sytykkeet harjoituksiin, 
jotka ovat jokaisen luku- ja kirjoitus-
taitoisen toteutettavissa (esim. kir-
joittaminen musiikin, kuvan tai kysy-
mysten inspiroimana, runo helpon 
kaavan mukaan). Napakka aikaraja 
pitää kynän paperissa. Ryhmäläisen 
odotetaan sitoutuvan tapaamisiin ja 
vaitioloon toisten asioista. Pohdis-
kelu ja luottamuksellinen keskustelu 
ovat toiminnan ydintä, mutta ryhmä ei 
sovellu aivan akuutissa kriisissä ole-
valle. Mukaan kynä ja vihko.

3203015 Tiibetiläinen äänimalja-
rentoutus @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
to 10.00-11.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 45 €
Syvärentoutusmenetelmä, joka pe-
rustuu resonanssiin eli myötävä-
rähtelyyn sekä ääniaaltoihin. Nämä 
äänet voimme tuntea kehossamme 
yhtä paljon kuin kuulla niitä korvillam-
me. Kulhojen äänet ovat harmonisia 
ja hoitavia ja saavat sinut nopeasti 
syvärentoutuneeseen tilaan. Äänet 
syntyvät, kun opettaja napauttaa kul-
hoja iskimillä. Kulhojen ääni lohduttaa 
ja virittää kehoa ja mieltä takaisin hy-
vinvoinnin taajuudelle, kun stressi ja 
erilaiset tunteet ovat riepotelleet sen 
sieltä pois. Tässä tilassa sinun on 
helppo meditoida tai ottaa vastaan 
intuitiivisia viestejä, ja luovuutesi voi 
lähteä liikkeelle.Tunnin aluksi jooga-
lämmittely, sitten rentoutus. Mukaan 
rennot vaatteet, joogamatto, ohut 
peitto ja tyyny.
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3203025 Opi rentoutumaan 
Etäkurssi
ma 17.00-17.45
21.9.-2.11.
rentoutusvalmentaja SHL, 
Sosionomi (YAMK) Raija Haapoja
Kurssimaksu 13 €
Haluatko oppia rentoutumaan ja sen 
kautta lisätä hyvinvointiasi monin eri 
tavoin? Käydään läpi rentoutumi-
sen hyödyt ja vaikutukset. Opitaan 
rentoutumaan hengitysharjoitusten, 
lihasrentoutusten, tarinamatkojen ja 
tietoisuusharjoitusten kautta. Jokai-
sella on mahdollisuus löytää oma 
miellyttävä tapa rentoutumiseen. Saat 
sähköpostiisi materiaalit: joka viikko 
on uusi teema ja uudet tavoitteet. 
Seurataan vaikutuksia, harjoitellaan 
ja keskustellaan kokemuksista padlet 
chat -pohjalla. Kurssin ohjaajan tuki 
tarjolla koko kurssin ajan.

3203030 Intialainen päähieronta
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
su 15.11. klo 10.00-14.15
su 22.11. klo 10.00-12.30
YAMK fysioterapeutti Sini Koivunen
Kurssimaksu 19 €
Käydään läpi intialaisen päähieronta-
hoidon taustaa, vaikutuksia ja vasta-
aiheita sekä puhutaan stressistä ja 
rentoutumisesta. Kurssilla opitaan 
tekemään hoito itselle ja toiselle. Ota 
mukaan rennot vaatteet, kylpypyyhe, 
mahdollisesti pieni tyyny, fl eecepeitto 
tms. ja pienet eväät.

3203040 Tehdään kosmetiikkaa 
ruoka-aineista @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la 10.10. klo 10.00-13.15
ekokosmetologi Noora Härmä
Kurssimaksu 13 €
Mitä kaikkea löytyykään ruokakaa-
peistamme, mitä voimme käyttää 
myös ihonhoidossa! Valmistetaan yh-
dessä jalkakylpy sekä vartalonkuorin-
ta- ja kasvojenhoitotuotteita kodista 
löytyvistä ruoka-aineista. Jalkakylvyn 
lisäksi tehdään käsikuorinta sekä kas-
vohoito itselle. Opettaja tuo tarvittavat 
materiaalit. Ota mukaan pyyhkeitä, 
vati jalkakylpyä varten sekä kippoja 
ja lusikka tuotteiden valmistamiseen.
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1106001 Sanapaja aikuisille 
kehitysvammaisille
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-18.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Ryhmä sujuvasti puhuville tai kirjoitus-
taitoisille kehitysvammaisille. Luetaan 
ääneen, keskustellaan ja tehdään kir-
joitusharjoituksia. Kirjoitetaan yhdes-
sä, pareittain tai itsenäisesti taitojen 
mukaan. Mielikuvitusta virkistetään 
kuvilla, äänillä, musiikilla, tuoksuilla ja 
liikkeellä. Esimerkkejä harjoituksista: 
keksitään ystävyyteen liittyviä sanoja, 
laaditaan valmiista sanoista runoja, 
kirjoitetaan kuvasarjasta tarina, kir-
joitetaan omista mielipiteistä, päivän 
tapahtumista tai musiikkikappaleesta 
valmiita lauseita jatkaen, kuvaillaan 
esinettä tai tuoksua, kirjoitetaan va-
paasti tietystä aiheesta (esim. päivä 
töissä, kesälomaunelmani). Harjoituk-
set muokataan ryhmäläisille sopiviksi. 
Lisätietoja tarvittaessa ohjaajalta puh. 
050 3310693.

1106005 Luova kirjoittaminen @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 9.30-12.15
17.9.-10.12. ja 13.1.-8.4.
HuK, sosionomi (AMK), 
kirjallisuusterapiaohjaaja 
Elise Erämaa
Kurssimaksu 61 €
Matalan kynnyksen kirjoittajapiiri. Ai-
empaa kirjoittajakokemusta ei tarvitse 
olla, mutta saa olla. Teemme napa-
koita tuntiharjoituksia, joiden tehtävä 
on rohkaista kirjoittamaan sekä leikki-
mään sanoilla. Sisäinen kriitikko ope-
tetaan käyttäytymään ja odottamaan 
vuoroaan. Ennen tekstin työstämistä 
on nimittäin saatava aikaan raaka-
materiaalia, ja sitähän ei synny, jos 
sisäinen riiviösensori hyppii sormille. 
Ohjelmassa on sijansa kirjoittamisel-
le, lukemiselle, keskustelulle ja keski-
näiselle palautteelle. Jokainen päät-
tää itse, jakaako tekstinsä muiden 
kanssa. Kotitehtävät ovat vapaaehtoi-
sia. Innoituksen lähteenä käytämme 
mm. kuvia, esineitä, musiikkia, lyhyitä 
artikkeleita ja kaunokirjallisia tekstejä. 
Ota mukaan kirjoitusvälineet, mielui-
ten kynä ja vihko.

1106010 Voimaa kirjoittamiseen @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 10.00-14.15
17.-18.10.
toimittaja, käsikirjoittaja 
Linda Rantanen
Kurssimaksu 19 €
Vinkkejä ja työkaluja kirjoittamiseen: 
tekstin koostamiseen, ideointiin, hen-
kilöhahmojen rakentamiseen sekä 
juonen luomiseen. Sopii kaikille kir-
joittamisesta kiinnostuneille. Ota mu-
kaan kirjoitusvälineet.
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1302001 Runonmaisteluillat @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-20.15
17.9.-15.10.
runoilija Tommi Parkko
Kurssimaksu 24 €
Ensimmäisellä kerralla kuulet runou-
desta ja sen lukemisesta yleisellä ta-
solla. Toisella kerralla pääset keskus-
telemaan lukemistasi runokirjoista, 
hiukan lukupiirin tapaan. Ja kolman-
nella kerralla saat syventää runojen 
lukemiseen liittyviä asioita.

1302010 Kirjallisuuspiiri @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ma 17.30-19.00
28.9.-30.11. ja 25.1.-29.3. 
kirjastonhoitaja Anneli Näätänen
Kurssimaksu 24 €
Vapaamuotoista keskustelua kirjoista 
ja niiden herättämistä muistoista, aja-
tuksista ja tunteista.

Syyskaudella:
28.9. 1600-luku
Olli Jalonen: Taivaanpallo
Orhan Pamuk: Valkoinen linna
26.10. Naisen voima ja 
voimattomuus
Naomi Alderman: Voima
Margaret Atwood: Orjattaresi
30.11. Pakolaisuus
Jenny Erpenbeck: Mennä, meni, 
mennyt
Elina Hirvonen: Punainen myrsky

Kevätkaudella:
25.1. Koulukiusaaminen
Edouard Louis: Ei enää Eddy
Antti Rönkä: Jalat ilmassa
1.3. Perhe
Eira Mollberg: Villahousuhäpeä
Celeste Ng: Olisi jotain kerrottavaa
29.3. Noitavainot
Anneli Kanto: Pyöveli
Tapio Koivukari: Poltetun miehen tytär

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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3201005 Sijoittamisen 
perusteet @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-19.45
27.10.-1.12.
Satakunnan osakesäästäjien 
pj. Toni Tuomi
Kurssimaksu 59 €
Oletko aina pohtinut, mitä sijoittami-
nen on, miten se toimii käytännössä 
ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit 
omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssi on 
suunnattu aloittelijoille ja henkilöille, 
jotka ovat jo aloittaneet sijoittamisen 
ja haluavat vahvistaa osaamistaan. 
Ennakkotietoja ei tarvita. Käydään 
läpi sijoittamisen perusasioita ja kat-
sotaan mitä sijoittaminen on ja mitä 
sillä voidaan saavuttaa. Käytännönlä-
heinen kurssi, runsaasti esimerkkejä.

3202006 Näköalapaikka - keskus-
telua, kohtaamisia ja kulttuuria 
ikäihmisille @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 13.00-14.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
TtM Satu Lamminpää ja 
HuK Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Keskustellaan ajankohtaisista asiois-
ta, mukana vierailijoita ja asiantunti-
joita. Käydään myös tutustumassa 
paikallisiin kohteisiin ja tehdään ret-
kiä.

VUOROVAIKUTUS VUOROVAIKUTUS 
JA YHTEISKUNTAJA YHTEISKUNTA

Katso sivulta 17 luento Selkokieli 
kuuluu kaikille

Katso sivulta 22 kurssi Tukiviit-
tomien ja viittomakielen alkeet

2198006 Vuorovaikutustaitoja 
aikuisille kehitysvammaisille
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-18.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
HuK,  sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Pitkään toiminut ryhmä, johon ovat 
tervetulleita uudet ja entiset jäsenet. 
Ryhmässä toimitaan enemmän kuin 
pohdiskellaan. Etsitään keinoja olla, 
kommunikoida ja viihtyä toisten kans-
sa mm. kuvien, liikkumisen, leikkien, 
pelien, musiikin, piirtämisen ja kah-
vihetkien kautta. Mukaan voi tulla, 
vaikkei voisi puhua tai vaikka olisi 
liikuntaeste. Voit tarvittaessa kysyä 
lisätietoja ryhmien toiminnasta ohjaa-
jalta puh. 050 331 0693.
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Katso sivulta 21 luentosarja 
Eloa sukututkimukseen

1398001 Sukututkijan työpaja
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
historianlehtori Juha-Pekka Autio
Kurssimaksu 42 €
Oletko aloittamassa sukututkimus-
ta? Tämä kurssi on tarkoitettu sinul-
le, jolla ei ole vielä mitään tietoa tai 
kokemusta aiheesta. Tutustutaan 
netistä löytyviin tietokantoihin (esim. 
rippikirjat ja historiakirjat) sekä mak-
suttomiin sukututkimusohjelmiin. Jo-
kainen osallistuja oppii tutkimaan jo-
tain sukuhaaraansa ja saa opastusta 
ja apua ongelmatilanteissa. Et tarvit-
se kuin kannettavan tietokoneen ja 
avointa mieltä. Seikkailu oman suvun 
historiaan voi alkaa.
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3202001 Ajankohtaista Raumalta 
ja ympäristöstä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 14.00-15.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
lukion erityisopettaja, eläkkeellä, 
Hannu Raevuori
Kurssimaksu 6 €/kerta maksetaan 
käteisellä paikan päällä
Pohditaan yhdessä Rauman ja ym-
päristön kysymyksiä ja yritetään löy-
tää niihin vastauksia asiantuntijoiden 
avulla.  
14.9. Jarmo Impola: Viku, pirtu-

mies 
            Pirtun salakuljetusta Rauman 

edustalla
12.10. Rauman uusi kaupungin-

johtaja Johanna Luukko-
nen

            Rauman tulevaisuusvisioita 
23.11. Rauman kaupungin tilapal-

velujohtaja Olli-Pekka Kum-
pula ja/tai rakennuttajapääl-
likkö Kimmo Salminen 

 Rauman suuret rakennuskoh-
teet

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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RETKEILYRETKEILY

Katso sivulta 116 kurssi 
Geokätköilykurssi

4102001 Sienikurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00-19.30
to 17.00-20.15
14. ja 17.9.
kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 13 €
Tietoa varusteista, sienikirjoista ja 
liikkumisesta luonnossa. Ma 14.9. klo 
18.00-19.30 tutustutaan kuvien avul-
la yleisimpiin sieniin ja saadaan tietoa 
niiden käsittelystä. Sieniretki to 17.9. 
Lähtö retkelle kimppakyydein klo 
17.00 kaupungintalon parkkipaikalta 
ja paluu noin klo 20.00.

4102005 Luontoretki Omenapuu-
maassa
la 3.10. klo 11.00-14.15
retkiopas, FM Mira Vesterinen
Kurssimaksu 13 €
Tule mukaan leppoisalle luontoret-
kelle Omenapuumaahan. Kierräm-
me yhdessä muutaman kilometrin 
matkan tutustuen alueella tehtyihin 
luonnonhoitotöihin ja luontopolun 
uuteen osuuteen. Tarkastelemme 
luontoa ja keskustelemme esim. sen 
lajistoista. RannikkoLIFE-projekti tar-
joaa evästauolla osallistujille leivät ja 
kahvin/teen. Mukaan kannattaa ottaa 
vesipullo ja jalkaan vedenkestävät 
jalkineet. Lähtö Omenapuumaan Tai-
palmaantien P-alueelta. Yhteistyössä 
Selkämeren kansallispuiston ystävät 
ry:n kanssa.

7198001 Metsästäjäkurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00-20.45
9.9.-7.10.
Markku Leppänen, Tuomo Koskinen 
ja Jari Toivonen
Kurssimaksu 24 €
Käsitellään mm. lajituntemusta, riis-
taekologiaa, riistanhoitoa, ampuma-
aseita ja niiden käyttöä metsästyk-
sessä, metsästysmuotoja, hyviä 
metsästäjätapoja, riistan hakua ja 
saaliin käsittelyä, metsästysoikeutta, 
metsästyslainsäädäntöä sekä riista-
hallinto- ja metsästysjärjestöjä.
Metsästäjätutkinnot: 14.10. ja 21.10. 
klo 18-19.30 osallistuminen vapaaeh-
toista, tutkintomaksu 20 €. Kurssioh-
jelma kotisivulta ja toimistosta.

7198008 Rohkaisua retkeilyyn
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-19.30
29.9.-28.11.
retkiopas, FM Mira Vesterinen
Kurssimaksu 31 €
Kiinnostaisiko sinua retkeillä nykyistä 
enemmän, mutta et oikein tiedä, mis-
sä retkeilisit tai et uskalla tai halua 
lähteä yksin? Käydään yhdessä läpi 
retkeilyn kulmakiviä ja tutustutaan lä-
hiseudun kohteisiin. Valitaan yhdessä 
yksi kohde, jonne tehdään päiväretki 
la 28.11. alkaen klo 10. Kuljetus to-
teutetaan kimppakyydein ja retken 
kokonaiskesto on noin 8 tuntia.
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OPI KIELTÄ LAULAMALLA @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
torstai klo 18.00-19.30
Haluatko oppia kieliä laulaen? Tämä 
kurssi yhdistää musiikin ja kielen op-
pimisen. Kolme kokoontumiskertaa. 
Ensimmäisellä kerralla orientoidu-
taan kieleen ja lauletaan jo vähän. 
Toisella ja kolmannella kerralla laule-
taan jo monipuolisesti. Tule rohkeasti 
mukaan, vaikket osaisikaan kyseistä 
kieltä! Laulun avulla ääntäminen, sa-
nojen mieleen painaminen ja kuullun 
ymmärtäminen helpottuvat.

1101020 Japani
to 1.-15.10.
Hanae Mikkola
Kurssimaksu 13 €

1101021 Viro 
to 5.-19.11.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 13 €

1101022 Venäjä
to 21.1.-4.2. 
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 13 €
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00

1101023 Ranska
to 4.-18.3.
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 13 €
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00

1101030 Takaisin luontoon - 
metsälaulukurssi A @
Latumaja, Lemmenkujantie 61
ti 15.9. klo 18.00-19.30
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 6 € 
Millaista olisi olla läsnä, kuulla luonto, 
hengittää ja antaa äänen soida? Tun-
tea, kuinka ääni resonoi kehossa ja 
luonnossa. Tutustumme turvallisesti 
oman äänen sointiin ja värähtelyyn, 
rauhoitumme hengittämään ja aisti-
maan ympäröivää luontoa. Ei vaadita 
mitään musiikillista osaamista. Varau-
duthan sään mukaisella varustuksel-
la. Voit ottaa mukaasi myös istuin- tai 
makuualustan. 
Lisätietoja: solja.virta@gmail.com

1101031 Takaisin luontoon - 
metsälaulukurssi B @
Latumaja, Lemmenkujantie 61
su 25.4. klo 12.30-14.00
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 6 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1101032 Sisälläni soi - pysähdy 
äänen, hengityksen ja kehon 
äärelle A @
Kellariteatteri, Pallerokuja
la 10.00-16.00
su 10.00-14.15
19.-20.9.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 24 €
Ihminen on itse oma instrumenttinsa. 
Herätellään ääntä ja kehoa, pysäh-
dytään itsen äärelle, nautitaan löy-
tämisen ilosta ja yhdessä soimisen 
autuudesta. Aistitaan, miten hengitys 
virtaa kehossa erilaisten harjoitusten 
avulla. Tutkitaan oman äänen ja ke-
hon rajoja sekä omaa hengitysrytmiä 
turvallisessa ympäristössä. Tämä ei 
ole perinteinen laulukurssi. Et tarvitse 
musiikillista osaamista. Ota mukaan 
mukavat, joustavat vaatteet, jooga-
matto, peitto, tyyny, muistivihko ja 
vesipullo. 
Lisätietoja: solja.virta@gmail.com

1101033 Sisälläni soi - pysähdy 
äänen, hengityksen ja kehon 
äärelle B @
Kellariteatteri, Pallerokuja
la 10.00-16.00
su 10.00-14.15
6.-7.3.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1101040 Ääntä etsimässä A @
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ma 18.00-19.20
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 51 €
Onko sinulla ongelmia äänenkäytön 
kanssa, laulutaito hukassa tai jänni-
tätkö esiintymistilanteita? Ryhmässä 
pääset tutustumaan ääneesi ja kehit-
tämään sitä turvallisessa ja rennossa 
ympäristössä. Nuotinluku- tai laulutai-
toja et tarvitse. Tule ja löydä äänesi!

1101041 Ääntä etsimässä B @
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ma 19.25-20.35
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 51 €
Sisältö sama kuin edellä.

1101051 Laulukurssi A @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 12.00-14.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
musiikkipedagogi (AMK) 
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 175 €
Rakastatko laulamista, haluaisitko 
laulaa enemmän ja saada vinkkejä, 
miten kehität ääntäsi? Harjoitellaan 
opiskelijan toiveohjelmiston parissa 
laulutekniikkaa ja ilmaisua. Tutustu-
taan äänen ja kehon yhteyteen. Jo-
kaisella opiskelijalla viikoittain 20 min 
yksilöopetusta, kellonajat sovitaan 
ensimmäisellä kurssikerralla. Välillä 
voidaan toimia myös pienryhmässä.
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1101053 Laulukurssi B @
Normaalikoulu, Seminaarinkatu 1
ti 18.30-19.30
ke 16.15-17.15
15.9.-9.12. ja 19.1.-21.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 175 €
Laulun ja terveen äänenkäytön yksi-
löllistä opetusta. Erilaisia lämmittely-, 
hengitys- ja laulutekniikoiden harjoi-
tuksia. Omien suosikkilaulujen opet-
telua. Aiempaa laulukoulutusta ei 
tarvita. Jokaisella laulajalla viikoittain 
20 min yksilöopetusta. Välillä voidaan 
toimia pienryhmässä. Opettaja on si-
nuun yhteydessä ajan sopimiseksi. 
Lisätiedot: pereanneli@gmail.com 

1101060 Pop-laulukurssi @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nortamonkatu 29
ke 17.15-19.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 175 €
Alkajien kanssa harjoitellaan hen-
gitystekniikkaa, voitetaan yhdessä 
esiintymisjännitystä ja treenataan 
kappaleita erilaisia harjoituksia ja tek-
niikoita hyödyntäen. Jatkajien kanssa 
syvennytään tekniikkaan, laajenne-
taan repertuaaria ja otetaan laajasti 
haltuun eri laulutyylejä. Ei vaadi ai-
empaa laulutaustaa. Jokaisella laula-
jalla viikoittain 20 min yksilöopetusta. 
Kellonajat sovitaan ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla. Opettajaan voi 
olla etukäteen yhteydessä alina.su-
denlehti@gmail.com

1101062 Etä-poplaulukurssi
Etäkurssi
ma 10.00-20.00 välillä
14.9.-7.12. ja  11.1.-12.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 175 €
Lähde kokeilemaan yksilölaulunope-
tusta etäyhteydellä! Jokaisen opiske-
lijan kanssa tavataan henkilökohtai-
sesti etätyöohjelman avulla 20 min/
viikko. Tunneilla treenataan ohjelmis-
toa erilaisia harjoituksia ja tekniikoita 
hyödyntäen, opiskelijan toiveet huo-
mioiden.
Osallistuaksesi tarvitset toimivan net-
tiyhteyden, tietokoneen, tabletin tai 
muun laitteen ja kuulokkeet. Sähkö-
postiosoite ilmoitettava ilmoittautumi-
sen yhteydessä!
Opetusta järjestetään maanantaina 
klo 10-20 välillä. Opettaja on sinuun 
yhteydessä ajan sopimiseksi. Lisätie-
dot: alina.sudenlehti@gmail.com.

1101080 Lauluyhtye @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nortamonkatu 29
ke 19.20-20.50
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 51 €
Lauletaan popmusiikkipainotteisesti 
erilaisia sovituksia äänissä harjoit-
teita ja improvisaatioita hyödyntäen. 
Edellytetään hieman nuotinlukutaitoa 
tai stemmalaulukokemusta. Uudet 
laulajat ovat lämpimästi tervetulleita 
mukaan! Ensimmäisellä kerralla ja-
kaudutaan opettajan johdolla ryhmiin 
lähtötason, treenihalun ja esiintymi-
sinnon mukaan. Opettajaan voi olla 
etukäteen yhteydessä alina.suden-
lehti@gmail.com.
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1101090 Varttuneiden laulupiiri @
TulesTalo Rauma, Siikapolku 3
ma 10.00-11.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
musiikkiterapeutti Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Aloita viikkosi iloisella ja virkistävällä 
yhteislaulutuokiolla. Laulamisella on 
hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia: 
yhdessä laulaminen on ennen kaik-
kea mielialaa kohottavaa, mutta myös 
monipuolista muistia ja toimintakykyä 
edistävää aivojumppaa. Lauletaan 
tunnettuja lauluja, toivelauluja sekä 
ajankohtaisia vuodenaikoihin ja juh-
lahetkiin sopivia kappaleita. Ryhmä 
jaetaan kahtia, jos koronatilanne sitä 
vaatii. Molemmilla ryhmillä lauluaika 
45 min.

1101095 Laulamattomat A @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nortamonkatu 29
ma 16.45-18.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 42 €
Laulu kuuluu kaikille! Tässä poru-
kassa sävelkorvalla tai musiikillisilla 
taidoilla ei ole väliä. Tärkeintä on te-
kemisen meininki ja laulun ilo. Hyödyl-
lisiä ääniharjoituksia ja monipuolisia 
lauluja rennossa ilmapiirissä. Ryhmä 
jaetaan kahtia, jos koronatilanne sitä 
vaatii. Molemmilla ryhmillä lauluaika 
45 min.

1101096 Laulamattomat B @
Kellariteatteri, Pallerokuja
ti 10.00-11.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 42 €
Sama sisältö kuin edellä.

1101098 Etäyhteislaulut 
Etäkurssi
Ma klo 18.00-18.45
Tule laulamaan yhdessä poistumat-
ta kotoa! Etänä järjestettävät yhteis-
lauluhetket vaativat osallistujalta ai-
noastaan toimivan internetselaimen 
ja sähköpostiosoitteen. Lauluhetket 
striimataan osallistujille, kappalelista 
ja laulujen sanat lähetetään etukä-
teen sähköpostitse. Opettaja säestää 
ja johtaa yhteislaulua. Oma laulusi ei 
kuulu muille osallistujille, joten saat 
päästellä täysillä! Löyhästi teemoite-
tut yhteislauluhetket järjestetään kah-
desti kuussa. Laulut ovat pääsääntöi-
sesti helppoja, tai ainakin niin tuttuja, 
että niitä on helppo laulaa mukana. 
Laulamme pääasiassa suomeksi. 
Kokoontuu 14.9. ja 28.9., 12.10. ja 
26.10., 9.11. ja 23.11., 7.12. ja 14.12.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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Kuorot ottavat mielellään uusia 
laulajia mukaan toimintaansa. 
Kaikki kuorolaiset ilmoittautuvat
normaalisti opistoon netissä tai 
puhelimitse.

1101100 Rauman Kamarikuoro @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nortamonkatu 29
ti 18.00-20.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
musiikkipedagogi (AMK), ammatti-
kuoronjohtaja Sanna Kuusisto
Kurssimaksu 61 €
Kuoro koostuu kokeneista kuorolaula-
jista, joiden tavoitteena on laadukkaan 
ja vaativan kuoromusiikin harrastami-
nen ja esittäminen. Suurimuotoisten 
teosten rinnalla kuoro harjoittelee 
myös moderneja miniatyyrisiä a cap-
pella -teoksia. Kuoroon otetaan uusia 
laulajia äänenkuuntelun kautta. Lisä-
tietoja: kuusisto.sanna@gmail.com ja 
www.raumankamarikuoro.fi  

1101101 Naiskuoro I 
(Rauma Flikkatten Göör) @
Pohjoiskehän koulu, 
Pohjoiskehäntie 14
ma 18.30-20.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
musiikkipedagogi (AMK) 
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 61 €
Aktiivista naiskuorotoimintaa hyvällä 
meiningillä. Raikasta ohjelmistoa ja 
eväitä soivaan äänenkäyttöön. Uudet 
laulajat ovat lämpimästi tervetulleita. 
Lisätietoja: niiki.nuutinen@rauma.fi , 
puh. 040 7386 390.

1101102 Naiskuoro II (Rauman 
Työväen Naiskuoro) @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nortamonkatu 29
to 17.45-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 61 €
Mukava ja perinteikäs raumalai-
nen kuoro, joka laulaa monipuolista 
2–4-äänistä naiskuoro-ohjelmistoa. 
Kauden aikana pieniä esiintymisiä ja 
laululeirejä. Kuoro konsertoi säännöl-
lisesti.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1101103 Mieskuoro 
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma 18.00-20.30 ja to 18.00-18.45
14.9.-10.12. ja 11.1.-15.4.
musiikinopettaja Iveta Jürisson ja 
Reino Suominen
Kurssimaksu 61 €
Monipuolista neliäänistä mieskuoro-
laulua eri teemoin. Lisäksi laulutek-
niikkaa, kvartettilaulua ja musiikin 
teoriaa.

1101104 Viihdekuoro 
(Rauma Hupiköör) @
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ke 18.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 61 €
Kuoroon ovat tervetulleita naiset ja 
miehet. Ohjelmistossa viihdemusiik-
kia monipuolisin sovituksin. Lukuvuo-
den lopussa kevätkonsertti. Lisätieto-
ja: www.hupikoor.net

1101105 Sekakuoro Lapponia @
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
to 18.00-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
musiikkipedagogi (AMK) 
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 61 €
Monipuolista, säestyksetöntä seka-
kuoro-ohjelmistoa ja laulun iloa! Uu-
det laulajat tervetuloa mukavaan po-
rukkaan. Lisätietoja: niiki.nuutinen@
rauma.fi , puh. 040 7386 390.

ORKESTERIT JAORKESTERIT JA
YHTYEETYHTYEET

1101200 Aikuisten puhallin-
orkesterikoulu @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
la 12.00-14.00
19.9.-12.12.
vaskisoiton opettaja, kapellimestari
Anne Lehtomäki-Koskinen
Kurssimaksu 33 €
Oletko joskus harrastanut puhallinsoi-
tinten soittoa tai aina haaveillut siitä? 
Nyt sinulla on mahdollisuus jatkaa 
soittoa tai aloittaa uusi harrastus! Ai-
empaa soittokokemusta ei tässä or-
kesterissa tarvita, joten tule mukaan 
kokeilemaan! Soittimia on mahdol-
lista vuokrata rajoitetusti. Orkesterin 
toiminta suunnitellaan yhdessä, kun 
kokoonpano selviää. Lisätietoja anne.
lehtomaki@gmail.com

1101201 Puhallinorkesteri I 
(Pläkkploosarit) @
Rauma-sali, Satamakatu 26
ti 19.00-21.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
vaskisoiton opettaja, kapellimestari 
Anne Lehtomäki-Koskinen
Kurssimaksu 51 €
Pläkkploosareiden yhteishenki on 
hyvä ja soittajat motivoituneita. Oh-
jelmistossa on perinteistä, klassista 
ja kevyttä puhallinmusiikkia. Soitto-
kunta ottaa mielellään riveihinsä uu-
sia, jo perustaidot omaavia soittajia. 
Harjoitukset ovat yhteisharjoituksia, 
ei soitinkohtaista yksilöopetusta.
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1101202 Puhallinorkesteri II 
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone, 
Vermuntila 163
ma 18.00-19.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
DI Jouko Kangas
Kurssimaksu 42 €
Vermuntilan soittokunta tarjoaa hy-
vän harrastusmahdollisuuden sekä 
nuorille että varttuneille. Ohjelmisto 
on monipuolista sisältäen viihteel-
listä, harrasta ja klassista musiikkia. 
Esiintymisiä vuoden aikana erilai-
sissa tapahtumissa. Ohjausta myös 
aloittajille.

1101203 Big Band
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
su 15.30-17.30
20.9.-13.12. ja 7.2.-9.5. 
muusikko Reijo Ylinen
Kurssimaksu 51 €
Haluatko kehittyä soittajana? Kiin-
nostaako fraseeraus, improvisointi 
ja kurinalainen yhteissoitto? Tarkoi-
tettu instrumenttinsa kohtuullisesti 
hallitseville soittajille, jotka haluavat 
laajentaa musiikillista osaamistaan 
big band -musisoinnin puolelle. Val-
mistetaan ohjelmistoa pienimuotoisia 
esiintymistilaisuuksia varten.

1101204 Harmonikka- ja 
mandoliinipiiri @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.30-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
muusikko Arto Malmsten
Kurssimaksu 42 €
Perinteistä iskelmällistä musiikkia Ilta 
skanssissa -valssista Heikin polk-
kaan helppoina sovituksina hanurille 
ja mandoliinille. Nuotinlukutaitoa tar-
vitaan. Tule mukaan ja ota kunnon 
fi ilikset hyvästä menosta.

1101205 Soittamattomat
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ti 17.00-18.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 42 €
Opitaan bändissä soittamisen perus-
asioita ja opiskellaan bändisoittimia 
sekä äänentoistolaitteiden käyttöä. 
Halu soittaa ja laulaa yhdessä on 
tärkeintä. Ryhmään voi ilmoittautua, 
vaikka ei olisi aiempaa kokemusta 
mistään soittimesta. Tarkoituksena 
on nauttia yhdessä soittamisesta ja 
löytää onnistumisten kautta oma tapa 
tulkita musiikkia.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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1101206 Bändisoiton jatko
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ti 18.45-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 42 €
Omassa instrumentissaan jo vähän 
pidemmälle kehittyneille soittajille. 
Instrumentti voi olla mikä tahansa, 
myös laulu. Pyritään löytämään hyvä 
soittofi ilis ja tutkitaan eri tapoja so-
vittaa kappaleita. Mahdollisuuksien 
mukaan tutustutaan musiikin tallen-
tamiseen ja muokkaamiseen tietoko-
neella.

1101210 Erityisryhmien bändi-
toiminta, jatkoryhmä @
Riekkomäki, Vähäkinnontie 2
ke 16.00-19.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja 
Anne Lehtonen ja sosionomi 
Mirjam Pennanen
Kurssimaksu 42 €
Yhteismusisoinnin avulla mahdolli-
suus musiikista nauttimiseen, itseil-
maisuun ja sosiaaliseen vuorovaiku-
tukseen omien resurssien mukaan. 
Metodina kuvionuotit. Bändeissä jo 
soittaville. Opettajat jakavat ryhmät 
lukuvuoden alussa.

LYÖMÄSOITTIMETLYÖMÄSOITTIMET
1101400 Rumpukurssi lapsille @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 16.30-17.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 47 €
Opetellaan pienryhmässä rytmejä. 
Aloitetaan alkeista ja edetään oman 
kehityksen mukaan. Aikaisempaa 
soittotaitoa ei tarvita. Haetaan soitta-
misen iloa ja riemua. Opettaja jakaa 
pienryhmät ensimmäisellä kerralla.

1101401 Rumpukurssi aikuisille ja 
yläkouluikäisille @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 17.45-19.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 47 €
Opetellaan pienryhmässä rytmejä. 
Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita ja 
edetään oman kehityksen mukaan. 
Rumpujensoitto kehittää motoriikkaa, 
rytmitajua ja muistia sekä tuo soitta-
misen iloa ja onnistumisen kokemuk-
sia. Rohkeasti kaikki kiinnostuneet 
mukaan. Opettaja jakaa pienryhmät 
ensimmäisellä kerralla.
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1101300 Ukulele soimaan alkeet @
Normaalikoulu, Seminaarinkatu 1
ke 17.30-19.00
16.9.-9.12. ja 20.1.-14.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 47 €
Ukulelen soiton opettelua pienryh-
mässä. Aiempaa soittokokemusta ei 
edellytetä. Harjoittelemme helppoja 
sointukomppauksia ja melodiannäp-
päilyjä. Opettaja jakaa 45 minuutin 
pienryhmät ensimmäisellä kerralla. 
Oma soitin ei ole välttämätön, mutta 
jos sellainen on, ota mukaan.

1101301 Ukuleleorkesteri @
Normaalikoulu, Seminaarinkatu 1
ke 19.15-20.45
16.9.-9.12. ja 20.1.-14.4. 
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 47 €
Kiinnostaako rento yhteissoitto poru-
kassa, oman laulun säestäminen ja 
monipuolisen ohjelmiston treenaami-
nen? Harjoitellaan sointusäestystä ja 
moniäänistä melodiansoittoa laululla 
höystettynä. Edellytyksenä soittimen 
perushallinta, perussointujen osaa-
minen ja oma soitin. Kurssin lopussa 
mahdollinen pienimuotoinen esitys.

KITARAN SOITTOKITARAN SOITTO
1101500 Kitaransoitto @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 16.45-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
muusikko Nikolai Suova
Kurssimaksu 47 €
Kitaransoiton ryhmäopetusta niin 
aloittelijalle kuin kokeneemmallekin 
soittajalle. Opettaja jakaa pienryhmät 
taitotason mukaan. Mukaan kitara ja 
avoin mieli. Ei kokoonnu kiirastorstai-
na 1.4.
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1101600 Opi säestämään 
pianolla A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00-15.15
19.-20.9.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 24 €
Haluaisitko oppia säestämään pia-
nolla itseäsi, lastasi tai vaikka yhteis-
laulua? Tehokurssilla opit sointumer-
keistä soittamisen ja komppaamisen 
perusteet. Opettelemme säestämään 
tuttuja tasa- ja kolmijakoisia lauluja 
erilaisilla säestystavoilla ja -rytmeillä. 
Ei haittaa, vaikka et osaisi lukea nuot-
teja tai soittotaitosi olisi ruosteessa. 
Opetus tapahtuu pienryhmässä, jos-
sa jokaisella on käytössä oma säh-
köpiano.

1101601 Opi säestämään 
pianolla B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00-15.15
17.-18.10.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.

1101605 Opi säestämään pianolla, 
jatkokurssi @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00-15.15
14.-15.11.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 24 €
Joko humppa, valssi, beat ja balladi 
ovat tuttuja komppeja? Tehokurssilla 
pääset tutustumaan uusiin säestys-
kuvioihin, joilla saat vaihtelua säes-
tykseesi. Opetus tapahtuu pienryh-
mässä, jossa jokaisella on käytössä 
oma sähköpiano.

1101615 Leppoisasti pianolla A, 
aikuisten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.00-13.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 47 €
Etkö ole koskaan koskenutkaan pia-
noon, mutta olet aina haaveillut läh-
teväsi soittotunneille? Kenties olet 
joskus soittanut ja haluaisit palata 
vanhan harrastuksen pariin. Koskaan 
ei ole liian myöhäistä aloittaa tai jat-
kaa soittoharrastusta. Opettelemme 
yhdessä nuotteja, melodiansoittoa ja 
säestämistä lähtötaso huomioiden. 
Yhdessä musisoiminen on mukavaa 
eikä liian vakavaa! Opettaja jakaa 30 
min pienryhmät ensimmäisellä kerral-
la.
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1101616 Leppoisasti pianolla B, 
aikuisten ja yläkoululaisten 
pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.15-19.45
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 47 €
Sama sisältö kuin edellä.
Ei kokoonnu 1.4.

1101630 Pikku pianistit,  
lasten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 14.00-15.30
18.9.-11.12. ja 15.1.-16.4. 
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 47 €
Älä enää pimputtele yksin, yhdessä 
soittaminen on hauskempaa! Ope-
tellaan nuotteja, melodiansoittoa ja 
säestämistä mukavassa pienryhmäs-
sä. Opiskelu suunnitellaan pienten 
soittajien toiveet ja lähtökohdat huo-
mioiden. Alakouluikäisille. Opettaja 
jakaa 45 min pienryhmät ensimmäi-
sellä kerralla.

1101640 Pianotuokio A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.50-20.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 175 €
Pianonsoitonopetusta vasta-alkajille 
ja edistyneille. Soitetaan nuoteista 
ja korvakuulolta, opetellaan nuotteja, 
sointumerkkejä ja säestyskomppeja 
oppilaan oman halun ja tarpeen mu-
kaan. Iloista soittamista niin aikuisil-
le kuin lapsillekin. Henkilökohtainen 
soittoaika 20 min sovitaan ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla.

1101641 Pianotuokio B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 14.30-16.10
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.

1101642 Pianotuokio C @
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 13.15-16.40
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.

1101643 Pianotuokio D @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
to 14.15-17.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.
Ei kokoonnu 1.4.
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TEATTERI JATEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDE, NÄYTTÄMÖTAIDE, 

ILMAISUTAITOILMAISUTAITO
Katso sivulta 133 Rauman 
Teatterikoulu

1102116 Nuorisoteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
ma 18.30-20.30
14.9.-14.12. ja 25.1.-16.5. 
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 86 €
Tehdään rennosti, mutta tosissaan. 
Nuorisoteatterissa kasvetaan ryh-
mäksi, joka ei pelkää ja jonka syke 
koskettaa. Harjoitukset luovat van-
kan pohjan kevään esityksille. Esitys 
valmistetaan ryhmälähtöisesti omista 
ideoista ja ajatuksista. Tule mukaan, 
uskallat enemmän. Luovuus on va-
paus. Tarkoitettu 15–23-vuotiaille.

1102130 Aikuisten improryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
ti 19.00-20.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 42 €
Sopii kaikille, jotka haluavat löytää 
itsestään uusia luovan ilmaisun lah-
joja ja kykyjä. Opit voittamaan esiin-
tymispelon haitat ja rasitukset. Lähde 
rohkeasti mukaan iloiseen porukkaan 
- odotamme juuri sinua.

1102132 Rauman opistoteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
to 18.00-20.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-10.4. 
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 66 €
Valitaan ryhmälle näytelmä ja valmis-
tetaan se esitykseksi lukuvuoden ai-
kana. Esitys voidaan valmistaa myös 
ryhmälähtöisesti. Jokainen ryhmän 
jäsen saa nauttia mahtavasta ryhmä-
hengestä ja teatterin riemusta! Teem-
me teatteria ahkerasti ja ilolla. Aiem-
paa esiintymiskokemusta ei vaadita.

1102134 Opiston kesäteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
su 18.00-20.30
20.9.-29.11. ja 10.1.-25.4.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 66 €
Tule rohkeasti mukaan iloiseen po-
rukkaan, kaipaamme juuri sinua. Val-
mistamme kesäksi näytelmän Kella-
riteatteriin.

1102136 Ilmaisutaitoa kaikille
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la 10.00-13.15
7.-28.11.
KM, ilmaisutaidon opettaja 
Hanna Turunen
Kurssimaksu 28 €
Haluatko oppia itsestäsi lisää? Halu-
atko oppia tulemaan toimeen jännit-
tämisen kanssa? Haluatko kehittää 
puheviestintätaitojasi ja yleisestikin 
vuorovaikutustaitojasi? Kaikkia näitä 
pystyy kehittämään, koska ne ovat 
taitoja, ja kaikkia taitoja pystyy harjoit-
telemaan. Saat haastaa itseään juuri 
niin paljon kuin haluat ja oppia myös 
muilta. Ei esiintymispakkoa.
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1103001 Ateljee - kuvataiteen 
tekniikat @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.30-13.45
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 81 €
Erilaisia piirustus-, maalaus- ja gra-
fi ikantekniikoita kuten hiili, pastel-
li, lino- ja puupiirros, carborundum, 
kuivaneula, öljyväri, vesiväri, guassi, 
akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan 
kuukausittain uuteen tekniikkaan. Li-
säksi tehdään väriopin harjoituksia ja 
poimitaan taidehistoriasta esimerk-
kejä ja ideoita. Voit myös halutessasi 
tehdä omasta aihepiiristäsi omalla 
tekniikalla.

1103005 Öljy- ja akryyliväri-
maalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30-20.45
15.9.-8.12. ja 12.1.-30.3. 
kuvataiteilija (AMK) 
Monica Häggström
Kurssimaksu 81 €
Opitaan sekoittamaan värejä moni-
puolisesti ja toteuttaman eri teknii-
koin kiinnostuksesi mukaisia aiheita. 
Tervetuloa vasta-alkajat ja aiemmin 
maalanneet luovien hetkien pariin. 
Huom! Öljyvärimaalarit käyttävät ha-
jutonta tärpättiä ja pellavaöljyä. Tar-
kempi info materiaaleista ensimmäi-
sellä kerralla.
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1103010 Akryylien ja akvarellien 
iltapäivä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 13.00-16.15
18.9.-4.12. ja 15.1.-9.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Tule maalaamaan vesiliukoisilla vä-
reillä omia kuva-aiheitasi. Perehdy-
tään värien käyttöön, sommitteluun ja 
maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja 
palettiveitsimaalaukseen. Myös se-
katekniikat, kollaasit ja luovat kokeilut 
ovat mahdollisia. Sopii sekä alkajille 
että jatkajille. Opetus suomeksi ja 
englanniksi. Teaching also in English.

1103008 Öljyvärimaalarien
iltapäivä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00-16.15
17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Tule maalaamaan öljyväreillä omia 
kuva-aiheitasi. Perehdytään värien 
käyttöön, sommitteluun ja maalaus-
tekniikoihin sekä sivellin- ja paletti-
veitsimaalaukseen. Myös sekatek-
niikat, kollaasit ja luovat kokeilut ovat 
mahdollisia. Sopii sekä alkajille että 
jatkajille. Opetus suomeksi ja englan-
niksi. Teaching also in English.
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1103012 Öljyvärimaalaus 
Kortelassa @
Kortelan koulu, Kortelantie 23
ke 17.45-21.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Tule maalaamaan öljyväreillä asetel-
mia, eläimiä ja omien kuva-aiheiden 
innoittamana. Perehdytään värien 
käyttöön, sommitteluun ja maalaus-
tekniikoihin sekä sivellin- ja paletti-
veitsimaalaukseen. Opetus suomeksi 
ja englanniksi. Teaching also in Eng-
lish.

1103014 Maalaus ja piirustus Ko-
disjoella @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 18.00-20.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 56 €
Tule maalaamaan ja piirtämään 
omien kuva-aiheiden innoittamana. 
Perehdytään sommitteluun, maala-
ustekniikoihin ja piirustusmenetel-
miin. Ensimmäisellä kerralla mukaan 
materiaalit ja välineet, joilla haluat 
työskennellä. Lähdetään ihan alusta, 
joten vasta-alkajatkin ovat tervetullei-
ta! Opetus suomeksi ja englanniksi. 
Teaching also in English.

1103016 Vesivärimaalaus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 14.00-16.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 61 €
Maalataan vesiväreillä, vesiväri-
kynillä, guassi- ja akryyliväreillä 
mielenmaisemia ja muita aiheita ja 
opetellaan tekniikkaa. Sopii kaikille 
kiinnostuneille. Ota mukaan lyijykynä, 
vesivärit, paperia ja sivellin.

1103027 Tussimaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45
26.-27.3. 
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 24 €
Tussimaalaus rauhoittaa kehon ja 
mielen. Se on taidetta ja samalla 
energiaharjoitus koko keholle. Maa-
lataan tussilla ja vesiväreillä perin-
teisten ink brush painting -mallien 
avulla riisipaperille ja vesiväripaperil-
le. Bambusiveltimiä, tussia ja riisipa-
peria voi ostaa opettajalta. Aikaisem-
paa kokemusta ei tarvita, sopii kaikille 
kiinnostuneille. Ilmoittautuminen al-
kaa 4.1.2021 klo 18.00

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1103032 Elävän mallin piirustus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 18.00-21.00
17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Perehdy ihmisen piirtämiseen! Piir-
retään ihmisestä pikapiirustuksia, 
harjoitelmia ja tutkielmia. Tutkitaan 
kehon eri osat ja piirretään yksityis-
kohtaiset anatomiset piirrokset. Vaihe 
vaiheelta etenevien ohjeiden avul-
la opit, miten ihmisen mittasuhteet 
piirretään oikein. Harjoitellaan sekä 
klassisilla piirustusmenetelmillä että 
sekatekniikoilla. Sopii aloittelijoille ja 
jatkajille. Piirustusvälineet ja paperia 
mukaan. Suositeltava piirustuspaperi 
50x70 cm. Tarvikkeina jatkossa myös 
litoposteripaperi, värillinen piirustus-
paperi, piirustuslehtiö, säämiskä, 
muovikumi, hiilikumi, akryyli ja piirus-
tushiilet. Teaching also in English.

1103035 Klassinen piirustus @
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
ti 17.00-19.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-6.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 56 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta 
kaikessa kuvataiteessa. Tutkitaan 
kasvojen yksityiskohtia ja muotoku-
van elementtejä. Aiheena asetelmat, 
klassiset patsaat ja elävä malli. Har-
joitellaan, miten tehdään kolmiulot-
teinen optinen harha, mittasuhteita, 
sommittelua ja piirustusmenetelmiä. 
Opettaja piirtää mukana ja näyttää 
kaikki vaiheet. Opi piirtämään kuin 
vanhat mestarit. Omat välineet mu-
kaan. Suositeltava piirustuspaperi 
46x55 cm. Kurssille voivat osallistua 
sekä alkajat että jatkajat. Teaching 
also in English.

1103037 Luova piirustus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-20.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-7.4. 
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 56 €
Piirrä mallista ja mielikuvituksesta eri-
laisin piirtimin: lyijykynillä, puuväreillä, 
hiilillä, kuivapastelleilla, vahaliiduilla 
tai tusseilla. Voit myös opetella mus-
teella ja vesiväreillä laveeraamista. 
Aiheina itseä kiinnostavat asiat, esim. 
maisemat, eläimet ja ihmiset. Välillä 
irrotellaan vapaammin ja tehdään pari 
luonnosteluretkeäkin. Ensimmäisellä 
kerralla mukaan lyijykyniä/värikyniä 
ja itselle sopivan kokoista piirustus-
paperia.Tarkista sivulta 10 

avustukset
kurssimaksuihin.
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1103020 Väreistä virtaa 
kehitysvammaisille A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 19.9. klo 10.00-15.00
kuvataiteilija AMK 
Jonna Soininen
Kurssimaksu 19 €
Vietämme mukavan päivän luovan 
kuvailmaisun parissa piirtäen, maa-
laten ja oivaltaen: Heittäydymme 
värien maailmaan! Teemme kuvatai-
deharjoituksia, joiden avulla pyrimme 
löytämään voimavaroja arkeemme. 
Et tarvitse aikaisempaa kokemusta 
tai harrastuneisuutta kuvataiteista, 
saat kaiken tarvittavan ohjauksen 
opettajalta. Pidämme kurssilla ruo-
katauon, joten varaat eväät mukaan. 
Ylle sotkun kestävä vaatetus. Ota 
tarvittaessa mukaan oma avustaja/
tukihenkilö, häneltä ei peritä kurssi-
maksua. Tilassa pääsee hyvin liikku-
maan pyörätuolilla. Kurssimateriaalit 
sisältyvät kurssimaksuun. Opettajalta 
voi halutessaan ostaa lisämateriaalia 
hintaan 1-2 €.

1103021 Väreistä virtaa 
kehitysvammaisille B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 3.10. klo 10.00-15.00
kuvataiteilija AMK 
Jonna Soininen
Kurssimaksu 19 €
Sisältö sama kuin edellä.

TAIDEGRAFIIKKATAIDEGRAFIIKKA
1103044 Taidegrafi ikka tutuksi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30-20.45
14.9.-30.11. ja 11.1.-29.3. 
taidegraafi kko Tommi-Wihtori 
Roström
Kurssimaksu 76 €
Perinteisen syväpainografi ikan lisäksi 
tutustutaan uudempiin grafi ikan teko-
tapoihin. Opitaan yhdistelemään tek-
niikoita, kokeillaan rohkeasti eri mene-
telmiä ja mahdollisuuksia sekä hiotaan 
vedostustaitoja yhdellä ja useammalla 
värillä. Sopii kaikille taidegrafi ikasta 
kiinnostuneille. Materiaalimaksu 20 €/
lukukausi maksetaan opettajalle.

1103047 Maalauksellinen 
taidegrafi ikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.00
30.-31.1. 
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 24 €
Kokeillaan erilaisia tekniikoita kuten 
carborundum, collografi a ja kartonki-
grafi ikka, joilla saa aikaan sävyjä ja 
maalauksellisempaa taidegrafi ikkaa 
ilman syövytyksiä. Valmistetaan laatat 
erilaisista kartongeista ja käytetään 
paljon aikaa vedostamiskokeiluihin. 
Voit ottaa mukaasi omia materiaale-
ja ja välineitä (etsauspiikki, paperi-
veitsi, tela, tarlatan, mainoskartonki, 
kertakäyttökäsineet, syväpainovärit, 
sellakka) tai käyttää työpajan väre-
jä yms. Materiaalimaksu noin 10 €. 
Syväpainovedospaperit kurssilaiset 
hankkivat itse. Ilmoittautuminen al-
kaa 4.1.2021 klo 18.00



49

T
A

IT
E

E
N

 E
R

IK
O

IS
K

U
R

S
S

IT
, 

K
A

L
L
IG

R
A

F
IA

1103023 Väreistä virtaa perheille A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.00
13.-14.2. 
kuvataiteilija AMK 
Jonna Soininen
Kurssimaksu 30 €
Vietämme mukavan viikonlopun per-
heen voimin luovan kuvailmaisun pa-
rissa piirtäen, maalaten ja oivaltaen. 
Teemme voimauttavia taideharjoi-
tuksia teemana perhe ja sen voima-
varat. Kurssin tehtävät on tarkoitettu 
perheenjäsenten yhdessä tehtäviksi, 
voit osallistua myös esimerkiksi äiti-
lapsi tai isä-lapsi parina. Et tarvitse 
harrastuneisuutta tai aikaisempaa 
kokemusta kuvataiteista. Tervetuloa 
heittäytymään värien maailmaan! Pi-
dämme kurssilla ruokatauon, joten 
ota eväät mukaan. Ylle sotkun kes-
tävä vaatetus. Kurssimateriaalit si-
sältyvät kurssimaksuun. Opettajalta 
voi halutessaan ostaa lisämateriaalia 
hintaan 1-2 €. Jokainen osallistuja 
ilmoittautuu kurssille. Ilmoittautumi-
nen alkaa ma 11.1. klo 10-15 toimis-
toon puh. 044 793 4515.

1103024 Väreistä virtaa perheille B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.00
13.-14.3. 
kuvataiteilija AMK 
Jonna Soininen
Kurssimaksu 30 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa ma 11.1. klo 10-15 
toimistoon puh. 044 793 4515.

KALLIGRAFIAKALLIGRAFIA
1103051 Kalligrafi an alkeet @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00-20.15
15.9.-10.11. ja 12.1.-16.3.
kalligrafi  Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 34 €
Kalligrafi a on käsinkirjoittamisen tai-
detta, jota voidaan toteuttaa erilaisin 
tyylein ja tekniikoin. Tutustumme kal-
ligrafi aan ja siinä käytettäviin välinei-
siin. Opettelemme jonkin tekstityylin 
sekä sommittelua. Kurssi sopii kalli-
grafi aharrastusta aloittaville. Kokoon-
tuu 22.9.,13.10., 10.11. ja 12.1., 9.2., 
2.3., 16.3.

1103053 Kalligrafi an jatkokurssi @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00-20.15
22.9.-17.11. ja 19.1.-23.3.
kalligrafi  Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 34 €
Kalligrafi a on käsinkirjoittamisen tai-
detta, jota voidaan toteuttaa erilaisin 
tyylein ja tekniikoin. Käymme läpi 
muutaman tekstityylin, käytämme 
teriä, musteita, värejä sekä opette-
lemme sommittelua. Kurssi sopii jo 
kalligrafi aa harrastaneille. Kokoontuu 
29.9., 27.10., 17.11. ja 19.1., 16.2., 
9.3., 23.3.
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1103055 Copperplate verkossa
Etäkurssi
ti 18.45-20.15
ke 18.00-18.45 
15.9.-2.12.
kalligrafi  Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 19 € 
Opi copperplaten perusteet käyttä-
mällä hiusterää sekä mustetta. Pe-
rusasioiden jälkeen lisätään kirjaimiin 
kauniita koristeita ja kurssin lopuk-
si tehdään pieni harjoitustyö. Sopii 
aloittelijoille ja aikaisemmin kalligra-

fi akursseja käyneille. Työskentelet 
kotona ja opettaja opettaa Teams-
sovelluksen kautta (lataa ilmainen 
ohjelma koneelle, opettaja lähettää 
sähköpostiisi linkin). Teams-opetus 
on ti 15.9., 6.10., 24.11. klo 18.45-
20.15. Opettajan kanssa viestitellään 
WhatsApp-sovelluksella ke 16.9., 
14.10., 2.12. klo 18 -18.45. Tarkista, 
että laitat ilmoittautumiseen sekä 
sähköpostiosoitteesi että puhelin-
numerosi, koska molempia tarvi-
taan opetuksessa.



51

K
U

V
A

N
V
E

IS
T

O
, 

IK
O

N
IM

A
A

L
A

U
S

KUVANVEISTOKUVANVEISTO
1103107 Puutarhaveistoksia - 
Garden sculptures
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 17.30-20.45
18.9.-4.12. ja 15.1.-9.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Opi luomaan ja suunnittelemaan ul-
kotiloihin taiteellisia kokonaisuuksia. 
Siporeksia veistämällä tai betonia ja 
tukirunkoa käyttämällä teet veistok-
sia, reliefejä, keinotekoisia kallioita, 
suihkulähteitä, taiteellisia grillejä tai 
kukkapurkkeja. Opetus suomeksi ja 
englanniksi. Teaching also in English.

IKONIMAALAUSIKONIMAALAUS
1103087 Ikonimaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 10.45-14.00
16.9.-25.11. ja 13.1.-17.3. 
ikonografi  Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 61 €
Tule maalaamaan ikoneita. Sopii 
sekä aloittelijoille että jatkajille. Mate-
riaalia voi ostaa opettajalta.

1103089 Ikonimaalauksen 
lauantait
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-15.00
26.9.-21.11. ja 16.1.-20.3. 
ikonografi  Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 41 €
Ikonimaalausta kaikille halukkaille, 
mutta varsinkin niille, jotka haluavat 
ohjausta kotona tapahtuvan maalauk-
sen tueksi. Maalauspäivät ovat 26.9., 
24.10., 21.11., 16.1., 13.2. ja 20.3.

1103093 Ikonimaalauksen 
kevätkurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-pe 10.00-15.45
19.-23.4. 
ikonografi  Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 37 €
Maalataan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoil-
le. Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00
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POSLIININ JAPOSLIININ JA
PUUN MAALAUSPUUN MAALAUS

1103095 Posliinimaalaajien 
iltapäivä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 13.00-15.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 61 €
Posliininmaalaus on vanha kiinalai-
nen taidemuoto, joka on muuttanut 
muotoaan vuosisatojen kuluessa. Nyt 
voit piirtää, tehdä raapetyöskentelyä, 
maalata siveltimellä ja tuputtaa väri-
pintoja. Kaikki tämä tehdään haitatto-
milla vesiliukoisilla maalausnesteillä. 
Myös lysterit ja jalometallit kuuluvat 
osana maalauksiin. Kokeilemalla jo-
kainen löytää itselleen sopivan tavan 
maalata. Opistolla on jonkin verran 
työvälineitä ja värejä, jotka ovat kurs-
silaisten käytettävissä. Sopii sekä al-
kajille että jatkajille.

KERAMIIKKAKERAMIIKKA
Opitaan saven käsittelyä ja perehdy-
tään värien käyttöön keramiikassa. 
Aloittelijat oppivat perustekniikat ja 
jatkajat jalostavat taitojaan. Materi-
aalina on korkeapolttoinen savi, joka 
soveltuu myös ruoka-astioihin. Voit 
valmistaa käsin rakentamalla astioita, 
veistoksia ja reliefejäkin. Lähtökohta-
na omat ideat ja taidot. Arvioitu mate-
riaalimaksu 40-100 €/lukukausi.

1104802 Keramiikan alkeet
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-20.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104803 Maanantain 
päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 15.00-17.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104805 Tiistain päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 13.45-16.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €
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1104807 Keskiviikon 
päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 15.15-17.45
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104809 Keskipäivän keramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.45-14.15
17.9.-10.12. ja 14.1.-13.4. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45-21.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 81 €
Toteutetaan savesta käsinrakennus-
tekniikalla omien ideoiden pohjalta 
veistoksia ja käyttöesineitä. 

1104833 Keramiikan jatkokurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.45-21.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 81 €

1104835 Keraaminen kuvanveisto
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 16.15-19.30
17.9.-3.12. ja 14.1.-8.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 76 €
Valmistetaan käsinrakennusmene-
telmällä keraamisia veistoksia kor-
keapolttosavesta, omien ideoiden 
mukaan. Kerrataan saven käsittelyn 
eri tekniikat ja työtavat sekä lasitus- ja 
pintakäsittelymenetelmät. 

1104840 Dreijauksen alkeet - 
kipot ja kupit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 15.00-18.15
18.9.-4.12. ja 15.1.-9.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 81 €
Opi dreijauksen perusteet: keskittä-
minen, reunannosto ja sorvaus. Val-
mistamme myös käsinrakennusme-
netelmällä astioita, kippoja, kuppeja 
ja ruukkuja. Aikaisempaa kokemusta 
ei tarvita. 

1104851 Rakukeramiikka A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00-20.30
la 10.00-18.00
2.3.-24.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 €
Tuli - hapeton tila - vesi: siitä syntyy 
upea mustan ja säihkyvien värien yh-
distelmä. Voit valmistaa koriste-esi-
neitä, reliefejä ja pienehköjä astioita. 
Työt valmistetaan opistolla ja polte-
taan lauantaina luonnon helmassa 
eväsretkitunnelmissa. Tekniikka on 
yllätyksellinen ja kokemus on kiehto-
va! Sopii myös alkajille. Arvioitu mate-
riaalimaksu 20-30 €. Kokoontumiset: 
ti 2.3. ja 9.3., poltto la 24.4. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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1104852 Rakukeramiikka B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00-20.30
la 10.00-18.00
16.3.-8.5.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontu-
miset: ti 16.3. ja 23.3., poltto la 8.5. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00

1104864 Keramiikkaa lapselle ja 
aikuiselle A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
15.9.-27.10.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Keramiikka lapsen ja aikuisen yh-
teiseksi harrastukseksi. Molemmat 
voivat tehdä omia töitään tai työs-
kennellä yhdessä. Lapsi ja aikuinen 
kokevat yhteistä tekemisen iloa. Savi 
tulee molemmille tutuksi ja pienetkin 
sormet muotoilevat suuria ajatuksia. 
Aikaisempaa kokemusta keramiikas-
ta ei tarvita ja työt saavat (ja niiden 
kuuluukin) olla jokaisen oman taidon 
mukaisia. Ikärajaa kurssille ei ole. 
Kurssin aikana mahdollisuus käy-
dä mehu/kahvitauolla, mikä auttaa 
pientä taiteilijaa jaksamaan. Arvioitu 
materiaalimaksu 20-30 €. Aikuinen 
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysy-
tään myöhemmin. Yhden aikuisen 
mukana yksi lapsi. Kurssimaksu 
28 €/henkilö eli 56 €.
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1104865 Keramiikkaa lapselle ja 
aikuiselle B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
3.11.-8.12.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä.

1104867 Keramiikkaa lapselle ja 
aikuiselle C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
12.1.-16.2. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104871 Perhekeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-14.30
26.9.-10.10. 
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 24 €
Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä 
savesta pieniä veistoksia ja käyttöesi-
neitä. Kurssille voivat tulla vanhem-
mat lastensa kanssa, isovanhemmat 
lapsenlapsensa kanssa, kummit kum-
milastensa kanssa jne. Pääasiana ai-
kuisen ja lapsen yhteinen tekeminen 
ja tekemisen ilo. Omia ideoita saa to-
teuttaa ja opettajan johdolla voidaan 
myös ideoida. Arvioitu materiaalimak-
su 20-40 € maksetaan opettajalle. Ai-
empaa kokemusta ei tarvita. Kurssi 
soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssimaksu 
24 €/henkilö. HUOM! Ilmoittautumi-
nen alkaa pe 28.8. klo 10-15 toimis-
toon 044 793 4515.
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1104872 Perhekeramiikka - 
jouluista tekemistä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-14.30
7.11., 14.11. ja 28.11.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 24 €
Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä 
savesta pieniä veistoksia ja käyttöesi-
neitä. Kurssille voivat tulla vanhem-
mat lastensa kanssa, isovanhemmat 
lapsenlapsensa kanssa, kummit kum-

milastensa kanssa jne. Pääasiana ai-
kuisen ja lapsen yhteinen tekeminen 
ja tekemisen ilo. Omia ideoita saa to-
teuttaa ja opettajan johdolla voidaan 
myös ideoida. Arvioitu materiaalimak-
su 20-40 € maksetaan opettajalle. Ai-
empaa kokemusta ei tarvita. Kurssi 
soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssimaksu 
24 €/henkilö. Ilmoittautuminen al-
kaa pe 28.8. klo 10-15 toimistoon 
044 793 4515.
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LASTEN JA NUORTENLASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDEKUVATAIDE

1103159 Lasten ja nuorten 
kuvataide Uotilassa @
Uotilan koulu, Sippolantie 4
ma 15.00-17.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 51 €
Harjoitellaan piirtämistä ja maalaa-
mista, keramiikan alkeita ja tutustu-
taan taidegrafi ikkaan. 6–16-vuotiail-
le. Materiaalimaksu 20 € maksetaan 
opettajalle.

1103168 Keijuniitty
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 27.9. klo 10.00-14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Keijuniitty on elämyksellinen taidetyö-
paja 3–7-vuotiaille lapsille yhdessä 
aikuisen kanssa. Haluaisitko liidellä 
auringonsäteellä tai kellua hopeisel-
la kastehelmellä? Suloisilla keijuilla 
on ensimmäiset lentoharjoitukset 
ja myös peikot on kutsuttu mukaan. 
Pienet siivet valmistuvat, ja keijuniitty 
koristellaan kukkaköynnöksillä suurta 
tapahtumaa varten. Ilma helisee kei-
jujen musiikista, kun keijupöly laskeu-
tuu. Materiaalit sisältyvät kurssimak-
suun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen 
tiedot kysytään myöhemmin. Yh-
den aikuisen mukana yksi lapsi.
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1103170 Frozen: Huurteinen 
seikkailu Elsan ja Annan kanssa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 3.10. klo 10.00-14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Frozen-elokuvaan perustuva elämyk-
sellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille 
lapsille yhdessä aikuisen kanssa. 
Taakse jää harmaa arki! Tästä tai-
detyöpajasta ei kimallusta puutu ja 
jäänkin kanssa päästään kosketuk-
siin. Kotiin viemisiksi valmistuu ihana 
linna koristeeksi tai leikkeihin. Materi-
aalimaksu 10 € sisältyy kurssihintaan. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin. Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi.

1103185 Valmennuskurssi 
Tylypahkasta haaveileville 
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00-15.00
7.-10.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Jos olisi mahdollista, olisiko sinusta 
tylypahkalaiseksi? Nyt pääset ko-
keilemaan samoja oppiaineita, joita 
velholapsetkin opiskelevat esim. ast-
rologiaa, taikaeläinten hoitoa, loitsuja 
ja taikaliemiä. Myös jästihuispaus, al-
ruunoiden hoito, ajatuseula ja iseevi-
ot-peili kuuluvat ohjelmaan. Puettua-
si taikaviitan olet valmis kohtaamaan 
myös velhomaailman ihmeotukset. 
Tämän valmennuskurssin käytyäsi 
olet aina valmiina, mikäli sinulle jos-
kus sattuisi saapumaan kirje Tylypah-
kasta. Harry Potter -kirjoihin perustu-
valla 3.–6.-luokkalaisten kesäkurssilla 
eläydytään velhomaailmaan kuvatai-

teen ja ilmaisutaidon keinoin. Materi-
aalimaksu 30 € sisältyy kurssihintaan. 
Kurssipaikka on kiviportaineen ja juh-
lasaleineen täydellinen Tylypahka! 
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00

1103186 Valmennuskurssi 
Tylypahkasta haaveileville 
jästilapsille B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00-15.00
14.-17.6. 
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1103187 Jatkokurssi Tylypahkaan
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-ke 10.00-15.00
21.-23.6. 
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 53 €
Jos et ole vielä saanut kutsua Tyly-
pahkaan ja olet osallistunut jo aikai-
semmille valmennuskursseille, niin 
täällä pääset huispaamaan ja syven-
tämään velhotaitojasi Ankeuttajien 
varalle. Materiaalimaksu 25 € sisältyy 
kurssihintaan. Kurssipaikka on kivi-
portaineen ja juhlasaleineen täydel-
linen Tylypahka! Ilmoittautuminen 
alkaa 4.1.2021 klo 18.00

Katso sivulta 72 kurssit 
Kässää ja kuvista 6–8-vuotiaille 
lapsille Lapissa ja 
Kässää ja kuvista 9–12-vuotiaille 
Lapissa.
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DIGIKUVAUS JADIGIKUVAUS JA
KUVANKÄSITTELYKUVANKÄSITTELY

1103196 Valokuvataan @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.00-20.15
14.9.-12.10.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 28 €
Sopiva kurssi juuri kameran hankki-
neille, mutta soveltuu kertauksena 
muillekin valokuvauksesta ja ka-
meran toiminnoista kiinnostuneille. 
Tavoitteena on oppia käyttämään ja 
hallitsemaan kameran eri toimintoja 
erilaisissa kuvaustilanteissa ja som-
mittelemaan kuvan sisältö. Tutustu-
taan myös kameran lisävarusteisiin. 
Kurssi sisältää teoriaa, esimerkkejä ja 
harjoituksia sekä kuvaustehtäviä. Ota 
mukaan oma kamera ja sen käyttöo-
pas.

1103198 Valokuvausta etänä 
lapsille ja nuorille
Etäkurssi
ti 18.00-19.30
la 13.00-14.30
6.-20.10.
KM Toni Poikonen
Kurssimaksu19 €
Ylös, ulos ja valokuvaamaan! Tutus-
tutaan valokuvaamisen saloihin ja 
toteutetaan useita erilaisia harjoituk-
sia. Tavoitteena kehittää omia taitoja 
valokuvaajana. Kurssin aikana ote-
tuista valokuvista kootaan oma port-
folio kurssilaisen haluamalle alustalle. 
Jokaiselle kerralle on luvassa oma 
aiheensa. Kurssi toteutetaan etänä 
Zoom-ohjelman kautta. Yhteisten 
etätapaamisten aikana opettaja an-
taa neuvoja ja vinkkejä valokuvaami-
seen, sekä jakaa uuden harjoituksen 
tulevalle kerralle. Kuvaamiseen voi 
käyttää omaa puhelinta, tablettia tai 
kameraa. Osallistuaksesi tarvitset 
toimivan nettiyhteyden, tietokoneen, 
tabletin tai muun laitteen. Sähköpos-
tiosoite ilmoitettava ilmoittautumisen 
yhteydessä! 6.–9.-luokkalaisille nuo-
risopassilaisille kurssimaksu on 0 
euroa.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1103208 Lightroom
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-15.00
19.-20.9.
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 24 €
Lightroom Classic CC on niin ammat-
tilaisten kuin harrastajien helppo digi-
kuvien säätöohjelma. Kuva-arkiston 
luomisessa ja hallinnoinnissa ohjelma 
on monipuolisuudessaan huippuluok-
kaa. Tuo kurssille oma läppäri, jossa 
ohjelma on ladattuna. Sen voi ladata 
Adoben sivuilta osana Photoshop CC 
pakettia mm. osoitteesta https://www.
adobe.com/fi /products/photoshop-
lightroom-classic.html Molempina 
päivinä pidetään evästauko.

1103209 Photoshopin perusteet @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.00-20.15
30.9.-11.11.
tietotekniikan AmO Väinölä Leena
Kurssimaksu 31 €
Digikuvien käsittelyn ja parantelun 
perusasiat. Osallistumiseen ei vaa-
dita aikaisempaa kuvankäsittely-
kokemusta, normaali tietokoneen 
käyttötaito riittää. Harjoitellaan mm. 
käyttöliittymän ja yleisimpien työ-
kalujen käyttöä, kuvien hallintaa ja 
käydään läpi tallennusmuodot, koot 
ja väriprofi ilit eri tilanteissa. Lisäksi 
opitaan kuvien peruskorjailut kuten 
sävyjen, kontrastin ja värien korjailut, 
retusointi, häiritsevien elementtien 
poisto, suoristaminen, perspektiivi-
korjaus ja terävöitys. Tutuksi tulevat 
myös tasojen ja säätötasojen käyttö, 
syvääminen, tasomaskien peruskäyt-
tö, kuvien yhdistäminen ja tekstien li-
sääminen kuviin. Oman kannettavan 
tietokoneen lisäksi tarvitset Photos-

hop-ohjelman. Opettaja käyttää op-
pitunneilla Photoshop CC:n uusinta 
englanninkielistä versiota.

1103210 Photoshop pintaa 
syvemmältä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-16.00
21.-22.11.
tietotekniikan AmO Väinölä Leena
Kurssimaksu 28 €
Kuvankäsittelyn edistyneempiä ja luo-
vempia toimintatapoja. Harjoitellaan 
perustoimintoja syvällisesti, erilais-
ten maskien ja tasojen tehokäyttöä 
sekä tekniikoita kuvien rakenteluun ja 
muokkaamiseen. Lisäksi opetellaan 
valinnat, smartobjektit, Camera Raw, 
fi ltterit, siveltimet, actionit ym. Osal-
listujilta edellytetään Photoshopin 
perusasioiden osaamista, normaalia 
tietokoneen käyttötaitoa ja omaa kan-
nettavaa tietokonetta, johon on asen-
nettu Photoshop. Opettaja käyttää 
oppitunneilla Photoshop CC:n uusin-
ta englanninkielistä versiota.

1103225 Kuvakirja digikuvista
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 16.30-18.45
6.-20.11.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 19 €
Miten päästä alkuun digikuvakirjan 
tekemisessä kotikoneilla? Ifolor-ku-
vakirjaohjelman lataaminen, käyttö ja 
vinkkejä. Varsinainen kirjojen tekemi-
nen tapahtuu kotona. Kurssi edellyttää 
tekstinkäsittelyn ja kuvien kansioista 
hakemisen hallintaa. Ota mukaan oma 
kannettava tietokone, jossa sinulla on 
tarvittavat kuvat. Jos kuvat ovat puhe-
limessa tai kamerassa, ota mukaan 
myös kyseisen laitteen kaikki johdot.
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1103214 Kuvaa ja julkaise 
YouTube-videoita
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00-15.45
14.-15.11.
KM Toni Poikonen
Kurssimaksu 19 €
Tutustutaan videokuvaamisen perus-
teisiin, kuvataan sekä syvennytään 
editoimisen helpoimpiin keinoihin. 
Toteutetaan oma videoprojekti, jonka 
pääpainona on sujuva tarina. Tutustu-
taan myös eri suoratoistopalveluihin, 
kuten YouTubeen, johon videon voi 
ladata. Kurssilla käytettävä editoin-
tiohjelma on ilmainen ja toimii sekä 
iPhone- että Android-puhelimilla. 
Kurssi on suunnattu 10–16-vuotiaille.

1103216 Videoeditoinnin alkeet
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-16.00
17.-18.10.
KM Toni Poikonen
Kurssimaksu 24 €
Hallitset jo videokuvaamisen, mut-
ta videomateriaalin editoiminen on 
sinulle vierasta? Tutustutaan video-
editoinnin perusteisiin tietokoneella 
ja toteutetaan videoprojekti, jonka 
edetessä editointia käydään vaihe 
vaiheelta lävitse. Kurssilla käytetään 
ilmaisohjelmaa. Oma kannettava 
tietokone tarvitaan kurssille. Valmiit 
omat videomateriaalit edistävät kurs-
sin etenemistä.
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1104001 Sisustuksen teemaillat
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00-19.30
2.-16.11.
sisustussuunnittelija Satu Nurmi
Kurssimaksu 13 €
Kolme iltaa, kolme teemaa:
Kodin juhlat -Olitpa järjestämässä 
pieniä tai isoja juhlia, niiden järjestä-
minen vaatii suunnittelua ja etukäteis-
valmisteluja. Saat tiiviin tietopaketin 
juhlien järjestämisestä, erilaisista kat-
tauksista ja ideoita juhlien koristelus-
ta. Illan aikana pääset kokeilemaan 
myös erilaisia tapoja taitella serviet-
tejä.
Vihersisustaminen -Viherkasveilla 
saat luotua sisustukseen tunnelmaa 
ja eikä sinulla tarvitse välttämättä olla 
edes viherpeukaloa. Tutustumme vi-
hersisustamisen historiaan, saat tie-
toa viherkasvien käyttämisestä sisus-
tuksessa ja nykytrendeistä.
Valaistuksen ABC -Valaistus on tär-
keä osa kodin sisustamisessa ja tun-
nelman luomisessa. Valaisinviidakos-
sa kuluttajan ei ole aina helppo tehdä 
valintoja kodin eri kohteisiin. Tutus-
tumme valaistuksen perusteisiin (mm. 
käsitteet, merkinnät ja tuotetiedot) ja 
mitä kodin eri tiloissa valaistuksessa 
tulee ottaa huomioon ja luomme kat-
sauksen valaistuksen trendeihin.

OMPELUOMPELU
1104020 Ompelua aamupäivällä 
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00-13.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 71 €
Ompele kotiin, itselle tai lahjaksi vaat-
teita tai kodintekstiilejä oman mielen-
kiinnon ja taidon mukaan. Kerrataan 
myös kaavojen piirtämistä ja kankaan 
leikkaamista. Opitaan ompelun pe-
rustaitoja ja perehdytään tarvittaessa 
vaativampien yksityiskohtien valmis-
tamiseen. Ommellaan ja onnistutaan. 
Mukaan ompelutarvikkeet.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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1104022 Ompelemisen iloa A 
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30-20.00
14.9.-7.12.
vaatetusalan ammatinopettaja 
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 36 €
Tunnetko kipinän tehdä käsilläsi? 
Etsitkö uutta harrastusta vai jatkatko 
vanhaa? Varaa itsellesi aikaa toteut-
taa suunnitelmiasi ompelun parissa. 
Koetko erityisen haastavana esim. 
kaavat, leikkuun, ompelukoneen tai 
ompelutekniikat vai tarvitsetko vain 
koneet ja laitteet toteuttaaksesi ide-
at? Oli miten tahansa, saat opetusta 
kaikenlaisessa vaatetuksen ja sisus-
tustekstiilien valmistukseen liittyvissä 
asioissa. Käytämme lehtien ja kirjojen 
kaavoja. Mukaan muistiinpanoväli-
neet, ompelutarvikkeet sekä paljon 
intoa ja ideoita.

1104023 Ompelemisen iloa B
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30-20.00
11.1.-12.4.
vaatetusalan ammatinopettaja 
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 36 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104025 Vauvanvaatekurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00-20.15
15.9.-13.10.
KT, käsityötieteen lehtori, 
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 28 €
Ommellaan joustavasta materiaalista 
vauvoille ja taaperoille joko yksinker-
taisia vaatteita ja asusteita kuten pai-
toja, housuja, pantoja, myssyjä jne. 
tai ompelullisesti vaativampia tuot-
teita kuten bodyja ja haalareita. Käy-
tetään valmiita kaavoja. Ompelussa 
hyödynnetään ompelukonetta ja sau-
muria. Kurssi soveltuu sekä ompelun 
perustaidot omaaville, että edistyneil-
le. Ensimmäiselle kerralle mukaan 
muistiinpanovälineet ja mahdollisesti 
hankitut kaavat ja kankaat. Opistolta 
voi ostaa kaavapaperia.

62



63

O
M

P
E

L
U

1104027 Vanhojentanssimekko
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.15
27.9.-13.12. ja 17.1.-7.2. 
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 41 €
Valmistaisitko itsellesi, tyttärellesi tai 
lapsenlapsellesi mekon vanhojen-
tansseihin? Saat apua puvun suunnit-
teluun, kaavoitukseen ja ompeluun. 
Voit myös muokata jo olemassa ole-
vaa pukua. Kurssi soveltuu ompelun 
perustaidot omaaville. Tarvikeluettelo 
kotisivulta ja toimistosta.

1104028 Neljän vetoketjun 
pussukka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-20.30
30.9.-14.10.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 19 €
Ommellaan pussukka, jossa on kol-
me vetoketjullista lokeroa. Voit käyt-
tää työhön tilkkupintaa, markiisikan-
gasta ym. Tarvikeluettelo kotisivulta ja 
toimistosta.

1104029 Kansallispukukurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-15.45
3.10.-21.11.
kansallispukujen valmistaja 
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 34 €
Voit valmistaa tai korjata kansallispu-
vun ja niiden osia: paidan, hameen, 
liivin, taskun, tykkimyssyn kopan kan-
kaan jne. perinteisiä valmistustapoja 
noudattaen. Tutustumme suomalai-
seen kansallispukuperinteeseen ja 
puvun perinteisiin valmistusmene-
telmiin käsin ommellen. Tarkempi 
kurssisisältö sovitaan ensimmäisellä 
kerralla.
Jokainen hankkii itse pukuunsa kaa-
vat ja työohjeet, mutta hankinnat on 
hyvä tehdä opettajan ohjauksessa – 
älä siis tilaa tarvikkeita vielä ensim-
mäiselle kerralle.
Ota mukaan kaavapaperia, sakset, 
mittanauha, nuppineuloja ja muis-
tiinpanovälineet sekä puku, jota aiot 
korjata, jos sinulla sellainen jo on. Ko-
koontuu 3.10., 24.10., 7.11. ja 21.11. 
Lisätietoja sähköpostilla 
pia@ala-aijala.fi 
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1104030 Tykkimyssyn koppa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-21.15
su 10.00-15.45
23. ja 25.10. 
kansallispukujen valmistaja 
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 24 €
Valmistetaan perinteisin työtavoin 
tykkimyssyn pohjaosa eli koppa. 
Materiaalina käytetään pellava- tai 
puuvillakangasta, voima- ja makula-
tuuripaperia, sanomalehteä ja liima-
na ruispuuroa. Tykkimyssyyn kuuluu 
joko yksivärinen tai kirjottu päällinen, 
jonka voi tulla tekemään jo syksyn 
Kansallispukukurssille. Tykkimyssy-
jen koppamallit ovat pukukohtaisia. 
Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin 
alkua ja selvitetään minkä koppamal-
lin valmistat. Tarvikeluettelo kotisivul-
ta tai toimistosta. 

1104031 Tunikoita ja mekkoja 
joustavasta materiaalista
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke, pe 17.00-21.00 
la-su 9.00-14.45
28.10.-1.11.
KT, käsityötieteen lehtori, 
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan tunika tai mekko yk-
sinkertaisella ja helpolla kaavalla tri-
koosta tai joustocollegesta. Kaavaa 
voidaan muokata oman mallin mu-
kaan. Harjoitellaan työssä saumurin 
käyttöä. Ensimmäisellä kerralla suun-
nitellaan omaa työtä, keskustellaan 
materiaaleista ja piirretään kaavat. 
Kokoontuu ke 28.10. ja pe-su 30.10.-
1.11. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toi-
mistosta.

1104035 Lempivaate - 
kankaanpainoa ja ompelua
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00-20.30
la 10.00-15.45
9.-10.10. ja 16.-17.10.
artenomi YAMK, Susanna Sovio
Kurssimaksu 28 €
Itse suunnittelemalla saa lempivaat-
teen: tunikan tai mekon! Ensimmäi-
senä viikonloppuna opitaan erilaisia 
helppoja kankaanpaino- ja maala-
ustekniikoita, tutustutaan väreihin ja 
välineisiin. Toisena viikonloppuna lei-
kataan valmista kaavaa käyttäen tai 
kuositellaan itse lempivaatteen kaava 
ja ommellaan. Opettaja kerää pienen 
materiaalimaksun väreistä käytön 
mukaan. Mukaan vaaleapohjaista 
puuvilla- tai pellavakangasta tai tri-
koota, suojavaate, muistiinpanovä-
lineet, pieniä kannellisia purkkeja 
väreille, siveltimiä ja veitsi paperin 
leikkaamiseen.

1104036 Ompele reppu
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-19.00
la-su 10.00-15.00
18.-29.11. 
KM, käsityönopettaja 
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Valmistetaan persoonallinen reppu, 
jossa kulkevat mukana kaikki tar-
vittavat tavarat. Voit valita opettajan 
malleista tai ideoida itse juuri sinulle 
sopivan repun. Ensimmäisellä kerral-
la piirretään kaavat ja mietitään mate-
riaalit sekä tarvikkeet.
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1104037 Tyylillä tuunausta
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30-20.00
la 10.00-15.00
20.-28.11.
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 19 €
Muokataan ompelemalla yhdestä tai 
useammasta vaatekaapin ”pölynke-
rääjästä” hyvin istuva vaate – juuri 
sinulle. Usein jo pienilläkin korjauk-
silla saadaan isoja muutoksia aikaan. 
Ennen ompelutöitä keskustellaan 
yhdessä tyylistä ja erilaisista varta-
lomalleista. Pohditaan minkälaisissa 
vaatteissa minä viihdyn, millainen 
pukeutuja minä olen tai haluaisin 
olla? Räätälöidään kurssin aikana 
jokaiselle oma ”unelmien vaatemal-
listo” arkeen, millä voidaan vähentää 
hutiostoksia ja pitää vaatekaappi aina 
järjestyksessä. Muistiinpanovälineet 
mukaan.

KÄSITYÖPÄIVÄTKÄSITYÖPÄIVÄT
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 6 €/kurssi
Jatka keskeneräistä, tee uutta tai 
korjaa vanhaa. Ompele verhojen 
käänteet tai lyhennä farkut. Voit neu-
loa, virkata tai ommella. Tekniikka on 
vapaa! Tee omaksi iloksi tai lahjaksi. 
Ota mukaan ompelutarvikkeet, mate-
riaalit sekä työt ja tule tekemään ne 
valmiiksi.

1104051 Käsityöpäivä A
ma 5.10. klo 13.30-16.30

1104052 Käsityöpäivä B
ma 2.11. klo 13.30-16.30

1104053 Käsityöpäivä C
ma 30.11. klo 13.30-16.30
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1104070 Nukkekurssi @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-20.15 
la-su 10.00-16.30
18.9.-4.10.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 41 €
Tutustu antiikkinukkien ihmeelliseen 
maailmaan ja tee ikioma nukke. 
Voit valmistaa perinteisin menetel-
min Martta-nuken, Heubach-tehtaan 
luonnenuken tai leikittävän Sveitsin 
nuken. Opit hiomaan, pohjustamaan 
ja maalaamaan nuken kasvot. Varta-
lo ommellaan kankaasta ja täytetään 
tiiviiksi. Kurssilla saat paljon tietoa 
nukkien historiasta ja eri aikakausi-
en vaatetuksesta. Materiaaleista ja 
työvälineiden käytöstä 23 € maksu. 
Nukkepaketit alkaen 26 €. Kokoontu-
miset pe-su 18.9.-20.9. ja 2.10.-4.10. 
Ilmoittautuminen 11.9. mennessä 
materiaalitilausten vuoksi. Kurssi-
laisille lähetetään tietoa kurssista ja 
materiaaleista. 
Lisätietoja www.nukkekamari.fi 

KUDONTAKUDONTA
1104085 Kudonta A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00-20.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 56 €
Kudotaan erilaisia sisustus- ja käyttö-
tekstiilejä kuten mattoja, pöytäliinoja, 
huiveja, kantoliinoja ym. Toteutettavat 
työt suunnitellaan, loimet luodaan ja 
rakennetaan kangaspuihin yhteistyö-
nä kurssilaisten kesken. Tutustutaan 
kudonnan perusasioihin, eri työvai-
heisiin ja sidoksiin, joten aloittelijatkin 
voivat tulla mukaan. Ensimmäisellä 
kerralla tutustutaan työvälineisiin ja 
suunnitellaan töitä.

1104086 Kudonta B
Kodisjoen terveysasema, 
Silontie 5 A
ke 18.15-20.45
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 61 €
Sama sisältö kuin edellä.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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1104087 Kudonta C
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
ma 18.00-20.30 
la 9.00-14.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
tekstiiliartenomi Sanna Saarinen
Kurssimaksu 76 €
Tule oppimaan kudonnan alkeet tai 
syvennä aikaisemmin hankittuja tai-
toja. Kudottavat työt suunnitellaan 
kurssilaisten toiveiden mukaan. Loi-
met luodaan ja rakennetaan yhdes-
sä. Kokoontuu myös la 26.9. ja 3.10. 
sekä 23.1., jotta saadaan loimet ku-
dontakuntoon. Kutoa voi myös kurs-
sin ulkopuolisina aikoina, silloin kun 
tiloissa ei kokoonnu muita ryhmiä.

KIRJONTAKIRJONTA
1104115 Kirjonta
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
ti 9.30-12.00
22.9.-1.12. ja 19.1.-30.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 48 €
Pistoja käsin monin tavoin. Lasketaan 
lankoja tai pistellään vapaasti. Tutus-
tutaan mm. norjalaiseen hardanger-
ompeluun, kirjotun peiton tekniikkaan 
ja vanhoihin suomalaisiin kirjontata-
poihin. Suunnitellaan ja valmistetaan 
töitä opittua soveltaen omien mielty-
mysten mukaan. Sopii alkajille ja jat-
kajille.

TILKKUTYÖTILKKUTYÖ
1104131 Tilkkutyöt
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 12.00-14.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-30.3. 
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 36 €
Tilkkuillaan yhdessä! Ommellaan pe-
rinteisiä tilkkutöitä sisustus-, käyttö- 
ja koriste-esineiksi. Opitaan pieniä 
ompeluvinkkejä, uusia blokkimalleja 
sekä erilaisia tilkkutyömalleja. Ko-
koontuu syksyllä 15.9., 29.9., 13.10., 
3.11., 17.11. ja 1.12. Keväällä 12.1., 
26.1., 9.2., 2.3., 16.3. ja 30.3.

1104133 Tilkkulanit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 14.11. klo 10.00-17.30
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 19 €
Lauantain yhteisöllinen tilkkupäivä. 
Tule ompelemaan työn alla olevia 
tilkkutöitä tai aloittamaan ihan uusi 
tilkkuprojekti. Käytössä opiston om-
peluluokka ja ompelukoneet sekä 
leikkuupöydät, joten isommankin työn 
tekeminen onnistuu mukavasti. Voit 
tehdä myös opettajan ohjeen mukaan 
Lanien Oman Tilkkutyön. Tarkemmat 
ohjeet tarvikeluettelossa. Tuo itselle-
si tarpeettomat kankaat ja tilkkublokit 
kankaiden vaihtopöytään ja valitse it-
sellesi vaihdossa mieluisat. Halutes-
sasi voit ottaa oman ompelukoneen 
mukaan. Sopivassa kohdassa keite-
tään kahvit ja pidetään lounastauko. 
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimis-
tosta.
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1104145 Nahkalaukku
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-21.00 
la 12.00-17.00
su 11.00-17.00
9.-11.10.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan nahkalaukku käsin om-
pelemalla joko valmiita tai itse suun-
niteltuja kaavoja käyttäen. Voit myös 
tulla tekemään valmiiksi edellisiltä 
kursseilta kesken jääneet työt. Pe-
rehdytään nahan ominaisuuksiin ja 
perustyötapoihin. Materiaaleja voi os-
taa opettajalta. Työkaluja saa lainaksi 
4 €:n korvausta vastaan. Materiaali-
kustannukset alkaen noin 30 €.

1104148 Avaimenperä ja 
rannekoru A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 13.11. klo 17.30-20.00
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 6 €
Valmistetaan parkkinahasta avai-
menperiä ja rannekoruja. Nahkaan 
on mahdollista lyödä punsseleilla 
omavalintainen teksti. Materiaaleja 
saa ostaa opettajalta, noin 2-6 €/työ. 
Työkaluja saa lainata 4 € korvausta 
vastaan.

1104149 Avaimenperä ja 
rannekoru B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 27.11. klo 17.30-20.00
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 6 €
Sama sisältö kuin edellä.

LANKATYÖLANKATYÖ
Katso sivulta 82 kurssi 
Helmivirkkaus

1104160 Käpyily eli frivolité
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.45-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
Marjatta Paasikivi
Kurssimaksu 61 €
Opetellaan käpypitsin tekoa aivan 
alkeista kävyillä, neulalla ja virkkuu-
koukulla. Voit valmistaa koruja (esim. 
korvakorut), hattuja, liinoja tai vaikka-
pa morsiuskruunun. Mukaan tarvitset 
2 käpyä ja tiukkakierteistä puuvilla-
lankaa (koukkusuositus 1,5-2,5 mm). 
Tarvikkeita voi ostaa myös opettajal-
ta.

1104163 Silmukasta silmukkaan
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00-13.30
24.9.-10.12. ja 14.1.-31.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 56 €
Tutustutaan ja opitaan monipuoli-
sesti erilaisia lankatekniikoita, kuten 
virkkaus, koukkuaminen ja neulonta. 
Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. 
Aloituskerralla tutustutaan kirjovirk-
kaukseen. Ota mukaan kahta eri sä-
vyistä tiukkakierteistä puuvillalankaa 
(50-100 g per väri), paksuudeltaan 
noin 3,5 - 4 mm koukulla virkattavaa 
tai oma käsityö.
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1104164 Virkataan ja neulotaan 
vaikka mitä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.00
24.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 56 €
Virkataan koukulla ja välillä tartu-
taan puikkoihin ja neulotaan nurin 
ja oikein. Kerrataan jo aikaisemmin 
opittua ja opitaan uusia tekniikoita. 
Odotettavissa mielenkiintoisia töitä, 
tekniikoita ja materiaaleja. Voit neuloa 
myös kalastajaneuleen: suomalaisen 
luotolaispaidan tai islantilaisen lopa-
peysan. 

1104166 Perinneneule Suomesta 
ja Islannista
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 14.00-16.30
24.9.-10.12. ja 21.1.-18.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 33 €
Neulo perinteinen kalastajaneule: 
suomalainen, yksivärinen, hailuoto-
lainen luotolaispaita tai islantilainen 
paita tai takki kirjoneulekaarrokella. 
Valinnan vaikeus on vain siinä, kum-
man työn aloittaa tai minkä mallin ja 
mitkä värit valitsee islantilaiseen neu-
leeseen. Opettaja neuvoo tekniikat 
ja työtavat sekä materiaalien han-
kinnassa. Kokoontuu 24.9., 15.10., 
29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 21.1., 
4.2., 18.2., 11.3. ja 18.3.

1104174 Makramee: peruskurssi
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
su 4.10. klo 10.00-15.00
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan makrameen perussol-
muihin pienten harjoitustöiden kaut-
ta. Päivän aikana mahdollista tehdä 
pieni seinävaate, kukka-amppeli tai 
jokin muu makrameetyö. Opettajalta 
on mahdollista ostaa tarvikkeet, mut-
ta valikoima on rajallinen. Ota siis mu-
kaan solmeilutyöhön sopivaa lankaa 
(esim. Lankavan minimop tai chun-
kymop), keppi (oksa tai esim. harjan-
varsi, pituus n. 50 cm), mittanauha 
ja sakset. Lisätietoja opettajalta puh. 
050 3522692.

1104175 Makramee: jatkokurssi
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
la 10.10. klo 10.00-15.00
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 13 €
Valmistetaan vaativampi makramee-
työ, esim. seinävaate, kukka-amppeli. 
Saat valmiit työohjeet tai voit ottaa 
mukaan kuvia töistä, joita haluaisit 
kokeilla. Opettajalta voi ostaa tarvik-
keet, mutta valikoima on rajallinen. 
Ota siis mukaan solmeilutyöhön sopi-
vaa lankaa (esim. Lankavan minimop 
tai chunkymop), keppi (oksa tai esim. 
harjanvarsi, pituus n. 50 cm), mitta-
nauha ja sakset. Lisätietoja opettajal-
ta puh. 050 3522692.
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1104176 Makramee: korut
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.45-21.00
la 10.00-15.00
16.-17.10.
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 19 €
Tule tekemään kauniita, pitsimäisiä 
ranne- tai nilkkakoruja, korviksia, sor-
muksia, kaulakoruja tai muinaiskää-
tyjä ja vaatesomisteita makrameesol-
meilulla. Käytetään ohuita 0.5–1 mm 
makramee- ja vahalankoja, helmiä ja 
muita korunosia ja nauhoja. Materiaa-
limaksu 15 € maksetaan opettajalle 
(sis. kaikki kurssilla tarvittavat tarvik-
keet). Katso ideoita netistä esim. Pin-
terest ja Youtube.

1104180 Novellikoukku
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ke 17.00-18.45
9.9., 7.10., 4.11. ja 2.12.
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Novellikoukussa neulotaan ja kuun-
nellaan novelleja. Joka kerralla lue-
taan muutamia novelleja eri kirjai-
lijoilta, mutta aikaa jätetään myös 
keskustelulle. Voit aloittaa tai jatkaa 
omaa käsityötä tai osallistua hyvän-
tekeväisyyteen lahjoitettavien neule-
töiden tekoon. Paikan päällä on saa-
tavilla käsityöohjeet ja lahjoituksena 
saatuja lankoja. Osallistujat voivat 
myös itse tuoda mukanaan omaa vil-
lalankaa. Hyväntekeväisyyskäsitöistä 
kertomassa ja opastamassa Johanna 
Maijala. Yhteistyössä Rauman kirjas-
ton kanssa. Vapaa pääsy.

PITSINNYPLÄYSPITSINNYPLÄYS
Opetusta raumalaisen perinteen mu-
kaan aloittelijoille ja nypläystä har-
rastaneille. Nypläyksen perustaitoja 
opitaan nypläämällä edeten helpois-
ta malleista vaativampiin pitseihin. 
Ideoita ja niksejä myös vaativampi-
en mallien nypläämiseen. Nyplätään 
pitsejä eri käyttötarkoituksiin. Opis-
kellaan myös pitsin yhdistäminen 
ja kankaaseen kiinnittäminen. Oma 
nypläystyyny ja tarvikkeet mukaan. 
Nypläystyynyn voi saada lainaksi 
opistolta. Kaikki nypläyskurssit sopi-
vat aloittelijoille ja nypläystä harrasta-
neille. Myös alle 15-vuotiaille.

1104200 Pitsinnypläyksen alkeet
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
ti 18.00-20.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
KM käsityönopettaja 
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 61 €
Haluatko oppia uuden käsityöteknii-
kan ja tutustua samalla raumalaiseen 
perinteeseen? Nypläyksen alkeis-
kurssilla käydään läpi rauhallisessa 
tahdissa nypläyksen perusteita. Si-
nun ei tarvitse tietää etukäteen mi-
tään nypläämisestä, vaan saat tältä 
kurssilta perusteellisen johdatuksen 
nypläyksen maailmaan. Kurssi sovel-
tuu kaiken ikäisille, lapsista aikuisiin. 
Tarvitset ainoastaan intoa ja kiinnos-
tusta oppia uutta. Nypläystyynyjä voi 
lainata opistolta.
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1104201 Pitsinnypläys A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 18.00-20.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
Taina Uitto
Kurssimaksu 56 €

1104202 Pitsinnypläys B
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
ke 10.00-12.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
Heli Laine
Kurssimaksu 61 €

1104203 Pitsinnypläys C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
Aila Rismala
Kurssimaksu 61 €

1104204 Pitsinnypläys D
Unajan koulu, Laivolantie 10
to 17.30-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
Aila Rismala
Kurssimaksu 56 €

1104205 Pitsinnypläys E
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 18.00-20.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
Taina Uitto
Kurssimaksu 56 €

Raumalace.fi 
Pitsinnypläyksen sivusto osoitteessa 
www.raumalace.fi 
Voit käyttää sivustoa omatoimiseen 
opiskeluun tai nypläyskurssien 
oheismateriaaliksi.

HUOVUTUSHUOVUTUS
Huovutuskurssien tarvikeluettelot 
saat kotisivuilta tai toimistosta. 
Huovutuskurssien materiaaleja voi 
ostaa myös opettajalta.

1104241 Päivähuovutus 
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00-13.15
28.9.-7.12.
Seija Paavola
Kurssimaksu 36 €
Huovutetaan kotiin ja itselle esim. tyy-
nyjä, kaitaliinoja, istuinalustoja, huive-
ja, laukkuja ja kynsikkäitä. Työt toteu-
tetaan märkä- ja neulahuovuttamalla. 
Kokeillaan myös pesukonehuovutus-
ta. Materiaaleina suomenlampaan- ja 
merinovillaa, kierrätyshuopaa, lisänä 
hahtuvalankaa ja muita huopuvia lan-
koja sekä erilaisia kuituja. Töihin voi-
daan lisäksi käyttää pitsejä ja ohuita 
kankaita, esim. silkki- ja sifonkikan-
kaita. Kurssi sopii vasta-alkajille ja 
aiemmin huovuttaneille. 

1104243 Huovutetaan hattuja, 
tossuja, kintaita
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30-16.00
31.10.-1.11.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Tule huovuttamaan hattuja, tossu-
ja, kintaita, rannekkeita tai laukkuja. 
Kurssilla opit neula- ja märkähuovut-
tamisen sekä erilaisten huovutusma-
teriaalien yhdistämistä. 
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1104245 Huovutetaan jouluksi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30-16.00
21.-22.11.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Tule huovuttamaan saunahattuja, 
tossuja, laukkuja tai kintaita joululah-
joiksi tai tee itsellesi jouluiset korut 
tai kotiisi joulukoristeita. Kurssilla opit 
neula- ja märkähuovuttamisen. 

1104247 Neulahuovutus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 5.12. klo 9.30-16.00
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 19 €
Neulahuovutetaan erilaisia eläin- ja 
ihmishahmoja. Samalla opitaan miten 
tehdään rautalangasta tai piippuras-
sista tukiranka hahmon/eläimen sisäl-
le. Voidaan huovuttaa myös jouluksi 
esim. tonttuja tai enkeleitä. Materiaa-
leja saa ostaa opettajalta.

LASTEN JALASTEN JA
NUORTEN KÄSITYÖ NUORTEN KÄSITYÖ 

1104292 Kässää ja kuvista 
6–8-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
14.9.-16.11. ja 11.1.-29.3. 
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 56 €
Mikä olisikaan mukavampaa kuin tou-
huta kivassa porukassa ja muotoilla 
hauskoja töitä omin käsin? Opette-
lemme erilaisia kädentaitoja ja ku-
vataidetekniikoita sekä tutustumme 
monenlaisiin materiaaleihin. Mukaan 
tarvitaan ainoastaan innostunutta 
mieltä ja tekemisen meininkiä! Tarvi-
kemaksu 20 € sisältyy kurssihintaan.

1104293 Kässää ja kuvista  
9–12-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
14.9.-16.11. ja 11.1.-29.3.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 62 €
Sisältö sama kuin edellä. 
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LAPSI YHDESSÄLAPSI YHDESSÄ
1104270 Kehyskudontaa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
ke 17.30-20.00
28.10.-11.11.
tekstiiliartesaani Sanna Saarinen
Kurssimaksu 38 €
Tule kutomaan kudontakehyksillä yk-
sin tai lapsen kanssa. Kutoa voi esim. 
mattoja nukkekotiin, pienen ryijyn tai 
seinätekstiilin. Kehyksiä saat opistol-
ta käyttöön tai voit tuoda oman. Voit 
käyttää omia lankojasi ja muita mate-
riaaleja. Opettajalta saat tarvittaessa 
apua materiaalin hankitapaikoista. 
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 
ja laitetaan loimet, muilla kerroilla ku-
dotaan ja viimeistellään työt. Tämä 
on helppo tapa perehtyä kutomiseen. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin. Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi, yli 
7-vuotias. Kurssimaksu 19 €/hlö eli 
38 €.

1104272 Tonttuovi 
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 1.12. klo 16.30-19.00
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 22 €
Rakennetaan taianomainen tonttuo-
vi. Rakennusmateriaalina käytetään 
mahdollisimman paljon luonnonma-
teriaaleja mm. kippuraoksia ja kä-
pyjä. Materiaalit sisältyvät hintaan. 
Lapsen ikäsuositus yli 4 v. Aikuinen 
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysy-
tään myöhemmin. Yhden aikuisen 
mukana yksi lapsi. 
Kurssimaksu 11 €/henkilö eli 
yhteensä 22 €.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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KETJU- JAKETJU- JA
HOPEAKORUTHOPEAKORUT

1104302 Ketjukorupunonta A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
26.-27.9.
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan vanhalla käsityömene-
telmällä punottaviin ketjukoruihin. 
Korulangoista veivataan jousia, jotka 
sahataan lenkeiksi. Niistä punotaan 
lattapihtejä apuna käyttäen monen-
laisia koruja. Aloitetaan helposta 
muinaisketjusta ja edetään haasta-
vampiin malleihin. Metallintyöstöväli-
neitä on käytettävissä kurssipaikalla 
ja opettajalta voi ostaa erilaisia lan-
koja ja lukkoja. Työvälinemaksu 3 €.

1104303 Ketjukorupunonta B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
30.-31.1. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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1104306 Lenkkejä ja helmiä, 
ketjukorupaja A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
24.-25.10.
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Punotaan monenlaisista langoista 
ketjuja, joihin voi lisätä helmiä, ki-
viä ja riipuksia omien mieltymysten 
mukaan. Harjoitellaan myös haas-
tavampia malleja, joihin käytetään 
korulankoja hopeasta tompakkiin. 
Aikaisempaa punontakokemusta ei 
tarvita. Työvälineitä on kurssipaikalla 
ja opettajalta voi ostaa lankoja ja luk-
koja. Työvälinemaksu 3 €.

1104308 Lenkkejä ja helmiä, 
ketjukorupaja B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
27.-28.3. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104320 Hopealusikasta koru A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-15.45
3.-4.10.
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Tehdään vanhoista hopealusikoista 
erilaisia koruja ja pieniä esineitä tai-
vuttelemalla, sahaamalla, juottamalla 
ja pintakäsittelemällä. Ota mukaan 
omia lusikoita (mieluiten hopeaa). 
Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja 
-levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi 
lusikkaosiin. Työvälinemaksu 5 € ja 
materiaalimaksu käytön mukaan.

1104322 Hopealusikasta koru B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-15.45
10.-11.10.
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104324 Hopealusikasta koru C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-15.45
13.-14.3. 
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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1104326 Hopealusikasta koru D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-15.45
20.-21.3. 
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104330 Hopeakorukurssi, 
alkeet A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-16.30
14.-15.11.
koru- ja esinemuotoilija (AMK) 
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan ensin sileä sormus ja 
opitaan kultasepän perustekniikoita: 
piirrottamista, sahaamista, viilaamis-
ta, juottamista, metallin pintojen käsit-
telyä ja korun viimeistelyä ym. Tämän 
jälkeen tehdään vaativampia töitä, ku-
ten kivisarjan tekoa, kiven istutusta, 
vaativampia juotostöitä opettajan esi-
merkeistä ja/tai omien suunnitelmien 
mukaan. Opettajalta saa ostaa hope-
aa ja jonkun verran kiviä ym. Kurssi-
paikalla on tarvittavat työkalut, myös 
omia työkaluja ja materiaaleja voi 
ottaa mukaan. Työvälinemaksu 5 €,
materiaalimaksu käytön mukaan.

1104332 Hopeakorukurssi, 
alkeet B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-16.30
13.-14.2. 
koru- ja esinemuotoilija (AMK) 
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104334 Hopeakorukurssi, 
alkeet C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
la-su 10.00-16.30
6.-7.3.
koru- ja esinemuotoilija (AMK) 
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

Katso sivulta 83 kurssi 
Metallilankakorut

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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1104358 Soitinrakennus
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
ke 18.00-20.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
artesaani Leo Hatamo
Kurssimaksu 61 €
Opastusta kitaran, ukulelen, kante-
leen yms. soittimien valmistamises-
sa. Lisäksi mahdollisuus korjata, en-
tisöidä tai kustomoida omia soittimia. 
Osallistujilta toivotaan perustietoja 
puuntyöstöstä.

1104360 Naisten puutyö
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
ma 17.30-20.45
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
artesaani, puuveneseppä 
Marko Kokko
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan puusta erilaisia esineitä 
omien suunnitelmien pohjalta. Opet-
taja neuvoo suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Opetellaan työkoneiden ja 
-välineiden käyttöä. Tilat ja välineet 
mahdollistavat monipuolisen työsken-
telyn. Kurssilla voi myös korjata van-
hoja puuesineitä. Opiskelijat hankki-
vat itse omat materiaalinsa. 

TEKNINEN TYÖ JA TEKNINEN TYÖ JA 
PUUTYÖPUUTYÖ

Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä 
tilojen ja välineiden käytön, ellei kurs-
sikuvauksessa toisin mainita. Opis-
kelijat hankkivat ja kustantavat käyt-
tämänsä materiaalit itse. Teknisen 
työn ja puutyökursseilla opastetaan 
koneiden turvallista käyttöä. Kursseil-
le osallistuva sitoutuu noudattamaan 
opetuksesta ja turvallisuudesta vas-
taavan opettajan antamia ohjeita.

1104352 Pienpuutyö 1
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
to 17.00-19.30
17.9.-10.12. 
Petteri Syrjänen
Kurssimaksu 36 €
Harjoitellaan puuntyöstöä käsi- ja 
sähkötyökaluin. Opetus tapahtuu yk-
silöllisesti opiskelijan tarpeiden mu-
kaan. Kurssilla on mahdollista työstää 
myös metallia. Kurssitöitä voivat olla 
mm. nukkekodit, lintulaudat, rasiat, 
korut, lelut, valaisimet, kellot ym. So-
pii myös aloittelijoille.

1104353 Pienpuutyö 2
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
to 17.00-19.30
14.1.-8.4. 
Petteri Syrjänen
Kurssimaksu 33 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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1104364 Puutyö A
WinNova, Satamakatu 19
ti 17.00-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
artesaani, puuveneseppä 
Marko Kokko
Kurssimaksu 81 €
Voit suunnitella ja toteuttaa erilaisia 
puutöitä omista lähtökohdista. Opet-
tajalta saat tarpeen mukaan ohjausta 
materiaaleista, työtavoista, valmistus-
tekniikoista ja opastusta eri laitteiden 
turvallisesta käytöstä. Aiempaa koke-
musta puutöistä ei edellytetä. Opis-
kelijat hankkivat itse kurssilla tarvit-
semansa materiaalit.

1104366 Puutyö B
WinNova, Satamakatu 19
ke 17.00-20.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
artesaani, puuveneseppä 
Marko Kokko
Kurssimaksu 81 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104368 Tekninen työ 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
ti 17.30-20.45
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
KM, Eetu Kanerva
Kurssimaksu 81 €
Suunnitellaan ja valmistetaan omi-
en suunnitelmien pohjalta koriste- ja 
tarve-esineitä sekä harjoitellaan puu- 
ja metalliteknologian perusvälineistön 
käyttöä. Tavoitteena on eri työstötek-
niikoihin tutustuminen ja turvallisen 
työskentelyn perusteiden oppiminen. 
Kurssilla voi tehdä myös pienimuo-
toista entisöintiä.



79

T
E

K
N

IN
E

N
 T

Y
Ö

 J
A

 P
U

U
T

Y
Ö

1104373 Lasertyöstö
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat, 
Nummenvahe 6A
pe 17.30-19.00
la-su 10.00-15.00
2.10. ja 17.-18.10.
KM, teknisen työn opettaja 
Joonas Mäkinen
Kurssimaksu 24 €
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi 
laserleikkauksenperusteet ja aloite-
taan kurssityön suunnittelu. Viikon-
loppukurssilla toteutetaan suunniteltu 
projekti. Laserleikkurilla on mahdollis-
ta leikata ja kaivertaa erilaisia mate-
riaaleja kuten puuta, vaneria, muovia 
(esim. akryyli). Myös jotkin pehmeät 
materiaalit, kuten fl eece ja nahka ovat 
työstettävissä. Kurssin aikana on käy-
tettävissä myös muita työstökonei-
ta ja -laitteita. Opiskelijat hankkivat 
materiaalit itse. Lasertyöstöaseman 
suurin työstöala on 600mm x 400mm.

1104375 Rakennetaan 
kitaravahvistin
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
to 17.00–20.15
la 10.00-15.45
29.10.-12.11. ja 21.11.
KM Jarmo Välimäki
Kurssimaksu 28 €
Putkivahvistin on aina ollut sähkökita-
ran paras kaveri. Kunnossa oleva ja 
oikein säädetty vahvistin antaa kirk-
kaan heleän soundin. Monet harras-
tajat ja ammattilaiset ovat sitä mieltä, 
että putkivahvistin on sähkökitaran 
ainoa oikea äänen vahvistaja.
Kurssilla rakennetaan yksinkertainen 

noin 5W A-luokan single-end putkiki-
taravahvistin ja samalla perehdytään 
elektroniputkitekniikan teoriaan ja tur-
valliseen elektroniikka-rakenteluun. 
Osat hankitaan kurssin aluksi yh-
dessä alan verkkokaupoista. Osien 
hinnaksi tulee n. 150-250 € riippuen 
valittavien komponenttien laadusta. 
Voi osallistua myös kuunteluoppilaa-
na, vaikkei itse vahvistinta rakentai-
sikaan.
Vetäjä on Hehku-kitaravahvistimien 
suunnittelija ja rakentaja, rehtori Jar-
mo Välimäki. Kokoontuu to 29.10. 
ATK-luokassa, to 5.11. ja 12.11. sekä 
la 21.11. teknisen työn luokassa.

1104381 Puukkokurssi A
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 18.00-21.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
seppäharrastaja Seppo Hannula
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan hyvä puukko alusta lop-
puun: Terä taotaan, karkaistaan ja 
hiotaan. Pää eli kahva valmistetaan 
erilaisista materiaaleista kuten puu, 
luu tai tuohi ja tuppi valmistetaan na-
hasta (puinen lesta).

1104383 Puukkokurssi B
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 18.00-21.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
puukkoseppä Hannu Laine
Kurssimaksu 81 €
Sisältö sama kuin edellä.
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1104388 Huonekalujen entisöinti 
ja vanhat maalaustekniikat
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 17.30-20.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
koristemaalari Erja Koski ja 
puualan artenomi Ari Ruusuranta
Kurssimaksu 81 €
Huonekalujen entisöintiä ja vanhoja 
maalaustekniikoita: puutyöt ja pinta-
käsittely, ootraus, marmorointi ja ko-
ristemaalaus. Mukaan sellainen työ, 
jonka itse jaksat kantaa. Tietoa myös 
verhoilusta.

1104390 Verhoilu: Perinteinen ja 
teollinen huonekaluverhoilu A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30-20.30
14.9.-14.12. ja 11.1.-22.3. 
AMK verhoilijamestari 
Hannele Männistö
Kurssimaksu 61 €
Perinteisten ja teollisten huonekalujen 
verhoilua, tarvittaessa myös pienten 
puuosien korjauksia ja pintakäsitte-
lyä. Verhoile pikkutuoleja tai kevytra-
kenteisia nojatuoleja tai raheja, joissa 
on kangas- tai nahkaverhoilu, joustin-
sidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai 
haapalastu- ja meriheinäpehmustus 
sekä vanupehmustus. Ensimmäisellä 
opintokerralla tuo jo verhoilutyö mu-
kanasi. Alkajille suositellaan pikku-
tuolin tai rahin verhoilua. Ei kokoonnu 
19.10., 2.11., 30.11., 1.3., 22.2.

1104392 Verhoilu: Perinteinen ja 
teollinen huonekaluverhoilu B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00-16.00
19.-22.10.
AMK verhoilijamestari 
Hannele Männistö
Kurssimaksu 34 €
Perinteisten ja teollisten huoneka-
lujen verhoilua alkeista lähtien, tar-
vittaessa myös pienten puuosien 
korjauksia ja pintakäsittelyä. Voit 
verhoilla pikkutuoleja tai kevytraken-
teisia nojatuoleja sekä raheja, joissa 
on kangas- tai nahkaverhoilu, joustin-
sidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai 
haapalastu- ja meriheinäpehmustus 
sekä vanupehmustus. Ensimmäisellä 
opintokerralla käydään läpi muutamia 
perusasioita verhoilusta. Ota verhoi-
lutyösi mukaan heti ensimmäisenä 
kurssipäivänä. Materiaalitarpeista 
voit kysyä opettajalta. 
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1104394 Verhoilu: Perinteinen ja 
teollinen huonekaluverhoilu C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00-16.00
22.-25.2.
AMK verhoilijamestari 
Hannele Männistö
Kurssimaksu 34 €
Perinteisten ja teollisten huoneka-
lujen verhoilua alkeista lähtien, tar-
vittaessa myös pienten puuosien 
korjauksia ja pintakäsittelyä. Voit 
verhoilla pikkutuoleja tai kevytraken-
teisia nojatuoleja sekä raheja, joissa 
on kangas- tai nahkaverhoilu, joustin-
sidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai 
haapalastu- ja meriheinäpehmustus 
sekä vanupehmustus. Käydään läpi 
perusasioita verhoilusta. Ota verhoi-
lutyösi mukaan heti ensimmäisenä 
kurssipäivänä. Materiaalitarpeista 
voit kysyä opettajalta. Ilmoittautumi-
nen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

LASITYÖLASITYÖ
1104890 Lasinsulatus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-15.45
26.-27.9.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan uunisulatustekniikal-
la sulatuslaseista tasotöitä, lauta-
sia, vateja, valaisimia ja koruja. Voit 
myös tehdä puutarhaan tai verannalle 
ripustettavia lintuja, kukkia ym. Sula-
tuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota 
mukaasi muistiinpanovälineet, lyijyky-
nä, pyyhekumi, viivain, sakset, mus-
ta vedenpitävä ohutkärkinen tussi ja 
piirustuspaperia. Työkalukorvaus 6 € 
opettajalle, sulatusmaksu työn koon 
mukaan. Lisätietoa opettajalta puh. 
050 559 0056. Ilmoittaudu viimeis-
tään 20.9. materiaalien hankinnan 
takia.
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110402 Kuvia helmistä - koru tai 
taulu @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30-20.45
27.10.-8.12.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 28 €
Toteuta helmistä unelmiesi taulu tai 
koru. Voit käyttää valmista mallia tai 
suunnitella oman vaikkapa valoku-
vasta. Opettelemme ensin muuta-
man helmityö tekniikan: kudonta, ne-
liöpisto ja peyote, jonka jälkeen voit 
tehdä haluamiasi kuvia. Helpot mallit 
sopivat myös aloittelijoille, ja tekniikat 
osaavat voivat tehdä heti kuvia. Tar-
vikeluettelo kotisivulta ja toimistosta, 
opettaja auttaa materiaalihankinnas-
sa. Kokoontuu 27.10., 10.11., 24.11. 
ja 8.12. Lisätietoja tarvittaessa opet-
tajalta riikka.santonen@gmail.com

1104403 Helmivirkkaus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30-20.45
3.11.-1.12.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 24 €
Virkataan helmistä rannerenkaita ja 
kaulakoruja. Helmivirkkaus on help-
poa, jos osaat piilosilmukat ja kiinteät 
silmukat. Voit tehdä makusi mukaan 
yksivärisiä tai kuviollisia koruja ran-
teeseen tai kaulaan. Ensimmäisel-
lä kerralla suunnitellaan ja tehdään 
koekappale. Mukaan ohutta virkkaus-
lankaa ja siihen sopivia helmiä sekä 
virkkuukoukku. Tarvikeluettelo kotisi-
vulta. Opettaja auttaa materiaalihan-
kinnassa. Kokoontuu 3.11., 17.11. ja 
1.12. Lisätietoja tarvittaessa opetta-
jalta riikka.santonen@gmail.com

1104411 Kahvipussin 
uusiokäyttöä A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.00
27.9.-22.11.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Kierrätystä parhaimmillaan. Valmiste-
taan kahvipusseista erilaisia kasseja, 
koreja, koruja, kortteja, lampunvar-
jostin, sateenvarjoteline ym. Ensim-
mäisellä kerralla tarvitset pestyjä ja 
kuivattuja molemmista päistä avattu-
ja kahvipusseja. Opettajalta tulossa 
uusi kirja tulossa syksyllä kahvipussi 
askartelusta. Kokoontuu 27.9, 11.10., 
8.11. ja 22.11. Tarvikeluettelo kotisi-
vulta ja toimistosta.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.
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1104412 Kahvipussin 
uusiokäyttöä B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.00-19.00
27.9.-22.11.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontuu 
27.9, 11.10., 8.11. ja 22.11. Tarvike-
luettelo kotisivulta ja toimistosta.

1104415 Metallilankakorut
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00
9.-10.10. 
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 19 €
Muotoilemme, punomme ja taivut-
telemme eri vahvuisista ja värisistä 
metallilangoista, helmistä ja muis-
ta korunosista riipuksia, sormuksia, 
rannekoruja, korviksia jne. Käytämme 
koruissa myös koristesolmuja. Toteu-
ta omia ideoitasi ja ota mukaan esim. 
oma onnenkivesi tai muu tärkeä pieni 
esine ja muotoile siitä oma onnenko-
rusi. Materiaalimaksu 15 € makse-
taan opettajalle, sisältää kaikki kurs-
silla tarvittavat tarvikkeet. Etsi ideoita 
netistä esim. Pinterest ja Youtube. 

1104416 Pahvilaatikosta parkki- 
tai nukketalo
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.00-19.00
la-su 10.00-12.30
26.10. ja 31.10.-1.11.
Markku Salminen
Kurssimaksu 19 €
Edullisin kustannuksin pahvista ja 
pahvilaatikoista mm. parkki-, nukke- 
tai muumitalo, liikenne- ja parkkimatot. 
Kurssi sopii isille, äideille, mummuille 
ja vaareille sekä muille aikuisille, jotka 
haluavat valmistaa lapselle edullisista 
materiaaleista kaikkea, mihin mieli-
kuvitus riittää. Ensimmäiselle kerralle 
mukaan voi tulla lapsi aikuisen kans-
sa suunnittelemaan tehtäviä töitä. Vii-
konlopun kerrat aikuisille. Tarvittavat 
materiaalit kerrotaan ensimmäisellä 
kerralla. Ensimmäisen illan työn ma-
teriaalikustannukset 3 € maksetaan 
opettajalle. Lisätietoja tarvittaessa 
opettajalta puh. 0400 534 491.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1104418 Kontaktivärjäystä ja 
munankuorimosaiikkia
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30-19.00
la 10.00-15.00
su 10.00-14.15
30.10.-8.11.
Seija Paavola
Kurssimaksu 24 €
Opi kaksi tekniikkaa yhdellä kurssilla! 
Tehdään kortteja kontaktivärjäyksel-
lä käyttäen apuna kasveja ja muuta 
luonnonmateriaalia. Munankuori-
mosaiikilla tehdään korttiaihioita tai 
koristellaan rasioita, kehyksiä tai teh-
dään näyttäviä koruja. Ensimmäisellä 
kerralla on tärkeää olla paikalla, kos-
ka tutustutaan materiaaleihin ja anne-
taan toimintaohjeet ja tarvikelistat ja 
sovitaan mahdollisista yhteishankin-
noista.

1104420 Lasipurkit uusiokäyttöön
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 21.11. klo 10.00-15.00
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 13 €
Tule mukaan luomaan lasipurkeille 
uusi ilme! Lasipurkeista lyhdyiksi tai 
lahjakääreiksi, yrttien säilytykseen, 
karkkipurkeiksi, maljakoiksi tai pipa-
ripurkeiksi. Käytämme lasimaaleja, 
akryylivärejä, koristehiekkaa, sametti-
tarraa, decoupagea, erikoispapereita, 
nauhoja ja paljon muuta. Ota mukaan 
paljon lasipurkkeja. Materiaalimaksu 
12 € maksetaan opettajalle (sis. kaik-
ki käytettävät materiaalit).

1104422 Havukranssi A
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
ti 27.10. klo 17.15-20.30
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 13 €
Valmistetaan jouluinen kranssi pa-
junoksista ja havuista. Havuina voi 
käyttää kuusen tai katajan oksia. Ko-
risteluun sopivat esim. kävyt ja erilai-
set nauhat. Tarvikeluettelo kotisivulta 
ja toimistosta.

1104423 Havukranssi B
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
su 1.11. klo 10.00-13.15
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 13 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104426 Himmeli
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00-21.00, 
la-su 9.00-15.45
11.–13.12.
himmelisti Eija Koski
Kurssimaksu 55 €
Tule rakentamaan oma himmelisi. 
Tekniikka on perinteinen, mallit voi 
valita esim. Eija Kosken kolmesta 
himmelikirjasta. Materiaaliksi voit va-
lita joko luomurukiinoljen tai valkoisen 
paperipillin. Opettajalta voit materi-
aalien lisäksi ostaa neulan ja langan. 
Viikonlopun tarvikehinta on noin 20 €.
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1104450 Kahvipussin 
uusiokäyttöä C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.00
24.1.-11.4. 
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Kierrätystä parhaimmillaan. Valmiste-
taan kahvipusseista erilaisia kasseja, 
koreja, koruja, kortteja, lampunvar-
jostin, sateenvarjoteline ym. Ensim-
mäisellä kerralla tarvitset pestyjä ja 
kuivattuja molemmista päistä avattu-
ja kahvipusseja. Opettajalta tulossa 
uusi kirja tulossa syksyllä kahvipussi 
askartelusta. Kokoontuu 24.1., 14.3., 
28.3. ja 11.4. Tarvikeluettelo kotisivul-
ta ja toimistosta. Ilmoittautuminen 
alkaa 4.1.2021 klo 18.00

1104451 Kahvipussin 
uusiokäyttöä D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.00-19.00
24.1.-11.4. 
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontuu 
24.1., 14.3., 28.3. ja 11.4. Tarvike-
luettelo kotisivulta ja toimistosta. Il-
moittautuminen alkaa 4.1.2021 klo 
18.00

LASTEN KURSSIT LASTEN KURSSIT 
1104435 Tonttuovi, lasten kurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.11. klo 10.00-12.30
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 11 €
Rakennetaan taianomainen tonttuo-
vi. Rakennusmateriaalina käytetään 
mahdollisimman paljon luonnonma-
teriaaleja mm. kippuraoksia ja käpy-
jä. Soveltuu 8–12-vuotiaille lapsille. 
Materiaalit sisältyvät hintaan. 

1104436 Jouluaskartelua 
9–12-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
23.11.-14.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Joulu lähestyy! Virittäydytään joulu-
tunnelmaan askartelun ja käsitöiden 
merkeissä. Tarvikemaksu 5 € sisältyy 
kurssihintaan.

1104437 Jouluaskartelua 
6–8-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
23.11.-14.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.
Keväällä alkavia taitokursseja, lisää 
kevään opinto-oppaassa
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YKI – YLEISET KIELITUTKINNOTYKI – YLEISET KIELITUTKINNOT
Yleiset kielitutkinnot ovat virallisia 
kielitutkintoja, joihin voi osallistua 
kuka tahansa riippumatta siitä, miten 
ja missä on kielitaitonsa hankkinut. 
Suomen kielen testit on tarkoitettu 
maahanmuuttajille tai ulkomaalaisil-
le. Kaikki muut kielitestit soveltuvat 
suomalaisille, joiden äidinkieli on joko 
suomi tai ruotsi. Testiin osallistuja tu-
tustuu etukäteen 6-portaiseen taitota-
soasteikkoon (on Opetushallituksen 
internet-sivuilta) ja arvioi sanallisten 
kuvausten avulla, millä tasolla hänen 
kielitaitonsa on. 

Perustason testi soveltuu taitota-
soasteikon tasoille 1-2. Se sopii kie-
lenoppimisen alkuvaiheessa oleville 
aikuisille, esimerkiksi perus-, kansa- 
tai oppikoulun oppimäärän suoritta-
neille. Tutkintomaksu 100 €.

Keskitason testi on kohdistettu tai-
totasoasteikon tasoille 3-4. Se sopii 
esimerkiksi lukion oppimäärän suorit-
taneille tai muuten pidemmälle edisty-
neille aikuisille. Tutkintomaksu 123 €. 

Ylimmän tason testiä ei ole mahdol-
lista suorittaa Raumalla.

Kaikissa testeissä on neljä osakoetta. 
Tutkintotodistukseen tulee kielitaidon 
yleistasoarvio numeroina ja sen lisäk-
si tasoarviot kaikista kielitaidon osa-
alueista. Kielitaitoa kuvataan myös 
sanallisesti. Lisätietoa saa Opetus-
hallituksen internet-sivuilta osoittees-
ta https://www.oph.fi /yleiset-kielitut-
kinnot-yki

Ilmoittautuminen vain sähköisesti 
https://yki.opintopolku.fi /

Ilmoittautumisen jälkeen saat 
maksulinkin sähköpostiisi. 
Jollet maksa laskua 8 päivän 
sisällä paikkasi peruuntuu. 
Jos et voi osallistua, peru paikkasi. 
Osallistumismaksun palautus 
vain lääkärintodistusta vastaan.
Tutkinnot ovat lauantaisin 
Hj. Nortamon peruskoulussa, 
Nummenvahe 5. 
Suomen kielen tutkinnot klo 9.30-
14.00 ja muut kielet klo 10.00-14.00. 

Syksy 2020
3.10. suomi (keskitaso)
ilmoittautuminen 17.-31.8.

24.10. englanti (perus- ja keskitaso)
7.11.  suomi (perus- ja keskitaso)
14.11.  espanja, ruotsi, saksa 
 (perus- ja keskitaso)
ilmoittautuminen 1.-30.9. 

Tammikuu 2021
30.1.  suomi (keskitaso)
ilmoittautuminen 1.-11.12.2020

1201100 Yki-info
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 9.9. klo 18.00-19.30
FM Pauliina Ukkonen
Tule kuuntelemaan ja keskustele-
maan yki-testistä. Kuka testin jär-
jestää, kuka testin tarkistaa, mitä 
testissä kysytään ja miten voit testiin 
harjoitella. Info sopii kaikkien kielten 
tutkintoihin ja tasoihin. Vapaa pääsy.
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KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSETKIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET
Kurssin kohdalle on merkitty taso, 
joka noudattaa pääpiirteittäin yleis-
eurooppalaista viitekehystä. Asteikko 
on yhteismitallinen Yleisten kielitut-
kintojen (Yki) kuusiportaisen asteikon 
kanssa. Yleiseurooppalaisella viiteke-
hyksellä on EU:ssa virallinen asema 
kielikoulutuksen lähtökohtana. 
Lisätietoja: http://oph.fi /kielitutkinnot  
→ Taitotasokuvaukset

Perustaso - Selviytyjän taso: 
Aloita ja etene sitkeästi! 
(A1-A2, YKI 1-2)
Perustason kielitaidon saavuttaminen 
vie opistossa kurssin tuntimäärästä 
riippuen 3-5 vuotta. Esimerkiksi eng-
lannin kurssit etenevät alkeistasosta 
jatkotaso neljään. Oppimäärän hyvin 
hallitessasi voit yltää yleisen kielitut-
kinnon taitotasoon 2. Kaikilla tämän 
tason kursseilla opitaan monipuoli-
sin harjoituksin käytännön kielitaitoa, 
jolla selviää arkielämän tilanteista. 
Parhaan mahdollisen oppimistulok-
sen eteen kannattaa uurastaa myös 
kotona.

Keskitaso - Itsenäisen kielenkäyttä-
jän taso: Pidä yllä ja kartuta!
(B1-B2, YKI 3-4) 
Keskitason kurssit sopivat täyden-
tävinä ja syventävinä vähintään pe-
rustason opintojen tai lukion lyhyen 
oppimäärän jatkoksi.  Ne sisältävät 
kuullunymmärtämis- ja puheharjoituk-
sia, monipuolisia tekstejä, rakenne-
kertausta sekä kulttuuri- ja tapatieto-
utta. Tällä tasolla kurssit usein myös 
eriytyvät aiheiltaan. Voit yltää yleisen 
kielitutkinnon taitotasoille 3-4 riippuen 
siitä, miten hyvin oppimäärän hallit-
set. Taitotaso 4 on työelämän sujuva 
kielitaito.

Ylin taso - Taitavan kielenkäyttäjän 
taso: Hio taitojasi! 
(C1-C2, YKI 5-6)
Erikoiskursseja, jotka syventävät jo 
erittäin hyvää kielitaitoa. Taitotaso 5-6 
on todella korkeatasoinen kielitaito.
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LUKU- JALUKU- JA
KIRJOITUSTAIDON KIRJOITUSTAIDON 

KOULUTUSKOULUTUS
Syksyn 2020 luku- ja kirjoitustai-
don kurssi. Opiskellaan suomen 
kielen kirjaimia ja äänteitä. Lisäk-
si opetellaan sanastoa, numeroita 
ja helppoja arkielämän sanontoja. 
Tarkemmat tiedot opettajalta Pau-
liina Ukkonen puh. 044 793 4437.

MAAHAN-
MUUTTAJILLE

3202010 Maahanmuuttajille: 
Suomalainen kulttuuri, 
mitä se on? A @
Rauman Lyseon lukio, 
Urheilukatu 22
to 18.45-20.15
17.9.-26.11. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka haluat kes-
kustella suomalaisesta kulttuurista, 
kuten kirjoista, elokuvista ja musiikis-
ta. Kurssin tavoite on antaa rohkeutta 
keskustella suomeksi. Luemme esi-
merkiksi yhdessä tekstejä ja mietim-
me, mitä teksti tarkoittaa. Älä arkaile, 
tule mukaan! Opetushallituksen tuke-
ma, kurssimaksu alennettu.

3202011 Maahanmuuttajille: 
Suomalainen kulttuuri, 
mitä se on? B @
Rauman Lyseon lukio, 
Urheilukatu 22
to 18.45-20.15
21.1.-8.4.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Sisältö sama kuin edellä.

Katso sivulta 22 Tukiviittomien 
ja viittomakielen alkeet

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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SUOMISUOMI
1201001 Suomea suomeksi 1A - 
Finnish in Finnish 1A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00 - 18.30
16.9.-9.12. 
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 € 
Suomen alkeiskurssilla keskitytään 
sanaston, ääntämisen ja kommuni-
kaation harjoitteluun. Aiheina ovat 
mm. tervehdykset, itsestä kertomi-
nen, numerot, perhe ja asuminen. 
Opetuskielenä on suomi. Oppikirjana 
Suomen mestari 1 (oma sanakirja on 
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso on 
A1. Ilmoittaudu suoraan opettajal-
le kurssin alussa. Opetushallituksen 
tukema, kurssimaksu alennettu.
You will learn pronunciation, vocabu-
lary and basic grammar while getting 
to know Finnish culture and habits. 
Topics are e.g. greetings, introducing 
oneself, numbers, family and living. 
Teaching in Finnish. Study material 
Suomen mestari 1. You also need a 
dictionary. Please enroll during the 
fi rst lessons directly to the teacher.

1201002 Suomea suomeksi 1B - 
Finnish in Finnish 1B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45-20.15
16.9.- 9.12. 
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Sama sisältö kuin edellä. Tavoitetaito-
taso A1. See the course 1A. Please 
enroll during the fi rst lessons di-
rectly to the teacher.

1201021 Suomea suomeksi 2 - 
Finnish in Finnish 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-18.30
17.9.-10.12. 
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 1 -kurssille, 
mutta kurssi sopii myös sinulle, joka 
tunnet jo vähän suomen kielen alkei-
ta. Opit lisää ääntämistä, sanastoa, 
kielioppia ja arjen keskustelutilanteita. 
Opetuskielenä on suomi. Oppikirjana 
on Suomen mestari 1 kappaleesta 3 
(oma sanakirja on hyvä olla). Kurssin 
tavoitetaitotaso on A1. Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alus-
sa. Opetushallituksen tukema, kurs-
simaksu alennettu.
This course is a sequel to the basic 
course Finnish 1. You will learn more 
pronunciation, vocabulary and basic 
grammar while getting to know Fin-
nish culture and habits. Teaching in 
Finnish. Study material Suomen mes-
tari 1 from chapter 3. You also need a 
dictionary. Please enroll during the 
fi rst lessons directly to the teacher.
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1201031 Suomea suomeksi 3 - 
Finnish in Finnish 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45-20.15
17.9.-10.12. 
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 € 
Jatkoa Suomea suomeksi 2 -kurs-
sille, mutta kurssi sopii myös sinulle, 
joka tunnet jo vähän suomen kielen 
perussanastoa ja -rakenteita. Opit 
lisää ääntämistä, sanastoa, kieliop-
pia ja keskustelutilanteita. Kurssin 
opetuskieli on suomi. Oppikirjana 
on Suomen mestari 1 kappaleesta 5 
(oma sanakirja on hyvä olla). Kurssin 
tavoitetaitotaso on A1-A2. Ilmoit-
taudu suoraan opettajalle kurssin 
alussa. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.
This course is a sequel to the basic 
course Finnish 2, but it is suitable also 
for those language learners who al-
ready know some basic Finnish. You 
will learn more about pronunciation, 
vocabulary and grammar. Study ma-
terial Suomen mestari 1 from chapter 
5. Teaching in Finnish. You also need 
a dictionary. Please enroll during 
the fi rst lessons directly to the te-
acher.

1201041 Suomea suomeksi 4 - 
Finnish in Finnish 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-18.30
15.9.-8.12. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 10 €
Kurssi sopii myös sinulle, joka tunnet 
jo vähän suomen kielen perussanas-
toa ja -rakenteita. Opit lisää ääntä-
mistä, sanastoa, kielioppia ja keskus-
telutilanteita. Kurssin opetuskieli on 
suomi. Oppikirjana on Suomen mes-
tari 2 (oma sanakirja on hyvä olla). 
Kurssin tavoitetaitotaso on A1-A2. 
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu.
This course is suitable for those lan-
guage learners who already know 
some basic Finnish. You will learn 
more about pronunciation, vocabula-
ry and grammar. Study material Suo-
men mestari 2. Teaching in Finnish. 
You also need a dictionary.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1201065 Suomen jatkokurssi 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45-20.15
15.9.-8.12. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka osaat suomea 
jo kohtalaisesti, mutta haluat oppia 
lisää kielioppia, sanastoa ja puhu-
mista. Kurssilla on monipuolisesti 
puheharjoituksia eri aihepiireistä. 
Oppikirjana Suomen mestari 3 alus-
ta. Taitotaso A2.2 Opetushallituksen 
tukema, kurssimaksu alennettu.

1201071 Suomen jatkokurssi 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-18.30
17.9.-10.12.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka osaat suomea 
jo kohtalaisesti, mutta haluat oppia 
lisää kielioppia, sanastoa ja puhu-
mista. Kurssilla on monipuolisesti 
puheharjoituksia eri aihepiireistä. 
Oppikirjana Suomen mestari 4 alusta. 
Taitotaso B1. Opetushallituksen tuke-
ma, kurssimaksu alennettu.

RUOTSIRUOTSI
1202001 Ruotsi 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.45-20.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 46 €
Kurssi sopii vasta-alkajille ja pari vuot-
ta ruotsia opiskelleille, jotka haluavat 
kerrata ja syventää aikaisemmin oppi-
maansa. Uudessa, helppolukuisessa 
ja monipuolisessa kirjassa vieraillaan 
Suomen kaupungeissa ja harjoitel-
laan arkipäivän ruotsia eri tilanteissa. 
Kurssilla mm. luetaan, käännetään, 
harjoitellaan kuullunymmärtämistä 
sekä tehdään pienimuotoisia keskus-
teluharjoituksia. Oppikirjana Häng 
med! 1 Ruotsia aikuisille. A1-A2.

1202101 Lätt prat på svenska @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
to 11.30-13.00
17.9.-10.12. ja 14.1.- 8.4. 
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 46 €
Välkommen att prata svenska med 
oss! Leppoisaa jutustelua hyvässä 
hengessä ilman suorituspaineita. 
Tule mukaan vaikka olisit jo unohta-
nut ”kaiken” koulussa oppimasi. A2-
B1.
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Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1202111 Ruotsia arkeen ja 
työelämään
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00-18.30
14.9.- 7.12. ja 11.1.- 29.3. 
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimekeväiselle kurssille, johon 
uudetkin ovat tervetulleita. Aktivoim-
me ja päivitämme ruotsin sanastoa 
ja rakenteita. Rennossa ilmapiirissä 
tavoitteena on puhua ja ymmärtää 
ruotsia arki- ja työelämän tilanteissa. 
Sopii ruotsin perusteet hallitseville. 
Oppikirjana Refl ex kpl:sta 4. A2-B1.
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ENGLANTIENGLANTI
1203001 Englannin startti 1A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-18.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi ai-
van vasta-alkajille. Tavoitteena on op-
pia selviytymään englanniksi arkielä-
män tilanteissa, kertomaan itsestään 
ja lähipiiristään. Opitaan ääntämisen 
perusteet ja keskeistä sanastoa. Op-
pikirjana Everyday English Starter. A1

1203002 Englannin startti 1B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 9.30-11.00
17.9.-10.12. ja 14.1.- 8.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sama sisältö kuin edellä.

1203011 Englanti, perus 1
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 9.30-11.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sopii englannin kieleen tutustuneil-
le ja alkeiden kertausta haluaville. 
Pääpaino on suullisen kielitaidon ke-
hittämisessä. Mukaansatempaavat 
keskusteluharjoitukset kannustavat 
opiskelijaa käyttämään kieltä roh-
keasti. Oppikirjana Everyday English 
Starter kpl:sta 6, jonka jälkeen siir-
rytään Everyday English 1 -kirjaan. 
A1-A2
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1203021 Englanti, perus 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45-20.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Kurssi sopii vuoden, pari opistossa 
opiskelleille ja muille englannin pe-
rusteiden kertausta haluaville. Ete-
nemme rauhalliseen tahtiin. Teemme 
runsaasti puheharjoituksia ja muita 
tehtäviä, joten englannin käyttämi-
nen tulee tutuksi. Oppikirjana Every-
day English 1 kpl:sta 7, jonka jälkeen 
jatkamme kirjaan Everyday English 2. 
A1-A2.

1203025 Step into English with 
Beverley @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 15.00-16.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3.
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, jo-
hon uudetkin ovat tervetulleita. Sopii 
englantia 1-2 vuotta kansalaisopis-
tossa opiskelleille tai vastaavat tiedot 
hallitseville. Harjoitellaan käytännön 
englannin perusasioita. Samalla ke-
hitetään englannin kielen puhetaitoa. 
Kurssikirjana Steps Into English 2 
kpl:sta 4, jota käyttäen opimme lisää 
myös englantilaisesta elämänmenos-
ta. A1-A2.

1203031 Englanti, perus 3
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.15-12.45
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sopii opistossa pari vuotta kieltä 
opiskelleille ja perusteiden kertaus-
ta haluaville. Pääpaino on suullisen 
kielitaidon kehittämisessä. Mukaan-
satempaavat keskusteluharjoitukset 
kannustavat opiskelijaa käyttämään 
kieltä rohkeasti. Oppikirjana Every-
day English 2 kpl:sta 2. A1-A2.

1203041 Englanti, perus 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 19.10-20.40
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
KM Jari Suvikas
Kurssimaksu 46 €
Sopii opistossa kolmisen vuotta eng-
lantia opiskelleille. Oppikirjana Eve-
ryday English 3. Teemme runsaasti 
puhe- ja kirjoitusharjoituksia rennos-
sa ilmapiirissä. A1-A2

1203055 Englannin kevätkertaus
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-ke 10.00-12.45
17.5.-20.5. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 19 €
Kutsumme sinut mukaan palautta-
maan mieleen englannin kielen pe-
rusrakenteita tämän keväisen ker-
tauskurssin aikana. Riittää, että olet 
tutustunut alkeisiin parin kolmen 
vuoden ajan.Tahtimme on leppoisa ja 
rauhallinen, opetusmateriaalin saat 
opettajalta.Tervetuloa mukaan! A2. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00
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1203061 Englanti, jatko 1
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 9.30-11.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle, Englanti perus 
5 -kurssille, johon myös uudet opis-
kelijat ovat tervetulleita. Kurssi sopii 
englantia useita vuosia kansalais-
opistossa opiskelleille ja perustaitojen 
kertaajille. Aiheet liittyvät aikuiseen 
arkeen mm. urheiluun, kodin kun-
nostukseen ja ruokailuun. Etenemme 
rauhalliseen tahtiin, mutta englannin 
perusteita tehokkaasti oppien ja ker-
raten. Oppikirjana Everyday English 
4 alusta. A2-B1

1203066 Living English @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti-to 9.30-14.00
27.-29.4. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 24 €
Elvytä ja syvennä englannin kie-
len taitojasi mukavassa ja rennossa 
tunnelmassa mini-intensiivikurssilla. 
Puhumme, hengitämmeja syömme 
englannin kieltä käyttäen! Opimme 
pärjäämään jokapäiväisissä käytän-
nön tilanteissa. Pohjatiedoiksi sopivat 
aktiiviset perus- tai keskikoulun tai lu-
kion lyhyen englannin tiedot. Opetus 
englanniksi, mutta opettaja puhuu 
myös suomea. Ota mukaan omat 
eväät. A2-B1. Ilmoittautuminen al-
kaa 4.1.2021 klo 18.00
In this 3-day, mini-intensive course we 
will rehearse practical situations and 
vocabulary that you need in everyday 
life – whether you are travelling, mo-

ving to a new country etc, or simply 
wish to activate your spoken English 
in a relaxed and positive, supportive 
environment. Bring your own packed 
lunch. A2-B1 Enrolment starts 4 Ja-
nuary at 6 pm.

1203071 Englanti, jatko 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
KM Jari Suvikas
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon 
myös uudet opiskelijat ovat tervetul-
leita. Kurssi sopii englantia useita 
vuosia kansalaisopistossa opiskel-
leille ja perustaitojen kertaajille. Ai-
heet liittyvät aikuiseen arkeen mm. 
urheiluun, kodin kunnostukseen ja 
ruokailuun. Etenemme rauhalliseen 
tahtiin, mutta englannin perusteita 
tehokkaasti oppien ja kerraten. Op-
pikirjana Everyday English 4 kpl:sta 
5, jonka jälkeen siirrymme Everyday 
English 5 -kirjaan. A2-B1

1203081 Englanti, jatko 3
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 11.15-12.45
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Tämä kurssi on tarkoitettu jo melko 
pitkälle englannin opinnoissaan eh-
tineille. Parannamme entisestään 
suullista kielitaitoa moninaisten pu-
heharjoitusten avulla, vahvistamme ja 
kertaamme perustaitoja, mutta myös 
opimme paljon uutta. Oppikirjana 
Everyday English 5. B1.
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1203085 Jutellaan englanniksi 2 - 
Catching Up 2 @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 14.30-16.00
15.9.- 8.12. ja 12.1.-6.4. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon 
myös uudet opiskelijat ovat tervetul-
leita harjoittelemaan hauskoja kes-
kustelutehtäviä mukavassa seurassa. 
Aihepiireihin kuuluvat mm. koti, per-
he, harrastukset, ruoka ja terveys.. 
Oppimateriaalin lisäksi harjoitellaan 
ääntämistä ja kuuntelua. Oppikirjana 
Catching Up kpl:sta 10. B1. 

1203088 Englantia iisisti / 
Nice ’n’ Easy English @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00-12.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 46 €
Tämä kurssi on sinulle, joka haluat 
ylläpitää englannin kielen taitoasi, 
ja kehittää sanastoa ja puheesi su-
juvuutta rennossa, positiivisessa ja 
kannustavassa ympäristössä. Kurssi-
materiaalia/ohjelmaa tehdään yhdes-
sä osallistujien kanssa. This course is 
designed for you who wish to maintain 
and develop your fl uency, vocabulary, 
and everyday English communication 
skills in a positive, relaxed and sup-
portive atmosphere. The course ma-
terial is varied and made according to 
participants’ needs and wishes. Lan-
guage feedback is given throughout 
the course. A2-B1

Katso sivulta 32 kurssit 
Opi kieltä laulamalla

1203091 Refresh Your English 
with Beverley @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Mon 18.20-19.50
14.9.-7.12. and 11.1.-29.3. 
B.A. Beverley Griffi ths
Course fee 46 €
This course is designed for you who 
wish to maintain and develop your 
fl uency, vocabulary, and everyday 
communication skills in a positive, 
relaxed and supportive atmosphe-
re. The course material is varied 
and made according to participants’ 
needs and wishes. Feedback is given 
throughout the course. B1-B2 Enrol-
ment starts 26 August at 6 pm.

1203101 Senior Wednesday 
Club @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 10.00 - 11.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Keskustelupiiri englantia jo vuosia 
opiskelleille senioreille, jotka halua-
vat ylläpitää oppimaansa. Juttelem-
me ajankohtaisista asioista ja laa-
jennamme sanavarastoa erilaisten 
harjoitusten avulla. Tarvittaessa myös 
kielioppikertausta ja kotitehtäviä. Op-
pimateriaali monisteina. B1-B2

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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1203102 English Conversation @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Tue 18.00-19.30
15.9.- 8.12. and 12.1.-6.4. 
B.A. Nicholas Capri
Course fee 46,00 €
A casual environment to practice con-
versation skills and discuss topics of 
interest. Advanced-level discussion 
group to help improve vocabulary 
and fl uency. C1 Enrolment starts 26 
August at 6 pm.

1203120 Evening ”Chat” in 
English
Etäkurssi
Wed 20.00-21.00
30.9.- 25.11. 
B.A. Beverley Griffi ths
Course fee 19 €
New for autumn 2020! Would you like 
to attend an English course, but have 
no free evenings, or transport? Why 
not join our monthly online chat ses-
sions? This course offers the opportu-
nity to take part in a cosy chat session 
in the comfort of your own home. At 
the same time, you will develop your 
spontaneity and writing skills in Eng-
lish. You will need a skype account 
and internet connection, and a com-
puter/tablet etc to type your chat par-
ticipation. We will choose our chat to-
pics together and “discuss” them for 
an hour. When necessary, language 
feedback and help will be given du-
ring the sessions. Lessons on Wed-
nesdays 30 Sept, 14 Oct, 28 Oct, 11 
Nov and 25 Nov. B2-C1
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1204021 Saksa 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30-19.00
16.9.- 9.12. ja 13.1.- 7.4. 
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa syksyllä 2019 alkaneelle sak-
san alkeiskurssille. Myös uudet, noin 
1-2 v. saksaa ennen opiskelleet ovat 
tervetulleita mukaan. Kurssilla harjoi-
tellaan käytännönläheisiä puhetilan-
teita, ääntämistä sekä kuullun ym-
märtämistä unohtamatta sanastoa ja 
kielioppia. Opit kertomaan saksaksi 
itsestäsi ja perheestäsi ja harrastuk-
sistasi sekä asioimaan ravintolassa 
saksaksi. Oppimateriaalina Hallo! 
1 kpl:sta 6. Kirjan kulttuuriosioissa 
kerrotaan suomeksi monipuolisesti 
saksankielisten maiden kulttuurista 
ja elämäntavasta. A1-A2

1204061 Saksa 6 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.15-20.45
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 46 €
Jatkokurssi saksaa 3-4 vuotta opis-
kelleille. Kurssilla painottuvat puhu-
misen valmiudet ja sanavaraston laa-
jentaminen. Tekstikappaleiden avulla 
kerrataan ja syvennetään keskeisiä 
kielioppirakenteita. Oppimateriaalina 
uusi Hallo! 3 kpl:sta 6. Kirjan kulttuu-
riosioissa tutustutaan monipuolisesti 
saksankielisten maiden kulttuuriin ja 
elämäntapaan. B1

1204071 Saksan puhe- ja 
tekstikurssi @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
to 13.15-14.45
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 46 €
Oletko joskus opiskellut jonkin verran 
saksaa ja haluat nyt vetreyttää niin 
tekstien ymmärtämistä kuin puhetai-
toasi? Teemme helppoja, ohjattuja 
harjoituksia opettajan oman mate-
riaalin pohjalta. Tekstiharjoituksissa 
käytämme myös Deutsch Perfekt - 
lehteä 2-3 numeroa / lukuvuosi. A2

1204101 Deutsch macht Spass! @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Mon 18.00-19.30
14.9.-7.12. und 11.1.-29.3. 
M.A. Jorinde Wormsbecher
Kurssimaksu 46 €
Herzlich willkommen zur Quatschg-
ruppe! Hier können Sie in einer aus-
gelassenen Atmosphäre und Gesell-
schaft plaudern und diskutieren! Es 
werden aktuelle und zeitlose Themen 
besprochen, mal ein Spielchen ges-
pielt und auch viel gelacht! Hauptsa-
che, jeder kommt mal zu Wort. Gram-
matikalisch korrekte Sätze spielen 
hier eine kleinere Rolle.
Tervetuloa turisemaan ajankohtai-
suuksista ja ajattomuuksista, aktivoi-
maan ja laajentamaan sanavarastoa 
ja puhumaan saksaa! Leppoisassa 
ilmapiirissä eivät kielioppivirheet hait-
taa! B1-B2
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RANSKARANSKA
Katso sivulta 32 kurssi 
Opi kieltä laulamalla: ranska

1205011 Ranska 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.40-18.10
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 46 €
Kurssilla keskitytään erityisesti suul-
lisen kielitaidon harjoitteluun. Kieltä 
lähestytään oppikirjan lisäksi myös 
mm. musiikin kautta. Sopii kieltä opis-
tossa noin vuoden lukeneille. Oppikir-
jana C’est parfait 1 kpl:sta 5. Kielioppi 
esitetään selkeästi ja loogisina koko-
naisuuksina. A1

1205101 Français actif 
en groupe @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 17.30- 19.00
16.9.- 9.12. ja 13.1.-7.4. 
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Aktivoimme ranskan kielen taitoa 
mukavassa ryhmässä keskustellen, 
musiikkia kuunnellen ja vakavasti-
kin opiskellen. Kielitaidon kohenta-
misen ja kertaavien rakenneharjoi-
tusten lisäksi perehdymme myös 
ranskalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja 
elämänmenoon. Sopii sinulle, joka 
olet opiskellut ranskaa useita vuosia. 
Oppikirjana uusi C’est parfait! 3. B1-
B2

VENÄJÄVENÄJÄ
Katso sivulta 32 kurssi 
Opi kieltä laulamalla: venäjä

1206001 Venäjän alkeet @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
oikeustradenomi, AmO 
Maarit Nieminen
Kurssimaksu 46 €
Venäjää aivan vasta-alkajille. Oppi-
kirja Pora! 1 opettaa puhumaan kiel-
tä erilaisissa tilanteissa niin Venäjällä 
kuin Suomessa. Tekstien aiheina ovat 
myös suomalaisille tärkeät asiakas-
palvelutilanteet. Kulttuuri ja maantun-
temus ovat vahvasti läsnä. Aloitamme 
kurssin aakkosten opettelemisella. 
A1-A2

1206031 Venäjä 3 @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 16.30-18.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Venäjä 2 -kurs-
sille. Sopii myös sinulle, joka olet 
opiskellut venäjää muutaman vuo-
den. Oppikirjana Pora! 2, joka tutus-
tuttaa sinut mm. Venäjällä työskente-
lyyn, opiskeluun, vapaa-ajan viettoon, 
yhteiskunnallisiin ilmiöihin, juhliin ja 
kulttuuriin. A2
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1207001 Espanja 1A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 11.15-12.45
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Oppi-
kirjana Buenas Migas 1. Kirjan aiheet 
ovat aikuisopiskelijaa kiinnostavia. 
Kirja kattaa yleisimmät matkailutilan-
teet, kuten perustietojen kertominen 
itsestä, majoittuminen, ruokailu, os-
tokset, tien kysyminen ja lääkärissä 
asiointi. Kursseilla 1A ja 1B sama 
ohjelma, voit halutessasi käydä vuo-
roviikoin. A1-A2

1207002 Espanja 1B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45-20.15
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sama sisältö kuin edellä.

1207021 Espanja 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-18.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle alkeiskurssille, 
uudetkin ovat tervetulleita. Kurssi so-
pii noin vuoden espanjaa opiskelleille. 
Oppikirjana Buenas Migas 1 kpl:sta 
7. Kirjan aiheet ovat aikuisopiskelijaa 
kiinnostavia. Kirja kattaa yleisimmät 
matkailutilanteet. A1-A2

1207031 Espanja 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
FM Lehto Lenita
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 2 
-kurssille, uudetkin tervetulleita. Kurs-
si sopii pari vuotta espanjaa opiskel-
leille. Oppikirjana Buenas Migas 2. 
Kirjan aiheet ovat aikuisopiskelijaa 
kiinnostavia. A1-A2

1207041 Espanja 4
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-18.30
15.9.- 8.12. ja 12.1.-6.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 3 
-kurssille, uudetkin ovat tervetulleita. 
Oppikirjana Buenas Migas 2 kpl:sta 
7. A1-A2

1207051 Espanja 5 @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 16.45-18.15
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Espanjaa opistossa muutaman vuo-
den lukeneille. Oppikirjana Buenas 
Migas 3 alusta. A1-A2

1207071 Avanzamos @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.30 - 20.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3. 
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 6 
-kurssille, johon uudetkin tervetulleita. 
Kurssin tavoitteena on kehittää opis-
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kelijan itsenäisiä keskustelutaitoja, 
laajentaa sanavarastoa ja harjoittaa 
sekä uusia että opittuja kielioppiasi-
oita. Oppikirjana uusi Avanzamos! 
Bienvenidos a estudiar más español! 
B1-B2

1207081 Más español @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 11.45-13.15
16.9.- 9.12. ja 13.1.-7.4. 
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon 
uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. 
Kertaamme ja syvennämme perus-
kielioppia. Erityistä huomiota kiinni-
tämme suullisen kielitaidon aktivoimi-
seen. Oppimateriaalina Español Dos 
kpl:sta 12. B1-B2 

1207101 Activa tu español con 
Elena @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00-19.30
16.9.- 9.12.
Elena Hernández
Kurssimaksu 27 €
¿Quieres hablar en español? Este 
curso está dirigido principalmente a 
todas aquellas personas que quie-
ren mejorar su dominio del español 
debatiendo en clase a cerca de los 
aspectos más relevantes de la cul-
tura y sociedad hispanohablantes. 
Su maestra Elena viene de México. 
Edistyneemmän tason keskustelupai-
notteinen kurssi syntyperäisen opet-
tajan johdolla. Sopii noin 3-5 vuotta 
opistossa espanjaa lukeneille. B1-B2
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1208031 Italia 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-5.4. 
FM Jenny Ranta
Kurssimaksu 46 €
Italiaa opistossa pari kolme vuotta 
opiskelleille. Opetellaan italian kieltä 
monipuolisen sanaston ja arkielämän 
tilanteiden kautta. Kieltä lähestytään 
oppikirjan tekstien ja harjoitusten li-
säksi myös musiikin kautta. Oppikir-
jana Bella Vista 2 alusta. A1-A2

ITALIAITALIA
Katso sivulta 16 luento 
Tuntematon Pohjois-Italia

1208001 Italia 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45-20.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
Heidi Ahlbom
Kurssimaksu 46 €
Peruskurssi aivan vasta-alkajille. 
Opetellaan italian kieltä sanaston, 
rakenteiden ja kielenkäyttötilanteiden 
kautta. Keskitytään puhutun kielen 
harjoitteluun unohtamatta kuitenkaan 
kirjoitettua kieltä. Oppikirjana Bella 
Vista 1. A1-A2

1208021 Italia 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-18.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.
Heidi Ahlbom
Kurssimaksu 46 €
Kurssilla opetellaan italiaa sanaston, 
rakenteiden ja kielenkäyttötilanteiden 
kautta. Keskitytään puhutun kielen 
harjoitteluun unohtamatta kuitenkaan 
kirjoitettua kieltä. Sopii italiaa opistos-
sa vuoden verran opiskelleille. Oppi-
kirjana Bella Vista 1 kpl:sta 7. A1-A2
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Katso sivulta 32 kurssi 
opi kieltä laulamalla: Viro

1298122 Viron jatkokurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.40-19.10
16.9.- 9.12. ja 13.1.-7.4. 
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 46 €
Tere tulemast jätkama eesti keele 
õpinguid! Kursus sobib sinule, kes 
oled käinud algkursusel või muide 
oled omandanud põhilised eesti kee-
le teadmised. Kui sulle tundub, et 
oled unustanud, mida oled ükskord 
õppinud, oled enam kui teretulnud 
gruppi! Õpik: Meie Keelesild, alates 
6. õppetükist. A1-A2

1298123 Viron keskustelu @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 16.00-17.30
16.9.- 9.12. ja 13.1.-7.4. 
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 46 €
Tere tulemast vestlema, sina kes 
saad enam-vähem hakkama eesti 
keelega. Loeme ka osalejate toodud 
materjale ja räägime nendest. Õpime 
uusi sõnu ja väljendeid ning kordame 
seda, mis on varem õpitud. Õpik: E 
nagu Eesti. B1-B2

1298141 Eväitä Kreikan lomalle
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma, ke ja to 17.30-20.00
19.4 -22.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 19 €
Onko loma Kreikkaan tiedossa vai 
oletko muuten kiinnostunut kreikan 
kielestä? Tule mukaan kolmena iltana 
tutustumaan kreikan aakkosiin, lau-
sumiseen ja muihin kielen perusasioi-
hin.Tämän keväisen intensiivikurssin 
jälkeen osaat lukea kylttejä, tervehtiä, 
kommentoida säätä ja kertoa perus-
tiedot itsestäsi. Opettajan moniste-
materiaali. A1-A2 Ilmoittautuminen 
alkaa 4.1.2021 klo 18.00

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.



104

D
IG

IK
U

R
S

S
IT

Digikahvila
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 13.00-14.30
3.9.-26.11.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kiinnostaako sinua digitalisaatio ja 
erilaiset digitaaliset laitteet ja palvelut. 
Tule mukaan keskustelemaan mui-
den aiheesta kiinnostuneiden kanssa 
päivän polttavimmista asioista liittyen 
digitalisaatioon. Jokaisella kerralla 
on erillinen digiin ja tietotekniikkaan 
liittyvä aihe ja pieni alustus aiheesta, 
jonka jälkeen vapaata keskustelua, 
kenties pientä väittelyä ja tietenkin 
kahvia. Aloituskerralla käydään läpi 
digisanastoa, saat mukaasi ”sanakir-
jan”. Vapaa pääsy, kahvimaksu 1 € 
maksetaan käteisellä. Digiä diggaa-
maan -hankkeen toimintaa, ei kurs-
simaksua.

DIGIKURSSITDIGIKURSSIT
Katso sivulta 17 luento 
Arkipäivän tietoturva

3401002 Digikurssi kuulovammai-
sille ja kuulokojetta käyttäville
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ke 13.00-15.00
23.9.-4.11.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Vapaa pääsy
Tutustumme mm. internetin ja sen 
palveluiden käyttöön. Lisäksi pereh-
dymme sosiaalisen median mahdol-
lisuuksiin sekä tietotekniikan perus-
asioihin. Osallistujat voivat vaikuttaa 
myös sisältöihin ja etenemistahtiin. 
Kirjaston opetustilassa on induktios-
ilmukka ja opetusta kirjoitustulkataan.
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DIGIOHJAUSDIGIOHJAUS
HANKKEENHANKKEEN
TIETOISKUTTIETOISKUT

Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Vapaa pääsy
Opiston Digiohjaushankkeen puitteis-
sa järjestetään joka toinen perjantai 
tietoiskuja digiin liittyvistä aiheista. 
Jokaisen tietoiskun alussa on alustus, 
jonka jälkeen kokeillaan itse sovellus-
ten toimintaa opettajan avustuksella 
ja keskustellaan aiheesta. Jokaisella 
osallistujalla tulee olla mukana oma 
älylaite - puhelin, tabletti, tietokone tai 
vaikka kaikki.

Internetin käyttö turvallisesti
pe 4.9. klo 10.00-12.15
Googletili
pe 18.9. klo 10.00-12.15
Mikä on Googletili, mitä ilmaisia pal-
veluja se sisältää ja miten voin hyö-
dyntää niitä arjessani. Vapaa pääsy.

Googlen kuvapalvelu
pe 2.10. klo 10.00-12.15
Tutustutaan Googlen kuvapalveluun 
ja miten sitä voi hyödyntää kuvien siir-
toon ja säilytykseen.

Kuvien muokkaus kännykällä
pe 16.10. klo 10.00-12.15
Tutustumme, miten kuvia voi muoka-
ta ja rajata helposti kännykällä käyttä-
en ilmaista sovellusta. 

Whatsapp
pe 30.10. klo 10.00-12.15
Mikä on Whatsapp ja miten se toimii? 
Tutustumme sen eri ominaisuuksiin 
yhteydenpidossa ja tiedostojen lähe-
tyksissä. 

Instagram - kuvat ja videot jakoon
pe 13.11. klo 10.00-12.15
Instagram on suosittu jakopalvelu ja 
sosiaalinen verkosto, jonne käyttäjät 
voivat jakaa kuviaan ja videoitaan. 
Tutustumme tilin luomiseen ja käyt-
töön.

Facebook
pe 27.11. klo 10.00-12.15
Tutustumme Facebookin yleisimpiin 
toimintoihin, kuten päivityksien teke-
minen, ryhmät ja yksityisyysasetuk-
set. 

Ylen digitreenit tutuiksi
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
pe 11.9. klo 13.30-15.30
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Digiohjaus-hankkeen toimintaa, ei 
kurssimaksua eikä ennakkoilmoit-
tautumista. 

Ylen digitreenit tutuiksi
Kodisjoen lähikirjasto, 
Kodisjoentie 1432
ti 27.10. klo 13.30-15.30
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Digiohjaus-hankkeen toimintaa, ei 
kurs simaksua eikä ennakkoilmoit-
tautumista.
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DIGIOHJAUSDIGIOHJAUS
TILAISUUDETTILAISUUDET
KIRJASTOISSAKIRJASTOISSA

Pulmia tietokoneen kanssa? Kysy-
myksiä kännykästä? Tabletin toi-
minnasta? Sähköinen asiointi? So-
vellusten asentaminen? Salasana 
hukassa? Tilin luominen?
Atk-vertaisohjaajat auttavat sinua, 
vastaavat kysymyksiisi ja ratkovat 
pulmia kanssasi. Ota mukaasi oma 
laitteesi, jos mahdollista. Ohjausta 
järjestävät Rauman kansalaisopiston 
Digiohjaus-hankkeen avulla ja Rau-
man kaupungin vanhuspalvelu. Va-
paa pääsy. 

Pääkirjastossa
Alfredinkatu 1
ma 10.00-12.00
to 15.00-17.00
31.8.-3.12.

Lapin lähikirjastossa
Kivisillantie 6
pe 13.30-15.30
18.9.-16.10.

Kodisjoen lähikirjastossa
Kodisjoentie 1432
ti 13.30-15.30
3.-17.11.

DIGIOHJAUKSET MUUALLA

ti klo 13-15  Palvelutori 
ke klo 10-12 Järjestötalo
 (parilliset viikot)
ke klo 10-12 Syöpäyhdistys
 (parittomat viikot)

Verkko-opiskelu opistossa -info 
Huittinen: ma 7.9. klo 18.30-20.00 
Kansalaisopisto SAMK
Eura: ti 8.9. klo 15.00-16.30 Kännö
Harjavalta: ti 8.9. klo 18-19.30 
Myllykatu 10, josta kurssi striima-
taan myös verkossa seurattavaksi
Johanna Manninen
Vapaa pääsy
Miten osallistun verkkokurssille? 
Tarvitsenko jotain ohjelmia, laitteita? 
Minkälaisia kursseja verkossa on tar-
jolla? Tule mukaan, niin otetaan sel-
vää! Kurssilla on mahdollista varmis-
taa, että pystyt osallistumaan opiston 
tarjoamille verkkokursseille; ota siis 
mukaan älylaitteesi (kannettava tieto-
kone, puhelin, tabletti) ja kuulokemik-
rofoni jos on. Lisätiedot: Sataopis-
to, Jenni Silvanto p. 044 422 4861,
jenni.silvanto@huittinen.fi 

Verkkoturvallisuus
Euran yhteiskoulun auditorio 
to 15.10. klo 18.00-19.30
Vapaa pääsy
Rikosylikonstaapeli / kyberrikostutkija
Jami Toivonen kertoo elämämme di-
gitalisoitumisesta ja verkkoturvalli-
suudesta. Mistä tunnistaa huijausyri-
tyksen? Miten siihen tulee reagoida? 
Entä jos tulee huijatuksi? Kuullaan 
käytännönläheisesti tietotekniikan tur-
vallisesta käytöstä netissä, somessa ja 
sähköpostissa.
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5102006 Saaristolaivurikurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma ja ke 18.00-19.30
la 10.30-13.00
15.9., 19.9. ja 26.10.-14.11.
merikapteeni Jussi Junnilainen
Kurssimaksu 34 €
Käydään läpi navigoinnin perusteita 
ja vesiliikennesäädöksiä. Merenku-
lun perustietojen kuten kulkusään-
töjen, merimerkkien, kompassin ym. 
laitteiden hallitseminen tuo varmuut-
ta pienveneilijän toimintaan vesillä 
ja kurssi antaa hyvän teoriapohjan 
käytännön veneilyyn. Opetusmate-
riaalin (Veneilijän merenkulkuoppi I, 
Saaristonavigointi 14. painos, Carta 
Marina, loistoluettelo, astelevy, harp-
pi) hinta-arvio yhteensä maks. 90 € 
voi hankkia itse kirjakaupasta tai Suo-
men Navigaatioliitosta tai kurssilla yh-
teistilauksena.

5102008 Rannikkolaivurikurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00-19.30
14.9.-7.12.
merikapteeni, KM Jarmo Teränen
Kurssimaksu 31 €
Kurssi noudattaa veneilijöiden kou-
lutusta järjestävän Suomen Navi-
gaatioliiton rannikkolaivurikurssin 
opetussuunnitelmaa. Kurssille osal-
listuminen edellyttää saaristolaivuri-
kurssin suorittamista tai vastaavan 
taidon hallintaa.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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RUOKAKURSSITRUOKAKURSSIT
Katso sivulta 18 luento Ruoan 
kulttuurihistoriaa kekristä jouluun

Katso sivulta 31 kurssi 
Sienikurssi

Ruokakurssit ovat Hj. Nortamon pe-
ruskoulun väistötiloissa, kotitalous-
luokassa, osoite Nummenvahe 6 A. 
Rakennus on Nanun ruokalan vieres-
sä, sisäänkäynti ruokalan puoleises-
ta päädystä. Ota mukaan sisäkengät, 
esiliina ja rasia mahdollisille kotiin vie-
täville maistiaisille.

8102002 Kiinnostaako kasvis-
ruoka? Ja varsinkin vege?
ma 21.9. klo 17.30-20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
Valmistamme monipuolista ja her-
kullista vegaanista kasvisruokaa. 
Pääasiassa teemme melko nopeasti 
valmistuvia pääruokia, salaatteja ja 
lisäkkeitä, jälkiruokia unohtamatta. 
Käytämme sesongin kasviksia ja tu-
tustumme myös erilaisiin kasvispro-
teiineihin. Materiaalimaksu noin 10 € 
maksetaan opettajalle. 
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8102008 Pullaa!
ti 29.9. klo 17.30-20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
4.10. vietetään kansallista korvapuus-
tipäivää. Mihin kaikkeen pullataikina 
taipuu leivonnassa ja mitkä ovat rat-
kaisevat niksit onnistuneeseen pul-
lanleivontaan? Tarvikemaksu 6-8 € 
maksetaan opettajalle. Huomioidaan 
myös erikoisruokavaliot, ilmoita ne 
etukäteen: kansalaisopisto@rauma.fi 

8102015 Hyvää hirvestä ja 
muustakin riistasta
ti 27.10. klo 17.30-20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
Onko pakastimesi täynnä riistalihaa? 
Tule oppimaan erityyppisten ruokien 
valmistusta peurasta ja hirvestä ja 
mahdollisesti muustakin riistasta. Ma-
teriaalimaksu noin 10 € maksetaan 
opettajalle. Ota mukaan sisäkengät, 
esiliina ja rasia mahdollisille kotiin vie-
täville maistiaisille.

8102022 Sushi-peruskurssi
ke 28.10. klo 18.00-21.00
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Tutustu japanilaisen keittiön tunne-
tuimpaan ruokalajiin, sushiin. Teh-
dään monipuolisesti erilaisia raikkaita 
susheja laadukkaista raaka-aineista. 

8102024 Sushi-jatkokurssi
ke 18.11. klo 18.00-21.00
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Sukelletaan syvemmälle sushien 
maailmaan ja tehdään vaativampia 
susheja. 

8102030 Italialaisen ruoan 
peruskurssi
la 7.11. klo 10.00-15.00
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 26 €
Tule löytämään italialaisen keittiön tai-
ka! Valmistamme ruokia koko maas-
ta: klassista napolilaista pizza Mar-
garitaa ja kuuluisia sisilaisia ”Arancini 
di riso” eli riisipalloja. Pääruokana on 
Toscanan naudanlihaa ”pepozoa” ja 
jälkiruokana kotitekoista jäätelöä.

8102032 Illallinen yhdelle
to 12.11. klo 17.30-20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
Kauppojen pakkauskoot suurenevat, 
vaikka yhä useammat asuvat kodeis-
saan yksin tai kaksin. Opetellaan 
te kemään yhdestä ruoka-aineesta 
useita erilaisia ruokia, joita säilyvät 
useamman päivän ajan. Materiaali-
maksu noin 10 € maksetaan opetta-
jalle. 

8102035 Italialainen kotitekoinen 
pasta
la 21.11. klo 10.00-15.00
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 23 €
Italialaisen pastan ystävien kurssi! 
Valmistamme tagliatelle-lasagnen-
kuorta ja täytettyä pastaa kuten ra-
violeja ja tortellineja. Teemme myös 
niille sopivat kastikkeet. Jokainen 
saa reseptit mukaansa. Aikaisempaa 
koke musta ei tarvita.
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8102066 Viinikurssi: Keski-Italian 
maineikkaita punaviinejä
to 29.10. klo 18.00-19.30
Kurssilla maistelussa Brunello di 
Montalcino, Nobile di Montepulciano, 
Antinori sekä Chianti. Mukana myös 
kurssiin sopiva väkevä viini tai jälki-
ruokaviini. Maistelumaksu 20 €.

8102068 Viinikurssi: 
Alas Deuro-/Duoro-jokea 1
to 26.11. klo 18.00-19.30
Kurssin ensimmäisessä osassa tu-
tustutaan joen Espanjan puoleen 
ja sen alueisiin Rueda, Ribera Del 
Duero ja Toro. Mukana myös kurssiin 
sopiva väkevä viini tai jälkiruokaviini. 
Maistelumaksu 20 €.

8102069 Viinikurssi: 
Alas Deuro-/Duoro-jokea 2
to 3.12. klo 18.00-19.30
Kurssin toisessa osassa tutustutaan 
joen Portugalin puolen viineihin ja 
luonnollisesti alueen tärkeimpään 
tuotteeseen portviiniin. Maistelumak-
su 20 €.

VIINIKURSSITVIINIKURSSIT
Viinikurssit ovat Tarvonsaaren kou-
lussa, yläkerran Aukusti-luokassa, 
osoite Lyseokatu 2. Opettajana on 
ravintolapäällikkö Jari Ukkonen. 
Kurssimaksu 15 €/kurssi maksetaan 
ilmoittautumisen yhteydessä tai se 
laskutetaan. Maistelumaksu on erik-
seen ja se maksetaan suoraan opet-
tajalle käteisellä. 

8102061 Viinikurssi: 
Syksyn kuohuvat A
ti 15.9. klo 18.00-19.30
Syksyn kuohuvat, maistelussa samp-
panja, cava, prosecco ja joku tunte-
maton suuruus. Maistelumaksu 15 €.

8102062 Viinikurssi: 
Syksyn kuohuvat B
to 17.9. klo 18.00-19.30
Syksyn kuohuvat, maistelussa samp-
panja, cava, prosecco ja joku tunte-
maton suuruus. Maistelumaksu 15 €.

8102064 Viinikurssi: 
Ranskan valkoviinejä
to 24.9. klo 18.00-19.30
Bourgognen Chardonnayt (Chablis ja 
Meursault) vastaan Alsacen Rieslin 
ja Pinot Gris. Mukana myös kurssiin 
sopiva väkevä viini tai jälkiruokaviini. 
Maistelumaksu 18 €.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään
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8301002 Liiku ja palaudu oikein @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00-19.15
30.9.-28.10.
KTM, FAF Personal trainer ja FISAF 
kuntosaliohjaaja Pauliina Välimaa
Kurssimaksu 13 €
Tarkoitettu jokaiselle kuntoliikkujalle. 
Käydään läpi liikunnan harjoitusvai-
kutuksia, liikunnan eri osa-alueita 
sekä motivoidaan ja kannustetaan 
liikkumaan oikein. Kurssin toinen tär-
keä osa-alue on palautuminen. Mistä 
tietää, milloin on harjoitellut liikaa? 
Mikä on riittävä aika palautumiselle 
kovatehoisen liikuntasuorituksen jäl-
keen? Käsitellään myös stressin ja 
univaikeuksien vaikutusta palautumi-
seen. Kokoontumiset 30.9., 14.10. ja 
28.10.

LIIKUNTA JALIIKUNTA JA
TERVEYSTERVEYS

Katso sivuilta 24-25 rentoutus-
kurssit: Tiibetiläinen äänimalja-
rentoutus ja Opi rentoutumaan

3203035 Pieni päätös päivässä -  
painonhallintakurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00-18.00
21.9.-30.11. ja 25.1.-12.4.
painonhallintaohjaaja Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 24 €
Sopii sinulle, joka haluat muutoksia 
hyvinvointiisi ja tottumuksiisi. Pai-
nonhallintaan ja kokonaisvaltaiseen 
hyvinvointiin perustuva kurssi, jossa 
pyrimme saamaan aikaan pysyviä 
ruokailu-, liikunta- ja elämänmuu-
toksia keskustelun, erilaisten harjoi-
tusten ja materiaalin avulla. Painon-
hallinnan motivointiin on punnitus 
kehonhuoltovaa’alla kurssin alussa 
ja lopussa. Kurssi on Diabetes- ja 
Sydänliiton kehittämä painonhallin-
taohjelma ja opettaja on suorittanut 
Suomen Sydänliitto ry:n Painonhal-
lintaryhmän ohjaajakoulutuksen. 
Kokoontumiset: 21.9., 5.10., 2.11., 
16.11., 30.11., 25.1., 8.2., 8.3., 22.3. 
ja 12.4. Ota mukaasi muistiinpanovä-
lineet.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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KUNTOLIIKUNTAKUNTOLIIKUNTA
8301001 Kuntosali tutuksi
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
la 10.00-11.30
10.-17.10.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 13 €
Teemme yhdessä alkulämmittelyä, 
kehonhuoltoa ja loppujäähdyttelyä. 
Harjoittelemme perusliikkeet kun-
tosalilla ja mahdolliset vaihtoehdot 
niille. Liikkeistä voit koostaa itsellesi 
saliohjelman, jolla voit aloittaa harjoit-
telun. Tervetuloa!

8301003 Aamujumppa
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
ma 9.00-10.00
14.9.-9.12. ja 11.1.-12.4. 
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 45 €
Aloitetaan viikko aamuselän hoidolla 
ja iloisilla rytmeillä.

8301005 Kehon rakennus 60+
Kauppiksen liikuntasali, 
Satamakatu 26
ma 11.00-12.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Tehokas ja kuormittava tunti. Sovel-
tuu aktiivisesti liikkuville henkilöille. 
Liikkeet tehdään seisten ja lattialla. 
Ota mukaan jumppa-alusta, leveä 
vastuskuminauha ja vesipullo.

8301007 Naisten kuntojumppa A
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma 18.00-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
KM, opinto-ohjaaja 
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Kehoa monipuolisesti muokkaavaa 
perusjumppaa mukavan musiikin 
tahdissa. Aloitetaan liikeratoja ava-
ten ja venyttäen, jatketaan aero-
bisella osuudella sykettä nostaen. 
Tehokkaan tiukan lihaskunto-osion 
jälkeen rentoutetaan keho ja mieli: 
kun keho voi hyvin, on mielikin korke-
alla. Selkeitä askelluksia, ei hyppyjä. 
Tehokasta lihasten vahvistusta vaih-
toehtoisin suoritustavoin, jolloin ra-
situstasoa on helppo säädellä oman 
kunnon ja halun mukaisesti. Jumpa-
taan omaa kehoa kuunnellen.

8301008 Naisten kuntojumppa B
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma 19.00-20.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
KM, opinto-ohjaaja 
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Vauhdikkaampaa, juoksu- ja hyppy-
askeliakin sisältävää kokonaisvaltais-
ta perusjumppaa mukavan musiikin 
tahdissa. Aloitetaan liikeratoja avaten 
ja venyttäen, jatketaan aerobisella 
osuudella sykettä nostaen. Tehok-
kaan tiukan lihaskunto-osion jälkeen 
rentoutetaan keho ja mieli: kun keho 
voi hyvin, on mielikin korkealla. Liik-
keille myös vaihtoehtoisia suoritus-
tapoja, jolloin rasitustasoa on helppo 
säädellä oman kunnon ja halun mu-
kaisesti, omaa kehoa kuunnellen.
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8301010 Kuntoliikunta A
Vasaraisten koulu, sali, 
Nihattulantie 487
ma 18.00-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
fysioterapeutti (AMK) Laura Sinikallas
Kurssimaksu 45 €
Monipuolista kuntoilua naisille ja mie-
hille. Lihaskuntopainotteinen tunti 
vaihtuvalla ohjelmalla. Teemoina mm. 
kehonpainoharjoittelu, käsipainot, ku-
minauha, keppi, erilaiset kuntopiirit 
sekä venyttely. Lisäksi koordinaatio- 
ja tasapainoharjoituksia.

8301012 Aamukimppajumppa
Kauppiksen liikuntasali, 
Satamakatu 26
ti 8.00-9.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 45 €
Ponnahda uuteen päivään aamujum-
pan kautta.

8301014 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30-19.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
fysioterapeutti (AMK) Laura Sinikallas
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla 8301010 
Kuntoliikunta A.



114

K
U

N
T

O
L
II

K
U

N
T
A

8301016 Eläkeläisten 
kuntoliikunta A
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00-16.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
kuntohoitaja Päivi Heino
Kurssimaksu 45 €
Monipuolinen lihaskuntoa, liikkuvuut-
ta ja tasapainoa kehittävä vauhdik-
kaampi jumppa, jossa jokainen liikkuu 
kuitenkin omien voimiensa mukaan. 
Sopii sinulle, jos olet liikkunut ja jum-
pannut jo jonkin verran.

8301017 Eläkeläisten 
kuntoliikunta B
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00-17.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
kuntohoitaja Päivi Heino
Kurssimaksu 45 €
Tuolijumppa eläkeläisille. Kohotetaan 
monipuolisesti kuntoa, notkeutta ja 
mielialaa, mukavassa porukassa lem-
peästi liikkuen ja omaa kehoa kuun-
nellen.

8301019 Naisten kuntojumppa C
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali, 
Nummenvahe 5
ke 17.15-18.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
KM, opinto-ohjaaja 
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla 8301007 
Naisten kuntojumppa A.

8301020 Naisten kuntojumppa D
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali, 
Nummenvahe 5
ke 18.30-19.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
KM, opinto-ohjaaja 
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla 8301008 
Naisten kuntojumppa B.

8301022 Kunnon treeni
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 18.00-19.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
ryhmäliikuntaohjaaja Vilma Pouhakka
Kurssimaksu 45 €
Koordinaatiokykyä edistävä, tasapai-
noa harjoittava, aineenvaihduntaa 
nopeuttava ja lihasvoimaa kasvattava 
koko kehoa muokkaava jumppatunti. 
Treenataan hymy huulilla hyvän mu-
siikin tahdittamana. Käytetään ajoit-
tain apuvälineitä mm. käsipainoja tai 
pikkupalloa. Lopuksi kevyet venytyk-
set. Kurssi on suunnattu naisille.

8301024 Kuntojumppa @
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
ke 19.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 45 €
Teemme vaihtelevasti lihaskuntoa ja 
sykkeen nostoa, liikkuvuusharjoituk-
sia, kehonhuoltoa ja venyttelyä. Käy-
tämme vaihdellen välineinä palloa, 
keppiä ja kuminauhaa. Teemme vä-
lillä myös kuntopiirin, jolloin välineitä 
enemmän. Jokainen voi osallistua ja 
tehdä oman kuntotason mukaan. Ter-
vetuloa!
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8301026 TansSARIt A
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.00-18.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4.
FM Sari-Anne Aaltola
Kurssimaksu 45 €
Tutustutaan ilman paria monenlaisiin 
tanssityyleihin (mm. salsa, samba, 
humppa, reggaeton, disco), opetel-
laan tanssien perusliikkeitä ja rytmiä, 
treenataan koordinaatiota, tasapai-
noa ja kehonhallintaa sekä noste-
taan peruskuntoa. TansSARIt-tunti 
sopii kaikille ikään ja sukupuoleen 
katsomatta eikä osallistujilla tarvitse 
olla tanssitaustaa. Tärkeintä on iloita 
omasta liikkumisesta ja tanssin tun-
teesta. Tunnilla soi sekä perinteinen 
suomalainen tanssimusiikki että uu-
dempi iskelmä- ja popmusiikki. Mu-
kaan sisätossut, pikkupyyhe, vesipul-
lo ja iloista mieltä.

8301027 TansSARIt B
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 18.15-19.15
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4. 
FM Sari-Anne Aaltola
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301028 Miesten jumppa
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 19.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
ryhmäliikuntaohjaaja Vilma Pouhakka
Kurssimaksu 45 €
Tunnilla treenaamme hymy huulilla. 
Teemme koko kehon treeniä joko 
oman kehon painolla tai käsipainot 
mukana. Saatamme käyttää myös 
kuntopalloa (painava) tai pikkupalloa. 
Kahvakuulankin käyttö mahdollista. 
Nähdään treenis!

8301030 Supermiesten 
satujumppa
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 19.30-20.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Miesten ikioma ryhmäliikuntapiiri. 
Tunnin aikana monipuolisesti eri li-
haskunto- ja liikkuvuusharjoitteita 
venyttelyä unohtamatta. Ota mukaan 
jumppa-alusta, leveä vastuskuminau-
ha ja vesipullo.

8301032 Ukkojumppa A
Kourujärven väestönsuoja 
(Pommari), Lännentie 1
to 10.00-11.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 51 €
Varttuneille miehille. Jumppaliikkeet 
tehdään pehmeästi oman kunnon 
mukaan. Osa liikkeistä tehdään kun-
tosalilaitteilla
.
8301033 Ukkojumppa B
Kourujärven väestönsuoja 
(Pommari), Lännentie 1
to 11.00-12.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301034 Ukkojumppa C
Kourujärven väestönsuoja 
(Pommari), Lännentie 1
to 12.00-13.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.
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8301041 Geokätköilykurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti, ke ja to 17.15-19.00
27.10.-18.11.
geokätköilijä Petteri Koponen, 
toimittaja Anna Riutta-Salo
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan geokätköilyn ihmeellisen 
maailman perusasioihin ja opitaan 
uusia asioita harrastuksen helpotta-
miseksi. Perehdytään geocaching.
com -kätköilysivustoon, geocache.
fi  -sivustoon sekä muihin kätköilyä 
helpottaviin työkaluihin. Opetellaan 
kätköilyä myös matkapuhelimen avul-
la ja yleisimpien geokätköilyohjelmi-
en (Geocaching ja c:geo) käyttöä 
Android-älypuhelimilla. Käsittelyssä 
mm. hakutoiminnot, listojen teke-
minen, kartan käyttö ja kätköjen kir-
jaaminen järjestelmään. Opetellaan 
myös kuinka tehdään oma geokätkö. 
Sopii ihan vasta-alkajille ja harrastuk-
sen jo aloittaneille. Kokoontumiset ti 
27.10., ti 3.11., ke 4.11., ke 11.11., to 
12.11., ti 17.11, ja ke 18.11.

8301051 Steniuksenkadun 
aamujumppaajat +70
WinNova, Terveydenhuolto-
oppilaitos, Steniuksenkatu 8
ma 8.30–9.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Aikuisten iloinen ja reipas liikunta-
ryhmä, jossa lihakset vahvistuvat ja 
nivelet ja mieli notkistuvat. Liikkeet 
ovat muokattavissa jokaisen kuntota-
son mukaan. Liikkeet tehdään seisten 
ja lattialla. Ota mukaan oma alusta, 
leveä vastuskuminauha ja vesipullo.

8301053 Kunnollinen tuolijumppa
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ma 9.45-10.45
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Vahvistetaan ja venytetään arjessa 
tarvittavia tärkeitä lihasryhmiä ylä- ja 
alavartalossa. Liikkeet tehdään istuen 
tai tuettuna seisten. Ota mukaan oma 
leveä vastuskuminauha.

8301055 Selkäryhmä
WinNova, Terveydenhuolto-
oppilaitos, Steniuksenkatu 8
ma 14.00-15.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
fysioterapeutti Tiina Malinen
Kurssimaksu 45 €
Kaikille sopiva ryhmä selkäongelmien 
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

@ = kurssi siirtyy verkkoon, 
jos lähiopetus kielletään



117

E
R

IK
O

IS
L
II

K
U

N
N

A
T

8301057 Selkäjumppa A @
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ma 17.00-18.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
liikuntatieteiden maisteri 
Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Rauhallinen selän ja niska-hartiaseu-
dun hyvinvointiin keskittyvä tunti. 
Liikkeet tehdään omaan tahtiin omaa 
kehoa kuunnellen. Tunti sisältää alku-
lämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja pit-
kän venyttelyosuuden. Mukaan oma 
jumppa-alusta.

8301058 Selkäjumppa B @
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ma 18.00-19.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
liikuntatieteiden maisteri 
Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Selän hyvinvointiin keskittyvä tunti, 
joka voimistaa, virkistää ja elvyttää 
rankaasi. Tunti sisältää reippaan alku-
lämmittelyn, selän liikkuvuusliikkeitä 
sekä lihaskunto-osion. Tunnilla syke 
hieman nousee, tunti ei kuitenkaan 
sisällä vaikeita askelkuvioita eikä 
hyppyjä. Mukaan oma jumppa-alusta.

8301060 Shindo ja venyttely A
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
ma 17.45-18.45
14.9.-7.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Japanilainen meridiaanivenyttely 
on hyvin rauhallista ja rentouttavaa. 
Shindo perustuu kuuteen erilaiseen 
asentoon, jotka suoritetaan tietoises-
ti, omaa kehoa kunnioittaen ja kiireet-
tömästi. Tule kokemaan, miten keho 
ja mieli elpyvät liikesarjojen vaikutuk-
sesta. Ota mukaan alusta, villasukat, 
ohut peitto ja tyyny. Hidas tunti!

8301061 Shindo ja venyttely B
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
ma 17.45-18.45
11.1.-12.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301070 Varhaisaamun asahi A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 8.00-9.00
16.9.-9.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Herätä kehosi aamulla lempeästi. 
Asahi on yksinkertaista terveysliikun-
taa, jossa pehmeät liikkeet tehdään 
rauhallisesti hengityksen mukaan. 
Asahi vahvistaa ja rentouttaa koko 
kehon lihaksistoa ja mieltä. Harjoitte-
lu lievittää ja ennaltaehkäisee selän 
ja niska-hartiaseudun vaivoja. Liik-
keet tehdään seisten tai istuen. Hidas 
tunti!

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.
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8301071 Varhaisaamun asahi B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 8.00-9.00
13.1.-7.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301072 Ilta-Asahi A
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 18.30-19.30
16.9.-9.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Rauhoita kehosi ja mielesi illan Asa-
hiharjoituksessa. Pehmeät ja hitaat 
liikkeet tehdään rauhallisesti hengi-
tyksen mukaan. Asahi vahvistaa ja 
rentouttaa koko kehon lihaksistoa ja 
mieltä. Harjoittelu lievittää ja ennalta-
ehkäisee selän ja niska-hartiaseudun 
vaivoja. Liikkeet tehdään seisten tai 
istuen. Hidas tunti!

8301074 Ilta-Asahi B
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 18.30-19.30
13.1.-7.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301076 Fasciamethod - lihas-
huoltotunti
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ke 13.00-14.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
fysioterapeutti Tiina Malinen
Kurssimaksu 45 €
Tunnilla yhdistyy myofaskiaalinen 
liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen 
täsmävenyttely kireille lihaksille, lii-

kehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely 
pallolla. Tunnilla tehdään pumppaa-
via venyttelyitä ja kehoa avaavia har-
joitteita.

8301077 Kourujärven tuolivoimala
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 A
ke 15.00-16.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Vahvistetaan ja notkistetaan koko 
kehoa istuen sekä tuettuna seisten. 
Reipastahtinen tunti, jossa lihakset 
saavat harjoitusta ja mieli virkistyy. 
Ota mukaan oma vastuskuminauha.

8301080 KKI-jumppa naisille ja 
miehille A
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali, 
Pohjoiskehäntie 14
ke 18.30-19.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.
LitM Kimmo Kouru 
Kurssimaksu 45 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpai-
nolla ja erilaisilla kuntovälineillä. Paik-
ka- ja kiertoharjoittelua vaihtelevasti 
suoritettuna. Ei vaativia askelkuvioi-
ta. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoil-
le. Vaihtelevaa Suomi-muu maailma 
-musiikkia fi iliksen mukaan. Käynti 
kouluun Uudenlahdentien kautta.

8301081 KKI-jumppa naisille ja 
miehille B
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 1
ke 17.00-18.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
LitM Kimmo Kouru 
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.
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8301102 Tuolijooga A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 10.30-11.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 45 €
Tuolijooga on loistava, lempeä ja vai-
kuttava itsehoitomenetelmä. Tuolilla 
istuen tehtävät harjoitukset perustu-
vat hathajoogaan, joka lisää kehon 
liikkuvuutta, venyttää ja vahvistaa li-
haksia sekä edesauttaa rentoutumis-
ta. Sopii kaikenikäisille, aloittelijoille 
ja aiemmin joogaa harrastaneille. 
Pukeudu joustavaan asuun ja villa-
sukkiin.

8301104 Tuolijooga B
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 16.15-17.15
15.9.-8.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301105 Tuolijooga C
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 16.15-17.15
12.1.-6.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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8301106 Tuolijoogaa arjen 
hyvinvoinnin tueksi A
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 17.30-18.30
16.9.-9.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Tunnetko vetoa harjoittaa joogaa, 
mutta ajatus lattialla tehtävistä liik-
keistä synnyttää vastahakoisuutta? 
Tuolijooga tarjoaa loistavan ja koko-
naisvaltaisen vaihtoehdon virkistää ja 
vahvistaa kehoa ja mieltä. Työsken-
tely auttaa purkamaan esim. huonon 
työasennon tuomia jännitystiloja ja 
lieventää stressin vaikutuksia. Anna 
tuolijoogan yllättää itsesi positiivisesti.

8301107 TuoIijoogaa arjen 
hyvinvoinnin tueksi B
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 17.30-18.30
13.1.-7.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301109 Hathajooga, alkeet
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 9.15-10.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4. 
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään hathajoogaharjoituk-
seen ja rentoutumiseen. Sopii aloitte-
lijoille sekä aiemmin joogaa harrasta-
neille. Joustava asu ja harjoitusalusta 
mukaan.

8301112 Kehon herätys - hatha-
joogan alkeet A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 8.45-10.00
18.9.-11.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Tule herättämään keho pehmeästi 
ja turvallisesti uuteen päivään. So-
pii henkilöille, joilla on lieviä tuki- ja 
liikuntaelinongelmia. Ota mukaan 
alusta, villasukat ja huopa/pyyheliina. 
Hidas tunti!

8301113 Kehon herätys - hatha-
joogan alkeet B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 8.45-10.00
15.1.-16.4. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301115 Yinjooga A @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 9.45-11.00
13.9.-29.11.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Yinjoogalle on tyypillistä passiiviset 
asennot kevyellä, pehmeällä veny-
tyksellä, rauhallisuuteen ja tietoiseen 
läsnäoloon perustuen. Jokaisessa 
asennossa ollaan vähintään 3-5 mi-
nuuttia, mikä antaa aikaa myös mie-
len rauhoittamiselle. Sopii aloittelijoil-
le ja jatkajille. Mukaan oma matto ja 
joustava asu. 



121

J
O

O
G

A

8301116 Yinjooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 9.45-11.00
17.1.-18.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301118 Hathajoogaa selän 
hyvinvointiin
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 17.00-18.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
jooganopettaja Sinikka Muttilainen
Kurssimaksu 48 €
Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin 
joogaa harrastaneille. Keskitytään 
erityisesti selkää tukeviin liikkeisiin, 
jotka tehdään rauhallisesti omaa hen-
gitystä kuunnellen. Lempeät joogaliik-
keet notkistavat kehoa, rentouttavat 
mieltä ja edistävät tasapainon hal-
lintaa. Jokainen tekee kaikki asanat 
omaa kehoaan kuunnellen. Mukaan 
joustava asu ja harjoitusalusta.

8301120 Hathajooga, alkeisjatko A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 9.15-10.30
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään hathajoogaharjoituk-
seen ja rentoutumiseen, syvennetään 
oman harjoituksen kokemista. Sopii 
myös aloittelijoille. Joustava asu ja 
harjoitusalusta mukaan.

8301122 Hathajooga, alkeisjatko B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 10.45-12.15
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4. 
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301124 Hathajooga, alkeisjatko C
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 18.00-19.15
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301126 Hathajooga, alkeisjatko D
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 17.30-18.45
15.9.-8.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Alkajille ja hieman jo harjoitelleille 
suunnattu kehon hyvinvointia edis-
tävä liikuntamuoto. Harjoituksissa 
yhdistyvät kehoa vahvistavat ja not-
kistavat asennot ja asentosarjat. Rau-
halliset, oman hengityksen rytmissä 
tehdyt liikkeet parantavat keskitty-
miskykyä ja auttavat kehoa rentoutu-
maan ja mieltä tyyntymään. Joustava 
asu ja oma joogamatto mukaan.

8301127 Hathajooga, alkeisjatko E
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 17.30-18.45
12.1.-6.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00
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8301129 Äijäjooga
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 19.25-20.40
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään hathajoogaharjoituk-
seen ja rentoutumiseen, syvennetään 
oman harjoituksen kokemista. Sopii 
myös aloittelijoille. Joustava asu ja 
harjoitusalusta mukaan.

8301131 Flowjooga A
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
to 17.15-18.15
17.9.-10.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Flowjooga yhdistää sulavan virtaa-
van liikkeen, hengityksen, asanat eli 
asennot ja keskittymisen. Saadaan 
kokonaisvaltainen kehoa ja mieltä ta-
sapainottava, vahvistava ja rauhoitta-
va harjoitus, joka myös auttaa paran-
tamaan keskittymiskykyä. Flowjooga 
hikoiluttaa, energisoi ja vapauttaa 
sekä on parhaimmillaan liikemedi-
taatiota. Oma matto ja joustava asu 
mukaan.

8301132 Flowjooga B
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
to 17.15-18.15
14.1.-15.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301140 Dynaaminen 
hathajooga A @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 18.45-20.00
16.9.-9.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Monipuolinen joogaharjoitus, joka on 
perinteisesti ohjattua hathajoogaa 
hieman voimakkaampaa. Harjoituk-
set vahvistavat, lisäävät kestävyyttä 
ja notkeutta sekä edistävät aineen-
vaihduntaa. Sopii kaikille liikunnalli-
semmasta joogasta kiinnostuneille 
alkajille ja jatkajille. Peruskunto riit-
tää. Jäykkyys ei ole este vaan haas-
te. Tarvitset joustavan asun ja ohuen 
joogamaton.

8301142 Dynaaminen 
hathajooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 18.45-20.00
13.1.-7.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301144 Dynaaminen 
hathajooga C
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
to 18.30-19.45
17.9.-10.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. 
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8301146 Dynaaminen 
hathajooga D
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
to 18.30-19.45
14.1.-15.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301148 Astangajoogan 
alkeet A @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 11.00-12.30
13.9.-29.11.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
Perehdytään astangajoogaharjoituk-
sen ensimmäiseen asentosarjaan. 
Kehoa vahvistavat ja notkistavat har-
joitukset tehdään oman ujjayi-hen-
gityksen rytmissä. Sopii aloittelijoille 
sekä aiemmin joogaa harrastaneille. 
Mukaan oma matto ja joustava asu.

8301149 Astangajoogan 
alkeet B @
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 11.00-12.30
17.1.-18.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301151 Astangajoogan 
alkeet C @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
to 19.00-20.30
17.9.-10.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
Sama sisältö kuin edellä. 

8301152 Astangajoogan 
alkeet D @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
to 19.00-20.30
14.1.-15.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittau-
tuminen alkaa 4.1.2021 klo 18.00

8301156 Astangajoogan 
jatkoryhmä @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 18.45-20.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 54 €
Astangajoogaa Sri K.Pattabbi Joisin 
perinteen mukaan. Perehdytään en-
simmäiseen asentosarjaan. Kehoa 
vahvistavat ja notkistavat harjoituk-
set tehdään oman ujjayi-hengityksen 
rytmissä. Harjoitus päättyy rentoutuk-
seen. Sopii aloittelijoille ja jatkajille. 
Mukaan oma matto ja joustava asu.
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8301158 Astangajoogan workshop
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila, Nummenvahe 5
la-su 10.00-16.00
17.-18.10.
Georgi Nikolov ja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 19 €
Kun astaangajooga-asentoihin yh-
distetään tietoinen hengitys, katseen 
kohdistaminen ja mielen keskittämi-
nen, harjoitus paitsi kehittää hyvää 
kehonhallintaa myös parantaa ais-
tien hallintaa ja laajentaa tietoisuutta 
omasta itsestä.

la 16.10.
10.00-12.00 Ohjattu ensimmäinen 
asentosarja eli yoga chikitsa 
(joogahoito). 
Mennään koko sarjan läpi perintei-
sessä rytmissä.
14.00-15.30 Seisoma-asennon 
salainen elämä.
Kuusi ensimäistä seisoma-asentoa 
ovat ashtangajoogan olennaiset pe-
rusasennot. Ne käynnistävät kehon 
voimakkaan puhdistumisen, lihasten 
notkistumisen ja lihaslukkojen hallin-
nan. Ne myös muodostavat kaikkien 
myöhempien asentojen perustan.
Harjoitellaan miten lihaslukot, rinta-
kehän avaaminen, selkärangan suo-
ristminen, hengityksen oikea rytmi ja 
katseen kohdistus oikeaan paikkaan 
helpottavat jalkojen lihasten tasapai-
nottamista, voimistamista ja rentout-
tamista.

15.30-16.00 Tiibetiläinen äänikylpy & 
Gong syvärentoutus.
Tiibetiläisten äänimaljojen lempeät 
äänivärähtelyt ja gongin syvälle me-
nevä värähtely vievät sinut juuri niin 
syvälle rentoutumisen tilaan kuin itse 
haluat. Syvään rentoutumiseen joh-
dattaa äänimaljat, rav vast ja gong. 
Nämä antavat yhdessä ja erikseen 
mahtavan kokemuksen erilaisista ää-
nimaailmoista, sinun tehtäväksi jää 
ainoastaan aistia, nauttia ja hengittää.

su 17.10.
10.00-12.00 Harjoittelua omaan 
tahtiin.
Mysore-harjoitus on perinteinen tapa 
harjoitella astangajoogaa. Siinä asa-
nat tehdään oman hengityksen tah-
tiin opettajan läsnäollessa. Tunnilla 
opettaja opastaa ja avustaa tarpeen 
mukaan asanoissa ja asanasarjassa 
eteenpäin. Myös vasta-alkajat osallis-
tuvat mysore-tunneille. Sarjaa ei siis 
tarvitse heti muistaa ulkoa ja jokainen 
saa edetä omaan, itselleen sopivaan 
tahtiin.
14.00-15.30 Loppuliikkeet.
Loppuliikkeet suositellaan tehtäväk-
si aina harjoituksen lopuksi, sillä ne 
tasapainottavat kehon ja mielen voi-
makkaan asentoharjoituksen jälkeen 
ja päättävät astangajoogan asento-
sarjan. Katsotaan tärkeät yksityis-
kohdat.
15.30-16.00 Kysymys ja vastaus 
-osio.
Kysy ohjaajalta astangajoogaan liit-
tyviä asioita. Esimerkiksi haastavat 
asennot, ruokavalinta jne. 
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1105004 Itämainen 
tanssituokio A @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 13.30-14.30
14.9.-7.12.
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 24 €
Kurssi on jatkoa kevätkaudelta, mutta 
aloittelijatkin ovat tervetulleita. Iloista 
yhdessäoloa kauniin musiikin kera. 
Kurssin jälkeen hallitset perusliikkeitä 
ja osaat pienimuotoisia koreografi oi-
ta (ei hyppyjä). Sopii kaikenikäisille ja 
-kokoisille naisille. Opetus suomeksi 
ja/tai englanniksi. Mukaan rento, mu-
kava asu (esim. jumppa-asu), jump-
patossut (tai ole paljain jaloin), juota-
vaa ja sopivan pituinen huivi lantiolle 
sekä iloinen ja avoin mieli.

Soft belly dance course, continues 
from spring 2020, but beginners are 
also welcome! During the course you 
will learn the basic steps in belly dan-
ce. We will also rehearse some simp-
le choreographies. Suitable for ladies 
of all ages. You will need: comfortable 
keep-fi t clothes, your soft gym slip-
pers and a scarf for around your hips. 
Bring a bottle of water, too. Welcome 
to the joy of moving to beautiful mu-
sic! Teaching in Finnish/English.

1105006 Itämainen 
tanssituokio B @
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
ti 18.30-19.30
15.9.-8.12.
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.
Ei kokoonnu 29.9.
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Lavatanssi-kurssit pidetään Karin 
koulun salissa, osoite Savilankatu 5.
Opettajina tanssitaiteilija Carita 
Koivula-Pukkila ja musiikkiterapeutti 
Pasi Alonen

8301301 Lavatanssin alkeet
ti 18.00-20.30
15.9.-27.10.
Kurssimaksu 28 €
Kurssilla opetellaan valssin, foksin, 
tangon ja humpan perusteet sekä 
muutamia tanssikuvioita. Lisäksi har-
joitellaan oikean rytmin löytämistä ja 
opetellaan viemisen ja seuraamisen 
perusteita tanssin ja yhdessä teke-
misen iloa unohtamatta. Aiempaa 
tanssikokemusta tai tanssiparia et 
tarvitse. Kurssi sisältää kuusi opetus-
kertaa, viimeisellä kerralla järjeste-
tään alkeiskurssitanssit. 

8301303 Hitaan valssin 
alkeiskurssi
ti 18.00-19.15
3.-24.11.
Kurssimaksu 13 €
Opetellaan hitaan valssin perusteet 
sekä muutamia tanssikuvioita. Aiem-
paa tanssikokemusta tai tanssiparia 
et tarvitse. Kurssin teemoina ovat 
mm. hitaan valssin liitelevän liikkeen 
ja rytmin löytäminen kehoon sekä 
vienti ja seuraaminen. 

8301305 Fuskun alkeiskurssi
ti 19.15-20.30
3.-24.11.
Kurssimaksu 13 €
Opetellaan fuskun perusteet sekä 
muutamia paritanssikuvioita. Aiem-
paa tanssikokemusta tai tanssiparia 
et tarvitse. Teemoina ovat mm. fuskun 
perusaskelikko, fuskulle tyypillinen 
jousto sekä vienti- ja seuraamishar-
joituksia. 

8301311 Lavatanssin alkeisjatko
ti 18.00-19.15
19.1.-30.3.
Kurssimaksu 28 €
Lähtötasona lavatanssin alkeet. Kurs-
silla opetellaan bluesin perusaskeleet 
sekä lisää kuvioita foksiin ja fuskuun. 
Lisäksi harjoitellaan viemisen ja seu-
raamisen perusteita paritanssin iloa 
ja yhteistä tekemistä unohtamatta. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00

8301313 Parilattarit
ti 19.15-20.30
19.1.-30.3. 
Kurssimaksu 28 €
Tassilajeina kurssilla ovat cha cha, 
rumba, salsa ja samba. Opetellaan 
tanssien perusaskeleet ja muutama 
paritanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan 
oikean rytmin löytämistä ja opetellaan 
viemisen ja seuraamisen perusteita 
paritanssin iloa unohtamatta. 
Ilmoittautuminen alkaa 4.1.2021 
klo 18.00
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1101062 Etä-poplaulukurssi
Etäkurssi
ma 10.00-20.00
14.9.-7.12. ja  11.1.-12.4.

1101098 Etäyhteislaulut 
Etäkurssi
ma klo 18.00-18.45
14.9.-14.12.

1103055 Copperplate verkossa
Etäkurssi
ti 18.45-20.15
ke 18.00-18.45 
15.9.-2.12.

1203120 Evening ”Chat” 
in English
Etäkurssi
Wed 20.00-21.00
30.9.- 25.11. 

1103198 Valokuvausta etänä 
lapsille ja nuorille
Etäkurssi
ti 18.00-19.30
la 13.00-14.30
6.-20.10.

3203025 Opi rentoutumaan
Etäkurssi
ma 17.00-17.45
21.9.-2.11.
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LAPISSALAPISSA

1101105 Sekakuoro Lapponia
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
to 18.00-20.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4.

1101643 Pianotuokio D
Lapin koulu, Kirkkotie 6
to 14.15-17.30
17.9.-10.12. ja 14.1.-8.4.

1104087 Kudonta C, Lappi
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
ma 18.00-20.30 
la 9.00-14.00
14.9.-7.12. ja 11.1.-12.4.

1104270 Kehyskudontaa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
ke 17.30-20.00
28.10.-11.11.

1104292 Kässää ja kuvista 
6–8-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
14.9.-16.11. ja 1.1.-29.3.

1104293 Kässää ja kuvista  
9–12-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
14.9.-31.12. ja 1.1.-29.3.

1104423 Havukranssi B
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
su 1.11. klo 10.00-13.15

1104436 Jouluaskartelua 
9–12-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
23.11.-14.12.

1104437 Jouluaskartelua 
6–8-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
23.11.-14.12.

1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45-21.00
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.

3203011 Iloa ja oivalluksia arkeen
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6 
to 18.00-19.30
17.9.-15.10.

3401071 Ylen digitreenit tutuiksi
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
pe 11.9. klo 13.30-15.30

3401122 Digiohjaustilaisuudet 
Lapin kirjastossa
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
pe 13.30-15.30
18.9.-16.10.

8301001 Kuntosali tutuksi
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
la 10.00-11.30
10.-17.10.

8301104 Tuolijooga B
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 16.15-17.15
15.9.-8.12.



129

K
U

R
S

S
IT

 L
A

P
IS

S
A

8301105 Tuolijooga C
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 16.15-17.15
12.1.-6.4.

8301016 Eläkeläisten 
kuntoliikunta A
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00-16.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

8301017 Eläkeläisten 
kuntoliikunta B
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00-17.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

8301022 Kunnon treeni
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 18.00-19.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

8301024 Kuntojumppa
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
ke 19.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

8301026 TansSARIt A
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.00-18.00
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4.

8301027 TansSARIt B
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 18.15-19.15
17.9.-10.12. ja 14.1.-15.4.

8301126 Hathajooga, alkeisjatko D
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 17.30-18.45
15.9.-8.12.

8301127 Hathajooga, alkeisjatko E
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 17.30-18.45
12.1.-6.4.

8301028 Miesten jumppa
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 19.00-20.00
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

9991045 Nojatuolimatka: 
Kodiksamin historia 
Kodiksamin koulu, Lappi, 
Kodiksamintie 403
pe 20.11. klo 18.00-19.30

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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1101642 Pianotuokio C
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 13.15-16.40
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

1103014 Maalaus ja piirustus 
Kodisjoella
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 18.00-20.30
14.9.-7.12. ja 11.1.-29.3.

1104086 Kudonta B, Kodisjoki
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ke 18.15-20.45
16.9.-9.12. ja 13.1.-7.4.

3401132 Ylen digitreenit tutuiksi
Kodisjoen lähikirjasto, 
Kodisjoentie 1432
ti 27.10. klo 13.30-15.30

Digiohjaustilaisuudet Kodisjoen 
kirjastossa 
Kodisjoen lähikirjasto, 
Kodisjoentie 1432
ti 13.30-15.30
3.-17.11.

8301014 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30-19.30
15.9.-8.12. ja 12.1.-6.4.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10 
avustukset

kurssimaksuihin.
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RAUMAN TEATTERIKOULURAUMAN TEATTERIKOULU
Teatterikoulussa 7 – 18 v tytöt ja pojat opiskelevat
teatteritaiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän mukaisesti.

LUKUVUOSI 2020–2021
Syyslukukausi 2020 Opetus alkaa ma 24.8.2020
 Syysloma ma – pe 19.– 23.10.
 Joululoma 18.12.2020 – 8.1.2021
Kevätlukukausi 2021 Opetus alkaa 11.1.2021
 Talviloma ma – pe 22. – 26.2.
 Ei opetusta kiirastorstaina 1.4. eikä helatorstaina 13.5.

Lukujärjestys
maanantai 15.00 – 16.30 Teatterikoulu 1 vk
 Teatterileikit ja keskittyminen
 16.45 – 18.15 Teatterikoulu 4 vk 
  Näyttelijäntyö ja perehtyminen teatterin tekemiseen
tiistai 15.15 – 16.45 Teatterikoulu 3 vk 
  Syventyminen teatteriharjoitteisiin ja näyttelijäntyöhön
 17.00 – 18.30 Teatterikoulu 5 vk
 Teatteriesityksen tekemistä ryhmän kanssa ja 
 tutustumista dramaturgiaan
keskiviikko 18.30 – 20.30 Teatterikoulu 7 vk
 Teatterin tutkimista ja päättötyön toteuttaminen
torstai 15.45 – 17.45 Teatterikoulu 6 vk 
 Teatterin ja sen tyylilajien tutkimista sekä 
 esitystekniikkaan perehtymistä

Lukuvuosimaksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 115 €/syksy ja 
115 €/kevät. Sisaralennus on -20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta al-
kaen. Alennuksen –20 € saa myös, jos opiskelee myös Kuvataidekoulussa tai 
Käsityökoulu Taitavassa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.

Syksyn haku to 20.8.2019 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja eri ryhmiin voi 
kysellä lukukauden aikana puhelimitse tai sähköpostilla teatterikoulun 
vastaavalta opettajalta.

Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja, käynti Urheilukadun puolelta
Aleksi Kumpula, vastaava opettaja, puh. 044 403 6178
Kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
teatterikoulu@rauma.fi , www.rauma.fi /teatterikoulu
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Kuvataidekoulussa voivat opiskella 7–18-vuotiaat lapset ja nuoret.
Opetus alkaa peruskurssien yleisillä opinnoilla, joiden suorittamisen 
jälkeen siirrytään opiskelemaan työpajoihin teemaopintoja. Perus-
kurssit käydään yleensä ikäryhmittäin järjestyksessä. Työpajan voi 
valita oman kiinnostuksen mukaan vapaassa järjestyksessä.

LUKUVUOSI 2020 – 2021
Syyslukukausi alkaa maanantaina 24.8.2020
Eskariryhmän lukuvuosi on 7.9. – 30.11. ja 11.1. – 19.4.
Syysloma on 19. – 23.10. (vko 43)
Syyslukukausi päättyy torstaina 17.12.
Kevätlukukausi alkaa torstaina 7.1.2021
Urheiluloma on 22. – 26.2. (vko 8)
Ei opetusta kiirastorstaina 1.4. eikä helatorstaina 13.5.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 1 – 4 (ma – ke ryhmillä) 12.5.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 2B, 4B, 5 ja pajoissa 20.5.

maanantai
15.30 – 16.30   Leikkien kuvataiteeseen, eskari-ikäisille
15.30 – 17.00   Peruskurssi 3
17.00 – 19.15   Keramiikkapaja
17.15 – 19.30   Piirustuspaja
tiistai
15.30 – 17.00   Peruskurssi 1A
15.30 – 17.00   Peruskurssi 2A
17.15 – 18.45   Peruskurssi 4A
17.15 – 19.30   Maalauspaja
keskiviikko
15.30 – 17.00   Peruskurssi 1B
17.15 – 19.30   Peruskurssi 5
torstai
15.30 – 17.00   Peruskurssi 4B
17.15 – 18.45   Peruskurssi 2B
17.15 – 19.30   Arkkitehtuuripaja

Lukuvuosimaksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 115 €/syksy ja 
115 €/kevät. Sisaralennus on –20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta alkaen. 
Alennuksen –20 € saa, jos opiskelee myös Teatterikoulussa tai Käsityökoulu 
Taitavassa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit. 
Leikkien kuvataiteeseen, esikouluikäisille, 100 €/lukuvuosi.

Syksyn haku to 20.8.2020 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja lukuvuoden aikana ja 
lisätietoa opiskelusta voi kysellä koulunjohtajalta, Kirsi Kuusisto, puh. 0447933427 
tai lähettää sähköpostia kuvataidekoulu@rauma.fi 

Rauman Kuvataidekoulu kuvataidekoulu@rauma.fi 
Lyseokatu 2, 26100 Rauma http://www.rauma.fi /kuvataidekoulu

RAUMAN KUVATAIDEKOULU
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVARAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA
Käsityökoulu Taitavassa 7-18 v lapset ja nuoret opiskelevat
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti.

LUKUVUOSI 2020 – 2021
Syyslukukausi 2020 Opetus alkaa ma 24.8.2020
 Syysloma ma-pe 19.-23.10.
 Joululoma 18.12.2020-8.1.2021

Kevätlukukausi 2021 Opetus alkaa 7.1.2021
 Urheiluloma ma-pe 22.-26.2. (vk 8)
 Ei opetusta kiirastorstaina 1.4. eikä helatorstaina 13.5.

Lukujärjestys
maanantai  15.30 – 17.30 Perusopinnot II ja III
keskiviikko 15.30 – 17.30 Perusopinnot II
torstaina 15.30 – 17.30 Työpajaopinnot 7, 8 ja 9

Opintojen aikana Taitavassa mm. ommellaan, painetaan kangasta, 
huovutetaan, muovaillaan savesta, tehdään puutöitä – opitaan erilaisia 
käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja.

Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Tehdessä taidot ja tiedot, 
tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus 
ja hallinta kehittyvät. Lisäksi opitaan esteettistä, visuaalista ja kulttuurista 
osaamista sekä perinteen taitamista. Luovuus ja käsillä tekemisen ilo 
näkyvät valmiissa töissä. Käsityönopetus antaa edellytyksiä elinikäiseen 
harrastamiseen ja valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Lukuvuosi maksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 115 €/syksy 
ja 115 €/kevät. Sisaralennus on -20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta 
alkaen. Alennuksen -20 € saa myös, jos opiskelee myös Kuvataidekoulussa 
tai Teatterikoulussa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.

Käsityökoulu Taitavaan ei ole hakua syksyllä.
Vapaita paikkoja toimivissa ryhmissä voi kysellä puhelimitse tai sähköpostitse.

Rauman käsityökoulu Taitava
Nummenvahe 6 A, 26100 Rauma 
vastuuopettaja puh. 044 793 4518
kansalaisopiston tsto puh. 044 793 4515
kasityokoulu@rauma.fi 
www.rauma.fi /kasityokoulutaitava
Instagram: kasityokoulutaitava
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RAUMAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISYHDISTYS r.y.
Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista: 
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/ sekä 
puheenjohtaja Jani Huhtala, puh. 050 374 2107. 

YHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Kaudella 2020-2021 ei ole jäsenmaksua. Saadaksesi jäsenedut tarvitset 
kuitenkin henkilökohtaisen jäsenkortin, jonka saat opiston toimistosta 
(Lyseokatu 2). Liity Opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja tue toimintaa 
aikuisopiskelun hyväksi! Jäsenenä saat alennusta yhdistyksen järjestämien 
matkojen hinnoista. Lipuissa on useimmiten kaksi hintaa, joista edullisempi 
on jäsenille. 

Seuraavat liikkeet antavat 10 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista 
• Pyörä-Nurmi 
• Rauman Askarteluohjaus 
• Kajava Lahja ja Käsityö Seija Jaakkola 
• Kodin lanka ja neule 
• Rauman City-Sukka (ompelutarvikkeet) 
• Mantin maailma (ompelutarvikkeet) 

Näytäthän voimassaolevan jäsenkorttisi liikkeissä oston yhteydessä. 

AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE 
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston 
opistolaisyhdistykseltä avustusta kurssimaksuihin tai kurssin tarvike-
hankintoihin. Avustusta myönnetään enintään 50 €/opiskelija/lukuvuosi 
(lukuvuosi = syyslukukausi ja kevätlukukausi). Avustus maksetaan 
kuittia vastaan ja kuitti liitetään anomuslomakkeeseen. Lomakkeita on 
saatavana opiston toimistosta. Toimintakaudella 2020-2021 avustusta myön-
netään vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet 
opistolaisyhdistyksen avustusta lukuvuoden 2019-2020 aikana. 
Syyslukukaudella avustusta saaneille ei myönnetä avustusta keväällä. 

Anomukset tulee jättää syyslukukaudella viimeistään pe 13.11.2020 ja 
kevätlukukaudella viimeistään pe 16.4.2021 opiston toimistoon. 
Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeellä. 
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SYYSKAUDEN 2020 OHJELMA 
Huomaathan yhdistyksen uudet matkojen ilmoittautumis- ja 
maksukäytännöt! Noudatamme viranomaisten ja tapahtumajärjestä-
jien ohjeita ja määräyksiä. Tämän vuoksi toteutamme tässä mainitut 
matkat, mikäli tapahtumat toteutuvat ja matka on turvallista järjestää. 
Ilmoittautuneille lähetetään tieto mahdollisista peruutuksista ja palau-
tamme maksetut osallistumismaksut. 

La 17.10. klo 13.00 Pieni merenneito -musikaali 
Helsingin Kaupunginteatterissa. 
Lähtö Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 8.00 ja paluu noin 
klo 19.00. Hinta 95 € jäsenet/100 € muut, lapset (0-16 v.) 55 €. Hintaan 
sisältyy lippu ja kuljetus. Ilmoittautumiset pe 11.9. mennessä sähköpostitse 
raumanopistolaisyhdistys@gmail.com tai puh. 044 793 3242. Ilmoita osal-
listujan nimi sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot 
matkan maksamista varten. Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös liittyä 
yhdistyksen jäseneksi. 
Su 15.11. Suomen Kädentaidot -messut Tampereella. 
Lähtö Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 8.00 ja paluu noin 
klo 19.00. Hinta 35 € jäsenet/40 € muut (sis. lippu ja kuljetus). Ilmoittautu-
miset pe 30.10. mennessä sähköpostitse raumanopistolaisyhdistys@gmail.
com tai puh. 044 793 3242. Ilmoita osallistujan nimi sekä puhelinnumero. 
Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot matkan maksamista varten. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi. 
Ma 23.11. Rauman Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys r.y:n vuosi-
kokous klo 17.30 Café Salin alakerrassa, Kuninkaankatu 22. Käsitellään 
sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa kaikki jäsenet! 

Yhdistys julkaisi keväällä 2017 yhteistyössä opiston luovan kirjoittamisen 
kurssin opiskelijoiden kanssa Synti-antologian. Kirjaa on myytävänä hintaan 
15 €, lisätietoja puheenjohtajalta. 

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2021
Yhteislaulutilaisuus yhteistyössä opiston kanssa. 
Türin messumatka (Viro) toukokuussa. 
Tarkempia tietoja kevään 2021 tapahtumista löydät kevään opinto-oppaasta. 
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös ilmoitustauluilla sekä Raumalai-
nen-lehden yhdistyspalstalla. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 
Puheenjohtaja Jani Huhtala, hallituksen jäsenet Pia Ala-Äijälä (varapj. ja 
taloudenhoitaja), Riitta Johansson (sihteeri), Jonne Grans, Nina Kuusinen, 
Päivi Kähkönen, Tarja Markkanen ja Marjo Savolainen. Puheenjohtaja ja 
hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja vuosittain puolet 
hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
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Pulmia tietokoneen kanssa? 
Kysymyksiä kännykästä? Tabletin 
toiminnasta? Sähköinen asiointi? 
Sovellusten asentaminen? 
Salasana hukassa? Tilin luominen?
Atk-vertaisohjaajat auttavat sinua, 
vastaavat kysymyksiisi ja ratkovat 
pulmia kanssasi. Ota mukaasi oma 
laitteesi, jos mahdollista. Ohjausta 
järjestävät Rauman kansalaisopis-
ton Digiohjaus-hankkeen avulla ja 
Rauman kaupungin vanhuspalvelu. 
Vapaa pääsy.

KANSALAISOPISTON 
DIGIOHJAUSTA
Pääkirjastossa 31.8.-3.12.
Alfredinkatu 1
ma 10.00-12.00, to 15.00-17.00
Lapin lähikirjastossa 18.9.-16.10.
Kivisillantie 6
pe 13.30-15.30
Kodisjoen lähikirjastossa 3.-17.11.
Kodisjoentie 1432
ti 13.30-15.30

DIGIOHJAUSHANKKEEN 
TIETOISKUT
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Vapaa pääsy
Opiston Digiohjaushankkeen puitteis-
sa järjestetään joka toinen perjantai 
tietoiskuja digiin liittyvistä aiheista. 
Lisätietoja sivulla 105.
Internetin käyttö turvallisesti
pe 4.9. klo 10.00-12.15
Googletili
pe 18.9. klo 10.00-12.15
Googlen kuvapalvelu
pe 2.10. klo 10.00-12.15
Kuvien muokkaus kännykällä
pe 16.10. klo 10.00-12.15
Whatsapp
pe 30.10. klo 10.00-12.15
Instagram - kuvat ja videot jakoon
pe 13.11. klo 10.00-12.15
Facebook
pe 27.11. klo 10.00-12.15

Ylen digitreenit tutuiksi
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
pe 11.9. klo 13.30-15.30

Ylen digitreenit tutuiksi
Kodisjoen lähikirjasto, 
Kodisjoentie 1432
ti 27.10. klo 13.30-15.30

DIGIOHJAUS-HANKEDIGIOHJAUS-HANKE
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DIGIÄ DIGGAAMAAN 
– SATAKUNTALAISITTAIN 
RIKIÄ RIKKAAMAAN

Digikahvila
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 13.00-14.30
3.9.-26.11.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kiinnostaako sinua digitalisaatio ja 
erilaiset digitaaliset laitteet ja palvelut. 
Tule mukaan keskustelemaan mui-
den aiheesta kiinnostuneiden kanssa 
päivän polttavimmista asioista liittyen 
digitalisaatioon. Jokaisella kerralla 
on erillinen digiin ja tietotekniikkaan 
liittyvä aihe ja pieni alustus aiheesta, 
jonka jälkeen vapaata keskustelua, 
kenties pientä väittelyä ja tietenkin 
kahvia. Aloituskerralla käydään läpi 
digisanastoa, saat mukaasi ”sanakir-
jan”. Vapaa pääsy, kahvimaksu 1 € 
maksetaan käteisellä. Digiä diggaa-
maan -hankkeen toimintaa, ei kurs-
simaksua.

Yleisöluennot
Luennoille vapaa pääsy

9991025 Arkipäivän tietoturva @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 26.10. klo 18.00-19.30
digitaalisen osaamisen erityisasian-
tuntija Teemu Heino.
Tarkemman tiedot sivulla 17.

Verkko-opiskelu opistossa -info 
Huittinen: ma 7.9. klo 18.30-20.00 
Kansalaisopisto SAMK
Eura: ti 8.9. klo 15.00-16.30 Kännö
Harjavalta: ti 8.9. klo 18-19.30 Myl-
lykatu 10, josta kurssi striimataan 
myös verkossa seurattavaksi
Johanna Manninen
Katso sivu 106.
Lisätiedot: Sataopisto, 
Jenni Silvanto p. 044 422 4861, 
jenni.silvanto@huittinen.fi 

Verkkoturvallisuus
Euran yhteiskoulun auditorio 
to 15.10. klo 18.00-19.30
Tarkemman tiedot sivulla 106.
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OPETUSPAIKAT JA OSOITTEETOPETUSPAIKAT JA OSOITTEET
Kansalaisopisto, Lyseokatu 2
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Rauman kuvataidekoulu, 
Lyseokatu 2
Rauman Käsityökoulu Taitava, 
Nummenvahe 5
Rauman Teatterikoulu, Pursikatu 4, 
käynti Urheilukadun puolelta

Ankkuri, Nortamonkatu 5
Hj. Nortamon peruskoulu 
väistötilat, Nortamonkatu 29
Hj. Nortamon peruskoulu, 
monitoimitila ja liikuntasali, 
Nummenvahe 5, käynti Nummen-
vahen puoleisesta päädystä
Hj. Nortamon peruskoulu 
väistötilat, kotitalous ja käsityöt, 
Nummenvahe 6A
Kaivopuiston päiväkoti, 
Kaivopuistontie 14
Karin koulu, Savilankatu 5, 
käynti kouluun sisäpihalta isosta 
puisesta kulmaovesta
Kauppiksen liikuntasali, 
Satamakatu 26
Kellariteatteri, Pursikatu 4, 
käynti Urheilukadun puolelta
Kodiksamin koulu, 
Kodiksamintie 403
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
Kodisjoen lähikirjasto, 
Kodisjoentie 1432  
Kodisjoen terveysasema, 
Silontie 5 A
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
Kortelan koulu, Kortelantie 23
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 
Kourujärven väestönsuoja 
Pommari, Lännentie 1

Lapin lähikirjasto, 
Kivisillantie 6, Lappi
Lapin kunnantalo, 
Kivisillantie 6, Lappi
Lapin koulu, Kirkkotie 6
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6 
Lapin seurakuntakoti, 
Hiedastentie 6
Latumaja, Lemmenkujantie 61
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
Normaalikoulu, Seminaarinkatu 1
Pohjoiskehän koulu, 
Pohjoiskehäntie 14, käynti liikunta-
saliin Uudenlahdentien kautta
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Rauma-Sali, Satamakatu 26
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Rauman Normaalikoulu, 
Seminaarinkatu 1
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
Riekkomäki, Vähäkinnontie 2
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
TulesTalo Rauma, Siikapolku 1
Työväentalo, Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan koulu, Sippolantie 4
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 2
Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone, 
Vermuntilantie 163
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
WinNova, Satamakatu 19
WinNova, Steniuksenkatu 8



Julkinen tiedote 
kaikkiin talouksiin

RAUMAN KANSALAISOPISTO
Lyseokatu 2, 26100 Rauma

puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517

TOIMISTO avoinna 
opetusviikkojen aikana

 ma, ke, to klo 9.00–16.00,
ti klo 9.00–17.00, pe 9.00–15.00.

Muuna aikana ma–pe klo 9.00–15.00. 


