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Kansalaisopiston opettajien taide- ja käsityönäyttely
3.–19.1.

Rauman pääkirjastossa, Alfredinkatu 1
avoinna kirjaston aukioloaikoina

Mitä kaikkia harrastuksia, taitoja ja iloa tuovia taide- ja käsityöjuttuja 
kansalaisopiston opettajilla ja henkilökunnalla onkaan hallussa!

Tervetuloa avajaisiin kirjaston aulaan ke 3.1. klo 15.00–16.00.

Lukuvuoden tapahtumiaLukuvuoden tapahtumia

Kevätnäyttelyt 2018
7.–8.4. Kodisjoen koulussa, Kodisjoentie 1432

 la 7.4. klo 10.00 –16.00
 su 8.4. klo 11.00 –17.00

7.–8.4. Lapin kunnantalossa, Kivisillantie 6
 la 7.4. klo 10.00 –16.00
 su 8.4. klo 11.00 –17.00

13.–15.4. Opistotalossa, Aittakarinkatu 10 
 pe 13.4. klo 10.00 –18.00
 la 14.4. klo 10.00 –16.00
 su 15.4. klo 11.00 –17.00

Taidelauantai: Taide & Liike
la 27.1. klo 10.00–14.00

Vanha opisto 
Kurssimaksu 10 € 

Klo 10 –11 herätellään keho ja luovuus. Liikuntatunnilla vahvistetaan ja 
venytetään taiteentekijän kehoa monipuolisesti. 

Liikkeet tehdään istuen ja seisten. 
Klo 12–14 elävänmallinpiirtämistä, mallina judokat. 

Nonstopina: Japanihenkistä taiteentekemistä: tussipiirroksia, kalligrafi aa, 
origameja, haikurunoilua haitarikirjoihin ja 

manga-piirtämiseen tutustumista. 
Välipalaksi vihreää teetä ja mm. merilevänaksuja (sisältyy hintaan). 

Tarvikkeet paikan päältä. Sopii kaikenikäisille kiinnostuneille. 
Opettajina Merja Ala-Olla, Kirsi Kuusisto, 

Satu Lamminpää ja Jenny Vuorela.
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Tänä syksynä olemme pohtineet erityisesti otsikon kysymystä. Periaatteessa 
asiassa ei ole ongelmaa. Opistolla on hyvä maine, pärjäämme hyvin 
asukastyytyväisyystutkimuksissa ja saamamme palaute on pitkälti positiivista. 
Mutta onko mielikuva toiminnan mukainen, olemmeko pystyneet viestittämään 
oikein monipuolisuudestamme, asiakaslähtöisyydestämme, joustavuudestamme, 
edullisuudestamme? Emme ainakaan täydellisesti, sillä aika ajoin törmää aitoihin 
hämmästelyihin opintojen aihealueiden moninaisuudesta, kurssimaksuista tai 
opiskelijoiden ikähaarukasta. Opiston brändi vaatii siis vielä kiillottamista.

Mielikuva luodaan toiminnalla eli laadukas opetus ja asiakaspalvelu ovat siinä 
avainasemassa. Mitkään tempaukset tai kiivas markkinointi eivät voi paljoakaan 
vaikuttaa siihen käsitykseen, mikä opistosta luodaan, sillä, jos opetus ei ole 
laadukasta ja lupausten mukaista, opiskelijat äänestävät jaloillaan. Opettajat 
”myyvät” siis kurssinsa joka tunti. Kurssilta poisjääminen on suora palaute, mutta 
meille tärkeämpää olisi, että epäkohdista keskusteltaisiin opettajan kanssa ja 
näin mahdollisesti saataisiin asia korjattua.

Koimme joulukuun alussa todella iloisen yllätyksen, kun Marva Media palkitsi 
toimintamme myöntämällä kansalaisopistolle Friski Myättuult – tunnustuksen 
Rauman seudulla yhteisön hyväksi tehdystä työstä. Tämä oli hieno julkinen 
tunnustus toimintamme onnistumisesta. Perusteluissa todettu kuntalaisten 
laaja tavoittaminen ja kansalaisopisto-opiskelulla saavutetut myönteiset 
vaikutukset ovat tosiasioita, jotka näkyvät jokapäiväisessä toiminnassamme. 
Kansalaisopiston pyörittäminen vaatii todellista tiimityötä ja edellyttää monien 
työntekijöiden toimintaa saman tavoitteen suuntaan. Kaikkien panos on 

tärkeä. Siksi tämä tunnustus kuuluukin 
koko vakinaiselle henkilökunnallemme, 
tuntiopettajille ja kaikille, jotka omalta 
osaltaan mahdollistavat opiston toiminnan.

Tärkeintä on kuitenkin se, että te, hyvät 
kuntalaiset, löydätte opinto-ohjelmastamme 
kiinnostavia ja hyödyllisiä kursseja ja 
lähdette mukaan. Tämä kevätkauden opas 
on täynnä uusia alkavia kursseja ja koko 
lukuvuoden kurssit jatkuvat joululoman 
jälkeen. Nyt vain lukujärjestykset esiin ja 
suunnittelemaan aktiivista kevättä!

Tervetuloa opistoon!

Helinä Seikola, rehtori

Mitä mielleyhtymiä kansalaisopisto
sinussa herättää?
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LUKUVUOSI 2017–2018
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 
eli ma 8.1.2018.
Talviloma on 19.– 25.2.2018.
To 29.3. ei ole opetusta klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Nyt on meneillään opiston 102. 
lukuvuosi. 

TIEDOTUS
Muutoksista ja uusista kursseista 
ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla, 
kotisivulla, facebookissa ja 
sanomalehdissä.
Opisto netissä
kotisivu: 
www.rauma.fi /kansalaisopisto 
Facebook:
Rauman kansalaisopisto
Instagramtilit: 
raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

Ohjelman muutokset mahdollisia.

KEVÄTNÄYTTELYT 
la–su 7.–8.4.2018 
Kodisjoella ja Lapissa 
pe–su 13.–15.4.2018 
Opistotalossa.

OPETUSTILAT
Opetustilat ovat pääosin 
Opistotalossa, Aittakarinkatu 10. 
Opetusta on lisäksi useissa kou-
luissa ja muissa tiloissa eri puolilla 
kaupunkia. Opetuspaikkaluettelo 
osoitteineen on sivulla 99.

TIETOJA OPISTOSTATIETOJA OPISTOSTA
PYSÄKÖINTI OPISTOTALOLLA
Pysäköintipaikat opiskelijoille ovat 
Opistotalon takana. 
Katso kartta sivulla 98.

KANSALAISOPISTON 
TOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on 
tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja 
pohjakoulutuksesta riippumatta. 
Opiston toiminta-alueena on 
Rauman kaupunki.
Opisto on aikuisoppilaitos, mutta 
jotkut opinnot on suunnattu myös 
alle 15-vuotiaille. 
Toiminta perustuu lakiin Vapaasta 
sivistystyöstä. Kuvataidekoulun, kä-
sityökoulun ja teatterikoulun opetus 
noudattaa taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän opetussuunni-
telmia 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. 
Toimitusaika on viikko. 
Toimistossa käy vain käteinen raha.

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus 
suorittaa yliopistojen ja OPH:n 
tenttejä opistossa. 
Ilmoittautumiset 
Terhi Ojalalle 
terhi.ojala@rauma.fi 
Tenttimaksu on 45 €.
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ILMOITTAUTUMINENILMOITTAUTUMINEN

► Ilmoittautuminen 
internetin kautta 
ALKAA keskiviikkona 
3.1.2018 
klo 18:00:00 ja jatkuu 
ympäri vuorokauden
osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi /rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät 
samasta osoitteesta.

Opiston tietokoneluokka 212 on 
käytettävissä ilmoittautumiseen
ke 3.1. klo 18.00 –19.00. Opiston 
henkilökuntaa on paikalla opasta-
massa ilmoittautumisessa. 
Myös kirjaston tietokoneet ovat 
käytettävissä.

► Ilmoittautuminen 
puhelimitse opiston 
toimistoon tai käymällä 
opistossa
to 4.1. klo 8.00–17.00 
pe 5.1. klo 9.00–15.00
puh. 044 793 4515 ja 
044 793 4517

Tämän jälkeen voi ilmoittautua 
toimiston aukioloaikoina puhe-
limitse tai käymällä opistossa.

Ilmoittautua voi niin kauan kuin 
kursseilla on tilaa. 

Sähköpostilla, tekstiviestillä tai 
puhelinvastaajaviestillä
ei voi ilmoittautua.

Ilmoittaudu myös luennoille.

ILMOITTAUTUMISEN 
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi, 
opiskelijan nimi, henkilötunnus, 
kotikunta, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, 
koulutustausta, pääasiallinen 
toiminta ja äidinkieli. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuo-
lisille. Tietoja käytetään opiskelijoi-
den identifi oimiseen ja kurssimak-
sujen laskuttamiseen.

KURSSIN TOTEUTUMINEN
Kurssin/luennon toteutuminen 
päätetään viikkoa ennen kurssin 
kurssin/luennon alkua. Kurssi 
toteutuu, kun opiskelijoita on riittävä 
määrä viikkoa ennen kurssin alkua. 
Ilmoittaudu ajoissa.

ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan kurssimaksun. Maksamatta 
jättäminen ei ole 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 järjes-
tämään uuden kurssin.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen/
lukukausi ei oikeuta kurssi-
maksun alennukseen tai korvaa-
vaan opintokertaan.
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AVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHINAVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHIN
Kansalaisopisto on saanut Opetus-
hallitukselta opintosetelityyppistä 
avustusta, jolla opisto myöntää 
kohderyhmille  vapautuksen 
kurssimaksusta tai alentaa sitä 
merkittävästi.
Kurssille tulee ilmoittautua ennen 
avustuksen hakemista. 

TYÖTTÖMILLE
Työttömällä henkilöllä tarkoitetaan 
työhallinnon määritelmän mukaisesti 
työnhakijaa, joka on ilman työtä ja 
kokopäivätyöhön käytettävissä tai 
joka odottaa sovitun työn alkamista.
Avustusta voi saada puolet kurssi-
maksusta yhteen kurssiin  lukukau-
dessa. 

Kurssimaksun vapautusta haetaan 
kirjallisesti opiston toimistosta ja 
netistä saatavalla lomakkeella. 
Täytetty lomake palautetaan 
opistoon.
Päätöksestä tiedotetaan opiskeli-
jalle, ja mahdollinen kurssimaksu 
maksetaan vasta, kun päätös 
hakemuksesta on tehty. 
Lomake 
www.rauma.fi /kansalaisopisto

MAAHANMUUTTAJILLE
Suomen kielen kurssien kurssimak-
sua on huomattavasti alennettu. 
Alennettu kurssimaksu on mainittu 
kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä 
lukee:
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu.

SENIORIVÄESTÖ JA 
ELÄKELÄISET
Lukuvuoden aikana muutamalla 
kurssilla kurssimaksua on  huomat-
tavasti alennettu. Kurssin kohdalla 
on teksti: Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.
Keväällä kurssimaksua on alennettu 
seuraavilla kursseilla: 
Haasta aivosi ja Juttu-tupa.

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 maksetaan kuittia vastaan 
ja kuitti liitetään anomuslomakkee-
seen. Lomakkeita on saatavana 
opiston toimistosta. 
Toimintakaudella 2017–2018 avus-
tusta myönnetään vain sellaisille 
opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet 
avustusta kolmen aikaisemman luku-
vuoden aikana eivätkä saa opistosta 
opintoseteliavustusta. Syyskaudella 
avustusta saaneille ei myönnetä 
avustusta keväällä. Anomukset tulee 
jättää kevätlukukaudella viimeistään 
pe 20.4. opiston toimistoon. Kaikille 
hakijoille tiedotetaan päätöksestä 
kirjeellä. Tiedustelut Jani Huhtala 
puh. 050 374 2107.
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KURSSIMAKSUN MAKSAMINENKURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Jokaisella kurssilla on oma 
kurssimaksunsa, joka on ilmoitettu 
kurssin esittelyn yhteydessä. Maksu 
ei sisällä oppikirjoja eikä tarvikkeita. 
Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan kurssimaksun.

A) Voit maksaa kurssimaksun 
netti-ilmoittautumisen 
yhteydessä verkkopankissa.

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

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

Alle 18-vuotiaan opiskelijan 
kurssimaksu laskutetaan 
huoltajalta.

Kaikki maksamattomat laskut 
menevät perintään. Otathan 
yhteyttä opiston toimistoon viikon 
sisällä laskun saatuasi, jos laskussa 
on huomautettavaa. 

Tarvikemaksut maksetaan 
opettajalle tai pankkiin.

Kurssien ja luentojen alkamisesta ei 
erikseen ilmoiteta.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN 
JA PERUMISEHDOT
Perumisen voit tehdä itse internetis-
sä tai ilmoittaa opiston toimistoon. 
Varatun kurssipaikan voit perua 
maksutta viimeistään 7 päivää 
ennen kurssin alkamista, tämän 
jälkeen tehtävistä perumisista peri-
tään toimistomaksua 10 € (opiston 
normaalit kurssit) tai 50 € (avoimen 
yliopiston kurssit). 
Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, 
veloitetaan koko kurssimaksu. 
Maksamattomat kurssimaksut mene-
vät perintään. Perumista ei voi tehdä 
opettajalle eikä sähköpostilla. 
Ilmoita ajoissa, jos et tule – varalla-
olija 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. Tiedotamme 
peruuntumisesta kurssille jo ilmoit-
tautuneille. Kurssimaksu palautetaan 
vain, jos kurssi peruuntuu. Mikäli 
kurssi lakkautetaan opiskelijamäärän 
vähenemisen vuoksi, tai opiskelija 
itse keskeyttää kurssin, ei jäljellä ole-
vaa kurssimaksuosuutta palauteta.
Kesken lopetetun kurssin opiskeli-
jalla on mahdollisuus siirtyä vastaa-
van hintaiselle toiselle, meneillään 
olevalle kurssille edellyttäen, että 
kurssilla on vapaita paikkoja. Jos 
opiskelija haluaa siirtyä kalliimmalle 
kurssille, hän maksaa erotuksen.
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YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT

REHTORIT

rehtori Helinä Seikola, FM
puh. 02 834 4510 
ja 050 303 9671 

OPETTAJAT, SUUNNITTELIJA 

musiikinopettaja 
Marika Bindar, MuM, KM
puh. 02 834 4520 ja 044 403 6014

taideaineiden opettaja
Rauman kuvataidekoulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
puh. 044 793 3427

koulutussuunnittelija
Täydennyskoulutus Täykkäri 
Kristina Haavisto, FM
puh. 02 834 4629 ja 044 403 6177

apulaisrehtori Leena Haapio-Lehti, TTO
puh. 02 834 4511 
ja 044 793 4511 

kieltenopettaja 
Heli Kajaala, FM
puh. 02 834 4513 ja 044 793 4513

käsityönopettaja 
Rauman käsityökoulu Taitava 
Johanna Maijala, KM
puh. 02 834 4518 ja 044 793 4518 

Rauman Teatterikoulusta vastaava 
tuntiopettaja Aleksi Kumpula,
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), 
puh. 044 4036 178

sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauma.fi 
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YHTEYSTIEDOTYHTEYSTIEDOT
OPISTOTALO
Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
puh. 02 834 4515 ja 02 834 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi  
Kotisivu: www.rauma.fi /kansalaisopisto
Facebook: Rauman kansalaisopisto 
Kotisivulla ja facebookissa on tietoa ajankohtaisista 
kursseista sekä mahdolliset muutokset.
Instagramtilit: raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

TOIMISTO avoinna 
opetusviikkojen aikana 8.1.–13.4.2018 
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 vahtimestari paikalla klo 21 asti.

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

Rauman käsityökoulu Taitava, Aittakarinkatu 10
käsityönopettaja Johanna Maijala 
puh. 044 793 4518, kasityokoulu@rauma.fi 
rauma.fi /kasityokoulu

Rauman teatterikoulu, Pursikatu 4
vastaava opettaja Aleksi Kumpula, 044 403 6178
teatterikoulu@rauma.fi 
rauma.fi /teatterikoulu  

Täydennyskoulutus Täykkäri, Aittakarinkatu 10
koulutussuunnittelija Kristina Haavisto
puh. 02 834 4629 
kristina.haavisto@rauma.fi 

Kahvila Tovi, Aittakarinkatu 10
Opistotalon alakerrassa
avoinna opetusviikkojen aikana ma–to klo 16.00–20.00

TOIMISTO

vs. kurssisihteeri
Terhi Ojala 
puh. 02 834 4515 
ja 044 793 4515 

toimistosihteeri
Maija Oikarinen 
puh. 02 834 4517 
ja 044 793 4517

VAHTIMESTARI-
PALVELUT

iltavalvoja Jenni Kiela
ma–to klo 16.00–21.00 
puh. 02 834 4516 
ja 044 793 4516 

valvoja, sijainen
Pasi Helminen 
puh. 044 793 4514
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LUENNOT LUENNOT 
9991017 VUOSI 1918 – SISÄLLIS-
SOTAA JA MAAILMANSOTAA
Opistotalo
ti 17.30-19.00
16.1. 
FM Riku Kauhanen
Luentomaksu 6 € 
Suomen käymää sisällissotaa on 
luonnehdittu amatöörien käymäksi 
moderniksi sodaksi. Kaikkien sisäl-
lissotien tavoin tämäkään ei ollut 
erillinen, yhden valtakunnan sisäinen 
kamppailu vaan sen syyt, seuraukset 
ja kulku olivat osa laajempaa koko-
naisuutta. Luennolla perehdytään 
vuoden 1918 taustoihin ja analysoi-
daan niitä osana maailmanlaajuista 
ja teknologiatäytteistä suursotaa juuri 
itsenäistyneen, pienen ja maatalous-
valtaisen valtion näkökulmasta. 

9991018 IKÄÄNTYVÄN 
RAVITSEMUS 
Vanha opisto 
ke 13.00-14.30
24.1. 
TtM Satu Lamminpää
Luentomaksu 6 € 
Tietoa ravinnon merkityksestä terve-
ydelle: Ravitsemuksella ja ruokava-
liolla on vaikutusta jaksamiseen ja 
hyvään mieleen. 

9991019 ILOA JA TERVETTÄ 
JÄRKEÄ VANHEMMUUTEEN
Poselli 
ma 17.30-19.30
29.1. 
FT Nina Sajaniemi
Luentomaksu 6 € 
On monta tapaa olla riittävän hyvä 
vanhempi. Kaikki ovat erilaisia, niin 
lapset kuin aikuisetkin. Hyvän kasva-
tuksen periaatteet ovat yksinkertaisia 
ja niitä on seurattava rohkeasti vaikka 
välillä harmittaa. 

9991020 RAUMALAISTAITEILIJA 
KOSTI KOSKINEN
Opistotalo
to 18.00-19.30
15.2. 
FM Rauno Luttinen
Luentomaksu 6 € 
Rohkea värien käyttäjä Kosti Koski-
nen (1905-1983) kuvasi teoksissaan 
erityisesti Vanhaa Raumaa. Hänen 
tuotantoonsa kuului maisemia, muo-
tokuvia ja asetelmia. Vaikutteensa 
hän sai impressionismista, ekspres-
sionismista ja kubismista. Koskinen 
toimi Rauman kansalaisopiston pii-
rustuksen ja maalauksen opettajana. 
Hän oli perustamassa Rauman Taitei-
lijaseuraa vuonna 1945. 

Muista
ilmoi  autua
luennoille.
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9991021 SELKÄMEREN 
KANSALLISPUISTO: 
LUONTOKUVAILTA
Opistotalo
ma 5.3. klo 17.30-19.00
Vapaa pääsy
Lähetä oma luontokuvasi Rauman 
saaristosta osoitteeseen pikkuhau-
ru@gmail.com ja tule keskustele-
maan siitä, mitä kaikkea nuo yleisön 
ottamat kuvat kertovatkaan luonnos-
ta. Mukana Marjo Aikko, Raimo Haki-
la, Juha Hyvärinen, Raimo Sundelin 
ja Pasi Tanner. Juontajina Jussi Pir-
nes ja Juhani Korpinen. Yhteistyössä 
Selkämeren kansallispuiston ystävät 
ry:n kanssa. 

9991022 PAIKKA KAIKELLE – 
arki viihtyisämmäksi tavaraa 
vähentämällä
Opistotalo
to 15.3. klo 17.30-19.00
ammattijärjestelijä Ilana Aalto
Luentomaksu 6 € 
Suomalaisissa kodeissa on siirrytty 
pula-ajan niukkuudesta kulutuskult-
tuurin yltäkylläisyyteen. Ammattijär-
jestäjä, Paikka kaikelle -kirjan kirjoit-
taja kertoo, mitä ongelmia liika tavara 
kodeissa aiheuttaa ja miten tavaran 
raivaamisessa ja järjestämisessä 
pääsee alkuun. Luento sopii kaikille, 
jotka haluavat käyttää vähemmän ai-
kaa siivoamiseen ja tavaran järjeste-
lyyn. Katso blogi: paikkakaikelle.fi  

9991023 PALUUMUUTTAJAN 
MAAILMA
Opistotalo
to 22.3. klo 18.00-19.30
FM Lenita Lehto
Luentomaksu 6 € 
Miltä tuntuu tulla takaisin Suomeen 
kymmenien ulkomaanvuosien jäl-
keen? Miten paluumuutto eroaa 
maastamuutosta vai eroaako se? 
Mitkä ovat ne käytännön asiat, jotka 
tulevat yllätyksenä ja millaisia henki-
siä myllerryksiä koetaan? 

9991024 ONKO EUTANASIA UHKA 
VAI MAHDOLLISUUS?
Opistotalo
ti 17.4. klo 18.00-19.30
Terhokodin lääkäri Juha Hänninen
Luentomaksu 6 € 
Suomessa on käyty vakavaa keskus-
telua eutanasian tarpeesta vaikeasti 
kärsivien kuolemansairaiden ihmisten 
loppuvaiheen ratkaisuna. Saattohoi-
tokodin lääkäri kertoo ajankohtaista 
tietoa ja ajatuksiaan eutanasiasta eli 
armokuolemasta. 

9991025 VANHA RAUMA 
ARKKITEHDIN SILMIN
to 19.4. klo 18.00-20.00
arkkitehdit Jukka Koivula 
ja Markus Bernoulli
Luentomaksu 6 € 
Opastettu Vanhan Rauman kävely-
kierros, jonka aikana perehdytään 
mm. kaupunkirakenteeseen ja sen 
historiaan, rakennuksiin ja niiden 
yksityiskohtiin sekä aitouteen, perin-
teisiin ja paikallisiin työtapoihin ja rat-
kaisuihin. Lähtö torilta Vanhan Raati-
huoneen edestä. 
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LUENTOSARJATLUENTOSARJAT  
9991140 TORSTAI-AKATEMIA

Seurakuntatalo 
to 14.00-15.00
Vapaa pääsy 
Kokoontumisten aiheet vaihtelevat 
taloudesta taiteeseen. Vierailijoina 
on niin professoreja kuin paikallisia 
kiinnostavia henkilöitä. Kaikille avoin, 
yhteistyössä Rauman seurakunnan 
kanssa. 
18.1. Kristinusko ja ympäristö-
kysymys, TM Mikko Kurenlahti 
15.2. Mietteitä toimimisesta 
yrittäjinä, Muisto ja Leo Laine 
22.3. Sisällissota 100 vuotta sitten: 
Miksi jälkipolvien pitäisi muistaa 
sitä?, emeritusprofessori Heikki Yli-
kangas 
19.4. Mitä elämä on opettanut 
lukuisilla kriisialueilla käyneelle?, 
ulkomaantoimittaja Rauli Virtanen 
17.5. Kevätretki 

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON 
ETÄLUENNOT

Opistotalo
ke 14.00-16.00
Vapaa pääsy
Jyväskylän kesäyliopiston ja Snell-
man-kesäyliopiston Ikääntyvien yli-
opiston etäluennot. Paikalla luento-
vastaava. 

9991141 MITEN TEKOAÄLY 
MUUTTAA YHTEISKUNTAA JA 
PALVELUITA?
24.1.
dekaani Pekka Neittaanmäki, 
Jyväskylän yliopisto

9991142 PIENHIUKKASET JA 
MUUT SAASTEET OVAT 
MAAILMALLA TÄRKEIN 
YMPÄRISTÖN TERVEYSUHKA – 
ENTÄ SUOMESSA?
31.1. 
dosentti, erikoistutkija Otto Hänninen, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos - THL

9991143 MIKSI METSÄBIO-
TALOUDEN KESTÄVYYDESTÄ 
OLLAAN HUOLISSAAN JA MITÄ 
ASIALLE VOITAISIIN TEHDÄ?
7.3. 
professori Mikko Mönkkönen 
ja tutkijatohtori Anna Repo, 
Jyväskylän yliopisto
 
9991144 ÄKILLISET AIVOVEREN-
KIERTOHÄIRIÖT (TIA)
14.3. 
ylilääkäri Sari Avikainen, 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

9991145 HOME JA TERVEYS – 
UUSINTA TIETOA 
HOME TUTKIMUKSISTA
28.3. 
professori Tuula Putus, 
Turun yliopisto

9991146 MITKÄ OVAT OLLEET JA 
OVAT SUOMENKIELISEN 
KIRJALLISUUDEN PYSYVÄT 
JALANJÄLJET?
4.4. 
kirjailija Juha Hurme
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TUTUSTU ROOMAAN
Opistotalo
ma 18.00-20.00
KM, HuK Leena Ohtonen
Luentomaksu 6 € / luento

9991147 IKUINEN ROOMA
29.1.
Rooman historiaa sen syntyajoista 
tähän päivään. Rooma on ollut his-
toriallisten tapahtumien keskiössä 
koko olemassaolonsa ajan eli yli 3000 
vuotta. Tarkastelun painopisteenä on 
etenkin antiikin aika, keskiaika ja uu-
den ajan ensimmäiset vuosisadat. 
Miten tämä kaikki näkyy vielä nyky-
päivää: paikoissa, rakennuksissa ja 
rakennelmissa, tapahtumissa, men-
taliteetissa jne.
 
9991148 ROOMAA EI 
RAKENNETTU PÄIVÄSSÄ
12.2. 
Roomalaiset olivat taitavia insinööre-
jä ja arkkitehteja, joiden huippuosaa-
mista ja luovuutta saa yhä edelleen 
ihailla. Luennolla tarkastellaan lä-
hemmin Rooman merkittäviä raken-
nuksia ja rakennelmia maan päällä 
ja alla. Miten on mahdollista, että mo-
net vuosisatoja ja -tuhansia vanhat 
rakennelmat ovat vieläkin pystyssä? 

9991149 ROOMA JA USKONNOT
26.2. 
Rooma on ollut aina kristikunnan kes-
kus, mutta Roomassa ja Roomaan on 
vaikuttanut monta muutakin uskontoa 
esim. antiikin aikana. Tarkastellaan 
niin tapahtumia kuin paikkoja ja ra-
kennuksiakin. Keskitytään kuitenkin 
varhaiskristilliseen ja kristilliseen 
Roomaan. 
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TOIMIVA ÄÄNI TYÖVÄLINEENÄ

Opistotalo 
ti 17.30-21.00
musiikkipedagogi Solja Virta

9991150 LUENTO 
6.3. 
Luentomaksu 10 € 
Ääni on monelle työväline. Äänen 
yleensä huomaa vasta siinä vaihees-
sa, kun siinä on jotain vikaa. Ennal-
taehkäistäksemme ongelmia äänes-
sä, on tärkeä tietää äänenkäytöstä ja 
huolehtia hyvästä äänihygieniasta. 
Tule keskustelemaan ja kuulemaan 
ääneen liittyvistä ongelmista. 

9991151 TYÖPAJA
17.4. 
Kurssimaksu 10 € 
Teoriasta toimintaan. Tule tutustu-
maan ääneesi, kuulemaan ja kokei-
lemaan ääniharjoituksia. 

NOJATUOLIMATKA LAPIN 
KYLIEN HISTORIAAN

Tutustutaan Lapin kylien historiaan 
sanoin ja kuvin paikallisten kertoma-
na. Tule kuuntelemaan, keskustele-
maan ja tuo oma muistosi mukanasi! 

9991154 KAUKOLAN KYLÄ
Kaukolan kylätalo 
ti 10.4. klo18.00-19.30
Esa Ruohola
Luentomaksu 6 € 

9991155 RUONAN KYLÄ
Ruonan kylätalo 
ti 24.4. klo 18.00-19.30
Marja-Liisa Paavola
Luentomaksu 6 € 

LUONTO JA TAIDE

Rauman Taidemuseo 
la 14.00-15.30 
Taidemuseon pääsymaksu
Tutustutaan luonnonvalokuvaaja ja 
valokuvataiteilija Heikki Willamon 
Taidemuseossa esillä olevaan näyt-
telyyn kuvien, esitysten ja keskuste-
lujen avulla. 

9991152 ELÄIMEN JA IHMISEN 
MYYTTINEN SUHDE
24.3. 
valokuvataiteilija Heikki Willamo ja 
kuvataiteilija, taiteen tohtori Mikko Ijäs
Ultrapitkien matkojen juoksija Ijäs 
on tutkinut ikivanhaa metsästystek-
niikkaa, jossa saalis pyydystetään 
juoksemalla. Ijäksen mukaan juok-
sun tuottamat transsikokemukset 
saattaisivat olla yksi merkittävä avain 
kalliotaiteen arvoitukselliseen eläin-
kuvastoon. 

9991153 METSÄLUONNON 
KOHTAAMISEN MYSTEERI
7.4. 
valokuvataiteilija Heikki Willamo ja 
tutkija John Björkman
Turun maakuntamuseon tutkija Björk-
man kertoo kansanomaisista pyhistä 
paikoista ja kanssakäynnistä metsän 
kanssa lounaissuomalaisessa kan-
sanuskossa. Willamon kuvaesitys 
eläimen kohtaamisesta ja metsäluon-
nosta kohtaamisen paikkana. 
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HYVINVOINTI HYVINVOINTI 
3202003 JUTTU-TUPA
Opistotalo 
ke 9.30-12.00
17.1.-28.3. 
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 € 
Aivoliitossa on kehitetty Juttu-tupa-
kurssi, jonka tavoitteena on tarjota 
afaattisille henkilöille mahdollisuus 
opiskella uusia kommunikointikeino-
ja ja vuorovaikutustaitoja sekä oppia 
uusia asioita eri teemojen kautta tur-
vallisessa ympäristössä. Kommuni-
kointikeinoja harjoitetaan keskustelun 
avulla ja teemat vaihtuvat kuukausit-
tain. Vuorovaikutustaitoja harjoitel-
laan myös pelien, taiteen sekä mu-
siikin avulla. Kurssille voi osallistua 
tulkin kanssa, jos kurssilainen niin 
haluaa. Läheiset ja avustajat voivat 
saattaa kurssilaiset paikalle ja olla 
lähettyvillä avustamassa tarpeen 
mukaan. Voit ilmoittautua myös 
suoraan opettajalle kurssin alus-
sa. Opetushallituksen tukema, kurs-
simaksu alennettu. 

3203005 HAASTETTA AIVOILLE 
Vanha opisto 
to 16.30-18.00
11.1.-22.3. 
terveydenhoitaja Heli Savolainen
Kurssimaksu 10 € 
Oletko kiinnostunut aivoterveydestäsi 
ja muististasi? Tule kuulemaan tietoa 
aivoterveydestä ja antamaan aivoil-
le uusia haasteita ja parantamaan 
muistitekniikkaasi. Haastamme aivoja 
erilaisten tehtävien avulla sekä yksin 
että ryhmässä. Opetushallituksen tu-
kema, kurssimaksu alennettu. 

VERKKOLUENNOTVERKKOLUENNOT
Kansalaisopisto tulee kotiin!
Verkkoluennot.fi -sivusto kokoaa yh-
teen kansalais- ja työväenopistojen 
verkkoon välitettäviä yleisöluentoja. 
Eri puolilla Suomea järjestettäviä lu-
entoja voi katsoa maksutta vaikkapa 
kotisohvalta. Jokaisen luennon koh-
dalta löytyy linkki, jota kautta sitä pää-
see seuraamaan. Tekijänoikeudellista 
syistä kaikkia luentoja ei voida tallen-
taa, joten ne voi katsoa vain ko. ajan-
kohtana.
Katso www.verkkoluennot.fi .

MATKAT MATKAT 
1104090 KÄSITYÖRISTEILY 
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE 
su 10.00-16.00
20.5.
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 50 € 
Neulo, virkkaa, tee käsitöitä majakan 
juurella, rantakalliolla, merituulessa. 
Jo perinteeksi muodostuneen retkeen 
kuuluu yhteinen neule- tai virkkaus-
työn opetus ja ohje. Hintaan sisältyy 
myös kuljetus, lounas ja kahvi. Lähtö 
klo 10.00 ja paluu mantereelle noin 
klo 16.00.
Sitova ilmoittautuminen viimeis-
tään 4.5. mennessä. Tarkempi oh-
jelma lähetetään sähköpostina ilmoit-
tautuneille. 
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3203028 MINDFULNESS – 
perusteet C
Opistotalo
ma 18.00-19.30
8.1.-12.2. 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 € 
Mindfulness on hyväksyvää, tietoista 
läsnäoloa nykyhetkessä, tässä ja nyt. 
Tutkimusten mukaan säännöllinen 
harjoittelu auttaa mm. stressin hal-
lintaan, keskittymisvaikeuksiin ja luo 
levollisuutta arjen kiireissä. Käydään 
läpi mindfulnessin perusteet, tutki-
mustietoa ja perehdytään erilaisiin 
mindfulness-harjoituksiin. Mukaan 
muistiinpanovälineet. 

3203029 MINDFULNESS – 
perusteet D
Opistotalo
pe 18.30-20.00
la-su 10.00-14.30
16.-18.3.
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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3203031 KEHONERO-työpaja
Opistotalo 
la-su 11.00-14.00
10.-11.3. 
tanssitaiteilija Jonna Aaltonen
Kurssimaksu 19 € 
KehoNero on liikelähtöinen elämän-
taitotyöpaja, jossa aktivoidaan ja sti-
muloidaan aivoja, muistia ja kehoa 
luovan liikkumisen, tanssin ja luovan 
itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyt-
täen. Liikutaan, kohdataan, nähdään, 
kuunnellaan, tanssitaan ja kannus-
tetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja 
tekemään toisin. Tavoitteena on mm. 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edis-
täminen, vireyden lisääminen, kehon 
ja mielen yhteyden, kehotietoisuuden 
ja itseluottamuksen vahvistuminen 
sekä ilon ja luovuuden, joustavan 
ajattelun ja toiminnan lisääntyminen 
arjessa. 

3203036 UNENTAIDOT A
Opistotalo
ma 12.00-13.30
8.1.-12.2. 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 € 
Lähes kolmannes suomalaisista 
kärsii jossain elämänsä vaiheessa 
uniongelmista. Ongelmat voivat olla 
nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä 
yön aikana. Opetellaan lääkkeettömiä 
keinoja riittävän hyvän unen saavutta-
miseen. Käydään läpi unen huoltoon 
liittyviä asioita ja tehdään harjoituksia, 
jotka rentouttavat ja valmistavat miel-
tä lepoon. 

3203037 UNENTAIDOT B
Opistotalo
to 18.30-20.00
11.1.-15.2. 
psykiatrinen sairaanhoitaja, 
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

3203041 HYVÄ TASAPAINO JA 
TURVALLINEN KAATUMINEN
Sampaanalan budotila
ti 13.00-14.00 
16.-30.1. 
Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 13 €  
Miksi harjoitella kaatumista, kun liuk-
kaalla on vaikeaa pysyä pystyssä? 
Valitsemalla oikeanlaiset jalkineet 
ja varusteet ja huolehtimalla hyväs-
tä valaistuksesta voit ennakoida ta-
paturmaan johtavan liukastumisen. 
Hyvällä tasapainolla ja lihaskunnolla 
voit välttää kaatumisen. Harjoitellaan 
helppoja ja yksinkertaisia tasapainoa, 
kehon hallintaa ja lihaskuntoa paran-
tavia harjoituksia. Opetellaan jousta-
vaa kävelytyyliä ja turvalliset kaatu-
mistekniikat taakse, eteen ja sivuille. 
Näin pystyt välttämään esimerkiksi 
pään, käsien ja lonkan loukkaantu-
misen. Harjoitukset tehdään paljain 
jaloin pehmeällä joustavalla alustalla 
ja aloitetaan lattialla istuen. Mukaan 
mukavat ei-kiristävät vaatteet ja pyy-
he jalkojen pesua varten
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KIRJALLISUUS JA KIRJALLISUUS JA 
SANATAIDESANATAIDE

LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
LYHYTKURSSIT
Opistotalo
la klo 10.00-14.15
opettaja Ulla-Mari Piipponen
Kurssimaksu 13 € / päivä

1106011 PROOSA JA NOVELLIT
la 10.2. klo 10.00-14.15 
Käydään läpi novellien kirjoittamis-
ta, rakennetta ja ideointia teorian 
ja harjoitusten kautta. Voit tuoda 
mukanasi jo kirjoittamiasi tekstejä 
tai tulla mukaan vain kynän kanssa.
  
1106012 TARINAN 
LÄHTÖKOHDAT 
la 3.3. klo 10.00-14.15 
Miten löytää henkilöhahmo? Mis-
tä kaivaa juonta tarinaan? Mistä 
löydän edes sen tarinan kerrotta-
vaksi? Jokaisella meillä on pieniä 
tarinoita, joista löytyy alku kirjoitta-
miselle. Kirjoitusharjoituksin löyde-
tään hahmot ja rakennetaan juonta 
eteenpäin. 
  
1106013 DRAAMAN 
KIRJOITTAMINEN 
la 14.4. klo 10.00-14.15 
Käydään läpi draaman perusteita ja 
dialogin kirjoittamista harjoitusten 
ja esimerkkien kautta. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1302001 KIRJALLISUUS-
PIIRI 
Kaupunginkirjasto 
ma 17.30-19.00
29.1. HUUMORIA 
Lipasti, Roope: Viimeiset polttarit 
Nousiainen, Miika: Juurihoito 
26.2. ASKO SAHLBERG 
Sahlberg, Asko: Tammilehto 
Sahlberg, Asko: Irinan kuolemat 
26.3. STALININ AIKAA
Kalotay, Daphne: Bolsoin perhonen
Kähkönen, Sirpa: Graniittimies 
Sepetys, Ruta: Harmaata 

1106001 LUOVA 
KIRJOITTAMINEN A 
Vanha opisto
ke 10.00-12.30, 10.1.-4.4.  

Katso sivulta 24 kurssi 
1101017 LYRIIKKAPAJA
Opistotalo
la 12.00-17.00
su 10.00-15.00
7.-8.4.
laulupedagogi (AMK)
lauluntekijä Mirkka Paajanen

Katso sivulta 57
RAUMAN GIÄLEN 
LAUANTAI-ILTAPÄIVÄT
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SUKUTUTKIMUS SUKUTUTKIMUS 
1398006 SUKUTUTKIMUSPÄIVÄ
Opistotalo
la 9.00-15.30
3.3. 
sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 13 € 
Tervetuloa teemalliseen sukututki-
muspäivään, joka jakautuu kolmeen 
osaan. Perehdymme ensin tuomio-
kirjojen käyttöön sukututkimuksessa. 
Tämän jälkeen käsittelemme DNA-
pohjaista sukututkimusta: testin tilaa-
mista sekä testin perusteella saatujen 
tulosten analysointia. Loppupäivän 
vietämme sukututkimusohjelmien ja 
tietojen julkaisun parissa. Aloittelijalle 
että pidemmälle ehtineelle aineksia 
oman sukutarinan tutkimiseen ja jul-
kaisemiseen.

1398008 SUKUTUTKIMUS
Opistotalo
ke 18.00-20.30
17.1.-21.3. 
FM Rauno Luttinen
Kurssimaksu 34 € 
Aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille. 
Ratkotaan käytännön sukututkimus-
esimerkkiä ja tutustutaan samalla 
tutkimuslähteisiin ja arkistoihin, myös 
digiarkistoihin. Tutkitaan vanhalla kä-
sialalla laadittuja sukututkimukseen 
liittyviä asiakirjoja. 
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VUOROVAIKUTUS VUOROVAIKUTUS 
JA YHTEISKUNTAJA YHTEISKUNTA  

1302008 INFOILTA RAUMA-
OPPAAN PERUSKURSSISTA
Ravintola Savila, Vanhankirkonkatu 1
ti 18.00-19.30 
6.2.
Vapaa pääsy
Lukuvuodeksi 2018–2019 suunnitel-
laan Rauma-oppaan peruskurssia. 
Tule kuulemaan mitä kurssi pitää si-
sällään ja mitä oppaana toimiminen 
käytännössä on. Mukaan opastustoi-
mintaan kaivataan myös henkilöitä, 
joilla on suomenkielen lisäksi hyvä 
ruotsin, englannin, saksan, ranskan 
tai jonkun muun vieraan kielen suul-
linen taito. 
Yhteistyössä Rauman oppaat ry:n ja 
Rauman kaupungin matkailupalve-
luiden kanssa. Tilaisuus on kaikille 
avoin, kahvitarjoilu. Muista ilmoit-
tautua ennakkoon.

3201004 IKÄIHMISEN VIIMEISET 
TAHDOT JA OIKEUSTOIMET –
TYÖPAJA 
Opistotalo 
ti-ke 18.00-20.00
6.-7.2. 
oikeustieteen maisteri Risto Raivio
Kurssimaksu 19 € 
Käsitellään hoitotahtoa, edunvalvon-
tavaltuutusta, testamentti- ja perintö-
oikeutta, lahjoituksia, lesken asemaa 
ym. kaikille tärkeitä aiheita osallistu-
jille jaettavasta luentomonisteesta 
löytyvien malliasiakirjojen pohjalta. 
Monistemaksu sisältyy kurssihintaan. 

3202005 AJANKOHTAISTA 
RAUMALTA JA YMPÄRISTÖSTÄ
Vanha opisto 
ma 14.00-15.30
15.1.-12.3. 
kunnallisneuvos Vesa Heino
Kurssimaksu 28 € / kurssi tai 
6 € / kerta
Pohditaan yhdessä Rauman ja ym-
päristön kysymyksiä ja yritetään löy-
tää niihin vastauksia asiantuntijoiden 
avulla. 
Vierailijoina: 
15.1. Ari Jalonen, kansanedustaja 

(Sininen tulevaisuus), Pori
22.1 Jami Toivonen, 

kaupungin valtuutettu, puh.joht. 
(Perussuomalaiset), Rauma

29.1. Hanna Tainio, lääketieteen 
tohtori, varatoimitusjohtaja, 
Suomen Kuntaliitto

5.2. Ilse Vauhkonen, 
puh.joht./ hankevastaava, 
Rauman Seudun Työnhakijat ry

12.2. Hannu Asumalahti, 
toimitus johtaja, 
Rauman Satama Oy

26.2. Johanna Luukkonen, 
kaupunginjohtaja Laitila

5.3. Jaakko Aerila, kunnallistekniikan 
johtaja, Rauman kaupunki

12.3. Vierailija ilmoitetaan 
myöhemmin

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

3202007 AJANKOHTAISTA - 
keskustelua, kohtaamisia ja kulttuuria 
ikäihmisille 
Vanha opisto
ke 13.00-14.30, 10.1.-4.4.
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LUONTO JALUONTO JA
RETKEILY RETKEILY 

4102108 LINTUKURSSI
Opistotalo
ma 18.00-19.30
22.1.-30.5. 
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 37 € 
Opetellaan tunnistamaan Satakun-
nan pesimälinnustoa sekä yleisimpiä 
läpimuuttajia. Lajituntemuksen lisäksi 
tutustutaan myös elinympäristöihin, 
muuttoon, levinneisyyteen yms. Kurs-
si on tarkoitettu aloitteleville harrasta-
jille. Myös alle 15-vuotiaille. Teoriao-
petusta 22.1., 29.1., 5.2., 5.3., 12.3. 
ja 19.3. Neljä maastoretkeä sisälty-
vät kurssiin ja retkipäivät ilmoitetaan 
kurssilla.

Katso sivulta 13 
9991021 SELKÄMEREN 
KANSALLISPUISTO: 
LUONTOKUVAILTA

Katso sivulta 16 luentosarja 
LUONTO JA TAIDE
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LAULU LAULU 
1101012 LAULAJAISET: 
NÄYTTÄMÖN SÄVELMIÄ
Opistotalo 
ti 13.3. klo 18.00-20.00
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Elokuviin ja näyttämöteoksiin on sä-
velletty ja sanoitettu monipuolista mu-
siikkia. Tervetuloa laulamaan tuttuja 
ja myös vähän tuntemattomia lauluja. 
Laulajaisiin on vapaa pääsy ja opis-
tolaisyhdistys tarjoaa väliaikakahvit. 
Ilmoittaudu ennakkoon. 

1101013 LAULAJAISET: 
KESÄPÄIVÄ OLI KAUNIS, 
TAIVAS PILVETÖN
Ruormiehen terassi 
ke 13.6. klo 18.00-20.00
MuM Jukka Ritakorpi
Hj. Nortamon syntymäpäivänä Nor-
tamo- ja meriaiheisia lauluja. Säes-
täjänä Jukka Ritakorpi. Vapaa pääsy. 
Ilmoittaudu ennakkoon. 

1101017 LYRIIKKAPAJA
Opistotalo 
la 12.00-17.00
su 10.00-15.00
7.-8.4. 
laulupedagogi (AMK), 
lauluntekijä Mirkka Paajanen
Kurssimaksu 19 € 
Perehdytään suomalaisiin hittibiisei-
hin ja opetellaan tekemään niitä itse. 
Käydään läpi hyvän tekstin ainekset ja 
kerätään harjoitusten avulla työkaluja, 
joilla jokainen kurssilainen pystyisi jat-
kossa tuottamaan sujuvaa ja persoo-
nallista tekstiä itsenäisesti. Pajaa ve-
tää Mirkka Paajanen, joka on tunnettu 
muun muassa lukuisten suomalaisten 

artistien kokoonpanoista niin laulaja-
na, soittajana kuin biisintekijänäkin. 
Paajanen on tehnyt biisejä itsensä li-
säksi muun muassa Samuli Edelman-
nille, Suvi Teräsniskalle, Katri Helenal-
le, Rajattomille ja Club for Fivelle. 

1101020 KARAOKESTARAT
Opistotalo 
la-su 10.00-15.00
26.-27.5.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 19 € 
Asuuko sisälläsi karaoketähti, joka 
kaipaisi vielä apua laulutekniikkaan? 
Oletko aina halunnut laulaa karaokea, 
mutta rohkeutta ei ole löytynyt? Käym-
me läpi karaokelaulamisen perusasi-
oita, opiskelemme laulutekniikkaa ja 
hiomme esiintymistä turvallisessa il-
mapiirissä. Voit miettiä etukäteen pari 
kappaletta, joita haluaisit laulaa. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1101024 LAULUYHTYE
Rauman lyseon lukio
ma 18.30-20.30, 8.1.-9.4.

1101025 VARTTUNEIDEN 
LAULUPIIRI
Vanha opisto
ma 10.00-11.30, 8.1.-9.4.

1101030 LAULAMATTOMAT A
Opistotalo
ma 17.00-18.30, 8.1.-14.4.

1101031 LAULAMATTOMAT B
Opistotalo
ti 10.00-11.30, 9.1.-14.4.
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KUOROTKUOROT
Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1101032 RAUMAN 
KAMARIKUORO 
Vanha opisto
ti 18.00-20.30, 9.1.-3.4.

1101033 NAISKUORO I
(Rauma Flikkatten Göör)
Vanha opisto
ma 18.30-20.30, 15.1-16.4.

1101034 NAISKUORO II
(Rauman Työväen Naiskuoro)
Vanha opisto
to 18.00-20.00, 11.1.-12.4.

1101035 MIESKUORO
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu
ma ja to 18.00-20.30, 8.1.-12.4.

1101036 VIIHDEKUORO
(Rauma Hupiköör)
Vanha opisto
ke 18.00-20.00, 10.1.-4.4.

1101038 SEKAKUORO LAPPONIA
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi
ti 18.45-20.45, 16.1.-10.4.
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SOITINMUSIIKKISOITINMUSIIKKI
Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.
  
1101072 BIG BAND 
Musiikkiopisto
su 16.00-18.00, 11.2.-13.5. 

1101073 PUHALLINORKESTERI 
(Pläkkploosarit) 
Rauma-sali
ti 19.00-21.00, 9.1.-3.4. 

1101074 PUHALLINMUSIIKKI
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone
ma 18.00-19.30, 8.1.-9.4.

1101075 HARMONIKKA- JA 
MANDOLIINIPIIRI
Opistotalo
ma 16.30-19.00, 8.1.-9.4.

1101077 BÄNDISOITON JATKO
Hj. Nortamon peruskoulu
ti 18.45-20.15, 9.1.-3.4.

1101091 KITARANSOITON 
PERUSTEET
Opistotalo
ke 16.45-20.00, 10.1.-4.4.

1101156 TOIVEKAPPALEET, 
pianoryhmä
Opistotalo
to 18.05-18.35, 11.1-12.4.

UKULELEN SOITTO UKULELEN SOITTO 
1101084 UKULELEN ALKEET A
Opistotalo 
ti 17.30-20.00
9.1. ja 16.1.
MuM, musiikkipedagogi (AMK)
Markus Rantanen
Kurssimaksu 13 € 
Ukulele on Havaijilla 1860-luvulla 
kehitetty ”minikitara”. Luonteeltaan 
ukulele on iloinen ja helposti omak-
suttava soitin. Tutustutaan ryhmässä 
ukulelen soiton perusteisiin, virityk-
seen ja soittotekniikkaan. Opetellaan 
muutamia sointuotteita ja säestetään 
niillä lauluja. Etukäteistaitoja ei tarvi-
ta. Voi osallistua myös ilman omaa 
soitinta. 

1101085 UKULELEN ALKEET B
Lapin koulu 
ma 17.30-20.00
15.1. ja 22.1. 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) 
Markus Rantanen
Kurssimaksu 13 € 
Sisältö sama kuin edellä. 
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1101086 UKULELEN 
ALKEISJATKO
Opistotalo 
ti 17.30-20.00
20.3. ja 27.3. 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) 
Markus Rantanen
Kurssimaksu 13 € 
Opetellaan ryhmässä ukulelen soin-
tusoittoa, kerrataan tuttuja ja opetel-
laan uusia sointuja. Harjoitellaan eri-
laisia oikean käden säestyskuvioita. 
Sopii kaikille, joilla ukulelen alkeet 
ovat hallussa: esimerkiksi soinnut ja 
sointuvaihdokset C, F, G ja Am ovat 
tuttuja. 

TOIMIVA ÄÄNI TYÖVÄLINEENÄ

Opistotalo 
ti 17.30-21.00
musiikkipedagogi Solja Virta

9991150 LUENTO 
6.3. 
Luentomaksu 10 € 
Ääni on monelle työväline. Äänen 
yleensä huomaa vasta siinä vaihees-
sa, kun siinä on jotain vikaa. Ennal-
taehkäistäksemme ongelmia äänes-
sä, on tärkeä tietää äänenkäytöstä ja 
huolehtia hyvästä äänihygieniasta. 
Tule keskustelemaan ja kuulemaan 
ääneen liittyvistä ongelmista. 

9991151 TYÖPAJA
17.4. 
Kurssimaksu 10 € 
Teoriasta toimintaan. Tule tutustu-
maan ääneesi, kuulemaan ja kokei-
lemaan ääniharjoituksia. 
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TEATTERI JATEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDENÄYTTÄMÖTAIDE

1102141 NÄYTTELIJÄNTYÖ
Opistotalo 
to 18.00-20.00
18.1.-8.3. 
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) 
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 28 € 
Tarkoitettu kaikille näyttelemisestä 
kiinnostuneille! Tule mukaan kehittä-
mään ja löytämään omaa ilmaisuasi 
sekä esiintymisen taitoa. Tutustutaan 
näyttelijäntyön harjoitteisiin ja roolin-
rakentamisen erilaisiin työkaluihin. Ei 
vaadita aikaisempaa osaamista teat-
terista, vaan kaikki ovat tervetulleita. 
Lähde osaksi mahtavaa porukkaa ja 
löydä oma sisäinen näyttelijäsi.

1102143 FYYSISEN TEATTERIN 
JA MIMIIKAN WORKSHOP
Opistotalo
la 10.00-17.00 
24.3. 
teatteri-ilmaisun ohjaaja 
Ines Kakkonen  
Kurssimaksu 19 €  
Perehdytään mimiikan ja kehollisen 
ilmaisun perusteisiin. Erilaisten kehol-
lista ilmaisua ja kehonhallintaa kehit-
tävien harjoitteiden lisäksi opetellaan 
myös mimiikan klassikkotemppuja, 
kuten köydenvetoa, tikapuilla kulke-
mista, objektien nostamista, fi x poin-
tia jne. Tarkoitettu kaikille yli 15-vuo-
tiaille fyysisestä näyttelijäntyöstä ja 
mimiikasta kiinnostuneille. Ei edellytä 
aikaisempaa kokemusta.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1102130 AIKUISTEN 
IMPRORYHMÄ
Kellariteatteri
ti 18.00-19.30, 9.1.-3.4.

1102101 LASTEN JA 
NUORTEN IMPRORYHMÄ
Kellariteatteri
to 17.30-19.00, 11.1.-22.3. 

MAALAUS MAALAUS 
Katso sivulta 12 luento 
9991020 RAUMALAISTAITEILIJA 
KOSTI KOSKINEN

1103002 ATELJEE – 
KUVATAITEEN TEKNIIKAT, JATKO
Vanha opisto 
ma 10.30-13.30
8.1.-26.3. 
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 38 € 
Jatkoa syksyn ateljeekurssille. Erilai-
sia piirustus-, maalaus- ja grafi ikan 
tekniikoita, kuten hiili, pastelli, lino- ja 
puupiirros, karborundum, kuivaneula, 
öljy, vesiväri, guassi, akryyli ja seka-
tekniikat. Tutustutaan kuukausittain 
uuteen tekniikkaan. Lisäksi tehdään 
väriopin harjoituksia ja poimitaan tai-
dehistoriasta esimerkkejä ja ideoita. 
Voit myös halutessasi tehdä omasta 
aihepiiristäsi omalla tekniikalla. 

1103011 ÖLJYVÄRIMAALARIEN 
ILTAPÄIVÄ 2
Vanha opisto 
to 13.00-16.15
18.1.-5.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 38 € 
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. 

1103013 AKRYYLIEN JA 
AKVARELLIEN ILTAPÄIVÄ 2
Vanha opisto 
pe 13.00-16.15
19.1.-6.4. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 38 € 
Tule maalaamaan omia kuva-aihei-
tasi. Perehdytään värien käyttöön, 
sommitteluun ja maalaustekniikoihin 
sekä sivellin- ja palettiveitsimaalauk-
seen. Myös sekatekniikat, kollaasit ja 
luovat kokeilut ovat mahdollisia. Sopii 
sekä alkajille että jatkajille. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1103008 ÖLJY- JA 
AKRYYLIVÄRIMAALAUS
Opistotalo 
ke 17.30-20.45, 10.1.-28.3.
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1103015 ÖLJYVÄRIMAALAUS 
KORTELASSA
Kortelan koulu 
ke 17.45-21.00, 10.1.-4.4.

1103017 MAALAUS JA PIIRUSTUS 
KODISJOELLA
Kodisjoen koulu 
ma 18.00-20.30, 8.1.-26.3.

PIIRUSTUS PIIRUSTUS 
1103034 PIIRUSTUS IHAN 
ALUSTA: MUOTOKUVA 1
Vanha opisto 
la-su 10.00-15.45
10.-11.2.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 24 € 
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kai-
kessa kuvataiteessa. Opettaja piirtää 
mukana ja näyttää kaikki vaiheet. 
Löytyy haastetta sekä alkajille että 
jatkajille. Omat välineet mukaan: pii-
rustuspaperia, piirustuslehtiö, lyijykyi-
nä, piirustushiiltä, muovikumi ja muo-
toiltava pyyhekumi. Opi piirtämään 
muotokuvan tärkeät yksityiskohdat. 
Harjoitellaan mittasuhteita, sommit-
telua ja piirustusmenetelmiä. Piirus-
tuspaperi 40 x 50 cm. 

1103035 PIIRUSTUS IHAN 
ALUSTA: MUOTOKUVA 2
Vanha opisto 
la-su 10.00-15.45
10.-11.3. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 24 € 
Sisältö sama kuin edellä.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1103036 PIIRTÄMINEN ELÄVÄN 
MALLIN MUKAAN
Opistotalo 
ma 18.00-21.00, 8.1.-26.3.

1103044 TAIDEGRAFIIKKAA 
MONELLA TAVALLA 
Opistotalo 
ke 17.30-20.45, 10.1.-4.4.

TAITEENTAITEEN
ERIKOISKURSSIT ERIKOISKURSSIT 

1103052 KALLIGRAFIA
Opistotalo
to 17.15-20.15
11.1., 8.2., 8.3. ja 5.4.
kalligrafi  Sari Vuorenoja
Kurssimaksu 28 € 
Kalligrafi a on kauniisti kirjoittamista. 
Opettelemme tekstityylejä erilaisilla 
tekstausterillä ja väreillä. Ota mu-
kaan perustyövälineet: lyijykynä, 50 
cm viivoitin ja A3-kokoista paperia. 
Ota myös kalligrafi avälineet, jos on. 
Tähän ryhmään ovat tervetulleita niin 
aloittelijat kuin kalligrafi aa aiemminkin 
harrastaneet. 
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1103053 KALLIGRAFIAN 
TEHOKURSSI
Opistotalo 
la-su 10.00-14.00
17.-18.3. 
kalligrafi  Sari Vuorenoja
Kurssimaksu 19 € 
Opettelemme vanhanajan kaunokir-
joitusta hiusterällä. Ota mukaan vesi-
astia, siveltimiä ja sileäpintaista pape-
ria (A3) sekä omat kalligrafi avälineet, 
jos on. Välineitä ja paperia voi ostaa 
opettajalta. 

1103057 PAPERIVEISTOKSIA
Vanha opisto 
ti 10.00-13.00
9.1.-3.4. 
taideaineiden opettaja, TaM 
Kirsi Kuusisto 
Kurssimaksu 41 € 
Tule tekemään kevyttä ja kaunista 
taidetta paperista ja pahvista. Voit 
tehdä ihan mistä aiheesta haluat, elä-
miä, ihmisiä, rakennuksia, abstrakte-
ja muotoja, kolmiulotteisia maisemia 
jne. Suurempiin veistoksiin tehdään 
rautalankaverkosta tukikehikko. Sopii 
kaikille kiinnostuneille, myös lapsille 
yhdessä aikuisen kanssa. Internetistä 
ideoita hakusanalla ”paper mache”. 

1103059 TAIDELAUANTAI: 
TAIDE & LIIKE
Vanha opisto 
la 10.00-14.00
27.1.
Kurssimaksu 10 € 
Tervetuloa klo 10-11 herättämään 
keho ja luovuus. Liikuntatunnilla vah-
vistetaan ja venytetään taiteentekijän 
kehoa monipuolisesti. Liikkeet teh-
dään istuen ja seisten. Klo 12-14 elä-
vänmallinpiirtämistä, mallina judokat. 
Nonstopina: Japanihenkistä taiteen 
tekemistä, tussipiirroksia, kalligrafi -
aa, origameja, haikurunoilua haitari-
kirjoihin ja manga-piirtämiseen tutus-
tumista. Välipalaksi vihreää teetä ja 
merilevänaksuja yms. (sisältyy hin-
taan). Tarvikkeet paikan päältä. Sopii 
kaikenikäisille kiinnostuneille. Opet-
tajina Merja Ala-Olla, Kirsi Kuusisto, 
Satu Lamminpää ja Jenny Vuorela. 

1103060 TAIDEKÄVELYRETKET
Vanha opisto
to 13.00-14.30
8.2., 1.3., 15.3. ja 5.4.
taideaineiden opettaja, TaM 
Kirsi Kuusisto 
Kurssimaksu 19 € 
Tutustutaan paikalliseen taiteeseen 
ja tekijöihin. Vieraillaan taiteilijoiden 
työhuoneilla ja julkisten teosten ää-
rellä. Keskustellaan taiteesta. Kaikki 
kohteet niin lähellä, että niihin voi kä-
vellä. Kevyttä liikuntaa ja taidekoke-
mus samanaikaisesti! Ensimmäisellä 
kerralla kokoonnutaan Kaunisjärven 
puistossa, Ankkalammen vieressä, 
Steniuksenkadun puolella. Retken 
tutustumisaihe on kuvanveisto- ja ko-
rutaide. Muu ohjelma varmistuu en-
simmäisellä kerralla. 

Tarkista sivulta 8 
avustukset

kurssimaksuihin.
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IKONIMAALAUS IKONIMAALAUS 
1103091 IKONIMAALAUKSEN 
KEVÄTKURSSI
Opistotalo
ma-pe 10.00-14.30
23.-27.4. 
ikonografi  Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 34 € 
Maalataan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille. 

POSLIININ JAPOSLIININ JA
PUUN MAALAUSPUUN MAALAUS

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1103095 POSLIININMAALAAJIEN 
ILTAPÄIVÄ 
Opistotalo 
ke 13.00-15.30, 10.1.-4.4. 

1103102 KORISTEMAALAUS 
Opistotalo 
ma 17.30-20.00, 8.1.-26.3. 

KERAMIIKKA KERAMIIKKA 
1104245 RUUKKUKURSSI 
Opistotalo 
to 17.30-20.00
11.1.-15.2.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 € 
Valmistetaan ruukkuja ja veistoksia 
yms. lähinnä pihalle, terassille tai 
parvekkeelle, myös sisäkäyttöön. 
Materiaalina on puna- ja mustasavi. 
Osallistua voit vaikket olisi ennen 
savea käsitellytkään. Kukat viihtyvät 
muhkeissa käsin tehdyissä ruukuissa 
ja ruukut kestävät myös pakkasen. 
Arvioitu materiaalimaksu noin 40 €. 

1104248 RAKUKERAMIIKKA 
Opistotalo 
ti 18.30.-21.00
la 10.00-18.00
27.2., 6.3. ja 14.4. 
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 €. 
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1104260 KERAMIIKKAA 
LAPSELLE JA AIKUISELLE C
Opistotalo 
to 17.30-20.00
1.3.-5.4. 
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 48 € 
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 käydä 
mehu/kahvitauolla, mikä auttaa pien-
tä taiteilijaa jaksamaan. Arvioitu ma-
teriaalimaksu 20-30 €. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin. Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi. Kurs-
simaksu 24 € / henkilö eli 48 €. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1104200 KERAMIIKAN ALKEET 
Opistotalo 
ke 18.00-20.30, 10.1.-4.4. 

1104210 TORSTAIN 
ILTAPÄIVÄKERAMIIKKA 
Opistotalo 
to 14.30-17.00, 11.1.-5.4.
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VÄRIKYLVYTVÄRIKYLVYT
1103118 VAUVOJEN VÄRIKYLPY 
4-12 kk B
Opistotalo 
pe 13.00-14.00
19.1.-6.4. 
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 € 
Minkä värinen saippuakupla on? Mil-
lainen jälki jää minusta? Voiko liikettä 
maalata? Värikylpy on kokemukselli-
nen ja elämyksellinen hyppy kuvatai-
teen maailmaan. Prosessi tapahtuu 
lapsilähtöisesti kaikkia aisteja käyttä-
en ja ilmiöitä tutkien, yhdessä aikui-
sen kanssa. Materiaalit 25 € sisälty-
vät kurssihintaan. Lapselle mukaan 
sutunkestävä ja varpaat paljaaksi jät-
tävä maalausvaatetus, vaihtovaatteet 
ja pyyhe. Myös aikuisen kannattaa 
pukeutumisessaan varautua mahdol-
lisiin maalitahroihin. Värikylpytyöpa-
joja kuvataan tiedotus-, näyttely- ja 
koulutustarkoituksiin. Yhden lapsen 
mukana vähintään yksi aikuinen. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin. 

1103121 VAUVOJEN VÄRIKYLPY 
12-24 kk B
Opistotalo 
pe 14.30-15.30
19.1.-6.4. 
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

1103126 VÄRIKYLPYÄ LAPISSA 
4 kk-1,5 v
Lapin kunnantalo 
su 11.00-12.00
28.1., 18.2., 25.3. ja 29.4.
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Mia Heikkilä
Kurssimaksu 33 € 
Luovaa taiteilua, läsnäoloa, löytämis-
tä ja innostusta 4 kk-1,5-vuotiaille. 
Lapselle mukaan varpaat paljaaksi 
jättävät maalausvaatteet, vaihtovaat-
teet ja pyyhe. Materiaalit 20 € sisäl-
tyvät kurssihintaan. Tiedustelut opet-
tajalta (mm. allergiat) viljamianpaja@
outlook.com ja www.varikylpy.fi . Yh-
den lapsen mukana vähintään yksi 
aikuinen. Aikuinen ilmoittautuu, 
lapsen tiedot kysytään myöhem-
min. 

1103128 IPANAVÄRIKYLPY 
2–3-vuotiaille B
Opistotalo 
pe 10.30-12.00
19.1.-6.4. 
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 53 € 
Minkä värinen saippuakupla on? Mil-
lainen jälki jää minusta? Voiko liikettä 
maalata? Värikylpy on kokemukselli-
nen ja elämyksellinen hyppy kuvatai-
teen maailmaan. Prosessi tapahtuu 
lapsilähtöisesti kaikkia aisteja käyttä-
en ja ilmiöitä tutkien, yhdessä aikui-

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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sen kanssa. Materiaalit 25 € sisälty-
vät kurssihintaan. Lapselle mukaan 
sutunkestävä ja varpaat paljaaksi jät-
tävä maalausvaatetus, vaihtovaatteet 
ja pyyhe. Myös aikuisen kannattaa 
pukeutumisessaan varautua mahdol-
lisiin maalitahroihin. Värikylpytyöpa-
joja kuvataan tiedotus-, näyttely- ja 
koulutustarkoituksiin. Yhden lapsen 
mukana vähintään yksi aikuinen. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin. 

1103131 MUKULAVÄRIKYLPY 
4–6-vuotiaille B
Opistotalo 
pe 18.00-19.30
19.1.-6.4. 
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 53 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

1103135 SISARUSVÄRIKYLPY 
VAUVOILLE JA HEIDÄN 
SISARUKSILLEEN B
Opistotalo 
pe 16.00-17.00
19.1.-6.4. 
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 € / lapsi
Sisältö sama kuin edellä. 
HUOM! Ilmoittautuminen alkaa 
ti 9.1. klo 10-15 toimistoon 
044 793 4515. 
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LASTEN JA NUORTENLASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDEKUVATAIDE

1103180 FROZEN I: HUURTEINEN 
SEIKKAILU ELSAN JA ANNAN 
KANSSA B
Opistotalo 
la 10.00-14.00
3.2.  
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 € 
Frozen-elokuvaan perustuva elämyk-
sellinen taidetyöpaja 3-7-vuotiaille 
lapsille (aikuisen kanssa). Taakse jää 
harmaa arki! Tästä taidetyöpajasta 
ei kimallusta puutu ja jäänkin kanssa 
päästään kosketuksiin. Kurssilla työs-
kennellään myös liikuntasalissa ja ul-
kona, huom. lämmin pukeutuminen. 
Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssi-
hintaan. Aikuinen ilmoittautuu, lap-
sen tiedot kysytään myöhemmin. 
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. 

1103181 FROZEN II: HUURTEINEN 
SEIKKAILU SVENIN JA OLAFIN 
KANSSA B
Opistotalo 
la 10.00-14.00
10.2.  
Vauvojen Värikylpy -ohjaaja 
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 € 
Frozen-elokuvaan perustuva elämyk-
sellinen taidetyöpaja 3-7-vuotiaille 
lapsille (aikuisen kanssa). Taakse jää 

harmaa arki! Tässä taidetyöpajassa 
liukastellaan vekkulimaisen lumiukon 
ja poron jalanjäljillä jäävuorella, välillä 
ollaan ulkona. Tehtäisiinkös lumiukko 
vai haluatko porkkanoita? Kurssilla 
työskennellään myös liikuntasalissa 
ja ulkona, huom. lämmin pukeutumi-
nen. Materiaalimaksu 10 € sisältyy 
kurssihintaan. Aikuinen ilmoittau-
tuu, lapsen tiedot kysytään myö-
hemmin. Yhden aikuisen mukana 
yksi lapsi. 

1103184 EIPÄ PÖLLÖMPÄÄ
Opistotalo
la 10.00-14.00
3.3. ja 17.3.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla 
Kurssimaksu 34 € 
3.-6.-luokkalaisille, jotka haluaisivat 
oman viestinviejäpöllön. Kurssilla 
muovaillaan ja askarrellaan erilaisil-
la tekniikoilla pieniä ja isoja pöllöjä. 
Materiaalimaksu 15 € sisältyy kurssin 
hintaan. 

1103186 LASTEN TAIDE-
VIIKONLOPUT LAPISSA
Lapin kunnantalo 
la-su 11.00-15.00
10.-11.3. ja 24.-25.3
Jenny Vuorela
Kurssimaksu 28 € 
Tule muovailemaan, kaulimaan ja ra-
kentamaan savesta veistoksia sekä 
tekemään muutakin taidetta, mm. piir-
roksia ja maalauksia. Alakoululaisille. 
Omat eväät mukaan. Materiaalimak-
su noin 15 €, maksetaan opettajalle. 
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1103187 VALMENNUSKURSSI 
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE 
JÄSTILAPSILLE
Opistotalo, värikylpylä
ma-to 10.00-15.00
4.-7.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla 
Kurssimaksu 64 € 
Jos se olisi mahdollista, olisiko si-
nusta tylypahkalaiseksi? Nyt pääset 
kokeilemaan samoja oppiaineita, joita 
velholapsetkin opiskelevat, esim. tai-
kaeläinten hoitoa, loitsuja ja taikalie-
miä. Myös jästihuispaus, alruunoiden 
hoito ja ajankääntäjäharjoitukset kuu-
luvat ohjelmaan. 
Tämän valmennuskurssin käytyäsi 
olet aina valmiina, mikäli sinulle kirje 
Tylypahkasta joskus sattuisi saapu-
maan. Harry Potter -kirjoihin perustu-
valla 3.-6. -luokkalaisten lasten kesä-
kurssilla eläydytään velhomaailmaan 
kuvataiteen ja ilmaisutaidon keinoin. 
Materiaalimaksu 30 € sisältyy kurssi-
hintaan. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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DIGIKUVAUS JADIGIKUVAUS JA
KUVANKÄSITTELYKUVANKÄSITTELY  

Katso sivulta 16 luentosarja 
LUONTO JA TAIDE

1103196 VALOKUVATAAN
Opistotalo 
ke 17.00-20.00
10.1.-7.2. 
valokuvaaja Nils Nyman 
Kurssimaksu 28 € 
Juuri sopiva kurssi kameran hank-
kineille mutta soveltuu kertauksena 
muillekin. Opitaan käyttämään oman 
kameran eri toimintoja eri kuvausti-
lanteissa. Opiskelu tapahtuu lyhyi-
den teoriajaksojen ja eri kohteissa eri 
tyyppisten kuvaustehtävien avulla. 
Tutustu omaan kameraan käyttöop-
paan avulla ennen ensimmäistä ker-
taa. Tuo mukaan oma kamera ja sen 
käyttöopas. Jos sinulla on kameran 
jalusta ja irrallinen salamalaite, ota 
myös ne mukaan. 

1103198 STUDIOVALOKUVAUS 2
Kellariteatteri 
la-su 11.00-17.00
10.-11.3.
ammattivalokuvaaja Tiina Poimio
Kurssimaksu 28 € 
Tutustutaan studiosalaman käyttöön, 
tehdään helppoja harjoituksia ja va-
laisuja. Opitaan perusasioita studio-
kuvaamisesta. Vaatimuksena oma 
järjestelmäkamera. Tarkoitettu kame-
ran perustoiminnot hallitseville, joille 
studiokuvaus on vielä uusi asia. 

1103200 DIGIKUVAN KÄSITTELY 
PHOTOSHOPILLA
Opistotalo 
la 10.00-15.00
13.1.-3.2. 
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 44 € 
Photoshop CC on tämän hetken täy-
dellisin digikuvan säätöön ja käsitte-
lyyn kehitetty ohjelma, sekä harras-
tajien että ammattilaisten. Ohjelman 
voi hankkia Adoben nettisivuilta ni-
mellä Adobe Photoshop CC valoku-
vaajille kuukausi- tai vuosimaksulli-
sena. Kurssille voi osallistua ilman 
aikaisempaa kokemusta kuvankäsit-
telystä. Tuo mukanasi oma läppäri 
jossa ko. ohjelma on. Soveltuu myös 
vanhempien ohjelmaversioiden käyt-
täjille. Aloitetaan alkeista kuvien vir-
heiden korjaamisella, edeten kuva-
kollaasien yms. rakentamiseen. 

1103202 DIGIKUVAN SÄÄTÖ 
LIGHTROOM CC:llä
Opistotalo 
su 10.00-15.00
21.1.-4.2. 
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 40 € 
Lightroom Classic CC päivitetty ver-
sio on suosittu niin harrastajien kuin 
ammattilaisten käyttämä ohjelma. Se 
on kehitetty lähinnä Raw digikuvien 
säätöön ja hallintaan. Toimii myös 
jpg tiedostoilla. Ohjelman voi hankkia 
Adoben sivuilta Adobe Photoshop CC 
valokuvaajille. Aikaisemman version 
voi hankkia myös erillisenä nimellä 
Lightroom 6. Tuo kurssille oma läp-
päri jossa ko. ohjelma on. Aloitetaan 
alkeista. Tavoitteena valmis kuva ja 
toimiva kuva-arkisto. 
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3401053 PUHELIMELLA 
VALOKUVATAIDETTA
Opistotalo
la-su 12.00-17.00
10.-11.2. ja 17.-18.2.
valokuvaaja Teemu Laulajainen
Kurssimaksu 31 € 
Ota käyttöön koko älypuhelimesi ka-
pasiteetti ja luo uusia, hämmästyt-
täviä, jänniä, mielenkiintoisia kuvia, 
joita voi jakaa sosiaalisissa mediois-
sa, osallistua kilpailuihin tai vaikka 
tehdä oman näyttelyn. Opi näke-
mään taidetta arjessa, katsomaan 
valon suuntaa, hakemaan tehokkaita 
kuvakulmia ja käyttämään kameran 
ominaisuuksia yökuvauksessakin. 
Opi muokkaamaan kuvia useamman 
ohjelman yhdistelmällä, näkemään 
yksinkertaisessa sen kauneus, yhdis-
tämään kuvia ja luomaan vaikuttava 
lopputulos. 

VIDEOVIDEO
1103205 KOPTERIKAMERA 
KUVAUSVÄLINEENÄ
Opistotalo
ke 18.00-21.00
su 14.00-17.00
7.3. ja 18.3. 
autom.tekn.ins/ammattiopettaja 
Pasi Helminen
Kurssimaksu 19 € 
Alkeiskurssi edullisten kopterikame-
roiden hankintaan ja käyttöön. Tutus-
tutaan tarjolla olevaan laitekantaan 
ja saadaan vinkkejä mahdolliseen 
laitteen hankintaan. Niksejä kuvaami-
seen ja laitteiden hallintaan. Käsitel-
lään myös turvallisuusasiat, miten ja 
missä laitteita saa käyttää. Yli 12-vuo-
tiaille ja aikuisille. 
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OMPELU OMPELU 
1104004 OMPELEMISEN ILOA
Raumanmeren koulu 
ma 17.30-20.00
8.1.-26.3. 
vaatetusalan ammatinopettaja 
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 28 € 
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. 

1104010 KANSALLISPUVUN UUSI 
ELÄMÄ – korjataan tai tuunataan
Opistotalo 
ke 17.30-20.00
31.1.-21.3. 
historiallisten pukineiden 
valmistaja Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 28 € 
Muokataan ja tuunataan vanhoista, 
mahdollisesti pieneksi jääneistä tai 
huonokuntoisista kansallispuvun osis-
ta uutta tai korjataan puvut käyttökel-
poisiksi. Kurssin alussa perehdytään 
lyhyesti kansallispukuperinteeseen. 
Käydään läpi kurssilaisten pukuja ja 
materiaaleja ja suunnitellaan työ sen 
mukaan. Otetaan kansallispuvut käyt-
töön kaapin tai vintin perältä! Kuvia 

tuunatuista puvuista ja pukujen osis-
ta löydät netistä hakusanalla tuunaa 
mun perinne ja instagramista 
#tuunaamunperinne. Ompelun perus-
taidot hallitseville. Huom! Ei kokoon-
nu 21.2. eikä 28.2. 

1104011 SUJUVASTI 
SAUMURILLA
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
9.-11.2. 
KT, käsityötieteen lehtori 
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 28 € 
Opetellaan saumurin käyttöä ja tutus-
tutaan sen moniin mahdollisuuksiin 
ommellen joustavista kankaista pipo-
ja, muita asusteita tai yksinkertaisia 
vaatteita. Yksityiskohtien ompeluun 
käytetään myös tavallista ompelu-
konetta. Oman saumurin ja/tai ompe-
lukoneen voi ottaa mukaan. Tarvike-
luettelo kotisivulta ja toimistosta.

1104013 TUNIKOITA JOKA 
LÄHTÖÖN 
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
9.3. ja 16.-18.3. 
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 € 
Valmistetaan tunika yksinkertaisel-
la ja helpolla kaavalla, jota voidaan 
muokata oman mallin mukaan. Om-
pele persoonallinen tunika trikoosta ja 
harjoittele saumurin käyttöä. Ensim-
mäisellä kerralla suunnitellaan omaa 
työtä, keskustellaan materiaaleista ja 
piirretään kaavat. Tarvikeluettelo koti-
sivulta ja toimistosta.
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1104015 LASTEN VINTAGE-
MEKKO
Opistotalo 
ma 18.00-19.00
la-su 10.00-15.45
26.2. ja 3.-4.3. 
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 € 
Tutustutaan lasten pukeutumisen 
historiaan ja valmistetaan maalais-
romanttinen mekko (koot 56-116 
cm), johon jokainen voi yhdistää ha-
luamansa verran pitsiä ja röyhelöitä. 
Materiaalivalinnasta riippuen mekos-
ta voi tehdä arkeen tai juhlaan sopi-
van. Ensimmäisellä kerralla ma 26.2. 
suunnitellaan ja keskustellaan mate-
riaaleista. Kuvia aiheesta osoitteessa 
www.kangastellen.blogspot.com 

1104016 SOFTSHELL-HAALARI 
LAPSELLE
Opistotalo 
ma 18.00-19.00
la-su 10.00-15.45
12.3. ja 24.-25.3. 
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 € 
Ommellaan välikausihaalari (koot 68-
116 cm), joka on sopiva vaihtelevaan 
säähän ja on mukava lapsen pääl-
lä. Ensimmäisellä kerralla ma 12.3. 
suunnitellaan työtä ja sovitaan ma-
teriaalien tilauksesta. Materiaalit voi 
hankkia itse tai osallistua kimppatila-
ukseen. Kuvia aiheesta osoitteessa 
www.kangastellen.blogspot.com 
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1104017 LEMPIVAATE
Opistotalo
ti 10.00-12.30
la 10.00-16.30
6.-27.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala 
Kurssimaksu 28 € 
Ommellaan helppo lempivaate puu-
villa- tai pellavakankaasta. Pelkistet-
tyjä malleja, esim. paita, tunika, es-
sumekko, joita voi koristella kirjomalla 
käsin tai koneella tai applikoimalla. 
Asua voi täydentää esim. laukulla. 
Mahdollisuus ommella myös lapselle 
mekko. Ompele luottovaatteet jokai-
seen päivään. Ensimmäisellä kerralla 
suunnitellaan tehtävät työt. Mukaan 
muistiinpanovälineet. Kokoontuu 
myös la 24.3.

1104025 OMMELTU 
KEPPIHEVONEN
Opistotalo 
ma 18.00-19.00
la-su 10.00-15.45
22.1. ja 27.-28.1. 
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 € 
Ommellaan unelmien keppihevonen! 
Ensimmäisellä kerralla kokoonnutaan 
ma 22.1. klo 18.00-19.00 kuulemaan 
tarkemmin tarvittavista materiaaleis-
ta ja suunnittelemaan kepparia. Täl-
le kerralle voi ottaa lapsen mukaan 
suunnittelemaan. Materiaali voi olla 
uutta tai kierrätysmateriaalia. Hepalle 
on mahdollista valmistaa myös suit-
set. Kuvia aiheesta www.kangastel-
len.blogspot.com 

1104026 NUKKE OMIN KÄSIN
Opistotalo 
ti 18.00-20.30
23.1.-20.3. 
Hellevi Elo
Kurssimaksu 31 € 
Valmistetaan perinteiseen tapaan 
nukke, jolla on pää paperimassasta ja 
vartalo kankaasta. Nukkien mallit ovat 
vanhoja ja vähän uudempiakin, joista 
voi valita mieluisan. Tarvikemaksu 
noin 10 € ja nukkepaketti 20 € (mm. 
pää ja vartalomateriaalit). Ensimmäi-
sellä kerralla käydään yhdessä läpi 
tarvittavat välineet ja tarvikkeet. Jos 
olet ennen tehnyt nukkeja, ota omat 
välineet mukaan jo ensimmäisellä 
kerralla. Sopii hyvin vasta-alkajalle. 

1104027 NUKKE-KURSSI
Opistotalo 
pe 17.00-20.15
la-su 10.00-16.30
23.-25.3. ja 6.-8.4.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 41 € 
Tutustutaan antiikkinukkien ihmeel-
liseen maailmaan ja tehdään ikioma 
nukke. Voit valmistaa perinteisin me-
netelmin Martta-nuken, Heubach-
tehtaan luonnenuken tai leikittävän 
Sveitsin nuken. Opit hiomaan, pohjus-
tamaan ja maalaamaan nuken kasvot. 
Vartalo ommellaan kankaasta ja täyte-
tään tiiviiksi. Kurssilla saat paljon tietoa 
nukkien historiasta ja eri aikakausien 
vaatetuksesta. Materiaaleista ja työ-
välineiden käytöstä 23 € maksu. Nuk-
kepaketit alkaen 31 €. Kokoontumiset 
23.-25.3. ja 6.-8.4. Ilmoittautuminen 
9.3. mennessä materiaalitilausten 
vuoksi. Kurssilaisille lähetetään tietoa 
kurssista ja materiaaleista. Lisätietoja 
www.nukkekamari.fi  
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KÄSITYÖPÄIVÄT
Opistotalo
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 6 € 
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.

1104032 KÄSITYÖPÄIVÄ D
Opistotalo 
ma 22.1. klo 14.00-17.00 

1104033 KÄSITYÖPÄIVÄ E
Opistotalo 
ma 5.2. klo 14.00-17.00

1104034 KÄSITYÖPÄIVÄ F
Opistotalo 
ma 5.3. klo 14.00-17.00

1104035 KÄSITYÖPÄIVÄ G
Opistotalo 
ma klo 26.3. 14.00-17.00

KUDONTA KUDONTA 
1104044 KUDO KEVÄTMATTO
Opistotalo 
ke 18.00-20.30
la 10.00-15.45
18.4.-23.5. 
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 37 € 
Kudo kangaspuilla erilaisia mattoja, 
kuten esim. perinteistä räsymattoa 
tai modernimpaa paperinarumattoa. 
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan 
kudottavat työt kurssilaisten toiveiden 
mukaan. Tutustutaan myös erilaisiin 
kuteisiin, räsykuteen leikkaamiseen, 
käytettäviin sidoksiin ja viimeistelyta-
poihin. Kurssilaiset luovat ja rakenta-
vat loimet kangaspuihin yhteistyönä. 
Sen jälkeen kutominen jatkuu myös 
itsenäisesti ja mielellään myös ko-
koontumiskertojen välillä. Kokoontuu 
6 kertaa keskiviikkoisin sekä lauantai-
na 28.4. ja 5.5. 

KAHVILA TOVI
Opistotalossa, Aittakarinkatu 10

Avoinna opetusviikkojen aikana 
ma – to klo 16.00 –20.00.

Poikkea kahville, teelle ja herkuttelemaan.

Vitriineissä myytävänä taidetta ja käsitöitä.

Kahvilanhoitaja Ulla Ruohonen
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KIRJONTA JAKIRJONTA JA
TILKKUTYÖ TILKKUTYÖ 

1104061 TILKKUTYÖT
Opistotalo 
ti 10.00-12.30
16.1., 30.1., 13.2., 27.2.,13.3. ja 27.3.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 28 € 
Tilkkuillaan yhdessä! Ommellaan pe-
rinteisiä tilkkutöitä sisustus-, käyttö- 
ja koriste-esineiksi. Opitaan pieniä 
ompeluvinkkejä, uusia blokkimalleja 
sekä erilaisia tilkkutyömalleja. 

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimis-
toon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1104051 KIRJONTA
Vanha opisto
to 10.00-12.30, 18.1.-5.4.

NAHKATYÖ NAHKATYÖ 
1104071 NAHKALAUKKU
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la 12.00-17.00
su 11.00-17.00
2.-4.3. 
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 28 € 
Valmistetaan nahkalaukku käsin om-
pelemalla joko valmiita tai itse suun-
nittelemia kaavoja käyttäen. Voi tulla 
tekemään valmiiksi edellisiltä kurs-
seilta kesken jääneet työt. Perehdy-

tään nahan ominaisuuksiin ja perus-
työtapoihin. Materiaaleja voi ostaa 
opettajalta. Työkaluja saa lainaksi 3 
€:n korvausta vastaan. Materiaalikus-
tannukset alkaen noin 30 €. Kurssi ei 
sovellu hajuyliherkille. 

1104070 KALANNAHAN KASVI- 
JA RASVAPARKITUS
Opistotalo 
to 18.00-20.30
la 10.00-16.45
3.2. ja 8.2.-22.3. 
perinnenahkuri Liisa Mäki-Tanila
Kurssimaksu 34 € 
Valmistetaan kalannahkaa kahdella 
tavalla: kasvi- ja rasvaparkitsemalla 
sekä värjätään rasvaparkittuja nah-
koja. Kalannahasta myös ommellaan 
pieni tuote. Parkittu kalannahka on 
kestävää ja sopii hyvin erilaisten kä-
sitöiden materiaaliksi. Mukaan suoja-
essu ja kumihanskat. Kurssimateriaa-
leja saa ostaa ja työvälineitä lainata 
opettajalta, materiaalikustannukset 
noin 10-20 €. Mukaan voi tuoda myös 
omia raakamateriaaleja, esim. hauki, 
lohi, kirjolohi ja kuha soveltuvat hyvin 
työstettäviksi. Säilö tuoreet kalanna-
hat pakastamalla ja ota sulamaan 
kurssia edeltävänä iltana kylmään, 
vahvaan suolaveteen. Lisätietoja tar-
vittaessa opettajalta 040-5605650 tai 
yhteys@cuccula.fi . 

Tarkista sivulta 8 
avustukset

kurssimaksuihin.
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LANKATYÖLANKATYÖ
1104080 TEE ITTE -käsityöillat
Vanha opisto
ke 17.00-19.30
17.1., 31.1., 14.2., 28.2., 14.3. ja 28.3. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 6 € 
Tule tekemään käsitöitä hyvässä 
seurassa. Voit tarttua illan ohjattuun 
neule- tai virkkaustyöhön tai ottaa 
mukaasi oman käsityön. Tarkempi 
ohjelma iltojen aiheista ja tarvittavista 
materiaaleista kansalaisopiston toi-
mistosta, kotisivulta ja Facebookista. 
Voit ilmoittautua ja maksaa myös pai-
kan päällä.
 
1104086 MAKRAMEE JA 
PUNONTA
Lapin kunnantalo 
ti 18.00-20.30
23.1.-13.3. 
ohjaustoimen artenomi 
Marja Porkka
Kurssimaksu 31 € 
Makrameesolmeiluna valmistetaan 
seinätekstiili tai verho sekä koruja. 
Kierrätyshuovasta valmistetaan eri-
laisilla punonnoilla tyyny, kori tai kas-
si. Huovan pintaa voidaan koristella 
neulahuovutuksella tai kankaanpai-
nolla. Tarvikkeita voi ostaa opettajal-
ta, materiaalikustannukset noin 30 € 
(makramee) ja 10-30 € (huopatyöt). 
Ota mukaan sakset, mittanauha ja 
muistiinpanovälineet. 

1104088 NOVELLIKOUKKU
Kaupunginkirjasto 
ke 17.00-18.45
10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5.
Vapaa pääsy 
Novellikoukussa neulotaan tai virka-
taan ja kuunnellaan novelleja. Joka 
kerralla luetaan muutama novelli eri 
kirjailijoilta, mutta aikaa jätetään myös 
keskustelulle. Voit aloittaa tai jatkaa 
omaa käsityötä tai osallistua hyvänte-
keväisyyteen lahjoitettavien neule- tai 
virkkaustöiden tekoon. Paikan päällä 
on saatavilla käsityöohjeet ja lahjoi-
tuksena annettuja lankoja. Osallistu-
jat voivat myös itse tuoda mukanaan 
omaa villalankaa. Hyväntekeväisyys-
käsitöistä kertomassa ja opastamas-
sa käsityönopettaja Johanna Maijala. 
Kevään hyväntekeväisyyskäsityöstä 
tietoa myöhemmin. 

Katso sivulta 55 kurssi 
1104452 VIRKATAAN TÖLKKIEN 
KLIPSUISTA

Katso sivulta 17 
1104090 KÄSITYÖRISTEILY 
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE

Kotisivulta löydät mah dol-
lisen tarvikeluettelon 
kurssin kohdalta, Lisätietoa 
kurssista -linkin alta. 
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PITSINNYPLÄYS PITSINNYPLÄYS 
1104101 NYPLÄYSNEUVONTA C
Vanha opisto 
la 13.00-16.00
3.2. 
nypläyksen ohjaaja Maija Salonen
Kurssimaksu 6 € 
Onko nypläyksessä ongelmakohtia, 
joihin tarvitset apua? Onko pitsin 
aloittamisessa haasteita? Tarvitsetko 
apua pitsin kiinnittämisessä kankaa-
seen? Tule kysymään neuvoa ja saa-
maan apua sekä opetusta nypläyksen 
asioissa. Poikkea tai tule pidemmäksi 
aikaa. 

1104102 NYPLÄYSNEUVONTA D
Vanha opisto 
la 13.00-16.00
3.3. 
nypläyksen ohjaaja Maija Salonen
Kurssimaksu 6 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1104092 PITSINNYPLÄYS A
Vanha opisto
ke 10.00-12.30, 10.1.-4.4. 
  
1104094 PITSINNYPLÄYS C 
Lapin kunnantalo 
ke 18.00-20.30, 10.1.-4.4. 
  
1104095 PITSINNYPLÄYS D 
Syvärauman koulu
to 17.30-20.00, 11.1.-5.4.
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1104096 PITSINNYPLÄYS E 
Unajan koulu
to 17.30-20.00, 11.1.-5.4.

WWW.RAUMALACE.FI

Pitsinnypläyksen sivusto 
osoitteessa 
www.raumalace.fi . 
Voit käyttää sivustoa omatoi-
miseen opiskeluun tai nypläys-
kurssien oheismateriaaliksi. 

HUOVUTUS HUOVUTUS 
Huovutuskurssien materiaaleja 
voi ostaa opettajalta. Tarvikeluet-
telot kotisivulta ja toimistosta.

1104138 HUOVUTUKSEN 
PERUSTEKNIIKAT
Opistotalo
ma 17.15-20.30
26.2.-9.4. 
AmO Terhi Laitila 
Kurssimaksu 31 € 
Tutustutaan huovutuksen perustek-
niikoihin märkä- ja neulahuovutuk-
seen sekä erilaisiin huovutusvilloi-
hin ja nunotekniikaan. Valmistetaan 
liinoja, tyynyjä tai muita pieniä ko-
din sisustustekstiilejä yhdistämällä 
neulahuopalevyä ja huovutusvillaa 
tai huovutusvillaa ja puuvillaharsoa. 
Huovutetaan hattuja, tossuja, kintaita 
tai laukkuja ja opitaan kolmiulotteisen 
työn valmistaminen kaavan avulla. 
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimis-
tosta.

1104139 HUOVUTETAAN HUIVEJA 
JA PONCHOJA
Opistotalo 
la-su 9.30-16.00
17.-18.3. 
AmO Terhi Laitila 
Kurssimaksu 28 € 
Valmistetaan oman valinnan mukaan 
huiveja tai poncho yhdistämällä huo-
vutusvillaa neulahuopaan, silkkisifon-
kiin tai puuvillaharsoon eli opitaan nu-
notekniikka. Tarvikeluettelo kotisivulta 
ja toimistosta.

1104140 HUOVUTETAAN 
YHDESSÄ LAPSEN KANSSA
Opistotalo 
pe 17.00-20.15
la 9.30-13.45
6.-7.4. 
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 38 € 
Tutustutaan märkä- ja neulahuovu-
tukseen. Valmistetaan oman valinnan 
mukaan pieniä ja helppoja töitä esim. 
eläinhahmoja, suojapussi kännykälle 
tai tabletille tai taulu oman huoneen 
seinälle. Aikuinen ilmoittautuu, 
lapsen tiedot kysytään kurssilla. 
Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Yli 
4-vuotiaille. Tarvikeluettelo kotisivulta 
ja toimistosta. Kurssimaksu 19 € / hlö 
eli 38 €. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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VÄRJÄYS VÄRJÄYS 
1104162 KOKEILEVA 
KANKAANPAINO
Opistotalo 
la 10.00-14.15
3.2.
Seija Luovila
Kurssimaksu 13 € 
Kankaankuviointia erilaisin teknii-
koin: paklaustekniikka, lasipainantaa 
ja leimasinpainoa monipuolisesti. 
Spontaania, hauskaa ja helppoa kan-
kaankuviointia. Kuvioidaan kankaita 
esim. tilkkutöihin ja ompeluun. Kan-
kaanpainovärit ja valkoinen paino-
pohjakangas ostettavissa opettajalta. 
Materiaalimaksu käytön mukaan. Tar-
vikeluettelo kotisivulta ja toimistosta. 

KETJU- JAKETJU- JA
HOPEAKORU HOPEAKORU 

1104318 LENKKEJÄ JA HELMIÄ 
KETJUKORUPAJA C
Opistotalo
ke 10.00-12.30
17.1.-28.3. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 34 € 
Punotaan ketjuja vanhalla käsityö-
menetelmällä erilaisista langoista 
hopeasta tompakkiin. Tehdään haas-
tavampia malleja ja lisätään niihin 
erilaisia helmiä sekä riipuksia. Kokeil-
laan myös värjättyjä valmiita lenkkejä, 
jotka antavat koruille erilaisen ilmeen. 
Työvälineet ovat opistolla ja opettajal-
ta voi ostaa lankoja ja lukkoja. Työvä-
linemaksu 3 €. 

1104320 LENKKEJÄ JA HELMIÄ 
KETJUKORUPAJA D
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
3.-4.3. 
posliinimaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 € 
Punotaan monenlaisista langoista 
ketjuja, joihin voidaan lisätä helmiä, 
kiviä ja riipuksia omien mieltymysten 
mukaan. Lankoina käytetään kaiken-
laisia korulankoja hopeasta tompak-
kiin. Työvälineitä on kurssipaikalla ja 
opettajalta voi ostaa lankoja ja lukko-
ja. Työvälinemaksu 3 €. 

Kotisivulta löydät mah dol-
lisen tarvikeluettelon 
kurssin kohdalta, Lisätietoa 
kurssista -linkin alta. 
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1104322 KETJUKORUPUNONNAN 
ALKEET B
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
27.-28.1. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 € 
Tutustutaan vanhalla käsityömene-
telmällä punottaviin ketjukoruihin. 
Korulangoista veivataan jousia, jotka 
sahataan lenkeiksi. Niistä punotaan 
erilaisia ranne-, kaula- ja nilkkaketju-
ja, korvakoruja ja solmionpidikkeitä. 
Aloitetaan helposta muinaisketjusta 
ja edetään haastavampiin malleihin. 
Metallintyöstövälineitä on käytettävis-
sä kurssipaikalla ja opettajalta voi os-
taa erilaisia lankoja ja lukkoja. Kurssi 
sopii sekä miehille että naisille. Työ-
välinemaksu 3 €. 

1104324 KETJUKORUPUNONNAN 
JATKO B
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
10.-11.2. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 € 
Tutustutaan monenlaisiin haasta-
vampiin ketjumalleihin. Muunnellaan 
ketjumalleja käyttämällä erilaisia ku-
vioituja ja värillisiä lankoja. Ketjuihin 
voi lisätä myös helmiä tai riipuksia. 
Työvälineitä on kurssipaikalla. Lan-
koja ja lukkoja voi ostaa opettajalta 
tai hankkia itse alan liikkeistä. Työvä-
linemaksu 3 €. 
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1104326 HOPEAKORUKURSSI
Opistotalo 
la-su 10.00-16.30
17.-18.2. 
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, 
kuten kivisarjan tekoa, kiven istutus-
ta, vaativampia juotostöitä opettajan 
esimerkeistä ja/tai omien suunnitel-
mien mukaan. Opettajalta saa ostaa 
hopeaa ja jonkun verran kiviä ym. 
Kurssipaikalla on tarvittavat työkalut, 
myös omia työkaluja ja materiaaleja 
voi ottaa mukaan. Työvälinemaksu 
5 €, materiaalimaksu käytön mukaan. 

1104330 HOPEALUSIKASTA 
KORU B
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
3.-4.3. 
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. 

1104332 HOPEALUSIKASTA 
KORU C
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
10.-11.3. 
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 € 
Sisältö sama kuin edellä. 

Rauman kansalaisopiston 
opettajien ja henkilökunnan 

 
TAIDETTA JA KÄSITÖITÄ 

 

3.1.-19.1.2018 
 
 

       
   

             
 
 
 

Rauman pääkirjaston aulassa 
ma-to 9-19, pe 9-17, la 11-15 

Alfredinkatu 1 
 

Avajaiset 3.1.2018 klo 15-16 
 

Julisteen teokset: Eija Hietanen, Seppo Hannula, Soile Kujala, Mari Zabyshnyi, Leena Haapio-Lehti   Juliste: Kirsi Kuusisto 



51

TEKNINEN TYÖ JA TEKNINEN TYÖ JA 
PUUTYÖ PUUTYÖ 

1104355 PIENPUUTYÖ 2
Opistotalo 
to 17.00-19.30
11.1.-12.4. 
KM, teknisen työn opettaja 
Joonas Mäkinen 
Kurssimaksu 30 € 
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. 

1104384 PIENKONEIDEN HUOLTO 
JA KUNNOSSAPITO
WinNova, Satamakatu 19 
ke 18.00-20.30
21.3.-4.4. 
autom.tekn.ins/ammattiopettaja 
Pasi Helminen
Kurssimaksu 19 € 
Oletko kiinnostunut pienkoneiden 
huollosta? Haluaisitko että ruohon-
leikkurisi ei täristä ja moottorisahasi 
käynnistyy ja puree hyvin puuhun? 
Korjaamme ja huollamme polttomoot-
torikäyttöisiä pienkoneita kuten ruo-
hotrimmerit, ruohonleikkurit, sahat, 
jyrsimet jne., myös pienet perämoot-
torit. Omia laitteita voi tuoda paikalle 
tai tulla tutustumaan erilaisiin konei-
siin ja laitteisiin. 

1104385 POLKUPYÖRÄN 
KEVÄTHUOLTO
WinNova, Satamakatu 19 
ke 18.00-20.30
18.-25.4. 
autom.tekn.ins/ammattiopettaja 
Pasi Helminen
Kurssimaksu 13 € 
Kiva olisi pyörällä mennä, mutta ren-
kaat eivät pidä ilmaa ja ketjut kitise-
vät, vaijerit ja jarrut toimivat kehnosti. 
Tule oppimaan jokakodin perusnik-
sit polkupyörän kunnon ylläpitoon. 
Mukavaksi harrasteeksi tai arkiseen 
apuun. 

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimis-
toon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1104368 TEKNINEN TYÖ B
WinNova, Satamakatu 19
to 17.30-20.45, 11.1.-12.4. 
  

Kotisivulta löydät mah dol-
lisen tarvikeluettelon 
kurssin kohdalta, Lisätietoa 
kurssista -linkin alta. 



52

VERHOILU JAVERHOILU JA
ENTISÖINTIENTISÖINTI  

1104393 VERHOILU: 
PERINTEINEN JA TEOLLINEN 
HUONEKALUVERHOILU 
Opistotalo 
ma-to 10.00-16.00
19.-22.2. 
verhoilijamestari (AMK) 
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-
lutyö mukaasi jo ensimmäisenä kurs-
sipäivänä. 

1104397 HUONEKALUJEN 
ENTISÖINTI JA VANHAT 
MAALAUSTEKNIIKAT
Nuorten työpaja 
ti 18.00-20.30
16.1.-10.4. 
koristemaalari Erja Koski ja 
puualan artenomi Ari Ruusuranta 
Kurssimaksu 30 € 
Huonekalujen entisöintiä ja vanhoja 
maalaustekniikoita: puutyöt ja pinta-
käsittely, ootraus, marmorointi ja ko-
ristemaalaus. Mukaan sellainen työ, 
jonka itse jaksat kantaa. 

LASITYÖ LASITYÖ 
1104285 LASITAIDETTA 
PUUTARHAAN
Opistotalo 
la-su 9.00-16.00
17.-18.2. 
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 € 
Tule tekemään uunisulatustekniikalla 
lasitaidetta puutarhaan, parvekkeel-
le tai terassille ym. Työt kiinnitetään 
esim. raudoitusverkkoon, jonka voi 
ripustaa roikkumaan, painaa maa-
han pystyyn tai sitoa pajukeppiin tai 
metallipuikkoon. Työt ovat talvenkes-
täviä. Ota mukaasi muistiinpanovä-
lineet, lyijykynä, musta vedenpitävä 
ohutkärkinen tussi, sakset ja viivain. 
Työkalumaksu 6 €, sulatusmaksu 
työn koon mukaan. Lisätietoa opetta-
jalta puh. 050 559 0056. Tervetuloa 
uudet ja aiemmin opiskelleet. Ilmoit-
taudu viimeistään 12.2. materiaali-
en hankinnan takia. 

Tarkista sivulta 8 
avustukset

kurssimaksuihin.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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TAITOKURSSIT TAITOKURSSIT 
1104440 KAHVIPUSSIN 
UUSIOKÄYTTÖÄ C
Opistotalo 
su 10.00-14.00
21.1., 11.2., 11.3. ja 25.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 € 
Opetellaan valmistamaan kahvipus-
seista erilaisia käyttöesineitä esim. 
ostoslaukku, iltalaukku, pannun-
alusia, foliovuoanpäällisiä, kulhoja, 
himmeli tai koruja. Tekniikat: ruutupu-
nonta, vinopunonta, suorapunonta, 
vahvennettu hakaketju, 3D origami 
ja erilaiset taittelut pannunalusiin. 
Opettaja tehnyt kirjat Kahvipussin 
uusi ulottuvuus ja Kahvipussin toinen 
ulottuvuus. 

1104441 KAHVIPUSSIN 
UUSIOKÄYTTÖÄ D
Opistotalo 
su 15.00-19.00
21.1., 11.2., 11.3. ja 25.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 € 
Sisältö sama kuin edellä. 



54

1104443 OMA KIRJA – 
ART JOURNAL
Opistotalo
la-su 11.00-14.15
3.2. ja 10.-11.2. 
Hellevi Elo
Kurssimaksu 24 € 
Haluatko tallentaa matkan muistot, 
mummon reseptit tai suvun joulu-
perinteet? Tule repimään, leikkaa-
maan ja askartelemaan oma kirjasi. 
Vanhasta kirjasta poistetaan sivuja, 
siihen lisätään papereita, kuvia, teks-
tejä, ideoita, muistoja. Ensimmäisellä 
kerralla tarvitset mukaan vain vanhan 
kirjan (saa myös opettajalta) viivoitti-
men, sakset, liimaa ja kaksipuoleista 
teippiä. Tarvikemaksu 5 € maksetaan 
opettajalle. 

1104445 KIRJANSIDONTA
Opistotalo 
ti 17.30-20.45
13.2.-27.3. 
kuvataiteilija (AMK), taidegraafi kko 
Meri Pauniaho
Kurssimaksu 31 € 
Opetellaan sitomaan käsin uusia kir-
joja tai pieniä albumeja. Tarpeen mu-
kaan voidaan opetella myös pape-
rintekoa tai erilaisia tapoja koristella 
kansia. Tarvikeluettelo kotisivulta ja 
toimistosta. 

1104447 HURMAAVIA 
HELMITÖITÄ
Opistotalo 
ke 18.00-20.30
28.2.-28.3. 
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 24 € 
Valmista erilaisia helppoja ja vaati-
vampia helmikoruja kaikenlaisista 
helmistä taitojesi ja toiveidesi mu-
kaan. Voit tehdä myös pääsiäiseksi 
pupuja ja munia. Samalla opit hel-
mitöiden perusteita ja monenlaisia 
niksejä. Voit myös korjata koruja tai 
hyödyntää niiden materiaaleja. Hel-
miä yms. tarvikkeita voi ostaa myös 
opettajalta. 

1104448 MUNANKUORIMOSAIIKKI
Opistotalo
to 17.30-20.45
1.-8.3. 
Seija Paavola
Kurssimaksu 19 € 
Tule kokeilemaan monien mahdol-
lisuuksien munankuorimosaiikkia! 
Tehdään koruja, kortteja ja tauluja, 
koristellaan rasioita ja kehyksiä. Uu-
denlainen tapa koristella myös pää-
siäismunia. Tekotavat vaihtelevat 
helposta vähän vaativampaan. Kurssi 
sopii aloittelijoille ja aikaisemmin ai-
heeseen perehtyneille. Malleja töistä 
näet Opistotalon 3. kerroksen vitrii-
neissä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja 
toimistosta. 

Kotisivulta löydät mah dol-
lisen tarvikeluettelon 
kurssin kohdalta, Lisätietoa 
kurssista -linkin alta. 
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1104450 TRAVELER’S 
NOTEBOOK
Opistotalo 
la-su 10.00-14.15
3.-4.3. ja 10.-11.3.
Hellevi Elo
Kurssimaksu 28 € 
Traveler’s notebook on nahkakansien 
sisällä oleva vihkokokoelma. Kurssil-
la valmistetaan nahkakannet sisä-
taskuineen neljälle tai useammalle 
viholle. Vihot tehdään itse erilaisista 
papereista ja ne voivat olla eri käyt-
tötarkoituksiin, esim. käsityöasiat, lii-
kunnan seuraaminen, kalenteri, bud-
jetti, matkapäiväkirja tai mikä tahansa 
itseä kiinnostava asia. Ensimmäisenä 
viikonloppuna ommellaan kannet ja 
toisena viikonloppuna valmistetaan 
vihot. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toi-
mistosta. 

1104452 VIRKATAAN TÖLKKIEN 
KLIPSUISTA
Vanha opisto 
pe 17.00-20.00
la 10.00-15.00
su 10.00-14.15
9.-10.3. ja 25.3
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala
Kurssimaksu 24 € 
Tölkkien avausklipsut hyötykäyttöön. 
Opitaan erilaisia tapoja yhdistää klip-
suja virkkaamalla. Voit valmistaa kuk-
karon, korun tai laukun. Tarkoitettu 
aloittelijoille ja myös enemmän har-
rastaneille. Tarvikeluettelo kotisivulta 
ja toimistosta. 

1104464 RISUTÖITÄ
Opistotalo 
ke 18.00-21.00
14.3. 
KM Jaana Siivonen 
Kurssimaksu 13 € 
Tutustutaan koivunrisutöiden teke-
miseen ja opetellaan helppoja teknii-
koita, joilla pääsee risutöiden alkuun. 
Tehdään erilaisia töitä, esim. tähtiä, 
poroja, sydämiä, enkeleitä ja tonttuja 
kotiin ja puutarhaan. Tarvikeluettelo 
kotisivulta ja toimistosta. 

1104468 PIENIÄ BETONITÖITÄ
Opistotalo 
ke ja pe 18.00-21.00
la 9.00-14.00
16.-17.3. ja 21.3. 
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 24 € 
Valetaan esimerkiksi pieniä be-
tonilaattoja, ruukkuja, kynttilänjalko-
ja ja koristeita. Muotteina käytetään 
valmiita muoviastioita tai tehdään 
muotit itse. Töihin on mahdollista yh-
distää mosaiikkipintaa. Materiaalina 
käytetään hienoa rakennusbetonia ja 
erilaisia mosaiikkilaattoja ja kaakelin 
paloja. Kurssilla työskennellään osit-
tain ulkona. Perjantaina ja lauantaina 
tehdään muotteja ja valetaan työt. 
Keskiviikkona kuivuneet työt otetaan 
yhdessä pois muoteista. Tarvikeluet-
telo kotisivulta ja toimistosta. 
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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 osallis-
tuja tutustuu etukäteen 6-portaiseen 
taitotasoasteikkoon (löytyy Opetus-
hallituksen 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- tai kan-
sa- ja oppikoulun oppimäärän suorit-
taneille. 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 taso testiä ei ole mahdollis-
ta 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 www.oph.fi /kielitutkinnot/

YKI – YLEISET KIELITUTKINNOTYKI – YLEISET KIELITUTKINNOT
Tutkinto on lauantaina klo 9.30-14.00, 
suomi ja klo 10.00-14.00 muut kielet 
Hj. Nortamon peruskoulussa, 
Nummenvahe 5.

Ilmoittautua voit täyttämällä il-
moittautumislomakkeen ja lähet-
tämällä sen opiston toimistoon 
Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma tai 
kansalaisopisto@rauma.fi . Ilmoittau-
tumislomakkeen löydät Oph:n tai 
kansalaisopiston kotisivulta.
Jos et voi osallistua, peru paikkasi. 
Perumatta jättämisestä perimme 50 €.

Opetushallituksen sivuilla www.
oph.fi  ovat kielitutkintopäivät ja il-
moittautumisajat. 

Opiston kotisivulta www.rauma.
fi /kansalaisopisto/ näet Rauman 
kansalaisopistossa järjestettävät 
tutkinnot. 
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SUOMI SUOMI 
1201000 RAUMAN GIÄLEN 
LAUANTAI-ILTAPÄIVÄT
Opistotalo 
la 13.00-16.15
27.1. ja 3.3. 
Ossi Paavola ja Markku Toivonen
Kurssimaksu 19 € 
Suomen murteista lyhintä on Rauman 
murre – vai onko se kieli? Miksi siitä 
sellainen tuli? Onko se syntyjään lys-
tikäs, vai tekikö kirjailija Hj. Nortamo 
siitä sellaisen? Monilla on kysymyk-
siä mielessä rauman kielen sanoihin 
ja sanomisiin liittyen, niinpä rauman 
giälen lauantai-iltapäivinä kaikki ha-
lukkaat pääsevät ääneen, niin nuoret 
kuin varttuneet, ja keskustelemme 
yhdessä kotokielemme kommerven-
keistä ja kuulemme nortamolaista 
tekstiä, otteen jopa itsensä Hj. Norta-
mon lausumana. 

1201004 SUOMEA SUOMEKSI 1D - 
FINNISH IN FINNISH 1D
Opistotalo
ti 18.30-20.00
16.1.-3.4. 
KK Pilvi Kauppi
Kurssimaksu 10 € 
Opiskellaan suomen kielen alkeita. 
Keskitytään sanaston, ääntämyksen 
ja kommunikaation harjoitteluun. Ai-
heina ovat mm. tervehdykset, itsestä 
kertominen, numerot, perhe ja asumi-
nen. Opetuskielenä on suomi. Oppi-
kirjana Suomen mestari 1 (oma sa-
nakirja on hyvä olla). Tavoitetaitotaso 
A1. Ilmoittaudu suoraan opettajalle 
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. 

1201005 SUOMEA SUOMEKSI 1E - 
FINNISH IN FINNISH 1E
Opistotalo
to 19.10-20.40
18.1.-5.4. 
Samuli Veteläsuo
Kurssimaksu 10 € 
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alussa. 
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu. 
See the course 1201004. Please en-
roll during the fi rst lessons directly 
to the teacher. 

KIELIKURSSIEN 
TASOKUVAUKSET 
ovat koko lukuvuoden 
opinto-oppaassa
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1201006 SUOMEA SUOMEKSI 
ILTAPÄIVÄLLÄ 1 - BEGINNERS’ 
AFTERNOON FINNISH IN FINNISH
Opistotalo
ma ja ti 13.30-15.00
15.1.-15.5. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 20 € 
Opiskellaan suomen kielen alkeita 
suomeksi kahtena iltapäivänä viikos-
sa. Keskitytään sanaston, ääntämyk-
sen ja kommunikaation harjoitteluun. 
Aiheina ovat mm. tervehdykset, itses-
tä kertominen, numerot, perhe ja asu-
minen. Oppikirjana Suomen mestari 
1 (oma sanakirja on hyvä olla). Tavoi-
tetaitotaso A1. Ilmoittaudu suoraan 
opettajalle kurssin alussa. Ope-
tushallituksen tukema, kurssimaksu 
alennettu. 
This elementary Finnish in Finnish 
course will be held twice a week in the 
afternoon. You will learn pronunciati-
on, vocabulary and basic grammar 
while getting to know Finnish culture 
and habits. Topics are e.g. greetings, 
introducing oneself, numbers, family 
and living. Study material Suomen 
mestari 1. You also need a dictionary. 
Please enroll during the fi rst les-
sons directly to the teacher. 

1201022 SUOMEA SUOMEKSI 2A - 
FINNISH IN FINNISH 2A
Opistotalo
ti 18.00-19.30
16.1.-24.4. 
FM Maarit Lehtola
Kurssimaksu 15 € 
Jatkoa Suomea suomeksi 1 -kurssil-
le, mutta sopii myös aivan alkeisiin 
tutustuneille. Opit lisää ääntämistä, 
sanastoa ja kielioppia. Opetuskielenä 
on suomi. Oppikirjana Suomen mes-
tari 1 kappaleesta 4 (oma sanakirja 
on hyvä olla). Tavoitetaitotaso A1. 
Ilmoittaudu suoraan opettajalle 
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 from chapter 4. 
You also need a dictionary. A1 Please 
enroll during the fi rst lessons di-
rectly to the teacher. 

1201023 SUOMEA SUOMEKSI 2B - 
FINNISH IN FINNISH 2B
Opistotalo
ti 19.30-21.00
16.1.-24.4. 
FM Maarit Lehtola
Kurssimaksu 15 € 
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alussa. 
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu. 
See the course 1201022. Please en-
roll during the fi rst lessons directly 
to the teacher. 
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1201032 SUOMEA SUOMEKSI 3 - 
FINNISH IN FINNISH 3
Opistotalo
ma 18.00-19.30
15.1.-23.4. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 € 
Jatkoa Suomea suomeksi 2 -kurssille, 
mutta sopii myös alkeisiin tutustuneil-
le. Opit lisää ääntämistä, sanastoa ja 
kielioppia. Opetuskielenä on suomi. 
Oppikirjana Suomen mestari 1 kap-
paleesta 6 (oma sanakirja on hyvä 
olla). Tavoitetaitotaso A1. Ilmoittau-
du suoraan opettajalle kurssin 
alussa. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu. 
This course is a sequel to the basic 
Finnish course Finnish 2, but it is 
suitable also for those language lear-
ners who already know some basic 
Finnish. You will learn more about 
pronunciation, vocabulary and gram-
mar. Course book: Suomen mestari 
1 from chapter 6. Teaching in Finnish 
(supportive language is English). You 
also need a dictionary. A1-A2 Please 
enroll during the fi rst lessons di-
rectly to the teacher. 
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1201042 SUOMEN 
JATKOKURSSI 1
Opistotalo
ti 17.30-19.00
16.1.-24.4. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 € 
Jatkoa Suomea suomeksi 3 -kurssille, 
mutta sopii myös alkeisiin tutustuneil-
le. Opit lisää ääntämistä, sanastoa ja 
kielioppia. Opetuskielenä on suomi. 
Oppikirjana Suomen mestari 1 kap-
paleesta 8 (oma sanakirja on hyvä 
olla). Tavoitetaitotaso A1. Ilmoittau-
du suoraan opettajalle kurssin 
alussa. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu. 
This course is a sequel to the basic 
Finnish course Finnish 2, but it is 
suitable also for those language lear-
ners who already know some basic 
Finnish. You will learn more about 
pronunciation, vocabulary and gram-
mar. Course book: Suomen mestari 
1 from chapter 8.Teaching in Finnish 
(supportive language is English). You 
also need a dictionary. A1-A2 Please 
enroll during the fi rst lessons di-
rectly to the teacher.

1201052 SUOMEN 
JATKOKURSSI 3
Opistotalo
ti 19.10-20.40
16.1.-24.4. 
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 € 
Tarkoitettu sinulle, joka osaat suomea 
jo hiukan, mutta haluat oppia lisää 
kielioppia, sanastoa ja puhumista. 
Kurssilla on monipuolisesti puhehar-
joituksia eri aihepiireistä. Oppikirjana 
Suomen mestari 2 kappaleesta 7. 
Taitotaso A2.1 Ilmoittaudu suoraan 
opettajalle kurssin alussa. Ope-
tushallituksen tukema, kurssimaksu 
alennettu. 

1201062 SUOMEN 
JATKOKURSSI 5
Opistotalo
to 17.30-19.00
18.1.-5.4. 
Samuli Veteläsuo
Kurssimaksu 10 € 
Osaat suomea jo jonkin verran, mut-
ta haluat oppia lisää puhuttua ja kir-
joitettua kieltä. Oppikirjana Suomen 
mestari 4. Taitotaso B1 Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alus-
sa. Opetushallituksen tukema, kurs-
simaksu alennettu. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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RUOTSI RUOTSI 
Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1202021 RUOTSIN JATKOKURSSI
Opistotalo
ma 17.00-18.30, 8.1.-26.3. 

1202101 LÄTT PRAT 
PÅ SVENSKA 
Opistotalo 
to 11.30-13.00, 11.1.-5.4. 

ENGLANTIENGLANTI  
1203020 ENGLANNIN ÄÄNTEET 
HALTUUN
Opistotalo 
to-pe 17.30-20.00
12.-13.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 13 € 
Tuntuuko englannin kieli ylivoimaisel-
ta ääntää oikein? Tule mukaan inten-
siivikurssille kahtena päivänä, jolloin 
pureudumme englannin ääntämisen 
ongelmakohtiin: meille vieraisiin ään-
teisiin, sekaannusta aiheuttaviin lau-
sumistapoihin, puhumisen selkeyteen 
ja sujuvuuteen. Oppimateriaalina 
opettajan monisteet. 

1203065 LIVING ENGLISH 
Vanha opisto 
ti-to 9.30-14.00
15.-17.5. 
B.A. Beverley Griffi ths
Kurssimaksu 24 € 
Elvytä ja syvennä englannin kie-
len taitojasi mukavassa ja rennossa 
tunnelmassa mini-intensiivikurssilla. 
Puhutaan, hengitetään ja syödään 
englannin kieltä käyttäen! Opitaan 
pärjäämään jokapäiväisissä käytän-
nön tilanteissa. Pohjatiedoiksi sopivat 
aktiiviset perus- tai keskikoulun tai lu-
kion lyhyen englannin tiedot. Opetus 
englanniksi, mutta opettaja puhuu 
myös suomea. Lounas kaupungilla 
omalla kustannuksella. A2-B1 

1203086 REFRESH YOUR 
ENGLISH WITH BEVERLEY 2
Vanha opisto 
Mon 18.30-20.00
15.1.-26.3. 
B.A. Beverley Griffi ths
Course fee 26 € 
The refresher course helps you com-
municate on day-to-day topics, deve-
lop your fl uency, extend your vocabu-
lary and improve your pronunciation 
in a fun, relaxed atmosphere. This 
course is taught in British English. 
B1-B2 Enrolment starts 3 January 
at 6 pm. 
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1203115 US vs UK ENGLISH - 
SPANNING THE POND: WE 
SPEAK THE SAME LANGUAGE, 
RIGHT?!
Opistotalo 
Sat 10.00-13.15
10.2. 
B.A. Beverley Griffi ths
Course fee 13 € 
In this fun, 4-hour session we will hear 
and practise some similarities and dif-
ferences between American and Bri-
tish English pronunciation, and learn 
some everyday phrases unique to 
the languages on both sides of “The 
Pond”. Enrolment starts 3 January 
at 6 pm.

1203116 INTERCULTURAL 
AWARENESS MINI-COURSE
Opistotalo 
Sat 10.00-13.15
17.3. 
B.A. Beverley Griffi ths
Course fee 13 € 
This mini-course is for everyone inte-
rested in different cultures and their 
customs. During the course we will be 
discussing e.g. intercultural etiquette, 
our own intercultural experiences, 
and participants will have the oppor-
tunity to take part in their own multi-
cultural situation. Enrolment starts 3 
January at 6 pm.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1203011 ENGLANTI, PERUS 1A 
Opistotalo
ke 17.00-18.30, 10.1.-4.4.

1203012 ENGLANTI, PERUS 1B
Opistotalo
ma 10.00-11.30, 8.1.-26.3. 

1203015 ENGLANTI, PERUS 2
Opistotalo
ma 19.10-20.40, 8.1.-26.3. 

1203031 ENGLANTI, PERUS 3A 
Opistotalo
ke 9.30-11.00, 10.1.-4.4. 

1203032 ENGLANTI, PERUS 3B
Opistotalo
ma 16.45-18.15, 8.1.-26.3. 

1203061 PAT & POLLY, 
PASSPORT TO FINLAND 2
Pyynpään koulu 
ke 17.30-19.00, 10.1.-4.4. 

1203071 PAT & POLLY, 
FIVE YEARS ON
Opistotalo
ma 17.30-19.00, 8.1.-26.3. 

1203075 ENGLANNIN KERTAUS 
JA TÄYDENNYS 1
Kaupunginkirjasto 
ti 9.45-11.15, 9.1.-3.4.
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1203080 ENGLANNIN KERTAUS 
JA TÄYDENNYS 2A
Opistotalo
ma 16.30-18.00, 8.1.-26.3. 

1203081 ENGLANNIN KERTAUS 
JA TÄYDENNYS 2B
Kaupunginkirjasto 
to 11.30-13.00, 11.1.-5.4. 

1203101 SENIOR WEDNESDAY 
CLUB
Opistotalo
ke 11.15-12.45, 10.1.-4.4. 

1203110 ADVANCED ENGLISH 
CHALLENGE MONDAYS 
Vanha opisto 
ma 17.00-18.30, 8.1.-26.3. 

Kevätnäyttelyt 2018
7.–8.4. Kodisjoen koulussa, 
Kodisjoentie 1432
la 7.4. klo 10.00-16.00
su 8.4. klo 11.00-17.00

7.–8.4. Lapin kunnantalossa, 
Kivisillantie 6
la 7.4. klo 10.00-16.00
su 8.4. klo 11.00-17.00

13.–15.4. Opistotalossa, 
Aittakarinkatu 10 
pe 13.4. klo 10.00-18.00
la 14.4. klo 10.00-16.00
su 15.4. klo 11.00-17.00



64

SAKSASAKSA  
1204102 DEUTSCH MACHT 
SPASS!
Opistotalo 
ke 17.00-18.30
28.2.-18.4. 
Erika Sürth-Keller
Kurssimaksu 20 € 
Herzlich willkommen zu der Deutsch-
macht-Spass-Gruppe. Hier kön-
nen Sie in einer ausgelassenen At-
mosphäre und Gesellschaft plaudern 
und diskutieren! Es werden aktuelle 
und zeitlose Themen besprochen, 
mal ein Spielchen gespielt und auch 
viel gelacht! Hauptsache, jeder 
kommt mal zu Wort. Fehler unbedingt 
erlaubt! 
Tervetuloa turisemaan ajankohtai-
suuksista ja ajattomuuksista, aktivoi-
maan ja laajentamaan sanavarastoa 
ja puhumaan saksaa. Leppoisassa 
ilmapiirissä eivät kielioppivirheet hait-
taa! B1-B2 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1204031 SAKSA 3
Opistotalo
ke 18.45-20.15, 10.1.-4.4.

1204051 JUTELLAAN SAKSAKSI
Opistotalo 
to 9.30-11.00, 11.1.-5.4. 

RANSKARANSKA  
1205111 A CHAQUE JOUR SON 
HISTOIRE
Opistotalo 
ma 17.00-18.30
15.1.-12.2. 
Oksana Pasquier
Kurssimaksu 19 € 
Cet hiver nous vous attendons nom-
breux pour des moments conviviaux 
à l’atelier “À chaque jour son histoire”. 
Vous pouvez échanger des idées et 
exposer votre point de vue sur le su-
jet choisi. Ne ratez pas cette occasi-
on de faire des rencontres et surtout 
d’enrichir vos connaissances. À très 
bientôt! B1-B2

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1205021 RANSKA 2
Opistotalo
to 16.30-18.00, 11.1.-5.4. 

1205101 FRANÇAIS ACTIF EN 
GROUPE
Opistotalo
ke 17.30-19.00, 10.1.-4.4. 
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VENÄJÄ VENÄJÄ 
1206052 LIIKEVENÄJÄÄ
Opistotalo
la 10.00-13.30
3.3. ja 10.3. 
oikeustradenomi Maarit Nieminen
Kurssimaksu 19 € 
Perehdytään liike-elämän sanastoon 
ja kirjeenvaihtoon. Hankitaan tietoa 
venäläisestä liiketoimintakulttuurista 
ja perehdytään viennin aloittamiseen 
Venäjälle. Sopii kaikille venäjänkau-
pasta kiinnostuneille ja mielellään 
venäjän alkeet osaaville. Kurssille 
voi tulla myös ilman kielen ennak-
ko-osaamista, jolloin tavoitteena on 
opetella kurssin aikana venäjän aak-
koset. Oppimateriaalina opettajan ja-
kama materiaali. A1-A2 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1206001 VENÄJÄN ALKEET
Opistotalo
ma 17.30-19.00, 8.1.-26.3. 

1206031 VENÄJÄ 3
Pyynpään koulu 
ma 19.10-20.40, 8.1.-26.3. 

ESPANJAESPANJA
Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1207001 ESPANJA 1A
Opistotalo
ma 18.30-20.00, 8.1.-26.3. 

1207002 ESPANJA 1B
Opistotalo
ke 15.45-17.15, 10.1.-4.4. 

1207022 ESPANJA 2B
Opistotalo
ke 9.15-10.45, 10.1.-4.4. 

1207031 ESPANJA 3A
Opistotalo
to 11.00-12.30, 11.1.-5.4. 

1207061 ESPANJA 6
Kaupunginkirjasto 
ti 13.30-15.00, 9.1.-3.4. 

1207081 ESPANJA 8
Kaupunginkirjasto 
ti 11.30-13.00, 9.1.-3.4. 

1207101 ACTIVA TU ESPAÑOL 
CON CAMILO
Opistotalo
ti 17.45-19.15, 9.1.-3.4.
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ITALIA ITALIA 
1208041 ITALIA 4
Opistotalo
to 19.00-20.30
11.1.-29.3. 
KM, HuK Leena Ohtonen
Kurssimaksu 26 € 
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon 
uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. 
Oppikirjana In Piazza 1 teksti- ja har-
joituskirja kpl:sta 24. A1-A2 

1208102 ITALIAN LUKUPIIRI
Opistotalo
to 17.30-19.00
11.1.-29.3. 
KM, HuK Leena Ohtonen
Kurssimaksu 26 € 
Tule mukaan, jos sinulla on auttava 
käsitys italian kielen rakenteesta ja 
kova into parantaa tekstin ymmärtä-
misen valmiuksia. Tarkoituksena on, 
että ryhmässä voi opiskella kielitaidol-
taan eritasoisia opiskelijoita. Kurssil-
la painotetaan sanastoa ja ilmaisuja, 
kielioppia vain tarvittaessa. Käsitel-
lään eritasoisia, lyhyitä ja pitkiä oikei-
ta lehti- ja nettitekstejä (mainoksia, 
ilmoituksia, uutisia, juttuja ihmisistä 
tai paikoista) sekä runoja, laulujen sa-
noja, kertomuksia, satuja ja novelleja 
ja otteita romaaneista. A2-B2 

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimis-
toon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1208011 ITALIA 2
Opistotalo
to 17.30-19.00, 11.1.-12.4. 
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MUUT KIELET MUUT KIELET 
1298142 EVÄITÄ KREIKAN 
LOMALLE
Opistotalo
ma, ke-to 17.30-20.00
23.4. ja 25.-26.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 19 € 
Onko loma Kreikkaan tiedossa vai 
oletko muuten kiinnostunut kreikan 
kielestä? Tule tutustumaan kreikan 
aakkosiin, lausumiseen ja muihin kie-
len perusasioihin. Tämän keväisen 
intensiivikurssin jälkeen osaat ter-
vehtiä, kommentoida säätä ja kertoa 
perustiedot itsestäsi. Opettajan mo-
nistemateriaali. A1-A2 

1298143 KREIKAN ALKEET
Opistotalo
ke 17.30-19.00
17.1.-4.4. 
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 26 € 
Tule mukaan opiskelemaan kreikkaa 
aivan alkeista lähtien. Opimme lu-
kemaan ja kirjoittamaan kreikkalais-
ta tekstiä, harjoittelemme yhdessä 
tavallisimpia arkielämän ilmaisuja, 
selvitämme kieliopin koukerot useilla 
harjoituksilla ja kertauksilla rauhalli-
seen tahtiin edeten. Oppimateriaalis-
ta sovitaan kurssilla. A1-A2 

1298152 JAPANIN KIELTÄ JA 
KULTTUURIA 2
Opistotalo
ma 17.30-19.00
15.1.-26.3. 
Johanna Siivonen
Kurssimaksu 22 € 
Jatkamme Michi - tie japanin kieleen 
-kirjan avulla tutustumista japanin 
kieleen. Kevään aikana käymme 
läpi mm. hyödyllisiä, yksinkertaisia 
keskustelutilanteita liittyen matkusta-
miseen ja jokapäiväiseen elämään. 
Kaikki syksyllä mukana olleet ovat 
tervetulleita! Myös aikaisempina vuo-
sina kurssilla mukana olleet voivat 
tulla kertaamaan. A1 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1298120 VIRON ALKEET
Opistotalo
ma 18.30-20.00, 8.1.-26.3. 

1298121 VIRON JATKOKURSSI
Opistotalo
ma 16.45-18.15, 8.1.-26.3. 

Katso sivulta 15 luentosarja 
TUTUSTU ROOMAAN
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TIETOTEKNIIKKA TIETOTEKNIIKKA 
3401022 TABLETTI TUTUKSI A, 
Android
Opistotalo
ti 17.00-19.30
6.2. ja 13.2. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen
Kurssimaksu 16 € 
Tutustutaan omaan Android-käyttö-
järjestelmän tablettiin. Käydään läpi 
tabletin eri perustoimintoja opettajan 
ohjauksella. Etsitään myös vastauk-
sia opiskelijoiden kysymyksiin table-
tin käytöstä. Jokaisella osallistujalla 
tulee olla mukana oma Android-käyt-
töjärjestelmän tabletti. 

3401026 TABLETTI TUTUKSI B, 
iPad
Opistotalo 
ti 17.00-19.30
6.3 ja 13.3. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen
Kurssimaksu 16 € 
Tutustutaan omaan iPadiin. Käydään 
läpi tabletin eri perustoimintoja opet-
tajan ohjauksella. Etsitään myös vas-
tauksia opiskelijoiden kysymyksiin 
tabletin käytöstä. Jokaisella osallistu-
jalla tulee olla mukana oma iPad. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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DIGITAIDOT HALTUUN
Onko digi tuonut kotiisi ongelman? 
Osaatko soittaa Skype-puhelun? 
Onko ongelmana sovellusten asen-
taminen puhelimeen vai tilin? Tule 
kysymään ja saamaan vastauksia, 
vinkkejä Facebook-tilin luomiseen, 
pankkipalveluihin ja vaikka tunnus-
lukusovellusten käyttöön. Voit pis-
täytyä tai viipyä vähän kauemmin-
kin klo 14.00-18.00 välillä. Paikalla 
ongelmia ratkomassa ovat tietotek-
niikan insinööri Jaana Virtanen ja 
insinööriopiskelija Petteri Kauppi.

3401028 DIGITAIDOT 
HALTUUN A
Opistotalo 
ke 7.2. klo 14.00-18.00
Kurssimaksu 6 €

3401029 DIGITAIDOT 
HALTUUN B
Opistotalo 
ma 12.3. klo 14.00-18.00
Kurssimaksu 6 €

RAUMAN KAUPUNGINKIRJASTON 
tablettikurssit pääkirjastossa, 
kokoustilassa
ke 7.2. ja pe 9.2. klo 9-11
ke 14.2. ja pe 16.2. klo 9-11
Tutustutaan tablettien maailmaan, ko-
keillaan erilaisia sovelluksia. Voit ot-
taa oman tabletin mukaan tai käyttää 
kirjaston Android-tabletteja. 
Ilmoittautuminen samansisältöisille 
kursseille alkaa ke 31.1. klo 9.00.
Ilmoittautuminen pääkirjastossa tai 
puh. 02 834 4533. Muista ilmoittaa, 
jos et pääse tulemaan kurssille.
6 osallistujaa/kurssi
Ei osallistumismaksua.

3401035 SENIORI-SOME
Opistotalo
ma-to 9.00-11.30 
4.-5.4. ja 9.-10.4. 
tietotekniikkainsinööri 
Jaana Virtanen  
Kurssimaksu 36 €  
Haluaisitko käyttää sosiaalista me-
diaa, mutta et oikein tiedä mitä se 
on, miten toimia tai se ehkä tuntuu 
jotenkin pelottavalta? Seniori-somen 
työpajassa tutustutaan eri sosiaalisen 
median sovelluksiin ja yhteisöpalve-
luihin opiskelijoiden mielenkiinnon 
mukaan. Käydään läpi myös sähköi-
nen tunnistautuminen ja tiedonhaku 
netistä. Sinulla ei tarvitse olla aikai-
sempaa kokemusta, iloinen ja avoin 
mieli riittää. Mukana voi olla oma 
tietokone, tabletti ja / tai älypuhelin, 
mutta myös opiston koneet ovat käy-
tettävissä.

3401041 OMA KONE KUNTOON 
Opistotalo 
ma 18.00-20.30
29.1.-26.2. 
FM Olli Lehto
Kurssimaksu 36 € 
Miten pidät tietokoneesi käyttökun-
nossa koko sen eliniän ajan: siivous, 
ylläpito, virheiden välttäminen ja tie-
toturva. Opi päivityksistä, ohjelmien 
lataamisesta, verkossa turvallisesti 
toimimisesta ja yksityisyytesi suo-
jaamisesta. Tutustu koneesi varus-
ohjelmiin ja niiden käyttöön, saat 
paljon hyviä vinkkejä. Ota mukaan 
oma kannettavasi, tarkoitettu hieman 
edistyneemmille Windows 7, 8 ja 10 
-käyttäjille. 
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VERKKOKURSSITVERKKOKURSSIT  
Yhteistyössä Viope Oy:n kanssa
Kurssit suoritetaan kokonaan ne-
tissä vuorovaikutteisella alustalla, 
itseopiskeluna, tutorin avustuksel-
la. Tutor vastaa keskustelufooru-
milla esitettyihin kysymyksiin arki-
päivisin. 
Opiskelija ilmoittautuu kansa-
laisopistoon viimeistään viikkoa 
ennen kurssin alkua. Viope lähet-
tää ilmoittautuneille ohjeet ja var-
mistaa, että kaikki pääsevät kurs-
sille. Sen jälkeen opiskelija menee 
Verkkoon Viopen sivustolle (ajan-
kohta ilmoitettu kurssin kohdalla), 
jossa ohjaaja käy läpi kurssiin ja 
sen opiskeluun liittyvät käytännön 
asiat sekä varsinaisesta opiskelus-
ta että tavoista, joilla tutorilta saa 
neuvoja.

3402061 3D-PELIGRAFIIKKA JA 
ANIMAATIOT
ma 18.00-19.30
29.1.-5.3. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Tutustutaan peleissä tarvittavaan 
3D-grafi ikan ja animaatioiden tuotta-
miseen. Opiskellaan suositun Blen-
der 3D-grafi ikkaohjelmiston käyttöä. 
Blender on ilmainen avoimen lähde-
koodin ohjelma, jolla voi tuottaa am-
mattitasoista materiaalia. Kurssilla 
käydään ohjelman käytön perusteet, 
sekä tehdään erilaisia harjoitteita 
3D-mallinnuksesta ja animaatioista. 
Kurssin jälkeen opiskelija osaa 3D-
grafi ikan tuottamisen perusteet, mikä 

antaa valmiuksia pelialalla työsken-
telyyn. Tutor on käytettävissä kurssin 
aikana reaaliaikaisella keskusteluka-
navalla (ma klo 18.00-19.30). 
Kurssi ei vaadi aiempaa alan osaa-
mista, mutta perusosaaminen eri-
laisten grafiikkasovellusten (esim. 
Gimp, Inkscape) käytöstä on eduksi. 
Kurssille luonteva jatko-osa on 3D-
pelikehitys, jossa toteutetaan 3D-
peli. Ohjelmistovaatimukset: Blender 
(Windows, Mac tai Linux). Ilmoittau-
du viimeistään ma 22.1.

3402064 3D-PELIKEHITYS
ma 18.00-19.30
19.3.-23.4. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Tutustutaan 3D-pelien tekemiseen 
Unity3D-pelinkehitysohjelmistolla. 
Kurssilla opiskellaan suositun Uni-
ty3D-pelinkehitysohjelmiston käyttöä 
perusteista alkaen. Käydään oh-
jelman käytön perusteet, sekä teh-
dään erilaisia harjoitteita käyttäen 
C#-ohjelmointikieltä. Kurssin jälkeen 
opiskelija osaa 3D-pelikehityksen 
perusteet, mikä antaa valmiuksia pe-
lialalla työskentelyyn. Tutor on käytet-
tävissä kurssin aikana reaaliaikaisella 
keskustelukanavalla (ma klo 18.00-
19.30). Kurssin esitietona ovat ohjel-
moinnin perusteet C#-kielellä. 
Kurssin voi suorittaa itsenäisenä 
osiona, mutta suositeltavaa on suo-
rittaa ensin kurssi 3D-peligrafi ikka ja 
animaatiot, jossa peliä varten luodaan 
grafi ikkaa ilmaisilla ohjelmilla. Ohjel-
mistovaatimukset: Unity3D (Windows 
7 SP1+, 8, 10; Mac OS X 10.8+) Yh-
teistyössä Viope Oy:n ja Kajaanin 
ammattikorkeakoulun kanssa. Ilmoit-
taudu viimeistään ma 12.3.



71

3402066 PYTHON-OHJELMOINNIN 
PERUSTEET, OSA 1
ti 18.00-19.30
30.1.-6.3. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Kurssi johdattaa askel askeleelta Pyt-
hon-ohjelmoinnin maailmaan. Kurssi 
sopii kaikille ohjelmoinnista kiinnos-
tuneille sekä ammattilaisille, jotka 
haluavat laajentaa osaamistaan. Si-
sältöteemat: johdatus ohjelmointiin, 
tulostaminen, muuttujat, valmiiden 
metodien käyttäminen, valintaraken-
teet, toistorakenteet sekä tiedosto-
jen käsittely. Tutor on käytettävissä 
kurssin aikana reaaliaikaisella kes-
kustelukanavalla (ti klo 18.00-19.30). 
Tälle kurssille on tarjolla jatkokurssi, 
Python-ohjelmoinnin perusteet, osa 
2. Ilmoittaudu viimeistään ti 23.1.

3402068 PYTHON-OHJELMOINNIN 
PERUSTEET, OSA 2
ti 18.00-19.30
20.3.-24.4. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Kurssilla syvennetään Python-oh-
jelmointiosaamista. Sisältöteemat: 
alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, 
tietotyypit ja leikkaukset sekä oliot. 
Tutor on käytettävissä kurssin aikana 
reaaliaikaisella keskustelukanavalla 
(ti klo 18.00-19.30). Tätä kurssia en-
nen on hyvä käydä kurssin ensimmäi-
nen osa, Python-ohjelmoinnin perus-
teet, osa 1. Ilmoittaudu viimeistään 
ti 13.3.

3402072 C#-OHJELMOINTI, 
ALKEISKURSSI
ke 18.00-19.30
31.1.-7.3. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Kurssilla opiskellaan C#-ohjelmoinnin 
alkeet. Sisältöteemat: NET, ohjelman 
perusrakenne, tietotyypit, operaatto-
rit, valintalauseet, toistolauseet sekä 
poikkeukset. Tutor on käytettävis-
sä kurssin aikana reaaliaikaisella 
keskustelukanavalla (ke klo 18.00-
19.30). Ilmoittaudu viimeistään ke 
24.1.

3402074 C#-OHJELMOINTI, 
JATKOKURSSI
ke 18.00-19.30
21.3.-25.4. 
Verkko-opetus, Verkkotutor
Kurssimaksu 105 € 
Kurssilla syvennetään C#-ohjelmoin-
tiosaamista. Sisältöteemat: Taulukot, 
olio-ohjelmoinnin perusteet, mo-
nimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, 
merkkijonojen ja tiedostojen käsittely. 
Tutor on käytettävissä kurssin aikana 
reaaliaikaisella keskustelukanavalla 
(ke klo 18.00-19.30). Tätä kurssia en-
nen on hyvä käydä kurssin ensimmäi-
nen osa, C#-ohjelmointi, alkeiskurssi. 
Ilmoittaudu viimeistään ke 14.3.
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PUHELINKURSSIT PUHELINKURSSIT 
3401051 ÄLYPUHELIN TUTUKSI, 
Android
Opistotalo
ti 17.00-19.30
23.1. ja 30.1. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen
Kurssimaksu 13 € 
Tutustutaan omaan älypuhelimeen. 
Käydään läpi puhelimen eri perustoi-
mintoja opettajan ohjauksella. Etsi-
tään myös vastauksia opiskelijoiden 
kysymyksiin puhelimen käytöstä. Jo-
kaisella osallistujalla tulee olla muka-
na oma Android-älypuhelin. 

3401053 PUHELIMELLA 
VALOKUVATAIDETTA
Opistotalo
la-su 12.00-17.00
10.-11.2. ja 17.-18.2.
valokuvaaja Teemu Laulajainen
Kurssimaksu 31 € 
Ota käyttöön koko älypuhelimesi ka-
pasiteetti ja luo uusia, hämmästyt-
täviä, jänniä, mielenkiintoisia kuvia, 
joita voi jakaa sosiaalisissa mediois-
sa, osallistua kilpailuihin tai vaikka 
tehdä oman näyttelyn. Opi näke-
mään taidetta arjessa, katsomaan 
valon suuntaa, hakemaan tehokkaita 
kuvakulmia ja käyttämään kameran 
ominaisuuksia yökuvauksessakin. 
Opi muokkaamaan kuvia useamman 
ohjelman yhdistelmällä, näkemään 
yksinkertaisessa sen kauneus, yhdis-
tämään kuvia ja luomaan vaikuttava 
lopputulos.

VENEILY VENEILY 
5102008 SAARISTOLAIVURI-
KURSSI C
Opistotalo
ke 17.45-19.15
10.1.-14.4. 
avomerilaivuri Markku Raitanen
Kurssimaksu 34 € 
Saaristomerenkulun opetus keskittyy 
navigoinnin perusteisiin ja vesiliiken-
nesäädöksiin. Merenkulun perus-
tietojen kuten kulkusääntöjen, meri-
merkkien, kompassin ym. laitteiden 
hallitseminen tuo varmuutta pienve-
neilijän toimintaan vesillä. Opetus-
materiaalin (Saaristonavigointi 12. 
painos, Kartta Marina, loistoluettelo, 
astelevy, harppi) hinta-arvio yhteen-
sä 40–50 € voi hankkia itse kirjakau-
pasta tai Suomen Navigaatioliitosta 
tai opettajalta (RNS) yhteistilaukse-
na. Tiedustelut opettajalta puh. 044 
0166713. Kokoontuu myös la 14.4. 
klo 10.00-12.30. 

5102009 SAARISTOLAIVURI-
KURSSI D
Opistotalo
ke 19.30-21.00
10.1.-14.4. 
avomerilaivuri Markku Raitanen
Kurssimaksu 34 € 
Sisältö sama kuin edellä. Tiedus-
telut opettajalta puh. 044 0166713. 
Kokoontuu myös la 14.4. klo 10.00-
12.30. 
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5102015 SAARISTOTAIDOT 
NAISILLE
Vanha opisto
ke 18.00-21.00
la-su 9.00-17.00
23.5. ja 9.-10.6. 
terveydenhoitaja Heli Savolainen
Kurssimaksu 31 € 
Tarkoitettu naisille, jotka haluavat 
saada tietoja ja taitoja meriympäris-
töstä ja siellä liikkumisesta. Pereh-
dytään käytännönläheisesti veneilyn 
perusteisiin ja turvallisuuteen (Kilta-
vene Nalle). Aiheina mm. veneilyn 
hätäensiapu, köysien käsittely ja sol-
mut sekä pelastautumisvälineet. Val-
mistetaan myös saaristolaisaiheinen 
ateria Kuuskajaskarissa. Kokoontuu 
ke 23.5. Vanhassa opistossa. 
Viikonlopun 9.-10.6. ruokailusta peri-
tään 20 €. Yhteistyössä Saaristome-
ren Merivartiokilta ry:n kanssa. 

Tarkista sivulta 8 
avustukset

kurssimaksuihin.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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RUOKAKURSSIT RUOKAKURSSIT 

Ruokakurssit ovat Opistotalon 
siiven kotitalousluokassa. Ota 
kurssille mukaan esiliina, sisä-
kengät ja rasia mahdollisille 
kotiin vietäville maistiaisille.

8102021 LASTEN KANSSA 
KEITTIÖSSÄ - VÄRIKKÄÄT 
LEIVOKSET
Opistotalo 
ma 17.30-19.30
15.1. 
Mari Starck 
Kurssimaksu 34 € 
Leivotaan ja koristellaan värikkäät lei-
vokset tutustuen samalla raaka-ainei-
siin ja keittiövälineisiin. Lapset (3–7 
vuotta) tekevät ja vanhemmat aut-
tavat. Lopuksi maistellaan mehun ja 
kahvin kanssa. Mukaan astia, johon 
kotiin viemiset voi laittaa. Aikuinen 
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysy-
tään myöhemmin. Yhden aikuisen 
mukana yksi lapsi. 

8102023 LASTEN KANSSA 
KEITTIÖSSÄ - KINKKUPIIRASET
Opistotalo 
ma 17.30-19.30
29.1.
Mari Starck
Kurssimaksu 34 € 
Valmistetaan iltapalaksi pienet kink-
kupiiraset ja herkullinen jälkiruoka-
mukillinen tutustuen samalla raaka-
aineisiin ja keittiövälineisiin. Lapset 
(3–7 vuotta) tekevät ja vanhemmat 
auttavat. Lopuksi maistellaan mehun 
ja kahvin kanssa. Mukaan astia, johon 
kotiin viemiset voi laittaa. Aikuinen il-
moittautuu, lapsen tiedot kysytään 
myöhemmin. Yhden aikuisen mu-
kana yksi lapsi. 

8102025 KUPPIKAKKUJA 
LASTEN KANSSA
Opistotalo 
to 17.30-20.00
8.2. 
Kirsi Haakana
Kurssimaksu 34 € 
Tehdään lasten (3–8 vuotta) kans-
sa yhdessä kuppikakkuja. Aikuisen 
avustuksella lapset pääsevät leipo-
maan ensin kuppikakut ja sen jäl-
keen saavat koristella ne mielensä 
ja taitonsa mukaan. Lopuksi maistel-
laan niitä mehun kera! Aikuinen il-
moittautuu, lapsen tiedot kysytään 
myöhemmin. Yhden aikuisen mu-
kana yksi lapsi. 
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8102026 RAKKAUDESTA 
PIKKUSUOLAISIIN
Opistotalo
ke 18.00-21.00 
13.2.
ruokabloggaaja/kotikokki 
Maija Männistö 
Kurssimaksu 24 €  
Valmistetaan feta-pinaattipiirakka, 
tulisenmakea tomaattihillo ja siemen-
näkkäri sekä itse tuunattu tuorejuusto 
ruissipsikulhoista tarjottuna.

8102031 TÄYTEKAKKUKURSSI
Opistotalo
to-pe 17.30-20.30 
18.-19.1. 
Kirsi Haakana  
Kurssimaksu 34,00 €  
Teemme erilaisia kakkuja, koristelem-
me niitä erilaisin menetelmin (massat, 
suklaa, pursotukset) ja lopuksi mais-
telemme niitä yhdessä kahvin/teen 
kera. Aloittelijoille ja uusia ideoita ha-
keville. Mukaan astia, johon voit ottaa 
loput herkut kotiin vietäväksi.

8102034 SUSHI-KURSSI, jatko
Opistotalo 
ke 18.00-21.00
24.1. 
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 € 
Sukelletaan syvemmälle sushien 
maailmaan ja tehdään vaativampia 
susheja. Ota mukaan rasia kotiinvie-
misille. 
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8102036 KALARUOKAKURSSI 
MIEHILLE
Opistotalo 
ti-ke 17.30-20.30
6.-7.3.
työteknikko Tapio Uponen
Kurssimaksu 35 € 
Valmistamme saatavissa olevista 
kaloista, esim. ahven, hauki, lohi, si-
lakka erilaisia ruokia paistinpannulla 
ja uunissa ja opettelemme graavaa-
maan kala oikeaoppisesti. Opette-
lemme kalojen käsittelyä, puhdistus-
ta, fi leointia, maustamista ja veitsien 
ym. käyttöä. Lopuksi maistellaan val-
miita kalaherkkuja. 

8102039 SUSHI-KURSSI, perus
Opistotalo 
ke 18.00-21.00
14.3. 
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 € 
Tutustu japanilaisen keittiön tunne-
tuimpaan ruokalajiin, sushiin. Teh-
dään monipuolisesti erilaisia raikkaita 
susheja laadukkaista raaka-aineista. 
Ota mukaan rasia kotiinviemisille. 

KUNTOLIIKUNTA KUNTOLIIKUNTA 
Katso sivulta 12 luento 
9991018 IKÄÄNTYVÄN 
RAVITSEMUS

8301032 KUNTOKORIS
Unajan koulu 
to 18.00-19.00
18.1.-12.4. 
Henrik Halme
Kurssimaksu 24 € 
Harjoitellaan koripallon perusteita ku-
ten heittämistä, kuljettamista, puolus-
tamista, erilaisia pienpelejä sekä pe-
laamista. Aiempaa kokemusta lajista 
ei tarvitse olla. Kuntoilua koriksen 
merkeissä. Oma pallo mukaan.

8301035 LOPPUKIRI 
KESÄKUNTOON!
Opistotalo
to 10.05-11.05
12.4.-24.5. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 19 € 
Tehokasta harjoittelua koko keholle. 
Liikkeet lattialla ja seisten. Hikivaroi-
tus! 

Tarkista sivulta 8 
avustukset

kurssimaksuihin.
Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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LIIKUNTAPAKETTILIIKUNTAPAKETTI
8301024 LIIKUNTAPAKETTI B, 
kevät
Voit valita alla olevista liikuntaryh-
mistä useammankin, kurssimaksu on 
30 € / kevätkaudelta. Maksa kurssi-
maksu ilmoittautumisen yhteydessä 
nettipankissa tai saatuasi laskun.

AAMUJUMPPA 
Talviharjoitteluhalli
ma 8.1.-9.4. klo 9.00-10.00
liikunnanohjaaja Martti Halme 
Aloitetaan viikko aamuselän hoidolla 
ja iloisilla rytmeillä. 
 
AAMUKIMPPAJUMPPA 
Opistotalo
ti 9.1.-3.4. klo 8.00-9.00
LitM Kimmo Kouru 
Ponnahda uuteen päivään aamujum-
pan kautta. 

UKKOJUMPPA A
Kourujärven väestönsuoja (Pommari)
to 11.1.-5.4. klo 11.00-12.30
liikunnanohjaaja Martti Halme 
Varttuneille miehille, jumppaliikkeet 
tehdään pehmeästi oman kunnon 
mukaan. Osa liikkeistä tehdään kun-
tosalilaitteilla. 

UKKOJUMPPA B
Kourujärven väestönsuoja (Pommari)
to 11.1.-5.4. klo 12.30-14.00
liikunnanohjaaja Martti Halme 
Sisältö sama kuin edellä. 

KOURUJÄRVEN KUNNOLLINEN 
TUOLIJUMPPA 
Kourujärven koulu
to 11.1.-5.4. klo 15.00-15.45
Ttm Satu Lamminpää
Vahvistetaan ja notkistetaan koko ke-
hoa istuen sekä tuettuna seisten. So-
pii myös apuvälineitä käyttäville. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

8301004 NAISTEN 
KUNTOJUMPPA A
Syvärauman koulu
ma 18.00-19.00, 8.1.-9.4.

8301005 NAISTEN 
KUNTOJUMPPA B
Syvärauman koulu
ma 19.00-20.00, 8.1.-9.4.

8301008 KUNTOLIIKUNTA A
Vasaraisten koulu
ma 18.00-19.00, 8.1.-9.4.

8301009 KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu
ti 18.30-19.30, 9.1.-3.4.

8301012 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOLIIKUNTA
Lapin liikuntahalli
ke 15.00-16.00, 10.1.-11.4.

8301014 KUNNON TREENI
Lapin liikuntahalli
ke 17.30-18.30, 10.1.-25.4.
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8301016 NAISTEN 
KUNTOJUMPPA C
Nanun koulu, sali
ke 17.15-18.15, 10.1.-4.4.

8301019 LAVIS-lavatanssi-
jumppa A
Työväentalo, Lappi
to 17.00-18.00, 11.1.-12.4.

8301020 LAVIS-lavatanssi-
jumppa B
Työväentalo, Lappi
to 18.15-19.15, 11.1.-12.4.

8301021 MIESTEN JUMPPA
Lapin liikuntahalli
ke 18.30-19.30, 10.1.-4.4.

8301022 SUPERMIESTEN 
SATUJUMPPA
Opistotalo
ke 19.00-20.00, 10.1.-11.4.
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ERIKOISLIIKUNNAT ERIKOISLIIKUNNAT 
Katso sivulta 19 kurssi 3203041 
HYVÄ TASAPAINO JA 
TURVALLINEN KAATUMINEN

8301042 GEOKÄTKÖILYN 
PERUSKURSSI
Opistotalo
ti ja to 17.15-18.45
27.2., 1.3. ja 6.3.
geokätköilijä Petteri Koponen
Kurssimaksu 13 € 
Tutustutaan geokätköilyn ihmeel-
lisen maailman perusasioihin ja 
harjoitellaan hieman GPS-laitteen 
käyttöä harrastuksen helpottamisek-
si. Perehdytään geocaching.com-
kätköilysivustoon, oman nimimerkin 
luomiseen, kätköjen lataamiseen 
GPS-laitteeseen ja muihin pieniin 
harrastusta helpottaviin juttuihin. Et-
sitään myös oikeita geokätköjä maas-
tosta ja opitaan, kuinka tehdään oma 
geokätkö. 

8301044 GEOKÄTKÖN 
TEKEMINEN
Opistotalo
ti 17.15-18.45
13.3. ja 20.3. 
geokätköilijä Petteri Koponen
Kurssimaksu 13 € 
Opetellaan geokätkön tekemiseen 
liittyviä sääntöjä, ohjeita ja muita tär-
keitä asioita. Harjoitellaan myös kät-
kökuvauksen tekemistä geocaching.
com sivustolle ja kätkökuvauksen 
muokkaamista ilmeikkäämmäksi 
esim. kuvia ja erilaisia elementtejä li-
säämällä. Oma tietokone ja GPS-lai-
te/älypuhelin kannattaa ottaa mukaan 
kurssille, mutta ei ole välttämätön. 

83010442 GEOKÄTKÖILYN 
JATKOKURSSI: GSAK
Opistotalo
ke 18.00-20.30
7.2. 
Esa Holmberg 
Kurssimaksu 13 €
GSAK on geokätköilyä varten ke-
hitetty monipuolinen apuohjelma 
Windows-tietokoneille. Käydään läpi 
GSAKin perusasioita sekä teoriassa 
että käytännön demona, ja etsitään 
vastauksia kurssilaisten kysymyksiin. 
Oman kannettavan voi ottaa mukaan, 
mutta illassa keskitytään GSAKin omi-
naisuuksien esittelyyn. Geokätköilyn 
sekä Windows-käyttöjärjestelmän 
käytön sekä ohjelmien asennuksen 
perusteiden on tarpeen olla tuttuja 
entuudestaan. GSAK ei ole saatavilla 
suomenkielisenä, joten englantia on 
tarpeen osata jonkin verran.

83010443 GEOKÄTKÖILYN 
JATKOKURSSI: WHERIGOT 
TUTUIKSI
Opistotalo
to 17.30-20.45
8.3. 
geokätköilijä Sari Suvila
Kurssimaksu 13 € 
Tutustutaan Wherigo-kätkön mahdol-
lisuuksiin ja sen teossa käytettävään 
ohjelmaan. Käydään läpi vähän Whe-
rigon ohjelmoinnin alkeita. Soveltuu 
Wherigoista ja niiden tekemisestä 
kiinnostuneille. Ennen kurssia olisi 
hyvä hakea itse Wherigo-kätköjä. Ei 
edellytä ohjelmointitaitoja, kiinnostus 
asiaan riittää. Englanninkielen perus-
teiden hallinta auttaa ohjelmoinnissa. 
Oman tietokoneen voi ottaa mukaan 
ja hankkia valmiiksi omat tunnukset 
earwigo.net sivustolle. 
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8301054 DANCEMIX B
Karin koulu 
ti 18.05-19.05
9.1.-3.4. 
toimintaterapeutti, ohjaaja 
Anne-Mari Ignatius
Kurssimaksu 22 € 
Tehokasta ja mukaansatempaavaa 
jumppaa tanssiaskelin. Helppoja pe-
rusliikkeitä ja askelkuvioita mm. lati-
norytmien, rocknswing -tanssien ja eri 
vuosikymmenten listahittien tahtiin. 
Myös lihaskunto-osuuksia. Et tarvitse 
aikaisempaa tanssitaustaa, vaan tunti 
sopii kaikille. 

8301056 KEHONHUOLTO- JA 
VENYTTELYJUMPPA B
Karin koulu 
ti 19.10-20.10
9.1.-3.4. 
toimintaterapeutti, ohjaaja 
Anne-Mari Ignatius
Kurssimaksu 22 € 
Rauhallinen hyvän mielen tunti. Lyhyt 
ja helppo alkulämmittely, jossa mm. 
selkärangan rullauksia ja avauksia, 
kevyitä askelluksia, tasapaino- ja 
koordinaatioharjoitteita sekä liikera-
toja avaavia joustoja ja ojennuksia. 
Siitä jatketaan lämmitellyin lihaksin 
pitkäkestoisiin venytyksiin. Tunti pää-
tetään rentoutumiseen. Sopii kaiken-
kuntoisille. Mukaan lämmintä vaatetta 
rentoutumisen ajaksi. 

8301226 KEVÄÄN ASAHI
Opistotalo 
to 9.00-10.00
12.4.-24.5. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 19 € 
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jos-
sa pehmeät liikkeet tehdään seisten, 
rauhallisesti hengityksen mukaan. 
Asahi vahvistaa ja rentouttaa koko 
kehon lihaksistoa. Harjoittelu lievittää 
ja ennaltaehkäisee selän ja niska-
hartiaseudun vaivoja. Jos ilma on so-
piva, voidaan olla ulkona. Sopii myös 
aloittelijoille. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

8301046 IKÄÄNTYNEIDEN 
KOKOONTUMISAJOT
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos
ma 12.00-13.00, 8.1.-9.4.

8301047 KUNNOLLINEN 
TUOLIJUMPPA - esteetöntä 
liikuntaa
Opistotalo
ma 13.30-14.15, 8.1.-9.4.

8301048 SELKÄRYHMÄ
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos
ma 14.30-15.30, 8.1.-9.4.

8301050 NISKA-HARTIA-SELKÄ-
JUMPPA A
Karin koulu
ma 17.00-18.00, 8.1.-9.4.
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JOOGA JOOGA 
8301105 TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi 
ti 16.15-17.15
9.1.-3.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 € 
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. 

8301112 HATHAJOOGA, 
ALKEET C
Opistotalo 
to 17.15-18.15
11.1.-5.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 € 
Asanaharjoitus on joogan tien kul-
kemisen pohja ja perusta. Kurssilla 
tutustut yksinkertaisten ja helppojen 
asentojen ja asentosarjojen myöntei-
siin, kehoa vahvistaviin ja virkistäviin 
vaikutuksiin. Oman hengityksen ryt-
missä tehdyt harjoitukset parantavat 
keskittymiskykyä ja kokonaisvaltaista 
hyvinvointia. Tutustut myös eri keinoi-
hin rentoutua ja olla enemmän läsnä. 
Tarkoitettu alkajille, mutta sopii myös 
vähän jooganneille. Oma matto ja 
joustava asu mukaan. 

8301051 NISKA-HARTIA-SELKÄ-
JUMPPA B
Karin koulu
ma 18.00-19.00, 8.1.-9.4.

8301062 KEHONHALLINTA
Opistotalo
ke 18.00-19.00, 10.1.-11.4.

8301066 KKI-JUMPPA NAISILLE 
JA MIEHILLE A 
Uotilan koulu
ke 17.00-18.00, 10.1.-4.4.

8301067 KKI-JUMPPA NAISILLE 
JA MIEHILLE B 
Syvärauman koulu 
ke 18.30-19.30, 10.1.-4.4.

8301211 SHINDO
Opistotalo
ma 17.00-18.00, 8.1.-9.4.

8301223 ASAHI A
Opistotalo
ma 18.10-19.10, 8.1.-9.4.

8301224 ASAHI B 
Opistotalo
to 9.00-10.00, 11.1.-5.4.
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8301125 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO E
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi 
ti 17.30-18.45
9.1.-3.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 € 
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 DYNAAMINEN 
HATHAJOOGA B
Opistotalo 
ke 18.45-20.00
10.1.-4.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 € 
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. 
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8301129 RENTOUTTAVA, 
LEMPEÄ HATHAJOOGA B
Opistotalo 
to 18.30-19.45
11.1.-5.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 € 
Takaisin itseen -hathajoogaharjoitus. 
Tunneilla sinulle tarjoutuu tilaa olla 
hetki tässä ja nyt. Kiireettömyys, yk-
sinkertaiset ja viipyilevät asennot ja 
helpot asentosarjat auttavat purka-
maan kehon jännitystiloja. Voit tan-
kata kehon harjoitusten kautta itseesi 
hyvää oloa, keveyttä ja virkeyttä. Mu-
kaan joustava, lämmin asu ja jooga-
matto. 

8301137 LEMPEÄ LAUDEJOOGA 
NAISILLE B
Uimahalli 
ti 19.20-20.20
9.1.-10.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 € 
Saunan lauteilla istuen tehtävä har-
joitus, jonka liikkeet pohjautuvat hat-
hajoogaan. Saunan mieto lämpö ja 
lempeät, kiireettömät joogaliikkeet 
purkavat kehon jännitystiloja ja rau-
hoittavat mieltä. Asennot vahvistavat 
keskivartalon ja jalkojen lihaksia, li-
säävät selkärangan ja lonkkien liik-
kuvuutta sekä venyttävät ylävartalon 
ja pakaroiden lihaksia. Lisäksi ne vil-
kastuttavat aineenvaihduntaa, vähen-
tävät stressiä ja auttavat nukkumaan 
paremmin. Laudejooga sopii lempe-
äksi treeniksi ja rentoutumiseen kai-
kille ikään, kokoon tai kuntotasoon 
katsomatta. Saunaan joustava toppi 
ja sortsit tms. ja juomapullo ja pyyhe. 
Ennen harjoitusta kannattaa tankata 
vettä. 

8301140 KEHON HERÄTYS - 
HATHAJOOGAN ALKEET
Opistotalo 
pe 8.45-10.00
12.1.-27.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 28 € 
Aamujooga. Tule herättämään keho 
lempeästi uuteen päivään kehoa 
kuunnellen. Sopii erityisesti aloitteli-
jalle. Ota mukaan alusta, villasukat ja 
pyyheliina 

8301146 ASTANGAJOOGA, 
ALKEET C
Opistotalo 
ke 10.00-11.15
10.1.-4.4. 
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 24 € 
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. 

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

8301106 TUOLIJOOGAA ARJEN 
HYVINVOINNIN TUEKSI
Opistotalo
ke 17.45-18.30, 10.1.-4.4.

8301108 HATHAJOOGA, 
ALKEET A
Opistotalo
ma 9.15-10.30, 8.1.-26.3.

8301116 ÄIJÄJOOGA
Kaunisjärven vanhainkoti
ke 19.25-20.40, 10.1.-11.4.

8301118 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO A
Ankkuri
ke 9.15-10.30, 10.1.-11.4.

8301120 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO B
Ankkuri
ke 10.45-12.15, 10.1.-11.4.

8301122 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO C
Kaunisjärven vanhainkoti
ke 18.00-19.15, 10.1.-11.4

8301132 ASTANGAJOOGA, 
ALKEET
Opistotalo
ti 18.30-19.45, 9.1.-3.4.

8301134 ASTANGAJOOGA, 
ALKEISJATKO
Opistotalo
ti 19.45-21.00, 9.1.-3.4.

ESITTÄVÄ TANSSI ESITTÄVÄ TANSSI 
1105007 AFRIKKALAINEN TANSSI
Opistotalo
la 12.00-14.00 
20.1.-24.3. 
Lena Nepela  
Kurssimaksu 31 €  
Variation of African dances. This is a 
dance programme which will consist 
of a variety of all cultural African dan-
ces and modern African dances which 
is also mixed with hip-hop and Rnb. 
Tracksuit pants, indoor sneakers, loo-
se t-shirts. Teaching in English. 
Perinteistä ja modernia afrikkalaista 
tanssia. Ylle joustavat housut, sisä-
kengät ja t-paita. Opetus englanniksi.
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LAVATANSSITLAVATANSSIT
Tanssikursseilla harjoitellaan pe-
rustansseja sellaisina, kuin niitä 
tanssipaikoilla tanssitaan, ei kilpa-
tanssia. Hyvä tanssija on sellainen, 
jonka parilla on hyvä mieli tanssin 
päätyttyä. Opettajina ovat perus-
koulunopettaja Arja Raivo ja ku-
raattori Pasi Alonen.

8301306 FUSKU, alkeet
Opistotalo
ti 18.30-19.30
9.1.-13.2.
Kurssimaksu 19 €
Fusku, lavajive, foxirokki - mitä nimeä 
siitä sitten käytetäänkin - soveltuu hy-
vin lavatansseihin, tavallisille tanssi-
joille ja vaikka foximusiikkiin tanssit-
tuna. Opetellaan perusaskelikko ja 
muutama helpohko vuoro. Hiotaan 
ja harjaannutetaan tanssimista sekä 
opetellaan muutama perusaskelikos-
ta poikkeava vuoro. Voit osallistua 
samalla kurssimaksulla Fusku, kerta-
us- ja jatkokurssille. 

8301307 FUSKU, kertaus- ja 
jatkokurssi
Opistotalo
ti 18.30-20.15
6.-13.2.
Kurssimaksu 13 € 
Molemmilla kerroilla alkuosa on yh-
dessä alkeiskurssin kanssa eli ker-
rataan helpompia, alkeiskurssilla 
opeteltavia vuoroja. Loppuosa on 
varsinaista jatkokurssia eli opetellaan 
muutama vähän vaativampi vuoro ja 
tanssitaan nopeammalla tempolla. 

8301308 HIDAS VALSSI
Opistotalo
ti 19.45-20.45
9.-30.1.
Kurssimaksu 13 € 
Harjoitellaan hitaan eli englantilaisen 
valssin perusaskelikko ja tanssimi-
nen. Halukkaille muutama kuvio lisä-
mausteeksi. 

8301309 PERUSTANSSIT B
Opistotalo
ti 18.30-20.15
27.2.-3.4.
Kurssimaksu 24 € 
Harjoitellaan valssia, foxia, tangoa ja 
jenkkaa sellaisina kuin niitä tanssipai-
koilla ja monissa erilaisissa tilaisuuk-
sissa tanssitaan. Sopii erityisen hyvin 
mm. niille, joilla on kesällä häät tai 
muu tanssitilaisuus. 
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AVOIN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO 
Kurssitiedot on tässä esitetty 
suppeasti.
Lisätietoja: 
opistopalvelut.fi /rauma tai Kristina 
Haavisto puh. 044 403 6177 tai 
kristina.haavisto@rauma.fi 
Ilmoittautuminen avoimen 
yliopiston kursseille on alka-
nut joulukuun alussa ja jatkuu 
edelleen.
Ilmoittaudu opistopalvelut.fi /rauma

Sitova ilmoittautuminen viimeis-
tään 7 päivää ennen kurssin alkua. 
Sen jälkeen tehtävistä perumisista 
peritään 50 € maksu.
Ennen opintojen alkua opiskeli-
jan pitää ilmoittautuu myös Turun 
yliopiston avoimeen yliopistoon. 
Ilmoittautumisohjeet lähetetään 
sähköpostitse, kun Rauman opin-
toryhmän alkaminen on varmistu-
nut.

3298007 AIKUISKASVATUKSEN 
PSYKOLOGIA (4 op, TY)
Opistotalo
to 17.00-19.30
11.1.-1.2. 
KM Susanna Heikkilä
Opintoryhmätapaamiset to 11.1. ja 
1.2. Luennot verkossa. Soveltuu kai-
kille kasvatus- ja koulutusaloilla toimi-
ville. Tutustutaan aikuiskasvatuksen 
psykologisiin suuntauksiin, aikuisiin 
oppijoina, asiantuntijuuden kehittymi-
seen sekä ammatilliseen kasvuun ja 
identiteettiin. Kurssimaksu 50 € sekä 
Turun avoimen yliopiston maksu 40 €. 

6198000 IKÄÄNTYMINEN 
MURROKSESSA (5 op, TY)
Opistotalo
ke 17.00-19.30
24.1.-8.3. 
tuutori TtM Kristiina Kuusio
Opintoryhmätapaamiset ke 24.1., ke 
7.2., to 1.3. ja to 8.3. Verkkoluennot 
klo 16.15-17.45 kotikoneelta ke 31.1. 
ja ma 12.2. Soveltuu sosiaali- ja hoi-
toalalla sekä vanhustyössä ja alan 
järjestöissä toimiville sekä kaikille 
ikääntymisen kysymyksistä kiinnostu-
neille. Perehdytään ikääntyville tarjot-
taviin palveluihin ja palvelutarpeisiin 
ja opitaan ymmärtämään näihin liitty-
viä jatkuvia haasteita. Lisäksi pereh-
dytään ajankohtaisiin kysymyksiin, 
kuten ikääntyneiden syrjäytyminen ja 
kaltoinkohtelu sekä geronteknologia. 
Lisäksi pohditaan yhteisöllisyyteen ja 
kulttuuriin liittyviä ikääntymisen sosi-
aalisia kysymyksiä. Kurssimaksu 50 € 
sekä Turun avoimen yliopiston maksu 
50 €.

3203000 PERSOONALLISUUS-
PSYKOLOGIAN PERUSTEET 
(5 op, TY)
Opistotalo
to 17.30-19.00
1.2.-8.3. 
KK Marika Järvinen
Opintoryhmätapaamiset klo 17.30-19 
to 1.2., 8.2., 15.2., 1.3. ja 8.3. Verk-
koluentoja 16 h. Soveltuu kaikille psy-
kologiasta kiinnostuneille, esimerkik-
si kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan 
tehtävissä toimiville sekä sivuaineek-
si eri alojen opiskelijoille. Tutustutaan 
ihmisen persoonallisuuteen liittyviin 
kysymyksiin nykyaikaisen tutkimuk-
sen valossa. Kurssimaksu 50 € sekä 
Turun avoimen yliopiston maksu 50 €. 
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3301000 HENKILÖSTÖ-
JOHTAMINEN (5 op, TY)
Opistotalo
ti 17.30-20.00
6.2. ja 6.3.
tuutori KTM Susan Pietilä
Opinnot soveltuvat johtamisesta ja 
henkilöstön kehittämisestä kiinnos-
tuneille. Ammatillisena koulutuksena 
opinnot sopivat esimiehenä toimiville 
ja esimiestehtävistä kiinnostuneil-
le, henkilöstön kehittämisestä sekä 
konsultoinnista ja työelämän kehit-
tämisestä kiinnostuneille. Kurssilla 
tutustutaan henkilöstön johtamisen 
teorioihin ja käytäntöihin, motivoin-
tiin, palkitsemiseen, sitoutumiseen ja 
rekrytointiin. Kurssimaksu 50 € sekä 
Turun avoimen yliopiston maksu 60 €. 

VERKKOKURSSIT VERKKOKURSSIT 
6102000 MOBIILILAITTEIDEN 
HYÖDYNTÄMINEN IKÄIHMISTEN 
PARISSA TYÖSKENNELLESSÄ
to 15.30-17.00
1.2.-8.3. 
Toimintaterapeutti Riikka Marttinen, 
verkkopedagogi Ida-Maria Tanhua 
sekä muita asiantuntijoita
Kurssimaksu 80 € 
Itsenäisesti, omalta koneelta, verkos-
sa suoritettava kurssi. Soveltuu kaikil-
le ikäihmisten kanssa työskenteleville 
ja sosiaali- ja terveysalan henkilös-
tölle. Kurssin aikana tutustut sekä 
älypuhelimella että tableteilla käytet-

täviin maksuttomiin ja maksullisiin so-
velluksiin sekä lisälaitteisiin ja niiden 
tarjoamiin mahdollisuuksiin. Lisäksi 
saat konkreettisia ohjeita ja vinkkejä, 
kuinka sovelluksia voi käyttää esim. 
kuntoutuksessa, hoivatyössä ja 
ikäihmisten vapaaehtoistoiminnassa. 
Kurssin aikana saat myös valmiuksia 
tukea ikäihmisen ja vanhuksen aktii-
vista ja turvallista älylaitteiden ja so-
siaalisen median käyttöä. 

3298011 PEDAGOGISET 
TUKI TOIMET VARHAIS- 
KASVATUKSESSA JA 
ESIOPETUKSESSA
ti 17.00-18.00
6.2.-6.3. 
KT, erityispedagogi Erja Sandberg
Kurssimaksu 70 € 
Itsenäisesti, omalta koneelta, verkos-
sa suoritettava kurssi. Soveltuu kaikil-
le lasten kanssa työskenteleville sekä 
tukea tarvitseville vanhemmille ja lä-
heisille. Kurssilla saat perustietoa ja 
opit ymmärtämään monenlaisia lap-
sia: esimerkiksi impulsiiviset, touhuk-
kaat, levottomat ja keskittymisen pul-
mia omaavat lapset, kielellisiä pulmia 
omaavat lapset ja aistiherkät lapset. 
Lisäksi saat paljon vinkkejä lasten tu-
kemiseen varhaiskasvatusympäris-
tössä mukaan lukien esiopetuksen. 
Saat myös tietoa vahvuuskasvatuk-
sen ja positiivisen pedagogiikan mer-
kityksestä varhaiskasvatusikäisille 
tukea tarvitseville lapsille. Kurssista 
on mahdollisuus saada suoritusmer-
kintä (1op). 
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KURSSIT LAPISSAKURSSIT LAPISSA
Kevään uudet kurssit

1103126  VÄRIKYLPY LAPISSA 
4 kk-1,5 v
Lapin kunnantalo
su 11.00-12.00
28.1., 18.2., 25.3. ja 29.4.

1103186 LASTEN TAIDE-
VIIKONLOPUT LAPISSA
Lapin kunnantalo
la-su 11.00-15.00
10.3., 11.3., 24.3. ja 25.3.

1104086 MAKRAMEE JA 
PUNONTA
Lapin kunnantalo
ti 18.00-20.30, 23.1.-13.3.

1101085 UKULELEN ALKEET B 
Lapin koulu
ma 17.30-20.00, 15.-22.1.

9991154 NOJATUOLIMATKA: 
KAUKOLAN HISTORIA 
Kaukolan kylätalo
ti 10.4. klo 18.00-19.30

9991155 NOJATUOLIMATKA: 
RUONAN HISTORIA 
Ruonan kylätalo
ti 24.4. klo 18.00-19.30

8301105 TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus
ti 16.15-17.15, 9.1.-3.4.

8301125 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO E
Linnavuoren palvelukeskus
ti 17.30-18.45, 9.1.-3.4.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1104042 KUDONTA C LAPPI 
Lapin kunnantalo 
ma 18.00-20.30, la 9.00-14.00
8.1.-19.3. ja la 27.1.

1104094 PITSINNYPLÄYS C
Lapin kunnantalo
ke 18.00-20.30, 10.1.-4.4.

1101163 PIANOTUOKIO C
Lapin seurakuntakoti
ma 13.30-15.30, 8.1.-2.4.

8301019 LAVIS-lavatanssi -
jumppa A
Työväentalo, Lappi
to 17.00-18.00, 11.1.-12.4.

8301020 LAVIS-lavatanssi-
jumppa B
Työväentalo, Lappi
to 18.15-19.15, 11.1.-12.4.

1101038 SEKAKUORO LAPPONIA
Linnavuoren palvelukeskus
ti 18.45-20.45, 16.1.-10.4.

8301012 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOLIIKUNTA
Lapin liikuntahalli
ke 15.00-16.00, 10.1.-11.4.

8301014 KUNNON TREENI
Lapin liikuntahalli
ke 17.30-18.30, 10.1.-25.4.

8301021 MIESTEN JUMPPA
Lapin liikuntahalli
ke 18.30-19.30, 10.1.-4.4. 

Oppaassa kurssit ovat 
aineryhmittäin. Tarkemmat 
tiedot kursseista ja 
luennoista löydät kunkin 
aineryhmän kohdalta. 
Sisällysluettelo sivulla 3.

Ilmoi  autumis-
ohjeet sivulla 7.
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KURSSITKURSSIT
KODISJOELLAKODISJOELLA

Syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

1103017 MAALAUS JA PIIRUSTUS 
KODISJOELLA
Kodisjoen koulu
ma 18.00-20.30, 8.1.-26.3.

8301009 KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu
ti 18.30-19.30, 9.1.-3.4.

1104041 KUDONTA B
Kodisjoen kudontatupa
ke 18.15-20.45, 10.1.-4.4.

Oppaassa kurssit ovat 
aineryhmittäin. Tarkemmat 
tiedot kursseista ja 
luennoista löydät kunkin 
aineryhmän kohdalta. 
Sisällysluettelo sivulla 3.
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RAUMAN KUVATAIDEKOULU

Lyseokatu 2
kaupungintalon takana, 
vanha Tarvonsaaren koulu
kuvataidekoulu@rauma.fi 
www.rauma.fi /kuvataidekoulu
koulunjohtaja Kirsi Kuusisto, 
puh. 044 793 3427 

Rauman kuvataidekoulussa lapset ja 
nuoret opiskelevat taiteen yleisen oppi-
määrän perusteita. Kuvataidekoulussa 
maalataan, piirretään, rakennellaan, 
valo kuvataan, tehdään animaatioita, 
vedostetaan taidegrafi ikkaa ja muo-
vaillaan savesta ruukkuja ja veistoksia. 
Luova ajattelu kehittyy monipuolisten 
taitojen ja tietojen karttuessa.

Työskentelytilat ovat Tarvonsaaren kou-
lussa. Kuvataidekoulun 7–11-vuotiaat 
oppilaat opiskelevat peruskursseilla ja 
12–18-vuotiaat työpajoissa. 
Ryhmien opetus on iltapäivisin tai 
iltaisin kerran viikossa. 
Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-23.8.2018.
Hakeminen tapahtuu kahden (2) kotona 
tehdyn työn perusteella. Työt tehdään 
vähintään A3-kokoon vapaasti valitulla 
kahdella eri tekniikalla, esim. lyijykynäl-
lä, liidulla tai vesivärillä. 
Ilmoittaudu hakujonoon
www.opistopalvelut.fi /rauma/
1103250  KUVATAIDEKOULU 
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON  

Toimita lisäksi paperinen hakemus ja 
näytetyösi kuvataidekouluun, Lyseo-
katu 2 (2. kerros) tai kansalaisopis-
toon, Aittakarinkatu 10, to 23.8.2018 
klo 14.00 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta 
lähtien kuvataidekoulun aulasta, kansa-
laisopistosta ja kaupungin kotisivuilta.
Lukukausimaksu syksy 110 € ja 
kevät 110 €.
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU
TAITAVA

Aittakarinkatu 10 
käsityönopettaja 
puh. 044 793 4518
kansalaisopiston tsto 
puh. 02 834 4515
kasityokoulu@rauma.fi 
http://www.rauma.fi /kasityokoulu

Käsityökoulu Taitavassa tytöt ja pojat 
opiskelevat taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän mukaisesti. Opin-
not voi aloittaa 9-vuotiaana.
Opintojen aikana Taitavassa mm. om-
mellaan, painetaan kangasta, huovu-
tetaan, muovaillaan savesta, tehdään 
puutöitä – opitaan erilaisia käsityötek-
niikoita ja käytetään monipuolisesti eri-
laisia materiaaleja.
Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta 
toiselle. Tehdessä taidot ja tiedot, teknii-
koiden ja materiaalien sekä työvälinei-
den 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 edellytyk-
siä elinikäiseen harrastamiseen ja val-
miuksia myös ammattiopinnoille.

Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-23.8.2018.
Ilmoittaudu hakujonoon
www.opistopalvelut.fi /rauma
1104713  KÄSITYÖKOULU TAITAVA 
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus kansa-
laisopistoon, Aittakarinkatu 10, 
to 23.8.2018 klo 14.00 mennessä.
Vapaita paikkoja Taitavan kaikkiin ryhmiin 
voi kysellä myös lukuvuoden aikana.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta 
lähtien kansalaisopistosta ja kaupungin 
kotisivuilta.

Lukukausimaksu syksy 110 € ja 
kevät 110 €.
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RAUMAN TEATTERIKOULU 

Kellariteatteri, 
Pursikatu 4 
käynti Urheilukadun 
puolelta
teatterikoulu@rauma.fi 
www.rauma.fi /teatterikoulu

vastaava opettaja Aleksi Kumpula, 
puh. 044 4036 178
Opistotalo, Aittakarinkatu 10, 
26100 Rauma (postiosoite)
kansalaisopiston tsto puh. 02 834 4515

Teatteritaiteen perusopetus on teatteri- 
ja ilmaisukasvatusta lapsille. Opinnot 
voi aloittaa 8-vuotiaana. Teatterikoulu-
laiset oppivat mm. teatteri-ilmaisua ja 
-leikkejä, fyysistä ilmaisua ja äänenkäyt-
töä, näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä, dra-
maturgiaa, puvustusta ja maskeerausta.
Opetus on monipuolista ja teatterialan 
eri ammattilaiset toimivat opettajina. Te-
atteritaiteen opinnoissa kehittyvät itse-
ilmaisu, persoonallisuus, luovuus, kes-
kittyminen, toisten huomioiminen sekä 
havainnointikyky itseä ja maailmaa koh-
taan. Opetus antaa hyvät eväät jatko-
opintoihin ja elämään!

Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-23.8.2018.
Ilmoittaudu hakujonoon
www.opistopalvelut.fi /rauma/
1104713  TEATTERIKOULU 
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus 
kansalaisopistoon, Aittakarinkatu 10, 
to 23.8.2018 klo 14.00 mennessä.
Vapaita paikkoja teatterikoulun kaikkiin 
ryhmiin voi kysellä myös lukuvuoden 
aikana.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta 
lähtien kansalaisopistosta ja kaupungin 
kotisivuilta.

Lukukausimaksu syksy 110 € ja 
kevät 110 €.
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Lisätietoa yhdistyksestä ja 
tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.
wordpress.com/ ja 
puheenjohtaja Jani Huhtala, 
puh. 050 374 2107.

YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kaudella 2017–2018 ei ole jäsenmak-
sua. Saadaksesi jäsenedut tarvitset 
kuitenkin henkilökohtaisen jäsenkor-
tin, jonka saat opiston toimistosta. Liity 
Opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja tue 
toimintaa aikuisopiskelun hyväksi! Jä-
senenä saat alennusta yhdistyksen jär-
jestämien matkojen hinnoista. Lipuissa 
on useimmiten kaksi hintaa, joista edul-
lisempi on jäsenille. 

Seuraavat liikkeet antavat 10 % alen-
nuksen normaalihintaisista tuotteista
– Pyörä-Nurmi
– Rauman Askarteluohjaus
– Kajava Lahja ja Käsityö 
 Seija Jaakkola
– Kodin Lanka ja Neule
– Rauman City-Sukka 
 (ompelutarvikkeet)
– Mantin Maailma (ompelutarvikkeet)
– Verho-Tuominen 
 (kankaat ja ompelutarvikkeet)
Näytäthän voimassaolevan jäsenkortti-
si liikkeissä oston yhteydessä. 

AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus 
anoa yhdistykseltä avustusta kurssi-
maksuihin tai kurssin tarvikehankintoi-
hin. 
Katso sivu 8. 

RAUMAN KANSALAISOPISTON OPISTOLAISYHDISTYS r.y.

KEVÄTKAUDEN 2018 OHJELMA 

Ti 13.3. Yhteislaulutilaisuus ”Näyttä-
mön sävelmiä” Vapaa pääsy ja kahvi-
tarjoilu. Järjestetään yhteistyössä kan-
salaisopiston kanssa, tarkemmat tiedot 
opiston ohjelmassa.  

La 24.3. matka Helsingin kaupungin-
teatteriin Myrskyluodon Maija -musi-
kaaliin. Ilmoittautuminen tammikuussa 
opiston toimistoon. Matkan hinta jäse-
niltä 90 €, muilta 95 €. Hinta sisältää 
lipun ja kuljetuksen.  

Pe 18.5. – su 20.5. Matka Viroon Türin
kukkamarkkinoille. Ilmoittautuminen 
alkaa tammikuussa. Matkan hinta jäse-
niltä 215 €, muilta 235 €.  Tarkemman 
matkainfon saat opiston toimistosta tai 
yhdistyksen nettisivuilta.

Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan 
ilmoitustauluilla sekä Raumalainen-
lehden yhdistyspalstalla. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 
Jani Huhtala (puheenjohtaja), Pia Ala-
Äijälä (varapj. ja taloudenhoitaja), Riitta 
Johansson (sihteeri), Pirjo Katajamäki, 
Nina Kuusinen, Päivi Kähkönen ja Mar-
jo Savolainen. 

SYNTI-antologia
Yhdistys julkaisi keväällä yhteistyössä 
opiston luovan kirjoittamisen kurssin 
opiskelijoiden kanssa Synti-antologian. 
Kirjaa on myytävänä hintaan 15 €, lisä-
tietoja puheenjohtajalta. 
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Liikuntapalveluiden järjestämät terveys-
liikuntaryhmät keväällä 2018
alkavat viikolla 2:

Kuntosali 
ke klo 8.00-11.00  
Uimahallin kuntosali, Hankkarintie 8, 
käynti sivuovesta
Iän karttuessa lihaskunnon ylläpidon mer-
kitys korostuu. Kuntosalityöskentelyssä 
pidät kehon toimintakykyisenä mukavas-
sa porukassa. Paikalla on ohjaaja. Hinta 
on 30 € / kausi, joka maksetaan Palvelu-
piste Pyyrmaniin, Valtakatu 2.

Kunnon kävely 
pe klo 10.00-11.00
Talviharjoitteluhalli, Teollisuuskatu 19
Kunnon kävelyssä ohjatun alku- ja lop-
puverryttelyn välillä nappaamme kaksi 
kärpästä yhdellä iskulla: kävely kivassa 
seurassa pitävällä alustalla kehittää ve-
renkiertoelimistön kuntoa ja kuntosalilait-
teilla pidämme lihakset vireessä. Maksu-
ton.
Tiedustelut: Auli Kouru puh. 02 834 3265

AIKUISTEN ERITYSRYHMÄT

Tiinan jumppa  
Tiistai klo 13.00-14.00  
kokoontuminen uimahallilla
Ryhmä on tarkoitettu mielenterveyskun-
toutujille. Kokoontuminen sisältää ulkoi-
lua, jumppaa, kuntosalia yms.

Aikuisten sovellettu pelikerho
ma klo 15.30-16.30 
Winnova, Steniuksenkatu 8
Ryhmään ilmoittaudutaan paikan päällä.

Neurologinen kuntopiiri
ti klo 14.30-15.30 ja 15.30-16.30
Terveyskeskus, jumppasali
Vapaiden paikkojen tiedustelu: 
Tiina Malinen puh. 02 834 3246

Tuolijumppa
ti klo 11.30-12.15
Järjestötalo, Siikapolku 1

Kevennetty tuolijumppa
Neurologinen, kuntoutuville
to klo 10.00-10.30
Järjestötalo, Siikapolku 1
Tiedustelut: 
Tiina Malinen puh. 02 834 3246

KEVENNETYT VESIVOIMISTELUT

Kevennettyjä vesijumppia erityisryhmien 
toiveita noudattaen. Suunnattu kuntoutus-
ta tarvitseville. Uimahallimaksu.
ma klo 13.15-13.45
ke   klo 13.30-14.00
ke  klo 14.00-14.30
to   klo 13.15-13.45
to   klo 13.45-14.15
pe  klo  13.00-13.30

ERITYISLIIKUNTAA LAPSILLE
 
Molskis 
Lasten liikuntakerhot on tarkoitettu lap-
selle, joka ei voi onnistuneesti osallistua 
yleisiin harrastuksiin tai lapselle, jolla on 
vaikeuksia vuorovaikutuksessa. Maksu 
on syyskaudelta 30 €. Maksu maksetaan 
uimahallin kassaan, tarvittaessa voidaan 
tehdä lasku. Muutokset mahdollisia.
Vesiliikuntakerho Molskis koululaisille ui-
mahallissa.
 
Uimahallin pääsisäänkäynti, keskiviikkoi-
sin klo 15.00-16.15 ja klo 16.30-17.45. 
Ilmoittautuessa mainittava lapsen nimi, 
ikä, uimataito, erityisyyden kuvaus ja yh-
teyshenkilön puhelinnumero.

RAUMAN KAUPUNGIN LIIKUNTARAUMAN KAUPUNGIN LIIKUNTA
PALVELUJEN LIIKUNTARYHMÄTPALVELUJEN LIIKUNTARYHMÄT
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Rauman kansalaisopiston 
opettajien ja henkilökunnan 

 
TAIDETTA JA KÄSITÖITÄ 

 

3.1.-19.1.2018 
 
 

       
   

             
 
 
 

Rauman pääkirjaston aulassa 
ma-to 9-19, pe 9-17, la 11-15 

Alfredinkatu 1 
 

Avajaiset 3.1.2018 klo 15-16 
 

Julisteen teokset: Eija Hietanen, Seppo Hannula, Soile Kujala, Mari Zabyshnyi, Leena Haapio-Lehti   Juliste: Kirsi Kuusisto 
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OPETUSPAIKAT JA OSOITTEETOPETUSPAIKAT JA OSOITTEET
Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Rauman kuvataidekoulu, 
Lyseokatu 2
Rauman Käsityökoulu Taitava, 
Aittakarinkatu 10
Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja, 
käynti Urheilukadun puolelta

Ankkuri, Nortamonkatu 5
Hj. Nortamon peruskoulu, 
Nummenvahe 5
Karin koulu, Savilankatu 5
Kaukolan kylätalo, 
Kauklaistentie 239
Kaunisjärven vanhainkoti, 
Steniuksenkatu 4
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
Kellariteatteri, Pallerokuja, 
käynti Urheilukadun puolelta
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
Kodisjoen kudontatupa, 
Kodisjoentie 1418
Kortelan koulu, Kortelantie 23
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 
Kourujärven väestönsuoja 
Pommari, Lännentie 1
Lapin koulu, Kirkkotie 6
Lapin kunnantalo, 
Kivisillantie 6, Lappi
Lapin seurakuntakoti, 
Hiedastentie 6
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
Linnavuoren palvelukeskus, 
Sahamäentie 2, Lappi
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Nanun koulu, Nummenvahe 8
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1

Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Poselli, Nortamonkatu 12
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
Rauma-Sali, Satamakatu 26
Rauman Lyseon lukio, 
Urheilukatu 22 
Rauman Taidemuseo, 
Kuninkaankatu 37
Raumanmeren koulu, 
Pyynpäänkatu 27
Ravintola Savila, 
Vanhankirkonkatu 1
Ruonan kylätalo, Ruonantie 476
Ruorimiehen terassi, 
Poroholmantie 8
Ryhmäkoti Lumikki, 
Rauhankatu 12
Sampaanalan budotila, 
Sampaanalantie 38
Seurakuntatalo, Luostarinkatu 1
Sininen koulu, 
Uotila, Tuomistontie 1 
Syvärauman koulu, 
Purjehtijankatu 15
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
Työväentalo, 
Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan koulu, Uotilan vanhatie 39
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Vasaraisten koulu, 
Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone, 
Vermuntilantie 163
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
WinNova, Satamakatu 19
WinNova, Steniuksenkatu 8
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Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

KANSALAISOPISTON KESKUSPAIKKA 
OPISTOTALO

Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
puh. 02 834 4515 ja 02 834 4517

Ilmoittautumiset puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi 

TOIMISTO avoinna
opetusviikkojen aikana

 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

vahtimestari paikalla klo 21.00 asti

www.rauma.fi /kansalaisopisto
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