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Rauman kansalaisopisto   100 vuotta
Tänä lukuvuonna juhlimme Rauman kansalaisopiston 

sataa toimintavuotta.

Juhlavuoden teema on “Heijastuksia”.

Opistotoiminnan heijastus on kahdensuuntaista. 
Opisto heijastaa hyvinvointia opiskelijoilleen ja 
aktiivisuutta paikalliseen kulttuuritoimintaan. 

Toisalta opisto kerää heijastuksia 
ympäröivästä yhteiskunnasta muokaten 

opetustaan ajan tarpeiden mukaan.
Tule kokemaan juhlavuoden heijastuksia!

Juhlavuoden tapahtumia kevätkaudella 2017

Näyttely Rauman kansalaisopisto 100 vuotta
16.9.2016–31.3.2017

Marela, Kauppakatu 24 

Liikuntalauantai
la 21.1. klo 10.00 alkaen

Opistotalo, Aittakarinkatu 10

Avoimet ovet ystävänpäiväviikolla 13.–16.2.

Kevät-Maaria juhla eli iltamat
la 18.3. klo 16.00, Opistotalo, Aittakarinkatu 10

Juhlavat kevätnäyttelyt: 100 vuotta, tuhat taitoa
la-su 8.-9.4. Kodisjoen koulu ja Lapin kunnantalo

pe-su 21.–23.4. Opistotalo 
Konsertti kansalaiopistosta kajahtaa 23.4.

Rauma-salissa



4

Näyttely
Rauman kansalaisopisto 
100 vuotta
16.9.2016–31.3.2017
Marela, Kauppakatu 24 

Rauman museoon Marelaan on koottu Rauman 
kansalaisopiston toimintaa ja tapahtumia vuosien var-
relta. Tule katsomaan opettajien mittavaa nimilistaa, 
tule tutustumaan viiteen rehtoriin. Näe kieltenopetuk-
sen ja opetusvälineiden kehitys kirjoista Linguaphone-
äänilevyihin ja digilaitteisiin. Mikä on muuttunut taiteen 
opettamisessa, entä käsityötaidoissa? Onko liikunnan 
opetus samaa kuin ennen? Näyttelystä löydät vastauk-
sia, ja pääset samalla pikamatkalle opiston satavuoti-
seen historiaan.

Opetus alkoi 15.10.1916 Työväen opintokurssina.  
Alkuvuosien sinnikäs uurastus palkittiin, kun vuonna 
1922 toiminta vakiintui Rauman kansalaisopistoksi. 
Sadan vuoden aikana on koettu parempia ja huonom-
pia aikoja, mutta kaikesta on selvitty. Opetus onkin 
sadassa vuodessa laajentunut muutamasta piiristä 
satoihin kursseihin lukuvuodessa.

Tervetuloa tutustumaan opiston erilaisiin vaiheisiin!



5

Juhlalukuvuosi jatkukoon…
Kiitos
Syksy meni kohisten satavuotisjuhlan ja muiden tapahtumien tuoksinassa tuoden 
mukanaan lukuisia mukavia muistoja. Lämmin kiitos kaikille eri tilaisuuksiin osallis-
tuneille, te teitte niistä onnistuneita!
Kosketuksia
Viime kuukausina olen konkreettisesti oppinut ymmärtämään, mitä tarkoittaa lause 
”Ilman tietämystä menneisyydestä ei voi rakentaa tulevaisuutta.” Kaikki toiminta 
perustuu vanhan pohjalle. Ilman vuosikymmenien hyvää työtä opiston toiminnan 
kehittämiseksi ei nyt oltaisi tässä. Päällimmäiseksi ajatukseksi on noussut kunnioitus 
ja arvostus aikaisempien, kaikkien Rauman kansalaisopistossa vuosikymmenien ai-
kana työskennelleiden toimijoiden työtä kohtaan.  Yhtälailla arvostan koko nykyistä 
henkilökuntaa ja tämän lukuvuoden tuntiopettajia. Myös tänään tehdään hyvää työtä.  
Kerran kuussa tapahtuu
Jatkamme juhlintaa myös kevätkaudella. Marelan näyttely on auki maaliskuun lop-
puun asti. Siellä on mm. listattuna koko satavuotisen opetusajan opettajien nimet 
lukuvuosittain, kaikkiaan 2704 eri henkilöä, joista monet ovat opettaneet monina, 
monina lukuvuosina. Kannattaa mennä katsomaan.
Tammikuussa järjestämme liikuntalauantain, jolloin pääsee tutustumaan erilaisiin 
tanssillisiin liikuntamuotoihin.
Helmikuussa voi avointen ovien viikolla käydä kurkistamassa, mitä kursseilla teh-
dään. Ehkäpä löydät uuden innostuksen kohteen.
Maaliskuussa Opistolaisyhdistys järjestää Kevät-Maaria juhlat, iltamat. Sinne ovat 
kaikki tervetulleita.
Huhtikuussa onkin sitten aika järjestää perinteiset, mutta tänä vuonna ehkä vieläkin 
juhlavammat kevätnäyttelyt. Yhtenä ajatuksena on saada esille myös vanhoja 
kansalaisopistossa tehtyjä töitä. Kannattaa jo nyt ruveta penkomaan varastoja, 
jospa löytyisi joku muisto menneiltä ajoilta.
Samana viikonloppuna pääsemme myös nauttimaan kansalaisopiston monien 
kuorojen yhteiskonsertista ”Kansalaisopistosta kajahtaa”. 
Tarkempia tietoja kaikista näistä tapahtumista löytyy tämän oppaan sivuilta.
Keväällä neljällä luennolla juhlimme toista sata vuotiasta, rakasta isänmaatamme.  
Kaihomielellä
Eurajoen kunta on päättänyt vuoden alusta lukien ostaa kansalaisopistopalvelut 
Porista Otsolan opistosta. Tässä yhteydessä haluan kiittää niin Eurajoen kunnan 
työntekijöitä kuin tuntiopettajiakin 1970-luvun alusta alkaneesta hyvin sujuneesta 
yhteistyöstä. Tässä oppaassa ei siis enää ole Eurajoen kursseja. Kansalaisopisto-
opetus ei kuitenkaan ole sidottu kotikuntaan, vaan opiskelemassa voi käydä yli 
kuntarajojen.

Helinä Seikola, rehtori

Ps. Heijastuksia-kirjaa, joka kertoo Rauman kansalaisopiston tarinan, on vielä ostettavissa. 
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OPISTOTALO
Aittakarinkatu 10
26100 Rauma
Asiointisähköposti: 
kansalaisopisto@rauma.fi
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Opisto on myös Facebookissa.

TOIMISTO
Avoinna opetusviikkojen aikana 
9.1.–21.4.2017 
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.

sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@rauma.fi

TOIMISTO
kurssisihteeri
Taru Tyni
puh. 02 834 4515 
ja 044 793 4515 

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

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

Viikonloppuisin 
Pasi Helminen 
puh. 044 793 4514

Kahvila Tovi, Aittakarinkatu 10
Opistotalon alakerrassa

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

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

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

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

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

taideaineiden opettaja, 
Rauman kuvataidekoulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
puh. 044 793 3427
kuvataidekoulu@rauma.fi
rauma.fi/kuvataidekoulu

käsityönopettaja, 
Rauman käsityökoulu Taitava 
Johanna Maijala, KM
puh. 02 834 4518 
ja 044 793 4518 
kasityokoulu@rauma.fi
rauma.fi/kasityokoulu

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

YHTEYSTIEDOT

Avoinna opetusviikkojen aikana
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ILMOITTAUTUMINEN
► Ilmoittautuminen 
internetin kautta 
ALKAA tiistaina 3.1.2017 
klo 17:00:00 ja jatkuu 
ympäri vuorokauden
osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät 
samasta osoitteesta.

Opiston tietokoneluokka 212 on 
käytettävissä ilmoittautumiseen
ti 3.1. klo 17.00–18.00. Opiston hen-
kilökuntaa on paikalla opastamassa 
ilmoittautumisessa. 
Myös kirjaston tietokoneet ovat 
käytettävissä.

► Ilmoittautuminen 
puhelimitse opiston 
toimistoon
ke 4.1.17 klo 8.00–17.00
to 5.1.17 klo 9.00–15.00  
puh. 02 834 4515 ja 02 834 4517

Tämän jälkeen voi ilmoittautua 
toimiston aukioloaikoina puhelimitse 
tai käymällä opistossa.

Ilmoittautua voi niin kauan kuin kurs-
seilla on tilaa. 

Sähköpostilla, tekstiviestillä, tai 
puhelinvastaajaviestillä
ei voi ilmoittautua.

Ilmoitaudu myös luennoille.

ILMOITTAUTUMISEN 
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi, 
opiskelijan nimi, henkilötunnus, 
kotikunta, osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, 
koulutustausta, pääasiallinen toi-
minta ja äidinkieli. 
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopu-
olisille. Tietoja käytetään opiskeli-
joiden identifioimiseen ja kurssimak-
sujen laskuttamiseen.

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

ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan kurssimaksun. Maksamatta 
jättäminen ei ole kurssipaikan peru-
mista. 

KURSSI TÄYNNÄ?
Suositut kurssit täyttyvät nopeasti 
– ilmoittautumisjärjestys ratkaisee. 
Jos kurssi on täynnä, ilmoittaudu 
varasijalle, sillä voit päästä varasi-
jalta kurssille tai pystymme ehkä 
järjestämään uuden kurssin.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen/
lukukausi ei oikeuta kurssimaksun 
alennukseen tai korvaavaan opinto-
kertaan.
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AVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHIN
Kansalaisopisto on saanut 
Opetushallitukselta 
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  
lukukaudessa. 

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

MAAHANMUUTTAJILLE
Suomenkielen kurssien 
kurssimaksua on huomattavasti 
alennettu. Alennettu kurssimaksu on 
mainittu kurssiesittelyn yhteydessä 
ja siinä lukee myös:
Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.

SENIORIVÄESTÖ JA ELÄKELÄISET
Lukuvuoden aikana muutamalla 
kurssilla kurssimaksua on  
huomattavasti alennettu. Kurssin 
kohdalla on teksti: Opetushallituksen 
tukema, kurssimaksu alennettu.
Keväällä kurssimaksua on alennettu 
seuraavilla kursseilla: 
Haastetta aivoille ja Juttu-tupa.

OPISTOLAISYHDISTYKSEN 
AVUSTUKSET HAETTAVANA
Opiston opiskelijoilla on 
mahdollisuus anoa Rauman 
kansalaisopiston opistolaisyhdistys 
ry:ltä avustusta kurssimaksuihin tai 
kurssin tarvikehankintoihin. 
Avustusta myönnetään enintään 
50 €/opiskelija/lukuvuosi. Avustus 
maksetaan kuittia vastaan ja kuitti 
liitetään anomuslomakkeeseen. 
Lomakkeita on saatavana opiston 
toimistosta. Toimintakaudella 2016–
2017 avustusta myönnetään vain 
sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole 
saaneet avustusta  kolmen 
edellisen lukuvuoden aikana 
(edellinen avustus saatu aikaisintaan 
keväällä 2013). Avustusta ei myönnetä, 
mikäli opiskelija saa kansalaisopiston 
opintoseteliavustuksen.
Anomukset tulee jättää  kevätluku-
kaudella viimeistään pe 7.4. opiston 
toimistoon.
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KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN

Jokaisella kurssilla on oma kurs-
simaksunsa, joka on ilmoitettu kurs-
sin esittelyn yhteydessä. Maksu ei 
sisällä oppikirjoja eikä tarvikkeita. 
Ilmoittautuessasi sitoudut 
maksamaan kurssimaksun.

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

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN 
JA PERUMISEHDOT

Perumisen voi tehdä itse internetissä 
tai ilmoittaa opiston toimistoon. 
Varatun kurssipaikan voi perua mak-
sutta viimeistään 7 päivää ennen 
kurssin alkamista, tämän jälkeen 
tehtävistä perumisista peritään 
toimistomaksua 10 €.
Mikäli perumista ei tehdä lainkaan, 
veloitetaan koko kurssimaksu. 
Maksamattomat kurssimaksut 
menevät perintään. Perumista ei voi 
tehdä opettajalle eikä sähköpostilla. 

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

KURSSIN PERUUNTUMINEN, 
MAKSUN PALAUTTAMINEN

Jokaisella kurssilla ja luennolla on 
vähimmäisopiskelijamäärä, joka 
vaaditaan opetuksen aloittamiseksi. 
Mikäli opiskelijoita ei ilmoittaudu 
riittävästi, opetus ei ala. Tiedotamme 
peruuntumisesta kurssille jo ilmoit-
tautuneille. Kurssien ja luentojen 
alkamisesta ei erikseen ilmoiteta.
Kurssimaksu palautetaan vain, jos 
kurssi peruuntuu. Mikäli kurssi lak-
kautetaan opiskelijamäärän vähe-
nemisen vuoksi, tai opiskelija itse 
keskeyttää kurssin, ei jäljellä olevaa 
kurssimaksuosuutta palauteta.

A) Voit maksaa kurssimaksun 
netti-ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkopankissa.

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



ILMOITTAUDU AJOISSA!

JUHLALUKUVUOSI 
2016–2017
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2 eli 
ma 9.1.2017.
Talviloma on 20.–26.2.2017.
Kiirastorstaina13.4. ei ole opetusta 
klo 17 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Tänä vuonna on opiston sadas-
ensimmäinen lukuvuosi. 

TIEDOTUS
Muutoksista ja uusista kursseista 
ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla, koti-
sivulla www.rauma.fi/kansalaisopisto ja 
sanomalehdissä. Opistolla on sivut 
Facebookissa.

Ohjelman muutokset mahdollisia.

JUHLAVAT KEVÄTNÄYTTELYT 
8.–9.4.2017 Kodisjoella ja Lapissa 
21.–23.4.2017 Opistotalossa.

OPETUSTILAT
Opetustilat ovat pääosin Opistota-
lossa, Aittakarinkatu 10. 
Opetusta on lisäksi useissa kou-
luissa ja muissa tiloissa eri puolilla 
kaupunkia.
Opetuspaikkaluettelo osoitteineen 
on sivulla 83.

PYSÄKÖINTI OPISTOTALOLLA
Pysäköintipaikat opiskelijoille ovat 
Opistotalon takana. 
Katso kartta sivulla 80.

TIETOJA OPISTOSTA
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 ja kuvataidekoulun, 
käsityökoulun ja teatterikoulun osalta 
Taiteen perusopetuksesta säädet-
tyyn lakiin. 
Toimintaa ohjaa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta. 

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 suorit-
taa yliopistojen ja OPH:n tenttejä 
opistossa. 
Ilmoittautumiset 
Kristina Haavistolle 
kristina.haavisto@rauma.fi
Tenttimaksu on 45 €.
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Laajemmat kurssikuvaukset 
ovat opiston kotisivulla 
www.rauma.fi/kansalaisopisto

Tähän oppaaseen kurssit on 
ryhmitelty aiheittain.

Ilmoittautuminen kevään 
uusille kursseille tapahtuu 
sivulla 7 olevien ohjeiden 
mukaisesti.

Ne syyskaudella alkaneet 
kurssit, joihin vielä voi vielä 
tulla mukaan, on lueteltu 
tässä oppaassa. Ilmoittaudu 
toimistoon, saat samalla tietää 
kevään kurssimaksun.

Mahdollisista uusista kurs-
seista ja luennoista ilmoitetaan 
opiston ilmoitustauluilla, 
lehdissä, Facebookissa ja inter-
netissä opiston kotisivuilla 
www.rauma.fi/kansalaisopisto

TERVETULOA 
OPISKELEMAAN!

Kurssit ja luennot
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Kurssitiedot on tässä esitetty suppeas-
ti, kysy lisätietoja: Kristina Haavisto 
puh. 044 403 6177 tai 
kristina.haavisto@rauma.fi

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 
7 päivää ennen kurssin alkua. 
Sen jälkeen tehtävistä perumisista 
peritään 50 € maksu. 
Opiskelija ilmoittautuu myös Turun 
avoimeen yliopistoon sen jälkeen, 
kun opintoryhmän toteutuminen on 
varmistunut. 

AVOIN YLIOPISTO

2198041 MONIKULTTUURINEN 
TERVEYDENHUOLTO (3 op, TY) 
Opistotalo 
to 17.30-19.30
9.-23.3.
tuutori SPR delegaatti 
Riitta Mäki-Vaurio
Etenkin terveydenhuollon ja so-
siaalialan henkilöstölle sekä kaikille 
monikulttuurisuuden ja siirtolaisuu-
den kysymyksistä kiinnostuneille. 
Tutustutaan monikulttuurisiin 
asiakaskohtaamisiin mm. terveyden-
huollossa ja vuorovaikutuksellisten 
tekijöiden merkitykseen näissä 
kohtaamisissa. Lisäksi pohditaan, 
miten kulttuuritausta vaikuttaa niin 
työntekijän kuin asiakkaan käsi-
tyksiin asioista ja tapaan toimia. 
Käsitellään pakolaisten terveyden-
huoltoa, jolloin palveluntarjoaja 
joutuu usein kohtaamaan oman 
elämänkokemuksensa ulkopuolisia 
rankkoja taustoja. Suoritusmuotona 
essee tai oppimispäiväkirja. Kurs-
simaksu 45 € sekä Turun avoimen 
yliopiston maksu 30 €.  
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3298010 SOSIAALIPEDIATRIA 
(2 op, TY) 
Opistotalo  
to 16.15-18.15
2.3.-6.4. 
tuutori osastonhoitaja 
Maritta Komminaho  
Soveltuu etenkin sosiaalialalla, 
terveydenhuollossa, kouluissa ja 
muualla lasten kanssa työskente-
leville. Opintojaksolla tunnistetaan 
erilaisia lasten kaltoin kohtelun 
muotoja, käsitellään perheväkivallan 
ja päihteiden vaikutusta lapsuuteen 
sekä perehdytään lastensuojelun 
lainsäädäntöön ja lastensuojelu-
ilmoitusmenettelyyn. Luento- ja 
ohjauskerrat: to 2.3., to 16.3, viikolla 
10 tai 12, ma 27.3., ti 28.3. ja to 6.4. 
Kurssimaksu 65 € sekä Turun avoi-
men yliopiston maksu 20 €.  
  
3298011 KOULUTUKSEN 
SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 
(3 op, TY) 
Vanha opisto 
su 16.00-18.30
7.-21.5. 
tuutori KT Marika Alho-Malmelin 
Kasvatustieteen aineopintojen jakso. 
Soveltuu kasvatustieteen perus-
opinnot vähintään hyvin tiedoin 
suorittaneille. Tutustutaan koulutus-
suunnittelun yleisiin lähtökohtiin, 
suunnittelumalleihin, koulutuksen 
oppimisympäristöihin, projektityös-
kentelyyn ja kehittämishankkeisiin. 
Suoritusmuotona kaksi opintoryh-
mätapaamista, projektityö ja oppi-
mispäiväkirja. Kurssimaksu 45 € 
sekä Turun avoimen yliopiston 
maksu 30 €.  

3298003 KASVATUSTIETEEN 
PERUSOPINNOT (25 op, TY) 
Opistotalo  
tuutori KM Nina Rintala  
Soveltuu kaikille kasvatuksesta, kou-
lutuksesta ja oppimisesta kiinnostu-
neille, kasvatus- ja koulutustehtävis-
sä toimiville ja niihin hakeutuville 
sekä yliopistoon pyrkiville. Tarkastel-
laan kasvatuksen, koulutuksen ja 
oppimisen ilmiötä eri näkökulmista 
tutustuen kasvatustieteen keskeisiin 
käsitteisiin, tutkimukseen ja teorioi-
hin. Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. 
Ilmoittaudu Kristina Haavistolle.

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorit-
taa yliopistojen ja OPH:n tenttejä 
opistossa. 
Ilmoittautumiset 
Kristina Haavistolle 
kristina.haavisto@rauma.fi
Tenttimaksu on 45 €.
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LUENNOT

SUOMI 100 

9991022 SUOMEN ASKELEET 
-KANSALAISKESKUSTELU 
Vanha opisto 
to 16.2. klo 18.00-19.30
kansanedustaja Kristiina Salonen  
Vapaa pääsy
Keskustellaan yhdessä, miten pysymme 
kehityksessä mukana ja miten esimerkik-
si teknologia muokkaa arkeamme? 
Erityisesti pohditaan koulutusta ja kou-
lutuksen merkitystä Suomelle ja suoma-
laisille.  

9991024 100-VUOTIAIDEN 
NAAPURIVALTIOIDEN 
KOHTALON HETKIÄ 
Opistotalo 
to 2.3. klo 18.00-19.30
Trivimi Velliste  
Luentomaksu 6 €  
Marsalkka Mannerheim ja Suomi, 
kenraali Laidoner ja Viro: Vertail-
laan kahden valtion syntyhistoriaa 
100-vuotispäivän valossa.  

NAISTEN ÄÄNI:
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi 
tuodaan esille vaikuttajanaisten ääniä 
niin valtakunnallisella kuin paikallisella 
tasolla. 

9991027 SAIMA TIGERSTEDT-YLINEN, 
yksi raumalaisen kuvataide-elämän 
alullepanijoista 
Opistotalo 
to 2.2. klo 18.00-19.30
FM Rauno Luttinen  
Luentomaksu 6 €  
Saima Tigerstedt-Ylisen (1878-1978)  
ja Vihtori Ylisen (1879-1953)  taiteilija-
pariskunnalla oli merkittävä rooli rau-
malaisen kuvataide-elämän luomises-
sa 1920-luvulla. Tigerstedt-Ylinen 
maalasi pääosin akvarelleja mm. Van-
hasta Raumasta. Hän myös kutoi eri-
laisia sisustustekstiilejä ja teki puuku-
vanveistoa ja ornamenttipiirustuksia. 

9991028 NAISTEN JALANJÄLJILLÄ 
VANHASSA RAUMASSA 
ke 8.3. klo 17.00-18.30
Rauman oppaat  
Luentomaksu 6 €  
Opastetulla Vanhan Rauman kävely-
kierroksella kuullaan tarinoita kansan-
naisista vaikuttajanaisiin. Lähtö torilta 
Vanhan Raatihuoneen edestä.  
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9991020 MAAHANMUUTTAJAN 
NÄKÖKULMIA 
Opistotalo
to 19.1. klo 18.00-19.30
Aral Kakl ja Shevin Nabi  
Vapaa pääsy
Irakilainen Aral Kakl ja syyrialainen 
Shevin Nabi tulivat Raumalle turva-
paikanhakijoina noin vuosi sitten. He 
saivat oleskeluluvan viime kesänä. 
Pariskunta kertoo, miten he ovat 
sopeutuneet Raumalle ja millaisena he 
kokevat suomalaisen elämänmenon. 
Luento pidetään englanniksi ja kään-
netään suomeksi. 

9991021 KIRJAILIJAVIERAILU 
Kaupunginkirjasto 
ti 31.1. klo 17.30-19.00
kirjailija Arttu Tuominen  
Luentomaksu 6 €  
Miksi kirjoitan? Miten kirjoitan? Miksi 
kirjoitan dekkareita? Tutustutaan kir-
jailijan työhön sekä Arttu Tuomisen 
tuotantoon.  

9991023 AURINKOENERGIAA JOKA 
KOTIIN 
Opistotalo 
ti 28.2. klo 18.00-20.30
Luentomaksu 6 €   
Tarjolla tietoa aurinkolämmön ja 
-sähkön hyödyntämisestä pienta-
lossa. Käymme läpi aurinkolämmön 
ja sähköntuotannon eroja, laitteistoja, 
kannattavuutta ja käyttökokemuksia. 
Yhteistyössä Satahima - kohti hiilineut-
raalia Satakuntaa -hankkeen kanssa.

Muista ilmoittautua 
myös luennoille!

9991025 LOISTAVA JÄRJESTYS 
Opistotalo 
to 16.3. klo 17.30-20.30
KonMari Suomi -ryhmän perustaja
Mira Ahjoniemi
Luentomaksu 6 €  
Ideoita ja kannustusta kodin tavara-
määrän hallintaan ja järjestyksen 
ylläpitoon ekologiset näkökulmat huo-
mioiden. Käydään läpi mm. Miran uu-
nituoreen Loistava Järjestys -kirjan 
antia sekä KonMari-metodia. Katsaus 
myös vaatekaappiin.  

9991026 LASKIAISESTA 
PÄÄSINPÄIVÄÄN 
Opistotalo  
to 6.4. klo 18.00-19.30
FM Marja Tanhuanpää  
Luentomaksu 6 €  
Kevätkauden ruokakulttuurihistoriaa: 
laskiaisen lautasenkokoisista nauriista 
punaiseen pääsiäismunaan. Tiedätkö, 
miksi pääsiäismuna on punainen tai 
mikä on oblaatti?
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IKÄÄNTYVIEN 
YLIOPISTON VERKKOLUENNOT 

t

LUENTOSARJAT

Opistotalo 
klo 14.00-16.00 
Vapaa pääsy
Jyväskylän kesäyliopiston ja Snellman-
kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston 
verkkoluentoja. Luentosarja toteutetaan 
etäopetuksena siten, että luennoitsija 
puhuu reaaliaikaisesti Jyväskylässä. 
Paikalla luentovastaava.

9991115 MANNERHEIM - 
HULTTIO JA KANSALLISSANKARI 
ke 11.1. 
dosentti Teemu Keskisarja, Helsingin 
yliopisto  

9991116 RAIHNAISEN RUUMIIN KIVUT 
JA KOLOTUKSET LUISSA JA 
LIHOISSA 
ke 15.2. 
maalaislääkäri Tapani Kiminkinen  

KASVATUKSEN HAASTEET 

Opistotalo  
klo 18.00-19.30 
Vapaa pääsy   
Arjen työkaluja ja toimintamalleja 
haastaviin kasvatustilanteisiin. Tilai-
suuksissa mukana Nortamon perhe-
keskuksen asiantuntijoita kertomassa  
Rauman toimintamalleista. 

9991119 IHMEELLISET VUODET 
ke 25.1. 
neuvolapsykologit 
Sari Haarala ja Sari Salo  
Onko arki haasteellista, meneekö lap-
sen kanssa hermot? Käytännön keino-
ja vanhemmille Ihmeelliset vuodet 
-menetelmään perustuen.  

9991120 KÄYTÄNNÖN KEINOJA 
LAPSEN TUKEMISEEN ARJESSA 
ti 7.3.
toimintaterapeutti Sari Puputti ja 
puheterapeutti Noora Burjam  
Unohtuvatko tavarat, jääkö lapsi 
haaveilemaan? Eivätkö hommat 
etene? 
Käydään läpi lapsen toiminnan tuke-
mista mm. kuvien ja erilaisten sovel-
lusten avulla.

Muista ilmoittautua 
myös luennoille!
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TAIDE TÄNÄÄN - MITÄ ON 
NYKYTAIDE 

Opistotalo 
ma klo 18.00-20.00
kuvataiteilija Leena Vainio  
Luentomaksu 6 € / luento  
Käsitellään tämän päivän kuvataidet-
ta meillä ja muualla. Kuvaesimerk-
kien avulla tutustutaan erilaisiin 
kuvataiteilijoihin ja heidän tuotan-
toonsa. 

9991117 KUVANVEISTO JA 
SEN MONET MUODOT 
ma 23.1. 

9991118 VALOKUVA, VIDEO 
JA ESITYSTAIDE 
ma 6.2. 

AVATAAN ARKEOLOGIAA:

Opistotalo  
klo 18.00-19.30
Luentomaksu 6 € / luento  
Tutustutaan Rauman ja Satakunnan 
alueen arkeologiaan eri näkökulmista 
asiantuntijoiden avulla. Yhteistyössä 
Rauman museon kanssa. 

9991121 JOHDATUS 
ARKEOLOGIAAN JA SUOMEN 
MENNEISYYTEEN ARKEOLOGIAN 
NÄKÖKULMASTA 
to 26.1. 
arkeologi, Rauman museon museo-
amanuenssi Hanna-Leena Salminen  

9991122 HIRVENPÄÄSTÄ KARHUN-
HAMPAASEEN JA HIIDENKIUKAISTA 
RYSSÄNHAUTOIHIN 
to 9.2. 
arkeologi, Satakunnan museon 
amanuenssi Leena Koivisto  
Tutustutaan Satakunnan esihistoriaan. 
  
9991123 ARKEOLOGIAA RAUMALLA
VIIME VUOSINA  
ti 21.3. 
FT Kari Uotila ja työryhmä, 
Muuritutkimus ky  
Erityiskohteena ovat Kalatorin ympäristön 
ja vanhan hautausmaan arkeologiset tut-
kimukset vuosina 2015-2016.  

9991124 UUSIMPIA TIETOJA 
RAUMAN SEUDUN MERIALUEILTA 
ti 4.4. 
intendentti, Museovirasto  
Johdatus meriarkeologiaan. Tutustu-
taan erityisesti Rauman seudun me-
rien tilanteeseen. Aikaa keskusteluun.  

9991125 RETKI ALA-SATAKUNNAN 
MUINAISUUTEEN 
la 6.5. klo 10.00-16.00
arkeologi Hanna-Leena Salminen  
Käydään usealla muinaisjäännös-
kohteella Satakunnassa, ohjelma tar-
kentuu myöhemmin. Osa kohteista ei 
sovellu liikuntaesteisille. 
Retken hinta 20 €.
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KANSALLISPUISTO TUTUSTU ROOMAAN

9991126 SELKÄMEREN 
KANSALLISPUISTO RAUMALLA 
Opistotalo
ti 14.3. ja 28.3. klo 17.30-19.00
Vapaa pääsy  
Tietoa luonnosta, luonnon käytöstä, 
kulttuurista, retkeilystä ja matkailusta. 
Yhteistyössä Selkämeren kansallis-
puiston ystävät ry:n ja Raumanmeren 
väkeä -projektin kanssa. 

9991127 KANSALLISPUISTO- 
JA MERENSUOJELUENGLANNIN 
SANASTOA 
Opistotalo 
ma 8.5. klo 17.30-19.00
Vapaa pääsy     
Työvälineitä Rauman saaristossa 
opastaville ja kaikille, jotka haluavat 
tutustua aihepiirin englanninkieliseen 
aineistoon. Yhteistyössä Selkämeren 
kansallispuiston ystävät ry:n ja Pyhäjär-
vi-instituutin kanssa. 

9991128 TARINOITA ROOMASTA 1
Opistotalo 
ma 20.3. klo 18.00-20.00
KM, HuK Leena Ohtonen  
Luentomaksu 6 €   
Miten historian eri kerrokset näkyvät 
tämän päivän Roomassa? Miten kirkko 
on vaikuttanut Roomaan? Miten taiteili-
jat, arkkitehdit ja insinöörit ovat jättäneet 
jälkensä? Tutustutaan nähtävyyksiin, 
myös niihin ei niin tavallisiin: museoi-
hin, kirkkoihin ja rakennuksiin. Käytän-
nön vinkkejä miten ja milloin kannattaa 
Roomaan mennä.

9991129 TARINOITA ROOMASTA 2
Opistotalo  
ma 3.4. klo 18.00-20.00
KM, HuK Leena Ohtonen  
Luentomaksu 6 €   
Tutustutaan Rooman eri kaupungin-
osiin, katuihin ja puistoihin.  Käytännön 
vinkkejä hyvistä ostoskaduista, kaupois-
ta, kulkemisesta eri liikennevälineillä, 
kulttuuriharrastuksista, ulkoilumahdol-
lisuuksista, ravintoloista, kahviloista 
jne. Miten pääsee minnekin? Tutustu-
taan myös hieman epätavallisempiinkin 
kohteisiin.

KAHVILA TOVI
OPISTOTALOSSA

AVOINNA
MA-TO KLO 16-20
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AKATEMIA

9901102 TORSTAI-AKATEMIA
Seurakuntatalo
to 14.00-15.00 
Vapaa pääsy
Kokoontumisten aiheet vaihtelevat 
taloudesta taiteeseen. Vierailijoina on 
niin professoreja kuin paikallisia kiin-
nostavia henkilöitä. Kaikille avoin, 
yhteistyössä Rauman seurakunnan 
kanssa.  
 
19.1. Lapsi turvapaikanhakijana, 
Kalliolan setlementin emeritus toimin-
nanjohtaja Timo Lemmetyinen 
 
 16.2. J.L. Runeberg kristittynä, 
kirkkoherra Ville Niittynen 
 
16.3. Muistoja työstä Rauman alue-
sairaalassa, kirurgi Kalle Aalto 
 
20.4. Mitä kuuluu Itämerelle, 
Raimo Vahanto 
 
11.5. Kevätretki

1101001 OOPPERAMATKA 
la 11.2. klo 8.00-21.00
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 120 €   
Koe Suomen kansallisoopperassa 
Dmitri Šostakovitšin ooppera 
Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth. 
Tunteet hehkuvat vahvoina väke-
vässä draamassa. Paikat perman-
nolla. Matkat ja oopperalippu kuulu-
vat matkan hintaan. Ruokailut ovat 
omakustanteisia. Lähtö linja-auto-
aseman tilausajolaiturista klo 8.00, 
esitys 14.00-17.15, paluu Raumalle 
noin klo 21.00. 
Sitova ilmoittautuminen ja maksu 
viimeistään 31.1. mennessä.

1104088 KÄSITYÖRISTEILY 
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE 
su 21.5. klo 10.00-16.00 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala  
Kurssimaksu 50 €   
Neulo, virkkaa, tee käsitöitä majakan 
juurella, rantakalliolla, saaristossa. 
Retkeen kuuluu keväisen käsityön 
opetus ja ohje. Hintaan sisältyy 
myös kuljetus, lounas, kahvi. Lähtö 
klo 10.00 ja paluu mantereelle noin 
klo 16.00. Sitova ilmoittautumi-
nen viimeistään 8.5. mennessä. 
Tarkempi ohjelma lähetetään sähkö-
postina ilmoittautuneille.  

MATKAT

Kristina Haaviston 
kirjoittama 
Rauman 
kansalaisopiston 
ansiokkaasta ja 
monipuolisesta 
toiminnasta 
kertova kirja
Heijastuksia on 
myynnissä
opiston toimistossa. 
Hinta on 30 €.

Rauman kansalaisopiston 
tarina



HYVINVOINTI
3202003 JUTTU-TUPA 
Opistotalo 
ke 9.30-12.00
18.1.-12.4.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa  
Kurssimaksu 10 €  
Aivoliitossa on kehitetty Juttu-tupa-
kurssi, jonka tavoitteena on tarjota 
afaattisille henkilöille mahdollisuus 
opiskella uusia kommunikointikeinoja 
ja vuorovaikutustaitoja sekä oppia uu-
sia asioita eri teemojen kautta turval-
lisessa ympäristössä. Kommunikoin-
tikeinoja harjoitetaan keskustelun 
avulla ja teemat vaihtuvat kuukausit-
tain. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan 
myös pelien, taiteen sekä musiikin 
avulla. Kurssille voi osallistua tulkin 
kanssa, jos kurssilainen niin haluaa. 
Läheiset ja avustajat voivat saattaa 
kurssilaiset paikalle ja olla lähettyvillä 
avustamassa tarpeen mukaan. Ope-
tushallituksen tukema, kurssimaksu 
alennettu. 

3203012 HAASTETTA AIVOILLE B 
Vanha opisto 
to 16.30-18.00
12.1.-23.3.
terveydenhoitaja Heli Savolainen  
Kurssimaksu 10 €   
Oletko kiinnostunut aivoterveydestäsi 
ja muististasi? Tule kuulemaan tietoa 
aivoterveydestä ja antamaan aivoille 
uusia haasteita ja parantamaan muis-
titekniikkaasi. Haastamme aivoja eri-
laisten tehtävien avulla sekä yksin että 
ryhmässä. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.  
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3203020 RETKI MYÖNTEISEEN 
AJATTELUUN 2 
Opistotalo
ke 18.00-20.30
18.1.-5.4. 
KTM, työnohjaaja Merja Helkelä  
Kurssimaksu 28 €  
Miten tehdä arjesta antoisampaa? Tu-
tustumme itseemme ja myönteiseen 
meissä, etsimme keinoja innostua ja 
innostaa, kiinnostua ja kunnioittaa, 
kykyä iloita ja luottaa. Pohditaan mm. 
sisua ja tahdonvoimaa, kiitollisuutta, 
onnellisuutta ja kukoistusta. Kokoon-
tuu joka toinen viikko.  

3203045 MINDFULNESS-LAUANTAI 
Vanha opisto
la 10.00-15.15
21.1.   
mindfulness-ohjaaja Satu Maljanen  
Kurssimaksu 13 €   
Tutustumme tietoiseen läsnäoloon teh-
den eripituisia ja erilaisia harjoituksia. 
Keskustelemme harjoitusten tuomista 
tuntemuksista ja käymme hieman läpi 
alan tutkimustietoa ja kirjallisuutta. Voit 
olla ensikertalainen tai jo hieman mind-
fulnessia harjoittanut. Mukaan oma 
makuualusta, mukavat lämpimät vaat-
teet ja eväät.
  
3203046 MINDFULNESS 
Opistotalo 
ma 17.45-19.00
16.1.-27.3. 
mindfulness-ohjaaja Satu Maljanen  
Kurssimaksu 24 €
Tutustumme tietoiseen läsnäoloon 
teoriatiedon ja erilaisten, erimittaisten 
harjoitusten kautta. Opimme erilaisia 
tapoja harjoittaa tietoista läsnäoloa 
jokapäiväisessä elämässämme. Voit 
osallistua ilman aikaisempaa koke-
musta tai jo mindfulnessia hieman 
harjoittaneena. Kurssi muovautuu 
osaltaan myös osallistujien tarpeiden 
ja toiveiden mukaan. Mukaan oma 
makuualusta ja mukavat vaatteet.

3203048 INTIALAINEN PÄÄHIERONTA 
Vanha opisto
la 10.00-15.15
18.3. 
mindfulness-ohjaaja Satu Maljanen  
Kurssimaksu 13 €   
Tietoa kokonaisvaltaisesta ja rentout-
tavasta hoidosta. Harjoitellaan hieron-
taotteiden tekemistä pareittain, joten 
jokainen saa harjoitella hieronnan 
tekemistä, sekä kokeilla, miltä hieronta 
tuntuu. Harjoittelu tapahtuu ilman öljyä, 
vaatteiden päältä. Tule kokeilemaan, 
voisiko tästä tulla sinun juttusi, jopa 
ammatti.

8301225 KEVÄÄN ASAHI 
Opistotalo
to 9.00-10.00
13.4.-18.5.
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 19 €   
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jossa 
pehmeät liikkeet tehdään rauhallisesti 
hengityksen mukaan. Asahi vahvistaa 
ja rentouttaa koko kehon lihaksistoa. 
Harjoittelu lievittää ja ennaltaehkäisee 
selän ja niska-hartiaseudun vaivoja. 
Liikkeet tehdään seisten, ja jos ilma 
on sopiva, voidaan olla ulkona. Sopii 
myös aloittelijoille.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

8301211 JAPANILAINEN VENYTTELY 
Opistotalo 
ma 17.00-18.00
9.1.-3.4.  

8301223 ASAHI A 
Opistotalo 
ti 17.45-18.45
10.1.-4.4.  
  
8301224 ASAHI B 
Opistotalo 
to 9.45-10.45
12.1.-6.4.  
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1106005 TYHJÄNPAPERIN-
KAMMOSTA LUOVUUTEEN 
- kuinka avata lukkoja kirjoittaessa 
Opistotalo 
pe 17.30-20.30
la 10.00-15.15
3.-4.3. 
kirjallisuusterapeutti, kirjailija 
Jussi Sutinen 
Kurssimaksu 19 €   
Haluaisitko kirjoittaa elämänkertaa, 
runoja tai lauluja, mutta tyhjä paperi 
kammottaa? Ryhmässä tutustutaan 
kirjoittamisen aloittamisen tekniikkaan 
ja tehdään luovuutta edistäviä har-
joituksia ja tuotetaan materiaalia kirjoit-
tamiseen. Soveltuu vasta-alkajille tai 
kirjoittamisen jumitilanteisiin kaiken-
tasoisille kirjoittajille.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1106001 LUOVA KIRJOITTAMINEN A 
Vanha opisto
ti 14.00-16.30, 10.1.-4.4.
 
1106002 LUOVA KIRJOITTAMINEN B 
Opistotalo 
ti 17.15-19.45, 10.1.-4.4. 

SANATAIDE SUKUTUTKIMUS
1398006 DIGITAALISEN 
SUKUTUTKIJAN PERUSKURSSI
Opistotalo
la 9.00-15.30
18.2.
sukututkija Juha Vuorela 
Kurssimaksu 13 € 
Tule oppimaan, miten voit harrastaa 
sukututkimusta kotonasi, omalla tie-
tokoneellasi. Tutustumme interne-
tistä löytyviin tietolähteisiin, joiden 
avulla voi selvittää sukujuuriaan il-
man arkistokäyntejä. Käymme läpi 
henkilötietolakia ja erilaisia internetin 
tietokantoja. Mietimme tietokantojen 
luotettavuutta ja oikeaoppista käyttöä. 
Sopii kaikenikäisille. Ei edellytä omaa 
tietokonetta tai edes tietotekniikan 
tuntemusta. Kurssin jälkeen sinulla on 
perusvalmiudet omien esivanhempiesi 
tutkimiseen. 

1398008 DIGITAALISEN 
SUKUTUTKIJAN JATKOKURSSI
Opistotalo
la 9.00-15.30
1.4.
sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 13 € 
Jatka suvun juurien etsintää interne-
tistä löytyvien lähteiden avustuksella. 
Tutustumme lähinnä kirkonkirjojen 
ulkopuolisiin lähteisiin, kuten sanoma-
lehtiarkistoon, ylioppilasmatrikkeliin, 
sotilasrulliin, tuomiokirjoihin ja erilaisiin 
verotuslähteisiin. Käymme läpi myös 
sukututkimusohjelmia sekä tietojen 
jakamista verkossa. Sopii sekä suku-
tutkimusuransa alussa oleville että ko-
keneille konkareille.  

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.
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1398009 1700-LUVUN KÄSIALAT 
SUKUTUTKIMUKSESSA
Opistotalo
ke 18.00-20.30
11.1.-8.3.
FM Rauno Luttinen 
Kurssimaksu 31 € 
Pääpaino 1700-luvun käsialojen tulkin-
nassa. Tulkittavia asiakirjoja maa- ja 
henkikirjat sekä maanmittausasiakirjat, 
kuten maanjaot, maarekisterit ja kartat.  

VUOROVAIKUTUS
JA YHTEISKUNTA

3202005 AJANKOHTAISTA 
RAUMALTA JA YMPÄRISTÖSTÄ
Vanha opisto 
ma 14.00-15.30 
16.1.-13.3.
kunnallisneuvos Vesa Heino  
Kurssimaksu 28 € / kurssi tai 6 € / kerta
Pohditaan yhdessä Rauman ja 
ympäristön kysymyksiä ja yritetään 
löytää niihin vastauksia asiantunti-
joiden avulla. 
Vierailijoina:
16.1. Vierailu Rauman kaupunginta-                                                                                                                                     
   lossa, Kanalinranta 3, kokoontumi-                                                                                                                                      
     nen pääovella
23.1. Juha Majalahti, kunnanjohtaja,                                                                                                                                   
     Euran kunta 
30.1. Tapio Nurmi, puheenjohtaja, 
     Vanha Rauma yhdistys ry
6.2. Matti Muukkonen, kunnanjohtaja,                                                                                                                                   
     Pyhärannan kunta                        
13.2. Otto Kanerva, taiteellinen johtaja,                                                                                                                                         
     Rauman kaupunginteatteri
27.2. vierailija ilmoitetaan myöhemmin 
6.3. vierailija ilmoitetaan myöhemmin 
13.3. vierailija ilmoitetaan myöhemmin   

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

2198001 VUOROVAIKUTUSTAITOJA 
AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE 
Opistotalo 
to 17.00-18.30, 12.1.-6.4. 

3202007 AJANKOHTAISTA - 
keskustelua, kohtaamisia ja 
kulttuuria ikäihmisille
Vanha opisto 
ke 13.00-14.30, 11.1.-5.4. 

4102108 LINTUKURSSI 
Opistotalo
ma 18.00-19.30
9.1.-6.3.
luontokartoittaja Ari Ahlfors  
Kurssimaksu 34 €  
Opetellaan tunnistamaan Satakun-
nan pesimälinnustoa sekä yleisimpiä 
läpimuuttajia. Lajituntemuksen lisäksi 
tutustutaan myös elinympäristöihin, 
muuttoon, levinneisyyteen yms. Kurssi 
on tarkoitettu aloitteleville harrastajille. 
Myös alle 15-vuotiaille. Teoriaopetus-
ta 9.1., 16.1., 30.1., 6.2., ja 6.3. Viisi 
maastoretkeä sisältyvät kurssiin ja ret-
kipäivät ilmoitetaan kurssilla.  

LUONTO
JA RETKEILY

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.
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1101014 KARAOKESTARAT 
Opistotalo  
la-su 10.00-15.00
ti 18.00-19.30
20.-23.5. 
muusikko, musiikkipedagogi (AMK) 
Solja Virta  
Kurssimaksu 24 €  
Asuuko sisälläsi karaoketähti, joka 
kaipaisi vielä apua laulutekniikkaan? 
Oletko aina halunnut laulaa kara-
okea, mutta rohkeutta ei ole löytynyt? 
Käydään läpi karaokelaulamisen pe-
rusasioita, opiskellaan laulutekniikkaa 
ja hiotaan esiintymistä turvallisessa 
ilmapiirissä. Voit miettiä etukäteen 
pari kappaletta, joita haluaisit laulaa. 
Sisältää intensiiviviikonlopun ja yhtei-
sen käynnin paikallisessa karaokepai-
kassa, jossa kaikki halukkaat pääsevät 
laulamaan. Tule ja löydä sisäinen sta-
rasi! 

1101090 DRUM & BUM 
Taikorumpukurssi 
Opistotalo  
la-su 10.00-11.30
11.-12.2. 
lyömäsoitinopettaja 
Gergely Tamás Katona
Kurssimaksu 13 €
Tule oppimaan perinteisen japanilai-
sen lyömäsoittimen Taikorummun soit-
toa. Käytössä opettajan seitsemän tai-
korumpua. Kurssi ei edellytä aiempaa 
soittotaitoa.  

MUSIIKKI
Katso oopperamatka sivulta 19.



Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

11010301 LAULAMATTOMAT A 
Opistotalo  
ma 17.00-18.30,  9.1.-23.4.
 
11010302 LAULAMATTOMAT B 
Opistotalo
ti 10.00-11.30, 10.1.-23.4.

1101032 RAUMAN KAMARIKUORO  
Vanha opisto 
ti 18.00-20.30, 10.1.-4.4.

1101033 NAISKUORO I 
(Rauma Flikkatten Göör) 
Vanha opisto  
ma 18.30-20.30, 9.1.-3.4.

1101034 NAISKUORO II
(Rauman työväen naiskuoro) 
Vanha opisto  
to 18.00-20.00, 12.1.-6.4. 
  
1101035 MIESKUORO 
(Rauman Työväen Mieslaulajat) 
Pyynpään koulu 
ma ja to 18.00-20.30, 9.1.-23.3. 

1101036 VIIHDEKUORO 
(Rauma Hupiköör) 
Vanha opisto 
ke 18.00-20.00, 11.1.-5.4.  

1101038 SEKAKUORO LAPPONIA 
Lapin seurakuntakoti
ke 18.30-20.30, 11.1.-5.4.  

1101086 NUOTIOLAULUJA 
KITARALLA 
Opistotalo 
la 15.00-18.30
4.3. 
muusikko Nikolai Suova  
Kurssimaksu 13 €  
Lauletaan ja opetellaan säestämään 
kitaralla tunnettuja lauluja. Perusasiat 
sointujen soittamisesta on hyvä olla 
hallussa. Voit itse ehdottaa harjoitelta-
via lauluja etukäteen: 
nikolai.suova@gmail.com viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkua. Mukaan 
tarvitset kitaran ja rohkeutta laulaa 
porukassa.

LAULAJAISET
Opistolaisyhdistys ja kansalaisopisto 
järjestävät yhdessä laulajaiset. 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja opis-
tolaisyhdistys tarjoaa väliaikakahvit. 
Ilmoittaudu ennakkoon. 

1101011 MINÄ LAULAN 
SUN ILTASI TÄHTIIN 
Opistotalo
ti 14.2. klo 18.00-20.00 
Tule mukaan laulamaan kauniita, herk-
kiä, koskettavia ja riipaisevia rakkaus-
lauluja Jukka Ritakorven johdolla. 

1101012 HELISMAA, KÄRKI JA 
RAUTAVAARA
Opistotalo
ti 14.3. klo 18.00-20.00
Lauletaan tuttuja ja vähän tuntemat-
tomampia lauluja, joiden sävelet 
ja sanat ovat peräisin mestareiden 
kynästä. Laulujen tunnelmiin johdattaa 
Jani Huhtala.

LAULU, KUOROT 
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Rauma Flikkatten Göör emännöi Naiskuoropäivät Raumalla 17.-19.3.2017.
Tarkemmat ohjelmatiedot: https://naiskuoro17.wordpress.com



SOITINMUSIIKKI
1101072 BIG BAND 
Musiikkiopisto 
su 16.00-18.00, 29.1.-30.4.  

1101073 PUHALLINORKESTERI
(Pläkkploosarit) 
Rauma-sali 
ti 19.00-21.00, 10.1.- 4.4. 

1101074 PUHALLINMUSIIKKI 
(Vermuntilan soittokunta) 
Vermuntilan rukoushuone 
ma 18.00-19.30, 9.1.-3.4.  

1101075 HARMONIKKA- JA 
MANDOLIINIPIIRI 
Opistotalo  
ma 16.30-19.00,  9.1.-3.4.  
  
1101076 BÄNDISOITON ALKEET 
Hj. Nortamon peruskoulu
ma 17.30-19.00,  9.1.-3.4. 

1101077 BÄNDISOITON JATKO 
Hj. Nortamon peruskoulu
ma 19.15-20.45, 9.1.-3.4.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1102101 LASTEN JA NUORTEN
IMPRORYHMÄ 
Kellariteatteri 
to 17.30-19.00, 12.1.-23.3. 

1102121 AIKUISTEN IMPRORYHMÄ 
Kellariteatteri 
ti 18.15-19.45, 10.1.-4.4. 

TEATTERI JA 
NÄYTTÄMÖTAIDE
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MAALAUS
1103027 KEVÄISIÄ TUNNELMIA 
PALETTIVEITSELLÄ  
Vanha opisto  
la-su 10.00-15.30
1.-2.4.
kuvataiteilija Soile Kujala  
Kurssimaksu 24 €   
Maalataan keväisiä kuvia palettiveistä 
käyttäen akryyli- tai öljyväreillä. Kes-
kitytään luomaan tunnelmia maalauk-
seen sävyin ja muodoin sekä uusin 
tekniikoin. Värejä ja välineitä voi ostaa 
kurssilla.  
  
1103028 MAALAUKSEN 
KESÄKURSSI
Vanha opisto 
ti-pe 11.00-16.00
6.-9.6. 
kuvataiteilija Soile Kujala  
Kurssimaksu 31 €   
Tule kokeilemaan uusia tekniikoita! Yh-
distellään vesiliukoisia värejä - akvarel-
li, akryyli, guassi - toisiinsa ja tehdään 
myös pintastruktuuria. Luodaan uutta 
paperille ja kankaalle. Voit maalata 
myös vaate- ja sisustuskankaita. Ota 
mukaan omat värit ja välineet, kurssilla 
mahdollisuus ostaa myös kaikki tarvittava.  

1103015 ÖLJYVÄRIMAALAUS 
KODISJOELLA 
Kodisjoen koulu 
ma 18.00-20.30
16.1.-27.3.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 32 €    
Tule maalaamaan öljyväreillä omien 
kuva-aiheiden innoittamana. Pereh-
dytään värien käyttöön, sommitteluun 
ja maalaustekniikoihin. Lähdetään 
ihan alusta, joten vasta-alkajatkin ovat 
tervetulleita! 



1103010 AKRYYLIEN JA 
AKVARELLIEN ILTAPÄIVÄ 
Vanha opisto 
pe 13.00-16.15   
20.1.-31.3.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 35 €
Tule maalaamaan omia kuva-aiheitasi. 
Perehdytään värien käyttöön, sommit-
teluun ja maalaustekniikoihin sekä si-
vellin- ja palettiveitsimaalaukseen. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103001 PÄIVÄMAALARIT A 
Vanha opisto 
ma 10.30-13.45, 9.1.-27.3. 

1103003 PÄIVÄMAALARIT B 
Vanha opisto 
ti 10.30-13.45, 10.1.-28.3. 

1103005 ÖLJYVÄRIMAALAUS 
Opistotalo 
ke 17.30-20.45, 11.1.-5.4. 
  
1103007 ÖLJYVÄRIMAALARIEN 
ILTAPÄIVÄ 
Vanha opisto
to 13.00-16.15, 12.1.-13.4. 

1103013 ÖLJYVÄRIMAALAUS 
KORTELASSA 
Kortelan koulu 
ke 17.45-21.00, 11.1.-5.4. 

1103021 PIIRRÄ JA MAALAA
VESIVÄREILLÄ 
Vanha opisto
ke 14.00-16.30, 11.1.-5.4. 



28

PIIRUSTUS
1103034 PIIRUSTUS IHAN ALUSTA:
MUOTOKUVA 1 
Vanha opisto 
la-su 10.00-15.45
11.-12.2. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov  
Kurssimaksu 24 € 
Opi piirtämään muotokuva. Harjoitel-
laan mittasuhteet, sommittelua ja pii-
rustusmenetelmiä. 
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kai-
kessa kuvataiteessa. Opettaja piirtää 
mukana ja näyttää kaikki vaiheet. 
Omat välineet mukaan: piirustus-
paperi (koko 42/56), piirustuslehtiö, 
lyijykynä, piirustushiiltä, muovikumi 
ja muotoiltava pyyhekumi. Löytyy 
haastetta sekä alkajille että jatkajille.

1103035 PIIRUSTUS IHAN ALUSTA: 
MUOTOKUVA 2 
Vanha opisto 
la-su 10.00-15.45
11.-12.3. 
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov  
Kurssimaksu 24 € 
Sisältö sama kuin edellä.

1103039 POINT DRAWING - 
piirrä pisteillä 
Opistotalo 
to 18.00-19.30
19.1.-16.2. 
taiteilija Enrico Mazzone  
Kurssimaksu 19 €   
Meet an Italian artist and learn how to 
draw with the point-to-point technique. 
First short theory and then practicing. 
Teaching in English and in Italian.  

1103040 KARIKATYYREJÄ 
Opistotalo 
pe 18.00-20.00
la 11.00-15.00
13.-14.1. 
karikatyristi Teuvo Salminen  
Kurssimaksu 19 €   
Karikatyyripiirtämisen vaiheet ja vii-
meistelty työ puuvärikynillä. Hen-
kilökohtaista ohjausta. Piirtämällä 
kurssilla suomalaisia politiikkoja voit 
samalla osallistua valtakunnalliseen 
karikatyyrikilpailuun www.piirroskil-
pailu.fi Ota mukaan A4-paperia, lyi-
jykynä, pyyhekumi ja puuvärikyniä 
(myös ihon värisiä / skin tones).  

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103036 PIIRTÄMINEN ELÄVÄN 
MALLIN MUKAAN 
Opistotalo 
ma 18.00-21.00, 9.1.-3.4. 

1103037 PIIRUSTUS 
Opistotalo 
ti 17.30-20.00, 10.1.-4.4. 

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla vielä 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103044 TAIDEGRAFIIKKAA
MONELLA TAVALLA 
Opistotalo 
ke 17.30-20.45, 11.1.-29.3. 

TAIDEGRAFIIKKA

KATSO SIVULTA 17 LUENTOSARJA 
TAIDE TÄNÄÄN - MITÄ ON NYKY-
TAIDE 
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1103091 IKONIMAALAUKSEN
KEVÄTKURSSI 
Opistotalo 
ma-pe 11.00-15.15
8.-12.5. 
ikonografi Mari Zabyshnyi  
Kurssimaksu 31 € 
Maalataan ortodoksisen perinteen 
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille.

1103056 TUSSIMAALAUS 
Vanha opisto 
pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45
17.-18.3. 
taidegraafikko, kuvataiteilija 
Riitta Lehto-Toivanen  
Kurssimaksu 24 € 
Nestemäisellä tussilla ja siveltimellä 
opetellaan maalaamaan erilaisia pie-
niä asioita. Voima tulee ihmiseen 
siveltimenvedoista. Tussimaalaus 
rauhoittaa sydämen ja mielen ja chi-
energia liikkuu vapaasti. Tussimaa-
laus on taidetta ja samalla energiahar-
joitusta koko keholle. Tarvikeluettelo 
kotisivulta ja toimistosta.   

1103062 VAHAMAALAUS - 
ENKAUSTIIKKA
Opistotalo
la-su 10.00-15.30
11.-12.2.
kuvataiteilija Soile Kujala 
Kurssimaksu 24 € 
Vahamaalauksessa sulatetaan väri 
(vaha-, mehiläisvaha-, öljypastel-
liliidut) kartongille, maalauskankaalle, 
kovalevylle jne. Työkaluina lämpöä 
antavat silitysrauta, hiustenkuivaaja, 
lämpölevy, kuumailmapuhaltaja, kolvi 
ja muina työkaluina siveltimet, lastat, 
kammat, tikut... Tähän tekniikkaan 
voit käyttää kaikki vanhat vahaliitupät-
kät, jopa huulipunat. Tule kokeile-
maan uutta taiteentekotapaa! Tutustu 
googlaamalla encaustic tai encaustic 
painting. Ota mukaan omat tarvikkeet. 
Kurssilla voit ostaa värejä ja muita tar-
vikkeita. 

1103112 RAUTALANKALAIVA 
Opistotalo 
la-su 10.00-15.35
11.-19.3. 
kuvataiteilija Eija Suneli  
Kurssimaksu 34 € 
Mielikuvitukselliset purret rakentuvat 
metalliverkosta, rautalangasta ja kier-
rätysmateriaaleista. 
Voit rakentaa unelmiesi uniikin laivan, 
jonka voi sijoittaa sisä- ja tai ulkoti-
loihin. 

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla vielä 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103105 KIPSIKUVANVEISTOA JA
MOSAIIKKIA 
Opistotalo  
joka toinen viikko 
to 18.00-21.00, 19.1.-6.4.

TAITEEN 
ERIKOISKURSSIT

KUVANVEISTO

IKONIMAALAUS



POSLIININ JA PUUN 
MAALAUS

Kursseilla on jonkin verran poslii-
nimaalauksen työvälineitä ja värejä, 
jotka ovat kurssilaisten käytettävissä.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103095 POSLIININMAALAAJIEN 
ILTAPÄIVÄ 
Opistotalo 
ke 13.00-15.30, 11.1.-5.4. 

1103099 POSLIININMAALAUSTA 
AIKUISILLE JA NUORILLE 
LAPISSA 
Lapin kunnantalo
ma 18.00-20.30, 9.1.-3.4.  
 
1103102 PUUMAALAUS 
Opistotalo
ma 17.30-20.00, 9.1.-27.3.

1104206 KESKIVIIKON 
PÄIVÄKERAMIIKKA 
Opistotalo 
ke 15.15-17.45
11.1.-5.4.  
Leena Rantama-Palviainen  
Kurssimaksu 35 €  
Opitaan saven käsittelyä ja pereh-
dytään värien käyttöön keramiikassa. 
Aloittelijat oppivat perustekniikat ja 
jatkajat jalostavat taitojaan. Materi-
aalina on korkeapolttoinen savi, joka 
soveltuu myös ruoka-astioihin. Voit 
valmistaa käsin rakentamalla astioi-
ta, veistoksia ja reliefejäkin. Lähtö-
kohtana omat ideat ja taidot. Arvioitu 
materiaalimaksu 40-100 €. 

1104245 RUUKKUKURSSI 
Opistotalo
to 17.30-20.00
2.3.-6.4. 
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 €.    

KERAMIIKKA
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Kristina Haaviston 
kirjoittama 
Rauman 
kansalaisopiston 
ansiokkaasta ja 
monipuolisesta 
toiminnasta 
kertova kirja
Heijastuksia on 
myynnissä
opiston toimistossa. 
Hinta on 30 €.

Rauman kansalaisopiston 
tarina
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1104248 RAKUKERAMIIKKA  
Opistotalo
to 17.30-20.00
la 10.00-18.00
9.2., 16.2. ja 8.4. 
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 pol-
tetaan lauantaina luonnon helmassa 
eväsretkitunnelmissa. Tekniikka on 
yllätyksellinen ja kokemus on kiehto-
va! Sopii myös alkajille. Arvioitu mate-
riaalimaksu 20-30 €. Kokoontumiset: 
to 9.2. ja 16.2., poltto la 8.4.    

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.
  
1104208 KESKIPÄIVÄN 
KERAMIIKKA 
Opistotalo 
to 12.00-14.30, 12.1.-6.4.   

1104209 TORSTAIN 
PÄIVÄKERAMIIKKA 
Opistotalo 
to 14.30-17.00, 12.1.-6.4. 

1104235 KERAMIIKAN 
JATKOKURSSI 
Opistotalo 
ma 17.45-21.00, 9.1.-3.4.



VÄRIKYLVYT

Minkä värinen saippuakupla on? 
Millainen jälki jää minusta? Voiko 
liikettä maalata? Värikylpy on koke-
muksellinen ja elämyksellinen hyppy 
kuvataiteen maailmaan. Prosessi ta-
pahtuu lapsilähtöisesti kaikkia aisteja 
käyttäen ja ilmiöitä tutkien, yhdessä 
aikuisen kanssa. Materiaalit 25 € kuu-
luvat kurssihintaan. Mukaan lapselle 
sutunkestävä ja varpaat paljaaksi jät-
tävä maalausvaatetus, vaihtovaatteet 
ja pyyhe. Myös aikuisen kannattaa 
pukeutumisellaan varautua mahdol-
lisiin maalitahroihin. Värikylpytyöpa-
joja kuvataan tiedotus-, informaatio-, 
näyttely- ja koulutustarkoituksiin.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin.  
Opistotalo, värikylpylä 
Vauvojen Värikylpy-ohjaaja 
Emilia Jokinen  

1103128 VAUVOJEN VÄRIKYLPY 
4-12 kk 
pe 13.00-14.00
20.1.-7.4.
Kurssimaksu 53 €

1103130 VAUVOJEN VÄRIKYLPY 
12-24 kk 
pe 14.30-15.30
20.1.-7.4. 
Kurssimaksu 53 € 
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1103173 HUURTEINEN SEIKKAILU 
ELSAN JA ANNAN KANSSA 
Opistotalo 
la 10.00-14.00
4.3. 
artesaani Emilia Jokinen  
Kurssimaksu 23 €   
Frozen-elokuvaan perustuva elä-
myksellinen taidetyöpaja 3-7 -vuoti-
aille lapsille  aikuisen kanssa. Taakse 
jää harmaa arki! Tästä taidetyöpajasta 
ei kimallusta puutu ja jäänkin kanssa 
päästään kosketuksiin. Materiaali-
maksu 10 € sisältyy kurssihintaan. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin.  Yhden 
aikuisen mukana yksi lapsi.

1103132 SISARUSVÄRIKYLPY
VAUVOILLE JA HEIDÄN 
SISARUKSILLEEN 
pe 16.00-17.00
20.1.-7.4. 
Ilmoittautuminen 9.1. klo 10-15 
toimistoon puh. 02 834 4515. 
Kurssimaksu 53 €/lapsi.  

1103138 IPANAVÄRIKYLPY
2-3 -vuotiaille 
pe 10.30-12.00
20.1.-7.4. 
Kurssimaksu 53 €   

1103140 MUKULAVÄRIKYLPY 
4-6 -vuotiaille 
pe 18.00-19.30
20.1.-7.4. 
Kurssimaksu 53 €  

LASTEN JA NUORTEN 
KUVATAIDE

1103174 VALMENNUSKURSSI 
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE 
JÄSTILAPSILLE -kesäkurssi
Opistotalo 
ma-to 10.00-15.00
12.-15.6. 
artesaani Emilia Jokinen  
Kurssimaksu 64 €   
Jos se olisi mahdollista, olisiko si-
nusta tylypahkalaiseksi? Nyt pääset 
kokeilemaan samoja oppiaineita, joita 
velholapsetkin opiskelevat, esim. tai-
kaeläinten hoitoa, loitsuja ja taikaliemiä. 
Myös jästihuispaus, alruunoiden hoito 
ja ajankääntäjäharjoitukset kuuluvat 
ohjelmaan. Tämän valmennuskurssin 
käytyäsi olet aina valmiina, mikäli si-
nulle kirje Tylypahkasta joskus sattuisi 
saapumaan. 
Harry Potter -kirjoihin perustuvalla 
3.-6. -luokkalaisten lasten kesäkurssil-
la eläydytään velhomaailmaan ku-
vataiteen ja ilmaisutaidon keinoin. 
Materiaalimaksu 30 € sisältyy kurssi-
hintaan.  

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla vielä 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1103170 LASTEN JA NUORTEN 
KUVATAIDE UOTILASSA 
Sininen koulu, Uotila 
ma 15.15-16.45, 9.1.-3.4.

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.
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DIGIKUVAUS JA 
KUVANKÄSITTELY 

1103196 VALOKUVATAAN 
Opistotalo  
ke 17.00-20.00
la 10.00-14.00
21.1.-1.3. 
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 44 €
Opitaan valokuvauksen perusasioi-
ta kuvaamalla eriaiheisia tehtäviä 
sisällä ja ulkona. Oman kameran 
perustoimintojen tuntemus tai esim. 
Digikuvauksen perusteet -kurssin 
käyminen on eduksi harjoitusten hyö-
dyntämisessä. 
Harjoitusten kuvat arvioidaan luokas-
sa yhdessä. Viimeinen kurssipäivä 
käytetään kuvien muokkaamiseen. 
Soveltuu sekä pokkari- että järjes-
telmäkameran käyttäjille. 
Kokoontuu la 21.1. ja ke 25.1., 1.2., 
8.2., 15.2. ja 1.3.  

1103205 DIGIKUVANKÄSITTELYN 
PERUSTEET 
Opistotalo 
su 10.00-14.00
15.1.-5.2.
valokuvaaja Nils Nyman  
Kurssimaksu 40 € 
Opi säätämään ja käsittelemään 
digitiedostoa valmiiksi valokuvaksi. 
Tutustutaan tämänhetken monipuo-
lisimpaan kuvankäsittelohjelmaan 
Adobe Photoshop CC. Kurssilaisten 
oletetaan ottavan oma läppärinsä 
mukaan jossa ko. ohjelma on. Ohjel-
man kokeiluversion voi ladata Adoben 
Photoshop CC sivuilta. Kurssi sovel-
tuu myös Photoshop Elements käyt-
täjille. Tästä ohjelmasta on opiston 
koneilla Elements 11 versio. Kurssilla 
opit mm. vinon kuvan oikaisemisen, 
valotuksen korjailua, värien ja sävyjen 
säätöä, tekstien lisäämistä kuvaan. 
Opit tekemään kuvistasi mm. pano-
raamakuvia, kuvakortteja, julisteita, 
kuvakollaaseja, yhdistämään kuvia 
toisiinsa. Kokoontuu 15.1., 22.1., 
29.1. ja 5.2.  

Avoimet ovet
Ystävänpäiväviikolla 13.–16.2.2017

Opetusryhmissä vietetään ystävänpäivää maanantaista torstaihin.
Tervetuloa tutustumaan opiston opetukseen. Tule katsomaan, mitä kursseilla 
tehdään, osallistu opetukseen tai seuraa tuntia. 
Ystävänpäiväviikolla kuka tahansa voi tulla melkein mille tahansa kurssille, ovet 
ovat avoinna. Jos olet jo opiston opiskelija, ota ystäväsi mukaan kurssillesi.
Tutustumiskäynnit eivät koske taiteen perusopetusta eivätkä lasten ryhmiä.

Tervetuloa!
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3401041 ÄLYPUHELIN TUTUKSI, 
Nokia Lumia 
Opistotalo 
to 17.00-19.30
19.-26.1. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen  
Kurssimaksu 16 € 
Tutustutaan omaan älypuhelimeen. 
Käydään läpi puhelimen eri perus-
toimintoja opettajan ohjauksella. Et-
sitään myös vastauksia opiskelijoiden 
kysymyksiin puhelimen käytöstä. 
Jokaisella osallistujalla tulee olla mu-
kana oma Nokian/Microsoftin Lumia-
älypuhelin.  

3401043 ÄLYPUHELIN TUTUKSI, 
Android 
Opistotalo
to 17.00-19.30
2.-9.2. 
tietojenkäsittelyn opettaja
Jarno Oranen  
Kurssimaksu 16 € 
Tutustutaan omaan älypuhelimeen. 
Käydään läpi puhelimen eri perus-
toimintoja opettajan ohjauksella. Et-
sitään myös vastauksia opiskelijoiden 
kysymyksiin puhelimen käytöstä. 
Jokaisella osallistujalla tulee olla mu-
kana oma Android-älypuhelin.  

ÄLYPUHELINKURSSIT
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KAHVILA TOVI
OPISTOTALOSSA

AVOINNA MA-TO KLO 16-20

Tablettikurssit 
ke 25.1. klo 9-11.30 
ke 8.2. klo 9-11.30
Tutustutaan tablettien maailmaan, 
kokeillaan erilaisia sovelluksia. 
Käytössä on kirjaston Android-
käyttöjärjestelmän tabletit. 
Ilmoittautuminen samansisältöisille 
kursseille alkaa ke 18.1. klo 9.00.
Ilmoittautuminen pääkirjastossa tai 
puh. 02 834 4533.
Kurssit ovat pääkirjaston kokous-
huoneessa.
Muista ilmoittaa, jos et pääse tule-
maan kurssille.

Löydä nettiin
ke 8.3. ja to 9.3. klo 9-11
Internetin käytön alkeita vasta-alkajille.

Löydä nettiin jatkokurssi
ke 15.3. ja to 16.3. klo 9-11
Jatketaan netin käytön alkeiden 
opiskelua.  

Ilmoittautuminen kursseille alkaa 
ke 1.3. klo 9.00 pääkirjastossa tai 
puh. 02 834 4533. 
Etusija ensikertalaisilla.
Kurssit ovat pääkirjaston opetus-
tilassa, ja käytössä on pöytäkoneet, 
joissa on Windows 7.
12 osallistujaa/kurssi
Ei osallistumismaksua.
Ei omia koneita mukaan.
Muista ilmoittaa, jos et pääse tule-
maan kurssille

RAUMAN KAUPUNGIN KIRJASTON 
Tietokonekurssit pääkirjastossa kevät 2017
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Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.

TIETOTEKNIIKKA  
3401058 TABLETTI TUTUKSI  
Opistotalo 
to 17.00-19.30
16.2. ja 2.3. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen  
Kurssimaksu 16 €
Tutustutaan omaan Android-käyt-
töjärjestelmän tablettiin. Käydään 
läpi tabletin perustoimintoja opettajan 
ohjauksella. Etsitään myös vastauk-
sia opiskelijoiden kysymyksiin tabletin 
käytöstä. Jokaisella osallistujalla tulee 
olla mukana oma tabletti.  

3401060 TIETOTEKNIIKAN 
PERUSKURSSI 
Opistotalo 
ke 17.00-19.30
8.-15.3. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen  
Kurssimaksu 16 € 
Tutustutaan tietokoneen peruskäyt-
töön kuten työpöytään, apuohjelmiin, 
hiiren käyttöön yms. 
Käydään läpi tiedostojen tallentamis-
ta ja kansioiden tekoa, tekstinkäsit-
telyn perusteita sekä asiakirjantekoa 
yleisimmillä tekstinkäsittelyohjelmilla 
(Word, OpenOffice). Tutustutaan In-
ternetin hyötykäyttöön mm. pankki-
palveluihin ja hakukoneisiin ja opis-
kelijoiden toiveiden mukaisiin asioihin.  

3401062 INTERNET JA SÄHKÖPOSTI 
Opistotalo
ke 17.00-19.30
22.-29.3. 
tietojenkäsittelyn opettaja 
Jarno Oranen  
Kurssimaksu 16 €
Tutustutaan internetin ja sähköpostin 
käyttöön. Tutuksi tulevat internetin 
hakutoiminnot ja selaimen perustoi-
minnot kuten suosikit ja sivuhistoria. 
Luodaan opiskelijoille ilmaiset sähkö-
postiosoitteet (gmail) ja tutustutaan 
sähköpostin ja liitteiden lähettämi-
seen. 

3401064 OMA KONE KUNTOON  
Opistotalo
to 17.30-20.30
19.1.-9.2. 
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, verkkoihin kytkeytymi-
sestä ja koneen turvallisesta käytöstä 
matkalla. Tutustu koneesi varus-
ohjelmiin ja niiden käyttöön, saat pal-
jon hyviä vinkkejä. Ota mukaan oma 
kannettava, tarkoitettu Windowsin 
käyttäjille.



1104004 OMPELUA 
AAMUPÄIVÄLLÄ B 
Opistotalo 
ma 10.00-13.00
9.1.-3.4. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala  
Kurssimaksu 38 €  
Ompele kotiin, itselle tai lahjaksi - 
vaatteita tai kodintekstiilejä oman 
mielenkiinnon ja taidon mukaan. Ker-
rataan myös kaavojen piirtämistä, 
leikkaamista ja muita ompelun pe-
rustaitoja. Ommellaan ja onnistutaan. 
Mukaan ompelutarvikkeet.
  
1104005 OMPELEMISEN ILOA B 
Raumanmeren koulu 
ma 17.30-20.00
9.1.-27.3.  
vaatetusalan ammatinopettaja 
Arja Lehtonen  
Kurssimaksu 32 €  
Tunnetko kipinän tehdä käsilläsi? 
Etsitkö uutta harrastusta vai jat-
katko vanhaa? Varaa itsellesi aikaa 
toteuttaa suunnitelmiasi ompelun 
parissa. Koetko erityisen haasta-
vana esim. kaavat, leikkuun, ompe-
lukoneen tai ompelutekniikat vai 
tarvitsetko vain koneet ja laitteet 
toteuttaaksesi ideat? Oli miten ta-
hansa, saat opetusta kaikenlaisessa 
vaatetuksen ja sisustustekstiilien 
valmistukseen liittyvissä asioissa. 
Käytämme lehtien ja kirjojen kaavoja. 
Mukaan muistiinpanovälineet, ompe-
lutarvikkeet sekä paljon intoa ja ide-
oita. 

OMPELU
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1104011 TUNIKOITA JOKA 
LÄHTÖÖN B 
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-15.45
20.1., 27.-29.1.   
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö  
Kurssimaksu 34 €   
Valmista tunika yksinkertaisella ja 
helpolla kaavalla, jota voit muokata 
oman mallin mukaan. Ompele per-
soonallinen tunika trikoosta ja har-
joittele saumurin käyttöä. Ensim-
mäisellä kerralla suunnitellaan omaa 
työtä, keskustellaan materiaaleista 
ja piirretään kaavat. Kokoontuu pe 
20.1., pe-su 27.-29.1.   
 
1104012 TUNIKOITA JOKA 
LÄHTÖÖN C 
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-15.45
3.3., 10.-12.3. 
KT, käsityötieteen lehtori 
Marja-Leena Rönkkö  
Kurssimaksu 34 €   
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontuu 
pe 3.3., pe-su 10.-12.3.   
  

1104013 VYÖTÄRÖKORSETTI 
Opistotalo 
ma 18.00-20.30
la-su 10.00-16.30
30.1., 4.-5.2. 
historiallisten pukineiden 
valmistaja Pia Ala-Äijälä  
Kurssimaksu 28 €   
Ompele itsellesi paidan tai me-
kon päälle puettava vyötärökorsetti 
omien mittojen mukaan. Korsetilla 
voit luoda ilmettä pukeutumiseesi 
tai korostaa vyötäröäsi, se antaa 
myös tukea selälle. Voit käyttää kier-
rätysmateriaaleja kuten farkkua tai 
muuta tukevaa kangasta. Käytössä 
helppo muokattava kaava. Ma 30.1. 
käydään aloittajien kanssa läpi tar-
vittavat materiaalit ja tarvikkeet sekä 
suunnitellaan oma korsetti, jatkajille 
uusia kaavoja. Mukaan muistiin-
panovälineet.   
  
1104014 SUJUVASTI SAUMURILLA 
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-15.45
10.-12.2. 
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. 

KAHVILA TOVI
OPISTOTALOSSA

AVOINNA
MA-TO KLO 16-20
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1104015 KEHYSKUKKARON 
VALMISTUS A 
Opistotalo
ke 18.00-21.00
18.1. 
Sanna Nieminen  
Kurssimaksu 13 €    
Opetellaan kukkaron valmistus: piir-
retään kaavat, leikataan kankaasta, 
ommellaan ja kiinnitetään kukkaron 
kehykseen. Illan aikana ehtii tehdä 
kaksi työtä. Ota mukaan puuvilla-
kankaita (päällinen ja vuori), 2 kpl 
25x50 cm pala molempia/kukkaro, 
ompelulankaa, erilaisia nauhoja ja 
nappeja koristeeksi. Opettaja tuo ke-
hykset ja muut tarvikkeet, hinta noin 
10 € / 2 kukkaroa.  

1104016 KEHYSKUKKARON 
VALMISTUS B 
Opistotalo 
ke 18.00-21.00
8.2. 
Sanna Nieminen  
Kurssimaksu 13 €    
Sisältö sama kuin edellä.

1104027 VANHANAJAN 
TONTTU / MAAHINEN 
Opistotalo 
pe 16.30-20.45
la-su 10.00-16.30
ke 17.00-20.15
20.-25.1. 
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki  
Kurssimaksu 31 €   
Tonttu ilmestyi suomalaiseen kulttuu-
riin 1800-luvun lopulla. Valmistetaan 
noin 50 cm pitkä nostalginen vanhan 
ajan tonttu. Tontun pää on paperi-
massaa, joka hiotaan ja maalataan. 
Lampaantaljasta ommellaan hiukset 
ja parta. Tontulle tehdään taipuisa 
vartalo ja ommellaan yksilölliset vil-
lavaatteet. 
Opettaja tuo muut tarvittavat mate-
riaalit ja työvälineet paitsi vaatetus-
kankaat, alk. 30 € / pää ja muu ma-
teriaalimaksu 23 €. Maksu sisältää 
tarvittavien työvälineiden käytön ja 
materiaalit “alastoman” tontun val-
mistamiseen. Kurssilaisille lähetetään 
tietoa kurssista ja materiaaleista. 
Lisätietoja www.nukkekamari.fi    
  
1104028 PERINNELELUKURSSI 
Opistotalo 
pe 16.30-20.45
la-su 10.00-16.30
ke 17.00-20.15
3.-5.3. ja 8.3.   
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki  
Kurssimaksu 31 €   
Ommellaan käsin perinnelelu. Voit 
valmistaa antiikkinallen, koiran, 
kissan tai kanin Mohair-kankaasta. 
Opettajalta voi ostaa materiaalia, 
kustannukset alk. 30 € / hahmo. Ota 
mukaan nahkaneula, arkki kartonkia, 
liimapuikko, kuulakärkikynä, tussi, 
kangassakset ja nuppineulat.
  

Kristina Haaviston 
kirjoittama 
Rauman 
kansalaisopiston 
ansiokkaasta ja 
monipuolisesta 
toiminnasta 
kertova kirja
Heijastuksia on 
myynnissä
opiston toimistossa. 
Hinta on 30 €.

Rauman kansalaisopiston 
tarina
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1104029 MARTTA-NUKKE 
Opistotalo 
pe 17.00-20.15
la-su 10.00-16.30
31.3.-9.4. 
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki  
Kurssimaksu 41 €   
Martta-nukke on yleisnimitys Turun 
Martta-yhdistyksen nukketeollisuu-
den 1908-1974 valmistamille nukeil-      
le. Nykyään nuo nuket ovat keräily-
kohteita. Kurssilla nuket valmistetaan 
aitojen antiikkisten Martta-nukkien ta-
paan. Näitä nukkeja oli sodan jälkeen 
lähes joka kodissa. 
Opi hiomaan, pohjustamaan, ja 
maalaamaan nuken pää ja kädet. 
Vartalo ommellaan lakanakankaasta 
ja täytetään se tiiviiksi sahanpurulla. 
Paljon tietoa myös Martta-nukkien 
historiasta. Ohjeita nukkien vaatteis-
ta, joita voi ommella, neuloa tai vir-
kata. Materiaaleista ja työvälineiden 
käytöstä 23 € maksu. Nukkepaketit 
alkaen 31 €. Kokoontuu 31.3.-2.4. 
ja 7.4.-9.4. Ilmoittautuminen 15.3. 
mennessä materiaalitilausten vuoksi. 
Kurssilaisille lähetetään tietoa kurs-
sista ja materiaaleista. Lisätietoja 
www.nukkekamari.fi    

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

1104032 KÄSITYÖPÄIVÄ E 
ma 6.2. klo 14.00-17.00 

1104033 KÄSITYÖPÄIVÄ F
ma 6.3. klo 14.00-17.00

1104034 KÄSITYÖPÄIVÄ G
ma 27.3. klo 14.00-17.00

Kodisjoen koulussa
Kodisjoentie 1432, Kodisjoki
lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Lapin kunnantalossa 
Kivisillantie 6, Lappi
lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Opistotalossa
Aittakarinkatu 10, Rauma
perjantaina 21.4. klo 10-18
lauantaina 22.4. klo 10-16
sunnuntaina 23.4. klo 11-17
KONSERTTI
Kansalaisopistosta kajahtaa
sunnuntaina 23.4. klo 14
Rauma-Sali, Satamakatu 26

KEVÄTNÄYTTELYT JA KONSERTTI 2017



1104044 KUDO KEVÄTMATTO 
Opistotalo 
ke 18.00-20.30
la 10.00-15.45
26.4.-31.5. 
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki  
Kurssimaksu 31 €   
Kudo kangaspuilla erilaisia mattoja, 
kuten esim. perinteistä räsymattoa 
tai modernimpaa paperinarumat-
toa. Ensimmäisellä kerralla suunni-
tellaan kudottavat työt kurssilaisten 
toiveiden mukaan. Tutustutaan myös 
erilaisiin kuteisiin, räsykuteen leik-
kaamiseen, käytettäviin sidoksiin ja 
viimeistelytapoihin. Kurssilaiset luo-
vat ja rakentavat loimet kangaspuihin 
yhteistyönä. Sen jälkeen kutominen 
jatkuu myös itsenäisesti ja mielellään 
myös kokoontumiskertojen välillä. 
Kutomisaikaa 31.5. asti. Kokoontuu 
6 kertaa keskiviikkoisin ja la 6.5. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.   
 
1104041 KUDONTA B 
Kodisjoen kudontatupa 
ke 18.15-20.45, 11.1.-5.4.  

1104042 KUDONTA C
Lapin kunnantalo 
ma 18.00-20.30, 16.1.-10.4. 

KUDONTA 
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.   
 
1104051 KIRJONTA 
Vanha opisto 
to 10.00-12.30, 19.1.-30.3.   

1104062 TILKKUTYÖN 
JATKOKURSSI 
Opistotalo 
joka toinen ma 18.00-20.30
16.1.-27.3. 

KIRJONTA 
JA TILKKUTYÖ

1104072 NAHKALAUKKU 
Opistotalo 
pe 17.00-21.00
la 12.00-16.15
su 11.00-16.00
3.-5.3. 
suutari Rita Saarinen  
Kurssimaksu 28 €  
Valmistetaan yksinkertainen nahka-
laukku käsin ompelemalla joko valmii-
ta tai itse suunnittelemia kaavoja 
käyttäen. Aikaisemmin kurssilla ol-
leet voivat tulla myös tekemään 
keskeneräiset työt valmiiksi. Pereh-
dytään nahan ominaisuuksiin ja 
perustyötapoihin. Nahkaa ja muita 
materiaaleja voi ostaa opettajalta. 
Työkaluja saa lainaksi 3 €:n korvaus-
ta vastaan. Materiaalikustannukset 
20-50 €. Ei sovellu hajuyliherkille. 

NAHKATYÖT 

1104073 NAHKA TAIPUU KORIKSI 
Opistotalo 
pe 17.00-20.00
17.3. 
suutari Rita Saarinen  
Kurssimaksu 13 €  
Valmistetaan nahasta kori, joka 
kootaan joko niitein tai punomalla. Käy 
varaamassa nahka Pikku Suutarin 
Sekatavarapuodista (Kuninkaankatu 
7, sisäpiha) viimeistään 2 viikkoa 
ennen kurssia. Nahkaa ja muita 
materiaaleja voi ostaa opettajalta ja 
työkaluja saa lainaksi 3 €:n korvaus-
ta vastaan. Materiaalikustannukset 
käytön mukaan.

1104080 TEE ITTE -käsityöillat 
Vanha opisto  
ke 17.00-19.30
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala  
Kurssimaksu 6 € / ilta 
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. Kokoontuu 11.1., 25.1., 
8.2., 15.2., 1.3., 15.3. ja 29.3.  

LANKATYÖT 
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1104085 NOVELLIKOUKKU
Kaupunginkirjasto 
ke 17.00-18.45
1.2., 8.3., 5.4., 3.5. 
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala  
Vapaa pääsy
Novellikoukussa neulotaan tai vir-
kataan ja kuunnellaan novelleja. 
Joka kerralla luetaan muutama 
novelli eri kirjailijoilta, mutta aikaa 
jätetään myös keskustelulle. Osallis-
tujat voivat esittää toiveita novellien 
sisällön ja määrän suhteen. Valikoi-
jana ja lukijana toimii kirjastonhoitaja 
Anneli Näätänen. 
Voit tehdä omaa käsityötäsi tai osal-
listua hyväntekeväisyyteen lahjoitet-
tavien neule- tai virkkaustöiden te-
koon. Paikan päällä on saatavilla 
käsityöohjeet ja lahjoituksena annet-
tuja lankoja. Osallistujat voivat myös 
itse tuoda mukanaan omaa villa-
lankaa. Ota mukaan 3-3,5 mm suk-
kapuikot tai 2-3 mm virkkuukoukku. 
Hyväntekeväisyyskäsitöitä 
opastamassa käsityönopettaja 
Johanna Maijala. 

1104102 NYPLÄYSNEUVONTA D 
Vanha opisto
la 4.2. klo 13.00-16.00
nypläyksen ohjaaja Maija Salonen  
Kurssimaksu 6 €  
  
1104103 NYPLÄYSNEUVONTA E
Vanha opisto 
la 4.3. klo 13.00-16.00
nypläyksen ohjaaja Maija Salonen  
Kurssimaksu 6 €  

1104104 NYPLÄYSNEUVONTA F 
Vanha opisto 
la 25.3. klo 13.00-16.00
nypläyksen ohjaaja Maija Salonen  
Kurssimaksu 6 €

PITSINNYPLÄYS
NYPLÄYSNEUVONTA 
Onko nypläyksessä ongelmakoh-
tia joihin tarvitset apua? Onko pit-
sin aloittamisessa haasteita? Tule 
kysymään neuvoa ja saamaan apua 
sekä opetusta nypläyksen asioissa. 
Poikkea tai tule pidemmäksi aikaa 
nypläämään.

Avoimet ovet
Ystävänpäiväviikolla 13.–16.2.2017

Opetusryhmissä vietetään ystävänpäivää maanantaista torstaihin.
Tervetuloa tutustumaan opiston opetukseen. Tule katsomaan, mitä kursseilla 
tehdään, osallistu opetukseen tai seuraa tuntia. 
Ystävänpäiväviikolla kuka tahansa voi tulla melkein mille tahansa kurssille, ovet 
ovat avoinna. Jos olet jo opiston opiskelija, ota ystäväsi mukaan kurssillesi.
Tutustumiskäynnit eivät koske taiteen perusopetusta eivätkä lasten ryhmiä.

Tervetuloa!

R
A

U
M

A
N

O
P

IS
T

O

K A N S A L A I S



45

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1104091 PITSINNYPLÄYS 
ALOITTELIJOILLE 
Opistotalo 
ti 18.00-20.30, 9.1.-3.4. 

1104092 PITSINNYPLÄYS A 
Vanha opisto 
ke 10.00-12.30, 11.1.-5.4. 

1104093 PITSINNYPLÄYS B 
Opistotalo 
ke 17.30-20.00, 11.1.-5.4. 

1104094 PITSINNYPLÄYS C 
Lapin kunnantalo 
ke 18.00-20.30, 11.1.-5.4. 

1104095 PITSINNYPLÄYS D 
Syvärauman koulu 
to 17.30-20.00, 12.1.-6.4. 

1104096 PITSINNYPLÄYS E 
Unajan koulu  
to 17.30-20.00, 12.1.-6.4. 

WWW.RAUMALACE.FI

Pitsinnypläyksen sivusto osoitteessa 
www.raumalace.fi  Voit käyttää sivus-
toa omatoimiseen opiskeluun tai 
nypläyskurssien oheismateriaaliksi.

1104139 HUOVUTETAAN KOTIIN 
JA ITSELLE 
Opistotalo  
ma 17.15-20.30
30.1. -6.3. 
muotoilija (AMK), huovuttaja 
Terhi Laitila  
Kurssimaksu 28 €   
Huovutetaan tyynyjä, liinoja ja muita 
pieniä sisustustekstiilejä kotiin yhdis-
tämällä neulahuopalevyä ja huovu-
tusvillaa. Toki voit huovuttaa itselle 
hatun, lapaset tai huopatossut talven 
pakkasiin. Tutustutaan myös pesu-
koneen käyttöön huovuttamisessa ja 
valmistetaan vaikka huopa-astia.  
  
1104140 HUOVUTETAAN KAULURI 
Opistotalo 
la 9.30-16.00
4.2.
muotoilija (AMK), huovuttaja 
Terhi Laitila  
Kurssimaksu 19 €
Vamistetaan märkähuovuttamalla 
neulahuopalevystä ja merinovillasta 
kauluri / kaulus, jota voi käyttää takin 
alla tai päällä oma mieltymyksen mu-
kaan.  

HUOVUTUS 
Huovutuskurssien materiaaleja voi 
ostaa opettajalta. Tarvikeluettelot koti-
sivulta ja toimistosta.
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1104141 NEULAHUOVUTETAAN 
NOITA-AKKA 
Opistotalo 
pe 17.00-20.15
la 9.30-16.00
3.-4.3.
muotoilija (AMK), huovuttaja Terhi Laitila  
Kurssimaksu 24 €   
Neulahuovutetaan luudalla lentävä 
n. 20 cm korkea noita-akka. Muina 
materiaaleina käytetään rautalankaa, 
huovutusvillaa ja mahdollisesti myös 
kangaspaloja.  

1104142 HUOVUTETAAN 
PONCHO TAI LIIVI 
Opistotalo  
la-su 9.30-16.00
1.-2.4. 
muotoilija (AMK), huovuttaja Terhi Laitila  
Kurssimaksu 28 € 
Valmistetaan märkähuovuttamalla 
nunotekniikalla eli yhdistämällä neu-
lahuopalevyä, silkkisifonkia ja huovu-
tusvillaa poncho, liivi tai keeppi.  

1104143 HUOVUTETAAN TAULU
JA VALMISTETAAN KEHYKSET 
- kurssi lapselle ja aikuiselle 
Opistotalo 
la-su 10.00-14.00
11.-12.2. 
KM Jaana Siivonen, KM Janne Malmelin  
Kurssimaksu 38 €   
Lapsi ja aikuinen suunnittelevat ja val-
mistavat yhdessä taulun. Tausta huo-
vutetaan la märkähuovutuksella ja kol-
miulotteinen kuvio neulahuovutuksella. 
Su taulu kehystetään. Tervetulleita ovat 
4-7-vuotiaat lapset yhdessä aikuisen 
kanssa. Aikuinen ilmoittautuu, lap-
sen tiedot kysytään myöhemmin. 
Materiaalimaksu noin 12 €. 
Tarvikeluettelo kotisivuilta ja toimistosta.

KÄSITYÖPAJAT
1104167 KÄSITYÖPAJA 
Opistotalo 
ke 11.00-13.30
Kurssimaksu 35 € 
11.1.-15.2. Keramiikka
Leena Rantama-Palviainen 
Tutustutaan saveen materiaalina ja 
opitaan perustekniikoita sekä pereh-
dytään värien käyttöön. Valmistetaan 
esim. astioita, veistoksia tai reliefejä 
korkeapolttoisesta savesta. Suunni-
tellaan ja valmistetaan työ, jossa yh-
distyy keramiikka ja lanka.
1.3-5.4. Pistoja ja silmukoita
Johanna Maijala 
Kirjotaan ja ommellaan, käsin ja ko-
neella. Valmistetaan esim. laukku tai 
pussi. Virkataan tai tehdään pistoja, 
jatketaan keramiikkajaksolla tehtyjä 
töitä. Opetellaan uutta tai syven-
netään omia taitoja. Suunnitellaan 
työt yhdessä mielenkiinnon mukaan. 

1104088 KÄSITYÖRISTEILY 
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE 
su 21.5. klo 10.00-16.00 
KM, käsityönopettaja Johanna Maijala  
Kurssimaksu 50 €   
Neulo, virkkaa, tee käsitöitä majakan 
juurella, rantakalliolla, saaristossa. 
Retkeen kuuluu keväisen käsityön 
opetus ja ohje. Hintaan sisältyy myös 
kuljetus, lounas, kahvi. Lähtö klo 
10.00 ja paluu mantereelle noin klo 
16.00. Sitova ilmoittautuminen vii-
meistään 8.5. mennessä. Tarkempi 
ohjelma lähetetään sähköpostina il-
moittautuneille. 

Katso sivulta 53 Klipsuvirkkaus



1104318 LENKKEJÄ JA HELMIÄ 
KETJUKORUPAJA B
Opistotalo
ke 10.00-12.30
18.1.-29.3.
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen  
Kurssimaksu 34 €  
Kurssilla punotaan ketjuja vanhalla 
käsityömenetelmällä erilaisista lan-
goista hopeasta tompakkiin. Tehdään 
haastavampia malleja ja lisätään 
niihin erilaisia helmiä sekä riipuksia. 
Kokeillaan myös värjättyjä valmiita 
lenkkejä, jotka antavat koruille eri-
laisen ilmeen. Työvälineet ovat opis-
tolla ja opettajalta voi ostaa lankoja 
sekä lukkoja. Työvälinemaksu 3 €. 

1104320 LENKKEJÄ JA HELMIÄ 
KETJUKORUPAJA C
Lapin kunnantalo
la-su 10.00-15.45
4.-5.3.
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 luk-
koja. Työvälinekorvaus 3 €. 

KETJU- JA 
HOPEAKORUT  
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1104322 KETJUKORUPUNONNAN 
ALKEET B 
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
21.-22.1. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen  
Kurssimaksu 24 €   
Tutustutaan vanhalla käsityöme-
netelmällä punottaviin ketjukoruihin. 
Korulangoista veivataan jousia, jotka 
sahataan lenkeiksi, niistä punotaan 
erilaisia koruja kuten ranne-, kaula- 
ja nilkkaketjuja, korvakoruja ja sol-
mionpidikkeitä. Aloitetaan helposta 
muinaisketjusta ja edetään haasta-
vampiin malleihin. Metallintyöstöväli-
neitä on käytettävissä kurssipaikalla 
ja opettajalta voi ostaa erilaisia lanko-
ja sekä lukkoja. Kurssi sopii sekä 
miehille että naisille. 
Työvälinemaksu 3 €.  
  
1104324 KETJUKORUPUNONNAN 
JATKO B 
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
4.-5.2. 
posliininmaalaajamestari 
Päivi Kähkönen  
Kurssimaksu 24 € 
Tutustutaan monenlaisiin haasta-
vampiin ketjumalleihin. Muunnellaan 
ketjumalleja käyttämällä erilaisia ku-
vioituja ja värillisiä lankoja. Ketjuihin 
voidaan lisätä myös helmiä tai riipuk-
sia. Työvälineitä on kurssipaikalla. 
Lankoja ja lukkoja voit ostaa opet-
tajalta tai hankkia itse alan liikkeistä. 
Sopii kaikille. Työvälinemaksu 3 €.  

1104333 LUSIKKAKORUKURSSI C
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
28.-29.1. 
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Tehdään vanhoista hopealusikoista 
erilaisia koruja ja pieniä esineitä 
taivuttelemalla, sahaamalla, juot-
tamalla ja pintakäsittelemällä. Ota 
mukaan omia lusikoita (mieluiten 
hopeaa). Opettajalta voi ostaa ho-
pealankaa ja -levyä sekä korukiviä 
yhdistettäväksi lusikkaosiin. Tar-
vikemaksu 5 € ja materiaalimaksu 
tehtyjen töiden mukaan.  

1104334 LUSIKKAKORUKURSSI D 
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
18.-19.3.
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz  
Kurssimaksu 24 €  
Sisältö sama kuin edellä.  
  
1104335 LUSIKKAKORUKURSSI E 
Opistotalo 
la-su 10.00-15.45
25.-26.3. 
korumuotoilija (AMK) 
Mari Syren-Fawaz  
Kurssimaksu 24 €  
Sisältö sama kuin edellä. 

48

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.



1104355 PIENPUUTYÖ 2 
Opistotalo
to 17.00-19.30
12.1.-6.4.
KM, teknisen työn opettaja 
Joonas Mäkinen  
Kurssimaksu 35 €  
Jatketaan viimevuotisia nukkekoteja, 
mutta tehdään muutakin. Harjoitel-
laan mm. sorvausta ja muita erityis-
tekniikoita opiskelijoiden toiveiden 
mukaan. Mahdollisia kurssitöitä ovat 
mm. nukkekodit, lintulaudat, keit-
tiövälineet ja -astiat ja lasten lelut. 
Sopii myös aloittelijoille. 
 
1104376 PIENKONEIDEN HUOLTO 
JA KUNNOSSAPITO 
WinNova, Satamakatu 19 
ke 17.45-21.00
8.-22.3. 
autom.tekn.ins/ammattiopettaja 
Pasi Helminen  
Kurssimaksu 24 €   
Oletko kiinnostunut pienkoneiden 
huollosta? Haluaisitko että ruohon-
leikkurisi ei täristä ja moottorisahasi 
käynnistyy ja puree hyvin puuhun? 
Korjaamme ja huollamme poltto-
moottorikäyttöisiä pienkoneita kuten 
ruohotrimmerit, ruohonleikkurit, sa-
hat, jyrsimet jne., myös pienet perä-
moottorit. Omia laitteita voi tuoda 
paikalle tai tulla tutustumaan erilaisiin 
koneisiin ja laitteisiin.  

TEKNINEN TYÖ JA 
PUUTYÖ 



Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.  

1104357 SOITINRAKENNUS 
Nanun koulu 
ke 18.00-20.30, 11.1.-5.4.

1104359 NAISTEN PUUTYÖ 
WinNova, Satamakatu 19 
ma 17.00-20.15, 9.1.-3.4. 
  
1104362 PUUTYÖ A 
WinNova, Satamakatu 19 
ti 17.00-20.15, 10.1.-4.4. 
  
1104364 PUUTYÖ B 
WinNova, Satamakatu 19 
ke 17.00-20.15, 11.1.-5.4. 

1104368 TEKNINEN TYÖ B 
WinNova, Satamakatu 19 
to 18.00-20.30, 12.1.-6.4. 1104392 HUONEKALUVERHOILU B 

ma-to 10.00-16.00
20.-23.2.
Kurssimaksu 34 €  
Ota verhoilutyö mukaasi jo ensim-
mäisenä päivänä.  
  
1104393 HUONEKALUVERHOILU C 
ti-pe 10.00-16.00
6.-9.6. 
Kurssimaksu 34 €  
Ota verhoilutyösi mukaan heti ensim-
mäiselle kurssipäivälle.  

VERHOILU
PERINTEISTEN JA TEOLLISTEN 
HUONEKALUJEN VERHOILU
Voit verhoilla pikkutuoleja tai kevyt-
rakenteisia nojatuoleja sekä raheja, 
joissa on kangas- tai nahkaverhoilu, 
joustinsidonta, juuttivöitä, vaahto-
muovia tai haapalastu- ja meri-
heinäpehmustus sekä vanupehmus-
tus. Ensimmäisellä opintokerralla 
käydään läpi muutamia perusasioita 
verhoilusta. Myös pienet puuosien 
korjaukset ja pintakäsittelyt tarvit-
taessa. Materiaalitarpeista voit kysyä 
kurssinvetäjältä.
Opistotalo
verhoilijamestari Hannele Männistö
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Kristina Haaviston 
kirjoittama 
Rauman 
kansalaisopiston 
ansiokkaasta ja 
monipuolisesta 
toiminnasta 
kertova kirja
Heijastuksia on 
myynnissä
opiston toimistossa. 
Hinta on 30 €.

Rauman kansalaisopiston 
tarina
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1104288 LASINSULATUS 
Opistotalo 
la-su 9.00-16.00
4.-5.2. 
Kurssimaksu 28 € 
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen 
Uunisulatustekniikalla lautasia, vateja, 
valaisimia, koruja ym. Tehdään myös 
relief-töitä sekä kaiverretaan pieni
muotti lasimurskatyölle. 
Mukaan muistiinpanovälineet, piirus-
tuspaperia, lyijykynä, sakset, viivain. 
Tarvikkeita voi ostaa kurssipaikalta. 
Työkalumaksu 6 € maksetaan opet-
tajalle. Sulatettavista töistä peritään 
sulatusmaksu työn koon mukaan. Tie-
dustelut opettajalta puh. 050 559 0056. 
Ilmoittaudu viimeistään 30.1. mate-
riaalien hankinnan takia.  
 
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla vielä 
mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.   
 
1104280 LASITYÖ 
Opistotalo 
to 17.30-20.30, 12.1.-6.4. 

LASITYÖ MUUT 
KÄSITYÖTAIDOT  

1104451 TUOHITYÖT 
Opistotalo 
la-su 9.00-15.45
28.-29.1.
muotoilija (AMK), puukkoseppä 
Eero Kovanen  
Kurssimaksu 28 €  
Tutustutaan tuohen keräämiseen, 
tuohilevyn käsittelyyn ja punontatek-
niikoihin. Jokainen valmistaa pienen 
työn joko oman idean pohjalta tai 
opettajan esittelemistä vaihtoehdois-
ta. Voit käyttää omia tuohia tai ostaa 
opettajalta. Sopii myös aloittelijoille. 
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimis-
tosta. 

1104456 KAHVIPUSSIN 
UUSIOKÄYTTÖÄ C 
Opistotalo 
su 10.00-14.00
22.1., 12.2., 12.3. ja 2.4.   
Seija Saarinen  
Kurssimaksu 28 €   
Opetellaan valmistamaan kahvipus-
seista erilaisia käyttöesineitä esim. 
ostoslaukku, iltalaukku, pannunalu-
sia, foliovuoanpäällisiä, kulhoja, him-
meli tai koruja. Tekniikat: ruutupu-
nonta, vinopunonta, suorapunonta, 
vahvennettu hakaketju ja erilaiset 
taittelut pannunalusiin. 

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.



1104457 KAHVIPUSSIN 
UUSIOKÄYTTÖÄ D 
Opistotalo 
su 15.00-19.00
22.1., 12.2., 12.3. ja 2.4.
Seija Saarinen  
Kurssimaksu 28 €  
Sisältö sama kuin edellä. 
 
1104461 HARTSISTA KORUJA 
Opistotalo 
la 10.00-15.00
11.2. ja 4.3.   
artenomi (AMK) Riikka Santonen  
Kurssimaksu 24 €   
Valetaan koruiksi sopivasta hartsista 
riipuksia ja korvakoruja muottiin tai 
riipuspohjaan. Valamalla saa hel-
posti ja nopeasti ihania koruja. Ota 
mukaan koristeeksi hileitä, helmiä, 
pieniä kuvia – näitä voi upottaa kuivu-
vaan hartsimassaan. Opettaja hank-
kii yhteisesti hartsin, maksu n. 10 €, 
josta saat kymmeniä koruja. Melko 
voimakas tuoksu tehdessä, ei sovi 
hajuherkille. Kokoontuu 11.2. ja 4.3.  
  
1104463 HELMIKORUT A 
Lapin kunnantalo 
ti 17.45-21.00
7.-21.3. 
artenomi (AMK) Riikka Santonen  
Kurssimaksu 24 € 
Valmista erilaisia helppoja ja vaati-
vampia helmikoruja kaikenlaisista 
helmistä, taitojesi ja toiveidesi mu-
kaan. Samalla opit helmitöiden pe-
rusteita ja monenlaisia niksejä. Voit 
myös korjata koruja tai hyödyntää 
niiden materiaaleja. Helmiä yms. tar-
vikkeita voi ostaa myös opettajalta.  
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1104465 HELMIKORUT B 
Opistotalo 
la-su 10.00-16.00
25.-26.3. 
artenomi (AMK) Riikka Santonen  
Kurssimaksu 24 €   
Sisältö sama kuin edellä. 

1104467 VIRKATAAN TÖLKKIEN
KLIPSUISTA 
Opistotalo 
pe 17.00-20.00
la 10.00-15.00
su 10.00-14.15
10.-11.3. ja 26.3. 
KM, käsityönopettaja Johanna Maijala  
Kurssimaksu 24 €  
Tölkkien avausklipsut hyötykäyttöön. 
Opitaan erilaisia tapoja yhdistää 
klipsuja virkkaamalla. Voit valmistaa 
kukkaron, korun tai laukun. Tarkoitet-
tu aloittelijoille ja myös enemmän har-
rastaneille. Tarvikeluettelo ja ohjeita 
klipsujen esikäsittelyyn kotisivulta ja 
toimistosta.  
 
1104471 KEVÄISIÄ RISUTÖITÄ 
Opistotalo 
ke 18.00-21.00
8.3.
KM Jaana Siivonen  
Kurssimaksu 13 € 
Tutustutaan koivunrisutöiden 
tekemiseen ja opetellaan helppoja 
tekniikoita, joilla pääsee risutöiden 
alkuun. Voit toteuttaa erilaisia töitä, 
esim. seinäkoristeita ja veistoksia 
kotiin ja puutarhaan. Tarvikeluettelo 
kotisivulta ja toimistosta.
  

1104481 PIENIÄ BETONITÖITÄ 
Voiluodon kylätalo
pe 18.00-21.00
la 9.00-14.00
24.-25.3. 
KM Jaana Siivonen  
Kurssimaksu 19 €  
Valetaan pieniä töitä kuten betoni-
laattoja, ruukkuja, kynttilänjalkoja 
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. Työskennellään ulkona. Tar-
vikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

KEVÄTNÄYTTELYT 2017

Kodisjoen koulussa
Kodisjoentie 1432, Kodisjoki

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Lapin kunnantalossa 
Kivisillantie 6, Lappi

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Opistotalossa
Aittakarinkatu 10, Rauma
perjantaina 21.4. klo 10-18
lauantaina 22.4. klo 10-16

sunnuntaina 23.4. klo 11-17

KONSERTTI
Kansalaisopistosta kajahtaa

sunnuntaina 23.4. klo 14
Rauma-Sali, Satamakatu 26
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Yleiset kielitutkinnot ovat virallisia kieli-
tutkintoja, joihin voi osallistua kuka ta-
hansa riippumatta siitä, miten ja missä 
on kielitaitonsa hankkinut. Suomen 
kielen testit on tarkoitettu maahan-
muuttajille tai ulkomaalaisille. 
Kaikki muut kielitestit soveltuvat 
suomalaisille, joiden äidinkieli on joko 
suomi tai ruotsi. Testiin osallistuja tu-
tustuu etukäteen 6-portaiseen taito-
tasoasteikkoon (löytyy Opetushallituk-
sen internet-sivuilta) ja arvioi sanallisten 
kuvausten avulla, millä tasolla hänen 
kielitaitonsa on.
Perustason testi soveltuu taitota-
soasteikon tasoille 1-2. Se sopii 
kielenoppimisen alkuvaiheessa 
oleville aikuisille, esimerkiksi perus- 
tai kansa- ja oppikoulun oppimäärän 
suorittaneille. Tutkintomaksu 100 €. 
Keskitason testi on kohdistettu 
taitotasoasteikon tasoille 3-4. Se 
sopii esimerkiksi lukion oppimäärän 
suorittaneille tai muuten pidemmälle 
edistyneille aikuisille. Tutkintomaksu 
123 €. 
Ylimmän tason testiä ei ole mahdol-
lista suorittaa Raumalla. 

Kaikissa testeissä on neljä osakoet-
ta. Tutkintotodistukseen tulee kielitai-
don yleistasoarvio numeroina ja sen 
lisäksi tasoarviot kaikista kielitaidon 
osa-alueista. Kielitaitoa kuvataan 
myös sanallisesti. Lisätietoa saa Ope-
tushallituksen internet-sivuilta osoit-
teesta www.oph.fi/kielitutkinnot/

Tutkinnot ovat lauantaisin Hj. Norta-
mon peruskoulussa, Nummenvahe 5. 
Suomen tutkinnot klo 9.30-14.00, 
muut kielet klo 10.00-14.00.
Ilmoittautumiset opiston toimistoon 
tai kansalaisopisto@rauma.fi 
Jos et voi osallistua, peru paikkasi. 
Perumatta jättämisestä perimme 50 €.

Kevät 2017
25.3. englanti, italia (perus- ja keskitaso)
8.4. suomi (perus- ja keskitaso)
22.4. ranska, ruotsi (perus- ja keskitaso)
Ilmoittautuminen 1.-28.2.2017

Elokuu 2017
26.8. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 1.-9.6.2017

YKI - YLEISET KIELITUTKINNOT  

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.



SUOMI  
1201004 SUOMEA SUOMEKSI 1 - 
FINNISH IN FINNISH 1 
Opistotalo 
ma 19.10-20.40
16.1.-3.4.
kasvatustieteen yo Antti Aaltonen  
Kurssimaksu 10 €   
Opiskellaan suomen kielen alkeita. 
Keskitytään sanaston, ääntämyksen 
ja kommunikaation harjoitteluun. 
Aiheina ovat mm. tervehdykset, it-
sestä kertominen, numerot, perhe ja 
asuminen. Opetuskielenä on suomi. 
Oppikirjana Suomen mestari 1 (oma 
sanakirja on hyvä olla). Kurssin ta-
voitetaitotaso on A1. Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alussa. 
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu 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 
first lessons directly to the teacher.    

KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET 
ovat koko lukuvuoden opinto-
oppaassa.
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1201022 SUOMEA SUOMEKSI 2A - 
FINNISH IN FINNISH 2A 
Opistotalo 
ma 17.30-19.00
16.1.-3.4.
kasvatustieteen yo Antti Aaltonen  
Kurssimaksu 10 €   
Jatkoa Suomea suomeksi 1 -kurssille, 
mutta sopii myös aivan alkeisiin tu-
tustuneille. Opit lisää ääntämistä, sa-
nastoa ja kielioppia. Opetuskielenä on 
suomi. Oppikirjana Suomen mestari 1 
kappaleesta 3 (oma sanakirja on hyvä 
olla). Kurssin tavoitetaitotaso on A1. 
Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurs-
sin 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 3. You 
also need a dictionary. Please enroll 
during the first lessons directly to 
the teacher.    
  
1201023 SUOMEA SUOMEKSI 2B -
FINNISH IN FINNISH 2B 
Opistotalo 
ti 17.30-19.00
17.1.-4.4. 
kasvatustieteen yo Antti Aaltonen  
Kurssimaksu 10 €   
Sisältö sama kuin edellä. 
Course content same as above.
Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurs-
sin alussa. 
Please enroll during the first lessons 
directly to the teacher.    

1201031 SUOMEA SUOMEKSI 3 
Opistotalo  
to 19.00-20.30
19.1.-6.4. 
FM Anne-Mari Heino  
Kurssimaksu 10 €   
Jatkoa Suomea suomeksi 2 -kurssille, 
mutta sopii myös alkeisiin tutustu-
neille. Opit lisää ääntämistä, sanas-
toa ja kielioppia. Opetuskielenä on 
suomi. Oppikirjana Suomen mestari 
1 kappaleesta 6 (oma sanakirja on 
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso on 
A1. Ilmoittaudu suoraan opettajalle 
kurssin alussa. Opetushallituksen 
tukema, kurssimaksu alennettu. 
This course is a sequel to the basic 
Finnish course Finnish 2, but it is suit-
able also for those language learners 
who already know some basic Finn-
ish. You will learn more about pro-
nunciation, vocabulary and grammar. 
Course book: Suomen mestari 1 from 
chapter 6.Teaching in Finnish (sup-
portive language is English). You also 
need a dictionary. A1-A2 Please enroll 
during the first lessons directly to the 
teacher.  
  

Katso sivulta 18 luento 
Kansallispuisto- ja 
merensuojeluenglannin sanasto

Katso sivulta 28 kurssi 1103039 
POINT DRAWING
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JATKOKURSSIT

1201051 SUOMEN JATKOKURSSI 2 
Opistotalo  
ti 19.10-20.40
17.1.-4.4.
kasvatustieteen yo Antti Aaltonen  
Kurssimaksu 10 €   
Tarkoitettu sinulle, joka osaat suomea 
jo hiukan, mutta haluat oppia lisää 
kielioppia, sanastoa ja puhumista. 
Oppikirjana Suomen mestari 2 kap-
paleesta 3. Taitotaso A2. Ilmoittaudu 
suoraan opettajalle kurssin alussa. 
Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu.  
  
1201102 SUOMEN JATKOKURSSI 4 
Opistotalo 
to 17.30-19.00
19.1.-6.4.
FM Anne-Mari Heino  
Kurssimaksu 10 €   
Osaat suomea jo jonkin verran, mutta 
haluat oppia lisää puhuttua ja kirjoitet-
tua kieltä. Oppikirjana Suomen mes-
tari 3 kappaleesta 4. Taitotaso A2.  
Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurs-
sin alussa. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu.    
  

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1202001 RUOTSIN PERUSKURSSI  
Opistotalo
ma 16.30-18.00, 9.1.-3.4.
  
1202101 LÄTT PRAT PÅ SVENSKA  
Opistotalo 
to 11.30-13.00, 12.1.-6.4. 

RUOTSI 

ENGLANTI
1203065 THURSDAY EVENING 
ENGLISH IN LAPPI  
to 18.00-19.30, 19.1.-6.4. 
Kurssi peruuntunut. 
This course is cancelled.
 
1203066 LIVING ENGLISH 2 
Vanha opisto
ti-to 9.30-14.00
16.-18.5. 
B.A. Beverley Griffiths  
Kurssimaksu 24 €  
Elvytä ja syvennä englannin kielen 
taitojasi mukavassa, rennossa tun-
nelmassa mini-intensiivikurssilla. 
Puhutaan, hengitetään, syödään 
englanninkieltä käyttäen. Opitaan 
pärjäämään jokapäiväisissä käytän-
nön tilanteissa. Pohjatiedoiksi sopi-
vat aktiiviset perus- tai keskikoulun 
tai lukion lyhyen englannin tiedot. 
Opetus englanniksi, mutta opettaja 
puhuu myös suomea. Lounas kau-
pungilla omalla kustannuksella. 
B1-B2. 

1203092 REFRESH YOUR ENGLISH 
WITH BEVERLEY 
Vanha opisto
Mon 18.30-20.00
16.1.-3.4.
B.A. Beverley Griffiths  
Course fee 26 € 
The refresher course helps you 
communicate on day-to-day topics, 
develop your fluency, extend your 
vocabulary and improve your pronun-
ciation in a fun, relaxed atmosphere. 
This course is taught in British Eng-
lish. B1-B2  



1203093 TRAVEL ENGLISH   
Wed 16.15-17.45, 18.1.-5.4.
Kurssi peruuntunut. 
This course is cancelled.

1203121 ADVANCED ENGLISH 
CHALLENGE MONDAYS 2 
Vanha opisto 
Mon 17.00-18.30 
16.1.-3.4.
B.A. Beverley Griffiths  
Course fee 26 €  
This high-level course is designed 
for those committed to develop their 
fluency, spontaneity and word pow-
er when communicating in English. 
Participants are given regular feed-
back in various forms throughout the 
course. This is a continuation course 
for the autumn 2016 Advanced Eng-
lish, but new students are very wel-
come, as the course material is se-
lected according to the participants’ 
needs and wishes. B2-C1  

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1203001 ENGLANNIN STARTTI 1 
Opistotalo 
ma 10.00-11.30, 9.1.-3.4.

1203012 ENGLANTI, PERUS 1B 
Opistotalo 
ma 19.10-20.40, 9.1.-3.4. 

1203021 ENGLANTI, PERUS 2A  
Opistotalo 
ke 9.30-11.00, 11.1.-5.4. 
  

1203022 ENGLANTI, PERUS 2B 
Opistotalo
ma 16.45-18.15, 9.1.-3.4. 

1203041 ENGLANTI, PERUS 4 
Opistotalo
ti 17.00-18.30, 10.1.-4.4.

1203051 ENGLANTI, JATKO 2  
Opistotalo 
ti 18.30-20.00, 10.1.-4.4.
  
1203061 PAT & POLLY, 
PASSPORT TO FINLAND 1 
Pyynpään koulu 
ke 17.30-19.00, 11.1.-5.4. 

1203062 PAT & POLLY, 
PASSPORT TO FINLAND 2 
Opistotalo
ma 17.30-19.00, 9.1.-3.4.

1203075 PAT & POLLY 2, 
FIVE YEARS ON 2 
Kaupunginkirjasto 
ti 9.45-11.15, 10.1.-4.4.

1203080 ENGLANNIN KERTAUS 
JA TÄYDENNYS 2A 
Opistotalo
ma 16.30-18.00, 9.1.-3.4. 

1203081 ENGLANNIN KERTAUS 
JA TÄYDENNYS 2B 
Kaupunginkirjasto 
to 11.30-13.00, 12.1.-6.4. 
  
1203101 SENIOR WEDNESDAY 
CLUB 
Opistotalo
ke 11.00-12.30, 11.1.-5.4. 
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1204001 SAKSA 1 
Opistotalo  
ti 17.30-19.00, 10.1.-4.4. 

1204011 SAKSA 2 
Opistotalo 
ke 18.45-20.15, 11.1.-5.4. 
  
1204051 JUTELLAAN SAKSAKSI 
Opistotalo 
to 9.30-11.00, 12.1.-6.4. 
  
1204101 QUATSCHGRUPPE - 
SAKSAN KESKUSTELU 
Opistotalo
ke 17.00-18.30, 11.1.-5.4. 

SAKSA 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1205002 RANSKA 1 
Opistotalo 
to 15.45-17.15, 12.1.-6.4. 

1205021 RANSKA 2 
Opistotalo
to 17.30-19.00, 12.1.-6.4. 

1205101 FRANÇAIS ACTIF EN 
GROUPE 
Opistotalo 
ke 17.30-19.00, 11.1.-5.4.

1205110 ENTRE LES LIGNES 
Opistotalo
ma 17.00-18.30, 9.1.-13.2. 

RANSKA 
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1207001 ESPANJA 1A 
Opistotalo  
ma 18.30-20.00, 9.1.-3.4.
 
1207002 ESPANJA 1B  
Opistotalo 
ti 17.30-19-00, 10.1.-4.4. 

ESPANJA

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1206001 VENÄJÄ 1 
Opistotalo  
to 17.30-19.00, 12.1.-6.4. 

1206021 VENÄJÄ 2  
Pyynpään koulu 
ma 19.10-20.40, 9.1.-3.4. 

VENÄJÄ 1207003 ESPANJA 1C  
Opistotalo 
ke 9.15-10.45, 11.1.-5.4. 

1207011 ESPANJA 2A 
Opistotalo 
to 11.00-12.30, 12.1.-6.4. 
  
1207012 ESPANJA 2B 
Pyynpään koulu 
to 17.45-19.15, 12.1.-6.4. 

1207031 ESPANJA 3  
Opistotalo 
ma 18.30-20.00, 9.1.-3.4. 

1207051 ESPANJA 5 
Kaupunginkirjasto 
ti 13.30-15.00, 10.1.-4.4. 

1207071 ESPANJA 7 
Kaupunginkirjasto 
ti 11.30-13.00, 10.1.-4.4. 

1207101 ACTIVA TU ESPAÑOL 
CON CAMILO 
Opistotalo
ti 17.45-19.15, 10.1.-5.4. 

Avoimet ovet
Ystävänpäiväviikolla 13.–16.2.2017

Opetusryhmissä vietetään ystävänpäivää maanantaista torstaihin.
Tervetuloa tutustumaan opiston opetukseen. Tule katsomaan, mitä kursseilla 
tehdään, osallistu opetukseen tai seuraa tuntia. 
Ystävänpäiväviikolla kuka tahansa voi tulla melkein mille tahansa kurssille, ovet 
ovat avoinna. Jos olet jo opiston opiskelija, ota ystäväsi mukaan kurssillesi.
Tutustumiskäynnit eivät koske taiteen perusopetusta eivätkä lasten ryhmiä.

Tervetuloa!
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Katso sivulta 18 luentosarja 
Tutustu Roomaan

1208102 ITALIAN LUKUPIIRI 2 
Opistotalo 
ti 17.00-18.30
17.1.-4.4. 
KM, HuK Leena Ohtonen  
Kurssimaksu 26 €   
Tule mukaan, jos sinulla on auttava 
käsitys italian kielen rakenteesta 
ja kova into parantaa tekstinym-
märtämisvalmiuksiasi. Tarkoitukse-
na on, että ryhmässä voi opiskella 
yhdessä kielitaidoltaan eritasoisia 
opiskelijoita. Kurssilla painotetaan 
sanastoa ja ilmaisuja, kielioppia vain 
tarvittaessa. Käsitellään eritasoisia, 
lyhyitä ja pitkiä oikeita lehti- ja net-
titekstejä (mainoksia, ilmoituksia, 
uutisia, juttuja kiinnostavista ihmi-
sistä tai paikoista) sekä runoja, laulu-
jen sanoja, kertomuksia, satuja ja no-
velleja ja otteita romaaneista. A2-B2  

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1208001 ITALIA 1 
Opistotalo
to 17.30-19.00, 12.1.-6.4.  

1208031 ITALIA 3 
Opistotalo
ti 18.30-20.00, 10.1.-4.4.

ITALIA
Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

1298121 VIRON JATKOKURSSI 
Hj. Nortamon peruskoulu
ti 16.45-18.15, 9.1.-3.4. 

1298122 VIRON KESKUSTELU 
Hj. Nortamon peruskoulu
ti 18.30-20.00, 9.1.-3.4. 

1298151 JAPANIN KIELTÄ JA 
KULTTUURIA 
Opistotalo 
to 18.00-19.30, 12.1.-6.4. 

MUUT KIELET

KEVÄTNÄYTTELYT 2017

Kodisjoen koulussa
Kodisjoentie 1432, Kodisjoki

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Lapin kunnantalossa 
Kivisillantie 6, Lappi

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Opistotalossa
Aittakarinkatu 10, Rauma
perjantaina 21.4. klo 10-18
lauantaina 22.4. klo 10-16

sunnuntaina 23.4. klo 11-17

KONSERTTI
Kansalaisopistosta kajahtaa

sunnuntaina 23.4. klo 14
Rauma-Sali, Satamakatu 26
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5102007 SAARISTOLAIVURI-
KURSSI C 
Opistotalo 
ke 17.45-19.15 
11.1.-8.4. 
avomerilaivuri Markku Raitanen  
Kurssimaksu 34 € 
Saaristomerenkulun opetus keskit-
tyy navigoinnin perusteisiin ja vesi-
liikennesäädöksiin. Näiden jokaisen 
merenkulkijan perustietojen hallitse-
minen tuo varmuutta pienveneilijän 
toimintaan vesillä. Kokoontuu myös 
la 8.4. klo 10.00-12.30.
  
5102008 SAARISTOLAIVURI-
KURSSI D 
Opistotalo 
ke 19.30-21.00
11.1.-8.4.
avomerilaivuri Markku Raitanen  
Kurssimaksu 34 € 
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontuu 
myös la 8.4. klo 10.00-12.30.  
  
5102011 RANNIKKOLAIVURI-
KURSSI  
Opistotalo 
ma 18.30-20.00
9.1.-8.4. 
avomerilaivuri Markku Raitanen  
Kurssimaksu 34 €  
Kurssi noudattaa Suomen Navigaatio-
liiton rannikkolaivurikurssin opetus-
suunnitelmaa. 
Osallistuminen edellyttää saaristo-
laivurikurssin suorittamista tai vas-
taavan taidon hallintaa. Kokoontuu 
myös la 8.4. klo 13.00-15.30. 

VENEILY 5102020 SAARISTOTAIDOT 
NAISILLE
Opistotalo 
ke 18.30-20.00
17.5. ja 27.-28.5.
terveydenhoitaja Heli Savolainen  
Kurssimaksu 31 €  
Heli Savolainen
Tarkoitettu naisille, jotka ha-
luavat saada tietoja ja taitoja meri-
ympäristöstä ja siellä liikkumisesta. 
Perehdytään käytännönläheisesti 
veneilyn perusteisiin ja turvallisuu-
teen (Kiltavene Nalle). Aiheina mm. 
veneilyn hätäensiapu, köysien käsit-
tely ja solmut sekä pelastautumis-
välineet. Valmistetaan myös saaristo-
laisaiheinen ateria Kuuskajaskarissa. 
Kokoontuu ke 17.5. Opistotalossa, 
viikonlopun 27.-28.5. ruokailusta peri-
tään 20 €. Yhteistyössä Saaristome-
ren Merivartiokilta ry:n kanssa.

Katso sivulta 17 luento 
Uusimpia tietoja Rauman seudun 
merialueilta

Katso sivulta 18 luento
Selkämeren kansallispuisto 
Raumalla

Katso sivulta 18 luento 
Kansallispuisto- ja 
merensuojeluenglannin sanastoa

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.



Kursseille mukaan esiliina, 
sisäkengät ja rasia mahdollisille 
kotiin vietäville maistiaisille.
  
8102045 KUPPIKAKKUJA 
LASTEN KANSSA 
Opistotalo 
to 17.30-20.00
19.1. 
Kirsi Haakana  
Kurssimaksu 35 €
Tehdään yhdessä erilaisia kuppikak-
kuja, suolaisia ja makeita, lasten (3-8v.) 
kanssa. Aikuinen auttaa, lapsi leipoo! 
Lopuksi maistellaan yhdessä kuppi-
kakkuja kera mehun ja kahvin. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin.    
  
8102047 KALARUOKAKURSSI 
MIEHILLE 
Opistotalo 
ti-ke 17.30-20.30
24.-25.1.
työteknikko Tapio Uponen  
Kurssimaksu 35 €   
Opetellaan eri keittiövälineiden 
käyttöä. Valmistetaan uunihaukea, 
muikkupihvejä sekä juuresmuusia 
ja paistettua bataattia. Spesiaalina 
graavin lohen suolaus erilaisilla yrt-
timausteilla.  

RUOKAKURSSIT

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.
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8102049 SUSHI-KURSSI, perus 
Opistotalo
ke 18.00-21.00
8.2.
Tarja Korkeakoski  
Kurssimaksu 24 €   
Tutustu japanilaisen keittiön tunne-
tuimpaan ruokalajiin, sushiin. Teh-
dään monipuolisesti erilaisia raikkaita 
susheja laadukkaista raaka-aineista.  
  
8102051 GLUTEENITON LEIVONTA 
Opistotalo 
ma 17.30-20.30
13.2. 
ammattiopettaja, ravitsemusteknikko 
Leila Mutanen  
Kurssimaksu 35 €   
Leivotaan suolaisia ja makeita glu-
teenittomia leivonnaisia laadukkaista 
raaka-aineista. Työskentelyn lomas-
sa saat perustietoa raaka-aineista ja 
miten saat onnistuneita leivonnaisia. 
Lopuksi maistiaiset teen kera.

8102052 MAAN MAINIOT MAUT 
Opistotalo
ti 17.30-21.00
14.2.
ruokatuotannon opettaja Arja Aalto  
Kurssimaksu 23 €   
Kasvisruokakurssi, tehdään mm. 
keittoja, patoja, paistoksia, piirakoi-
ta, lämpimiä pikkuruokia, risottoja ja 
avokadopastaa.

8102053 ETELÄ-THAIMAALAISTA 
RUOKAA
Opistotalo
ma 17.30-20.30
27.2.
yrittäjä Akraya Salomaa  
Kurssimaksu 25 €   
Opi valmistamaan suomalaisista pai-
kallisista raaka-aineista etelä-thai-
maalaista ruokaa, joka on terveellistä 
ja helppoa valmistaa. Ruoassa on 
voimakkaita mausteita ja chiliä.

8102055 ENGLISH ROAST DINNER 
Opistotalo 
ti 17.30-20.30
28.2.
B.A. Beverley Griffiths  
Kurssimaksu 19 €   
In this cooking session we will go 
back to the roots of English roast 
dinner! Join us in preparing the ele-
ments of a delicious meal, which we 
will enjoy together. Please bring an 
apron with you. The session will be in 
English, but the supervisor also un-
derstands and speaks Finnish. Opet-
taja puhuu suomea ja englantia.    
  
8102057 BANGKOKILAISTA 
RUOKAA
Opistotalo 
ma 17.30-20.30
6.3. 
yrittäjä Akraya Salomaa  
Kurssimaksu 25 €   
Valmistetaan alku- ja pääruoka sekä 
jälkiruoka keskisen Thaimaan tapaan. 
Ruoka on usein hyvin mausteista, 
suolaista, makeaa ja hapanta. Riisi 
tarjotaan erilaisten nam phrik -kastik-
keiden tai keittojen, kuten tom yam 
kung (sitruunainen katkarapukeitto) 
kanssa.  
  

Kursseille mukaan esiliina, 
sisäkengät ja rasia mahdollisille 
kotiin vietäville maistiaisille.
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8102059 POHJOIS-THAIMAALAISTA 
RUOKAA 
Opistotalo 
ma 17.30-20.30
13.3. 
yrittäjä Akraya Salomaa  
Kurssimaksu 25 €   
Lähiruokaa thaimaalaisittain – North, 
pohjoisen menu. Valmistetaan alku- 
ja pääruoka sekä jälkiruoka koil-
listhaimaalaiseen tapaan. Ruoka on 
mietoa tai tulista, suolaista tai hapan-
ta, mutta ei koskaan makeaa. Tah-
mea riisi tarjoillaan keitettyjen vihan-
nesten, nam phrik oongin (kastike) 
tai keittojen ja curryn (currykastike 
kookosmaidossa) kanssa.  
  
8102060 RUOKIEN KLASSIKOT 
Opistotalo 
ke 17.30-21.00
15.3.
ruokatuotannon opettaja Arja Aalto  
Kurssimaksu 23 €   
Valmistetaan ruokapöydän klassikoi-
ta kotoisasti nykyajan tapaan: Bell-
mannin pannu, Kuha Walewska, 
Wallenbergin pihvi, Linnapaisti, 
Venäläinen silli, Seljanka mm.

8102061 VÄLIPALAKSI, ILTAPALAKSI
TAI ELOKUVAILLAN HERKUTTELUUN 
Opistotalo  
ke 17.30-20.00
22.3.
Kirsi Haakana  
Kurssimaksu 35 € 
Valmistellaan aikuinen-lapsi parina niin 
suolaisia kuin makeitakin syömisiä, 
jotka sopivat molemmille väli- tai il-
tapalaksi. Yhden aikuisen mukana 
yksi lapsi (6-12v.). 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin.

8102065 MAISTUVAA MARJOISTA 
Opistotalo
ma 17.30-20.30
27.3. 
ammattiopettaja, ravitsemusteknikko 
Leila Mutanen  
Kurssimaksu 35 € 
On aika ottaa marjat pakastimes-
ta käyttöön. Tule valmistamaan ja 
maistelemaan helppoja, herkul-
lisia marjavälipaloja, leivonnaisia 
ja jälkiruokia. Lisäksi saat tietoa 
tutkimuksissa todetuista marjojen 
terveyshyödyistä.  

8102074 JUHLAT TULOSSA, 
TOTEUTUS HUKASSA? 
Opistotalo 
to 17.00-19.00
23.-30.3.  
restonomi Sanna Jäntti  
Kurssimaksu 13 €   
Oletko järjestämässä juhlia, mutta et 
oikein tiedä mistä aloittaisit? Kurssilla 
puhutaan yleisesti juhlien järjestämi-
sestä ja toteutuksesta. Suunnitellaan 
erilaisia menukokonaisuuksia juhlista 
riippuen ja lasketaan kuinka paljon 
tarjottavia varataan eri kokoisia juhlia 
varten.  

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.



8102072 KOKATAAN VAUVALLE 
Opistotalo  
ke 17.00-20.00
29.3.
restonomi Sanna Jäntti  
Kurssimaksu 19 €   
Valmistetaan vauvalle soseita ja 
sormiruokaa tuoreista raaka-aineis-
ta. Tekemällä itse tiedät, mitä vauval-
lesi syötät. Vauva on hyvä totuttaa 
perusmakuihin jo pienenä, kiinteään 
ruokaan tutustuminen aloitetaan 4 kk 
iässä. Soseiden valmistus on myös 
edullista ja helppoa! Saat opastusta, 
miten pystyt tekemään suurempia 
määriä kerralla ja pakastamaan ne 
sopivan kokoisiksi annoksiksi. Kurs-
simateriaalin ja ohjeet saat mukaan 
kotiin.  

8102076 MAKEITA JA SUOLAISIA 
PIIRAKOITA LASTEN KANSSA
Opistotalo 
ke 17.30-20.00
5.4.
Kirsi Haakana  
Kurssimaksu 35 €   
Leivotaan makeita ja suolaisia piira-
koita lasten (6-12v.) kanssa lapsi-
aikuinen parina ja maistellaan niitä 
yhdessä mehun/kahvin kera. 
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. 
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tie-
dot kysytään myöhemmin.

8102078 ENGLISH AFTERNOON 
TEA 
Opistotalo
ti 17.30-20.30
11.4.
B.A. Beverley Griffiths 
Kurssimaksu 19 €  
Join us for a fun baking session and 
help prepare a delicious English High 
Tea in time for the Easter holiday! 
In this session we will prepare and 
enjoy different English cakes and 
goodies and find out where the name 
High Tea comes from. Please bring 
an apron and a plastic container with 
you. The session will be in English, 
but the supervisor also understands 
and speaks Finnish. Opettaja puhuu 
suomea ja englantia.    

8104006 HYVÄÄ OLOA KASVOILLE  
Opistotalo
ke 18.00-19.30 
1.-8.3. 
kosmetologi Noora Härmä 
Kurssimaksu 13 € 
Ensimmäisellä kerralla hoidetaan 
kasvojen ihoa luonnon omilla raaka-
aineilla ja saadaan vinkkejä myös 
ihon hoitamiseen kotioloissa. Toisella 
kerralla tehdään arkimeikki vinkkien 
kera luonnonkosmetiikalla.  

KAUNEUDENHOITO
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KAHVILA TOVI
OPISTOTALOSSA

AVOINNA
MA-TO KLO 16-20



8301027 LOPPUKIRI 
KESÄKUNTOON! 
Opistotalo 
to 10.05-11.05
13.4.-18.5. 
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 19 €
Tehokasta harjoittelua koko keholle. 
Liikkeet lattialla ja seisten. Hikivaroi-
tus!

8301225 KEVÄÄN ASAHI 
Opistotalo
to 9.00-10.00
13.4.-18.5.
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 19 €   
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jossa 
pehmeät liikkeet tehdään rauhal-
lisesti hengityksen mukaan. Asahi 
vahvistaa ja rentouttaa koko kehon 
lihaksistoa. Harjoittelu lievittää ja 
ennaltaehkäisee selän ja niska-har-
tiaseudun vaivoja. Liikkeet tehdään 
seisten, ja jos ilma on sopiva, voi-
daan olla ulkona. Sopii myös aloitteli-
joille.

KUNTOLIIKUNTA

Suurin osa liikuntapalveluiden 
terveysliikuntaryhmistä on siir-
retty syksyllä 2016 kansalais-
opiston kursseiksi. Osa on yksit-
täisiä kursseja, osa on koottu 
liikuntapakettiin.
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LIIKUNTAPAKETTI
8301031 LIIKUNTAPAKETTI B, kevät
Voit valita alla olevista liikuntaryhmistä 
useammankin, kurssimaksu 30 €.

AAMUJUMPPA 
Talviharjoitteluhalli 
ma 9.1.-3.4. klo 9.00-10.00
liikunnanohjaaja Martti Halme  
Aloitetaan viikko aamuselän hoidolla 
ja iloisilla rytmeillä. 

AAMUKIMPPAJUMPPA 
Opistotalo
ti 10.1.-4.4. klo 8.00-9.00
LitM Kimmo Kouru  
Ponnahda uuteen päivään aamu-
jumpan kautta. 

UKKOJUMPPA A 
Kourujärven väestönsuoja (Pommari) 
to 12.1.-6.4. 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 12.1.-6.4. klo 12.30-14.00
liikunnanohjaaja Martti Halme 
Sisältö sama kuin edellä.
 
KEVENNETTY JUMPPA
Kourujärven koulu 
to 12.1.-6.4. klo 15.00-15.45
fysioterapeutti Tiina Malinen
Kehoa huoltavaa jumppaa, josta osa 
voidaan tehdä istuen.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

8301005 NAISTEN KUNTOJUMPPA A 
Syvärauman koulu  
ma 18.00-19.00, 9.1.-3.4. 
  
8301006 NAISTEN KUNTOJUMPPA B 
Syvärauman koulu  
ma 19.00-20.00, 9.1.-3.4. 

8301008 KUNTOLIIKUNTA A 
Vasaraisten koulu  
ma 18.00-19.00, 9.1.-3.4. 

8301009 KUNTOLIIKUNTA B 
Kodisjoen koulu 
ti 19.00-20.00, 10.1.-4.4. 
 
8301011 NAISTEN KUNTOJUMPPA C 
Nanun koulu  
ke 17.15-18.15, 11.1.-5.4.

8301012 NAISTEN KUNTOJUMPPA D 
Nanun koulu  
ke 18.30-19.30, 11.1.-5.4. 

8301013 JUMPPA
Uotilan koulu
ke 17.30-18.30, 11.1.-5.4.

8301015 ELÄKELÄISTEN 
KUNTOLIIKUNTA 
Lapin liikuntahalli  
ke 15.00-16.00, 11.1.-5.4.

8301017 KUNNON TREENI A 
Lapin liikuntahalli 
ke 17.30-18.30, 11.1.-5.4.
  
8301019 MIESTEN JUMPPA 
Lapin liikuntahalli 
ke 18.30-19.30, 11.1.-5.4. 

8301021 SUPERMIESTEN 
SATUJUMPPA 
Opistotalo 
ke 19.00-20.00, 11.1.-5.4.
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8301072 FOLKJAM B 
Opistotalo  
ma 18.00-19.00
9.1.-3.4. 
FolkJam-emäntä Säde Stål  
Kurssimaksu 28 €  
Tule kokemaan tanssin ilo ja yhteisöl-
lisyys suomalaisen FolkJamin paris-
sa. Tässä omiin juuriimme pohjautu-
vassa lajissa oma tyyli on paras tyyli, 
kunto ja taidot kasvavat tekemisen 
myötä. Paria et tarvitse. 
Katso www.folkjam.fi 

8301043 GEOKÄTKÖN TEKEMINEN 
Opistotalo 
ti ja to 17.15-.18.45
14.-16.2.  
geokätköilijä Petteri Koponen  
Kurssimaksu 13 €   
Opetellaan geokätkön tekemiseen 
liittyviä sääntöjä, ohjeita ja muita 
tärkeitä asioita. Harjoitellaan myös 
kätkökuvauksen tekemistä geocach-
ing.com sivustolle ja kätkökuvauk-
sen muokkaamista ilmeikkäämmäksi 
esim. kuvia ja erilaisia elementtejä 
lisäämällä. Oma tietokone ja GPS-
laite/älypuhelin kannattaa ottaa 
mukaan kurssille, mutta ei ole vält-
tämätön.  

ERIKOISLIIKUNNAT Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

8301045 IKÄÄNTYNEIDEN 
KOKOONTUMISAJOT 
WinNova, Steniuksenkatu 8 
ma 12.00-13.00, 9.1.-3.4. 

8301046 KUNNOLLINEN 
TUOLIJUMPPA 
- esteetöntä liikuntaa 
Opistotalo 
ma 13.30-14.15, 9.1.-3.4. 

8301051 SELKÄRYHMÄ 1 
WinNova, Steniuksenkatu 8 
ma 14.30-15.30, 9.1.-3.4. 
  
8301052 SELKÄRYHMÄ 2 
Opistotalo
ke 11.00-12.00, 11.1.-5.4.

8301057 KEHONHALLINTA 
Opistotalo
ke 18.00-19.00, 11.1.-5.4.

8301062 KKI-JUMPPA NAISILLE 
JA MIEHILLE B 
Syvärauman koulu 
ke 18.00-19.00, 11.1.-5.4.   

Katso sivulta 21  Japanilainen 
venyttely ja Asahi

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.

Tarkista sivulta 8 
avustukset 

kurssimaksuihin.



8301106 TUOLIJOOGA C 
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi 
ti 16.15-17.15
10.1.-4.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi  
Kurssimaksu 24 €  
Tuolijooga on loistava, lempeä ja vai-
kuttava itsehoitomenetelmä. Tuolilla 
istuen tehtävät harjoitukset perustuvat 
hathajoogaan, joka lisää kehon liikku-
vuutta, venyttää ja vahvistaa lihaksia 
sekä edesauttaa rentoutumista. Sopii 
kaikenikäisille, aloittelijoille ja aiem-
min joogaa harrastaneille. Pukeudu 
joustavaan asuun ja villasukkiin.  
  
8301108 TUOLIJOOGAA ARJEN
HYVINVOINNIN TUEKSI 
Opistotalo 
ke 17.45-18.30
11.1.-5.4. 
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi  
Kurssimaksu 24 € 
Tunnetko vetoa harjoittaa joogaa, 
mutta ajatus lattialla tehtävistä liik-
keistä synnyttää vastahakoisuutta. 
Tuolijooga tarjoaa loistavan ja koko-
naisvaltaisen vaihtoehdon virkistää ja 
vahvistaa kehoa ja mieltä. Työsken-
tely auttaa purkamaan esim. huonon 
työasennon tuomia jännitystiloja ja 
lieventää stressin vaikutuksia. Anna 
tuolijoogan yllättää itsesi positiivisesti.  

JOOGA
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8301113 HATHAJOOGA, ALKEET C 
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi 
ti 17.30-18.45
10.1.-4.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi  
Kurssimaksu 24 €   
Alkajille ja hieman harjoitelleille suun-
nattu kehon hyvinvointia edistävä lii-
kuntamuoto. Harjoituksissa yhdistyvät 
kehoa vahvistavat ja notkistavat asen-
not ja asentosarjat. Rauhalliset, oman 
hengityksen rytmissä tehdyt liikkeet 
parantavat keskittymiskykyä ja aut-
tavat kehoa rentoutumaan ja mieltä 
tyyntymään. Joustava asu ja oma joo-
gamatto mukaan.  

8301140 LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE 
Uimahalli 
pe 18.00-19.00
13.1.-7.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi  
Kurssimaksu 28 €  
Saunan lauteilla istuen tehtävä har-
joitus, hathajoogaan pohjautuvat liik-
keet. Saunan mieto lämpö ja lempeät, 
kiireettömät joogaliikkeet purkavat 
kehon jännitystiloja ja rauhoittavat 
mieltä. Asennot vahvistavat keskivar-
talon ja jalkojen lihaksia, lisäävät 
selkärangan ja lonkkien liikkuvuutta 
sekä venyttävät ylävartalon ja paka-
roiden lihaksia. Lisäksi ne vilkastut-
tavat aineenvaihduntaa, vähentävät 
stressiä ja auttavat nukkumaan 
paremmin. Laudejooga sopii lem-
peäksi treeniksi ja rentoutumiseen 
kaikille ikään, kokoon tai kuntotasoon 
katsomatta. Saunaan joustava toppi 
ja sortsit tms., juomapullo ja pyyhe. 
Ennen harjoitusta kannattaa tankata 
vettä. Ensimmäisellä kerralla kokoon-
tuminen aulassa. 

Syksyllä alkaneita kursseja, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon.

8301109 ÄIJÄJOOGA 
Kaunisjärven vanhainkoti 
ke 19.25-20.40, 11.1.-5.4.  

8301110 HATHAJOOGA, 
ALKEET A 
Opistotalo 
ma 9.15-10.30, 9.1.-3.4. 

8301121 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO A 
Ankkuri 
ke 9.00-10.15, 11.1.-5.4.
  
8301125 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO C 
Kaunisjärven vanhainkoti 
ke 18.00-19.15, 11.1.-5.4. 

8301127 HATHAJOOGA, 
ALKEISJATKO D 
Opistotalo 
to 17.15-18.30, 12.1.-6.4.  

8301129 HATHAJOOGAA 
SELÄN HYVINVOINTIIN 
Opistotalo 
ti 19.00-20.15, 10.1.-4.4. 

8301131 DYNAAMINEN 
HATHAJOOGA 
Opistotalo 
ke 18.45-20.00, 11.1.-5.4. 

8301133 RENTOUTTAVA 
HATHAJOOGA 
Opistotalo 
to 18.45-20.00, 12.1.-6.4.  



8301202 TAIJI YANG-TYYLI B 
Syvärauman koulu 
ke 19.00-20.30
11.1.-22.3. 
FK Janne Koski  
Kurssimaksu 28 €  
Jatkokurssilla syvennetään tai-
jin osaamista terveyden ja joka-
päiväisen hyvinvoinnin työkaluna. 
Tehdään rentoutumis- ja hengitys-
harjoituksia. Kerrataan klassisen 
yang-tyylin ensimmäistä liikesarjaa 
ja aloitetaan kolmannen liikesarjan 
opettelu. Tarkoitettu alkeiskurssin 
käyneille. 

TAIJI
8301305 LAVAJIVE 
Opistotalo 
ti 18.30-19.30
10.1.-14.2.
Kurssimaksu 19 €  
Lavajive, fusku, foxirokki - mitä ni-
meä siitä sitten käytetäänkin - sovel-
tuu hyvin lavatansseihin tavallisille 
tanssijoille ja vaikka foximusiikkiin 
tanssittuna. Opetellaan perusaske-
likko ja muutama helpohko vuoro. 
Hiotaan ja harjaannutetaan tans-
simista sekä opetellaan muutama 
perusaskelikosta poikkeava vuoro. 
Kokoontuu 7.2. ja 14.2. klo 18.30-
20.15.  

8301306 HIDAS VALSSI 
Opistotalo 
ti 19.45-20.45
10.-31.1. 
Kurssimaksu 13 €  
Harjoitellaan hitaan eli englanti-
laisen valssin perusaskelikko ja 
tanssiminen. Halukkaille muutama 
kuvio lisämausteeksi.  

LAVATANSSIT
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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 elä-
mysopas Seppo Ropponen.

8301307 PERUSTANSSIT B 
Opistotalo
ti 18.30-20.15
28.2.-4.4.
Kurssimaksu 24 €
Harjoitellaan valssia, foxia, tangoa 
ja jenkkaa sellaisina kuin niitä tans-
sipaikoilla ja monissa erilaisissa 
tilaisuuksissa tanssitaan. Sopii eri-
tyisen hyvin mm. niille, joilla on ke-
sällä häät tai muu tanssitilaisuus. 

Ilmoittautumisohjeet 
sivulla 7.



Liikuntalauantai
21.1. klo 9.00–13.45 liikuntasalissa
Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Tule kokeilemaan tanssillista liikun-
taa tai rentouttavaa venyttelyä. Kunto 
kohoaa musiikin tahdissa tai mieli ja 
keho rauhoittuvat. 
45 minuutin tuokiot alkavat tasatunnein.
Vapaa pääsy, tervetuloa.

klo 9.00 Shindo-venyttely, 
ohjaajana Satu Lamminpää
Rauhallinen ja rentouttava venyttely, 
jotka suoritetaan tietoisesti, omaa 
kehoa kunnioittaen. Mukaan alusta, 
ohut peitto ja tyyny.

klo 10.00 Hidas valssi, ohjaajina 
Arja Raivo ja Seppo Ropponen  
Harjoitellaan hitaan eli englantilaisen 
valssin tanssimista.

klo 11.00 Bugg, ohjaajina Arja Raivo 
ja Seppo Ropponen  Opetellaan jiven 
(kädenalitustanssien) alkeita buggin 
helpolla askelikolla.

klo 12.00 Asahi, 
ohjaajana Satu Lamminpää
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jossa 
pehmeät liikkeet tehdään rauhalli-
sesti hengityksen mukaan. Asahi 
vahvistaa ja rentouttaa koko kehon 
lihaksistoa, lievittää ja ennaltaeh-
käisee selän ja niska-hartiaseudun 
vaivoja. Liikkeet tehdään seisten.

klo 13.00 Flamenco, 
ohjaajana Niiki Nuutinen
Tanssiin kuuluu uljas ryhti, kauniit 
käsien liikkeet ja voimakas rytmi-
nen jalkatyöskentely eli koputukset. 
Erinomaista niska-hartiajumppaa ja 
osteoporoosin ehkäisyä.



RAUMAN TEATTERIKOULU

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

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

Teatteritaiteen perusopetus on teatteri- 
ja ilmaisukasvatusta lapsille. Opinnot voi 
aloittaa 8-vuotiaana. Teatterikoululaiset 
oppivat mm. teatteri-ilmaisua ja -leikkejä, 
fyysistä ilmaisua ja äänenkäyttöä, näyt-
telijäntyötä, ohjaajantyötä, dramaturgiaa, 
puvustusta ja maskeerausta.
Opetus on monipuolista ja teatterialan eri 
ammattilaiset toimivat opettajina. Opin-
noissa kehittyvät itseilmaisu, persoonal-
lisuus, luovuus, keskittyminen, toisten 
huomioiminen sekä havainnointikyky it-
seä ja maailmaa kohtaan. Opetus antaa 
hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään!

Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-24.8.2017
Ilmoittaudu hakujonoon: 
www.opistopalvelut.fi/rauma/ 
1102000  TEATTERIKOULU ILMOIT-
TAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus 
kansalaisopistoon, Aittakarinkatu 10, 
to 24.8.2017 klo 14.00 mennessä.
Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä luku-
vuoden aikana.

Hakulomakkeita saa hakuaikana 
kansalaisopistosta ja kaupungin kotisi-
vuilta. 

Lukukausimaksu syksy 110 € ja 
kevät 110 €.



Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma 
käsityönopettaja puh. 044 793 4518
kansalaisopiston tsto puh. 02 834 4515
kasityokoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kasityokoulu

Käsityökoulu Taitavassa tytöt ja pojat 
opiskelevat taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän mukaisesti. Opinnot 
voi aloittaa 9-vuotiaana.
Opintojen aikana mm. ommellaan, pai-
netaan kangasta, huovutetaan, muovail-
laan savesta, tehdään puutöitä – opitaan 
erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään 
monipuolisesti erilaisia materiaaleja.

Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta 
toiselle. Tehdessä taidot ja tiedot, tek-
niikoiden ja materiaalien sekä työvälinei-
den monipuolinen tuntemus ja hallinta 
kehittyvät. Lisäksi opitaan esteettistä, 
visuaalista ja kulttuurista osaamista sekä 
perinteen taitamista. Opetus antaa edel-
lytyksiä elinikäiseen harrastamiseen ja 
valmiuksia myös ammattiopinnoille.

Hakeminen
Hakuaika on 1.5.–24.8.2017.
Ilmoittaudu hakujonoon: www.opisto-
palvelut.fi/rauma/ 
1104713  KÄSITYÖKOULU TAITAVA 
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus 
kansalaisopistoon, Aittakarinkatu 10, 
to 24.8.2017 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 €.

RAUMAN KÄSITYÖKOULU 
TAITAVA



RAUMAN KUVATAIDEKOULU

Lyseokatu 2, 26100 Rauma
kuvataidekoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kuvataidekoulu
koulunjohtaja Kirsi Kuusisto, 
puh. 044 793 3427 

Kuvataidekoulussa maalataan, piir-
retään, rakennellaan, valokuvataan, 
tehdään animaatioita, vedostetaan taide-
grafiikkaa ja muovaillaan savesta ruuk-
kuja ja veistoksia. Luova ajattelu kehittyy 
monipuolisten taitojen ja tietojen kart-
tuessa. 7–11-vuotiaat oppilaat opiskele-
vat peruskursseilla ja 12–18-vuotiaat työ-
pajoissa. Ryhmien opetus on iltapäivisin 
tai iltaisin kerran viikossa. 

Hakeminen

Hakeminen tapahtuu kahden (2) kotona 
tehdyn työn perusteella. Työt tehdään 
vähintään A3-kokoon vapaasti valitulla 
kahdella eri tekniikalla, esim. lyijykynällä, 
liidulla tai vesivärillä. 
Hakuaika on 1.5.–24.8.2017.
Ilmoittaudu hakujonoon touko-elokuus-
sa: www.opistopalvelut.fi/rauma/
1103250  KUVATAIDEKOULU ILMOIT-
TAUTUMINEN HAKUJONOON  

Toimita lisäksi paperinen hakemus ja 
näytetyösi kuvataidekouluun, Lyseokatu 
2 (2. kerros) tai kansalaisopistoon, 
Aittakarinkatu 10, 
to 24.8.2017 klo 14.00 mennessä.

Hakemuslomakkeita saa toukokuus-
ta lähtien kuvataidekoulun aulasta, 
kansalaisopistosta ja kaupungin kotisi-
vuilta.

Lukukausimaksu syksy 110 € ja 
kevät 110 €.



KEVÄTNÄYTTELYT 2017

Kodisjoen koulussa
Kodisjoentie 1432, Kodisjoki

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Lapin kunnantalossa 
Kivisillantie 6, Lappi

lauantaina 8.4. klo 10-16
sunnuntaina 9.4. klo 11-17

Opistotalossa
Aittakarinkatu 10, Rauma
perjantaina 21.4. klo 10-18
lauantaina 22.4. klo 10-16

sunnuntaina 23.4. klo 11-17

Esillä opiskelijoiden lukuvuoden aikana tekemiä 
töitä. Myös vanhoja, vuosikymmenten aikana 
kansalaisopistossa tehtyjä töitä on nähtävänä.

Vapaa pääsy

Kuvataidekoulun kevätnäyttely huhti-toukokuussa 
kuvataidekoulun tiloissa, Lyseokatu 2. 

KONSERTTI
Kansalaisopistojen kuorojen konsertti

Kansalaisopistosta kajahtaa
sunnuntaina 23.4. klo 14

Rauma-Sali, Satamakatu 26
Pääsymaksu 10 € sisältää kahvin

Tervetuloa keväisiin 
kulttuuritapahtumiin!
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RAUMAN KANSALAISOPISTON OPISTOLAISYHDISTYS r.y.

Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.
wordpress.com/  
pj. Jani Huhtala, puh. 050 374 2107

YHDISTYKSEN JÄSENYYS 
2016–2017
Jäsenkortin saat opiston toimistos-
ta maksamalla jäsenmaksun 4 € 
(käteismaksu). 
Jäsenenä saat alennusta yhdistyk-
sen järjestämien matkojen hinnoista. 

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 jäsen-
korttisi liikkeissä oston yhteydessä. 

AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdol-
lisuus anoa yhdistykseltä avustusta 
kurssimaksuihin tai kurssin tarvike-
hankintoihin. Katso sivu 8. 

KEVÄTKAUDEN 2017 OHJELMA 

Yhteislaulutilaisuudet  
ti 14.2. ja 14.3. 
Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu. Tarkem-
mat tiedot sivulla 25.  

Kevät-Maaria juhla eli iltamat 
la 18.3. Opistotalossa klo 16.00 
Ohjelmaa ja tanssia. 

Matka Viroon huhti-toukokuussa. 
Tarkemmat tiedot opistosta tammi-
kuussa.  

SYKSYLLÄ 2017
Matka Tampereen teatteriin Cats-
musikaaliin la 11.11.2017. Ennak-
koilmoittautumiset opiston toimistoon 
16.1.2017 alkaen. Sitovat ilmoittau-
tumiset ja maksu syyskuussa 2017. 
Paikkoja on rajoitetusti. 

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 
Marjo Savolainen. 
Jani Huhtala on Kansalais- ja 
työväenopistojen liiton hallituksen jä-
sen seuraavaan liittokokoukseen asti 
(kesäkuu 2017). Hänen henkilökoh-
tainen varajäsenensä on Pia Ala-Äijälä.
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Liikuntaryhmät alkavat viikolla 2 ja 
päättyvät pääsääntöisesti viikolla 19. 
Kausimaksu on 30 €, jolla voi osallis-
tua alla oleviin ryhmiin.  Maksu ennen 
ryhmien alkamista palvelupiste Pyyr-
maniin, Valtakatu 2.

TUOLIJUMPPA
tiistaisin klo 11.30–12.15, 
Järjestötalo, Siikapolku 1.

KUNTOSALI 
keskiviikkoisin klo 8–11, 
uimahallin kuntosali, Hankkarintie 8.
Iän karttuessa lihaskunnon ylläpidon 
merkitys korostuu. Kuntosalityösken-
telyssä pidät kehon toimintakykyi-
senä mukavassa porukassa. Ohjaaja 
on paikalla kk:n ensimmäisenä kes-
kiviikkona.

KUNNON KÄVELY
perjantaisin klo 10–11, 
talviharjoitteluhalli, Teollisuuskatu 19.
Ohjatun alku- ja loppuverryttelyn 
välillä nappaamme kaksi kärpästä 
samalla iskulla: kävely kivassa seu-
rassa pitävällä alustalla kehittää ve-
renkiertoelimistön kuntoa ja kuntosali-
laitteilla pidämme lihakset vireessä.

AIKUISTEN ERITYISRYHMÄT
Ryhmäliikunnat alkavat viikolla 2. 
Kausimaksu on 30 €, jolla voi osallis-
tua seuraaviin liikuntaryhmiin. Maksu 
palvelupiste Pyyrmaniin, Valtakatu 2. 
Tiedustelut ryhmistä: Tiina Malinen, 
puh. 02 834 3246.
Ryhmiin ilmoittaudutaan paikan 
päällä, poikkeuksena neurologinen 
kuntopiiri.

Liikuntapalveluiden liikuntapaketti
AIKUISTEN SOVELLETTU 
PELIKERHO
maanantaisin klo 15.30–16.30,
WinNova, Steniuksenkatu 8.

TUOLIJUMPPA
tiistaisin klo 11.30–12.15, 
Järjestötalo, Siikapolku 1

NEUROLOGINEN KUNTOPIIRI
tiistaisin klo 14.30–15.30 ja 15.30–16.30, 
terveyskeskus, lääkinnällinen 
kuntoutus, jumppasali. 
Tiedustelut vapautuvista paikoista: 
Tiina Malinen, puh. 02 834 3246

TIINAN JUMPPA
tiistaisin klo 13–14, uimahalli.
Tarkoitettu mielenterveyskuntoutu-
jille. Sisältö: ulkoilua, jumppaa, kun-
tosalia yms.

KEVENNETTY TUOLIJUMPPA
neurologinen / kuntoutuville
torstaisin klo 11–11.30, 
Järjestötalo, Siikapolku 1.

LIIKUNTAKERHO LAPSILLE: 
MOLSKIS
Ohjattua vesiliikuntaa erityislapsille 
keskiviikkoisin klo 15–16.15 ja 
klo 16.30–17.45. 
Kokoontuminen uimahallin pää-
sisäänkäynnin luona. Ilmoittautumiset: 
tiina.malinen@rauma.fi tai 
puh. 02 834 3246. 
Ilmoittautuessa mainittava lapsen 
nimi, ikä, uimataito, erityisyyden ku-
vaus ja yhteyshenkilön puhelinnume-
ro. Maksu on 30 €/lukukausi. Maksu 
maksetaan uimahallin kassalle.
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OPETUSPAIKAT JA OSOITTEET

Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Rauman kuvataidekoulu,
 Lyseokatu 2
Rauman Käsityökoulu Taitava, 
 Aittakarinkatu 10
Rauman Teatterikoulu, Pursikatu 4,                                                                                                                                               
 käynti Urheilukadun puolelta

Ankkuri, Nortamonkatu 5
Aronahde, Nummenvahe 5
Hj. Nortamon peruskoulu, 
 Nummenvahe 5
Karin koulu, Savilankatu 5
Kaunisjärven vanhainkoti, 
 Steniuksenkatu 4
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
Kellariteatteri, Pursikatu 4, 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 kunnantalo, 
 Kivisillantie 6, Lappi
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6

Liikuntahalli, Kirkkotie 6, Lappi
Linnavuoren palvelukeskus, 
 Sahamäentie 2, Lappi
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 7
Nanun koulu, Nummenvahe 8
Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
Rauma-Sali, Satamakatu 26
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22 
Raumanmeren koulu, 
 Pyynpäänkatu 27
Ryhmäkoti Lumikki, Rauhankatu 12
Seurakuntatalo, Luostarinkatu 1
Syvärauman koulu, Purjehtijankatu 15
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
Työväentalo, 
 Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan koulu, Uotilan vanhatie 39
Uotilan sininen koulu, Tuomistontie 1
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone, 
 Vermuntilantie 163
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
WinNova, Satamakatu 19
WinNova, Steniuksenkatu 8



Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

KANSALAISOPISTON KESKUSPAIKKA 
OPISTOTALOSSA

Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma

puh. 02 834 4515 ja 02 834 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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Kuvat Kirsi Kuusisto, arkistot
Taitto ja kansikuva Nikolay Nikolov
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