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TAPAHTUMAT
AVOIMET OVET YSTÄVÄNPÄIVÄVIIKOLLA 11.–14.2.2019
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.

VITRIININÄYTTELYT

Vaihtuvia opiskelijoiden ja opettajien töiden näyttelyitä
Opistotalon ala-aulassa lukuvuoden aikana.

NÄYTTELYT INTERNETISSÄ

Nettinäyttelyissä esitellään tämän lukuvuoden opetusta ja
opiskelijoiden töitä ja ne korvaavat Opistotalon kevätnäyttelyn.
Ensimmäinen näyttely avattiin joulukuussa,
seuraavat näyttelyt aukeavat helmi- ja huhtikuussa.
Katso kansalaisopiston kotisivu
www.rauma.fi/kansalaisopisto/nayttelyt-ja-galleriat-2/

KEVÄTNÄYTTELYT 2019

6.–7.4. Kodisjoen koulussa, Kodisjoentie 1432
la 6.4. klo 10.00–16.00
su 7.4. klo 11.00–17.00
6.–7.4. Lapin kunnantalossa, Kivisillantie 6
la 6.4. klo 10.00–16.00
su 7.4. klo 11.00–17.00

JUHLITAAN VIELÄ KERRAN OPISTOTALOSSA
la 4.5.2019 klo 14.00–16.00

Talo puretaan, mutta vielä voidaan juhlia. Tervetuloa muistelemaan
menneitä ja puhumaan tulevaisuudesta. Ohjelmassa rehtorin puhe,
kansalaisopiston opiskelijoiden esityksiä, muisteluja, yhteislaulua.
Tietoa myös tulevista tiloista. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy. Ilmoittaudu
opiston toimistoon kahvitarjoilun vuoksi pe 26.4.2019 mennessä.
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Kohti uutta sivuaskelin
Kansalaisopiston uusien tilojen saaminen on vihdoin konkretisoitumassa. Tämän
hetkisen suunnitelman mukaan kansalaisopisto, musiikkiopisto, Hj. Nortamon peruskoulu, uimahalli, liikuntahalli ja nuorisotilat siirtyvät syksyllä 2022 Karin kampuksen monitoimitiloihin. Tiloja suunnitellaan pitkälti yhteiskäytön lähtökohdista,
mutta jokaisen toimijan tarpeet huomioon ottaen. Niinpä myös kansalaisopistolle
on tulossa omia opetustiloja.
Ennen kuin pääsemme nauttimaan
uusien tilojen innostavasta ilmapiiristä,
pitää opetus järjestää muutamaksi vuodeksi muualla, sillä Opistotalo puretaan
rakentamisen alta. Ensi lukuvuoden alkaessa opetus, joka tähän asti on järjestetty Opistotalolla, siirtyy muihin tiloihin.
Yhtä korvaava tilaa ei ole saatavilla,
vaan opetus täytyy hajauttaa moniin eri
tiloihin. Alustava suunnitelma sijoittelusta on jo laadittu, mutta moni asia on
vielä auki. Tämän hetkisen tiedon mukaan toimisto, vakinaisen henkilökunnan työtilat ja joitakin opetustiloja tulee
sijoittumaan Kuvataidekoulun kanssa
Tarvonsaaren kouluun. Näin asiakaspalvelu säilyy helposti saavutettavana.
Tieto kunkin kurssin opetuspaikasta löytyy elokuussa joka kotiin jaettavasta lukuvuoden 2019–2020 opinto-oppaasta.
Onneksi muutosta on kokemusta, sillä opisto on muuttanut ennenkin: 1970-luvun
puolivälissä ahtaaksi käyneestä Vanhasta opistosta Aronahteelle omiin kansalaisopistolle rakennettuihin uusiin tiloihin ja 2000-luvun alussa Aronahteelta nykyisiin
tiloihin Aittakarinkadulle. Eiköhän muutto suju yhtä hyvin kuin ennenkin, kuten
edellisestä muutosta otetusta kuvasta näkyy ☺
Onneksi emme joudu muuttamaan ihan kaikkea opetusta, sillä opisto toimii yli 40
muussa tilassa, jotka säilyvät ennallaan.
Kevätlukukausi toimitaan vielä entiseen malliin, sillä poikkeuksella, että perinteistä, hyvin suosittua kulttuuritapahtumaa, Kansalaisopiston Kevätnäyttelyä, ei tänä
keväänä järjestetä. Sen sijaan pääsette opiston kotisivulla www.rauma.fi/kansalaisopisto nettinäyttelyssä tutustumaan vuoden aikana toteutuneiden kurssien toimintaan ja opiskelijoiden tekemiin töihin.
Kuluneiden vuosien kunniaksi järjestämme Opistotalolla lauantaina 4.5.2019
juhlat, johon kaikki olette tervetulleita. Luvassa on opistomme ryhmien esityksiä,
puheita ja musiikkia. Olisi tosi hienoa nähdä vielä kerran talo täynnä opiston ja
Opistotalon ystäviä!
Innostavaa kevättä toivottaen
Helinä Seikola, rehtori
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NETTINÄYTTELY

NÄYTTELYT INTERNETISSÄ
www.rauma.fi/kansalaisopisto/nayttelyt-ja-galleriat-2/
Nettinäyttelyt korvaavat Opistotalon kevätnäyttelyn.
Näyttelyissä esitellään lukuvuoden 2018-2019
opetusta ja opiskelijoiden tekemiä töitä.
Ensimmäinen näyttely avattiin joulukuussa.
Seuraavat näyttelyt aukeavat helmi- ja huhtikuussa.
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TIETOJA OPISTOSTA
LUKUVUOSI 2018–2019
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2
eli ma 7.1.2019.
Talviloma on 18.–24.2.2019.
To 18.4. ei ole opetusta klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Nyt on meneillään opiston 103.
lukuvuosi.
TIEDOTUS
Muutoksista ja uusista kursseista
ilmoitetaan opiston kotisivulla,
ilmoitustauluilla, sanomalehdissä ja
sosiaalisessa mediassa.
Kotisivu:
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Facebook: Rauman
kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu
Instagram: raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu
Ohjelman muutokset mahdollisia.
KEVÄTNÄYTTELYT
la – su 6.–7.4.2019
Kodisjoella ja Lapissa
OPISTOTALON NÄYTTELY on
tänä vuonna NETTINÄYTTELY.
Näyttelyt aukeavat joulu-, helmi- ja
huhtikuussa opiston kotisivulla.
OPETUSTILAT
Opetustilat ovat pääosin Opistotalossa, Aittakarinkatu 10.
Opetusta on lisäksi useissa kouluissa ja muissa tiloissa eri puolilla
kaupunkia. Opetuspaikkaluettelo
osoitteineen on sivulla 99.

Opistotalossa tieto luokkatilasta on
ala-aulan ilmoitustaululla.
KANSALAISOPISTON
TOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on
tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja
pohjakoulutuksesta riippumatta.
Opiston toiminta-alueena on
Rauman kaupunki.
Opisto on aikuisoppilaitos, mutta
jotkut opinnot on suunnattu myös
alle 15-vuotiaille.
Toiminta perustuu lakiin Vapaasta
sivistystyöstä. Kuvataidekoulun, käsityökoulun ja teatterikoulun opetus
noudattaa taiteen perusopetuksen
yleisen oppimäärän opetussuunnitelmia ja toiminta perustuu Taiteen
perusopetuksesta säädettyyn lakiin.
Toimintaa ohjaa sivistysvaliokunta.
TODISTUKSET
Opiskelija voi pyynnöstä saada
todistuksen opinnoistaan.
Maksu on 10 € kuluvalta ja 15 €
aikaisemmilta lukuvuosilta.
Toimitusaika on viikko.
SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus
suorittaa yliopistojen ja OPH:n
tenttejä opistossa.
Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle
terhi.ojala@rauma.fi
Tenttimaksu on 45 €.
PYSÄKÖINTI OPISTOTALOLLA
Pysäköintipaikat opiskelijoille ovat
Opistotalon takana.
Katso kartta sivulla 98.
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ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen
internetin
kautta ALKAA
torstaina 3.1.2019
klo 18:00:00 ja
jatkuu ympäri
vuorokauden osoitteessa
►

www.opistopalvelut.fi/rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät
samasta osoitteesta.
Opiston tietokoneluokka 212 on
käytettävissä ilmoittautumiseen
to 3.1. klo 18.00–19.00. Opiston
henkilökuntaa on paikalla opastamassa ilmoittautumisessa.
Myös kirjaston tietokoneet ovat
käytettävissä.
► Ilmoittautuminen

ILMOITTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi,
opiskelijan nimi, henkilötunnus,
kotikunta, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
koulutustausta, pääasiallinen
toiminta ja äidinkieli.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käytetään opiskelijoiden
identifioimiseen ja kurssimaksujen
laskuttamiseen.
KURSSIN TOTEUTUMINEN
Kurssin/luennon toteutuminen
päätetään viikkoa ennen kurssin
kurssin/luennon alkua. Kurssi
toteutuu, kun opiskelijoita on riittävä
määrä viikkoa ennen kurssin alkua.
Ilmoittaudu ajoissa.

opiston toimistoon
ALKAA perjantaina 4.1.2019
klo 8:00–16:00.
Käy toimistossa tai soita
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517

ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Maksamatta
jättäminen ei ole kurssipaikan perumista.

Tämän jälkeen voi ilmoittautua
toimiston aukioloaikoina puhelimitse
tai käymällä opistossa.

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

Ilmoittautua voi niin kauan kuin
kursseilla on tilaa.
Sähköpostilla, tekstiviestillä tai
puhelinvastaajaviestillä ei voi
ilmoittautua.
Ilmoittaudu myös luennoille.
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MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen/
lukukausi ei oikeuta kurssimaksun
alennukseen tai korvaavaan opintokertaan.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Jokaisella kurssilla on oma
kurssimaksunsa, joka on ilmoitettu
kurssin esittelyn yhteydessä. Maksu
ei sisällä oppikirjoja eikä tarvikkeita.
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun.
A) Voit maksaa kurssimaksun
netti-ilmoittautumisen
yhteydessä verkkopankissa.
B) Jos et maksa kurssimaksua
netti-ilmoittautumisen yhteydessä, saat laskun. Lasku
lähetetään kurssin alettua.
Laskun voit maksaa pankissa
TAI kaupungin palvelupiste
Pyyrmannissa, Valtakatu 2
käteisellä, pankkikortilla tai
kulttuuri-/liikuntasetelillä (ePassi,
Smartum Kulttuuriseteli, Edenred
Virikeseteli, Tyky-Kuntoseteli+).
Yli 70 euron kurssimaksun voi
maksaa kahdessa erässä. Lisätietoja opiston toimistosta.
Alle 18-vuotiaan opiskelijan kurssimaksu laskutetaan huoltajalta.
Kaikki maksamattomat laskut menevät perintään. Otathan yhteyttä
opiston toimistoon viikon sisällä
laskun saatuasi, jos laskussa on
huomautettavaa tai haluat muuttaa
eräpäivää yms.
Joillain kursseilla on erillinen tarvikemaksu, joka on kerrottu kurssiselosteessa. Tarvikemaksut maksetaan opettajalle tai pankkiin.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
JA PERUMISEHDOT
Perumisen voit tehdä itse internetissä tai ilmoittaa opiston toimistoon.
Varatun kurssipaikan voit perua
maksutta 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 ilmoittautuneille. Kurssien ja luentojen
alkamisesta ei erikseen ilmoiteta.
Kurssimaksu palautetaan vain, jos
kurssi peruuntuu. Mikäli kurssi lakkautetaan opiskelijamäärän vähenemisen vuoksi, tai opiskelija itse
keskeyttää kurssin, ei jäljellä olevaa
kurssimaksuosuutta palauteta. Kesken lopetetun kurssin opiskelijalla on
mahdollisuus siirtyä vastaavan hintaiselle toiselle kurssille edellyttäen,
että kurssilla on vapaita paikkoja. Jos
opiskelija haluaa siirtyä kalliimmalle
kurssille, hän maksaa erotuksen.
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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 kurssimaksusta yhteen kurssiin lukukaudessa.
Kurssimaksun alennusta haetaan
kirjallisesti opiston toimistosta ja netistä saatavalla lomakkeella. Täytetty
lomake palautetaan opistoon.
Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle,
ja mahdollinen kurssimaksu maksetaan vasta, kun päätös hakemuksesta on tehty.
Lomake
www.rauma.fi/kansalaisopisto
MAAHANMUUTTAJILLE
Suomen kielen kurssien kurssimaksua on huomattavasti alennettu.
Alennettu kurssimaksu on mainittu
kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä
lukee:
Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
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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:
Muistikoulu ja Juttu-tupa.
OPISTOLAISYHDISTYKSEN
AVUSTUKSET
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston
opistolaisyhdistys ry:ltä avustusta
kurssimaksuihin tai kurssin tarvikehankintoihin.
Avustusta myönnetään enintään
50 €/opiskelija/lukuvuosi (Lukuvuosi
= syyslukukausi ja kevätlukukausi.).
Avustus maksetaan kuittia vastaan
ja kuitti liitetään anomuslomakkeeseen. Lomakkeita on saatavana
opiston toimistosta.
Toimintakaudella 2018–2019 avustusta myönnetään vain sellaisille
opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet
avustusta kolmen aikaisemman lukuvuoden aikana eivätkä saa opistosta
opintoseteliavustusta. Syyskaudella
avustusta saaneille ei myönnetä
avustusta keväällä. Anomukset tulee
jättää kevätlukukaudella viimeistään
ke 17.4. opiston toimistoon. Kaikille
hakijoille tiedotetaan päätöksestä
kirjeellä.

YHTEYSTIEDOT
OPISTOTALO
Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi
Kotisivu: www.rauma.fi/kansalaisopisto
Facebook: Rauman kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu
Instagram: raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu
TOIMISTO avoinna
Opetusviikkojen aikana 7.1.–12.4.2019
ma, ke ja to klo 9.00–16.00, ti klo 9.00–17.00, pe klo 9.00–15.00.
Muuna aikana ma – pe klo 9.00–15.00.
Opetusviikkojen aikana iltavalvoja paikalla klo 21.00 asti
KANSALAISOPISTON YHTEYDESSÄ TOIMIVAT
Rauman kuvataidekoulu, Lyseokatu 2
Kirsi Kuusisto puh. 044 793 3427
kuvataidekoulu@rauma.fi, rauma.fi/kuvataidekoulu
Rauman käsityökoulu Taitava, Aittakarinkatu 10
Terhi Laitila puh. 044 793 4518
kasityokoulu@rauma.fi, rauma.fi/kasityokoulu
Rauman teatterikoulu, Pallerokuja
Aleksi Kumpula, puh. 044 403 6178
teatterikoulu@rauma.fi, rauma.fi/teatterikoulu
Täydennyskoulutus Täykkäri, Aittakarinkatu 10
Kristina Haavisto puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
Kahvila Tovi, Aittakarinkatu 10
Opistotalon alakerrassa, kahvilanhoitaja Ulla Ruohonen
avoinna opetusviikkojen aikana ma – to klo 16.00–20.00
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YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO
vs. kurssisihteeri
Terhi Ojala
opintoneuvonta, yleiset kielitutkinnot, laskutus
puh. 044 793 4515
terhi.ojala@rauma.fi
vs. toimistosihteeri
Jenni Kiela
opintoneuvonta
puh. 044 793 4517
jenni.kiela@rauma.fi

REHTORIT
rehtori
Helinä Seikola, FM
puh. 050 303 9671
helina.seikola@rauma.fi

apulaisrehtori
Leena Haapio-Lehti, TTO
muut aineet paitsi musiikki, kielet, kuvataiteet ja tekstiilityö
puh. 044 793 4511
leena.haapio-lehti@rauma.fi

VAHTIMESTARIPALVELUT
iltavalvoja
Taru Kauppi
ma–to klo 16.00–21.00
puh. 044 793 4516
taru.kauppi@rauma.fi
valvoja
Pasi Helminen
puh. 044 793 4514

12

YHTEYSTIEDOT
OPETTAJAT, SUUNNITTELIJAT
musiikinopettaja
Marika Bindar, MuM, KM
musiikki
puh. 044 403 6014
marika.bindar@rauma.fi
kieltenopettaja
Heli Kajaala, FM
kielet
puh. 044 793 4513
heli.kajaala@rauma.fi
taideaineiden opettaja, Rauman kuvataidekoulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
kuvataiteet, keramiikka, lasityö, posliininmaalaus, digikuvaus
puh. 044 793 3427
kirsi.kuusisto@rauma.fi
käsityönopettajan sijaisena
Terhi Laitila, AmO
tekstiilityö, Käsityökoulu Taitava
puh. 044 793 4518
terhi.laitila@rauma.fi
Johanna Maijala, KM, opintovapaalla 1.9.2018–31.5.2019
Täydennyskoulutus Täykkäri koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto, FM
luennot, avoin yliopisto, tilauskoulutus, täydennyskoulutus
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
Aleksi Kumpula,
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK), Rauman Teatterikoulun
vastaava tuntiopettaja
puh. 044 4036 178
aleksi.kumpula@rauma.fi
Pauliina Ukkonen, FM
maahanmuuttajien koulutus
puh. 044 793 4437
pauliina.ukkonen@rauma.fi
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MATKAT, LUENNOT

MATKAT

LUENNOT

1104090 KÄSITYÖRISTEILY
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE
su 19.5. klo 10.00-16.00
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 55 €
Neulo, virkkaa, tee käsitöitä majakan
juurella, rantakalliolla, merituulessa.
Jo perinteeksi muodostuneen retkeen
kuuluuvat yhteinen neule- tai virkkaustyön opetus ja ohje. Hintaan sisältyvät myös kuljetus, lounas ja kahvi.
Lähtö klo 10.00 ja paluu mantereelle
noin klo 16.00.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 3.5.19 mennessä. Tarkempi
ohjelma lähetetään sähköpostina ilmoittautuneille.

9991051 SELKÄMEREN
KANSALLISPUISTO:
MEREN JA RANTOJEN
ROSKAANTUMINEN
Opistotalo
ma 21.1. klo 17.30-19.00
DI Juhani Korpinen
Raumankin rannoilla kannetaan huolta meren roskaantumisesta ja erityisesti muovista. Miten rantasiivoukseen pääsee mukaan? Esimerkkejä
rantojen siivoamisesta Rauman saaristossa. Aiheesta ovat kertomassa
Pidä saaristo siistinä -yhdistyksen
asiantuntijat. Yhteistyössä kansalaisopisto ja Selkämeren kansallispuiston
ystävät ry. Vapaa pääsy.

12033001 MATKA PRIDE AND
PREJUDICE -KIRJAN MAISEMIIN
FM Anu Alopaeus
Pitkä viikonloppu huhtikuun 2019
loppupuolella Lontooseen ja Bathin
maisemiin. Tutustumme matkalla kirjailija Jane Austenin ja hänen klassikkoteoksensa maisemiin. Omakustanteinen, sitovat ilmoittautumiset 28.2.
mennessä netin kautta tai opiston toimistoon. Yksityiskohdista tiedotetaan
myöhemmin.
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9991052 KUUN VAIKUTUS
PUUTARHASSA JA
TERVEYDESSÄ
Opistotalo
to 31.1. klo 18.00-20.00
perimätietoa tutkinut
Anne Pöyhönen
Luentomaksu 6 €
Kuullaan kansanperinteen neuvot
eri töiden tekemisestä nousevalla ja
laskevalla kuulla. Miksi täysikuu valvottaa ja miten sää vaikuttaa terveyteen? Koska kannattaa vaihtaa kukkien mullat tai tehdä vihdat? Opitaan
myös mm. parhaat päivät hiusten
leikkuuseen sekä siivoamiseen. Lisäksi käydään läpi almanakan merkkien selityksiä, mm. miten päin kuu
kasvaa ja vähenee.

9991054 AURINKOENERGIAA
JOKA KOTIIN
Opistotalo
ti 5.3. klo 17.30-21.00
Miten aurinkoenergiaa voi hyödyntää
pientaloissa? Tietoa aurinkoenergialaitteistoista, kannattavuudesta
ja käyttökokemuksista. Yhteistyössä
Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen
kanssa. Vapaa pääsy.
9991055 UUSIA ASUKOKONAISUUKSIA OMAN VAATEKAAPPISI AARTEISTA!
Opistotalo
ke 20.3. klo 18.00-20.00
suunnittelija, stailisti
Anna-Sofia Lindroos
Luentomaksu 6 €
Tutkitaan mittasuhteiden tasapainottamista ja eri vartalonmalleja. Mietitään stailaamatonta vastaan stailattua: Miten eri tavoin perusvaatettakin
voi käyttää ja stailata? Lisäksi pohditaan uusien hankintojen kriteerejä.

9991056 IKÄÄNTYNEISIIN
KOHDISTUVAT PETOKSET JA
HUIJAUKSET
Vanha opisto
ke 27.3. klo 13.00-14.30
Fingerroosin säätiön toimitusjohtaja
Ulla-Maija Nikula
Käydään läpi yleisiä petos- ja huijaustyyppejä ja pohditaan, miten niiltä voidaan suojautua. Vapaa pääsy.
9991057 LUONTOTAITEILIJA
IMMO TUOMINEN
Opistotalo
to 28.3. klo 17.30-19.00
FM Rauno Luttinen
Luentomaksu 6 €
Raumalainen kuvataiteilija Immo
Tuominen (1934-1985) loi teoksensa
luonnonaiheista kuljettaen ajatusta
mahdollisimman kauas esittävästä
luonnosta. Tuloksena hänen maisemansa muuttuivat abstrakteiksi sommitelmiksi, joissa voimakkailla väreillä
oli oma erityisarvonsa. Varsinkin värien kirkkaus puhuu puhtaan luonnon
puolesta.
9991058 ILMASTOILTA –
MITÄ MINÄ VOIN TEHDÄ?
Opistotalo
ke 3.4. klo 18.00-19.30
ympäristönsuojeluinsinööri
Tuija Kailaste
Jokainen voi omassa arjessaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Mikä merkitys on esimerkiksi
polkupyörän valitsemisella auton sijaan tai lihan syönnin vähentämisellä? Pitäisikö ilmastonmuutosta miettiä
myös vaatekaupassa tai peräti asuntoa ostaessa? Vapaa pääsy.

15

LUENNOT

9991053 NÄKÖKULMIA JA TYÖKALUJA MAAHANMUUTTAJAN
KOTOUTTAMISEEN
Opistotalo
ke 6.2. klo 17.00-19.00
luokanopettaja, monikulttuurisuuden
asiantuntija Zahra Al Take
Luentomaksu 6 €
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta, miten haavoittuvassa asemassa olevien
maahanmuuttajien kotouttamista voi
tukea. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia voi tulla eteen?

LUENNOT

9991059 TOVERI LAPSI:
NEUVOSTO-VIRO LAPSEN SILMIN
Vanha opisto
ti 7.5. klo 18.00-19.30
kirjailija Leelo Tungal
Luentomaksu 6 €
Kirjailija kuvailee lapsuuttaan, kun äiti
pidätettiin ja vietiin Venäjälle. Hän on
tehnyt aihepiiristä Toveri lapsi -kirjan
ja filmin jonka on ohjannut Monika
Siimets.
9991060 CREATING A VILLAGE
THAT READS
Kaupunginkirjasto
to 9.5. klo 17.00-18.30
Arundhati Deosthale ja
Avanti Devasthale
Intialaisten taiteilijoiden intohimoina
ovat kielet, kääntäminen ja kirjoittaminen. He ovat työskennelleet Himalajalla Shitala-nimisessä kylässä.
Tavoitteena on opettaa haastavissa
olosuhteissa eläviä lapsia nauttimaan
lukemisesta ja löytämään mielikuvi-
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tuksen voiman. Samanaikaisesti he
tekevät asenteenmuutostyötä, jotta
tyttöjen asema paranisi. Yhteistyössä RaumArs ry:n ja Rauman kirjaston
kanssa. Luento pidetään englanniksi.
Vapaa pääsy.
9991061 VANHA RAUMA
ARKKITEHDIN SILMIN
to 23.5. klo 18.00-20.00
arkkitehdit SAFA Markus Bernoulli ja
Timo Tuomola
Luentomaksu 6 €
Opastettu Vanhan Rauman kävelykierros, jonka aikana perehdytään
mm. kaupunkirakenteeseen ja sen
historiaan, rakennuksiin ja niiden
yksityiskohtiin sekä aitouteen, perinteisiin ja paikallisiin työtapoihin ja ratkaisuihin. Lähtö torilta Vanhan Raatihuoneen edestä.

ONNISTU TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMISESSÄ
Käsitellään tapahtuman järjestämistä
eri näkökulmista käytännön järjestelyistä viranomaismääräyksiin. Lisäksi
kuullaan kokemuksia ja kommentteja
erilaisista tapahtumista. Luennot on
tarkoitettu niille, jotka järjestävät tai
aikovat järjestävää pieniä tai suuria
yleisötapahtumia. Yhteistyössä Rauman kulttuuripalvelujen kanssa.
Vapaa pääsy
Poselli
klo 18.00-19.30
9991153 MITEN TAPAHTUMA
RAKENNETAAN?
to 24.1.
vastaava kulttuurituottaja
Leila Stenfors,
koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto
Pohditaan, miten tapahtumaa suunnitellaan ja mitä kaikkea pitää huomioida kohderyhmästä kustannuksiin.
Kuullaan kokemuksia luennon, kaupunkifestivaalin ja kaupallisen tapahtuman järjestämisestä.

9991155 MIKÄ ON JÄRJESTÄJÄN
VASTUULLA?
ti 5.3.
aluepalopäällikkö Juha Suonpää
Käydään läpi yleisötapahtumien turvallisuus- ja pelastussuunnittelua.
9991156 TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄN ABC
ma 25.3.
vastaava kulttuurituottaja
Leila Stenfors,
koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto
Käydään läpi tapahtumajärjestäjän
tarkistuslista ja keskustellaan tapahtuman järjestämisen vaiheista. Lisäksi pohditaan markkinointia ja kuullaan
ennakkoluulottomasta tavasta uudistaa tapahtumaa.
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LUENTOSARJAT

LUENTOSARJAT

9991154 OVATKO LUVAT
KUNNOSSA?
ke 13.2.
rikoskomisario, Rauman lupapalveluyksikön päällikkö Leo Tusa
Tapahtuman järjestäjän pitää huolehtia viranomaisten informoimisesta
ja lupahakemusten toimittamisesta
ajoissa käsiteltäväksi. Käydään läpi
yleisötilaisuusilmoituksen tekeminen
ja tapahtumien yleisöturvallisuus poliisin näkökulmasta.

LUENTOSARJAT

RAKENNUSPERINNÖN
SÄILYTTÄMINEN JA
VANHA RAUMA
Raumalla on paljon laadukkaita,
viihtyisiä ja historiallisesti arvokkaita
rakennettuja ympäristöjä. Vanhaan
Raumaan ollaan laatimassa uutta
asemakaavaa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja syventää Vanhaan
Raumaan ja kaavauudistukseen sekä
yleisesti rakennusperinnön säilyttämiseen liittyvää keskustelua. Myös
nykyrakentamisella on opittavaa
rakennusperinnöstä. Tilaisuuksien
moderaattoreina toimivat arkkitehdit
Henri Raitio ja Mervi Tammi Rauman
kaupungin kaavoituksesta.
Vapaa pääsy.
Poselli
klo 18.00-20.00
9991159 RESTAUROINTI –
PERIAATTEITA JA KÄYTÄNNÖN
KOKEMUKSIA
ti 12.2.
arkkitehtuurin historian professori
emeritus Vilhelm Helander
9991160 KOKEMUKSIA RESTAUROINNISTA TALON EHDOILLA
ti 26.2.
sisustusarkkitehti Tauno Tarna
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9991161 PERINTEISET
RAKENTEET JA
RAKENNUSTEKNIIKAT
ti 19.3.
puuseppä, arkkitehti Lars-Erik Mattila
9991162 TÄYDENNYSRAKENTAMINEN
ti 26.3.
arkkitehtuurin historian professori
Olli-Paavo Koponen
9991163 PAIKAN KOKEMINEN
ti 2.4.
arkkitehti, TkT Tuija Lind
9991164 1900-LUVUN
JÄLKIPUOLISKON
ARKKITEHTUURIN ARVOT
Poselli
ti 14.5.
Museoviraston yliarkkitehti
Sirkka-Liisa Jetsonen

NÄKÖKULMIA
RAUMAN KIELESTÄ

Opistotalo
ke 14.00-16.00
Jyväskylän kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston etäluentoja. Luentosarja
toteutetaan etäopetuksena siten, että
luennoitsija puhuu reaaliaikaisesti Jyväskylässä. Paikalla luentovastaava.
Vapaa pääsy.

Millainen kieli on Rauman kieli? Pohditaan kielen rakennetta, ominaispiirteitä ja käyttöä.
Opistotalo
klo 18.00-19.30
FM Tapio Niemi
Luentomaksu 6 €/luento

9991166 SUOMEN TASAVALLAN
PRESIDENTIT
ke 6.2.
FM Aava-Leena Kurki
9991167 KUOHUVA EUROOPPA
ke 20.2.
toimittaja, kolumnisti ja tietokirjailija
Helena Petäistö
9991168 KIINA-MYYTTEJÄ
PURKAMAAN! ROMUTA LUULOSI
KIINAN HISTORIASTA, NÄHTÄVYYKSISTÄ JA POLITIIKASTA
ke 20.3.
toimittaja, tietokirjailija Mari Manninen

9991172 KIISTELYÄ KIELESTÄ
to 7.2.
Aina on Rauman kielestä kiistelty:
Kalle Pietilä vastaan Hj. Nortamo,
Kalevi Wiik vastaan Tauno Koskela ja
Tapio Niemi vastaan Nortamo-Seor.
9991173 KIELEN KÄYTTÄJIÄ
to 7.3.
Sivuraiteelle jääneitä Rauman kielen
käyttäjiä ja monenlaista ennen kuulematonta kielemme tiimoilta.

9991169 YHTEISEN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN
ke 17.4.
piispa emerita Irja Askola
9991170 NIVELRIKKO JA
NIVELKIVUT
ke 24.4.
ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Esko Kaartinen

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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LUENTOSARJAT

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
ETÄLUENNOT

LUENTOSARJAT

KOTIPUUTARHURIN
KEVÄTTYÖT

NOJATUOLIMATKA LAPIN
KYLIEN HISTORIAAN

Luentosarjassa käsitellään huonekasvien, kotipuutarhojen sekä parvekkeiden kasvien hoitoa ja ajankohtaisia
asioita kevään etenemisen myötä.
Mahdollisuus kysellä ja keskustella
puutarhan ja kasvien hoidosta.
Opistotalo
klo 18.00-19.30
puutarhuri Leena Karttunen
Luentomaksu 6 €/luento

Tutustutaan Rauman Lapin kylien
torppien historiaan sanoin ja kuvin.
Tule kuuntelemaan, keskustelemaan
ja tuo oma muistosi mukanasi!

9991175 HUONEKASVIT,
KYLVÖJEN SUUNNITTELUA
to 28.2.
9991176 OMENAPUIDEN JA
PENSAIDEN KEVÄTLEIKKAUKSET
to 14.3.
9991177 KUKKAMAIDEN KEVÄTTYÖT JA MUUTA VALMISTELUA
KASVUKAUTTA VARTEN
to 11.4.
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9991180 LAPPI RUOTSIN
VALLAN AIKAAN
Lapin koulu
to 21.3. klo 18.00-19.30
Ulla Antola
Luentomaksu 6 €
Keritään auki elämää Lapissa ja Suomessa Ruotsin vallan aikaan eli useita vuosisatoja ennen vuotta 1809.
9991181 KAUKLAISTEN TORPAT
Kauklaisten kylätalo, Lappi
pe 5.4. 18.00-19.30
Marja Heuru
Luentomaksu 6 €

3203004 JUTTU-TUPA 2
Opistotalo
ke 9.30-12.00
16.1.-27.3.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Aivoliitossa on kehitetty Juttu-tupakurssi, jonka tavoitteena on tarjota
afaattisille henkilöille mahdollisuus
opiskella uusia kommunikointikeinoja ja vuorovaikutustaitoja sekä oppia
uusia asioita eri teemojen kautta turvallisessa ympäristössä. Kommunikointikeinoja harjoitetaan keskustelun
avulla ja teemat vaihtuvat kuukausittain. 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. Voit ilmoittautua myös
suoraan opettajalle kurssin alussa. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
3203007 MUISTIKOULU B
Vanha opisto
ti 10.00-11.30
15.1.-9.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Muistikoulu on tarkoitettu muistitoimintojen vahvistamisesta ja aivojen
huoltamisesta kiinnostuneille ikääntyneille. Harjoitetaan aivoja rennossa
ilmapiirissä erilaisten tehtävien avulla. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.

3203034 MAANANTAIMINDFULNESS
Opistotalo
ma 19.30-20.30
14.1.-11.3.
psykiatrinen sairaanhoitaja,
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Aloita viikko mindfulness-hetkellä.
Mindfulness on hyväksyvää tietoista
läsnäoloa, pysähtymistä läsnä olevaan hetkeen sellaisena kuin se juuri nyt on. Jokaisella tunnilla alustus
mindfulness-teemasta ja siihen liittyviä harjoituksia. Teemoina mm. stressin hallinta, itsemyötätunto ja työssä
jaksaminen. Osallistujilla myös mahdollisuus esittää toiveita teemoista. Ei
vaadi aiempaa osallistumista tai harjoittelukokemusta.

21

HYVINVOINTI

HYVINVOINTI

3203030 KIIREENKESYTYSTALKOOT
Opistotalo
ma 17.30-20.00
28.1.-4.2.
Kiireenkesytysopas®,
OTM Mari Starck
Kurssimaksu 13 €
Kiireenkesytys on suomalainen itsensä kehittämisen toimintamalli, joka
antaa keinoja kiireen hallintaan. Tavoitteena on tunnistaa oma kiirehtijätyyli ja vierailemalla Kiireenkesyttäjien
talossa löytää vinkkejä uusien, kiirettä
vähentävien toimintatapojen kehittämiseen niin työssä kuin omassa
elämässäkin. Opi pääsemään eroon
negatiivisesta kiireestä, tunnista omat
rajasi ja löydä yksilöllisiä toimintatapoja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

HYVINVOINTI

3203036 MINDFULNESS,
perusteet
Opistotalo
pe 18.00-19.30
la 10.00-14.30
22.-30.3.
psykiatrinen sairaanhoitaja,
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Mindfulness on hyväksyvää, tietoista
läsnäoloa nykyhetkessä, tässä ja nyt.
Tutkimusten mukaan säännöllinen
harjoittelu auttaa mm. stressin hallintaan ja keskittymisvaikeuksiin ja luo
levollisuutta arjen kiireissä. Käydään
läpi mindfulnessin perusteet, tutkimustietoa ja perehdytään erilaisiin
mindfulness-harjoituksiin. Kokoontuu
22.-23.3. ja 30.3.
3203044 HYVÄ TASAPAINO JA
TURVALLINEN KAATUMINEN
Sampaanalan budotila
ke 13.00-14.00
16.-30.1.
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 13 €
Miksi harjoitella kaatumista, kun liukkaalla on vaikeaa pysyä pystyssä?
Hyvällä tasapainolla ja lihaskunnolla
voit välttää kaatumisen. Harjoitellaan
helppoja ja yksinkertaisia tasapainoa,
kehon hallintaa ja lihaskuntoa parantavia harjoituksia. Opetellaan joustavaa kävelytyyliä ja turvalliset kaatumistekniikat taakse, eteen ja sivuille.
Näin pystyt välttämään esimerkiksi
pään, käsien ja lonkan loukkaantumisen. Harjoitukset tehdään pehmeällä joustavalla alustalla ja aloitetaan
lattialla istuen, paljain jaloin. Mukaan
mukavat ei-kiristävät vaatteet ja pieni
pyyhe jalkojen pesua varten.
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3203048 TIIBETILÄINEN
ÄÄNIMALJARENTOUTUS A
Opistotalo
to 10.30-11.30
17.1.-11.4.
Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 22 €
Äänimaljatunti on syvärentoutusmenetelmä, joka perustuu resonanssiin
eli myötävärähtelyyn sekä ääniaaltoihin. Nämä äänet voimme tuntea kehossamme yhtä paljon kuin kuulla niitä korvillamme. Kulhojen äänet ovat
harmonisia ja hoitavia ja saavat sinut
nopeasti syvärentoutuneeseen tilaan.
Äänet syntyvät, kun opettaja napauttaa kulhoja iskimillä. Kulhojen ääni
lohduttaa ja virittää kehoa ja mieltä
takaisin hyvinvoinnin taajuudelle, kun
stressi ja erilaiset tunteet ovat riepotelleet sen sieltä pois. Tässä tilassa
sinun on helppo meditoida tai ottaa
vastaan intuitiivisia viestejä, ja luovuutesi voi lähteä liikkeelle.
Tunnin aluksi pieni joogalämmittely,
sitten rentoutus. Mukaan rennot vaatteet, joogamatto, ohut peitto ja tyyny.
3203049 TIIBETILÄINEN
ÄÄNIMALJARENTOUTUS B
Opistotalo
to 20.00-21.00
17.1.-11.4.
Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 22 €
Sisältö sama kuin edellä.

3203056 MIELENTERVEYDEN
ENSIAPU 1
Opistotalo
la 9.00-14.45
2.-9.2.
psykiatrinen sairaanhoitaja
Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 54 €
Mielenterveyden ensiapukurssi on
osa kokonaisvaltaista terveyden edistämistä. Osallistuja saa tietoa mielen
hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Lisäksi osallistuja kartuttaa
taitojaan selvitä elämään kuuluvista
vastoinkäymisistä. Sopii kaikille, joita kiinnostaa hyvän mielenterveyden
vaaliminen. Kurssi koostuu viidestä
osiosta: 1. Mielenterveys on osa terveyttä ja hyvinvointia, 2. Tunnetaidot,
3. Elämän monet kriisit, 4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus, 5. Arjen taidot.
Kurssimaksuun sisältyy Mielenterveys elämäntaitona -kirja (30 €).

3203061 ALEXANDERTEKNIIKKAA ARKEEN!
Opistotalo
la-su 10.30-16.00
9.-10.2.
Turo Vuorenpuro
Kurssimaksu 24 €
Kärsitkö niska- ja hartiakivuista, selkäkivuista tai stressioireista? Rasittaako
istumatyö? Tuntuuko liikkuminen raskaalta ja kankealta? Vaivaavatko rasitusvammat? Tule löytämään parempi toimintakyky arkeesi! Oma alusta
mukaan.
Laajempi kurssikuvaus ilmoittautumissivulla www.opistopalvelut.fi/rauma/
3203065 KEHONERO-työpaja
Opistotalo
la-su 11.00-14.00
27.-28.4.
tanssitaiteilija Jonna Aaltonen
Kurssimaksu 19 €
KehoNero on liikelähtöinen elämäntaitotyöpaja, jossa aktivoidaan ja stimuloidaan aivoja, muistia ja kehoa
luovan liikkumisen, tanssin ja luovan
itseilmaisun harjoitteita hyväksi käyttäen. Liikutaan, kohdataan, nähdään,
kuunnellaan, tanssitaan ja kannustetaan lempeästi rikkomaan rajoja ja
tekemään toisin. Tavoitteena on mm.
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, vireyden lisääminen, kehon
ja mielen yhteyden, kehotietoisuuden
ja itseluottamuksen vahvistuminen
sekä ilon ja luovuuden, joustavan
ajattelun ja toiminnan lisääntyminen
arjessa.
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HYVINVOINTI

3203052 UNENTAIDOT
Opistotalo
to 18.30-20.00
17.1.-28.2.
psykiatrinen sairaanhoitaja,
mindfulness-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Lähes kolmannes suomalaisista
kärsii jossain elämänsä vaiheessa
uniongelmista. Ongelmat voivat olla
nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä
yön aikana. Opetellaan lääkkeettömiä
keinoja riittävän hyvän unen saavuttamiseen. Käydään läpi unen huoltoon
liittyviä asioita ja tehdään harjoituksia, jotka rentouttavat ja valmistavat
mieltä lepoon. Muistiinpanovälineet
mukaan.

HYVINVOINTI, KIRJALLISUUS

3203068 AIVORIIHI
Vanha opisto
ti 18.45-20.15
15.1.-9.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 26 €
Kurssi eläkeiän kynnyksellä oleville,
sekä kaikille eläkeläisille, jotka ovat
kiinnostuneita aivoterveydestään
ja omasta hyvinvoinnistaan. Hyvä
aivoterveys on edellytys muun muassa muistamiselle, oppimiselle ja
toimintakyvylle. Se vaikuttaa myös
sydämen toimintaan. Aivoterveelliset
valinnat voivat myös pienentää tai
siirtää muistisairauksiin sairastumisen riskiä. Tavoitteena on oppia aivoterveyden ”peruskivet” ja parantaa
elämänlaatua.
Etsitään mahdollisuuksia oman aktiivisuuden lisäämiseksi, omaehtoisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhteisöllisyyden parantamiseksi. Haetaan uusia tapoja mahdollistaa harrastus- ja vapaa-ajan
toimintaa. Eläkkeelle siirtyminen on
iso elämänmuutos, johon kannattaa
valmistautua ennakkoon. Pohditaan
myös sen herättämiä tunteita, sekä
löydetään uutta tekemistä ja rytmiä
arkeen. Solmitaan ystävyyssuhteita
ja annetaan vertaistukea.
8302002 ELÄMÄNTAPAMUUTOS
Opistotalo
ke 17.30-19.00
16.1.-27.3.
koulutuspäällikkö Pentti Hiltunen
Kurssimaksu 28 €
Kaipaatko muutosta? Oletko tyytyväinen nykyiseen kuntoosi? Onko liikunta- ja ravintotottumuksissasi kenties
parantamisen varaa? Tule mukaan
muutosmatkalle: opi tuntemaan oma
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kehosi ja sen vaatimukset, opi liikkumaan terveellisesti ja tuloksellisesti
sekä syömään sinulle sopivaa, ravitsevaa ruokaa. Käydään yhdessä läpi
teoriaa, keskustellaan paljon ja siirretään tietysti uutta tietoa käytäntöön.
Jokainen osallistuja saa itselleen kattavan oheismateriaalin liikunnasta ja
ravinnosta. Laajempi kurssikuvaus
ilmoittautumissivulla www.opistopalvelut.fi/rauma/

KIRJALLISUUS
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1302001 KIRJALLISUUSPIIRI
Kaupunginkirjasto
ma 17.30-19.00
28.1. MIELENTERVEYS
Jalonen, Riitta: Kirkkaus
Kallio, Katja: Yön kantaja
25.2. HOMOSEKSUAALISUUS
Gardell, Jonas: Älä koskaan pyyhi
kyyneleitä paljain käsin
Kinnunen, Tommi: Lopotti
25.3. GHANA
Gyasi, Yaa: Matkalla kotiin
Selasi, Taiye: Ghana ikuisesti

SUKUTUTKIMUS

1106020 LUOVA
KIRJOITTAMINEN C
Opistotalo
to 18.00-20.30
17.1.-28.3.
opettaja Ulla-Mari Piipponen
Kurssimaksu 28 €
Etsitään yhdessä kirjoittamiseen inspiraatiota ja kirjoitetaan, vaikkei inspiraatiota aina löydykään. Torjutaan
valkoisen paperin kammoa ja jaetaan
kokemuksia. Kirjoititpa sitten faktaa
tai fiktiota, runoja, proosaa, mitä tahansa – tule mukaan! Kirjoituksiasi ei
ole pakko jakaa muille. Tärkeintä on
päästä kirjoittamaan! Käydään hieman tyylilajien teoriaakin läpi, mutta
pääpaino on kirjoittamisessa. Voit
tulla mukaan, olitpa sitten kirjoittanut
paljon tai vähän. Kokoontuu joka toinen viikko.

1398002 SUKUTUTKIMUS
Opistotalo
ke 18.00-20.30
16.1.-27.3.
FM Rauno Luttinen
Kurssimaksu 32 €
Aloittelijoille ja pidemmälle ehtineille.
Ratkotaan käytännön sukututkimusesimerkkiä ja tutustutaan samalla
tutkimuslähteisiin ja arkistoihin, myös
digiarkistoihin. Tutkitaan vanhalla
käsialalla laadittuja sukututkimukseen liittyviä asiakirjoja. Tutustutaan
Transkribus-ohjelma-alustaan, jolla
voidaan tietokoneavusteisesti opiskella vanhoja käsialoja ja käyttää
ohjelmaa apuna myös niiden tulkinnassa. Ohjelmaa esittelee graafinen
suunnittelija Sauli Luttinen.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää kevään kurssimaksun.
1106002 SANAPAJA AIKUISILLE
KEHITYSVAMMAISILLE
Opistotalo
ti 17.00-18.30, 8.1.-2.4.
Lisätietoja tarvittaessa ohjaajalta
puh. 050 331 0693.
1106014 LUOVA
KIRJOITTAMINEN A
Vanha opisto
to 10.00-12.30, 10.1.-4.4.
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SANATAIDE, SUKUTUTKIMUS

SANATAIDE

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISKUNTA, LUONTO JA RETKEILY

VUOROVAIKUTUS
JA YHTEISKUNTA
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1302104 AJANKOHTAISTA –
keskustelua, kohtaamisia ja
kulttuuria ikäihmisille
Vanha opisto
ke 13.00-14.30, 9.1.-3.4.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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LUONTO JA
RETKEILY
KATSO SIVULTA 79
GEOKÄTKÖILYKURSSIT
4102110 LINTUKURSSI
Opistotalo
to 18.00-19.30
17.1.-15.6.
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 37 €
Opetellaan tunnistamaan Satakunnan pesimälinnustoa sekä yleisimpiä
läpimuuttajia. Lajituntemuksen lisäksi
tutustutaan myös elinympäristöihin,
muuttoon, levinneisyyteen yms. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville harrastajille. Myös alle 15-vuotiaille.
Teoriaopetusta 17.1., 24.1., 31.1.,
7.2., 7.3. ja 14.3. Kurssiin sisältyy neljä maastoretkeä. Retkipäivät ilmoitetaan kurssilla.
7198012 RETKEILYN PERUSTEET
Opistotalo
ma 17.30-20.00
la 10.00-17.00
29.4.-25.5.
Mari Starck
Kurssimaksu 28 €
Tutustutaan retkeilyn perusteisiin ja
tehdään kurssin päätteeksi päiväretki patikoiden ja harjoitellen taitoja
käytännössä. Perusasioita mm. varusteista, luonnossa liikkumisesta ja
jokamiehen oikeuksista, retkiruokailusta, majoittumisesta ja erätaidoista.
Päiväretken kohde ja pituus sovitaan
kurssin aikana, kuljetus toteutetaan
kimppakyydein ja retken kokonaiskesto on noin 8-9 tuntia.

KATSO SIVULTA 22 TIIBETILÄINEN ÄÄNIMALJARENTOUTUS
1101015 NUKU NUKU
NURMILINTU – UNTEN MAILLE
TUUTULAULUN TURVIN
Vanha opisto
la 10.00-15.30
2.3.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 13 €
Olisiko toimivalle tuutulaululle tilausta? Ihmisellä on aikojen alkuhämäristä saakka ollut tarve laulaa lapsi
uneen. Unihäiriöt ovat aikuisilla nykyään yleisiä – olisiko tuutulaulusta
apua aikuisenkin unensaannissa?
Elämyksellisellä kurssilla laulamme
yhdessä tuttuja tuutulauluja, keskustelemme niiden merkityksestä ja
teemme rauhoittavan tuutulaulurentoutuksen kouluttajan johdolla. Opit
myös uusia tuutulauluja, joista saat
muistin tueksi nuotit tai äänitteen mukaan kotiin.

Elokuussa jatkuvat suositut
LAULUILLAT Ruormiehen terassilla joka tiistai-ilta klo 18.00-20.00
Jukka Ritakorven johdolla.

1101012 LAULAJAISET
Opistotalo
ti 12.3. klo 18.00-20.00
Aarteita nuottikaappien kätköistä.
Tervetuloa laulamaan tuttuja ja tuntemattomia lauluja mm. vanhoista
yhteislaulukirjoista. Laulattajana Jani
Huhtala. Opistolaisyhdistys tarjoaa
väliaikakahvit. Vapaa pääsy, muista
ilmoittautua.
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LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU

LAULUNOPETUS
JA YHTEISLAULU

1101016 FYYSISTÄ HOMMAA –
KEHOLLISTA RYTMIÄ!
Vanha opisto
la 10.00-17.15
30.3.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 19 €
Väpättääkö rytmijalkaa? Tule ottamaan selvää, mistä Groove rakentuu!
Monissa musiikkikulttuureissa musiikki = tanssi. Tästä lähtökohdasta
rakentuu se musiikkityylien kirjo, jota
Suomessa kutsutaan nimellä rytmimusiikki. Tehdään rytmileikkejä kropalla ja äänellä, heitetään hetkeksi
analyyttiset aivot narikkaan ja annetaan musiikin viedä. Tutustutaan Vocal Paintingin perusteisiin ja luodaan
musiikkia yhdessä menetelmän tarjoamien hauskojen työkalujen avulla.
Niiki Nuutinen opiskelee parhaillaan
rytmisen kuoromusiikin saloja Merzi Rajalan luotsaamalla Inspirazion
Course in Global Choir Leadership
-kurssilla.

LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU, KUOROT

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää kevään kurssimaksun.
1101021 POP-LAULUKURSSI
Opistotalo
su 10.00-13.45, 20.1.-31.3.
1101022 LAULUKURSSI A
Opistotalo
ke 18.00-19.30, 16.1.-3.4.
1101023 LAULUKURSSI B
Opistotalo
ke 19.30-21.00, 16.1.-3.4.
1101024 LAULUYHTYE
Opistotalo
su 14.00-16.00, 16.15-17.45.,
20.1.-31.3.
1101025 VARTTUNEIDEN
LAULUPIIRI
Vanha opisto
ma 10.00-11.30, 14.1.-8.4.
1101030 LAULAMATTOMAT A
Opistotalo
ma 17.00-18.30, 7.1.-13.4.
1101031 LAULAMATTOMAT B
Opistotalo
ti 10.00-11.30, 8.1.-13.4.

KUOROT
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1101032 RAUMAN
KAMARIKUORO
Vanha opisto
ti 18.00-20.30, 8.1.-2.4.
1101033 NAISKUORO I
(Rauma Flikkatten Göör)
Vanha opisto
ma 18.30-20.30, 14.1.-8.4.
1101034 NAISKUORO II
(Rauman Työväen Naiskuoro)
Vanha opisto
to 18.00-20.00, 10.1.-4.4.
1101035 MIESKUORO
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu
ma 18.00-20.30
to 18.00-20.30, 7.1.-4.4.
1101036 VIIHDEKUORO
(Rauma Hupiköör)
Vanha opisto
ke 18.00-20.00, 9.1.-3.4.
1101038 SEKAKUORO LAPPONIA
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi
ti 18.45-20.45, 15.1.-9.4.
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KATSO SIVULTA 56
KEHYSRUMPUKURSSI
1101111 RYTMI- JA
KOULUSOITTIMIEN UUSIA
KÄYTTÖVINKKEJÄ
Opistotalo
to 17.00-19.30
31.1.-28.2.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 19 €
Perehdytään uutuussoittimien käyttöön ja laajennetaan tuttujen soitinten
hyödyntämisen tapoja. Kehosoiton lisäksi käytössä mm. steel tonque eli
sylirumpu, boomwhackers, okariina,
kalimba, cajon ja ukulele. Ideoita päiväkodin ja alakoulun käyttöön. Kokoontuu 31.1.,14.2. ja 28.2.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

1101072 BIG BAND
Musiikkiopisto
su 16.00-18.00, 3.2.-21.4.
1101073 PUHALLINORKESTERI
(Pläkkploosarit)
Musiikkiopisto
ti 19.00-21.00, 8.1.-2.4.
1101074 PUHALLINMUSIIKKI
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone
ma 18.00-19.30, 7.1.-1.4.
1101075 HARMONIKKA- JA
MANDOLIINIPIIRI
Opistotalo
ma 16.30-19.00, 7.1-1.4.
1101076 BÄNDISOITON ALKEET
Raumanmeren koulu
ti 17.00-18.30, 8.1.-2.4.
1101077 BÄNDISOITON JATKO
Raumanmeren koulu
ti 18.45-20.15, 8.1.-2.4.
1101110 RUMPUKURSSI
Nuorten työpaja
ma 17.00-18.30, 7.1.-1.4.
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ORKESTERIT JA YHTYEET

ORKESTERIT
JA YHTYEET

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

UKULELEN JA KITARAN SOITTO

UKULELEN JA
KITARAN SOITTO
1101084 UKULELE SOIMAAN
Opistotalo
ke 16.50-17.50
16.1.-10.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 28 €
Ukulelen soiton opettelua pienryhmässä. Aiempaa soittokokemusta ei
edellytetä. Harjoittelemme helppoja
sointukomppauksia ja melodiannäppäilyjä. Oma soitin ei ole välttämätön, mutta jos sellainen löytyy, ota
mukaan.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1101091 KITARANSOITON
PERUSTEET, alkeisryhmä
Opistotalo
ke 16.45-18.15, 9.1.-3.4.
1101092 KITARANSOITON
PERUSTEET, jatkoryhmä
Opistotalo
ke 18.25-19.10, 9.1.-3.4.

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1101151 LEPPOISASTI
PIANOLLA A, aikuisten
pianoryhmä
Opistotalo
ma 11.30-12.00, 7.1.-1.4.

TEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDE
1102136 MASKEERAUSKURSSI
Opistotalo
to 18.00-20.30
24.1.-14.2.
maskeeraaja Kirsi Koivunen
Kurssimaksu 24 €
Aiheena mm. värimaskeeraus (TV- ja
lehtikuvausmeikki, päivä- ja iltameikki), kasvomaalaus (lapset, fantasia),
tehostemaskeeraus (vanhennus, ruhjeet, fantasia, rotu, irto-osat), hiukset
ja irtokarvat. Kurssi on tarkoitettu
kaikille aiheesta kiinnostuneille ja
henkilöille, jotka esim. työssään tai
harrastuksessaan tarvitsevat maskeeraustaitoa. Tarvikemaksu 10 €
maksetaan opettajalle.

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1102130 AIKUISTEN
IMPRORYHMÄ
Kellariteatteri
ti 19.00-20.30
8.1.-9.4.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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PIANON SOITTO, TEATTERI JA NÄYTTÄMÖTAIDE

PIANON SOITTO

1202138 NÄYTTELIJÄNTYÖN
KURSSI
Opistotalo
ti 19.00-21.00
22.1-23.4.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 32 €
Tarkoitettu kaikille näyttelemisestä
kiinnostuneille! Tule mukaan kehittämään ja löytämään omaa ilmaisuasi
sekä esiintymisen taitoa. Tutustutaan
näyttelijäntyön harjoitteisiin ja roolinrakentamisen erilaisiin työkaluihin. Ei
vaadi aikaisempaa osaamista teatterista, vaan kaikki ovat tervetulleita.
Lähde osaksi mahtavaa porukkaa ja
löydä oma sisäinen näyttelijäsi.

MAALAUS

MAALAUS

KATSO SIVULTA 15 LUENTO
LUONTOTAITEILIJA IMMO
TUOMINEN
1103024 TUSSIMAALAUS
Vanha opisto
pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45
22.-23.3.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 24 €
Tussimaalaus on taidetta ja samalla
energiaharjoitus koko keholle rauhoittaen sydämen ja mielen. Harjoitellaan
mustan tussin käyttöä perinteisten
mallien avulla ja siveltimen monivärisiä vetoja. Maalausaiheet monisteita. Tarvittavia materiaaleja saa ostaa
opettajalta. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita, sopii kaikille kiinnostuneille.
1103027 TAITEEN KESÄKURSSI:
IHMINEN MAISEMASSA
Vanha opisto
ma-to 10.00-15.00
3.-6.6.
TaM, kuvataiteilija Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 31 €
Maalataan ja piirretään Vanhassa
opistossa ja sen lähistöllä Vanhassa
Raumassa aiheena maisema ja ihminen. Luonnostellaan, tutkitaan valon
suunnan vaikutuksia, mittakaavaa ja
harjoitellaan perspektiivin luomista.
Tuo omat haluamasi välineet mukaan: lyijykyniä, pastelliliituja, akvarelli-, akryyli- tai öljyvärejä.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1103001 ATELJEE –
KUVATAITEEN TEKNIIKAT
Vanha opisto
ma 10.30-13.30, 7.1.-25.3.
1103008 ÖLJY- JA
AKRYYLIVÄRIMAALAUS
Opistotalo
ke 17.30-20.45, 9.1.-3.4.
1103015 ÖLJYVÄRIMAALAUS
KORTELASSA
Kortelan koulu
ke 17.45-21.00, 9.1.-3.4.
1103017 MAALAUS JA
PIIRUSTUS KODISJOELLA
Kodisjoen koulu
ma 18.00-20.30, 7.1.-1.4.

TAIDEGRAFIIKKA

1103035 KLASSINEN PIIRUSTUS,
JATKO
Vanha opisto
ti 16.00-18.30
8.1.-2.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 35 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kaikessa kuvataiteessa. Tutkitaan perusmuodot, valot ja varjot. Aiheena
asetelmat. Harjoitellaan, miten tehdään kolmiulotteinen optinen harha,
mittasuhteita, sommittelua ja piirustusmenetelmiä. Opettaja piirtää mukana ja näyttää kaikki vaiheet. Löytyy
haastetta sekä alkajille että jatkajille.
Opi piirtämään kuin vanhat mestarit.
Omat välineet mukaan. Suositusluonteinen piirustuspaperi 46x55 cm.

1103047 MAALAUKSELLISTA
TAIDEGRAFIIKKAA 1
Opistotalo
pe 17.00-18.30
la-su 10.00-15.00
1.-3.2.
TaM, taidegraafikko Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 24 €
Kokeillaan erilaisia tekniikoita kuten
carborundum, collografia ja kartonkigrafiikka, joilla saa aikaan sävyjä ja
maalauksellisempaa taidegrafiikkaa
ilman syövytyksiä. Valmistetaan laatat
erilaisista kartongeista ja käytetään
paljon aikaa vedostamiskokeiluihin.
Voit ottaa mukaasi omia materiaaleja ja välineitä (etsauspiikki, paperiveitsi, tela, tarlatan, mainoskartonki,
kertakäyttökäsineet, syväpainovärit,
sellakka) tai käyttää työpajan värejä yms. Materiaalimaksu noin 10 €.
Syväpainovedospaperit kurssilaiset
hankkivat itse.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1103032 PIIRTÄMINEN ELÄVÄN
MALLIN MUKAAN
Opistotalo
ma 18.00-21.00, 7.1.-25.3.
1103037 LUOVA PIIRUSTUS
Opistotalo
ke 17.30-20.00, 9.1.-3.4.

1103048 MAALAUKSELLISTA
TAIDEGRAFIIKKAA 2
Opistotalo
la-su 10.00-15.00
2.-3.3.
TaM, taidegraafikko Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.
Halutessasi voit tulla tutustumaan tekniikkaan ja materiaaleihin kurssin 1
aikana pe 1.2. klo 17-18.30.
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PIIRUSTUS, TAIDEGRAFIIKKA

PIIRUSTUS

TAIDEGRAFIIKKA, TAITEEN ERIKOISKURSSIT, MAALAUS

Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1103044 TAIDEGRAFIIKAN
ALKEET
Opistotalo
ke 17.30-20.45, 9.1.-27.3.

TAITEEN
ERIKOISKURSSIT
1103054 KALLIGRAFIAN
VÄRIKURSSI
Opistotalo
la-su 10.00-15.15
23.-24.3.
kalligrafi Sari Vuorenoja
Kurssimaksu 24 €
Tutustu värioppiin, värien ominaisuuksiin ja väririnnastuksiin käyttämällä omia värejäsi. Ota mukaan
omat akvarelli-, peite- tai akryylivärisi,
vesiastioita, siveltimiä ja akvarellipaperia. Paperia voi ostaa myös opettajalta.

IKONIMAALAUS
1103091 IKONIMAALAUKSEN
KEVÄTKURSSI
Opistotalo
ti-pe 10.00-15.30
23.-26.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 34 €
Maalataan ortodoksisen perinteen
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille.
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1103089 IKONIMAALAUKSEN
LAUANTAIT
Opistotalo
la 10.00-14.30, 12.1.-9.3.

POSLIININ JA
PUUN MAALAUS
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1103095 POSLIININMAALAAJIEN
ILTAPÄIVÄ
Opistotalo
ke 13.00-15.30, 9.1.-3.4.
1103102 KORISTEMAALAUS
Opistotalo
ma 17.30-20.00, 7.1.-1.4.
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1104245 DREIJAUKSEN ALKEET –
KIPOT JA KUPIT
Opistotalo
pe 13.00-15.30
18.1.-29.3.
nuoriso-ohjaaja Eija Hietanen
Kurssimaksu 32 €
Opi dreijauksen perusteet: keskittäminen, reunannosto ja sorvaus. Valmistamme kurssilla astioita, kippoja,
kuppeja ja ruukkuja myös käsinrakennusmenetelmällä. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita.
1104247 RAKUKERAMIIKKA
Opistotalo
ti 18.00.-20.30
la 10.00-18.00
26.2., 5.3. ja 27.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 €
Tuli – hapeton tila – vesi: siitä syntyy upea mustan ja säihkyvien värien
yhdistelmä. Voit valmistaa koriste-esineitä, reliefejä ja pienehköjä astioita.
Työt valmistetaan opistolla ja poltetaan lauantaina luonnon helmassa
eväsretkitunnelmissa. Tekniikka on

1104260 KERAMIIKKAA
LAPSELLE JA AIKUISELLE C
Opistotalo
ti 16.30-19.00
8.1.-12.2.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Keramiikka lapsen ja aikuisen yhteiseksi harrastukseksi. Molemmat
voivat tehdä omia töitään tai työskennellä yhdessä. Lapsi ja aikuinen
kokevat yhteistä tekemisen iloa. Savi
tulee molemmille tutuksi ja pienetkin
sormet muotoilevat suuria ajatuksia.
Aikaisempaa kokemusta keramiikasta ei tarvita ja työt saavat (ja niiden
kuuluukin) olla jokaisen oman taidon
mukaisia. Ikärajaa kurssille ei ole.
Kurssin aikana mahdollisuus käydä mehu/kahvitauolla, mikä auttaa
pientä taiteilijaa jaksamaan. Arvioitu
materiaalimaksu 20-30 €. Aikuinen
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen
mukana yksi lapsi. Kurssimaksu 28
€/henkilö eli yhteensä 56 €.
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KERAMIIKKA

KERAMIIKKA

yllätyksellinen ja kokemus on kiehtova! Sopii myös alkajille. Arvioitu materiaalimaksu 20-30 €.

KERAMIIKKA

1104267 PERHEKERAMIIKKA
KUOVILLA
Kuovin nuorisotalo
to 17.30-20.00
10.1.-21.3.
keramiikkataiteilija Jenny Vuorela
Kurssimaksu 64 €
Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä
savesta pieniä veistoksia ja käyttöesineitä. Kurssille voivat tulla vanhemmat lastensa kanssa, isovanhemmat
lapsenlapsensa kanssa, kummit kummilastensa kanssa jne. Pääasiana aikuisen ja lapsen yhteinen tekeminen
ja tekemisen ilo. Omia ideoita saa toteuttaa ja opettajan johdolla voidaan
myös ideoida. Materiaalimaksu 2040 €. Aiempaa kokemusta ei tarvita.
Kurssi soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssimaksu 32 €/henkilö HUOM! Ilmoittautuminen alkaa pe 4.1. klo 10-15
toimistoon puh. 044 793 4515.
1104269 NUORISOKERAMIIKKA
KUOVILLA
Kuovin nuorisotalo
ke 17.30-20.00
9.1.-20.3.
keramiikkataiteilija Jenny Vuorela
Kurssimaksu 32 €
Kädet savessa ja hymy huulilla. Työskennellään korkeapolttoisen kivitavarasaven kanssa ja toteutetaan omia
ideoita käsin kosketeltaviksi: veistoksia, reliefejä, käyttöesineitä jne. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Nuorille
ja nuorille aikuisille. Materiaalimaksu
10-30 €.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1104206 KESKIVIIKON
PÄIVÄKERAMIIKKA
Opistotalo
ke 15.15-17.45, 9.1.-8.4.
1104210 TORSTAIN
ILTAPÄIVÄKERAMIIKKA
Opistotalo
to 14.30-17.00, 10.1.-4.4.
1104237 KERAAMINEN
KUVANVEISTO
Opistotalo
to 17.00-20.15, 10.1.-4.4.

KAHVILA TOVI
Opistotalossa,
Aittakarinkatu 10
Avoinna opetusviikkojen aikana
ma – to klo 16.00 –20.00.
Poikkea kahville, teelle ja
herkuttelemaan. Vitriineissä
myytävänä taidetta ja käsitöitä.
Kahvilanhoitaja Ulla Ruohonen

KATSO SIVULTA 77 KURSSI
FANTASIAKAKUT JA
LEIVOSARKKITEHTUURIA
1103118 VAUVOJEN VÄRIKYLPY
4-11 kk B
Opistotalo
to 13.00-14.00
17.1.-4.4.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 €
Minkä värinen saippuakupla on? Millainen jälki jää minusta? Voiko liikettä
maalata? Värikylpy on kokemuksellinen ja elämyksellinen hyppy kuvataiteen maailmaan. Prosessi tapahtuu
lapsilähtöisesti kaikkia aisteja käyttäen ja ilmiöitä tutkien, yhdessä aikuisen kanssa. Materiaalit 25 € sisältyvät kurssihintaan. Lapselle mukaan
sutunkestävä ja varpaat paljaaksi jättävä maalausvaatetus, vaihtovaatteet
ja pyyhe. Myös aikuisen kannattaa
pukeutumisessaan varautua mahdollisiin tahroihin. Värikylpytyöpajoja
kuvataan viestintä-, näyttely- ja koulutustarkoituksiin. HUOM! Kurssiaika
on muuttunut torstaille! Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.

1103135 SISARUSVÄRIKYLPY
VAUVOILLE JA HEIDÄN
SISARUKSILLEEN B
Opistotalo
to 10.00-11.00
17.1.-4.4.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 €/lapsi
Sisältö sama kuin edellä. HUOM!
Kurssipäivä on muuttunut torstaille!
HUOM! Ilmoittautuminen alkaa
pe 4.1. klo 10-15 toimistoon
puh. 044 793 4515.
1103174 IHAN BÄTMÄNINÄ!
Opistotalo
la-su 10.00-12.15
19.-20.1.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Emilia Jokinen
Kurssimaksu 21 €
Batman-aiheinen kurssi 4–8-vuotiaille (yhdessä aikuisen kanssa). Paljon
Batman-puuhaa, esim. Batmobilen
pienoismallin rakentamista, oman
Batman-viitan valmistusta sekä Batman-taitokoulu. Materiaalimaksu 8 €
sisältyy kurssin hintaan.
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1103121 VAUVOJEN VÄRIKYLPY
12-24 kk B
Opistotalo
to 11.30-12.30
17.1.-4.4.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä. HUOM!
Kurssipäivä on muuttunut torstaille!

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE

1103175 PETSI-PAJA
Opistotalo
la-su 14.00-16.15
19.-20.1.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Emilia Jokinen
Kurssimaksu 18 €
Työpaja 4–8-vuotiaille (yhdessä aikuisen kanssa) Littlest pet shop -faneille.
Suunnitellaan ja rakennetaan tulevia
leikkejä varten petseille unelmien talo
mm. kierrätysmateriaaleista. Materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssin hintaan.
1103178 KAVERIN KANS
Opistotalo
la 10.00-14.00
9.2.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 18 €
Tule viettämään yhteinen hemmottelutuokio kaverin kanssa. Kaveri voi
olla nuori tai vanha. Kurssi sopii hyvin
esim. kummeille tai isovanhemmille
(lapset yli 5 v). Kurssilla valmistetaan
sulkakynä leikkaamalla kirjoituskärki
esim. joutsenen sulkaan ja kirjoitetaan tai piirretään vanhanajan kirje
oikealla musteella. Halutessasi voit
ottaa mukaan vanhoja kirjeitä luettavaksi. Välipala valmistetaan rakentamalla/leikkaamalla makeista ja
suolaisista herkuista syötävän hyvä
kaverin muotokuva. Lopuksi kaverin
hemmottelua intialaisella päähieronnalla. Ota mukaasi makuualusta, tyyny, sulka (jos olet löytänyt luonnosta,
myös kurssilta saa) ja herkkuja muotokuvaan. Materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssimaksuun,
18 €/osallistuja.
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1103179 FROZEN I: HUURTEINEN
SEIKKAILU ELSAN JA ANNAN
KANSSA
Opistotalo
la 10.00-14.00
9.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille
lapsille (aikuisen kanssa). Taakse jää
harmaa arki! Tästä taidetyöpajasta ei
kimallusta puutu ja jäätäkin päästään
kokeilemaan. Kurssilla rakennetaan
ihana linna kotiin leikkeihin tai koristeeksi ja linnaan voi lisätä valotkin.
Materiaalimaksu 10 € sisältyy kurssihintaan. Omat eväät mukaan. Huomioi vaatetuksessa, että työskennellään
värien kanssa noin 15 min myös ulkona. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.

KATSO MYÖS 59 SIVULTA
SLIME -LIMAA
1103185 IHANAT YKSISARVISET
Opistotalo
su 10.00-15.00
24.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Emilia Jokinen
Kurssimaksu 32 €
Kun lempivärisi on glitter ja lempieläimesi yksisarvinen, on tämä sinulle
juuri oikea työpaja. Tule valmistamaan asusteita ja/tai sisustustavaraa
yksisarvisteemalla. Voit valita useista eri vaihtoehdoista itsellesi sopivat
puuhat. Työpajaan tullessasi muista:
Ole oma itsesi, paitsi, jos voit olla

yksisarvinen. Siinä tapauksessa ole
aina yksisarvinen. 2.–9.-luokkalaisille. Materiaalimaksu 13 € sisältyy
kurssin hintaan.
1103186 KEIJUNIITTY
Opistotalo
la 10.00-14.00
6.4.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Keijuniitty on elämyksellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille lapsille yhdessä
aikuisen kanssa. Haluaisitko liidellä
auringonsäteellä tai kellua hopeisella kastehelmellä? Suloisilla keijuilla
on ensimmäiset lentoharjoitukset
ja myös peikot on kutsuttu mukaan.
Pienet siivet valmistuvat ja keijuniitty
koristellaan kukkaköynnöksillä suurta
tapahtumaa varten. Ilma helisee keijujen musiikista, kun keijupöly laskeutuu. Tarvikemaksu 10 €. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
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1103180 LIMAN ANATOMIA
Opistotalo
la 10.00-15.00
23.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Emilia Jokinen
Kurssimaksu 35 €
Valmistamme ällöimmät, ihanimmat
ja oudoimmat limat. Teemme erilaisia limoja ja kokoamme limaohjeista
reseptivihkon kotikokeiluja varten.
Kurssilla valmistetut limat saa kurssin päätyttyä kotiin. Mukaan riittävästi eväitä, sillä tämän kurssin keitokset
eivät ole syötäviä. 2.–6.-luokkalaisille.
Materiaalimaksu 16 € sisältyy kurssin
hintaan.

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE

1103187 VALMENNUSKURSSI
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE
JÄSTILAPSILLE A
Opistotalo
ma-to 10.00-15.00
3.-6.6.
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Jos olisi mahdollista, olisiko sinusta
tylypahkalaiseksi? Nyt pääset kokeilemaan samoja oppiaineita, joita
velholapsetkin opiskelevat, esim.
astrologiaa, taikaeläinten hoitoa, loitsuja ja taikaliemiä. Myös jästihuispaus, alruunoiden hoito, ajatuseula
ja iseeviot-peili kuuluvat ohjelmaan.
Puettuasi taikaviitan olet valmis kohtaamaan myös velhomaailman ihmeotukset. Tämän valmennuskurssin
käytyäsi olet aina valmiina, mikäli sinulle joskus sattuisi saapumaan kirje
Tylypahkasta. Harry Potter -kirjoihin
perustuvalla 3.–6.-luokkalaisten kesäkurssilla eläydytään velhomaailmaan kuvataiteen ja ilmaisutaidon
keinoin. Materiaalimaksu 30 € sisältyy kurssihintaan.
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1103188 VALMENNUSKURSSI
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE
JÄSTILAPSILLE B
Opistotalo
ma-to 10.00-15.00
10.-13.6.
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Sisältö sama kuin edellä.
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1103170 LASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDE UOTILASSA
Sininen koulu
ma 15.00-16.30, 7.1.-1.4.
1103172 KÄSSÄÄ JA KUVISTA
LAPSILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo
to 13.45-15.30, 17.1.-28.3.

1103195 VALOKUVATAAN
Opistotalo
ke 17.00-20.00
16.1.-13.2.
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 28 €
Juuri sopiva kurssi kameran hankkineille, mutta soveltuu kertauksena
muillekin. Opitaan käyttämään oman
kameran eri toimintoja eri kuvaustilanteissa. Opiskelu tapahtuu lyhyiden teoriajaksojen ja eri kohteissa
erityyppisten kuvaustehtävien avulla.
Tutustu omaan kameraan käyttöoppaan avulla ennen ensimmäistä kertaa. Tuo mukaan oma kamera ja sen
käyttöopas. Jos sinulla on kameran
jalusta ja irrallinen salamalaite, ota
myös ne mukaan.
1103199 STUDIO- JA
MILJÖÖKUVAUS
Kellariteatteri, Opistotalo
la-su 11.00-15.00
ke 18.00-20.30
2.-13.3.
ammattivalokuvaaja Tiina Poimio
Kurssimaksu 24 €
Studio- ja miljöövalokuvauksen opetusta digikameran käytön perustaidot
osaaville. Miljöötä voi kuvata pokkarilla, mutta studioon tarvitaan digijärjestelmäkamera. Miljöökuvauksessa oma
käsisalama toivottava, muttei pakollinen. Kurssiin kuuluu teoriaa ja käytännön kuvaamista, myös ulkona säiden
salliessa. Kokoontuu la 2.3. ja su 10.3.
Kellariteatterin Studiossa (tule Urheilukadun puoleiselle alaovelle) ja keskiviikkona 13.3. Opistotalossa.

1103211 KOPTERIKAMERA
KUVAUSVÄLINEENÄ
Opistotalo
ke 18.00-21.00
su 14.00-17.00
6.-17.3.
autom.tekn.ins/ammattiopettaja
Pasi Helminen
Kurssimaksu 19 €
Alkeiskurssi kopterikameroiden hankintaan ja käyttöön. Tutustutaan tarjolla olevaan laitekantaan ja saadaan
vinkkejä mahdolliseen laitteen hankintaan. Pieniä niksejä kuvaamiseen
ja laitteiden hallintaan. Käsitellään
myös turvallisuusasiat, miten ja missä
laitteita saa käyttää. Yli 12-vuotiaille
ja aikuisille. Kokoontuu 6.3. luokassa
Opistotalossa ja 17.3. ulkona tai huonon sään sattuessa liikuntasalissa.
KATSO SIVULTA 74 KURSSI
PUHELIMELLA LUONTOKUVIA JA
VALOKUVATAIDETTA.
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1103209 KUVAA JA JULKAISE
VIDEOITA
Opistotalo
ti 17.15-20.30
5.2.-12.3.
KK Toni Poikonen
Kurssimaksu 40 €
Opi videokuvauksen ja editoimisen
perusteet ja toteuta oma videoprojekti. Tutustut erilaisiin kuvaustilainteisiin
ja -tapoihin. Koostat kuvaamastasi
materiaalista editoimalla haluamasi
kokonaisuuden, jonka jälkeen videon
voi julkaista esim. YouTubessa. Kurssilla käytetään ilmaisohjelmia. Pääset
videoinnin alkuun pelkällä kännykän
kameralla. Oma kannettava on tarpeen editoinnissa.

TEKSTIILITYÖ, OMPELU

TEKSTIILITYÖ
1104083 KÄSITYÖKAHVILA LAPPI
Lapin kunnantalo
to 13.00-16.00
31.1.-28.2.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Jokaisella kokoontumiskerralla aiheena käsityötekniikka tai työtapa, jota voi
harjoitella ja soveltaa. Kevään temoja
ovat virkkaus, kehyskudonta, koru tai
kukka neulahuovuttamalla ja pannunalunen pesukonehuovutuksella. Ideoidaan ja harrastetaan yhdessä. Oma
neule- tai virkkaustyö tms. saa olla
aina mukana. Työskentelyn lomassa
pidetään kahvi-/teetauko. Kokoontuu
31.1., 7.2., 14.2. ja 28.2.
1104086 OMIN KÄSIN MONIN
TAVOIN B
Lapin kunnantalo
ti 17.30-20.00
15.1.-12.2.
ohjaustoimen artenomi Marja Porkka
Kurssimaksu 24 €
Tehdään sisustus- ja käyttötuotteita.
Voit itse valita mieleisesi työn laajasta
mallivalikoimasta ja tehdä jokaisella
kerralla eri tuotteen tai keskittyä yhteen vaativampaan. Opettele makrameesolmeilua ja valmista esimerkiksi seinätekstiili, oviverho tai koruja.
Green Craft -kierrätyshuovasta voit
ommella vaikka tyynyn, kaitaliinan tai
kassin ja koristella tuotteet neulahuovutuksella, kirjonnalla tai kankaanpainannalla. Voit myös punoa korin
Green Craft -nauhasta. Materiaalit
ostettavissa opettajalta.
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OMPELU
KATSO SIVULTA 15 LUENTO
UUSIA ASUKOKONAISUUKSIA
OMAN VAATEKAAPPISI
AARTEISTA
1104005 OMPELEMISEN ILOA B
Raumanmeren koulu
ma 17.30-20.00
7.1.-25.3.
vaatetusalan ammatinopettaja
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 32 €
Tunnetko kipinän tehdä käsilläsi?
Etsitkö uutta harrastusta vai jatkatko
vanhaa? Varaa itsellesi aikaa toteuttaa suunnitelmiasi ompelun parissa.
Koetko erityisen haastavana esim.
kaavat, leikkuun, ompelukoneen tai
ompelutekniikat vai tarvitsetko vain
koneet ja laitteet toteuttaaksesi ideat? Saat opetusta kaikenlaisissa
vaatetuksen ja sisustustekstiilien
valmistukseen liittyvissä asioissa.
Käytämme lehtien ja kirjojen kaavoja.
Mukaan muistiinpanovälineet, ompelutarvikkeet sekä paljon intoa ja ideoita.

1104009 TUNIKOITA JOKA
LÄHTÖÖN B
Opistotalo
to 18.00-21.00
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
17.1. ja 25.-27.1.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan tunika yksinkertaisella ja helpolla kaavalla, jota voidaan
muokata oman mallin mukaan. Ompele persoonallinen tunika trikoosta ja
harjoittele saumurin käyttöä. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan omaa
työtä, keskustellaan materiaaleista ja
piirretään kaavat. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

1104010 TUNIKOITA JOKA
LÄHTÖÖN C, LAPPI
Lapin koulu
to 18.00-21.00
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
4.4. ja 12.-14.4.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan tunika yksinkertaisella ja helpolla kaavalla, jota voidaan
muokata oman mallin mukaan. Ompele persoonallinen tunika trikoosta ja
harjoittele saumurin käyttöä. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan omaa
työtä, keskustellaan materiaaleista ja
piirretään kaavat. Tarvikeluettelo kotisivulta tai toimistosta.
11040121 KAAVAT KUOSIIN C
Opistotalo
la-su 10.00-15.00
2.-3.2.
vaatetusalan artesaani
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Opetellaan piirtämään joustavan yläosan kaava omien mittojen mukaan ja
harjoitellaan kaavojen muokkaamista. Omien kaavojen mukaan valmistetaan trikoosta vaate esim. tunika,
mekko tai pusero. Tarvikeluettelo kotisivulta tai toimistosta.
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1104006 OMMELLAAN
OMIN TAVOIN, LAPPI
Lapin koulu
la-su 10.00-15.45
9.-10.3.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Tule ompelemaan ja viettämään mukavaa viikonloppua yhdessä muiden
ompelusta innostuneiden kanssa.
Voit ottaa mukaasi muokkausta vaativia vaatteita ja voimme yhdessä
miettiä ratkaisua, jotta vaatteen saisi
käyttökelpoiseksi. Viimeistele keskeneräisiä töitä tai aloita uusi ompelutyö. Saat apua ompelutekniikkaan,
kaavoitukseen tai sovitusmuutoksiin.
Kurssi sopii kaiken tasoisille ompelijoille. Tarvikeluettelo kotisivulta tai
toimistosta.

OMPELU

11040131 KEHYSKUKKARON
VALMISTUS C
Opistotalo
to 18.00-21.00
31.1.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 13 €
Opetellaan kukkaron valmistuksen
niksit: piirretään kaavat, leikataan
kankaasta, ommellaan ja kiinnitetään
kukkarokehykseen. Illan aikana ehtii
tehdä kaksi työtä. Ota mukaan puuvillakankaita (päällinen ja vuori), 2 kpl
25x50 cm pala molempia/kukkaro,
ompelulankaa, erilaisia nauhoja ja
nappeja koristeeksi. Opettaja tuo kehykset ja muut tarvikkeet, hinta noin
10 €/2 kukkaroa.
11040132 KEHYSKUKKARON
VALMISTUS D
Opistotalo
to 18.00-21.00
7.3.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 13 €
Sisältö sama kuin edellä.
11040133 NELJÄN VETOKETJUN
PUSSUKKA
Opistotalo
to 21.3.-4.4.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 19 €
Ommellaan pussukka, jossa on kolme vetoketjullista lokeroa. Voit käyttää työhön tilkkupintaa, markiisikangasta ym. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
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1104020 VYÖTÄRÖKORSETTI
Opistotalo
ma 18.00-20.30
la-su 10.00-16.30
25.-31.3.
historiallisten pukineiden valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 28 €
Ompele itsellesi paidan tai mekon
päälle puettava vyötärökorsetti omien
mittojen mukaan. Korsetilla voit luoda
ilmettä pukeutumiseesi tai korostaa
vyötäröäsi, se antaa myös tukea selälle. Korsettiin voi käyttää kierrätysmateriaaleja kuten farkkua tai muuta
tukevaa kangasta. Aloittelijoille käytössä helppo muokattava kaava. Ma
25.3. käydään aloittajien kanssa läpi
tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet
sekä suunnitellaan oma korsetti. Aiemmin korsetin tehneille uusia kaavoja. Mukaan muistiinpanovälineet.
11040201 KANSALLISPUVUN UUSI
ELÄMÄ – korjataan tai uudistetaan
Opistotalo
ke 17.30-20.45
23.1.-13.3.
historiallisten pukineiden valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 34 €
Otetaan kansallispuvut käyttöön kaapin tai vintin perältä. Korjataan vanha
puku omien mittojen mukaiseksi tai
muokataan ja tuunataan vanhoista, mahdollisesti pieneksi jääneistä
tai huonokuntoisista kansallispuvun
osista uusia vaatteita tai tuotteita.
Perehdytään lyhyesti kansallispukuperinteeseen, pukujen materiaaleihin
sekä erilaisiin malleihin. Käydään läpi
kurssilaisten pukuja ja materiaaleja
ja suunnitellaan työ niiden mukaan.
Ompelun perustaidot hallitseville.

1104025 PERINNELELUT
Opistotalo
ke 17.00-20.15
pe 16.30-20.45
la-su 10.00-16.30
5.-10.4.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 31 €
Opit valmistamaan aidon pyörillä
olevan, vedettävän antiikkinallen tai
perinnelelun mohairkankaasta: kissa, kettu, koira tai kani. Työ ommellaan käsin. Pahvinivelet saavat lelut
liikuttamaan kaikkia jäseniä ja käsin
puhalletut lasisilmät saavat lelut elämään. Täytemateriaalina käytetään
ekokuitua. Opettajalta voi ostaa materiaalia. Materiaaleista eri maksu,
alkaen 35€/hahmo.
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OMPELU

1104024 NUKKEKURSSI B
Opistotalo
pe 17.00-20.15
la-su 10.00-16.30
1.-17.3.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 41 €
Tutustu antiikkinukkien ihmeelliseen
maailmaan ja tee ikioma nukke.
Voit valmistaa perinteisin menetelmin Martta-nuken, Heubach-tehtaan
luonnenuken tai leikittävän Sveitsin
nuken. Opit hiomaan, pohjustamaan
ja maalaamaan nuken kasvot. Vartalo ommellaan kankaasta ja täytetään
tiiviiksi. Saat paljon tietoa nukkien
historiasta ja eri aikakausien vaatetuksesta. Materiaaleista ja työvälineiden käytöstä 23 € maksu. Nukkepaketit alkaen 26 €. Kokoontumiset
1.-3.3. ja 15.-17.3. Ilmoittautuminen
22.2. mennessä materiaalitilausten
vuoksi. Kurssilaisille lähetetään tietoa kurssista ja materiaaleista. Lisätietoja www.nukkekamari.fi

KUDONTA, KIRJONTA

KUDONTA

KIRJONTA

1104043 KEHYSKUDONTA
Opistotalo
ke 10.00-12.30
16.1.-6.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan kudontakehyksellä pieni
seinätekstiili/miniryijy sekatekniikalla
yhdistellen kuvakudostekniikkaa ja
ryijysolmuja. Miniryijyyn voit käyttää
kaikenlaisia jämälankoja (neule- ja
virkkauslangat, matonkuteet). Yhdistelemällä erilaisia materiaaleja ja eri
paksuisia lankoja saat upeita ja eläviä
pintoja töihisi.

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

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1104041 KUDONTA B, KODISJOKI
Kodisjoen kudontatupa
ke 18.15-20.45, 9.1.-3.4.
1104042 KUDONTA C, LAPPI
Lapin kunnantalo
ma 18.00-20.30, 14.1.-25.3.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1104051 KIRJONTA
Vanha opisto
to 10.00-12.30, 17.1.-28.3.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

NAHKATYÖ

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

1104069 NAHKALAUKKU B
Opistotalo
pe 17.00-21.00
la 12.00-17.00
su 11.00-17.00
1.-3.3.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan nahkalaukku käsin ompelemalla joko valmiita tai itse suunniteltuja kaavoja käyttäen. Voi tulla tekemään valmiiksi edellisiltä kursseilta
kesken jääneet työt. Perehdytään
nahan ominaisuuksiin ja perustyötapoihin. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Työkaluja saa lainaksi 3 euron
korvausta vastaan. Materiaalikustannukset alkaen noin 30 €.

1104061 TILKKUTYÖT B
Opistotalo
ti 17.30-20.00, 8.1.-26.3.
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TILKKUTYÖ, NAHKATYÖ

TILKKUTYÖ

LANKATYÖ

LANKATYÖ
1104072 KÄPYILY ELI FRIVOLITEE
Opistotalo
ti 17.45-20.15
15.1.-26.3.
Marjatta Paasikivi
Kurssimaksu 32 €
Opetellaan frivoliteen eli käpypitsin tekoa aivan alkeista kävyillä, neulalla ja
virkkuukoukulla. Voit valmistaa koruja
(esim. korvakorut), hattuja, liinoja tai
vaikkapa morsiuskruunun. Mukaan
tarvitset 2 käpyä ja tiukkakierteistä
puuvillalankaa (koukkusuositus 1,52,5 mm). Tarvikkeita voi ostaa myös
opettajalta.
1104075 KNITTING CAFE
Opistotalo
ti 17.30-20.45
8.1.-12.2.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Knitting café is a wonderful place to
gather, learn, hang out and knit a pair
of socks. At the knitting café we start
from the casting on loops and knitting
stockinette stitches. Knitting is done
step by step and during the knitting
café gatherings you are supposed to
knit basic wool socks. We implement
the pair simultaneously, so you should
have extra needles with you (you can
use for example smaller needles or
grill sticks). Equiment and materials:
Thread: Novita 7 veljestä. Doublepointed needles: Novita 3 - 3,5 mm
or size needed to obtain gauge.
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1104077 RUHNU-SUKKA
Opistotalo
to 17.30-20.45
24.1.-14.3.
Aet Abel
Kurssimaksu 28 €
Kauniit tummansinisestä ja valkoisesta langasta neulotut sukat, joissa kuva
muodostuu tavalla, joka on nimeltään
”roosimine”. Tätä tapaa ei käytetä
missään muualla maailmassa kuin
Virossa. Kurssilla opimme luomaan
kaksivärisen alun, jonka nimi on ”loodus”. Opimme roosimist ja neulomme
sukan kannan ja kärkikavennuksen,
siten kuin se on tehty alkuperäisesti
Ruhnun saarella. Tarvitset puikot 1,75
mm ja 2 mm. Langan vahvuus enintään 50g/210m. Lankasuositus: Filcolana Arwetta Classic 220g (100g valkoista ja 120g sinistä). Materiaaleista
lisätietoja toimistosta. www.muis.ee/
museaalview/504463
1104078 NEULOTAAN JA
HUOVUTETAAN TOSSUT A
Opistotalo
ti 17.15-20.00
15.1.-5.2.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 24 €
Neulotaan ja virkataan isoilla puikoilla tai koukulla villalangasta tossuja,
jotka pesukonehuovutetaan tiiviiksi ja
lämpöiseksi. Valmiit tossut voi koristella neulahuovuttamalla. Opettajalla
on paljon erilaisia malleja. Ota mukaan huopuvaa lankaa ja 6 -7 mm
puikot tai koukku.

1104080 TEE ITTE -käsityöillat
Vanha opisto
ke 17.00-19.30
16.1.-27.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 6 €/kerta
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 toimistosta, kotisivulta ja Facebookista.
Voit ilmoittautua ja maksaa myös paikan päällä. Kokoontuu 16.1., 30.1.,
13.2., 27.2., 13.3. ja 27.3.
1104090 KÄSITYÖRISTEILY
KYLMÄPIHLAJAN MAJAKALLE
su 19.5. klo 10.00-16.00
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 55 €
Neulo, virkkaa, tee käsitöitä majakan
juurella, rantakalliolla, merituulessa.
Lähtö klo 10.00 ja paluu mantereelle
noin klo 16.00.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 3.5.19 mennessä. Tarkempi
ohjelma lähetetään sähköpostina ilmoittautuneille.

1104088 NOVELLIKOUKKU
Kaupunginkirjasto
ke 17.00-18.45
9.1.-8.5.
AmO Terhi Laitila
Novellikoukussa neulotaan tai virkataan ja kuunnellaan novelleja. Joka
kerralla luetaan muutama novelli eri
kirjailijoilta, mutta aikaa jätetään myös
keskustelulle. Voit aloittaa tai jatkaa
omaa käsityötä tai osallistua hyväntekeväisyyteen lahjoitettavien neule- tai
virkkaustöiden tekoon. Paikan päällä
on saatavilla käsityöohjeet ja lahjoituksena annettuja lankoja. Osallistujat voivat myös itse tuoda mukanaan
omaa villalankaa. Hyväntekeväisyyskäsitöistä kertomassa ja opastamassa vs. käsityönopettaja Terhi Laitila.
Hyväntekeväisyyskäsityöstä tietoa
myöhemmin. Novellikoukut 9.1., 6.2.,
6.3., 10.4. ja 8.5. Vapaa pääsy.
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1104074 SILMUKASTA
SILMUKKAAN
Opistotalo
to 11.00-13.30, 10.1.-4.4.
1104076 VIRKATAAN JA
NEULOTAAN VAIKKA MITÄ
Opistotalo
to 17.30-20.00, 10.1.-4.4.
1103172 KÄSSÄÄ JA KUVISTA
LAPSILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo
to 13.45-15.30, 17.1.-28.3.
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LANKATYÖ

11040781 NEULOTAAN JA
HUOVUTETAAN TOSSUT B
Opistotalo
to 10.00-12.30
7.-28.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.

PITSINNYPLÄYS

PITSINNYPLÄYS
1104097 NYPLÄYSPÄIVÄ A
Vanha opisto
la 13.00-16.00
26.1.
Kurssimaksu 6 €
Tervetuloa nypläyspäivään. Onko pitsin aloittamisessa tai jatkamisessa
haasteita? Tule kysymään neuvoa
ja saamaan apua nypläysasioissa tai
viettämään aikaa nypläyksen merkeissä. Poikkea tai tule pidemmäksi
aikaa. Paikalla ovat nypläyksen opettajat Aila Rismala ja Taina Uitto.
1104098 NYPLÄYSPÄIVÄ B
Vanha opisto
la 13.00-16.00
16.3.
Kurssimaksu 6 €
Sisältö sama kuin edellä.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1104091 PITSINNYPLÄYS A
Opistotalo
ma 18.00-20.30, 7.1.-1.4.
1104092 PITSINNYPLÄYS B
Vanha opisto
ke 10.00-12.30, 9.1.-3.4.
1104094 PITSINNYPLÄYS D
Lapin kunnantalo
ke 18.00-20.30, 9.1.-3.4.
1104095 PITSINNYPLÄYS E
Unajan koulu
to 17.30-20.00, 10.1.-4.4.
1104096 PITSINNYPLÄYS F
Syvärauman koulu
to 17.30-20.00, 10.1.-4.4.

Huovutuskurssien materiaaleja
saa ostaa opettajalta.
1104132 MAANANTAIHUOVUTUS B
Opistotalo
ma 17.15-20.30
14.1.-11.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 37 €
Tutustutaan huovutuksen perustekniikoihin märkä- ja neulahuovutukseen sekä erilaisiin huovutusvilloihin ja nunotekniikaan. Valmistetaan
liinoja, tyynyjä tai muita pieniä kodin sisustustekstiilejä yhdistämällä
neulahuopalevyä ja huovutusvillaa
tai huovutusvillaa ja puuvillaharsoa.
Huovutetaan hattuja, tossuja, kintaita
tai laukkuja ja opitaan kolmiulotteisen
työn valmistaminen kaavan avulla.
Jokaisella kokoontumiskerralla on
15-30 min. teoriaosuus, jossa opitaan
eri huovutusmateriaaleista ja -tekniikoista. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
1104136 MAANANTAIAAMUN
HUOVUTUS
Opistotalo
ma 10.00-13.15
14.1.-25.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 35 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104138 KOKEILEVA HUOVUTUS
Opistotalo
la-su 9.30-16.00
16.-17.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Yhdistetään huovutusvillaa ja erilaisia
kankaita esim. pitsi- ja silkkikankaita.
Samalla opitaan nunohuovutustekniikka.Voit valmistaa erilaisia käyttö- ja sisustustekstiilejä esimerkiksi
laukun tai huivin. Voit ottaa mukaan
erilaisia pitsi- ja silkkikankaita. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
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HUOVUTUS

HUOVUTUS

1104137 HUOPIKKAAT
ULKOKÄYTTÖÖN
Opistotalo
ti 16.30-15.15
pe 17.00-2015
la-su 9.30-16.00
29.1.-10.2.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 31 €
Info ja materiaalin tilaus ti 29.1. klo
16.30-17.15, läsnäolo välttämätöntä.
Valmistetaan persoonalliset huopikkaat ulkokäyttöön Jääkarhu-esihuovasta ompelemalla ja märkähuovuttamalla. Toisella kerralla leikataan
tossujen osat ja ommellaan pistoilla
tossut muotoonsa. Tossut kuvioidaan
neulahuovuttamalla. Tossujen kuvioinnissa voi käyttää karstavillaa, merinovillaa ja nunohuovutusta. Materiaalikustannukst 30-40 €/huopikkaat.
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

HUOVUTUS, VÄRJÄYS

1104139 HUIVI VILLAHARSOSTA
Opistotalo
la 9.30-16.00
su 9.30-14.30
30.-31.3.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 24 €
Opitaan merinovillan ja villaharson
yhdistäminen huovutuksessa ja nunotekniikka. Valmistetaan huivi tai
keeppi märkähuovuttamalla. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104140 HUOPAA JA HELMIÄ
KORUIKSI
Opistotalo
ti 17.30-20.45
5.-26.3.
AmO Terhi Laitila,
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 28 €
Opetellaan tekemään helppoja koruja
tai kukkia huovasta ja helmistä itselle tai asusteisiin (esim. laukkukoru).
Kahdella ensimmäisellä kerralla märkä- ja neulahuovutetaan korujen osia
tai kukkia, jotka seuraavilla kerroilla
koristellaan helmillä ja valmistetaan
valmiiksi koruiksi. Voit hyödyntää koruihin huovutustöistä jääneitä palasia,
lankoja ja muuta kierrätysmateriaalia.
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VÄRJÄYS
1104161 KANKAAN KUVIOINTIA
SIVELTIMELLÄ
Vanha opisto
pe 18.00-20.30
la 10.00-16.30
1.-2.3.
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 19 €
Maalaa puuvilla- tai puuvillasekoitekankaita, joista voit ommella vaatteita,
tyynyjä, verhoja ym. Voit koristemaalata myös kenkiä, laukkuja, farkkuja,
takkeja, hattuja jne. Kankaat voivat
olla värillisiä, vaaleasta mustaan
asti. Ota mukaan pestyjä kankaita tai
vaatteita ja asusteita. Opettaja tuo
tarvittavat värit ja välineet (materiaalimaksu käytön mukaan) sekä paljon
malli-ideoita.

Aikuinen ilmoittautuu, lapsen
tiedot kysytään myöhemmin.
1104151 OMMELLAAN
KEPPIHEVONEN
Opistotalo
ma 18.00-19.00
la-su 10.00-15.45
18.3. ja 23.-24.3.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 48 €
Ommellaan unelmien keppihevonen!
Kepparin voi suunnitella yhdessä
lapsen kanssa ja lapsi saa osallistua
myös valmistukseen. Valmistuksessa
voi hyödyntää kierrätysmateriaaleja.
Mahdollisuus valmistaa myös suitset.
Ma 18.3. klo 18-19 tietoa tarvittavista materiaaleista ja suunnitellaan
kepparia. Yhden aikuisen mukana
yksi lapsi. Kurssimaksu 24 €/hlö eli
yhteensä 48 €. Kuvia aiheesta: www.
ompeluateljeemotek.fi/keppihevonen

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1104153 PAINETAAN KANGASTA
JA VÄRJÄTÄÄN LANKAA
Opistotalo
la 10.00-13.15
2.2.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 26 €
Tutustutaan erilaisiin kankaanpainomenetelmiin ja värjätään lankaa.
Kankaanpainoa varten valmistetaan
itse leimasimia ja sabluunoita, joilla
painetaan valmiita tuotteita tai kangasta. Villasekoitelankoja värjätään
turvallisilla Kool-Aid-mehujauheilla.
Puuhavaatteet ja pienet eväät mukaan. Tarvikemaksu 10 €/lapsi.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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KÄSITÖITÄ – AIKUINEN JA LAPSI YHDESSÄ

KÄSITÖITÄ –
AIKUINEN JA
LAPSI YHDESSÄ

1104152 KUDOTAAN KASSI
Lapin kunnantalo
la-su 13.00-16.00
2.-3.2.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 38 €
Kudotaan pujottelutekniikalla oma
kangas matonkuteesta ja ommellaan
siitä pieni kassi tai pussukka. Laukkuun voi ommella esim. koristenauhaa, pitsiä, nappeja tai vetoketjun.
Aikuinen auttaa lasta onnistumaan
ja valmistamaan tuotteen, jota voi oikeasti käyttää. Aikuinen voi halutessaan valmistaa myös oman kassin.
Kurssimaksu 19 € hlö eli yhteensä 38 €.
Esimerkkikuvia: www.ompeluateljeemotek.fi/kudottukassi.

KÄSITYÖPAJA

KÄSITYÖPAJA, KETJU- JA HOPEAKORUT

Syksyllä alkanut kurssi voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1104166 KÄSITYÖPAJA
Opistotalo
ke 10.00-12.30.
9.1.-13.2. Munankuorimosaiikki
27.2.-3.4. Ekomassamuotoilu

KETJU- JA
HOPEAKORUT
1104302 KETJUKORUPUNONNAN
ALKEET B
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
26.-27.1.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan vanhalla käsityömenetelmällä punottaviin ketjukoruihin.
Korulangoista veivataan jousia, jotka
sahataan lenkeiksi. Niistä punotaan
monenlaisia ketjukoruja lattapihtejä
apuna käyttäen. Aloitetaan helposta
muinaisketjusta ja edetään haastavampiin malleihin. Metallintyöstövälineitä on käytettävissä kurssipaikalla
ja opettajalta voi ostaa erilaisia lankoja ja lukkoja. Kurssi sopii sekä miehille että naisille. Työvälinemaksu 3 €.
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1104306 KETJUKORUPUNONNAN
JATKO B
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
9.-10.2.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan monenlaisiin haastavampiin ketjumalleihin. Muunnellaan niitä
käyttämällä erilaisia kuvioituja ja värillisiä lankoja. Ketjuihin voi lisätä myös
helmiä tai riipuksia. Työvälineitä on
kurssipaikalla. Lankoja ja lukkoja voi
ostaa opettajalta tai hankkia itse alan
liikkeistä. Työvälinemaksu 3 €.
1104309 LENKKEJÄ JA HELMIÄ,
KETJUKORUPAJA B
Opistotalo
to 10.00-12.30
24.1.-4.4.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 32 €
Punotaan ketjuja vanhalla käsityömenetelmällä erilaisista langoista
hopeasta tompakkiin. Tehdään haastavampia malleja ja lisätään niihin
erilaisia helmiä sekä riipuksia. Kokeillaan myös värjättyjä valmiita lenkkejä,
jotka antavat koruille erilaisen ilmeen.
Työvälineet ovat opistolla ja opettajalta voi ostaa lankoja ja lukkoja. Kurssi
sopii sekä miehille että naisille. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Työvälinemaksu 3 €.

1104317 HOPEALUSIKASTA
KORU C
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
16.-17.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Tehdään vanhoista hopealusikoista
erilaisia koruja ja pieniä esineitä taivuttelemalla, sahaamalla, juottamalla
ja pintakäsittelemällä. Ota mukaan
omia lusikoita (mieluiten hopeaa).
Opettajalta voi ostaa hopealankaa ja
-levyä sekä korukiviä yhdistettäväksi
lusikkaosiin. Työvälinemaksu 5 € ja
materiaalimaksu käytön mukaan.

1104318 HOPEALUSIKASTA
KORU D
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
23.-24.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.
1104321 HOPEAKORUKURSSI
Opistotalo
la-su 10.00-16.30
9.-10.3.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan ensin sileä sormus ja
opitaan kultasepän perustekniikoita:
piirrottamista, sahaamista, viilaamista, juottamista, metallin pintojen käsittelyä ja korun viimeistelyä ym. Tämän
jälkeen tehdään vaativampia töitä,
kuten kivisarjan tekoa, kiven istutusta, vaativampia juotostöitä opettajan
esimerkeistä ja/tai omien suunnitelmien mukaan. Opettajalta saa ostaa
hopeaa ja jonkun verran kiviä ym.
Kurssipaikalla on tarvittavat työkalut,
myös omia työkaluja ja materiaaleja
voi ottaa mukaan. Työvälinemaksu 5
€, materiaalimaksu käytön mukaan.
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KETJU- JA HOPEAKORUT

1104312 LENKKEJÄ JA HELMIÄ,
KETJUKORUPAJA D
Opistotalo
la-su 10.00-15.45
2.-3.3.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Punotaan monenlaisista langoista
ketjuja, joihin voidaan lisätä helmiä,
kiviä ja riipuksia omien mieltymysten
mukaan. Oivallinen tilaisuus valmistaa ketjuja esim. kevään valmistujaislahjoiksi. Kurssipaikalla on työvälineitä ja opettajalta voi ostaa lankoja ja
lukkoja. Työvälinemaksu 3 €.

TEKNINEN TYÖ JA PUUTYÖ

TEKNINEN TYÖ JA
PUUTYÖ
1104353 PIENPUUTYÖ 2
Opistotalo
to 17.00-19.30
10.1.-4.4.
Petteri Syrjänen
Kurssimaksu 35 €
Harjoitellaan puuntyöstöä käsi- ja
sähkötyökaluin. Opetus tapahtuu yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Kurssilla on mahdollista työstää
myös metallia. Kurssitöitä voivat olla
mm. nukkekodit, lintulaudat, rasiat,
korut, lelut, valaisimet, kellot ym. Sopii myös aloittelijoille.

56

1104384 KEHYSRUMPUKURSSI
Opistotalo
ma 18.00-19.30
pe 18.00-21.00
la-su 9.00-15.00
11.3. ja 5.-7.4.
vanhan käsityön taitaja
Yrjö Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Rakenna itsellesi oma rumpu ja soittokapula käyttöön tai koristeeksi.
Valmistetaan kehys, leikataan rumpunahka ja nahkanauhaa, pingotetaan ja kiinnitetään märkä rumpukalvo kehykselle, valmistetaan kannus/
malletti ja harjoitellaan symbolien
maalaamista. Ma 11.3. käydään läpi
tarvikkeita ja materiaaleja ja tehdään
mahdollinen yhteistilaus. Rummun
voi valmistaa myös omista materiaaleista. Opettajalta voi ostaa materiaaleja, kustannukset 100-200 € rummun
koosta ja materiaaleista riippuen.

1104360 NAISTEN PUUTYÖ
WinNova, Satamakatu 19
ma 17.30-20.45, 7.1.-1.4.
1104362 PUUTYÖ A
WinNova, Satamakatu 19
ti 17.30-20.45, 8.1.-2.4.
1104364 PUUTYÖ B
WinNova, Satamakatu 19
ke 17.30-20.45, 9.1.-3.4.
1104366 TEKNINEN TYÖ A
Opistotalo
ti 17.30-20.45, 8.1.-2.4.

VERHOILU JA
ENTISÖINTI
PERINTEINEN JA TEOLLINEN
HUONEKALUVERHOILU
Opistotalo
verhoilijamestari (AMK)
Hannele Männistö
Perinteisten ja teollisten huonekalujen
verhoilua, tarvittaessa myös pienten
puuosien korjauksia ja pintakäsittelyä. Verhoile pikkutuoleja tai kevytrakenteisia nojatuoleja tai raheja, joissa
on kangas- tai nahkaverhoilu, joustinsidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai
haapalastu- ja meriheinäpehmustus
sekä vanupehmustus. Ensimmäisellä
opintokerralla käydään läpi muutamia
perusasioita verhoilusta.

1104397 VERHOILU C
to 8.30-11.30
31.1.-18.4.
Kurssimaksu 35 €
Alkajille suositellaan pikkutuolin tai
rahin verhoilua. Ei kokoonnu 21.2. ja
28.2.
1104398 VERHOILU D
ma-to 10.00-16.00
18.-21.2.
Kurssimaksu 34 €
Verhoilua aivan alkeista lähtien. Ota
verhoilutyö mukaasi jo ensimmäisenä
kurssipäivänä.
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1104391 HUONEKALUJEN
ENTISÖINTI JA VANHAT
MAALAUSTEKNIIKAT
Nuorten työpaja
ti 17.30-20.30, 8.1.-2.4.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.

LASITYÖ

LASITYÖ
1104281 MELKEIN KAIKKEA
LASISTA
Opistotalo
to 17.30-20.30
10.1.-4.4.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 41 €
Tule lasien upeaan ja värikkääseen
maailmaan ja kokeile eri tekniikoita
erikseen ja yhdistellen: tiffany- ja lyijylasi, lasimosaiikki, lasinsulatus ym.
Ota mukaasi muistiinpanovälineet,
piirustuspaperia, lyijykynä, sakset ja
viivain. Laseja ja tarvikkeita voi ostaa
kurssipaikalta. Lisätietoa opettajalta
puh. 050 559 0056. Ilmoittautuminen 7.1. mennessä materiaalien
hankinnan takia.
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1104286 LASITAIDETTA
PUUTARHAAN JA MUITA
SULATUKSIA B
Opistotalo
la-su 9.00-16.00
26.-27.1.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan uunisulatustekniikalla
erikokoisia sulatustöitä, jotka voi ripustaa puihin, verannalle tai kiinnittää
raudoitusverkkoon, metallipuikkoon
tai pajukeppiin ja painaa maahan.
Voit myös tehdä lautasen tai vadin, kokeilla korujen tekoa muruista
ym. Ota mukaan musta vedenpitävä
ohutkärkinen tussi (lasille), muistiinpanovälineet, lyijykynä, piirustuspaperia, sakset sekä lasityövälineet, jos
on. Laseja voi ostaa kurssipaikalta.
Työkalumaksu 6 €, sulatusmaksu työn
koon mukaan. Lisätietoa opettajalta
puh. 050 559 0056.
Ilmoittautuminen 24.1. mennessä
materiaalien hankinnan takia.

1104443 HELMIEN HURMAA –
TALVI
Opistotalo
ke 18.00-20.30
9.1.-13.2.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 28 €
Tule tekemään ihania helmitöitä:
kaulakoruja, rannekoruja, korviksia
ja koristekukkia. Voit käyttää helmiä
makusi ja taitosi mukaan, sekä hyödyntää vanhojen korujen materiaalia.
Samalla opit helmitöiden perusteita ja
monenlaisia niksejä. Työvälineitä voi
lainata ja tarvikkeita voi ostaa myös
opettajalta.
1104444 HELMIEN HURMAA –
KEVÄT
Opistotalo
ke 18.00-20.30
27.2.-3.4.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 28 €
Tehdään helmistä ihania koruja ja
pääsiäiskoristeita. Pääsiäiseksi voit
valmistaa helmimunia, pupuja ja tipuja. Voit käyttää helmiä makusi ja taitosi mukaan sekä hyödyntää vanhojen korujen materiaalia. Samalla opit
helmitöiden perusteita ja monenlaisia
niksejä. Työvälineitä voi lainata ja tarvikkeita ostaa myös opettajalta.

1104447 SLIME – limaa B
Opistotalo
la 10.00-12.00
19.1.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 11 €
Sisältö sama kuin edellä.
1104450 KAHVIPUSSIN
UUSIOKÄYTTÖÄ C
Opistotalo
su 10.00-14.00
20.1.-31.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Opetellaan valmistamaan kahvipusseista erilaisia käyttöesineitä esim.
ostoslaukku, iltalaukku, pannunalusia, foliovuoanpäällisiä, kulhoja,
himmeli tai koruja. Tekniikat: ruutupunonta, vinopunonta, suorapunonta,
vahvennettu hakaketju, 3D origami
ja erilaiset taittelut pannunalusiin.
Opettaja on tehnyt kirjat Kahvipussin
uusi ulottuvuus ja Kahvipussin toinen
ulottuvuus. Kokoontumiskerrat: 20.1.,
10.2., 10.3. ja 31.3.
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1104445 SLIME – limaa A
Opistotalo
pe 17.00-19.00
18.1.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 11 €
Aikuinen ja lapsi opettelevat yhdessä
valmistamaan limaa kotikonstein turvallisista raaka-aineista. Kurssin päätteeksi jokainen saa tekemänsä limat
kotiin, varaa niille 3 rasiaa. Puuhavaatteet päälle, sisäkengät tai tossut
mukaan. Tarvikemaksu 5 € sisältyy
kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.

TAITOKURSSIT

1104451 KAHVIPUSSIN
UUSIOKÄYTTÖÄ D
Opistotalo
su 15.00-19.00
20.1.-31.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontumiskerrat: 20.1., 10.2., 10.3. ja 31.3.
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1104458 KORUJA EMALOIMALLA
Nuorten työpaja
pe 18.00-21.15
la 10.00-15.00
8.-9.2.
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 29 €
Tule tekemään yksilöllisiä koruja emaloimalla, vanhalla tekniikalla, jossa
lasijauhe sulatetaan kuparin pintaan
emalointiuunissa. Emaloidut osat
kootaan koruiksi käyttämällä metallilankaa, korunauhaa, ketjua, helmiä ja
muita korunosia. Ota mukaan korutyövälineet ja tarvikkeet, jos on, mutta
voit hankkia kaikki tarvikkeet myös
kurssilla ja lainata työvälineitä. Materiaalit 10 € sisältyvät kurssihintaan.

1104466 PIENIÄ MOSAIIKKITÖITÄ
Opistotalo
pe 18.00-21.00
la 10.00-14.30
8.-9.3. ja 15.3.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 24 €
Mosaiikkitekniikoilla voi uudistaa vanhoja pintoja tai tehdä näyttäviä koristeita sisä- tai ulkotiloihin. Opetellaan
suora menetelmä, suora menetelmä
verkolle, epäsuora menetelmä paperille ja töiden saumaus. Kurssilla voi
päällystää esim. ruukkuja, pannunalusia ja pihakoristeita. Materiaalina
käytetään esimerkiksi kaakelilaattoja, lasimosaiikkia ja mosaiikkilaattoja.
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta. Opettajalta voi ostaa materiaaleja.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1104470 MUNANKUORIMOSAIIKKI
Opistotalo
to 17.30-20.45
14.-21.3.
Seija Paavola
Kurssimaksu 19 €
Tule kokeilemaan monien mahdollisuuksien munankuorimosaiikkia!
Tehdään koruja, kortteja ja tauluja,
koristellaan rasioita ja kehyksiä. Tekotavat vaihtelevat helposta vähän
vaativampaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin aiheeseen perehtyneille. Tarvikeluettelo kotisivulta
ja toimistosta.
1104474 PIENIÄ BETONITÖITÄ
Opistotalo
pe 17.00-18.30
la 9.00-14.00
30.3. ja 5.4.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 24 €
Valetaan esimerkiksi pieniä betonilaattoja, ruukkuja, kynttilänjalkoja, kurpitsoja ja koristeita. Muotteina
käytetään valmiita muoviastioita tai
tehdään muotit itse. Töihin on mahdollista yhdistää mosaiikkipintaa. Materiaalina käytetään hienoa rakennusbetonia ja erilaisia mosaiikkilaattoja ja
kaakelin paloja. Kurssilla työskennellään osittain ulkona. La 30.3. tehdään
muotteja ja valetaan työt. Pe 5.4. irroitetaan muotit ja viimeistellään työt
esim. maalamalla. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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1104462 KEVÄISIÄ RISUTÖITÄ
Opistotalo
ke 17.45-20.45
6.3.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan koivunrisutöiden tekemiseen ja opetellaan helppoja tekniikoita, joilla pääsee risutöiden alkuun.
Tehdään erilaisia töitä esim. seinäkoristeita ja veistoksia kotiin ja puutarhaan. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
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Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille
suunnattuja kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa
aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa
tai ulkomailla. Kielitutkintoihin voi osallistua kuka tahansa riippumatta siitä,
miten ja missä on kielitaitonsa hankkinut. Suomen kielen testit on tarkoitettu
maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille.
Kaikki muut kielitestit soveltuvat niille,
joiden äidinkieli on joko suomi tai ruotsi. Testiin osallistuja tutustuu etukäteen 6-portaiseen taitotasoasteikkoon
(on Opetushallituksen internet-sivuilta)
ja arvioi sanallisten kuvausten avulla,
millä tasolla hänen kielitaitonsa on.
Perustason testi soveltuu taitotasoasteikon tasoille 1–2. Se sopii kielenoppimisen alkuvaiheessa oleville
aikuisille, esimerkiksi perus-, kansatai oppikoulun oppimäärän suorittaneille. Tutkintomaksu 100 €.

Kaikissa testeissä on neljä osakoetta.
Tutkintotodistukseen tulee kielitaidon
yleistasoarvio numeroina ja sen lisäksi tasoarviot kaikista kielitaidon osaalueista. Kielitaitoa kuvataan myös
sanallisesti. Lisätietoa saa Opetushallituksen internet-sivuilta osoitteesta www.oph.fi/kielitutkinnot/
Tutkinnot ovat lauantaisin entisessä Hj. Nortamon peruskoulussa,
Nummenvahe 5. Suomen kielen
tutkinnot klo 9.30–14.00 ja muut
kielet klo 10.00–14.00 Ilmoittautuminen vain sähköisesti www.
opistopalvelut.fi/rauma Jos et voi
osallistua, peru paikkasi. Perumatta jättämisestä perimme 50 €.
Kevät 2019
23.3. englanti, italia (perus- ja keskitaso), ilmoittautuminen 1.–28.2.2019
6.4. suomi (perus- ja keskitaso),
ilmoittautuminen 1.–28.2.2019
13.4. ranska, ruotsi (perus- ja keskitaso), ilmoittautuminen 1.–28.2.2019
18.5. suomi (keskitaso), ilmoittautuminen 15.–30.4.2019

Keskitason testi on kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 3–4. Se sopii
esimerkiksi lukion oppimäärän suorittaneille tai muuten pidemmälle edistyneille aikuisille. Tutkintomaksu 123 €.

Elokuu 2019
31.8. suomi (keskitaso),
ilmoittautuminen 3.–14.6.2019

Ylimmän tason testiä ei ole mahdollista suorittaa Raumalla.

KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET OVAT KOKO
LUKUVUODEN OPINTOOPPAASSA.
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SUOMI

1200050 KIELTÄ KAHVILASSA
Wanhan Rauman KaffeBar
ti 18.00–19.30
Tule jutustelemaan vierasta kieltä kahvi/teekupposen ääressä tiistai-iltaisin
Wanhan Rauman KaffeBariin, Kuninkaankatu 27. Kokoontumiset kerran
kuussa joko syntyperäisen tai suomalaisen kielten opettajan johdolla.
Kokoontuu:
15.1. ruotsiksi
12.2. venäjäksi
26.3. ilmoitetaan myöhemmin.
Ei ennakkoilmoittautumista.
Vapaa pääsy.

SUOMI
1201004 SUOMEA SUOMEKSI 1D
– FINNISH IN FINNISH 1D
Opistotalo
to 17-18.30
17.1.-25.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Alkeiskurssilla keskitytään sanaston,
ääntämisen ja kommunikaation harjoitteluun. Aiheina on mm. tervehdykset, itsestä kertominen, numerot,
perhe ja asuminen. Opetuskielenä on
suomi. Oppikirjana Suomen mestari
1 (oma sanakirja hyvä olla). Kurssin
tavoitetaso on A1. Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurssin alussa.
Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
You will learn pronunciation, vocabulary 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
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Suomen mestari 1. You also need a
dictionary. Please enroll during the
first lessons directly to the teacher.
1201005 SUOMEA SUOMEKSI 1E
– FINNISH IN FINNISH 1E
Opistotalo
ma 17-18.30
14.1.-25.3.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Tavoitetaitotaso A1. See the course 1D.
Please enroll during the first lessons directly to the teacher.
1201022 SUOMEA SUOMEKSI 2A
– FINNISH IN FINNISH 2A
Opistotalo
ma 17.00-18.30
14.1.-8.4.
FM Sirkku Niemi
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 1 -kurssille, mutta sopii myös aivan alkeisiin
tutustuneille. Opit lisää ääntämistä,
sanastoa ja kielioppia. Opetuskielenä
on suomi. Oppikirjana Suomen mestari 1 kappaleesta 3 (oma sanakirja on
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso on
A1. Ilmoittaudu suoraan opettajalle
kurssin alussa. Opetushallituksen
tukema, kurssimaksu alennettu.
You will learn more pronunciation,
vocabulary and basic grammar while
getting to know Finnish culture and
habits. Topics are e.g. introducing
oneself, family and living. Teaching in
Finnish. Study material Suomen mestari 1 from chapter 3. You also need
a dictionary. A1. Please enroll during the first lessons directly to the
teacher.

SUOMI
1201023 SUOMEA SUOMEKSI 2B
– FINNISH IN FINNISH 2B
Opistotalo
ma 18.45-20.15
14.1.-8.4.
FM Sirkku Niemi
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Tavoitetaitotaso A1. See the course 2A.
Please enroll during the first lessons directly to the teacher.
1201041 SUOMEA SUOMEKSI 4
Opistotalo
to 18.45-20.15
17.1.-25.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 3 -kurssille, mutta sopii myös sinulle, joka tun-

net jo suomen kielen perussanastoa
ja -rakenteita. Opit lisää ääntämistä,
sanastoa, kielioppia ja keskustelutilanteita. Kurssin opetuskieli on suomi. Oppikirjana on Suomen mestari
1 kappaleesta 8 (oma sanakirja on
hyvä olla). Kurssin tavoitetaso on A1A2. Ilmoittaudu suoraan opettajalle
kurssin alussa. Opetushalllituksen
tukema, kurssimaksu alennettu.
You will learn more pronunciation,
vocabulary and basic grammar while
getting to know Finnish culture and
habits. Teaching in Finnish. Study material Suomen mestari 1 from chapter
8. You also need a dictionary. Please
enroll during the first lessons directly to the teacher.
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1201052 SUOMEN
JATKOKURSSI 2
Opistotalo
ti 17.00-18.30
15.1.-9.4.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Jatkoa syksyllä alkaneelle kurssille.
Osaat jo perusasioita suomen kielestä. Kurssilla panostetaan puhumiseen. Opit lisää ääntämistä, sanastoa ja kielioppia. Opetuskielenä on
suomi. Oppikirjana Suomen mestari
2 kappaleesta 5 (oma sanakirja on
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso
on A2.1. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
1201071 PUHUMME SUOMEA
Opistotalo
ti 18.45-20.15
to 17.00-18.30
15.1.-28.2.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Jos olet ottanut haltuun suomen kielen perusasiat, mutta puhumiseen
kaipaat tukea, tervetuloa kurssille.
Mietimme esimerkiksi eroja puheessa virallisissa tilanteissa ja arkipuheessa sekä kuuntelemme uutiskieltä. Mukaan tarvitset kynän, paperin,
sanakirjan ja innostuneen asenteen.
Kokoonnumme kaksi kertaa viikossa.
Kurssin tavoitetaitotaso on A2-B1.
Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
KATSO SIVULTA 19 LUENTO
NÄKÖKULMIA RAUMAN
KIELESTÄ
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1201102 SUOMEA
EDISTYNEILLE 2
Opistotalo
la 10.00-12.30
19.1.-9.3.
FM Ella Saarinen
Kurssimaksu 24 €
Jatkamme syksyllä 2018 alkanutta
edistyneen suomen kurssia. Keskitymme varsinkin kirjallisen suomen
parantamiseen ja harjoittelemme lauseiden yhdistämistä, sidostamista ja
lyhentämistä. Jokaisella tapaamiskerralla on oma kielioppiasia sekä kirjallisia ja/tai suullisia harjoituksia. Aihepiireinä suomalainen yhteiskunta ja
työelämä. Ei oppikirjaa. B2. Kokoontumiset 19.1., 26.1., 9.2., 2.3. ja 9.3.

KAHVILA TOVI
Opistotalossa,
Aittakarinkatu 10
Avoinna opetusviikkojen aikana
ma – to klo 16.00 –20.00.
Poikkea kahville, teelle ja
herkuttelemaan. Vitriineissä
myytävänä taidetta ja käsitöitä.
Kahvilanhoitaja Ulla Ruohonen

1201304 LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KURSSI
Opistotalo
FM Pauliina Ukkonen
Opiskellaan suomen kielen äänteitä
ja kirjaimia. Lisäksi opetellaan sanastoa, numeroita ja helppoja arkielämän
sanontoja, samalla opitaan suomen
kielen ääntämistä ja uusia sanoja.
Opitaan asioita myös toiminnallisuuden kautta ja tehdään vierailuja. Rauhallisesti etenevä luku- ja kirjoitustaidon alkeiskurssi. Oppikirjana Moi!
Sopii opiskelijoille, joilla kokopäiväinen opiskelu ei elämäntilanteen tai
muun syyn vuoksi ole paras vaihtoehto tai jotka tarvitsevat paljon aikaa
luku- ja kirjoitustaidon perusteiden
omaksumiseen.
Kurssi on ilmainen heille, joille kurssi sisältyy kotoutumissuunnitelmaan.
Kurssimaksu on 180 € heille, joilla
ei ole kotoutumiskoulutuksen tukea.
Mukaan voi tulla, vaikka kurssi on jo
alkanut. Tarkemmat kurssiajat Pauliina Ukkonen puh. 044 793 4437.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

RUOTSI
1202201 KERTAA JA
KOHENNA RUOTSIA
Opistotalo
ti 17.00-18.30
15.1.-26.3.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 26 €
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen
rakenteita, kohennetaan keskustelutaitoja ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssi sopii aikaisemmin ruotsia
opiskelleille tai perustiedot omaaville.
Opettajan materiaali. A2-B1
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1202102 LÄTT PRAT
PÅ SVENSKA
Opistotalo
to 11.30-13.00, 10.1.-4.4.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1203001 ENGLANNIN STARTTI
Opistotalo
ma 17.30-19.00
14.1.-8.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 26 €
Rauhalliseen tahtiin etenevä kurssi aivan vasta-alkajille. Tavoitteena on oppia selviytymään englanniksi arkielämän tilanteissa, kertomaan itsestään
ja lähipiiristään. Opitaan ääntämisen
perusteet ja keskeistä sanastoa. Oppikirjana Everyday English Starter. A1
1203042 ENGLANTI, PERUS 4
Opistotalo
ke 9.30-11.00
16.1.-10.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 26 €
Sopii opistossa 3 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirjana Everyday English 3. Teemme runsaasti puhe- ja
kirjoitusharjoituksia rennossa ilmapiirissä. A1-A2
1203065 LIVING ENGLISH 2
Vanha opisto
ti-to 9.30-14.00
14.-16.5.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Elvytä ja syvennä englannin kielen taitojasi mukavassa ja rennossa
tunnelmassa mini-intensiivikurssilla.
Puhutaan, hengitetään ja syödään
englannin kieltä käyttäen! Opitaan
pärjäämään jokapäiväisissä käytännön tilanteissa. Pohjatiedoiksi sopivat
aktiiviset perus- tai keskikoulun tai lu-
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kion lyhyen englannin tiedot. Opetus
englanniksi, mutta opettaja puhuu
myös suomea. Lounas kaupungilla
omalla kustannuksella. A2-B1
In this 3-day, mini-intensive course we
will rehearse practical situations and
vocabulary that you need in everyday
life – whether you are travelling, moving to a new country etc. or simply
wish to activate your spoken English
in a relaxed and positive, supportive
environment. Bring your own packed
lunch! A2-B1
1203300 SUNNUNTAI-ILLAN
LUKUPIIRI
Vanha opisto
su 18.00-19.30
3.2.-31.3.
FM Anu Alopaeus
Kurssimaksu 24 €
Sukellamme ensimmäisessä lukupiirissä Jane Austenin klassikkoromaanin Pride and Prejudice maailmaan.
Luemme kirjan sen alkuperäiskielellä ja keskustelemme siitä suomeksi. Aloituskerralla 3.2. tutustumme
kurssin sisältöön ja sovimme ensimmäisen luettavan alueen. Kurssi
päättyy pitkään viikonloppuun kirjan
maisemissa Englannissa. Matka on
omakustanteinen. Kurssille osallistuminen ei edellytä matkalle mukaan
tuloa, mutta matkalle voi osallistua
myös ilman lukupiiriin osallistumista.
Kaikki kiinnostuneet ovat siis tervetulleita! Kurssi edellyttää hyvää englannin kielen taitoa. Tule mukaan kehittämään ja ylläpitämään englannin
luetun ymmärtämistä sunnuntai-illan
iloksi teekupposen ääressä! Kokoontumiset 3.2., 10.2., 24.2., 3.3., 10.3.,
17.3., 24.3. ja 31.3.

12033001 MATKA PRIDE AND
PREJUDICE -KIRJAN MAISEMIIN
Pitkä viikonloppu huhtikuun 2019
loppupuolella Lontooseen ja Bathin
maisemiin. Tutustumme matkalla kirjailija Jane Austenin ja hänen klassikkoteoksensa maisemiin. Omakustanteinen, sitovat ilmoittautumiset 28.2.
mennessä opiston toimistoon. Yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin.
Matkalle voi osallistua myös ilman
sunnuntai-illan lukupiiriin 1203300
osallistumista.

1203071 PAT & POLLY,
FIVE YEARS ON
Pyynpään koulu
ke 17.30-19.00, 9.1.-3.4.

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

1203083 JUTELLAAN
ENGLANNIKSI
Kaupunginkirjasto
to 11.30-13.00, 10.1.-4.4.

1203012 STEPS INTO ENGLISH 1
Vanha opisto
ma 15.00-16.30, 7.1.-1.4.

1203085 REFRESH YOUR
ENGLISH WITH BEVERLEY
Vanha opisto
ma 18.30-20.00, 7.1.-1.4.

1203021 ENGLANTI, PERUS 2
Opistotalo
to 10.00-11.30, 10.1.-4.4.
1203031 ENGLANTI, PERUS 3
Opistotalo
ma 19.10-20.40, 7.1.-1.4.

1203081 ENGLANNIN KERTAUS
JA TÄYDENNYS 1
Opistotalo
ma 17.30-19.00, 7.1.-1.4.

ENGLANTI

1203082 ENGLANNIN KERTAUS
JA TÄYDENNYS 2
Kaupunginkirjasto
ti 9.45-11.15, 8.1.-2.4.

1203101 SENIOR WEDNESDAY
CLUB
Opistotalo
ke 10.00-11.30, 9.1.-3.4.
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1204102 DEUTSCH MACHT
SPASS!
Opistotalo
ma 17.30-19.00
14.1.-1.4.
Anna Hupe
Kurssimaksu 26 €
Herzlich willkommen zur Quatschgruppe! Hier können Sie in einer ausgelassenen Atmosphäre und Gesellschaft plaudern und diskutieren! Es
werden aktuelle und zeitlose Themen
besprochen, mal ein Spielchen gespielt und auch viel gelacht! Hauptsache, jeder kommt mal zu Wort. Grammatikalisch korrekte Sätze spielen
hier eine kleinere Rolle. Tervetuloa turisemaan ajankohtaisuuksista ja ajattomuuksista, aktivoimaan ja laajentamaan sanavarastoasi ja puhumaan
saksaa! Leppoisassa ilmapiirissä eivät kielioppivirheet haittaa! B1-B2

1205111 A CHAQUE JOUR SON
HISTOIRE
Opistotalo
ma 17.00-18.30
14.1.-1.4.
Oksana Pasquier
Kurssimaksu 26 €
Cet automne nous vous attendons
nombreux pour des moments conviviaux à l’atelier ”À chaque jour son
histoire”. Vous pouvez échanger des
idées et exposer votre point de vue
sur le sujet choisi. Ne ratez pas cette
occasion de faire des rencontres et
surtout d’enrichir vos connaissances.
À très bientôt ! B1-B2

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1204041 SAKSA 4
Nanun koulu
ke 18.30-20.00, 9.1.-3.4.
1204051 JUTELLAAN SAKSAKSI
Opistotalo
to 9.30-11.00, 10.1.-4.4.
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Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1205031 RANSKA 3
Opistotalo
ti 16.30-18.00, 8.1.-2.4.
1205101 FRANÇAIS ACTIF EN
GROUPE
Opistotalo
ke 17.30-19.00, 9.1.-3.4.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1206001 VENÄJÄN ALKEET
Opistotalo
ma 17.30-19.00, 7.1.-1.4.
1206041 VENÄJÄ 4
Pyynpään koulu
ma 19.10-20.40, 7.1.-1.4.

ESPANJA
1207004 ESPANJA 1D
Opistotalo
to 17.30-19.00
17.1.-11.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 26 €
Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Oppikirjana Buenas Migas 1 alusta.
Kirjan aiheet ovat aikuisopiskelijaa
kiinnostavia. Kirja kattaa yleisimmät
matkailutilanteet, kuten perustietojen
kertominen itsestä, majoittuminen,
ruokailu, ostokset, tien kysyminen ja
lääkärissä asiointi. A1
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.

1207003 ESPANJA 1C
Kaupunginkirjasto
to 13.30-15.00, 10.1.-4.4.
1207021 ESPANJA 2
Opistotalo
ti 16.15-17.45, 8.1.-2.4.
1207041 ESPANJA 4
Opistotalo
ti 14.30-16.00, 8.1.-2.4.

VENÄJÄ, ESPANJA, ITALIA

VENÄJÄ

1207002 ESPANJA 1B
Opistotalo
ke 19.10-20.40, 9.1.-3.4.

1207051 ESPANJA 5
Opistotalo
ma 18.30-20.00, 7.1.-1.4.
1207061 ESPANJA 6
Kaupunginkirjasto
ti 13.30-15.00, 8.1.-2.4.
1207081 MÁS ESPAÑOL
Kaupunginkirjasto
ti 11.30-13.00, 8.1.-2.4.

ITALIA
Syksyllä alkanut kurssi, voit tulla
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla tietää kevään
kurssimaksun.
1208031 ITALIA 3
Vanha opisto
ti 16.00-17.30, 8.1.-2.4.

1207001 ESPANJA 1A
Opistotalo
ma 16.30-18.00, 7.1.-1.4.
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1298141 KREIKAN ALKEISJATKO
Opistotalo
ke 17.30-19.00
16.1.-10.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 26 €
Jatkamme kreikan opintojamme kertaamalla viime keväänä oppimiamme alkeita sekä opettelemalla uutta
omaan tahtiimme. Mukaan voivat
tulla kaikki vasta kreikan aakkosiin
tutustuneet. Oppimateriaalina opettajan omat monisteet sekä Taksidi stin
Ellada 1. A1-A2
1298152 JAPANIN KIELTÄ JA
KULTTUURIA 2
Opistotalo
ma 17.30-19.00
14.1.-1.4.
Hanae Mikkola
Kurssimaksu 26 €
Konnichiwa! Jatkoa syksyllä alkaneelle kurssille. Tutustumme japanin
kieleen ja kulttuuriin Michi - tie japanin
kieleen -kirjan avulla. Käymme läpi
mm. peruskielioppia, arkipäivän fraaseja sekä kirjoitusjärjestelmää. Opetus japaniksi ja apukielenä suomi. A1

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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1298171 KIINAN ALKEITA –
BASIC CHINESE
Opistotalo
to 18.30-20.00
17.1.-28.3.
Tan Yu
Kurssimaksu 26 €
Tule opiskelemaan tervehdyksiä, numeroita ja arkipäivän sanontoja mandariinikiinaksi. Opetus englanniksi.
Come to study everyday expressions,
greetings and numbers in Mandarin
Chinese. Teaching in English. A1
1298191 NORJAN KIELEN
ALKEITA MATKAILIJOILLE
Opistotalo
ma ja ke 17.30-19.45
10.-29.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 24 €
Kurssi sopii kaikille Norjan matkailusta kiinnostuneille. Opitaan kielen
perusteita ja matkailuun sopivaa sanastoa sekä hyödyllisiä ilmaisuja ja
fraaseja. Paljon suullista harjoittelua.
Opettajan materiaali. Kokoontumiset
ke 10.4., ma 15.4., ke 24.4. ja ma
29.4. A1
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1298121 VIRON JATKOKURSSI
Opistotalo
ma 18.30-20.00, 7.1.-1.4.
1298122 VIRON KESKUSTELU
Opistotalo
ma 16.45-18.15, 7.1.-1.4.

3401006 TABLETTI TUTUKSI A,
Android
Opistotalo
ti 17.00-19.30
5.-12.2.
tietojenkäsittelyn opettaja
Jarno Oranen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan omaan Android-käyttöjärjestelmän tablettiin. Käydään läpi
tabletin eri perustoimintoja opettajan
ohjauksella. Etsitään myös vastauksia opiskelijoiden kysymyksiin tabletin käytöstä. Jokaisella osallistujalla
tulee olla mukana oma Android-käyttöjärjestelmän tabletti.

3401008 TABLETTI TUTUKSI B,
iPad
Opistotalo
ti 17.00-19.30
12.-19.3.
tietojenkäsittelyn opettaja
Jarno Oranen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan omaan iPadiin. Käydään
läpi tabletin eri perustoimintoja opettajan ohjauksella. Etsitään myös vastauksia opiskelijoiden kysymyksiin
tabletin käytöstä. Jokaisella osallistujalla tulee olla mukana oma iPad.
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DIGITAIDOT
HALTUUN -PAJAT
Onko digi tuonut kotiisi ongelman?
Osaatko soittaa Skype-puhelun?
Onko ongelmana sovellusten asentaminen puhelimeen vai tilin luominen
vai onko peräti salasana hukassa?
Tule kysymään ja saamaan vastauksia, saat myös vinkkejä Facebooktilin luomiseen, pankkipalveluihin ja
vaikka tunnuslukusovellusten käyttöön. Voit pistäytyä tai viipyä vähän
kauemminkin. Paikalla ongelmia ratkomassa ovat tietotekniikan insinööri
Jaana Virtanen ja virastomestari Joni
Metsokumpu.
Kurssimaksu 6 €/kerta/paja, maksu
käteisellä paikan päällä.
Pajat ovat opistotalon 2. kerroksessa, atk-luokassa. 16.1., 30.1., 13.2.,
27.2., 13.3. ja 27.3.
3401016 DIGIPAJA C
ke 16.15-18.00
kurssimaksu 6 €/kerta
3401018 DIGIPAJA D
ke 18.15-20.00
kurssimaksu 6 €/kerta

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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PUHELINKURSSIT
1103205 PUHELIMELLA LUONTOKUVIA JA VALOKUVATAIDETTA
Opistotalo
la-su 12.00-17.00
30.3.-7.4.
valokuvaaja Teemu Laulajainen
Kurssimaksu 31 €
Opi muokkaamaan kuvia useamman ohjelman kanssa ja luomaan
hämmästyttäviä kuvia puhelimellasi.
Oman kännykän kameran peruskäyttö hallittava kurssille tultaessa. Opetuksessa huomioidaan iPhone- ja
Android-puhelimet. Kokoontuu 30.31.3. ja 6.-7.4. Toisena viikonloppuna
tehdään pieni kuvausretki kimppakyydeillä omakustanteisesti.
3401061 ÄLYPUHELIN TUTUKSI,
Android A
Opistotalo
ti 17.00-19.30
22.-29.1.
tietojenkäsittelyn opettaja
Jarno Oranen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan omaan älypuhelimeen.
Käydään läpi puhelimen eri perustoimintoja opettajan ohjauksella. Etsitään myös vastauksia opiskelijoiden
kysymyksiin puhelimen käytöstä. Jokaisella osallistujalla tulee olla mukana oma Android-älypuhelin.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

VENEILY
5102006 SAARISTOLAIVURIKURSSI
Opistotalo
ti 18.00-19.30
la 10.30-13.00
19.2.-9.4.
merikapteeni Jussi Junnilainen
Kurssimaksu 34 €
Käydään läpi navigoinnin perusteita
ja vesiliikennesäädöksiä. Merenkulun
perustietojen kuten kulkusääntöjen,
merimerkkien, kompassin ym. laitteiden hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä. Opetusmateriaalin (Saaristonavigointi 12.
korjattu painos, Carta Marina, loistoluettelo, astelevy, harppi) hinta-arvio
yhteensä maks. 90 € voi hankkia itse
kirjakaupasta tai Suomen Navigaatioliitosta tai kurssilla yhteistilauksena.
Kokoontuu 19.2., 23.2., 26.2., 2.3.,
5.3., 9.3., 12.3., 19.3., 26.3., 2.4. ja
9.4.

RUOKAKURSSIT
Ota mukaan sisäkengät,
esiliina ja rasia mahdollisille
kotiin vietäville maistiaisille.
Ruokatarvikkeet sisältyvät
kurssimaksuun.
8102047 INTIAN MYSTIIKKAA
-ILTA
Opistotalo
ti 17.30-20.30
29.1.
restonomi (AMK) Mira Asunmaa
Kurssimaksu 25 €
Keittiössä tuoksuu kurkuma, jeera
ja kardemumma, kun valmistamme
monipuolisesti intialaisia ruokalajeja.
Vietetään tunnelmallinen ilta herkutellen, illan aikana tutuiksi tulevat mm.
pakorat, kofta, raita, poppadum sekä
korma.
8102050 SUSHI-KURSSI, perus C
Opistotalo
ke 18.00-21.00
30.1.
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Tutustu japanilaisen keittiön tunnetuimpaan ruokalajiin, sushiin. Tehdään monipuolisesti erilaisia raikkaita
susheja laadukkaista raaka-aineista.
8102051 SUSHI-KURSSI, perus D
Opistotalo
ke 18.00-21.00
27.2.
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.
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3401062 ÄLYPUHELIN TUTUKSI,
Android B
Opistotalo
ti 17.00-19.30
26.2.-5.3.
tietojenkäsittelyn opettaja
Jarno Oranen
Kurssimaksu 13 €
Sisältö sama kuin edellä.

RUOKAKURSSIT

8102052 SUSHI-KURSSI, jatko
Opistotalo
ke 18.00-21.00
13.3.
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Sukelletaan syvemmälle sushien
maailmaan ja tehdään vaativampia
susheja.
8102053 LEIVOTAAN LEIPÄÄ!
Opistotalo
ke 16.30-20.00
6.2.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Valmistetaan erilaisia leipiä kuten
saaristolaisleipää, sämpylöitä, limppua yms. Leipomisen jälkeen maistellaan herkullisia leipiä.
8102056 VENÄLÄINEN
RUOKAKULTTUURI
Opistotalo
ti 17.30-20.30
26.2.
restonomi (AMK) Mira Asunmaa
Kurssimaksu 25 €
Valmistetaan venäläisiä klassikkoruo-
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kia zakuskasta romanovin mansikoihin. Keskustellaan tyypillisistä venäläisistä raaka-aineista ja ruokalajeista
sekä nautitaan yhdessä maittava ateria illan päätteeksi.
8102062 HELPPOJA JA
TERVEELLISIÄ VÄLIPALOJA
Opistotalo
ti 17.30-20.30
12.3.
restonomi (AMK) Mira Asunmaa
Kurssimaksu 21 €
Kurssi koululaisille. Tule valmistamaan helppoja ja terveellisiä välipaloja, joita voit vaivattomasti itse
valmistaa myös kotona. Käytetään
perusraaka-aineita. Keskustellaan
samalla terveellisestä ravitsemuksesta ja herätellään ajatuksia sokeripitoisten elintarvikkeiden haitoista.
8102068 KOKKAA VAUVALLE
Opistotalo
to 17.00-20.00
14.3.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Valmistetaan vauvalle soseita ja sor-

8102069 IHANAT RAAKAKAKUT
JA VEGAANISET PIKKUMAKEAT
Opistotalo
ti 17.30-20.30
19.-26.3.
restonomi (AMK) Mira Asunmaa
Kurssimaksu 28 €
Raakaruoka tuo mukavaa vaihtelua
arkeen, ihania raakaherkkuja voi
nauttia ilman sokeriähkyä! Aluksi pieni teoriaosuus raakaravinnon perusperiaatteista sekä siinä käytettävistä
raaka-aineista. Valmistetaan raakakakkuja ja muita vegaanisia pieniä
makupaloja.
8102071 KEVÄÄN JUHLAT,
SIMPPELISTI
Opistotalo
ti 17.30-20.30
9.4.
restonomi (AMK) Mira Asunmaa
Kurssimaksu 25 €
Valmistetaan helppoja ja maistuvia
pikkusyötäviä kevään ja kesän juhliin. Nopeasti valmistuvat makeat ja

suolaiset tarjottavat isollekin vierasmäärälle. Saat mukaasi vinkit myös
gluteenittomien ja maidottomien vaihtoehtojen valmistukseen. Illan päätteeksi juodaan kahvit ja maistellaan
valmiita herkkuja.
8102074 MUNKKIKURSSI
Opistotalo
ti 17.00-20.00
16.4.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Valmistetaan munkkeja perinteisesti
uppopaistamalla. Tehdään erimuotoisia munkkeja ja erilaisia kuorrutteita.
8102077 FANTASIAKAKUT JA
LEIVOSARKKITEHTUURIA
LAPSILLE
Opistotalo
pe 16.30-18.45
la 13.00-15.15
3.5. ja 10.-11.5.
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 29 €
Kurssi on tarkoitettu 3–6-luokkalaisille. Leivosarkkitehdit suunnittelevat
unelmiensa kakut. Koristeet muovaillaan sokerimassasta ja harjoitellaan
myös koristeiden leikkaamista hedelmistä. Viimeisellä kerralla rakennetaan ja koristellaan oman suunnitelman mukaan herkulliset minikakut.
Lisäksi valmistetaan cookies-leivoksia. Haluatko itse syödä Kakkujen
kuningattaren vai antaa sen lahjaksi
äidille, mummille tai elämäsi sankarittarelle?
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RUOKAKURSSIT

miruokaa tuoreista raaka-aineista.
Tekemällä itse tiedät, mitä vauvallesi syötät. Vauva on hyvä totuttaa
perusmakuihin jo pienenä, kiinteään
ruokaan tutustuminen voidaan aloittaa jo 4 kk iässä. Soseiden valmistus
on myös edullista ja helppoa! Saat
opastusta, miten pystyt tekemään
suurempia määriä kerralla ja pakastamaan ne sopivan kokoisiksi annoksiksi. Kurssimateriaalin ja ohjeet saa
mukaan kotiin.

KUNTOLIIKUNTA
KATSO SIVULTA 24 KURSSI
ELÄMÄNTAPAMUUTOS
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.

KUNTOLIIKUNTA

8301001 AAMUJUMPPA
Talviharjoitteluhalli
ma 9.00-10.00, 7.1.-1.4.
8301004 NAISTEN
KUNTOJUMPPA A
Syvärauman koulu
ma 18.00-19.00, 7.1.-1.4.
8301005 NAISTEN
KUNTOJUMPPA B
Syvärauman koulu
ma 19.00-20.00, 7.1.-1.4.
8301007 KUNTOLIIKUNTA A
Vasaraisten koulu
ma 18.00-19.00, 7.1.-1.4.
8301008 AAMUKIMPPAJUMPPA
Opistotalo
ti 8.00-9.00, 8.1.-2.4.
8301009 KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu
ti 18.30-19.30, 8.1.-2.4.
8301012 ELÄKELÄISTEN
KUNTOLIIKUNTA
Lapin liikuntahalli
ke 15.00-16.00, 9.1.-3.4.
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8301014 KUNNON TREENI
Lapin liikuntahalli
ke 17.30-18.30, 9.1.-3.4.
8301015 KUNTOJUMPPA
Kodiksamin koulu
ke 19.00-20.00, 9.1.-3.4.
8301016 NAISTEN
KUNTOJUMPPA C
Hj. Nortamon peruskoulu
ke 17.15-18.15, 9.1.-3.4.
8301019 LAVIS-lavatanssijumppa A
Työväentalo, Lappi
to 17.00-18.00, 10.1.-4.4.
8301020 LAVIS-lavatanssijumppa B
Työväentalo, Lappi
to 18.15-19.15, 10.1.-4.4.
8301022 MIESTEN JUMPPA
Lapin liikuntahalli
ke 18.30-19.30, 9.1.-3.4.
8301024 SUPERMIESTEN
SATUJUMPPA
Opistotalo
ke 19.05-20.05, 9.1.-3.4.
8301028 UKKOJUMPPA A
Kourujärven väestönsuoja (Pommari)
to 11.00-12.30, 10.1.-11.4.
8301029 UKKOJUMPPA B
Kourujärven väestönsuoja (Pommari)
to 12.30-14.00, 10.1.-11.4.

8301042 GEOKÄTKÖILYN
PERUSKURSSI
Opistotalo
ti ja to 17.15-19.00
5.-14.2.
geokätköilijä Petteri Koponen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan geokätköilyn ihmeellisen maailman perusasioihin ja
harjoitellaan hieman GPS-laitteen
käyttöä harrastuksen helpottamiseksi. Perehdytään geocaching.comkätköilysivustoon, oman nimimerkin
luomiseen, kätköjen lataamiseen
GPS-laitteeseen ja muihin pieniin
harrastusta helpottaviin juttuihin.
Etsitään myös oikeita geokätköjä
maastosta ja opitaan, kuinka tehdään
oma geokätkö. Kurssi soveltuu sekä
GPS:llä että kännykällä kätköileville.
Kokoontuu 5.2., 7.2. ja 14.2.
8301045 GEOKÄTKÖILYÄ
KÄNNYKÄLLÄ
Opistotalo
ti 18.00-20.30
5.-19.3.
toimittaja Anna Riutta-Salo
Kurssimaksu 19 €
Opetellaan yleisimpien geokätköilyohjelmien (Geocaching ja c:geo)
käyttöä Android-käyttöjärjestelmällä
varustetulla matkapuhelimella. Käsittelyssä mm. hakutoiminnot, listojen
tekeminen, kartan käyttö ja geokätköjen kirjaaminen järjestelmään. Kurssi sopii niin geokätköilyn perusteet

8301046 GEOKÄTKÖN
TEKEMINEN
Opistotalo
ti 17.15-19.00
21.-26.3.
geokätköilijä Petteri Koponen
Kurssimaksu 13 €
Opetellaan geokätkön tekemiseen
liittyviä sääntöjä, ohjeita ja muita tärkeitä asioita. Harjoitellaan myös kätkökuvauksen tekemistä geocaching.
com -sivustolle ja kätkökuvauksen
muokkaamista ilmeikkäämmäksi
esim. kuvia ja erilaisia elementtejä lisäämällä. Oma tietokone ja GPS-laite/älypuhelin kannattaa ottaa mukaan
kurssille, mutta ei ole välttämätön.
8301067 SHINDO JA
VENYTTELY B
Opistotalo
ma 17.00-18.00
7.1.-1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 22 €
Japanilainen meridiaanivenyttely on
rauhallinen ja rentouttava, liikkeet
tehdään shindon tyyliin. Venyttely perustuu kuuteen erilaiseen asentoon,
jotka suoritetaan tietoisesti, omaa
kehoa kunnioittaen ja kiireettömästi.
Tule kokemaan, miten keho ja mieli
elpyvät liikesarjojen vaikutuksesta.
Mukaan alusta, ohut peitto ja tyyny.
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hallitseville vasta-alkajille kuin kokeneillekin kätköilijöille, jotka haluavat
syventää osaamistaan sovellusten
käytössä.

ERIKOISLIIKUNNAT

8301072 ASAHI B
Opistotalo
ma 18.10-19.10
7.1.-1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 22 €
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.
8301080 AAMUN ASAHI B
Opistotalo
ke 9.00-10.00
9.1.-3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 22 €
Sisältö sama kuin edellä.
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
8301054 KUNNOLLINEN TUOLIJUMPPA – esteetöntä liikuntaa
Opistotalo
ma 12.15-13.15, 7.1.-1.4.
8301058 SELKÄRYHMÄ
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos
ma 14.30-15.30, 7.1.-1.4.

8301061 RYHTIJUMPPA A
Karin koulu
ma 17.00-18.00, 7.1.-1.4.
8301062 RYHTIJUMPPA B
Karin koulu
ma 18.00-19.00, 7.1.-1.4.
8301075 DANCEMIX
Karin koulu
ti 18.05-19.05, 8.1.-9.4.
8301076 KEHONHUOLTO- JA
VENYTTELYJUMPPA
Karin koulu
ti 19.10-20.10, 8.1.-9.4.
8301083 HYVÄN OLON TUNTI
Uimahalli
ke 11.00-12.00, 9.1.-3.4.
8301085 KOURUJÄRVEN
TUOLIVOIMALA
Kourujärven koulu
ke 15.00-16.00, 9.1.-3.4.
8301091 KKI-JUMPPA NAISILLE
JA MIEHILLE A
Uotilan palloiluhalli
ke 17.00-18.00, 9.1.-3.4.
8301092 KKI-JUMPPA NAISILLE
JA MIEHILLE B
Syvärauman koulu
ke 18.30-19.30, 9.1.-3.4.
8301095 KUNNOSTUS
Opistotalo
ke 18.00-19.00, 9.1.-3.4.
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JOOGA
KATSO SIVULTA 22 TIIBETILÄINEN ÄÄNIMALJARENTOUTUS
8301105 TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi
ti 16.15-17.15
8.1.-2.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 €
Tuolijooga on loistava, lempeä ja vaikuttava itsehoitomenetelmä. Tuolilla
istuen tehtävät harjoitukset perustuvat hathajoogaan, joka lisää kehon
liikkuvuutta, venyttää ja vahvistaa lihaksia sekä edesauttaa rentoutumista. Sopii kaikenikäisille, aloittelijoille
ja aiemmin joogaa harrastaneille.
Pukeudu joustavaan asuun ja villasukkiin.

8301113 KEHON HERÄTYS –
HATHAJOOGAN ALKEET B
Opistotalo
pe 8.45-10.00
11.1.-5.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Aamujooga. Tule herättämään keho
lempeästi uuteen päivään kehoa
kuunnellen. Sopii erityisesti aloittelijalle. Ota mukaan alusta, villasukat ja
pyyheliina

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.
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8301125 HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO E
Opistotalo
to 17.15-18.15
10.1.-4.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 €
Asanaharjoitus on joogan tien kulkemisen pohja ja perusta. Kurssilla
tutustut yksinkertaisten ja helppojen
asentojen ja asentosarjojen myönteisiin, kehoa vahvistaviin ja virkistäviin
vaikutuksiin. Oman hengityksen rytmissä tehdyt harjoitukset parantavat
keskittymiskykyä ja kokonaisvaltaista
hyvinvointia. Tutustut myös eri rentoutumiskeinoihin ja olet enemmän
läsnä. Tarkoitettu alkajille, mutta sopii
myös vähän jooganneille. Oma matto
ja joustava asu mukaan.
8301129 HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO G
Linnavuoren palvelukeskus, Lappi
ti 17.30-18.45
8.1.-2.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 22 €
Alkajille ja hieman jo harjoitelleille
suunnattu kehon hyvinvointia edistävä liikuntamuoto. Harjoituksissa
yhdistyvät kehoa vahvistavat ja notkistavat asennot ja asentosarjat. Rauhalliset, oman hengityksen rytmissä
tehdyt liikkeet parantavat keskittymiskykyä ja auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä tyyntymään. Joustava
asu ja oma joogamatto mukaan.

8301135 DYNAAMINEN
HATHAJOOGA B
Opistotalo
to 18.30-19.45
10.1.-4.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Monipuolinen joogaharjoitus, joka on
perinteisesti ohjattua hathajoogaa
hieman voimakkaampaa. Harjoitukset vahvistavat, lisäävät kestävyyttä
ja notkeutta sekä edistävät aineenvaihduntaa. Sopii kaikille liikunnallisemmasta joogasta kiinnostuneille
alkajille ja jatkajille. Peruskunto riittää. Jäykkyys ei ole este vaan haaste. Tarvitset joustavan asun ja ohuen
joogamaton.
8301137 DYNAAMINEN
HATHAJOOGA D
Opistotalo
ke 18.45-20.00
16.1.-10.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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8301154 LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE D
Uimahalli
ke 19.00-20.00
9.1.-3.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
8301106 TUOLIJOOGAA ARJEN
HYVINVOINNIN TUEKSI
Opistotalo
ke 17.45-18.30, 9.1.-3.4.
8301108 HATHAJOOGA,
ALKEET A
Opistotalo
ma 9.15-10.30, 7.1.-1.4.
8301116 HATHAJOOGAA SELÄN
HYVINVOINTIIN
Opistotalo
ti 17.00-18.15, 8.1.-2.4.
8301120 HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO A
Ankkuri
ke 9.15-10.30, 9.1.-3.4.
8301121 HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO B
Ankkuri
ke 10.45-12.15, 9.1.-3.4.
8301132 ÄIJÄJOOGA
Kaunisjärven vanhainkoti
ke 19.25-20.40, 9.1.-3.4.
8301141 ASTANGAJOOGA,
ALKEET A
Opistotalo
ti 18.30-19.45, 8.1.-2.4.
8301143 ASTANGAJOOGA,
ALKEET B
Opistotalo
ke 10.15-11.30, 9.1.-3.4.
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8301153 LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE C
Uimahalli
ti 19.20-20.20
8.1.-2.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Saunan lauteilla istuen tehtävä harjoitus, jonka liikkeet pohjautuvat hathajoogaan. Saunan mieto lämpö ja
lempeät, kiireettömät joogaliikkeet
purkavat kehon jännitystiloja ja rauhoittavat mieltä. Asennot vahvistavat
keskivartalon ja jalkojen lihaksia, lisäävät selkärangan ja lonkkien liikkuvuutta sekä venyttävät ylävartalon
ja pakaroiden lihaksia. Lisäksi ne vilkastuttavat aineenvaihduntaa, vähentävät stressiä ja auttavat nukkumaan
paremmin. Laudejooga sopii lempeäksi treeniksi ja rentoutumiseen kaikille ikään, kokoon tai kuntotasoon
katsomatta. Saunaan joustava toppi
ja sortsit tms., juomapullo ja pyyhe.
Ennen harjoitusta kannattaa tankata
vettä. Uimahallin sisäänpääsymaksu
maksetaan erikseen.

ESITTÄVÄ TANSSI

ESITTÄVÄ TANSSI
1105011 ITÄMAINEN
TANSSITUOKIO C
Opistotalo
ma 13.30-14.30
14.1.-8.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Kurssi on jatkoa syyskaudelta, mutta
aloittelijatkin ovat tervetulleita. Iloista
yhdessäoloa kauniin musiikin kera.
Kurssin jälkeen hallitset perusliikkeitä
ja osaat pienmuotoisia koreografioita
(ei hyppyjä). Sopii kaikenikäisille ja
-kokoisille naisille. Opetus suomeksi
ja/tai englanniksi. Mukaan rento, mukava asu (esim. jumppa-asu), jumppatossut (tai ole paljain jaloin), juotavaa ja sopivan pituinen huivi lantiolle
sekä iloinen ja avoin mieli.
Soft belly dance course where you
will learn the basic steps in belly dance. We will also rehearse some simple choreographies. Suitable for ladies
of all ages. You will need: comfortable
keep-fit clothes, your soft gym slippers and a scarf for around your hips.
Bring a bottle of water, too. Welcome
to the joy of moving to beautiful music! Teaching in Finnish/English.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1105014 ITÄMAINEN TANSSI –
WORKSHOP
Opistotalo
la 12.30-15.45
su 10.00-13.15
19.-20.1.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 19 €
Tämä kurssi on sinulle, jolla on jo
vähän tanssikokemusta ja haluaisit oppia yhdistämään tanssiliikkeitä
yhtenäiseen tanssikokonaisuuteen.
Työpajan aikana käydään läpi yksinkertaisia koreografioita valikoidulle
musiikkikappaleelle. Opitaan musiikin tanssikieltä! Mukaan rento, mukava asu (esim. jumppa-asu), jumppa/
tanssitossut ja huivi lantiolle sekä
pitkä huivi (esim. sifonkia) tanssikuvioille. Ota mukaan myös juotavaa ja
kevyttä syötävää. Opetus suomeksi
ja/tai englanniksi.
In this belly dance workshop you will
become familiar with the language of
music and rhythms, and learn how to
link your movements together as you
dance. Some belly dance experience
is an advantage. Wear comfortable (keep fit) clothes, dance slippers
and a hip scarf. You will need a long,
light veil (e.g. chiffon) for the choreographies; something to drink, and a
light snack.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 8.

8301305 LAVATANSSIN ALKEET B
Opistotalo
ti 18.30-20.30
15.1.-26.2.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Opetellaan hitaan valssin, foksin,
tangon ja jenkan perusaskeleet sekä
muutama tanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin löytämistä ja
opetellaan viemisen ja seuraamisen
perusteita. Aiempaa tanssikokemusta
ei tarvita.
8301307 LAVATANSSIN
ALKEISJATKO
Opistotalo
ti 18.30-20.30
5.3.-9.4.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Lähtötasona lavatanssin alkeet A
tai B tai foksin perusteiden hallinta.
Opetellaan fuskun, buggin ja bluesin
perusaskeleet ja 1-2 tanssikuviota
sekä vahvistetaan foksin osaamista.
Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin
löytämistä ja opetellaan viemisen ja
seuraamisen perusteita.

8301313 KEVÄISET
LEVYTANSSIAISET
Opistotalo
ti 18.15-20.30
16.4.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 6 €
Kaikkien tanssikurssilaisten yhteiset
keväiset levytanssiaiset.
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8301309 HÄÄVALSSIKURSSI
Opistotalo
la 13.00-15.15
6.4.-13.4.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 13 €
Kahden kerran kurssilla opetellaan
häävalssin perusteet ja häävalssietikettiä. Ei vaadi aiempaa tanssitaustaa. Halutessasi voit ottaa häävalssikappaleesi mukaan. Tervetuloa
hääparit, bestmanit, kaasot ja muut
häävieraat.

KURSSIT KODISJOELLA, KURSSIT LAPISSA

KURSSIT
KODISJOELLA
Syksyllä alkaneita kursseja, voit
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu
toimistoon, saat samalla tietää
kevään kurssimaksun.
1103017 MAALAUS JA PIIRUSTUS
KODISJOELLA
Kodisjoen koulu
ma 18.00-20.30, 7.1.-1.4.
1104041 KUDONTA B,
KODISJOKI
Kodisjoen kudontatupa
ke 18.15-20.45, 9.1.-3.4.
8301009 KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu
ti 18.30-19.30, 8.1.-2.4
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KURSSIT
LAPISSA
Kevään uudet kurssit
9991180 LAPPI RUOTSIN
VALLAN AIKAAN
Lapin koulu
to 18.00-19.30, 21.3.
9991181 KAUKLAISTEN
TORPAT
Kauklaisten kylätalo, Lappi
pe 18.00-19.30, 5.4.
1104083 KÄSITYÖKAHVILA
LAPPI
Lapin kunnantalo
to 13.00-16.00, 31.1.-28.2.
Kokoontuu 31.1., 7.2., 14.2. ja 28.2.

1104006 OMMELLAAN OMIN
TAVOIN, LAPPI
Lapin koulu
la-su 10.00-15.45, 9.-10.3.

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

1104010 TUNIKOITA JOKA
LÄHTÖÖN C, LAPPI
Lapin koulu
to 18.00-21.00
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
4.4. ja 12.-14.4.

1101038 SEKAKUORO
LAPPONIA
Linnavuoren palvelukeskus,
Lappi
ti 18.45-20.45, 15.1.-9.4.

8301129 HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO G
Linnavuoren palvelukeskus,
Lappi
ti 8.1.-2.4. 17.30-18.45

KURSSIT LAPISSA

8301105 TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus,
Lappi
ti 8.1.-2.4. 16.15-17.15

1104042 KUDONTA C,
LAPPI
Lapin kunnantalo
ma 18.00-20.30, 14.1.-25.3.
8301019 LAVIS-lavatanssijumppa A
Työväentalo, Lappi
to 17.00-18.00, 10.1.-4.4.
8301020 LAVIS-lavatanssijumppa B
Työväentalo, Lappi
to 18.15-19.15, 10.1.-4.4.
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RAUMAN KUVATAIDEKOULU
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
kuvataidekoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kuvataidekoulu
koulunjohtaja Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
Rauman kuvataidekoulussa lapset ja nuoret opiskelevat taiteen yleisen
oppimäärän perusteita. Kuvataidekoulussa maalataan, piirretään,
rakennellaan, valokuvataan, tehdään animaatioita, vedostetaan taidegrafiikkaa ja muovaillaan savesta ruukkuja ja veistoksia. Luova ajattelu
kehittyy monipuolisten taitojen ja tietojen karttuessa. Taideopetus antaa
valmiuksia myös ammattiopinnoille.
Työskentelytilat ovat Tarvonsaaren koulussa. Kuvataidekoulun 7–11-vuotiaat
oppilaat opiskelevat peruskursseilla ja 12–18-vuotiaat työpajoissa.
Esikouluikäisille, 6-vuotiaille, järjestetään Leikkien kuvataiteeseen -kursseja.
Ryhmien opetus on iltapäivisin tai iltaisin kerran viikossa.
Hakeminen
Esikouluikäisten ryhmään oppilaat valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2019
www.opistopalvelut.fi/rauma
Peruskursseille ja pajoihin hakuaika on 1.5.-22.8.2019.
Hakeminen tapahtuu kahden (2) kotona tehdyn työn perusteella. Työt tehdään vähintään A3-kokoon vapaasti valitulla kahdella eri tekniikalla, esim.
lyijykynällä, liidulla tai vesivärillä.
Ilmoittaudu hakujonoon www.opistopalvelut.fi/rauma/
1103250 KUVATAIDEKOULU ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Toimita lisäksi paperinen hakemus ja
näytetyösi kuvataidekouluun,
Lyseokatu 2 (2. kerros)
torstaihin 22.8.2019 klo 14.00 mennessä.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta lähtien
kuvataidekoulun aulasta, kansalaisopistosta
ja kaupungin kotisivuilta.
Lukukausimaksu syksy 110 € ja kevät 110 €.
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RAUMAN TEATTERIKOULU
Kellariteatteri, Pursikatu 4, Rauma
käynti Urheilukadun puolelta
teatterikoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/teatterikoulu
vastaava opettaja Aleksi Kumpula, puh. 044 4036 178
postiosoite Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
Teatteritaiteen perusopetus on teatteri- ja ilmaisukasvatusta lapsille. Opinnot
voi aloittaa 8-vuotiaana. Teatterikoululaiset oppivat mm. teatteri-ilmaisua ja
-leikkejä, fyysistä ilmaisua ja äänenkäyttöä, näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä,
dramaturgiaa, puvustusta ja maskeerausta.
Opetus on monipuolista ja teatterialan eri ammattilaiset toimivat opettajina.
Teatteritaiteen opinnoissa kehittyvät itseilmaisu, persoonallisuus, luovuus,
keskittyminen, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itseä ja maailmaa kohtaan. Opetus antaa hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään!
Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-22.8.2019.
Ilmoittaudu hakujonoon
www.opistopalvelut.fi/rauma/
1104713 TEATTERIKOULU ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus
kansalaisopistoon
torstaihin 22.8.2019 klo 14.00 mennessä.
Vapaita paikkoja teatterikoulun kaikkiin ryhmiin
voi kysellä myös lukuvuoden aikana.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta lähtien
kansalaisopistosta ja kaupungin kotisivuilta.
Lukukausimaksu syksy 110 € ja kevät 110 €.
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA
Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
käsityönopettaja puh. 044 793 4518
kansalaisopiston tsto puh. 044 793 4515
kasityokoulu@rauma.fi
http://www.rauma.fi/kasityokoulu
Käsityökoulu Taitavassa tytöt ja pojat opiskelevat
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti.
Opinnot voi aloittaa 9-vuotiaana.
Opintojen aikana Taitavassa mm. ommellaan, painetaan kangasta,
huovutetaan, muovaillaan savesta, tehdään puutöitä – opitaan erilaisia
käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja.
Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Tehdessä taidot ja tiedot,
tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja
hallinta kehittyvät. Lisäksi opitaan esteettistä, visuaalista ja kulttuurista
osaamista sekä perinteen taitamista. Luovuus ja käsillä tekemisen ilo
näkyvät valmiissa töissä. Käsityönopetus antaa edellytyksiä elinikäiseen
harrastamiseen ja valmiuksia myös ammattiopinnoille.
Hakeminen
Hakuaika on 1.5.-22.8.2019.
Ilmoittaudu hakujonoon
www.opistopalvelut.fi/rauma
1104713 KÄSITYÖKOULU TAITAVA ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Tai toimita paperinen hakemus
kansalaisopistoon to 22.8.2019
klo 14.00 mennessä.
Vapaita paikkoja Taitavan kaikkiin ryhmiin
voi kysellä myös lukuvuoden aikana.
Hakemuslomakkeita saa toukokuusta
lähtien kansalaisopistosta ja
kaupungin kotisivuilta.
Lukukausimaksu syksy 110 € ja kevät 110 €.
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www.aivoliitto.fi

Juttu-Uupa on kohtaamispaikka
afaattisille henkilöille
Tervetuloa tutustumistilaisuuteen
3BVNBOLBOTBMBJTPQJTUPMMF!
.JFUJULÚ onko ryhmä sopiva sinulle tai läheisellesi
)BMVBULPLVVMMB NJUÊ+VUUVUVWBTTBUFIEÊÊO
5ulkaa yhdessä tutustumaan Juttu-Uupa-ryhmän toiminta-ajatukseen ja oIKBBjaan
3BVNBOLBOTBMBJTPQJTUPMMF
"JLBke .1. klo 16.00–17.30 välisenä aikana
1BJLLB"JUUBLBSJOLBUV 3BVNB
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Ilmoittaudu alla olevan linkin kautta, kiitos.
XXXMZZUJJOKVUUVUVQBSBVNB
-JTÊUJFEPU,SJTUB)PGGTUSÚN Q LSJTUBIPGGTUSPN!BJWPMJJUUPGJUBJ
1JSKP-BJOF Q QJSKPMBJOF!BJWPMJJUUPGJ
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Opiston toimisto muuttaa kesän aikana
Tarvonsaaren kouluun, Lyseokatu 2.
Opetus, joka on järjestetty Opistotalossa,
siirtyy syksyllä muihin tiloihin.
Suurin osa toimipaikoista säilyy samana.
Näet syksyn 2019 opetustilat
Opinto-oppaasta 2019–2020.

Kansalaisopiston
muuttoa vuonna 2000,
Markku Närvä, kansalaisopiston rehtori 1972–2004.

RAUMAN KANSALAISOPISTON
OPISTOLAISYHDISTYS r.y.
Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/ sekä
puheenjohtaja Jani Huhtala, puh. 050 374 2107.
YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kaudella 2018–2019 ei ole jäsenmaksua. Saadaksesi jäsenedut tarvitset
kuitenkin henkilökohtaisen jäsenkortin, jonka saat opiston toimistosta.
Liity Opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja tue toimintaa aikuisopiskelun
hyväksi! Jäsenenä saat alennusta yhdistyksen järjestämien matkojen
hinnoista. Lipuissa on useimmiten kaksi hintaa, joista edullisempi on
jäsenille.
Seuraavat liikkeet antavat 10 % alennuksen normaalihintaisista
tuotteista
● Pyörä-Nurmi
● Rauman Askarteluohjaus
● Art & Design Salme Kauppi
● Kajava Lahja ja Käsityö Seija Jaakkola
● Kodin lanka ja neule
● Rauman City-Sukka (ompelutarvikkeet)
● Mantin maailma (ompelutarvikkeet)
Näytäthän voimassaolevan jäsenkorttisi liikkeissä oston yhteydessä.
AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa yhdistykseltä avustusta kurssimaksuihin tai kurssin tarvikehankintoihin. Avustusta myönnetään enintään
50 €/opiskelija/lukuvuosi (lukuvuosi = syyslukukausi ja kevätlukukausi). Avustus maksetaan kuittia vastaan ja kuitti liitetään anomuslomakkeeseen. Lomakkeita on saatavana opiston toimistosta. Toimintakaudella
2018-2019 avustusta myönnetään vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät
ole saaneet opistolaisyhdistyksen avustusta kolmen aikaisemman
lukuvuoden aikana eivätkä saa opistosta opintoseteliavustusta. Syyslukukaudella avustusta saaneille ei myönnetä avustusta keväällä.
Anomukset tulee jättää kevätlukukaudella viimeistään ke 17.4.2019 opiston
toimistoon. Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeellä.
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KEVÄTKAUDEN 2019 OHJELMA
Ti 12.3. Yhteislaulutilaisuus Opistotalossa yhteistyössä opiston kanssa.
Aarteita nuottikaappien kätköistä. Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu. Tarkemmat
tiedot opiston ohjelmassa.
La 16.2. klo 15.00 Sylvia, Tuija ja laulava patja -esitys Kellariteatterissa.
Liput 10 € sis. kahvitarjoilun näytöksen jälkeen. Esityksen kesto 1 t 15 min,
jonka jälkeen on mahdollisuus keskusteluun ja tapaamiseen näyttelijöitten
kanssa. Sylvia ja Tuija ovat Heli Laaksosen luomat hahmot, joita esittävät
Marjatta Rinne ja Eija Nurmio. Lisäksi ”huoltomiehenä” Seppo Nurmio. Näytelmän tapahtumapaikkana on Nuorisoseuran näyttämön takahuone.
Pe 17.5. – su 19.5. Matka Viroon Türin kukkamarkkinoille. Ilmoittautuminen
alkaa tammikuussa. Matkan hinta jäseniltä 228 €, muilta 258 € laskutetaan.
Tarkemman matkainfon saat opiston toimistosta tai yhdistyksen nettisivuilta
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/
Yhdistys julkaisi keväällä 2017 yhteistyössä opiston luovan kirjoittamisen
kurssin opiskelijoiden kanssa Synti-antologian. Kirjaa on myytävänä hintaan
15 €, lisätietoja puheenjohtajalta Jani Huhtala, puh. 050 374 2107.
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan ilmoitustauluilla sekä Raumalainenlehden yhdistyspalstalla.
TULOSSA SYKSYLLÄ 2019
Teatterimatka Tampereelle, I love me -messumatka Helsinkiin ja Suomen
kädentaidot -messumatka Tampereelle.
YHDISTYKSEN HALLITUS
Vuosikokouksessa 26.11.2018 valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jani
Huhtala sekä hallituksen jäseniksi Pia Ala-Äijälä (varapj. ja taloudenhoitaja),
Riitta Johansson (sihteeri), Pirjo Katajamäki, Nina Kuusinen, Päivi Kähkönen
ja Marjo Savolainen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi
kaudeksi kerrallaan ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
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Yleinen pysäköintipaikka

Kävelytie

Pysäköinti Opistotalolla

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
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5,
käynti Nummenvahen puoleisesta
päädystä
Karin koulu, Savilankatu 5
Kauklaisten kylätalo,
Kauklaistentie 239
Kaunisjärven vanhainkoti,
Steniuksenkatu 4
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
Kellariteatteri, Pallerokuja
Kodiksamin koulu,
Kodiksamintie 403
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
Kodisjoen kudontatupa,
Kodisjoentie 1418
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
Kortelan koulu, Kortelantie 23
Kourujärven koulu, Karpalotie 3
Kourujärven väestönsuoja
Pommari, Lännentie 1
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
Lapin koulu, Kirkkotie 6
Lapin kunnantalo,
Kivisillantie 6, Lappi
Lapin seurakuntakoti,
Hiedastentie 6
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2, Lappi

Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Nanun koulu, Nummenvahe 8
Nanun koulun väistötila,
E-rakennus, 2. kerros luokka E1,
Nummenvahe 8
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
Opistotalo, Aittakarinkatu 10
Poselli, Nortamonkatu 12
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
Rauma-Sali, Satamakatu 26
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
Ruormiehen terassi,
Poroholmantie 8
Ryhmäkoti Lumikki,
Rauhankatu 12
Sampaanalan budotila,
Sampaanalantie 38
Seurakuntatalo, Luostarinkatu 1
Sininen koulu,
Uotila, Tuomistontie 1
Syvärauman koulu,
Purjehtijankatu 15
Talviharjoitteluhalli,
Hankkarintie 8
Työväentalo,
Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 2
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Vasaraisten koulu,
Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntilantie 163
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
Wanhan Rauman KaffeBar,
Kuninkaankatu 27
WinNova, Satamakatu 19
WinNova, Steniuksenkatu 8

OPISTO

RAUMAN

Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

KANSALAIS

KANSALAISOPISTON KESKUSPAIKKA
OPISTOTALO
Aittakarinkatu 10, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi
TOIMISTO avoinna
opetusviikkojen aikana
ma, ke ja to klo 9.00 – 16.00, ti klo 9.00 – 17.00,
pe klo 9.00 – 15.00
Muuna aikana ma – pe klo 9.00 – 15.00
Opetusviikkojen aikana
iltavalvoja paikalla klo 21.00 asti
www.rauma.fi/kansalaisopisto

