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Muutoksessa
on mahdollisuus

Aittakarinkadulla sijainneen Opistotalon/Lyseon tarina on päättynyt, sillä
talo puretaan pois Karin kampuksen
tieltä. Opistotalossa järjestetylle opetukselle on pitänyt löytää muita tiloja.
Nämä tilat tulevat olemaan väliaikaisia, sillä palaamme Aittakarinkadulle,
kunhan Karin kampus valmistuu.
Koska yhtä Opistotalon korvaavaa
tilaa ei löytynyt, opetus hajautetaan
moneen paikkaan. Ne kaikki kuitenkin sijaitsevat alle kahden kilometrin
päässä keskustasta. Toimisto, henkilökunnan työtilat, kielten, pianonsoiton, kankaankudonnan ja jotakin
muutakin opetusta on kuvataidekoulun lisäksi sijoitettu Tarvonsaaren
kouluun. Kielten päiväopetusta on
myös kirjastossa. Taideaineiden ja
kädentaitojen niin päivä- kuin iltaopetusta on paljon Pyynpään opistossa (ent. Naulan koulu). Käsityön
ja kotitalouden kursseja järjestetään
Hj. Nortamon peruskoulun käsityön
ja kotitalouden väistötiloissa. Uutena
liikuntatilana käytämme Kaivopuiston päiväkodin liikuntatilaa. Rauman
Lyseon lukion luokissa kokoontuvat
iltaisin useat kielikurssit, luennot ja
monenlaiset muutkin ryhmät. Edellä
mainitsemieni tilojen lisäksi jatkamme
toki opetuksen järjestämistä eri puolilla kaupunkia yli 40 opetustilassa.
Oman kurssin opetustilan löytäminen voi tuntua hankalalta, siksi tässä
oppaassa on kunkin kurssin kohdalla mainittu kurssin opetustila ja sen
osoite. Joillekin matka oppimaan pitenee tai hankaloituu, joillekin taas uusi
opetuspaikka voi olla paljon sopivampi. Näinhän se usein on, muutokset
tuovat mukanaan myös hyvää: Kun
yksi ovi sulkeutuu, toinen aukeaa…
Moni asia pysyy kuitenkin samana:
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vanha tuttu 103-vuotias kansalaisopisto, mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kursseja, tuttuja opettajia, tuttuja
opiskelukavereita, oppimisen iloa.
Jotta tilat tulisivat tutuiksi, järjestämme torstaina 5.9. klo 15-19 Avoimet
ovet Tarvonsaaren koulussa, Lyseokatu 2 ja Pyynpään opistossa,
Vähäkinnontie 7. Tervetuloa silloin
katsomaan tiloja ja keskustelemaan
opettajien ja päätoimisen henkilökunnan kanssa.
Keräämme syksyn aikana palautetta
tilojen toimivuudesta, jotta pystymme
tekemään tarvittavat ja mahdolliset
muutokset. Kaikissa epäselvyyksissä ja kysymyksissä ottakaa yhteyttä
joko toimistoon tai suoraan minuun.
Seinät eivät tee toimintaa, vaan se,
mitä niiden sisällä tapahtuu. Tulehan
katsomaan ja osallistumaan seinien
sisälle! Sillä,
”Elämä ei ole odottamista, toivomista ja
haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä mitä
aiot tehdä sen jälkeen, kun olet lukenut
tämän”.
Mike Dooley

Aktiivista lukuvuotta toivottaen,
Helinä Seikola, rehtori

TIETOJA OPISTOSTA
LUKUVUOSI 2019–2020

Opetus alkaa pääosin
viikolla 37 eli ma 9.9.2019.
Syysloma on 21.–24.10.2019.
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2
eli ti 7.1.2020.
Talviloma on 17.–23.2.2020.
To 9.4. ei ole opetusta klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Tänä syksynä alkaa opiston
104. lukuvuosi.

TIEDOTUS

Muutoksista ja uusista kursseista
ilmoitetaan opiston ilmoitustauluilla,
sanomalehdissä ja sosiaalisessa
mediassa
Kotisivu:
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Facebook: Rauman
kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu
Instagram: raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

KANSALAISOPISTON
TOIMINTA

Kansalaisopiston opinnot on tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja pohjakoulutuksesta riippumatta.
Opiston toiminta-alueena on Rauman kaupunki.
Toiminta perustuu lakiin Vapaasta
sivistystyöstä. Kuvataidekoulun, käsityökoulun ja teatterikoulun opetus
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.
Maksu laskutetaan.
Todistus toimitetaan viikon sisällä.

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS

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

Ohjelman muutokset mahdollisia.

OPETUSTILAT

Opetuspaikat ovat jossain määrin
muuttuneet Opistotalon purkamisen
vuoksi. Kunkin kurssin opetuspaikka
on ilmoitettu kurssikuvauksen yhteydessä.
Opetuspaikkaluettelo osoitteineen on
sivulla 147.
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OPETUKSEN SIJOITTUMINEN
MUUTOKSIA OPETUSTILOISSA

Opistotalo (Lyseo) Aittakarinkadulta
puretaan syksyllä, koska tontille rakennetaan Karin kampus, jonne tulee myös kansalaisopiston toimisto
ja opetustiloja. Aikaisemmin Opistotalolla järjestetty opetus on sijoitettu
muihin tiloihin. Kurssin opetuspaikka
kannattaa tarkistaa kurssikuvauksesta.
Avoimet ovet -tapahtuma
torstaina 5.9.2019 klo 15-19
Tarvonsaaren koulussa,
Lyseokatu 2 ja Pyynpään opistossa, Vähäkinnontie 7 (entinen Naulan
koulu). Kansalaisopiston henkilökuntaa
on paikalla molemmissa tiloissa.
Tervetuloa tutustumaan tiloihin ja kysymään mieltä askarruttavista asioista!

Opistotalon korvaavia tiloja ovat:
Tarvonsaaren koulu
Lyseokatu 2
Toimisto ja vakinaisen henkilökunnan
työtilat, Kuvataidekoulu
Luokkatilat, mm. kieli- ja musiikki ja
kankaankudontakursseja
Pääkirjasto
Alfredinkatu 1
Kielikursseja
Hj. Nortamon käsityön väistötila
Nummenvahe 5
Käsityö- ja kotitalouskursseja
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
Liikuntakursseja
Pohjoiskehän koulu
Pohjoiskehäntie 14
Liikuntakursseja
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HANKKEET
Pyynpään opisto
(entinen Naulan koulu)
Vähäkinnontie 7
Käsityö-, taide- ja keramiikkakursseja

Rauman Lyseon lukio
Urheilukatu 22
Iltakursseja mm. kielikursseja,
luentoja

Uimahalli
Hankkarintie 8
Liikuntakursseja

Opetushallitus
kohdensi
vuoden
2018 lisätalousarviossaan vapaan sivistystyön oppilaitoksille valtionavustusta aikuisten digitaalisten taitojen
vahvistamiseen. Uuden rahoituksen
turvin järjestettävillä maksuttomilla
tilaisuuksilla kansalaisopistot pyrkivät
tuomaan oppimisen edellytykset kaikkien saataville.
Rauman kansalaisopisto on mukana
kahdessa hankkeessa: Säkylän kansalaisopiston ja Sataopiston kanssa
Digiä diggaamaan -hanke ja DigiOhjaus-hanke Helsingin aikuisopiston
kanssa.
Digiä diggaamaan -hankkeessa
järjestetään olemassa oleviin opintoryhmiin kohdistuvia tietoiskuja esim.
verkkopalveluista, digilaitteista, sosiaalisesta mediasta sekä yleisöluentoja. Syksyn luennot löydät sivulta 16.
Digitalisaatioon liittyvistä termeistä
laaditaan osallistujille jaettava sanasto. Tästä hankkeesta on enemmän
tietoa sivulla 146.
DigiOhjaus-hankkeessa

Ankkuri, Nortamonkatu 5
Liikuntakursseja

koulutetaan vertaisohjaajia, jotka
opastavat puhelimen ja tietokoneen
käytössä ja auttavat käyttöön liittyvissä ongelmissa. Tällaisia opast
uksia järjestävät kansalaisopiston
lisäksi muutkin tahot. Tarkemmat tiedot näistä opastuksista löydät sivulta
144. Opastukset ovat kaikille avoimia,
ilmaisia tilaisuuksia. Suosion takia on
hyvä varata riittävästi aikaa.
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ILMOITTAUTUMINEN
► Ilmoittautuminen

internetin
kautta ALKAA
keskiviikkona
28.8.2019
klo 18:00:00 ja
jatkuu ympäri
vuorokauden
osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät
samasta osoitteesta.

Kirjaston, Alfredinkatu 1, tietokoneluokka on käytettävissä ilmoittautumiseen
ke 28.8. klo 18.00–18.45. Opiston
henkilökuntaa on paikalla opastamassa. Huom! paikka.
► Ilmoittautuminen
puhelimitse opiston
toimistoon
ALKAA torstaina
29.8.2019 klo 8:00–17:00
Käy toimistossa tai soita
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Tämän jälkeen voi ilmoittautua
toimiston aukioloaikoina puhelimitse
tai käymällä toimistossa. Huom!
Uusi osoite: Tarvonsaaren koulu,
Lyseokatu 2.
Ilmoittautua voi niin kauan kuin kursseilla on tilaa.
Sähköpostilla, tekstiviestillä tai
puhelinvastaajaviestillä ei voi ilmoittautua.
Ilmoittaudu myös luennoille.
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KEVÄÄN KURSSEILLE
ilmoittautuminen alkaa
ti 2.1.2020 klo 18:00
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
tunnistamiseen ja kurssimaksujen
laskuttamiseen.
KURSSIN TOTEUTUMINEN
Opetuksen toteutuminen päätetään viikkoa ennen kurssin tai
luennon alkua. Opetus toteutuu, jos
opiskelijoita on silloin riittävä määrä.
Ilmoittaudu ajoissa.
ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Vaikka jättäisit
kurssimaksun maksamatta, se ei
tarkoita kurssipaikan perumista.
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.
MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen
lukukaudessa ei oikeuta kurssimaksun alennukseen tai korvaavaan
opintokertaan.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Jokaisella kurssilla on oma kurssimaksunsa, joka on ilmoitettu kurssitekstissä. Maksu ei yleensä sisällä
oppikirjoja eikä tarvikkeita. Poikkeukset mainittu kurssin kohdalla. Tarvikemaksut maksetaan opettajalle.

alkamista, tämän jälkeen tehtävistä
perumisista peritään toimistomaksua 10 € ja avoimen yliopiston
opinnoissa 50 €.
Mikäli perumista ei tehdä lainkaan,
veloitetaan koko kurssimaksu.

Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan kurssimaksun.

Kaikki maksamattomat laskut menevät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle
perintään. Ota yhteyttä opiston toimistoon viikon sisällä laskun saatuasi, jos laskussa on huomautettavaa
tai tarvitset esim. eräpäivän siirtoa.
Eräpäivän jälkeen laskuihin liittyvissä
asioissa tulee ottaa yhteyttä suoraan
Sarastia Kuntaperintä Oy:n asiakaspalveluun.

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

(ePassi, Smartum Kulttuuriseteli,
Edenred Virikeseteli, Tyky-Kuntoseteli+).

Yli 70 euron kurssimaksun voit halutessasi maksaa kahdessa erässä.
Ota yhteyttä opiston toimistoon.
Alle 18-vuotiaan opiskelijan kurssimaksu laskutetaan huoltajalta.
ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN
JA PERUMISEHDOT
Perumisen voit tehdä itse internetissä tai ilmoittaa opiston toimistoon.
Perumista ei voi tehdä opettajalle
eikä sähköpostilla. Varatun kurssipaikan voit perua maksutta viimeistään 7 päivää ennen kurssin

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. Kurssin peruuntumisesta ilmoitamme kurssille
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
Opetushallituksen opintoseteliavustuksen avulla voidaan tietyin ehdoin
alentaa työttömien, maahanmuuttajien ja eläkeläisten kurssimaksuja.
TYÖTTÖMILLE
Työttömille avusta voidaan myöntää kaikille kursseille. Avustusta voi
saada puolet kurssimaksusta yhteen
kurssiin syys- ja kevätlukukautena.
Kurssimaksun alennusta haetaan kirjallisesti opiston toimistosta ja netistä
saatavalla lomakkeella
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Kurssille tulee ilmoittautua ennen
avustuksen hakemista.
Täytetty lomake palautetaan opistoon. Päätöksestä ilmoitetaan opiskelijalle. Kurssimaksu maksetaan
vasta, kun päätös hakemuksesta
on tehty.
MAAHANMUUTTAJILLE
Maahanmuuttajille avustus on kohdennettu suomen kielen kursseille.
Alennettu kurssimaksu on mainittu
kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä
lukee: Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
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ELÄKELÄISET
Eläkeläisille avustus on kohdennettu
Muistikoulu ja Juttu-tupa-kursseille.
Alennettu kurssimaksu on mainittu
kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä
lukee: Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
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.
Lukuvuonna 2019–2020 avustusta
myönnetään vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet opistolaisyhdistyksen avustusta lukuvuoden 2018-2019 aikana. Syyskaudella
avustusta saaneille ei myönnetä
avustusta keväällä.
Anomukset tulee jättää syyslukukaudella viimeistään pe 15.11. ja kevätlukukaudella viimeistään pe 17.4.
opiston toimistoon. Kaikille hakijoille
tiedotetaan päätöksestä kirjeellä.

YHTEYSTIEDOT
TARVONSAAREN KOULU
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi
Kotisivu: www.rauma.fi/kansalaisopisto
		Facebook: Rauman kansalaisopisto
		
Rauman teatterikoulu
		Instagram: raumankansalaisopisto
		
raumankuvataidekoulu
		
kasityokoulutaitava
		
raumanteatterikoulu
TOIMISTO AVOINNA
Opetusviikkojen aikana 9.9.–13.12.2019 ja 7.1.–9.4.2020
ma, ke ja to klo 9.00–16.00, ti klo 9.00–17.00, pe klo 9.00–15.00.
Muuna aikana ma - pe klo 9.00–15.00.
Opetusviikkojen aikana iltavalvoja paikalla Rauman Lyseon lukiossa,
Urheilukatu 22, klo 21.00 asti.
KANSALAISOPISTON YHTEYDESSÄ TOIMIVAT
Rauman kuvataidekoulu, Lyseokatu 2
Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
kuvataidekoulu@rauma.fi
rauma.fi/kuvataidekoulu
Rauman käsityökoulu Taitava,
Hj. Nortamon peruskoulun käsityön väistötila, Nummenvahe 5
Johanna Maijala, puh. 044 793 4518
kasityokoulu@rauma.fi
rauma.fi/kasityokoulu
Rauman teatterikoulu, Kellariteatteri, Pallerokuja
Aleksi Kumpula, puh. 044 403 6178
teatterikoulu@rauma.fi
rauma.fi/teatterikoulu
Täydennyskoulutus Täykkäri, Lyseokatu 2
Kristina Haavisto
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
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YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO
kurssisihteeri
Taru Tyni
asiakaspalvelu, opintoneuvonta
puh. 044 793 4517
taru.tyni@rauma.fi
toimistosihteeri
Terhi Ojala
asiakaspalvelu, yleiset kielitutkinnot, laskutus, siirtotentit
puh. 044 793 4515
terhi.ojala@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
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma - to klo 16.00–21.00
Taru Kauppi
puh. 044 793 4516
taru.kauppi@rauma.fi
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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
käsityönopettaja
Johanna Maijala, KM
tekstiilityö, Käsityökoulu Taitava
puh. 044 793 4518
johanna.maijala@rauma.fi
Täydennyskoulutus Täykkäri koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto, FM
luennot, avoin yliopisto, tilauskoulutus, täydennyskoulutus
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
Rauman Teatterikoulusta vastaava tuntiopettaja
Aleksi Kumpula, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK),
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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AVOIN YLIOPISTO
Kurssikuvaukset on tässä esitetty suppeasti.
Lisätietoja: opistopalvelut.fi/rauma tai Kristina Haavisto, puh. 044 403 6177.
Avoimen yliopiston kursseille ilmoittautuminen on alkanut kesäkuussa ja
jatkuu edelleen. Ilmoittaudu www.opistopalvelut.fi/rauma
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkua. Sen
jälkeen tehtävistä peruutuksista peritään 50 € maksu. Ennen opintojen alkua
opiskelijan pitää ilmoittautua myös opinnot järjestävän yliopiston avoimeen
yliopistoon. Ilmoittautumisohjeet lähetetään sähköpostitse, kun Rauman
opintoryhmän alkaminen on varmistunut.
3298000 KASVATUSTIETEEN
PERUSOPINNOT (25 op, JY)
monimuoto-opetus
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.30-20.00
12.9.-28.11. ja 23.1.-19.3.
tuutori KM Marika Järvinen
Oletko kiinnostunut eri-ikäisten ihmisten oppimisesta, ohjaamisesta ja kehityksestä? Haluatko eväitä
ammatillisuuden,
asiantuntijuuden
ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen? Tavoitteletko pääsyä
opettaja- ja ohjaajakoulutuksiin? Tule
opiskelemaan kasvatustiedettä, jonka
ilmiölähtöisissä opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt. Kokoontumisia
ei ole joka viikko. Kurssimaksu 240 €
sekä Jyväskylän yliopiston avoimen
yliopiston maksu 150 €.
3301100 HENKILÖSTÖJOHTAMINEN (5 op, TY), monimuoto-opetus
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-20.15
3.-30.10.
KTT Harri Virolainen
Soveltuu johtamisesta, henkilöstön
kehittämisestä ja ylipäänsä työelämän ja itsensä kehittämisestä sekä
konsultoinnista kiinnostuneille. Opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään henkilöstöjohtamisen merkityk-
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sen organisaatiossa sisältäen mm.
henkilöstöjohtamisen roolin organisaatiossa, työmotivaation, henkilöstön kehittämisen keinot, palkitsemisen, sitoutumisen, rekrytoinnin ja
organisaation oppimisen. Lähiopetusta 3.10., 17.10. ja 30.10. (yht. 12 t) ja
itsenäistä opiskelua verkossa. Kurssimaksu 330 € sekä Turun yliopiston
avoimen yliopiston opintomaksu 20 €.
1102000 KLOVNERIAN
PERUSTEET (2 op, TeaK) kevät 2020
fyysisen teatterin ja klovnerian
opettaja, FM Taina Mäki-Iso
Etsitään kunkin omaa persoonallista
klovnia. Klovnille läsnäolo ja heittäytyminen ovat tärkeitä. Millaista on
minun klovnini hullutteleva runous?
Milloin ja miksi olen naurettava?
Miten edetä improvisoinnista kohti
klovninumeroa? Olennaista on: Moka
ponnahduslautana. Leikki, läsnäolo
ja jakamisen ilo. Fyysisyys. Harjoitellaan myös klovnin kontaktia ja
vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien
kuunnella ja aistia yleisön reaktioita?
Opetus tapahtuu improvisoinnin,
liike- ja ääni-ilmaisun harjoitusten
sekä leikin avulla. Kurssimaksu 400 €
sekä Teatterikorkeakoulun avoimen
yliopiston maksu 20 €.

KUVATAITEEN
TYÖPAJAT
Kuvataiteen työpajat (yht. 7 op) toteutetaan yhteistyössä Porin kesäyliopiston kanssa. Lapin yliopiston avoimen yliopiston työpajoja järjestetään
kolme: Piirustus ja vesivärimaalaus
Porissa, Maalaus Raumalla ja Grafiikka Porissa.
Ennakkovaraajan etuna säästät 10
% kunkin opintojakson hinnasta, jos
ilmoittaudut kaikkiin kolmeen työpajaan 19.9. mennessä. Ei verkkomaksumahdollisuutta.
PIIRUSTUS JA VESIVÄRIMAALAUS
(2 op, LY)
Porin taidekoulu,
Gallen-Kallelankatu 10
la 9.00-16.00
5.-19.10.
TaM Suvi Martikainen
Tavoitteena on oppia tarpeelliset
perustekniikat ja taidot, joita tarvitaan laadukkaaseen piirtämiseen ja
vesivärimaalaukseen.
Tutustutaan
välineisiin ja materiaaleihin, mallista
piirtämiseen ja maalaamiseen, hiilipiirustukseen, valon ja varjon muotoiluun sekä värin rinnastukseen ja sekoitukseen. Kurssimaksu 105 € sekä
Lapin avoimen yliopiston maksu
8,75 €. Opiskelija tuo itse omat välineet ja materiaalit. Lista tarvittavista
välineistä ja materiaaleista lähetetään ennen kurssin alkua sähköpostitse. Lisäksi yhteiskäytössä olevista
tarvikkeista kerätään materiaalimaksu 10-15 €.
Ilmoittaudu: www.pori.fi/kesayliopisto
tai puh. 02 621 5963.

1103000 MAALAUS (3 op, LY)
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-20.15 ja la-su 9.00-15.00
17.1.-2.2.
kuvataiteilija Paavo Paunu
Kaikille kuvataiteista kiinnostuneille aikuisille, sopii myös aloittelijoille.
Soveltuu myös lukio-opiskelijoille.
Opintojakson tavoitteena on antaa
perustietoja kuvanrakentamiseen ja
itsenäiseen työskentelyyn. Perehdytään maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden
kautta sekä tutustutaan materiaaleihin ja kuva- ja värisommitteluun.
Työskentely tapahtuu öljy- tai akryyliväreillä. Kurssimaksu 158 € sekä
Lapin avoimen yliopiston maksu 8,75
€. Opiskelija tuo itse omat välineet ja
materiaalit. Lista tarvittavista välineistä ja materiaaleista lähetetään ennen
kurssin alkua sähköpostitse. Lisäksi
yhteiskäytössä olevista tarvikkeista
kerätään materiaalimaksu 10-15 €.
GRAFIIKKA (2 op, LY)
Porin taidekoulu,
Gallen-Kallelankatu 10
la 9.00-16.00
21.3.-4.4.
taidegraafikko, KuM Hanna Tammi
Tavoitteena on oppia painamaan itse
tehdyillä painolaatoilla grafiikantyö.
Tutustutaan grafiikan erilaisiin työskentelytapoihin. Perehdytään kartonkigrafiikan menetelmiin vapaasti
raaputtaen ja maalaten, syövytetään
kuparia perinteisin menetelmin ja kaiverretaan puupiirrosta. Kurssimaksu
105 € sekä Lapin avoimen yliopiston
maksu 8,75 €. Materiaaleista ja välineiden käytöstä peritään ensimmäisellä kerralla erillinen maksu noin
30 €. Omia materiaaleja ei tarvita. Ilmoittaudu: www.pori.fi/kesayliopisto
tai puh. 02 621 5963.

15

LUENNOT
9991000 SELKÄMEREN
KANSALLISPUISTO:
MEREN TILASTA MERELLÄ
ti 10.9. klo 16.30-21.00
DI Juhani Korpinen
Osallistumismaksu 10 €
Vesibussiristeily Poroholmasta, määränpäänä Kylmäpihlaja ja sen nuotiopaikat. Retken aikana keskustelua
Selkämeren voinnista Rauman edustalla. Alustaa erityisasiantuntija Harri
Helminen Lounais-Suomen ELY-keskuksesta. Nuotiotarinan menneen
ajan saaristolaiselämästä kertoo
toimittaja Vesa Veikkola. Omat retkieväät. Yhteistyössä Selkämeren
kansallispuiston ystävät ry:n kanssa.
Ilmoittautumiset 9.9. mennessä.
9991005 NOJATUOLIMATKA:
KODIKSAMIN HISTORIA
Kodiksamin koulu, Lappi
Kodiksamintie 403
pe 13.9. klo 18.00-19.30
Pertti Pietilä
Luentomaksu 6 €
Tutustutaan Lapin Kodiksamin kylän
historiaan sanoin ja kuvin paikallisten kertomana. Tule kuuntelemaan,
keskustelemaan ja tuo oma muistosi
mukanasi!

16

9991010 MUOVIPAKKAUSJÄTE:
TIETOA KIERRÄTTÄMISESTÄ
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.9. klo 18.00-19.30
vt. käyttöpäällikkö Tarja Sillanpää
Tule kuulemaan lajittelusta ja muovipakkausjätteen hyödyntämisestä.
Voit kysyä myös muusta kierrättämisestä. Vapaa pääsy.
9991015 SISILIAN SALAISUUDET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 27.9. klo 18.00-19.30
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 6 €
Välimeren suurin saari Sisilia pitää
sisällään lukuisia historiallisia nähtävyyksiä ja upeita maisemia. Tule
tekemään Sisilian kiertomatka: Tutustumme kuvien kautta saaren
mielenkiintoisimpiin paikkoihin sekä
sisilialaisten elämänmenoon ja nykypäivään.
9991020 YKSITYISTIEILTA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 3.10. klo 18.00-20.00
projektipäällikkö Petri Lähteenmäki
Uuden yksityistielain keskeisimmät
muutokset. Perehdytään yksityistielakiin ja tiekunnan hallintoon. Neuvoja
yksityisteiden perusparantamiseen.
Yhteistyössä Lounais-Suomen yksityistiet -hankkeen kanssa.
Vapaa pääsy.

9991025 ORTODOKSISET
LUOSTARIT MATKAKOHTEINA
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 10.10. klo 13.00-14.30
Ljudmila Podleskaja
Luentomaksu 6 €
Haluatko löytää uusia matkakohteita? Kiinnostavatko kulttuuriperinne
ja ikonitaide? Haluatko kuulla ihmeitä
tekevistä ikoneista? Astu sisään toiminnassa olevan luostarin kivimuurin
taakse ja tutustu tiloihin ja asukkaisiin. Vuosia luostareissa toiminut talkoolainen kertoo eri maiden luostareista ja niiden ikoneista, joihin liittyy
tarinoita ja symboliikkaa. Osana Senioreiden kulttuuriviikkojen ohjelmaa.
9991030 IKÄAUTOILIJAKOULUTUS
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 16.10. klo 13.00-15.00
koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen
Tule keskustelemaan ikääntymisen
aiheuttamista haasteista liikenteessä ja pohtimaan ratkaisuja niiden
voittamiseen. Yhteistyössä Autoliiton
Rauman Seudun ja Euran osastojen
kanssa. Osana Senioreiden kulttuuriviikkojen ohjelmaa. Vapaa pääsy.
9991035 KOTITALOUDEN
ENERGIAILTA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 30.10. klo 17.00-19.00
Illassa pureudutaan kotitalouden
energiankulutuksen jakautumiseen
ja eri säästömahdollisuuksiin päästöjä unohtamatta. Luodaan katsaus
energiakentän tulevaisuuden muutoksiin, jotka koskevat myös tavallista
kuluttajaa. Yhteistyössä Alueellisen
energianeuvontahankkeen ja ILSA-Ilmastoviisas Satakunta -hankkeen
kanssa. Vapaa pääsy.

9991040 SUOMALAISSOTILAIDEN
1939–45 SOTATRAUMAT
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 7.11. klo 18.00-19.30
FT, historiantutkija Ville Kivimäki
Luentomaksu 6 €
Käsitellään suomalaisten rintamamiesten psyykkisen kestämisen ja
murtumisen syitä sekä sodan mentaalisia jälkiä Suomessa. Toisen
maailmansodan aikana noin 18 000
suomalaissotilasta joutui psykiatriseen hoitoon, ja sodan jälkeen sodan aiheuttamia traumoja oirehdittiin
monissa perheissä. Ihmisten tavat ja
mahdollisuudet käsitellä väkivaltakokemuksiaan olivat hyvin erilaiset kuin
nykypäivänä, mutta toisaalta myös
erilaisia selviytymiskeinojakin löytyi.
9991045 PAPPISMIEHIÄ JA
SÄÄTYLÄISIÄ
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 12.11. klo 17.00-20.15
sukututkija Juha Vuorela
Luentomaksu 6 €
Kuka papeista pakeni Ruotsiin ja
miksi? Oliko kaupunginviskaali tappelupukari? Miten Fagervik liittyy
Raumaan? Kuulet Raumalla vaikuttaneista pappismiehistä, heidän perheistään, keskinäisistä sukulaisuussuhteista ja elämästään. Tapaamme
myös joukon kaupungin säätyväkeä
ja tutustumme heidän kohtaloihinsa.
Saat myös tietoa siitä, miten voit itse
etsiä vastaavia tietoja internetin valtavista arkistoista.

MUISTA ILMOITTAUTUA
MYÖS LUENNOILLE
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9991050 TAITEILIJA JA
INTENDENTTI ALPO SARAVA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 14.11. klo 17.30-19.00
FM Rauno Luttinen
Luentomaksu 6 €
Raumalainen Alpo Sarava (19201984) ryhtyi opiskelemaan kuvataidetta keski-iässä. Hänen tuotannostaan löytyy niin selvälinjaisia ja
kurinalaisia konstruktiivisia maalauksia kuin mystisyyttä, surrealistisuutta
ja yhteiskunnallista kritiikkiä tulvivia
teoksia. Sarava oli Rauman Taiteilijaseuran ensimmäinen puheenjohtaja
ja hän oli mukana Rauman Taideyhdistyksen ja Rauman taidemuseon
perustamisessa. Sarava toimi myös
Rauman taidemuseon ensimmäisenä
intendenttinä.
9991052 VALOKUVIA JA MUISTOJA VANHASTA RAUMASTA
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ti 19.11. klo 18.00-19.30
museointendentti
Hanna-Leena Salminen
Katsellaan yhdessä kuvia Vanhan
Rauman alueelta ja muistellaan, mitä
paikoissa on aikaisemmin ollut ja millaisia tarinoita niihin liittyy. Yhteistyössä Rauman museon ystävien ja Rauman museon kanssa. Vapaa pääsy.

MUISTA ILMOITTAUTUA
MYÖS LUENNOILLE
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9991055 VASTUULLINEN
KULUTTAMINEN
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ke 20.11. klo 17.30-19.00
erikoissuunnittelija Jaana Itälä-Laine
Luentomaksu 6 €
Päivittäin teemme valtavan määrän
arkisia valintoja esimerkiksi asumisen, liikkumisen ja ruoan suhteen.
Kuullaan, miten tehdä vastuullisia valintoja. Yhteistyössä Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonian
kanssa.
9991060 HYVINVOINTIA
LUONNOSTA
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ti 26.11. klo 17.30-19.00
toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja
Kimmo Ohtonen
Luentomaksu 6 €
Kimmo Ohtoselle metsä on ollut sielunmaisema jo pienestä pitäen. Häntä kiinnostaa metsäluonto itseisarvona, mutta myös ihmisen hyvinvoinnin
ja inspiraation lähteenä taiteessa ja
kulttuurissa. Metsän merkitystä kansanterveydelle ei ole täysin tunnustettu, vaikka nykyään tiede osoittaa,
että metsä voi auttaa toipumaan
muun muassa uupumuksesta tai masennuksesta. Pitäisikö metsän terveydelliset vaikutukset ottaa mukaan
metsäpoliittiseen keskusteluun? Millaista on elämä havumetsien suojissa
karhuille ja muille ikonisille eläimille?
Ohtonen vie kuulijansa karhun valtakuntaan ja heijastelee retkiensä kautta sitä, miltä Suomen metsäluonnon
tulevaisuus näyttää.

LUENTOSARJAT
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
ETÄLUENNOT
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 14.00-16.00
Vapaa pääsy
Jyväskylän kesäyliopiston ja
Snellman-kesäyliopiston
Ikääntyvien yliopiston etäluento.
Paikalla luentovastaava.
9991100 KATSAUS FINLADIAPALKITTUIHIN ROMAANEIHIN
ke 11.9.
kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen
9991101 RAUHA, SUVAITSEVAISUUS JA TULEVAISUUS
ke 25.9.
kansanedustaja Pekka Haavisto
9991102 IKÄÄNTYMINEN JA
MUISTISAIRAUDET: Ennalta ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet
ke 2.10.
gerontologian dosentti, FT,
esh Ulla Eloniemi-Sulkava
9991103 VOIKO MENNEISYYDESTÄ OPPIA?
Rikoshistorian kummallisuuksia ja
niiden vaikutus Suomen rikoslainsäädäntöön
ke 4.12.
historioitsija, kirjailija
Teemu Keskisarja

NAISTEN HISTORIA
Erilaisten naisten elämää Raumalla
ja Suomessa menneinä vuosisatoina
ja tänä päivänä käsittelevä luentosarja. Yhteistyössä Rauman museon,
merimuseon ja kirjaston kanssa.
Vapaa pääsy.
9991110 KÖYHÄ LESKIÄITI VAI
VARAKAS LAIVANVARUSTAJA
Poselli, Nortamonkatu 12
to 19.9. klo 18.00-19.30
museonjohtaja Anna Meronen
Naiset ja merenkulku purjelaivakauden Raumalla.
9991111 MUSTA-MAIJA JA
KIRPPU-KAISA
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ke 9.10. klo 18.00-19.30
professori Kirsi Vainio-Korhonen
Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa.
9991112 NÄKÖKULMIA TASA-ARVON HISTORIAAN JA NYKYAIKAAN
Poselli, Nortamonkatu 12
ma 4.11. klo 18.00-19.30
Naisten vaikuttamistyö Suomessa.
9991113 SUOMEN SUPERNAISIA!
kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 3.12. klo 17.00-18.30
kirjailija Leena Virtanen
Kuullaan esimerkiksi Minna Canthista ja Ellen Thesleffistä.
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DIGITAALISUUS ARJESSA
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan elämämme digitalisoitumisesta. Luennot pidetään Raumalla ja
Säkylässä. Säkylän luento välitetään
etäluentona Raumalle. Yhteistyössä
Digiä diggaamaan -hankkeen kanssa. Vapaa pääsy.
9991123 KIRKONROTASTA
FORTNITEEN - KUINKA INTERNET
MUUTTI KAIKEN
ti 8.10. klo 17.00-18.30
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
mediakasvattaja Tommi Tossavainen
Elektroninen urheilu, valeuutiset ja
miljoonia seuraajia tavoittavat somevaikuttajat ovat kaikki internetin
mukanaan tuomia uusia ilmiöitä. Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on
yhteiskuntaamme ja ihmissuhteille?
Millaisia aikuisia kasvaa nopeutuvan
muutoksen aikana? Ja pitäisikö olla
huolissaan?
Etäluento: YLEISTÄ TIETOTURVASTA JA TIETOSUOJASTA – MIKSI NE
OVAT TÄRKEITÄ ASIOITA?
pe 11.10. klo 14.00-17.00
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
tietosuojavastaava Ari Andreasson
Kuullaan uudesta tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Tietosuojalaki), joiden
tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia
vastata uusiin digitalisaation ja globalisaatioin tietosuojakysymyksiin ja
yhtenäistää tietosuojaa EU:ssa. Käsitellään myös yleisimpiä tietosuojariskejä ja niihin varautumista. Ilmoittautuminen ti 1.10. mennessä: https://
www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto/
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AIKUISET JA
NEPSY-VAIKEUDET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
KM, erityisopettaja
Birgit Vuori-Metsämäki
Luentomaksu 6 €
Mitä neuropsykiatrisia erityispiirteitä
(nepsy) omaavan henkilön vaikeudet
ovat ja miten selvitä paremmin arjessa? Keskitytään neurologisperäisiin
vaikeuksiin, kuten keskittymisen ja
muistamisen vaikeuksiin sekä aistien
herkkyyteen, mitkä vaikeuttavat arjen
sujumista niin opiskeluissa, töissä
kuin kotona.
9991120 TARKKAAVUUDEN JA
TOIMINNANOHJAUKSEN VAIKEUDET JA SELVIYTYMISKEINOT
ke 25.9. klo 18.00-19.30
9991121 AISTIEN HERKKYYS JA
TIETOINEN STRESSIN LIEVITTÄMINEN
to 17.10. klo 18.00-19.30

PITKÄÄ IKÄÄ!
NÄKÖKULMIA TEKSTIILIEN
KIERTOTALOUTEEN SUOMESSA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 16.45-18.15
Tekstiilikulttuuriseuran ja Helsingin
kaupungin suomenkielisen työväenopiston järjestämä luentosarja toteutetaan etäopetuksena siten, että
luennoitsija puhuu reaaliaikaisesti
Helsingissä. Vapaa pääsy.
9991125   HYVÄ KIERTOON
31.10.
tutkimusprofessori Ali Harlin/VTT ja
projektijohtaja Markus Terho/Sitra
9991131 KESTÄVÄ MUOTI
7.11.
Costo ja Pure Waste Textiles
-yritysten perustaja ja osakas
Hannes Bengs ja
tohtoriopiskelija, vaatesuunnittelija
Essi Karell/Aalto-yliopisto
9991132   MERKITYKSELLINEN
ELÄMÄ
14.11.
professori Arto O. Salonen ja
tekstiilitaiteilija Aino Favén
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HYVINVOINTI
3203003  JUTTU-TUPA 1
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 9.30-12.00
18.9.-27.11.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Aivoliitossa on kehitetty kurssi, 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.
3203004  JUTTU-TUPA 2
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 9.30-12.00
15.1.-25.3.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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3203026  UNENTAIDOT A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 12.00-13.30
11.9.-16.10.
psykiatrinen sairaanhoitaja
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. Käsitellään
myös ikääntymisen tuomia nukkumisen haasteita. Muistiinpanovälineet
mukaan.
3203027  UNENTAIDOT B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-18.30
11.9.-16.10.
psykiatrinen sairaanhoitaja
Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.

3203006  MUISTIKOULU A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 16.30-18.00
11.9.-4.12.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Tarkoitettu muistitoimintojen vahvistamisesta ja aivojen huoltamisesta
kiinnostuneille ikääntyneille. Harjoitetaan aivoja rennossa ilmapiirissä
erilaisten tehtävien avulla, sekä perehdytään aivoterveellisiin arjen valintoihin. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
3203007  MUISTIKOULU B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 16.30-18.00
8.1.-1.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

3203030  TIIBETILÄINEN
ÄÄNIMALJARENTOUTUS
Ankkuri, Nortamonkatu 5
to 10.30-11.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 45 €
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.
Kurssilla käytetään mietoja perinteisiä hajusteita (Valkoinen salvia ja
Palo Santo).
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3203020  PUHUVA KYNÄ
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 17.30-20.00
30.9.-11.11.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 28 €
Mitä sinulle kuuluu? Kirjoittaminen
tuottaa tietoa itsestä ja luo tuoreita
näkökulmia kuluneisiin kysymyksiin.
Puhuva kynä on pitelijälleen kiltti.
Sitä kiinnostavat ajatuksesi, tunteesi ja hyvinvointisi. Puhuva kynä ei
rankaise mykkyydestä, tylsyydestä,
toistosta tai jaarittelusta eikä puutu
kielenhuoltovirheisiin. Tekstejä ei arvostella, ja niiden lukeminen ääneen
on vapaaehtoista. Ohjaaja valmistaa teemat ja sytykkeet harjoituksiin,
jotka ovat jokaisen luku- ja kirjoitustaitoisen toteutettavissa (esim. kirjoittaminen musiikin, kuvan tai kysymysten inspiroimana, runo helpon
kaavan mukaan). Napakka aikaraja
pitää kynän paperissa. Ryhmäläisen
odotetaan sitoutuvan tapaamisiin ja
vaitioloon toisten asioista. Pohdiskelu
ja luottamuksellinen keskustelu ovat
toiminnan ydintä, mutta ryhmä ei sovellu aivan akuutissa kriisissä olevalle. Mukaan kynä ja vihko.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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3203036  MIELENTERVEYDEN
ENSIAPU 1
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 9.30-15.45
9.-16.11.
psykiatrinen sairaanhoitaja,
MTEA 1-ohjaaja Irmeli Lehtonen
Kurssimaksu 54 €
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.
Kurssi on suunniteltu osana Suomen
Mielenterveysseuran Mielenterveys
kuuluu kaikille -kärkihanketta. Kurssimaksuun sisältyy Mielenterveys elämäntaitona -kirja (30 €).

Katso sivulta 18 luento
HYVINVOINTIA LUONNOSTA
Katso sivulta 19 luento
IKÄÄNTYMINEN JA
MUISTISAIRAUDET: Ennalta ehkäisyn ja hoidon mahdollisuudet

SANATAIDE
1106002  SANAPAJA AIKUISILLE
KEHITYSVAMMAISILLE
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 17.00-18.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Ryhmä sujuvasti puhuville tai kirjoitustaitoisille kehitysvammaisille. Luetaan ääneen, keskustellaan ja tehdään kirjoitusharjoituksia. Kirjoitetaan
yhdessä, pareittain tai itsenäisesti
taitojen mukaan. Mielikuvitusta virkistetään kuvilla, äänillä, musiikilla,
tuoksuilla ja liikkeellä. Esimerkkejä
harjoituksista: keksitään ystävyyteen
liittyviä sanoja, laaditaan valmiista
sanoista runoja, kirjoitetaan kuvasarjasta tarina, kirjoitetaan omista
mielipiteistä, päivän tapahtumista
tai musiikkikappaleesta valmiita lauseita jatkaen, kuvaillaan esinettä tai
tuoksua, kirjoitetaan vapaasti tietystä
aiheesta (esim. päivä töissä, kesälomaunelmani). Harjoitukset muokataan ryhmäläisille sopiviksi
Lisätietoja tarvittaessa ohjaajalta
puh. 050 3310693.

1106014  MUISTELUPIIRI:
TUOKIOKUVASTA TARINAKSI
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 14.00-16.30
12.9.-5.12.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 36 €
Ajankulu, elämänrytmi, yhteiskunnalliset muutokset, arki ja juhla, kodit,
asuinpaikat, ihmissuhteet, työ, huvi.
Nykyajan nuotiopiirissä harrastetaan
muistelua keskustellen ja kirjoittaen.
Ensimmäisellä kerralla selvitämme,
mitkä aiheet ryhmäläisiä erityisesti
kiinnostavat. Jatkossa ohjaaja valmistelee teemat ja selkeät, kaikille
sopivat kirjoitusharjoitukset. Sytykkeinä toimivat mm. kuvat, valokuvat,
esineet, lehtileikkeet, tekstikatkelmat,
laulut, video tai radio-ohjelma. Et tarvitse aiempaa kokemusta kirjoittamisesta, tekstejäsi ei arvostella, ja saat
lukea tai olla lukematta kirjoituksiasi
muille. Kynä palvelee muistin ja ajattelun nöyränä renkinä. Tavoitteena ei
ole kirjoittaa elämäkertaa, vaan kerätä ja jakaa oman elämän tuokiokuvia
ja tarinoita siinä syvyydessä kuin itselle ja tilanteeseen sopii. Kahvipaussi kuuluu kokoontumiseen. Mukaan
kynä ja vihko, tietokonetta et tarvitse.
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1106031  KIRJOITTAMISEN
ALOITTAMINEN
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la 10.00-14.15
21.9.
opettaja Ulla-Mari Piipponen
Kurssimaksu 13 €
Tarve kirjoittaa & esteet kirjoittamiselle. Tuntuuko siltä, että sinulla on
palava halu kirjoittaa, mutta et oikein
tiedä mistä ja miten aloittaa? Vai onko
uhkana kirjoittamisblokki - mitään ei
synny paperille ja tyhjä ruutu tuijottaa
koneelta. Käydään läpi keinoja purkaa kirjoittamisen esteitä ja jatketaan
aiheiden ja ideoiden löytämisellä.
1106032  DRAAMAN KAARI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la 10.00-14.15
9.11.
opettaja Ulla-Mari Piipponen
Kurssimaksu 13 €
Draaman kaari, juonen kehittely ja
henkilöhahmojen henkiin saattaminen. Miten saada omaan syntymässä
olevaan tarinaan draamallista kaarta,
miten saada tarinan juonta selkeämmäksi ja miten ihmeessä keksin ne
tarinan hahmot? Näihin kaikkiin löytyy lauantain aikana vastaus, apu ja
työvälineet jatkotyöstämiseen.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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1106008  LUOVA KIRJOITTAMINEN
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 9.30-12.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 61 €
Matalan kynnyksen kirjoittajapiiri. Aiempaa kirjoittajakokemusta ei tarvitse
olla, mutta saa olla. Teemme napakoita tuntiharjoituksia, joiden tehtävä
on rohkaista kirjoittamaan sekä leikkimään sanoilla. Sisäinen kriitikko opetetaan käyttäytymään ja odottamaan
vuoroaan. Ennen tekstin työstämistä
on nimittäin saatava aikaan raakamateriaalia, ja sitähän ei synny, jos sisäinen riiviösensori hyppii sormille. Ohjelmassa on sijansa kirjoittamiselle,
lukemiselle, keskustelulle ja keskinäiselle palautteelle. Jokainen päättää
itse, jakaako tekstinsä muiden kanssa. Kotitehtävät ovat vapaaehtoisia.
Innoituksen lähteenä käytämme mm.
kuvia, esineitä, musiikkia, lyhyitä artikkeleita ja kaunokirjallisia tekstejä.
Ota mukaan kirjoitusvälineet, mieluiten kynä ja vihko.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

KIRJALLISUUS
1302001  KIRJALLISUUSPIIRI
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
ma 17.30-19.00
kirjastonhoitaja Anneli Näätänen
Kurssimaksu 24 €
Vapaamuotoista keskustelua kirjoista
ja niiden herättämistä muistoista, ajatuksista ja tunteista.
Syyskaudella:
30.09. AMERIKKALAISIA
NAISKIRJAILIJOITA
Berlin, Lucia: Siivoojan käsikirja 1-2
Morrison, Toni: Luoja lasta auttakoon
28.10. AIKAKÄSITYS
Haig, Matt: Kuinka aika pysäytetään
Rasi-Koskinen, Marisha:
Auringon pimeä puoli
25.11. KIRJAILIJAELÄMÄÄ
Auster, Paul: Talvipäiväkirja
Rytisalo, Minna: Rouva C.
Kevätkaudella:
27.01. ITALIA
Ferrante, Elena: Hylkäämisen päivät
Starnone, Dominico: Solmut
24.02. NATSIAIKA
Pigani, Paola:
Älä astu sieluuni kengät jalassa
Rannela, Terhi: Frau
30.03. 1600-LUKU
Jalonen, Olli: Taivaanpallo
Pamuk, Orhan: Valkoinen linna
Katso sivulta xx luento
KATSAUS FINLANDIAPALKITTUIHIN ROMAANEIHIN
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VUOROVAIKUTUS
JA YHTEISKUNTA
2198006  VUOROVAIKUTUSTAITOJA AIKUISILLE
KEHITYSVAMMAISILLE
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 17.00-18.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
HuK, sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 42 €
Pitkään toiminut ryhmä, johon ovat
tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet.
Ryhmässä toimitaan enemmän kuin
pohdiskellaan. Etsitään keinoja olla,
kommunikoida ja viihtyä toisten kanssa mm. kuvien, liikkumisen, leikkien,
pelien, musiikin, piirtämisen ja kahvihetkien kautta. Mukaan voi tulla,
vaikkei voisi puhua tai vaikka olisi liikuntaeste. Huomaa myös uusi ryhmä
Sanapaja, jossa sanallinen viestintä
on suuremmassa osassa.
Voit tarvittaessa kysyä lisätietoja ryhmien toiminnasta ohjaajalta
puh. 050 331 0693.
3202006  AJANKOHTAISTA keskustelua, kohtaamisia ja
kulttuuria ikäihmisille
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 13.00-14.30
11.9.-4.12. ja 8.1. -1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 42 €
Keskustellaan ajankohtaisista asioista, mukana vierailijoita ja asiantuntijoita. Käydään myös tutustumassa
paikallisiin kohteisiin ja tehdään retkiä.
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3202004 AJANKOHTAISTA
RAUMALTA JA YMPÄRISTÖSTÄ
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 14.00-15.30
9.9. -11.11.
FM Rauno Luttinen
Kurssimaksu 6 €/kerta
Pohditaan yhdessä Rauman ja ympäristön kysymyksiä ja yritetään löytää niihin vastauksia asiantuntijoiden
avulla.
9.9. FM Rauno Luttinen,
Maaseudun rakennemuutos
1880-luvulta nykypäivää
pienen Pyhärannan
näkökulmasta
23.9. Kirjailija Tapio Niemi,
Kieltolaki raumalaisin silmin
7.10. Arkkitehti Minna Linnala,
Karin Kampus
21.10. Kulttuuritoimen johtaja
Risto Kupari,
Ajankohtaista Rauman
kulttuuritoimesta
4.11. KTM Jouni Kakkonen,
Dna sukututkimuksessa
11.11. Rehtori Helinä Seikola,
Ajankohtaista Rauman
kansalaisopistosta

3201001 SIJOITTAMISEN
PERUSTEET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-19.30
10.9.-15.10.
Satakunnan osakesäästäjien pj.
Toni Tuomi
Kurssimaksu 59 €
Oletko aina pohtinut, mitä sijoittaminen on, miten se toimii käytännössä
ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit
omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssi on
suunnattu aloittelijoille ja henkilöille,
jotka ovat jo aloittaneet sijoittamisen
ja haluavat vahvistaa osaamistaan.
Ennakkotietoja ei tarvita. Käydään
läpi sijoittamisen perusasioita ja katsotaan, mitä sijoittaminen on ja mitä
sillä voidaan saavuttaa. Käytännönläheinen kurssi, runsaasti esimerkkejä.
3201002  VIIMEINEN TAHTO JA
OIKEUSTOIMET - työpaja
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti ja ke 18.00-20.00
5.-6.11.
oikeustieteen maisteri Risto Raivio
Kurssimaksu 19 €
Käsitellään hoitotahtoa, edunvalvontavaltuutusta, testamentti- ja perintöoikeutta, lahjoituksia, lesken asemaa
ym. kaikille tärkeitä aiheita osallistujille jaettavasta luentomonisteesta
löytyvien malliasiakirjojen pohjalta.
Monistemaksu sisältyy kurssihintaan.

SUKUTUTKIMUS
1398001  SUKUTUTKIMUS:
SODAT JA SOTILAAT
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la 9.00-15.30
30.11.
sukututkija Juha Vuorela
Kurssimaksu 19 €
Käsitellään sotalaitoksen ja sotilaiden
historiaa sekä niitä aineistoja, joista
tutkija voi löytää tietoja palveluksessa
olleista sukulaisistaan. Tutuiksi tulevat
erilaiset sotilasrullat, käsitteet ja käytännöt. Kurssi antaa sukuharrastajalle
valmiudet omatoimisesti tutkia sotilaita,
sillä mukana on runsaasti konkreettisia
esimerkkejä. Aikaskaala on 1500-luvulta 1900-luvulle.

Katso sivulta 17 luento
PAPPISMIEHIÄ JA SÄÄTYLÄISIÄ

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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LUONTO JA
RETKEILY
Katso sivulta 118
GEOKÄTKÖILYKURSSI
4102002  SIENIKURSSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.00-19.30
12.-19.9.
kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 13 €
Tietoa varusteista, sienikirjoista ja
liikkumisesta luonnossa. To 12.9. klo
18.00-19.30 tutustutaan kuvien avulla yleisimpiin sieniin ja saadaan tietoa
niiden käsittelystä. Sieniretki to 19.9.
Lähtö retkelle kimppakyydein klo
17.00 kaupungintalon parkkipaikalta
ja paluu noin klo 20.00
4102006  RETKI PUURIJÄRVIISOSUON KANSALLISPUISTOON
su 15.9. klo 16.00-21.30
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 6 €
Käydään Kärjenkallion ja Mutilahden
lintutorneilla ja tehdään kävelyretki
Huittisten Isosuolla, pitkospuita pitkin. Toiveissa on nähdä mm. massiivisia kurkiparvia. Lähtö Hong Kongin
parkkipaikalta kimppakyydein klo 16.
Kokoontuminen parturikiinteistön lähelle. Matkan kokonaiskesto noin 5-6
tuntia. Eväät ja kiikarit mukaan. Pukeutuminen sään mukaan.
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7198001  METSÄSTÄJÄKURSSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00-20.45
11.9.-9.10.
Markku Leppänen, Tuomo Koskinen
ja Jari Toivonen
Kurssimaksu 24 €
Käsitellään mm. lajituntemusta, riistaekologiaa, riistanhoitoa, ampuma-aseita ja niiden käyttöä metsästyksessä, metsästysmuotoja, hyviä
metsästäjätapoja, riistan hakua ja
saaliin käsittelyä, metsästysoikeutta,
metsästyslainsäädäntöä sekä riistahallinto- ja metsästysjärjestöjä.
Metsästäjätutkinnot: 16.10. ja 23.10.
klo 18-19.30 osallistuminen vapaaehtoista, tutkintomaksu 20 €. Kurssiohjelma kotisivulta ja toimistosta.
7198002  RETKEILYTAITOJEN
KERTAUS
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30-20.00
su 9.00-13.30, 9.00-17.00
2.-13.10.
erä- ja luonto-opas Mari Starck
Kurssimaksu 31 €
Kertaa ja opi uusia retkeilytaitoja. Aiheina mm. luonnossa liikkuminen ja
selviytyminen, retkiruokailu, majoittuminen ja erätaidot. Kaksi teoriailtaa
ke 2.10. ja 9.10. Puolipäiväretkellä
su 6.10. klo 9-13.30 harjoitellaan
erilaisia erätaitoja. Kurssin lopuksi
su 13.10. klo 9-17 patikkaretki Kurjenrahkan kansallispuistoon, jonka
aikana jatketaan retkeilytaitojen kertausta. Mukaan voivat tulla kaikki retkeilystä kiinnostuneet! Retkille mennään kimppakyydein.

7198006  ILOA JA ENERGIAA
LUONNOSTA
to 17.00-18.30
3.-17.10.
erä- ja luonto-opas Mari Starck
Kurssimaksu 13 €
Tehdään kolme retkeä ja tutustutaan
luonnosta saatavaan hyvinvointiin.
Retkien teemat ovat aistit ja luontoyhteys, luovuus sekä mielentaidot.
Retkien aikana kävellään noin 1-2 kilometriä ja tehdään luontoharjoituksia
yksin, pareittain ja ryhmässä. Samalla tutustutaan luonnon hyvinvointivaikutuksiin ja mahdollisuuksiin hyödyntää luontoharjoituksia esim. työssä
ja opetuksessa. Retket aloitetaan ja
toteutetaan Latumajan reitin läheisyydessä, tapaaminen Pyynpäänkadun ja Metsätähdentien kulmauksen
P-paikalla. Puethan yllesi säänkestävät ja lämpimät ulkoiluvaatteet, liikumme retkillä rauhallisesti.

7198008  RETKEILYN PERUSTEET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma ja ti 17.30-20.00
su 10.00-17.00
14.4.-17.5.
erä- ja luonto-opas Mari Starck
Kurssimaksu 31 €
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.
Su 17.5. päiväretken kohde ja pituus
sovitaan kurssin aikana, mennään
kimppakyydein ja retken kokonaiskesto on noin 8-9 tuntia. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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MUSIIKKI
1101101  KOTISTUDIO DIGITAALISEN ÄÄNITTÄMISEN
PERUSTEET
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
la ja su 10.00-15.15
21.-22.9.
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 24 €
Käydään läpi digitaalisen äänittämisen perusteita ja laitteistoa. Tutustutaan nykyaikaisiin DAW-ohjelmistoihin ja harjoitellaan äänen editointia
ja miksaamista Reaper-ohjelmistolla.
Tarkoitettu vasta-alkajille. Sisältöä ja
rakennetta voidaan säätää osallistujien tarpeiden mukaan.
1101105  MUSIIKIN PERUSTEET
Musiikkiopisto,  Nortamonkatu 5
la ja su 10.00-15.30
9.-10.11.
musiikin opettaja Timo Katila
Kurssimaksu 24 €
Musiikin teorian ja säveltapailun alkeiskurssi. Nuottien nimet, aika-arvot, ylennykset ja alennukset sekä tavallisimmat
musiikkitermit harjoittelemalla tutuksi.
Sopii musiikin harrastajille, soittajille,
kuorolaisille tai muuten asiasta kiinnostuneille. Lähdetään aivan alkeista ja
edetään opiskelijoiden tahtiin.
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LAULUN OPETUS
JA YHTEISLAULU
1101011 LAULAJAISET:
KULKURIVELJET
ALEKSIS KIVESTÄ EINO LEINOON
Poselli,  Nortamonkatu 12
to 18.00-20.00
10.10.
MuM Jukka Ritakorpi
Lauletaan tuttuja lauluja suomalaisten runoilijoiden teksteihin. Opistolaisyhdistys tarjoaa väliaikakahvit.
Laulajaiset on osa Senioreiden kulttuuriviikkojen ohjelmaa. Vapaa pääsy
1101012  LAULAJAISET:
TALITINTTI MAALISKUULLA
Poselli,  Nortamonkatu 12
ti 18.00-20.00
10.3.
Kerttu Rapala
Talitintti maaliskuulla mietti näin mielessään: tahdon laulaa riemusuulla
sävelmän uuden tään. Tule laulamaan lapsikuoro Minidinan ja Kertun
kanssa vanhoja lastenlauluja. Kansalaisopiston opistolaisyhdistys tarjoaa
väliaikakahvit. Laulajaiset on osa
Lasten kulttuuriviikon ohjelmaa. Vapaa pääsy

1101021  ISKE SÄVELMÄ!
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la ja su 10.00-15.15
5.-6.10.
muusikko Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan rennolla otteella lauletun
iskelmämusiikin eri vuosikymmeniin
ja tyyleihin perinteisestä taidemusiikista nykyiskelmään. Lauletaan
yhdessä, mutta kaikki saavat myös
henkilökohtaista ohjausta muiden
seuratessa. Kurssi päättyy avoimeen
konserttiin, jossa kaikki halukkaat
esiintyvät.
1101022  VIIKONLOPPU
DISNEY-KUPLASSA!
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la ja su 10.00-15.15
7.-8.3.
muusikko Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 24 €
Tule vapauttamaan sisäinen Disneysankarisi! Disney-elokuvat ovat pullollaan loistavia sävellyksiä. Sukelletaan yhdessä Disney-laulujen maailmaan 1940-luvulta nykypäivään
ja tutustutaan kappaleisiin sopiviin
laulutekniikoihin. Lauletaan yhdessä,
halutessaan jokainen saa solistista
ohjausta muiden seuratessa. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1101031  ÄÄNTÄ ETSIMÄSSÄ A
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 18.00-19.20
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 51 €
Onko sinulla ongelmia äänenkäytön
kanssa, laulutaito hukassa tai jännitätkö esiintymistilanteita? Ryhmässä
pääset tutustumaan ääneesi ja kehittämään sitä turvallisessa ja rennossa
ympäristössä. Nuotinluku- tai laulutaitoja et tarvitse. Tule ja löydä äänesi!
1101032  ÄÄNTÄ ETSIMÄSSÄ B
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 19.25-20.35
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.
1101033  POP-LAULUKURSSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.15-18.15
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
muusikko Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 51 €
Alkajien kanssa harjoitellaan hengitystekniikkaa, voitetaan yhdessä
esiintymisjännitystä ja treenataan
kappaleita erilaisia harjoituksia ja tekniikoita hyödyntäen. Jatkajien kanssa
syvennytään tekniikkaan, laajennetaan repertuaaria ja otetaan laajasti
haltuun eri laulutyylejä. Opettaja jakaa ryhmiin ensimmäisellä kerralla.
Ei vaadi aiempaa laulutaustaa. Opettajaan voi olla etukäteen yhteydessä
alina.sudenlehti(at)gmail.com
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1101035  LAULUKURSSI A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 16.00-17.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 51 €
Laulun ja terveen äänenkäytön yksilöllistä opetusta. Erilaisten lämmittely-, hengitys- ja laulutekniikoiden
harjoittelua pienryhmässä, yksin ja
pareittain. Omien suosikkilaulujen
harjoittelua. Aiempaa laulukoulutusta
ei tarvita. Pienryhmiin jako tapahtuu
ensimmäisellä tapaamiskerralla.
1101036  LAULUKURSSI B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.15-20.45
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.
1101037  LAULUKURSSI C
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 13.00-14.30
12.9.-12.12. ja 9.1. -2.4.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 51 €
Rakastatko laulamista? Haluaisitko
laulaa enemmän ja saada vinkkejä,
miten kehittää ääntäsi? Tutustumme
ääneen ja kehon yhteyteen. Opimme,
miten ääntä voi vahvistaa ja hoitaa.
Laulamme yhdessä ja erikseen, jokainen saa myös yksilöllistä ohjausta toivomaansa ohjelmistoon. Ei kokoonnu 10.10.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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1101038  LAULUYHTYE
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.30-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
muusikko Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 51 €
Lauletaan popmusiikkipainotteisesti
äänissä erilaisia sovituksia, harjoitteita ja improvisaatioita hyödyntäen.
Edellytetään hieman nuotinlukutaitoa
tai stemmalaulukokemusta. Uudet
laulajat ovat lämpimästi tervetulleita
mukaan! Ensimmäisellä kerralla jakaudutaan opettajan johdolla ryhmiin
lähtötason, treenihalun ja esiintymisinnon mukaan. Opettajaan voi olla
etukäteen yhteydessä alina.sudenlehti(at)gmail.com
1101051  VARTTUNEIDEN
LAULUPIIRI
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 10.00-11.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
MuM Jukka Ritakorpi
Kurssimaksu 42 €
Yhteislaulutuokio on virkistävä aloitus
viikolle. Lauluja Kultaisesta laulukirjasta ja monipuolisesti eri lähteistä:
kansanlauluja, ikivihreitä ja välillä
myös vakavampaa ohjelmistoa. Taustatietoa lauluista ja niiden tekijöistä.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1101040  BEATBOXAUKSEN
PERUSTEET
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la ja su 10.00-15.15
1.-2.2.
MuM Venla Ilona Blom
Kurssimaksu 50 €
Beatboxaus on erityinen taiteenlaji
ja instrumentti, joka perustuu rumpusoundien imitoimiselle ja rytmiselle
äänenkäytölle. Työpajassa opetellaan rennossa ilmapiirissä beatboxauksen perusteita ja heittäydytään ryhmänä rytmin vietäväksi. Erittäin hauska ja leikkisä tapa löytää
uusia musiikillisia ulottuvuuksia ja vapauttaa luovaa energiaa.
Venla Ilona Blom on EMMA-palkittu
muusikko ja säveltäjä. Hän on laulaja
ja Suomen ainoa naispuolinen ammattitason beatboxaaja, jonka rohkea
ja innovatiivinen tyyli on kerännyt arvostusta ympäri maailmaa. Blom vaikuttaa vahvasti Tuuletar-yhtyeessä,
joka on yksi Suomen kansainvälisesti
aktiivisimpia kansanmusiikkiyhtyeitä ja jonka musiikki on soinut mm.
Game Of Thrones -sarjan trailerissa.
Blom toimii aktiivisesti muusikkona,
tuottajana, säveltäjänä ja kouluttajana Suomessa ja ulkomailla. Lisätietoa
kotisivuilta ja toimistosta. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1101052  LAULAMATTOMAT A
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 16.45-18.15
9.9.-2.12. ja 13.1.-20.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 45 €
Laulu kuuluu kaikille! Tässä porukassa sävelkorvalla tai musiikillisilla taidoilla ei ole väliä, tärkeintä on tekemisen meininki ja laulun ilo. Hyödyllisiä
ääniharjoituksia ja monipuolisia lauluja rennossa ilmapiirissä.
1101053  LAULAMATTOMAT B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 10.00-11.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-14.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.
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KUOROT
Kuorot ottavat mielellään uusia
laulajia mukaan toimintaansa.
Kaikki kuorolaiset ilmoittautuvat
normaalisti opistoon netissä tai
puhelimitse.
1101054 RAUMAN
KAMARIKUORO
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 18.00-20.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
musiikkipedagogi (AMK), ammattikuoronjohtaja Sanna Kuusisto
Kurssimaksu 61 €
Kuoro koostuu kokeneista kuorolaulajista, joiden tavoitteena on laadukkaan ja vaativan kuoromusiikin
harrastaminen ja esittäminen. Suurimuotoisten teosten rinnalla kuoro
harjoittelee myös moderneja miniatyyrisiä a cappella -teoksia. Kuoroon
otetaan uusia laulajia äänenkuuntelun kautta. Lisätietoja:
kuusisto.sanna@gmail.com ja
www.raumankamarikuoro.fi

36

1101055  NAISKUORO I
(Rauma Flikkatten Göör)
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 18.30-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 61 €
Aktiivista naiskuorotoimintaa hyvällä
meiningillä. Raikasta ohjelmistoa ja
eväitä soivaan äänenkäyttöön. Uudet
laulajat ovat lämpimästi tervetulleita.
Lisätietoa: niiki.nuutinen@rauma.fi
puh. 040 738 6390.
1101056  NAISKUORO II
(Rauman Työväen Naiskuoro)
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 18.00-20.00
12.9.-12.12. ja 9.1.-2.4.
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 61 €
Mukava ja perinteikäs raumalainen
kuoro, joka laulaa monipuolista
2-4 -äänistä naiskuoro-ohjelmistoa.
Kauden aikana pieniä esiintymisiä ja
laululeirejä. Kuoro konsertoi säännöllisesti.

1101057  MIESKUORO
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu,  Vähäkinnontie 7
ma ja to 18.00-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
dir. cant. Matti Hentilä ja
Reino Suominen
Kurssimaksu 61 €
Monipuolista neliäänistä mieskuorolaulua eri teemoin. Lisäksi laulutekniikkaa, kvartettilaulua ja musiikin
teoriaa.
1101058  VIIHDEKUORO
(Rauma Hupiköör)
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 18.00-20.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 61 €
Kuoroon ovat tervetulleita naiset ja
miehet. Ohjelmistossa viihdemusiikkia monipuolisin sovituksin. Lukuvuoden lopussa kevätkonsertti. Lisätietoja: www.hupikoor.net
1101059  SEKAKUORO LAPPONIA
Lapin seurakuntakoti,  Hiedastentie 6
to 18.00-20.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 61 €
Monipuolista, säestyksetöntä sekakuoro-ohjelmistoa ja laulun iloa! Uudet laulajat tervetuloa mukavaan porukkaan. Lisätietoa: niiki.nuutinen@
rauma.fi puh. 040 738 6390.

ORKESTERIT
JA YHTYEET
1101081  BIG BAND
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
su 16.00-18.00
15.9.-8.12. ja 2.2.-26.4.
muusikko Reijo Ylinen
Kurssimaksu 51 €
Haluatko kehittyä soittajana? Kiinnostaako fraseeraus, improvisointi
ja kurinalainen yhteissoitto? Tarkoitettu instrumenttinsa kohtuullisesti
hallitseville soittajille, jotka haluavat
laajentaa musiikillista osaamistaan
big band -musisoinnin puolelle. Valmistetaan ohjelmistoa pienimuotoisia
esiintymistilaisuuksia varten.
1101082  PUHALLINORKESTERI
(Pläkkploosarit)
Rauma-Sali, Satamakatu 26
ti 19.00-21.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
vaskisoiton opettaja, kapellimestari
Anne Lehtomäki-Koskinen
Kurssimaksu 51 €
Pläkkploosareiden yhteishenki on
hyvä ja soittajat motivoituneita. Ohjelmistossa perinteistä, klassista ja
kevyttä puhallinmusiikkia. Soittokunta
ottaa mielellään riveihinsä uusia, jo
perustaidot omaavia soittajia. Harjoitukset ovat yhteisharjoituksia, ei soitinkohtaista yksilöopetusta.
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1101083  PUHALLINMUSIIKKI
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone, Vermuntilantie 163
ma 18.00-19.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
DI Jouko Kangas
Kurssimaksu 42 €
Vermuntilan soittokunta tarjoaa hyvän harrastusmahdollisuuden sekä
nuorille että varttuneille. Ohjelmisto
on monipuolista sisältäen viihteellistä, harrasta ja klassista musiikkia.
Esiintymisiä vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa. Ohjausta myös
aloittajille.
1101084  HARMONIKKA- JA
MANDOLIINIPIIRI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.30-19.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
muusikko Arto Malmsten
Kurssimaksu 42 €
Perinteistä iskelmällistä musiikkia Ilta
skanssissa -valssista Heikin polkkaan helppoina sovituksina hanurille
ja mandoliinille. Nuotinlukutaitoa tarvitaan. Tule mukaan ja ota kunnon
fiilikset hyvästä menosta.
1101091  BÄNDISOITON ALKEET
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ti 17.00-18.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 42 €
Opitaan bändissä soittamisen perusasioita ja opiskellaan bändisoittimia
sekä äänentoistolaitteiden käyttöä.
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Ryhmään voi ilmoittautua, vaikka ei
olisi aiempaa kokemusta mistään
soittimesta. Halu soittaa ja laulaa
yhdessä on tärkeintä. Tarkoituksena
on nauttia yhdessä soittamisesta ja
löytää onnistumisten kautta oma tapa
tulkita musiikkia.
1101092  BÄNDISOITON JATKO
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ti 18.45-20.15
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 42 €
Omassa instrumentissaan jo vähän
pidemmälle kehittyneille soittajille.
Instrumentti voi olla mikä tahansa,
myös laulu. Pyritään löytämään hyvä
soittofiilis ja tutkitaan eri tapoja sovittaa kappaleita. Mahdollisuuksien
mukaan tutustutaan musiikin tallentamiseen ja muokkaamiseen tietokoneella.
1101095  ERITYISRYHMIEN
BÄNDITOIMINTA, jatkoryhmä
Riekkomäki, Vähäkinnontie 2
ke 16.00-17.00, 17.00-18.00,
18.00-19.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
Anne Lehtonen ja
sosionomi
Mirjam Pennanen
Kurssimaksu 42 €
Yhteismusisoinnin avulla mahdollisuus musiikista nauttimiseen, itseilmaisuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen omien resurssien mukaan.
Metodina kuvionuotit. Bändeissä jo
soittaville. Opettajat jakavat ryhmät
lukuvuoden alussa.

LYÖMÄSOITTIMET

KITARAN SOITTO

1101110  RUMPUKURSSI
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 16.30-18.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 47 €
Opetellaan pienryhmässä pop-, rockja iskelmärytmejä Neon 2 ja Ressu ja
Jussi -yhtyeiden rumpalin opastuksella. Aloitetaan alkeista ja edetään
oman kehityksen mukaan. Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita. Haetaan
soittamisen iloa ja riemua. Opettaja
jakaa pienryhmät ensimmäisellä
kerralla.

1101121  KITARANSOITTO
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 16.45-20.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
muusikko Nikolai Suova
Kurssimaksu 47 €
Kitaransoiton ryhmäopetusta niin
aloittelijalle kuin kokeneemmallekin
soittajalle. Opettaja jakaa pienryhmät
taitotason mukaan. Mukaan kitara ja
avoin mieli.

UKULELEN SOITTO
1101119  UKULELE SOIMAAN
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.35-19.05
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 47 €
Ukulelen soiton opettelua pienryhmässä. Aiempaa soittokokemusta ei
edellytetä. Harjoittelemme helppoja
sointukomppauksia ja melodian näppäilyjä. Opettaja jakaa 45 minuutin
pienryhmät taitotason mukaan. Oma
soitin ei ole välttämätön, mutta jos
sellainen löytyy, ota mukaan.

1101125  POP-ROCK KITARA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la ja su 10.00-15.15
28.-29.9.
muusikko Nikolai Suova
Kurssimaksu 24 €
Opetellaan Pop & Rock -kitaransoittoa tunnettujen kappaleiden ja musiikillisten esimerkkien avulla. Soittimesi
voi olla teräskielinen akustinen kitara
tai sähkökitara. Pääset myös tutustumaan viikonlopun aikana erilaisiin
sähkökitaroihin, efektilaitteisiin ja
vahvistimiin. Voit ehdottaa opettajalle
harjoiteltavia kappaleita viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua nikolai.
suova(at)gmail.com. Kurssi soveltuu
perusasiat osaaville, jo muutaman
vuoden soittaneille kitaristeille.
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PIANON SOITTO
1101200  OPI SÄESTÄMÄÄN
PIANOLLA
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la ja su 10.00-15.15
16.-17.11.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 24 €
Haluaisitko oppia säestämään pianolla itseäsi, lastasi tai vaikka yhteislaulua? Tehokurssilla opit sointumerkeistä soittamisen ja komppaamisen
perusteet. Opettelemme säestämään
tuttuja tasa- ja kolmijakoisia lauluja
erilaisilla säestystavoilla ja -rytmeillä.
Ei haittaa, vaikka et osaisi lukea nuotteja tai soittotaitosi olisi ruosteessa.
Opetus tapahtuu pienryhmässä, jossa jokaisella on käytössä oma sähköpiano.
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1101201  LEPPOISASTI
PIANOLLA A,
aikuisten pianoryhmä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.00-13.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 47 €
Etkö ole koskaan koskenutkaan pianoon, mutta olet aina haaveillut lähteväsi soittotunneille? Kenties olet
joskus soittanut ja haluaisit palata
vanhan harrastuksen pariin. Koskaan
ei ole liian myöhäistä aloittaa tai jatkaa soittoharrastusta. Opettelemme
yhdessä nuotteja, melodian soittoa
ja säestämistä lähtötaso huomioiden.
Yhdessä musisoiminen on mukavaa
eikä liian vakavaa! Opettaja jakaa 30
min pienryhmät ensimmäisellä kerralla.
1101202  LEPPOISASTI
PIANOLLA B aikuisten ja yläkoululaisten pianoryhmä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 18.35-20.05
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 47 €
Sama sisältö kuin edellä.

1101205  PIKKU PIANISTIT,
lasten pianoryhmä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 14.00-15.30
13.9.-29.11. ja 10.1. -3.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 51 €
Älä enää pimputtele yksin, yhdessä
soittaminen on hauskempaa! Opetellaan nuotteja, melodiansoittoa ja
säestämistä mukavassa pienryhmässä. Opiskelu suunnitellaan pienten
soittajien toiveet ja lähtökohdat huomioiden. Alakouluikäisille. Opettaja
jakaa 45 min pienryhmät ensimmäisellä kerralla.
1101210  PIANONSOITTOA
YHDESSÄ, aikuinen-lapsi
pianoryhmä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 17.00-18.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 94 €
Oletko unelmoinut pianotunneista
myös itsellesi? Nyt aikuinen ja lapsi
voivat harrastaa pianonsoittoa samaan aikaan. Yhdessä oppiminen ja
musisoiminen on hauskaa! Opiskelu suunnitellaan soittajien toiveet ja
lähtökohdat huomioiden. Ryhmään
mahtuu kaksi aikuinen-lapsi -paria.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot
kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Kurssimaksu
47 €/hlö eli 94 €. Opettaja jakaa 45
min pienryhmät ensimmäisellä kerralla.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1101231  PIANOTUOKIO A
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
ma 14.30-17.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 175 €
Pianonsoitonopetusta vasta-alkajille
ja edistyneille. Soitetaan nuoteista
ja korvakuulolta, opetellaan nuotteja,
sointumerkkejä ja säestyskomppeja
oppilaan oman halun ja tarpeen mukaan. Iloista soittamista niin aikuisille kuin lapsillekin. Henkilökohtainen
soittoaika 20 min sovitaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.
1101232  PIANOTUOKIO B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.15-20.15
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.
1101233  PIANOTUOKIO C
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 13.30-16.10
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.
1101234  PIANOTUOKIO D
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 14.40-16.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 175 €
Sama sisältö kuin edellä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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TEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDE
1102116  NUORISOTEATTERI
Kellariteatteri, Pallerokuja
ma 18.30-20.30
16.9.-9.12. ja 27.1.-13.5.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 86 €
Tehdään rennosti, mutta tosissaan.
Nuorisoteatterissa kasvetaan ryhmäksi, joka ei pelkää ja jonka syke
koskettaa. Harjoitukset luovat vankan
pohjan kevään esityksille. Tule mukaan, uskallat enemmän. Luovuus on
vapaus. Tarkoitettu 15-23-vuotiaille.
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1102122  SETTERI-NUORTENTEATTERIRYHMÄ
Kellariteatteri, Pallerokuja
su 11.30-13.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-26.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 76 €
Tehdään yhdessä teatteria! Kurssilla
tutustutaan improvisaatio- ja draamaharjoituksiin sekä näyttelijäntyöhön.
Ryhmässä saat esiintymiskokemusta
ja rohkeutta heittäytyä erilaisiin tilanteisiin. Kaikille teatterista kiinnostuneille 14−19-vuotiaille ilman aiempaa
kokemusta. Valmistetaan esitys valmiin näytelmän pohjalta kevääksi.

1102134  OPISTON KESÄTEATTERI
Kellariteatteri, Pallerokuja
su 18.00-20.30
15.9.-1.12. ja 12.1.-10.5.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 66 €
Tule rohkeasti mukaan iloiseen porukkaan, kaipaamme juuri sinua. Valmistamme kesäksi näytelmän Kellariteatteriin.
1102132  RAUMAN
OPISTOTEATTERI
Kellariteatteri, Pallerokuja
to 18.00-20.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-9.4.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 66 €
Valitaan ryhmälle näytelmä ja valmistetaan se esitykseksi lukuvuoden aikana. Esitys voidaan valmistaa myös
ryhmälähtöisesti. Jokainen ryhmän
jäsen saa nauttia mahtavasta ryhmähengestä ja teatterin riemusta! Teemme teatteria ahkerasti ja ilolla. Aiempaa esiintymiskokemusta ei vaadita.

1102130  AIKUISTEN
IMPRORYHMÄ
Kellariteatteri, Pallerokuja
ti 19.00-20.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 42 €
Sopii kaikille, jotka haluavat löytää
itsestään uusia luovan ilmaisun
lahjoja ja kykyjä. Opit voittamaan
esiintymispelon haitat ja rasitukset.
Lähde rohkeasti mukaan iloiseen
porukkaan - odotamme juuri sinua.
2041000  IMPROVISAATION
PERUSTEITA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 10.00-16.15
5.-26.10.
improvisoija Markus Kaustell
Kurssimaksu 310 €
Improvisaatio sopii kaikille, sillä sitä
tarvitaan näyttämön ohella myös arjessa. Kurssin tavoitteena on liiasta
suunnittelusta irti päästäminen, rennon heittäytymisen harjoitteleminen,
itseluottamuksen kartuttaminen sekä
oman ilmaisun kehittäminen. Kurssilla tehdään monipuolisesti harjoitteita parin kanssa, pienryhmissä sekä
koko ryhmän kesken ja keskustellaan
niistä yhdessä. Opi improvisaation
perusteet ja saat lisää spontaaniutta
sekä iloa elämääsi! Kokoontumiset
ovat 5.-6.10., 19.-20.10. ja 26.10.
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MAALAUS
1103001  ATELJEE –
KUVATAITEEN TEKNIIKAT
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 10.30-13.30
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 81 €
Erilaisia piirustus-, maalaus- ja grafiikantekniikoita kuten hiili, pastelli,
lino- ja puupiirros, carborundum, kuivaneula, öljyväri, vesiväri, guassi,
akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan
kuukausittain uuteen tekniikkaan. Lisäksi tehdään väriopin harjoituksia ja
poimitaan taidehistoriasta esimerkkejä ja ideoita. Voit myös halutessasi tehdä omasta aihepiiristäsi omalla
tekniikalla.
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1103005  ÖLJY- JA AKRYYLIVÄRIMAALAUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30-20.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
kuvataiteilija (AMK)
Monica Häggström
Kurssimaksu 81 €
Opitaan sekoittamaan värejä monipuolisesti ja toteuttaman eri tekniikoin kiinnostuksesi mukaisia aiheita.
Tervetuloa vasta-alkajat ja aiemmin
maalanneet luovien hetkien pariin.
Huom! Öljyvärimaalarit käyttävät hajutonta tärpättiä ja pellavaöljyä. Tarkempi info materiaaleista ensimmäisellä kerralla.

1103008  ÖLJYVÄRIMAALARIEN
ILTAPÄIVÄ
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 13.00-16.15
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Tule maalaamaan öljyväreillä omia
kuva-aiheitasi. Perehdytään värien
käyttöön, sommitteluun ja maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja palettiveitsimaalaukseen. Myös sekatekniikat, kollaasit ja luovat kokeilut ovat
mahdollisia. Sopii sekä alkajille että
jatkajille. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in English.
1103010  AKRYYLIEN JA
AKVARELLIEN ILTAPÄIVÄ
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 13.00-16.15
13.9.-29.11. ja 10.1.-3.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Tule maalaamaan omia kuva-aiheitasi. Perehdytään värien käyttöön,
sommitteluun ja maalaustekniikoihin
sekä sivellin- ja palettiveitsimaalaukseen. Myös sekatekniikat, kollaasit ja
luovat kokeilut ovat mahdollisia. Sopii
sekä alkajille että jatkajille. Opetus
suomeksi ja englanniksi. Teaching
also in English.

Katso sivulta 19 luento
SUOMEN SUPERNAISIA
Katso sivulta 18 luento
TAITEILIJA JA INTENDENTTI
ALPO SARAVA

1103012  ÖLJYVÄRIMAALAUS
KORTELASSA
Kortelan koulu, Kortelantie 23
ke 17.45-21.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-8.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 86 €
Tule maalaamaan öljyväreillä asetelmia, eläimiä ja omien kuva-aiheiden
innoittamana. Perehdytään värien
käyttöön, sommitteluun ja maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja palettiveitsimaalaukseen. Opetus suomeksi
ja englanniksi. Teaching also in English.
1103014  MAALAUS JA PIIRUSTUS KODISJOELLA
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 18.00-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 61 €
Tule maalaamaan ja piirtämään
omien kuva-aiheiden innoittamana.
Perehdytään sommitteluun, maalaustekniikoihin ja piirustusmenetelmiin. Ensimmäisellä kerralla mukaan
materiaalit ja välineet, joilla haluat
työskennellä. Lähdetään ihan alusta,
joten vasta-alkajatkin ovat tervetulleita! Opetus suomeksi ja englanniksi.
Teaching also in English.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1103016  VESIVÄRIMAALAUKSEN
ALKEET
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 14.00-16.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 61 €
Maalataan ja piirretään vesiväreillä,
vesivärikynillä ja guassiväreillä mielenmaisemia ja muita aiheita. Opetellaan tekniikkaa jokaisen omista lähtökohdista. Sopii kaikille kiinnostuneille.
Ota mukaan kynä, paperia, vesivärit
ja sivellin.
1103018  MUOTOKUVIA MAALATEN JA PIIRTÄEN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.45
12.9.-28.11. ja 9.1.-26.3.
kuvataiteilija (AMK)
Monica Häggström
Kurssimaksu 76 €
Opitaan havainnointia ja toteuttamaan kohteen näköisyys ja olemus
sekä sekoittamaan värejä monipuolisesti, ja löytämään erityisesti ihon eri
sävyt. Ota mukaan kuvia ja luonnoksia esim. läheisestäsi. Toteuttamistapoja ja -tyylejä persoonalliselle työlle
on useita. Sopii kaikille ihmisten kuvaamisesta kiinnostuneille, myös
vasta-alkajille. Ensimmäisellä kerralla tietoa kurssilla käytettävistä materiaaleista. Akryyli- ja öljyvärit tai/ja
lyijykynät ja hiilet. Öljyvärimaalareilla
käytössä hajuton tärpätti.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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1103021   VAHAMAALAUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la ja su 11.00-15.15
30.11.-1.12.
kuvataiteilija Soile Kujala
Kurssimaksu 19 €
Vahamaalaus eli enkaustiikka on taiteen tekemistä sulattamalla vahaa
(vaha-, mehiläisvaha- ja öljypastelliliidut) maalauspohjille, mdf-levyille
tai paksuille kartongeille. Työkaluina
ovat silitysrauta, kolvi, kuumailmapuhallin ja lämpölevy. Muita työkaluja
ovat siveltimet, lastat, kammat, tikut
ja puikot. Tähän tekniikkaan voit käyttää vanhat vahaliitupätkät, jopa huulipunat. Ota mukaan omat välineet ja
värit, jos on. Voit lainata silitysrautoja
ja muita työkaluja. Värejä ja maalauspohjia ym. voit ostaa paikan päältä.
Tule kokeilemaan jännittävää ja inspiroivaa taiteen tekotapaa! Tutustu netissä aiheeseen hakusanoilla encaustic art tai encaustic painting.
1103024  PIIRRÄ JA MAALAA TUSSILLA
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 17.30-20.45
la 10.00-15.45
27.-28.3.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 24 €
Tussimaalaus rauhoittaa kehon ja
mielen. Se on taidetta ja samalla
energiaharjoitus koko keholle. Harjoitellaan tussilla maalaamista ja piirtämistä perinteisten ink brush painting
-mallien avulla. Materiaaleja voi ostaa
opettajalta. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita, sopii kaikille kiinnostuneille. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00

PIIRUSTUS
1103032  ELÄVÄN MALLIN
PIIRUSTUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 18.00-21.00
16.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 81 €
Piirretään ihmisestä pikapiirustuksia,
harjoitelmia ja tutkielmia. Sopii sekä
aloittelijoille että jatkajille. Piirustusvälineet ja paperia mukaan. Tarvikkeina jatkossa myös litoposteripaperi
ja piirustushiilet.
1103034  KLASSINEN PIIRUSTUS
ALKEET
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 18.00-20.30
10.9.-3.12.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 36 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kaikessa kuvataiteessa. Aloitetaan ihan
alusta, 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. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in
English.

1103035  KLASSINEN PIIRUSTUS,
JATKO
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 15.15-17.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-7.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 61 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kaikessa kuvataiteessa. Tutkitaan kasvojen yksityiskohdat ja muotokuvan
elementit. Aiheena asetelmat, klassiset patsaat ja elävä malli. Harjoitellaan, miten tehdään kolmiulotteinen
optinen harha, mittasuhteita, sommittelua ja piirustusmenetelmiä. Opettaja piirtää mukana ja näyttää kaikki
vaiheet. Opi piirtämään kuin vanhat
mestarit. Omat välineet mukaan.
Suositusluonteinen
piirustuspaperi
46x55 cm. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in English.
1103037  LUOVA PIIRUSTUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-20.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 56 €
Piirrä mallista ja mielikuvituksesta erilaisin piirtimin: lyijykynillä, puuväreillä,
hiilillä, kuivapastelleilla, vahaliiduilla
tai tusseilla. Voit myös opetella musteella ja vesiväreillä laveeraamista.
Aiheina itseä kiinnostavat asiat, esim.
maisemat, eläimet ja ihmiset. Välillä irrotellaan vapaammin ja tehdään
pari luonnosteluretkeäkin. Ensimmäisellä kerralla mukaan lyijykyniä/
värikyniä ja itselle sopivan kokoista
piirustuspaperia.
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TAIDEGRAFIIKKA
1103044  TAIDEGRAFIIKKAA
MONELLA TAVALLA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-20.45
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
taidegraafikko Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan monella tavalla taidegrafiikkaa ja harjoitellaan vedostusta. Opitaan mustavalkoisen ilmaisun
lisäksi värien käyttöä ja muita hyödyllisiä kuvallisen ilmaisun taitoja. Sopii kaikille kiinnostuneille. Tarvittavia
materiaaleja löytyy luokasta. Materiaalimaksu 20 €/lukukausi maksetaan
opettajalle.

KALLIGRAFIA
1103051  KALLIGRAFIAN ALKEET
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.15-20.15
10.9.-5.11.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 24 €
Kalligrafia on käsinkirjoittamisen taidetta, jota voidaan toteuttaa erilaisin
tyylein ja tekniikoin. Kurssilla tutustumme kalligrafiaan ja siinä käytettäviin välineisiin. Opettelemme jonkin
tekstityylin sekä sommittelua. Kurssi
sopii kalligrafiaharrastusta aloittaville. Ryhmä kokoontuu 10.9., 1.10. ja
5.11.
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1103053  KALLIGRAFIAN
JATKOKURSSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.15-20.15
17.9.-19.11. ja 21.1.-14.4.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 34 €
Kalligrafia on käsinkirjoittamisen taidetta, jota voidaan toteuttaa erilaisin
tyylein ja tekniikoin. Käymme läpi
muutaman tekstityylin, käytämme
teriä, musteita, värejä sekä opettelemme sommittelua. Kurssi sopii jo
kalligrafiaa harrastaneille. Kokoontuu
syksyllä 17.9., 15.10. ja 19.11. ja
keväällä 21.1., 11.2., 17.3. ja 14.4.
1103054  KALLIGRAFIAN
TEHOKURSSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la ja su 10.00-15.15
5.-6.10.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 24 €
Opettelemme vanhanajan kaunokirjoitusta hiusterällä. Ota mukaan
hiusterä, varsi, vesiastia, vesivärit,
mustetta, siveltimiä ja sileäpintaista paperia. Välineitä ja paperia voi
ostaa myös opettajalta.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

KUVANVEISTO
1103107  PUUTARHAVEISTOKSIA GARDEN SCULPTURES
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 17.30-20.45
13.9.-29.11. ja 10.1.-27.3.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 81 €
Opi luomaan ja suunnittelemaan ulkotiloihin taiteellisia kokonaisuuksia.
Siporeksia veistämällä tai betonia ja
tukirunkoa käyttämällä teet veistoksia, reliefejä, keinotekoisia kallioita,
suihkulähteitä, taiteellisia grillejä tai
kukkapurkkeja. Opetus suomeksi ja
englanniksi. Teaching also in English.

IKONIMAALAUS
1103087  IKONIMAALAUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 11.00-14.00
18.9.-20.11. ja 15.1.-18.3.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 61 €
Tervetuloa maalaamaan temperalla ikoneja. Sopii sekä aloittelijoille
että jatkaville. Materiaalia voi ostaa
opettajalta.
1103089  IKONIMAALAUKSEN
LAUANTAIT
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Joka 4. viikko
la 10.00-14.30
14.9.-9.11. ja 18.1.-14.3.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 41 €
Vasta-alkajille ja ikonimaalauksen perustiedot ja -taidot hallitseville maalareille. Kokoontuu 14.9., 12.10., 9.11.,
18.1., 15.2. ja 14.3.
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1103091  IKONIEN POLIMENTTIKULTAUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la ja su 10.00-18.00
16.-17.11.
Raija Laiho
Kurssimaksu 28 €
Kullataan ikoni käyttäen polimenttitekniikkaa. Ensin valitaan aihe ja siirretään se lautaan ja kaiverretaan, sitten tehdään kultaus, ja lopuksi pinta
kiillotetaan ja suojataan lakalla. Voit
valita etukäteen mallin sädekehään,
kehykseen tai molempiin. Mallin
voi kiinnittää halutessaan valmiiksi lautaan, mutta maalataan vasta
kultauksen jälkeen. Kurssilla ehtii
aloittaa myös ”puhtaalta laudalta”.
Tarvikemaksu 4 € maksetaan opettajalle. Materiaaleja käytön mukaan
opettajalta, laudat 10-40 €, kulta
2,50 €/lehti. Esim. sädekehään menee koosta riippuen 2-10 lehteä. Ota
mukaan punsseleita, lattasiveltimiä
ym. Omat eväät mukaan.
1103093  IKONIMAALAUKSEN
KEVÄTKURSSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-pe 10.00-15.30
20.-24.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 37 €
Maalataan ortodoksisen perinteen
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00
Katso sivulta 17 luento
ORTODOKSISET LUOSTARIT
MATKAKOHTEINA
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POSLIININ JA
PUUN MAALAUS
1103101  KORISTEMAALAUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Kirsi Uusen
Kurssimaksu 61 €
Maalataan puuta, lasia, kangasta ja
posliinia omien mieltymysten ja tarpeiden mukaan. Pohjustuksissa voidaan käyttää myös erilaisia sabluuna- ja leimailukuvioita ja tekstejä.
1103095  POSLIININMAALAAJIEN
ILTAPÄIVÄ
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 13.00-15.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 61 €
Posliininmaalaus on vanha kiinalainen taidemuoto, joka on muuttanut
muotoaan vuosisatojen kuluessa. Nyt
voit piirtää, tehdä raapetyöskentelyä,
maalata siveltimellä ja tuputtaa väripintoja. Kaikki tämä tehdään haitattomilla vesiliukoisilla maalausnesteillä.
Myös lysterit ja jalometallit kuuluvat
osana maalauksiin. Kokeilemalla jokainen löytää itselleen sopivan tavan
maalata. Opistolla on jonkin verran
työvälineitä ja värejä, jotka ovat kurssilaisten käytettävissä. Sopii sekä alkajille että jatkajille.

KERAMIIKKA
Opitaan saven käsittelyä ja perehdytään värien käyttöön keramiikassa.
Aloittelijat oppivat perustekniikat ja
jatkajat jalostavat taitojaan. Materiaalina on korkeapolttoinen savi, joka
soveltuu myös ruoka-astioihin. Voit
valmistaa käsin rakentamalla astioita,
veistoksia ja reliefejäkin. Lähtökohtana omat ideat ja taidot. Arvioitu materiaalimaksu 40-100 €/lukukausi.

1104805  TIISTAIN
PÄIVÄKERAMIIKKA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 13.45-16.15
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104802  KERAMIIKAN ALKEET
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-20.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104807  KESKIVIIKON
PÄIVÄKERAMIIKKA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 15.15-17.45
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104803  MAANANTAIN
PÄIVÄKERAMIIKKA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 15.00-17.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €

1104809  KESKIPÄIVÄN
KERAMIIKKA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.45-14.15
12.9.-28.11. ja 9.1.-7.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €
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1104811  TORSTAIN
ILTAPÄIVÄKERAMIIKKA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 14.15-16.45
12.9.-28.11. ja 9.1.-7.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 61 €
1104833  KERAMIIKAN JATKOKURSSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.45-21.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 81 €
Opitaan saven käsittelyä ja perehdytään värien käyttöön keramiikassa.
1104835  KERAAMINEN
KUVANVEISTO
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.15-20.30
12.9.-5.12. ja 9.1. -2.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan
käsinrakennusmenetelmällä keraamisia veistoksia korkeapolttosavesta, omien ideoiden
mukaan. Kerrataan saven käsittelyn
eri tekniikat ja työtavat sekä lasitusja pintakäsittelymenetelmät. Arvioitu
materiaalimaksu 40-100 € /lukukausi.
1104822  KERAMIIKKA LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45-21.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-7.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 86 €
Toteutetaan savesta käsinrakennustekniikalla omien ideoiden pohjalta
veistoksia ja käyttöesineitä. Arvioitu
materiaalimaksu 40-100 €/lukukausi.

52

1104840  DREIJAUKSEN ALKEET KIPOT JA KUPIT A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 15.00-18.00
27.9.-29.11.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 36 €
Opi dreijauksen perusteet: keskittäminen, reunannosto ja sorvaus. Valmistamme myös käsinrakennusmenetelmällä astioita, kippoja, kuppeja
ja ruukkuja. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita. Arvioitu materiaalimaksu
40-100 €.
1104841  DREIJAUKSEN ALKEET KIPOT JA KUPIT B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 15.00-18.00
17.1.-27.3.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 36 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa: 2.1. 2020 klo 18.00

1104847  KERAMIIKKAA
KEHITYSVAMMAISILLE A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 13.00-14.45
27.9.-29.11.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 31 €
Tehdään savesta eläimiä, pieniä
veistoksia ja astioita erilaisilla muovailutekniikoilla. Maalataan töitä korkeapolttoisilla värikkäillä lasitteilla.
Edetään rauhallisesti. Aikaisempaa
kokemusta savitöistä ei tarvita. Opiskelijalle toivotaan omaa avustajaa
mukaan. Vain opiskelija ilmoittautuu
kurssille. Arvioitu materiaalimaksu
40-100 €.
1104848  KERAMIIKKAA KEHITYSVAMMAISILLE B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 13.00-14.45
17.1.-27.3.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 31 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1104851  RAKUKERAMIIKKA A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00.-20.30 ja la 10.00-18.00
25.2.-25.4.
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
yllätyksellinen ja kokemus on kiehtova! Sopii myös alkajille. Arvioitu
materiaalimaksu 20-30 €. Kokoontumiset: ti 25.2. ja 3.3., poltto la 25.4.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00
1104852  RAKUKERAMIIKKA B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00.-20.30
la 10.00-18.00
10.3.-9.5.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontumiset: ti 10.3. ja 17.3., poltto la 2.5.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1104864  KERAMIIKKAA
LAPSELLE JA AIKUISELLE A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
10.9.-15.10.
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 56 €.
1104865  KERAMIIKKAA
LAPSELLE JA AIKUISELLE B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
29.10.-3.12.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä.
1104867  KERAMIIKKAA
LAPSELLE JA AIKUISELLE C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30-19.00
7.1.-11.2.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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1104871  PERHEKERAMIIKKA
KUOVILLA A
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
to 17.30-20
12.9.-28.11.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 66 €
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. Arvioitu materiaalimaksu 40-100 € maksetaan
opettajalle. Aiempaa kokemusta ei
tarvita. Kurssi soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssimaksu 33 €/henkilö. HUOM!
Ilmoittautuminen alkaa pe 30.8. klo
10-15 toimistoon 044 793 4515.
1104872  PERHEKERAMIIKKA
KUOVILLA B
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
to 17.30-20
9.1.-2.4.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 72 €
Sama sisältö kuin edellä. Kurssimaksu 36 €/henkilö. HUOM! Ilmoittautuminen alkaa pe 3.1. klo 10-15
toimistoon 044 793 4515.

1104875  NUORISOKERAMIIKKA
KUOVILLA A
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
ti 17.30-20.00
10.9.-26.11.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 33 €
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. Arvioitu materiaalimaksu 40-100 € maksetaan
opettajalle.
1104877  NUORISOKERAMIIKKA
KUOVILLA B
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
ti 17.30-20.00
7.1.-31.3.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 36 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1104879  JOULUSEIMIKURSSI
KOKO PERHEELLE
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la ja su 10.00-16.00
19.10.-16.11.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 34 €
Valmistetaan persoonallinen jouluseimi. Seimi ja hahmot tehdään korkeapolttoisesta savesta käsinrakentamalla. Työt lasitetaan tai maalataan
vahapatinamenetelmällä oman tyylin
mukaan. Arvioitu materiaalimaksu
noin 50 € maksetaan opettajalle. Kaiken ikäisille, yli 4v alkaen, nuorimmat
yhdessä aikuisen kanssa. Kokoontuu
19.10., 26.-27.10. ja 16.11.
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VÄRIKYLVYT
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 tiedotus-, näyttely- ja koulutustarkoituksiin. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana
yksi lapsi.
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1103117  VAUVOJEN VÄRIKYLPY
4-11 kk A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00-14.00
12.9.-28.11.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €
1103118  VAUVOJEN VÄRIKYLPY
4-11 kk B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00-14.00
9.1.-26.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00

1103120  VAUVOJEN VÄRIKYLPY
12-24 kk A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 14.30-15.30
12.9.-28.11.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €
1103121  VAUVOJEN VÄRIKYLPY
12-24 kk B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 14.30-15.30
9.1.-26.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00

1103125  SISARUSVÄRIKYLPY
VAUVOILLE JA HEIDÄN
SISARUKSILLEEN A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00-12.00
12.9.-28.11.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €/lapsi.
HUOM! Ilmoittautuminen alkaa ma
2.9. klo 10-15 toimistoon
puh. 044 793 4515
1103127  SISARUSVÄRIKYLPY
VAUVOILLE JA HEIDÄN
SISARUKSILLEEN B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00-12.00
9.1.-26.3.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 50 €/lapsi
Ilmoittautuminen alkaa to 2.1.
klo 10-15 toimistoon
puh. 044 793 4515
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LASTEN JA
NUORTEN KUVATAIDE
1103157  PIKKUATELJEE – KUVATAITEEN TEKNIIKAT LAPSILLE
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 14.30-16.00
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 62 €
Elämyksellinen tutustuminen värien
ja erilaisten materiaalien maailmaan
musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen vauhdittamana 6–9-vuotiaille. Piirustusta, grafiikkaa, maalausta sekä
kolmiulotteista muotoilua. Materiaalimaksu 20 € sisältyy kurssin hintaan.
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1103159  LASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDE UOTILASSA
Uotilan koulu, Sippolantie 4
ma 15.00-16.30
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 42 €
Harjoitellaan piirtämistä ja maalaamista sadunomaisista aiheista. Opetellaan saven muotoilua ja tutustutaan taidegrafiikkaan. 6–16-vuotiaille.
Materiaalimaksu 20 € maksetaan
opettajalle.

1103166  FROZEN: HUURTEINEN
SEIKKAILU ELSAN JA ANNAN
KANSSA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-14.00
23.11.
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 jäänkin kanssa
päästään kosketuksiin. Kotiin viemisiksi valmistuu ihana linna koristeeksi
tai leikkeihin. Materiaalimaksu 10 €
sisältyy kurssihintaan. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
1103183  KEIJUNIITTY
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-14.00
4.4.
Vauvojen värikylpy -ohjaaja
Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 24 €
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. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu lapsen
tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00

1103185  VALMENNUSKURSSI
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE
JÄSTILAPSILLE A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00-15.00
1.-4.6.
kuvataiteilija 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. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2020 klo 18.00
1103186  VALMENNUSKURSSI
TYLYPAHKASTA HAAVEILEVILLE
JÄSTILAPSILLE B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00-15.00
8.-11.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
Katso sivulta 75 kurssit
KÄSSÄÄ JA KUVISTA 6–8-VUOTIAILLE LAPSILLE LAPISSA ja
1104293 KÄSSÄÄ JA KUVISTA
9–12-VUOTIAILLE LAPISSA
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DIGIKUVAUS JA
KUVANKÄSITTELY
1103195  VALOKUVATAAN
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-20.00
11.9.-9.10.
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 28 €
Sopiva kurssi juuri 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. Ota mukaan oma kamera ja sen
käyttöopas. Jos sinulla on kameran
jalusta ja irrallinen salamalaite, ota
myös ne mukaan.
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1103208  LIGHTROOM
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 9.00-15.00
21.-22.9.
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 24 €
Lightroom Classic CC on niin ammattilaisten kuin harrastajien helppo
digikuvien säätöohjelma. Kuva-arkiston luomisessa ja hallinnoinnissa ohjelma on monipuolisuudessaan
huippuluokkaa. Kurssi soveltuu sekä
aloitteleville että kokeneemmillekin
kuvansäätäjille. Tuo kurssille oma
läppäri, jossa ohjelma on ladattuna. Sen voi ladata Adoben sivuilta
osana Photoshop CC pakettia mm.
osoitteesta https://www.adobe.com/
fi/products/photoshop-lightroomclassic.html  Molempina päivinä pidetään
evästauko

VIDEO JA
ELOKUVA
1103215 KUVAA JA JULKAISE
YOUTUBE-VIDEOITA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00-15.45
12.-13.10.
KK Toni Poikonen
kurssimaksu 19 €
Haluatko
oppia
videokuvauksen
ja editoimisen perusteet älypuhelimella? Tutustut ensin erilaisiin kuvaustilanteisiin ja -tapoihin. Koostat
kuvaamastasi materiaalista haluamasi kokonaisuuden, jonka voit julkaista
esim. YouTube -suoratoistopalvelussa. Kurssilla käytetään ilmaisohjelmia. Opetuksessa huomioidaan iPhone- ja Android-puhelimet.
1103217  DRONE
KUVAUSVÄLINEENÄ
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-21.00
la 14.00-17.00
18.-28.3.
autom.tekn.ins/ammattiopettaja
Pasi Helminen
Kurssimaksu 19 €
Tutustutaan tarjolla olevaan laitekantaan ja saadaan vinkkejä mahdolliseen laitteen hankintaan. Pieniä
niksejä kuvaamiseen ja laitteiden
hallintaan. Katsaus säädöksiin ja turvallisuusasioihin. Yli 12-vuotiaille ja
aikuisille. Kokoontuu 18.3. luokassa
ja 28.3. ulkona. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
Katso sivulta 110 kurssit
1103203 ja 1103204 KÄNNYKKÄKAMERALLA UPEITA VALOKUVIA

SISUSTUS
1104001 VÄRILLÄ ON VÄLIÄ
- sisustusilta
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.11. klo 17.30-20.00
sisustussuunnittelija Satu Nurmi
Kurssimaksu 6 €
”Ei ole olemassa oikeita ja vääriä värejä, on vain virheellisisä värivalintoja.” Käydään lyhyesti läpi värioppia
ja pohditaan värien merkitystä sisustuksessa. Saat käytännön vinkkejä
myös oman kodin värimaailmaan. Illan aikana tehdään mukavia tehtäviä
kurssinteemaan liittyen. Ota mukaan:
muistiinpanovälineet ja puuvärikynät.
1104002 SISUSTUKSEN
TYYLISUUNNAT – sisustusilta
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 25.11. klo 17.30-20.00
sisustussuunnittelija Satu Nurmi
Kurssimaksu 6 €
Sisustustyylejä on monenlaisia, niin
kuin on kodin asukkaitakin. Jokainen
kokee tyylit omalla tavallaan. Kodin
sisustamisessa on hyvä tietää, mistä
pitää ja minkälaisessa ympäristössä
viihtyy parhaiten. Tule tyylien tutkimusmatkalle etsimään sinulle sitä oikeaa tyyliä! Illan aikana käydään läpi
tyylihistoriaa ja sisustuksen erilaisia
tyylejä. Jokainen tekee omaa moodboardia/tyylikollaasia halutusta tyylisuunnasta tai jostain tietystä tilasta.
Ota mukaan: Muistiinpanovälineet,
liimaa, sakset, iso tukeva paperi tai
pahvi (koko A3) ja tarvittaessa voit
tuoda myös omia kangas- tai tapettimalleja sekä kuvia aikakauslehdistä.
Opettajalla on myös mukana kuvamateriaalia.
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OMPELU
1104020  OMPELUA
AAMUPÄIVÄLLÄ
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00-13.00
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 71 €
Ompele kotiin, itselle tai lahjaksi vaatteita tai kodintekstiilejä oman mielenkiinnon ja taidon mukaan. Kerrataan
myös kaavojen piirtämistä ja kankaan
leikkaamista. Opitaan ompelun perustaitoja ja perehdytään tarvittaessa
vaativampien yksityiskohtien valmistamiseen. Ommellaan ja onnistutaan.
Mukaan ompelutarvikkeet.
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1104021  TAKKEJA ULKOILUUN
JA VAPAA-AIKAAN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00-20.30
17.9.-26.11.
KM Mirjami Haapalahti
Kurssimaksu 34 €
Ommellaan takki ulkoiluun tai vapaa-aikaan. Perehdytään erilaisiin
ulkoiluvaatteiden materiaaleihin, ominaisuuksiin ja rakenteisiin. Käytetään
valmiskaavoja ja kuositellaan niitä
ulkoiluvaatteen vaatimusten ja oman
maun mukaiseksi.

1104022  OMPELEMISEN ILOA A
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30-20.15
9.9.-2.12.
vaatetusalan ammatinopettaja
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 36 €
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? Oli miten tahansa, saat opetusta
kaikenlaisessa vaatetuksen ja sisustustekstiilien valmistukseen liittyvissä
asioissa. Käytämme lehtien ja kirjojen
kaavoja. Mukaan muistiinpanovälineet, ompelutarvikkeet sekä paljon
intoa ja ideoita.
1104023  OMPELEMISEN ILOA B
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30-20.15
13.1.-6.4.
vaatetusalan ammatinopettaja
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 36 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.

1104025  HOUSUT OMILLA
MITOILLA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.15
19.9.-7.11.
vaatetusalan artesaani
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan housut omilla mitoilla.
Piirretään alusta asti housujen kaavat
ja ommellaan itselle sopivat ja istuvat
housut.
1104026  OMMELLAAN ASU
NAAMIAISIIN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-15.45
3.-10.11.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Tarvitsetko itsellesi tai lapsellesi
asun Halloween-juhliin tai pikkujoulunaamiaisiin? Tai haluatko toteuttaa
suosikkihahmosi asun tai kenties
historiallisen puvun? Saat apua suunnitteluun, kaavoitukseen ja ompeluun. Toteutetaan puvut oikealla teatterityylillä! Tarvikeluettelo kotisivulta
ja toimistosta.
1104027  KORKKIKANGASTA JA
NAHKAPAPERIA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.45
14.11.
vaatetusalan artesaani
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 13 €
Korkkikangas ja nahkapaperi ovat
käsityömaailman uutuuksia. Kurssilla tutustutaan niiden monipuoliseen
käyttöön ja valmistetaan joko pussukka tai säilytyskori. Materiaaleja
voi ostaa opettajalta. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.
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1104030  TUNIKOITA JOKA
LÄHTÖÖN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-21.00
la-su 9.00-14.45
13.-29.9.
KT, käsityötieteen lehtori,
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan tunika yksinkertaisella ja helpolla kaavalla, jota voidaan
muokata oman mallin mukaan. Ompele persoonallinen tunika trikoosta
tai joustocollegesta ja harjoittele saumurin käyttöä. Ensimmäisellä kerralla
suunnitellaan omaa työtä, keskustellaan materiaaleista ja piirretään
kaavat. Kokoontuu pe 13.9. ja pe-su
27.-29.9.Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
1104039 TILKKUBLOKIT UUTEEN
KÄYTTÖÖN
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
ma 17.30-20.00
30.9.-25.11.
KM Mirjami Haapalahti
Perehdytään valmiiden tilkkutyöblokkien hyödyntämiseen asusteissa,
vaatteissa ja sisustuksessa. Tutustaan ompelukoneella tehtävään kirjontaan ja jatkotyöstetään tilkkutöitä
sen avulla. Valmistetaan pienempiä
tai isompia töitä kurssilaisten oman
kiinnostuksen mukaan. Ota mukaan
omia tilkkublokkeja/puuvilla- tai pellavakangasta ja ompelutarvikkeet.
Voit tulla kurssille myös ilman tilkkutyöblokkeja ja keskittyä ompeluun ja
konekirjontaan.

1104040  KEHYSKUKKARON
VALMISTUS A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-21.00
9.10.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 13 €
Opetellaan kukkaron valmistuksen
niksit: piirretään kaavat, leikataan
kankaasta, ommellaan ja kiinnitetään
kukkaron kehykseen. Illan aikana ehtii tehdä kaksi työtä. Opettaja tuo kehykset ja muut tarvikkeet, hinta noin
10 €/2 kukkaroa. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104041  KEHYSKUKKARON
VALMISTUS B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 18.00-21.00
28.11.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 13 €
Sama sisältö kuin edellä.
1104044  KEHYSLAUKUN
VALMISTUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00-21.00
2.10.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 13 €
Soveltuu Kehyskukkarokurssin käynneille tai jo entuudestaan kädentaitoja hallitseville konkareille. Opetellaan
laukun valmistuksen niksit: piirretään
kaavat, leikataan kankaasta, ommellaan ja kiinnitetään laukku kehykseen.
Opettaja tuo kehyksen ja muut tarvikkeet, hinta noin 10 € / laukku. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
Katso sivulta 21 luentosarja
PITKÄÄ IKÄÄ! NÄKÖKULMIA
TEKSTIILIEN KIERTOTALOUTEEN
SUOMESSA
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NUKET JA TONTUT
1104070  NUKKE-KURSSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-20.15
la-su 10.00-16.30
27.9.-13.10.
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. Kurssilla saat paljon tietoa
nukkien historiasta ja eri aikakausien vaatetuksesta. Materiaaleista ja
työvälineiden käytöstä 23 € maksu.
Nukkepaketit alkaen 26 €. Kokoontumiset pe-su 27.-29.9. ja 11.-13.10.
Ilmoittautuminen 20.9. mennessä
materiaalitilausten vuoksi. Kurssilaisille lähetetään tietoa kurssista ja
materiaaleista.
Lisätietoja www.nukkekamari.fi

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1104075  VANHANAJAN TONTTU/
MAAHINEN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.00-20.15
pe 16.30-20.45
la-su 10.00-16.30
22.11.-4.12.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan noin 50 cm pitkä nostalginen vanhan ajan tonttu. Tontun
pää on paperimassaa, joka hiotaan
ja maalataan. Tontulle maalataan
kasvot ja ilme. Lampaantaljasta ommellaan hiukset ja parta. Tontulle tehdään taipuisa vartalo ja ommellaan
yksilölliset villavaatteet. Opettaja tuo
kaikki tarvittavat materiaalit ja työvälineet, alk. 30 €/pää ja muu materiaalimaksu 23 €. Materiaalimaksu
sisältää tarvittavien työvälineiden
käytön ja materiaalit ”alastoman”
tontun valmistamiseen. Vaatetuskankaat eivät sisälly materiaalimaksuun.
Kokoontumiset pe-su 22.-24.11. ja ke
4.12. Kurssilaisille lähetetään tietoa
kurssista ja materiaaleista. Ilmoittautuminen 5.11. mennessä materiaalitilausten vuoksi.
Lisätietoja www.nukkekamari.fi

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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KUDONTA
1104085  KUDONTA A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00-20.30
12.9.-12.12. ja 9.1.-2.4.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 61 €
Kudotaan erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä kuten mattoja, pöytäliinoja,
huiveja, kantoliinoja ym. Toteutettavat
työt suunnitellaan, loimet luodaan ja
rakennetaan kangaspuihin yhteistyönä kurssilaisten kesken. Tutustutaan
kudonnan perusasioihin, eri työvaiheisiin ja sidoksiin, joten aloittelijatkin
voivat tulla mukaan. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan työvälineisiin ja
kootaan kangaspuita.
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1104086  KUDONTA B
Kodisjoen kudontatupa,
Kodisjoentie 1418
ke 18.15-20.45
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä.
1104087  KUDONTA C
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00-20.30
9.9.-18.11. ja 13.1.-6.4.
tekstiiliartenomi Sanna Saarinen
Kurssimaksu 71 €
Tule oppimaan kudonnan alkeet tai
syvennä aikaisemmin hankittuja taitoja. Kudottavat työt suunnitellaan kurssilaisten toiveiden mukaan. Loimet
luodaan ja rakennetaan yhdessä. Kokoontuu la 21.9. ja 28.9. sekä 25.1.,
jotta saadaan loimet kudontakuntoon.
Kutoa voi myös kurssin ulkopuolisina
aikoina, silloin kun tiloissa ei kokoonnu muita ryhmiä.

TILKKUTYÖ

NAHKATYÖ

1104130  TILKKUTYÖN ALKEET
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30-16.30
14.-15.9.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 28 €
Aloita kiinnostava tilkkutyöharrastus!
Opintoryhmä on tarkoitettu alkeiskurssiksi, joten aikaisempaa osaamista ei tarvita. Kurssin jälkeen on
helppo jatkaa tilkkuilua päiväryhmässä, johon on oma ilmoittautuminen.
Kurssilla opitaan valitsemaan kankaita tilkkutöihin ja käyttämään tilkkutyön leikkuuvälineitä. Perehdytään
muutamiin tilkkutyötekniikoihin, vanutikkauksen perusteisiin sekä yleisiin ompeluvinkkeihin. Ommellaan
helppoja pieniä tilkkutöitä kuten patalappuja, pussukoita, tyynyjä, vauvanpeittoja, seinätekstiilejä, kasseja ym.
oman valinnan mukaan. Viikonlopun
aikana ehtii tehdä 1-2 pientä työtä.
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

1104145  NAHKALAUKKU
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
pe 17.00-21.00
la 12.00-17.00
su 11.00-17.00
11.-13.10.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan nahkalaukku käsin ompelemalla joko valmiita tai itse suunniteltuja kaavoja käyttäen. Voit myös
tulla tekemään valmiiksi edellisiltä
kursseilta kesken jääneet työt. Perehdytään nahan ominaisuuksiin ja
perustyötapoihin. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Työkaluja saa lainaksi
3 €:n korvausta vastaan. Materiaalikustannukset alkaen noin 30 €.

1104131  TILKKUTYÖT
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 12.00-14.30
17.9.-3.12. ja 7.1.-24.3.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 36 €
Tilkkuillaan yhdessä! Ommellaan perinteisiä tilkkutöitä sisustus-, käyttöja koriste-esineiksi. Opitaan pieniä
ompeluvinkkejä, uusia blokkimalleja
sekä erilaisia tilkkutyömalleja.
Kokoontuu 17.9., 1.10., 15.10., 5.11.,
19.11. ja 3.12. Keväällä 7.1., 21.1.,
4.2., 25.2., 10.3. ja 24.3.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
KATSO sivulta 64:
TILKKUBLOKIT
UUTEEN KÄYTTÖÖN
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KIRJONTA

LANKATYÖ

1104115  KIRJONTA
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 10.00-12.30
19.9.-28.11. ja 16.1.-26.3.
TTO, apulaisrehtori
Leena Haapio-Lehti
Kurssimaksu 48 €
Kirjontamatka maailmalle ja historiaan. Tutustutaan mm. venetsialaiseen leikekirjontaan, norjalaiseen
hardanger-ompeluun, kirjotun peiton
tekniikkaan ja vanhoihin suomalaisiin
kirjontatapoihin. Kokeillaan myös borokirjontaa ja intarsiaa. Suunnitellaan
ja valmistetaan töitä opittua soveltaen. Sopii alkajille ja jatkajille.

1104160  SILMUKASTA
SILMUKKAAN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00-13.30
12.9.-21.11. JA 9.1.-2.4.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 56 €
Tutustutaan ja opitaan monipuolisesti erilaisia lankatekniikoita, kuten
virkkaus, koukkuaminen ja neulonta. Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille. Aloituskerralla virkkataan. Ota mukaan tiukkakierteistä puuvillalankaa,
paksuudeltaan noin 2,5 - 4 mm koukulla virkattavaa tai/ja oma käsityö.
1104161  VIRKATAAN JA
NEULOTAAN VAIKKA MITÄ
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.00
12.9.-21.11. ja 9.1.-2.4.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 56 €
Virkataan koukulla ja välillä tartutaan puikkoihin ja neulotaan nurin
ja oikein.   Kerrataan jo aikaisemmin
opittua ja opitaan uusia tekniikoita.
Odotettavissa mielenkiintoisia töitä, tekniikoita ja materiaaleja. Aloituskerralla virkkataan. Ota mukaan
tiukkakierteistä puuvillalankaa, paksuudeltaan noin 2,5 - 4 mm koukulla
virkattavaa tai/ja oma käsityö.
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1104162  KÄPYILY ELI FRIVOLITEE
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 17.45-20.15
17.9.-26.11.
Marjatta Paasikivi
Kurssimaksu 34 €
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
1,5-2,5 mm). Tarvikkeita voi ostaa
myös opettajalta.

KATSO sivulta 86:
VIRKATAAN
TÖLKKIEN KLIPSUISTA

1104163  KORSNÄSINPAITA JA
MUITA ASUSTEITA
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 11.00-13.30
1.10.-26.11. ja 14.1.-10.3.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 37 €
Valmistetaan
perinteinen
Korsnäsinpaita tai kirjovirkattu asuste
esim. laukku, lapaset tai rannekkeet. Opetellaan yhdessä paidan valmistuksessa käytettävät tekniikat:
kirjovirkkaus ja kirjoneule, eri työvaiheet ja yksityiskohdat. Varsinainen
työskentely tapahtuu kotona kokoontumiskertojen välillä. Paidan materiaalikustannukset noin 90 €. Tilataan
langat yhdessä. Ensimmäisellä kerralla mukaan 2 ja 2,5 mm virkkuukoukut ja muistiinpanovälineet.
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1104170  SYYSKEHRUUT
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 10.00-15.45
12.-13.10.
ohjaustoiminnan artenomi
Mia Heikkilä
Kurssimaksu 24 €
Tule tekemään omaa lankaa. Ohjelmassa karstaus, värttinäkehruu,
1-säikeinen lanka, kertaus. Oman
rukin voi ottaa mukaan, katsotaan
sen toimintakunto. Kurssilla yksi rukki
testattavana. Kaikenlaisia kuituja voi
kehrätä, mm. koirankarvaa. Villaa voi
ostaa ohjaajalta. bit.ly/kehruu
Infoa:viljamianpaja@outlook.com
1104165  PAISTUN SORMIKKAAT
TAI HAAPSALUN HUIVI
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 17.30-20.30
18.9., 2.10., 16.10. ja 6.11.
Aet Abel
Kurssimaksu 28 €
Tule neulomaan sormikkaat tai huivi.
Sormikkaat: Neulomme kauniit virolaiset
Paistun
pitsisormikkaat,
joissa on ihanaa mansikanlehtikuviota. Sormikkaat ovat valkoiset ja
niiden rannekkeet värilliset. Villalangat (12/2) ostetaan opettajalta, sillä
soveltuvaa lankaa ei ole myynnissä
Suomessa. Opettajalta voi ostaa
myös puikot. Puikkojen koko on 1,25
ja parhaiten tähän työhön soveltuvat Prymin puikot. Villalanka ja puikot yhteensä 12 €. Pelkkä lanka 9 €.
Kuvalinkki: https://www.muis.ee/et/
museaalview/92994
Haapsalun kolmikulmainen pitsihuivi: Tutustutaan Haapsalun pitsin
historiaan, lankoihin ja huivin käyttöön, pitsin rakenteeseen ja sen hoitoon. Opitaan huivin aloitus ja lope-
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tus, virolaisten nupujen sekä huivin
reunan neulominen. Kurssia suositellaan kokeneemmalle neulojalle. Varsinainen neulominen tapahtuu kotona
kokoontumiskertojen välissä.
1104167  TEE ITTE -käsityöillat
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 17.00-19.30
11.9.-27.11.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
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 11.9., 25.9.,
9.10., 30.10., 13.11. ja 27.11.
1104180 NOVELLIKOUKKU
Kaupunginkirjasto
ke 17.00-18.45
4.9., 2.10., 6.11. ja 11.12.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
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 saatuja lankoja.
Osallistujat voivat myös itse tuoda
mukanaan omaa villalankaa. Hyväntekeväisyyskäsitöistä kertomassa ja
opastamassa Johanna Maijala. Hyväntekeväisyyskäsityönä aloitetaan
neulomalla villasukia Vapaa pääsy.

PITSINNYPLÄYS
Nypläyskurssien opetuksen tarkoituksena on ylläpitää perinteistä käsityötaitoa ja soveltaa sitä nykypäivään. Opetusta annetaan raumalaisen
perinteen mukaan. Nyplätään pitsejä eri käyttötarkoituksiin mm. liinat,
taulut, korut, huivit. Jatkajille ideoita
ja niksejä myös vaativampien mallien nypläämiseen. Opiskellaan myös
pitsien yhdistäminen ja kankaaseen
kiinnittäminen. Oma nypläystyyny ja
tarvikkeet mukaan. Nypläystyynyn
voi saada lainaksi opistolta. Kaikki
nypläyskurssit sopivat aloittelijoille ja
nypläystä harrastaneille. Myös alle
15-vuotiaille.

1104200  PITSINNYPLÄYS A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00-20.30
10.9.-26.11. ja 7.1.-31.3.
Taina Uitto
Kurssimaksu 56 €
1104201  PITSINNYPLÄYS B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 10.00-12.30
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
Heli Laine
Kurssimaksu 56 €
1104202  PITSINNYPLÄYS C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30-20.00
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
Aila Rismala
Kurssimaksu 56 €
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1104203  PITSINNYPLÄYS D
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ke 18.00-20.30
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
Heli Laine
Kurssimaksu 56 €
1104204  PITSINNYPLÄYS E
Unajan koulu, Laivolantie 10
to 17.30-20.00
12.9.-28.11. ja 9.1.-2.4.
Aila Rismala
Kurssimaksu 56 €
1104205  PITSINNYPLÄYS F
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
to 18.00-20.30
12.9.-28.11. ja 9.1.-2.4.
Taina Uitto
Kurssimaksu 56 €
1104209  PITSIN KIINNITYS
KANKAASEEN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-14.00
12.-19.10.
Heli Laine
Kurssimaksu 19 €
Opetellaan pitsin kiinnitys kankaaseen käsin tai koneella ommellen.
Opettajalta on mahdollisuus ostaa
kangasta. Omat pitsit mukaan

NYPLÄYSPÄIVÄT
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.
1104206  NYPLÄYSPÄIVÄ A
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 11.00-14.00
28.9.
Heli Laine
Kurssimaksu 6 €
1104207  NYPLÄYSPÄIVÄ B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 12.00-15.00
26.10.
Aila Rismala
Kurssimaksu 6 €
1104208  NYPLÄYSPÄIVÄ C
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 12.00-15.00
30.11.
Taina Uitto
Kurssimaksu 6 €

WWW.RAUMALACE.FI
Pitsinnypläyksen sivusto osoitteessa
www.raumalace.fi
Voit käyttää sivustoa omatoimiseen
opiskeluun tai nypläyskurssien oheismateriaaliksi.
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HUOVUTUS
Huovutuskurssien materiaaleja voi ostaa opettajalta.
1104241  HUIVEJA JA
VAATETUSKANKAITA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-15.30
28.-29.9.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 28 €
Kurssilla toteutetaan huiveja ja vaatetuskankaita neulahuovasta, silkkisifongista ja -pongeesta, merinovillasta
ja suomenlampaanvillasta. Eri materiaaleja yhdistämällä saa mielenkiintoisia ja näyttäviä pintoja. Kurssilla
huovutetaan rullaamalla kevyitä ja
persoonallisia asusteita ja kankaita,
jotka voi valmiina värjätä happoväreillä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
KATSO sivulta 86:
1104244 KORUJA JA KUKKIA

1104242  KOKEILEVA HUOVUTUS
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30-16.00
12.-13.10.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Yhdistetään huovutusvillaa ja erilaisia
kankaita esim. pitsi- ja silkkikankaita.
Samalla opitaan nunohuovutustekniikka.Voit valmistaa erilaisia käyttöja sisustustekstiilejä kuten laukun tai
huivin. Materiaaleja saa ostaa opettajalta. Voit ottaa mukaan erilaisia pitsija silkkikankaita ja neulelankoja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104243  HUOVUTETAAN
JOULUKSI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30-16.00
9.-10.11.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 28 €
Tule huovuttamaan saunahattuja,
tossuja, laukkuja tai kintaita joululahjoiksi tai tee itsellesi jouluiset korut
tai kotiisi joulukoristeita. Samalla opit
neula- ja märkähuovuttamisen.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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KÄSITÖITÄ AIKUINEN JA
LAPSI YHDESSÄ
Aikuinen ilmoittautuu,
lapsen tiedot kysytään
myöhemmin.
Yhden aikuisen
mukana yksi lapsi.

1104270  OMMELLAAN
OMPELUKONEELLA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.15
20.10.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 26 €
Kurssilla aikuinen ja lapsi yhdessä
tutustuvat ompelukoneen langoittamiseen ja ompelukoneella ompelemiseen. Kurssin aikana valmistuu
kokeilujen kautta kaksi pientä työtä.
Materiaalimaksu 7 €/pari maksetaan
opettajalle. Mukaan sisäkengät ja
pienet eväät. Kurssimaksu 13 €/hlö
eli 26 €
1104271  KUVIOIDAAN
KANGASTA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-13.15
21.-22.9.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 38 €
Kokeillaan erilaisia kankaanpainotekniikoita pigmenttiväreillä ja värjätään
ihania solmubatiikkikankaita reaktiiviväreillä. Kankaana voi käyttää
vaaleita puuvilla- ja pellavakankaita.
Kankaanpainokokeiluista voi kurssin
jälkeen ommella esimerkiksi tyynyliinoja, kangaskasseja tai tilkkutäkin.
Solmubatiikkitekniikalla voi värjätä
itselleen kankaan esimerkiksi huivia
varten. Opettajalta saa ostaa värejä
ja valkoista lakanakangasta, puuvillavoileeta sekä valmiita kangaskasseja ja tyynyliinoja. Kurssille voi tuoda myös omia värjättäviä kankaita.
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Kurssimaksu 19 €/hlö eli 38 €.
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1104414  TEHDÄÄN UNISIEPPARI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-13.15
5.10.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 26 €
Valmistamme intiaaniperinteen mukaisia unisieppareita. Unisieppari on
renkaasta, lankaverkosta, höyhenistä ja helmistä askarreltu koriste-/taikaesine, jonka voi ripustaa vaikkapa
sängyn viereen. 5–10-vuotiaat lapset
voivat tulla tekemään unisiepparin
yhdessä aikuisen kanssa. Voit ottaa
mukaan omat materiaalit: puu- tai metallirenkaan halk. 15-20 cm, renkaan
päällystysmateriaalia (villalankaa, satiininyöriä tms.), puuvillavirkkuulankaa/kalalankaa verkon tekemiseen,
erilaisia helmiä ja höyheniä koristeluun sekä liimaa. Materiaalit voi ostaa
myös opettajalta alk. 5 €. Kurssimaksu 13 €/hlö eli 26 €

LASTEN
KÄSITYÖT
104292  KÄSSÄÄ JA KUVISTA
6–8-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
9.9.-11.11. ja 13.1.-30.3.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 56 €
Mikä olisikaan mukavampaa kuin touhuta kivassa porukassa ja muotoilla
hauskoja töitä omin käsin? Opettelemme erilaisia kädentaitoja ja kuvataidetekniikoita sekä tutustumme
monenlaisiin materiaaleihin. Mukaan
tarvitaan ainoastaan innostunutta
mieltä ja tekemisen meininkiä! Tarvikemaksu 20 € sisältyy kurssihintaan.
1104293  KÄSSÄÄ JA KUVISTA
9–12-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
9.9.-11.11. ja 13.1.-30.3.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 56 €
Sama sisältö kuin edellä.

KATSO sivulta 89 kurssi
SATUMAINEN PIENOISMALLI
KATSO sivulta 89
Taitokurssit aikuinen ja lapsi yhdessä

KATSO sivulta 133:
RAUMAN
KÄSITYÖKOULU TAITAVA
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KÄSITYÖPAJA
1104290  KÄSITYÖPAJA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 10.00-12.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
Kurssimaksu 61 €
11.9.-16.10.19 Kuvioidaan kangasta
Mirjami Haapalahti
Kuvioidaan kangasta kankaanpainannanmenetelmillä, mm. leimasinja sabluunapainanta sekä ompelukoneella monipuolisesti kirjomalla,
mm. vapaa konekirjonta, päällike- ja
alikeompelu. Kokeillaan ja yhdistellään tekniikoita ja valmistetaan pieniä
kuvioituja kankaita hyödynnettäväksi
käsityöpajan seuraavalla jaksolla.
30.10.-4.12.19 Uutta ja vanhaa
Johanna Maijala
Ommellaan tarpeeseen projektipusseja, laukkuja, pussukoita yms. pieniä tuotteita. Käytetään edellisellä
jaksolla kuvioituja kankaita, kierrätysmateriaaleja mm. farkkuja, villakangasta, T-paitoja ja uusia materiaaleja:
mm. korkkikangasta ja nahkapaperia.
Kuvioidaan kankaita mm. käsin pistoilla. Yhdistellään uutta ja vanhaa,
pistoja unohtamatta. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta. Opettajalta
voi ostaa ”uusia” materiaaleja.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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8.1-12.2. Nahkatyö
Ari Vanhala
Toteutamme pienen nahkatyön
kasviparkitusta nahasta. Keskitymme
kurssilla nahan käsin ompelu-, koristelu- ja muokkaustekniikoihin, joita
käyttämällä osallistujat voivat tehdä
kurssityöstään oman näköisensä.
Työ voi olla esimerkiksi koru, kotelo, koriste tai jokin muu kiinnostava
aihe, joka on toteutettavissa kurssille
varatun ajan puitteissa. Opettajalta
voi ostaa tarvittavia materiaaleja.
26.2-1.4. Huovutus
Terhi Laitila
Tutustumme villalla maalaamiseen
eli kuvioimme pellavakangasta neulahuovuttamalla. Toisena opeteltavana tekniikkana kolmiulotteisen työn
märkähuovuttaminen kaavan avulla.
Voit huovuttaa esim. hatun tossut tai
laukun. Opettajalta voi ostaa materiaaleja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

KETJU- JA
HOPEAKORUT
1104302  KETJUKORUPUNONNAN
ALKEET A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
21.-22.9.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan vanhalla käsityömenetelmällä punottaviin ketjukoruihin.
Korulangoista veivataan jousia, jotka
sahataan lenkeiksi. Niistä punotaan
lattapihtejä apuna käyttäen monenlaisia koruja. 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 €.

1104304  KETJUKORUPUNONNAN
ALKEET B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
25.-26.1.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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1104306  KETJUKORUPUNONNAN
JATKO A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
19.-20.10.
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 €.
1104308  KETJUKORUPUNONNAN
JATKO B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
15.-16.2.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
1104310  LENKKEJÄ JA HELMIÄ
KETJUKORUPAJA A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
16.-17.11.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Punotaan monenlaisista langoista
ketjuja, joihin voi lisätä helmiä, kiviä ja riipuksia omien mieltymysten
mukaan. Harjoitellaan myös haastavampia malleja, joihin käytetään
korulankoja hopeasta tompakkiin.
Aikaisempaa punontakokemusta ei
tarvita. Työvälineitä on kurssipaikalla
ja opettajalta voi ostaa lankoja ja lukkoja. Työvälinemaksu 3 €.
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1104312  LENKKEJÄ JA HELMIÄ,
KETJUKORUPAJA B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-15.45
7.-8.3.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
Punotaan ketjuja sekä hopeasta että
muista korulangoista, joihin voidaan
lisätä helmiä, kiviä ja riipuksia omien
mieltymysten mukaan. Voit valmistaa
ketjuja esim. kevään valmistujaislahjoiksi tai esim. Hopealusikasta koru
-kurssin ketjuiksi. Kurssipaikalla on
työvälineitä ja opettajalta voi ostaa
lankoja sekä lukkoja. Työvälinemaksu 3 €. Ilmoittautuminen alkaa
2.1.2020 klo 18.00
1104320  HOPEALUSIKASTA
KORU A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-15.45
5.-6.10.
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.

1104322  HOPEALUSIKASTA
KORU B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-15.45
12.-13.10.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.
1104324  HOPEALUSIKASTA
KORU C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-15.45
14.-15.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
1104326  HOPEALUSIKASTA
KORU D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-15.45
21.-22.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1104330  HOPEAKORUKURSSI,
ALKEET A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-16.30
9.-10.11.
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.
1104332  HOPEAKORUKURSSI,
ALKEET B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
la-su 10.00-16.30
29.2.-1.3.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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TEKNINEN TYÖ JA
PUUTYÖ
1104352  PIENPUUTYÖ 1
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
to 17.00-19.30
12.9.-5.12.
Petteri Syrjänen
Kurssimaksu 33 €
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.

1104353  PIENPUUTYÖ 2
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
to 17.00-19.30
9.1.-2.4.
Petteri Syrjänen
Kurssimaksu 36 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
1104358  SOITINRAKENNUS
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
ke 18.00-20.30
11.9.-11.12. ja 8.1.-1.4.
artesaani Leo Hatamo
Kurssimaksu 61 €
Opastusta kitaran, ukulelen, kanteleen yms. soittimien valmistamisessa. Lisäksi mahdollisuus korjata,
entisöidä tai kustomoida omia soittimia. Osallistujilta toivotaan perustietoja puuntyöstöstä. Kokoontuu myös
syyslomalla. Ei kokoonnu 30.10. ja
6.11.
1104360  NAISTEN PUUTYÖ
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
ma 17.30-20.45
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
puuseppä Ari Vanhala
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan puusta erilaisia esineitä
omien suunnitelmien pohjalta. Opettaja neuvoo suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetellaan työkoneiden ja
-välineiden käyttöä. Tilat ja välineet
mahdollistavat monipuolisen työskentelyn. Kurssilla voi myös korjata vanhoja puuesineitä. Opiskelijat
hankkivat itse omat materiaalinsa.
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1104364  PUUTYÖ A
WinNova, Satamakatu 19  
ti 17.30-20.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
puuseppä Ari Vanhala
Kurssimaksu 81 €
Voit suunnitella ja toteuttaa erilaisia
puutöitä omista lähtökohdista. Opettajalta saat tarpeen mukaan ohjausta
materiaaleista, työtavoista, valmistustekniikoista ja opastusta eri laitteiden turvallisesta käytöstä. Opiskelijat
hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa
materiaalit.

1104370  TEKNINEN TYÖ B
WinNova, Satamakatu 19  
to 17.30-20.45
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
käsityön aineenopettajaksi opiskeleva
Santeri Laaksonen
Kurssimaksu 81 €
Opetellaan teknisen työn puuntyöstökoneiden ja -laitteiden oikeaa ja
työturvallista käyttöä. Valmistetaan
puusta omien suunnitelmien pohjalta erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä
sekä korjataan ja entisöidään vanhoja.

1104366  PUUTYÖ B
WinNova, Satamakatu 19  
ke 17.30-20.45
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
puuseppä Ari Vanhala
Kurssimaksu 81 €
Voit suunnitella ja toteuttaa erilaisia
puutöitä omista lähtökohdista. Opettajalta saat tarpeen mukaan ohjausta
materiaaleista, työtavoista, valmistustekniikoista ja opastusta eri laitteiden turvallisesta käytöstä. Opiskelijat
hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa
materiaalit.

1104381  PUUKKOKURSSI A
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 18.00-21.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
seppäharrastaja Seppo Hannula
Kurssimaksu 81 €
Valmistetaan hyvä puukko alusta loppuun: Terä taotaan, karkaistaan ja
hiotaan. Pää eli kahva valmistetaan
erilaisista materiaaleista kuten puu,
luu tai tuohi ja tuppi valmistetaan nahasta (puinen lesta).

1104368  TEKNINEN TYÖ A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
ti 17.30-20.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
KL, teknisen työn lehtori
Sampsa Kullas
Kurssimaksu 81 €
Suunnitellaan ja valmistetaan omien
suunnitelmien pohjalta koriste- ja tarve-esineitä sekä harjoitellaan puu- ja
metalliteknologian perusvälineistön
käyttöä. Tavoitteena on eri työstötekniikoihin tutustuminen ja turvallisen
työskentelyn perusteiden oppiminen.
Kurssilla voi tehdä myös pienimuotoista entisöintiä.

1104383  PUUKKOKURSSI B
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 18.00-21.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
puukkoseppä Hannu Laine
Kurssimaksu 81 €
Sama sisältö kuin edellä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
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VERHOILU JA
ENTISÖINTI
1104388  HUONEKALUJEN
ENTISÖINTI JA VANHAT
MAALAUSTEKNIIKAT
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 17.30-20.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
koristemaalari Erja Koski ja
puualan artenomi Ari Ruusuranta
Kurssimaksu 86 €
Huonekalujen entisöintiä ja vanhoja maalaustekniikoita: puutyöt ja
pintakäsittely, ootraus, marmorointi
ja koristemaalaus. Mukaan sellainen
työ, jonka itse jaksat kantaa. Tietoa
myös verhoilusta.
1104390  PERINTEINEN JA TEOLLINEN HUONEKALUVERHOILU A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
AMK verhoilijamestari
Hannele Männistö
Kurssimaksu 66 €
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 tuo jo verhoilutyö mukanasi. Alkajille suositellaan pikkutuolin tai rahin verhoilua. Ei kokoonnu
21.10., 28.10. eikä 24.2., 2.3.
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1104392  PERINTEINEN JA TEOLLINEN HUONEKALUVERHOILU B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti-pe 10.00-16.00
22.-25.10.
AMK verhoilijamestari
Hannele Männistö
Kurssimaksu 34 €
Perinteisten ja teollisten huonekalujen verhoilua alkeista lähtien,
tarvittaessa myös pienten puuosien
korjauksia ja pintakäsittelyä. Voit verhoilla pikkutuoleja tai kevytrakenteisia nojatuoleja sekä raheja, joissa on
kangas- tai nahkaverhoilu, joustinsidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai
haapalastu- ja meriheinäpehmustus
sekä vanupehmustus. Ensimmäisellä
opintokerralla käydään läpi muutamia perusasioita verhoilusta. Ota
verhoilutyösi mukaan heti ensimmäisenä kurssipäivänä. Materiaalitarpeista voit kysyä opettajalta.
1104394  PERINTEINEN JA TEOLLINEN HUONEKALUVERHOILU C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti-pe 10.00-16.00
17.-20.2.
AMK verhoilijamestari
Hannele Männistö
Kurssimaksu 34 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

LASITYÖ
1104888  LASITYÖ
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30-20.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 81 €
Monipuolisesti lasista eri tekniikoin.
Ikkunatöitä, valaisimia, koruja ym.
Tutustu tiffanytekniikkaan, lasinsulatukseen ja lasimosaiikkiin. Ota mukaan muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä, musta vedenpitävä
ohutkärkinen tussi, sakset ja viivain.
Laseja ja tarvikkeita voit ostaa kurssipaikalta. Lisätietoa opettajalta puh.
050 559 0056. Ilmoittautuminen 6.9.
mennessä materiaalien hankinnan
takia.

1104890  LASINSULATUS A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-16.00
28.-29.9.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €
Valmistetaan
uunisulatustekniikalla ikkunakoristeita, vateja, lautasia,
koruja, valaisimia ym. Ota mukaan
muistiinpanovälineet,
piirustuspaperia, lyijykynä, musta vedenpitävä
ohutkärkinen tussi, sakset ja viivain.
Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 7 € opettajalle,
sulatusmaksu työn koon mukaan. Lisätietoa opettajalta puh. 050 559 0056.
Ilmoittautuminen viimeistään 20.9.
materiaalien hankinnan takia.
1104891  LASINSULATUS B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-16.00
1.-2.2.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen viimeistään 24.1. materiaalien
hankinnan takia. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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1104893  TÄHTIÄ JA SYDÄMIÄ
LASIMURSKASTA
la 12.00-15.00
23.11.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 13 €
Valmistetaan Pate de verre -tekniikalla lasimurskasta sintraamalla pieniä
tähtiä ja sydämiä, jotka voi ripustaa
joulukuuseen tai ikkunaan. Valmista
lasimurskaa (bullseye frits) voi ostaa
kurssipaikalta. Ota mukaasi erilaisia
piparimuotteja. Yhden tähden tai sydämen hinnaksi tulee 1-2 €. Opetuspaikkana on opettajan studio, Kajajärventie 954 A, Lappi, n 35 km Rauman
keskustasta. Lisätietoa opettajalta
puh. 050 559 0056.
1104897  LASITAIDETTA
PUUTARHAAN
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00-16.00
7.-8.3.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 28 €
Tule tekemään värikkäitä lasisia lintuja, perhosia, korentoja, kukkia,
laattoja ym. uunisulatustekniikalla.
Valmiin työn voit kiinnittää esim. betoniverkkoon, ripustaa puuhun tai sitoa
puukeppiin. Ota mukaan musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi (lasille),
muistiinpanovälineet, lyijykynä, piirustuspaperia, sakset ja viivain. Laseja voit ostaa kurssipaikalta. Työkalukorvaus 7 € opettajalle, sulatusmaksu
työn koon mukaan. Lisätietoa opettajalta puh. 050 559 0056. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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TAITOKURSSIT
1104402  HELMIEN HURMAA Syksy
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-20.30
17.9.-15.10.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 24 €
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 ostaa myös
opettajalta.
1104403  HELMIEN HURMAA Talvi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-20.30
29.10.-3.12.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 28 €
Tehdään helmistä ihania koruja ja koristeita. Valmista helppoja tai vaativia
malleja tai suunnittele omia. 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.

1104411  KAHVIPUSSIN
UUSIOKÄYTTÖÄ A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.00
29.9.-24.11.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Opetellaan valmistamaan kahvipusseista erilaisia käyttöesineitä esim.
ostoslaukku, iltalaukku, pannunalunen, foliovuoanpäällinen, kulho, himmeli tai koru. Tekniikat: ruutupunonta,
vinopunonta, suorapunonta, vahvennettu hakaketju, 3D origami ja erilaiset taittelut pannunalusiin. Opettaja
tehnyt kirjat Kahvipussin uusi ulottuvuus ja Kahvipussin toinen ulottuvuus. Kokoontuu: 29.9., 13.10., 3.11.
ja 24.11.
1104412  KAHVIPUSSIN
UUSIOKÄYTTÖÄ B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.00-19.00
29.9.-24.11.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontuu:
29.9., 13.10., 3.11. ja 24.11.

1104450  KAHVIPUSSIN UUSIOKÄYTTÖÄ C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00-14.00
19.1.-22.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä.Kokoontumiskerrat: 19.1., 2.2, 1.3. ja 22.3. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo
18.00
1104451  KAHVIPUSSIN UUSIOKÄYTTÖÄ D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.00-19.00
19.1.-22.3.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontumiskerrat: 19.1., 2.2, 1.3. ja 22.3.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00
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1104416  MEHILÄISVAHAKELMU
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
ti 17.30-20.00
8.10.
vaatetusalan artesaani
Henriikka Lehtonen
Kurssimaksu 6 €
Valmistetaan mehiläisvahalla päällystetty kangas, jota voi käyttää aivan
kuin elmukelmua. Erotuksena on,
että mehiläisvahakelmua voi käyttää
aina uudestaan ja uudestaan. Tarvitset mukaan puuvillakangasta. Mehiläisvahaa voi ostaa opettajalta.
1104244  KORUJA JA KUKKIA
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 5
to 17.30-20.45
26.9.-7.11.
Seija Paavola,
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 31 €
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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1104418  VIRKATAAN TÖLKKIEN
KLIPSUISTA
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 11.10. 17.00-20.00
la 12.10. 10.00-15.00
su 27.10. 10.00-14.15
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 24 €
Tölkkien avausklipsut hyötykäyttöön.
Opitaan erilaisia tapoja yhdistää klipsuja virkkaamalla. Voit valmistaa kukkaron, korun tai laukun. Tarkoitettu
aloittelijoille ja myös enemmän harrastaneille. Tarvikeluettelo ja ohjeita
klipsujen esikäsittelyyn kotisivulta ja
toimistosta.
1104426  KIRJANSIDONTA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.30-20.45
7.11.-5.12.
Puuseppä Ari Vanhala
Kurssimaksu 28 €
Kirjansidonnan alkeet, jossa tutustutaan kirjansidontaan ja sen eri tekniikoihin. Kurssin aikana jokainen
toteuttaa oman kirjan tai useampia
pieniä kirjoja omien mieltymysten
mukaan. Kirjansidonta tarkoittaa tällä kurssilla kaikkia niitä tekniikoita,
joilla saadaan liitettyä sivuja kansien
väliin, pääpainon ollessa ompelussa.
Kirja voi olla esimerkiksi valokuva-albumi, vieras-, luonnos- tai reseptikirja. Kurssi soveltuu kaikille niille, joita
kiehtovat itsetehdyt tuotteet ja käsillä
tekeminen. Materiaalimaksu 5 €, joka
kattaa kirjan perusmuotoon tarvittavat materiaalit. Jokainen kurssiin
osallistuva kustantaa itse omat luovat
ideansa kirjansa suhteen.

1104419  TALVISIA HAVUTÖITÄ
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
ma 17.45-20.45
28.10.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 13 €
Tehdään kuusen ja katajan havuista
talviselle pihamaalle erilaisia koristeita, kuten palloja, kransseja, köynnöksiä ja seinäkoristeita. Tekniikat ovat
helppoja ja tulokset näyttäviä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104420  HAVUORAVA
Voiluodon kylätalo,  Anttilantie 3
ke 17.45-20.45
30.10.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 13 €
Valmistetaan veikeä havuorava talvisen pihan koristeeksi. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.
1104421  TALVISIA RISUTÖITÄ
Voiluodon kylätalo,  Anttilantie 3
ke 17.45-20.45
20.11.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan koivunrisutöiden tekemiseen ja opetellaan helppoja tekniikoita, joilla pääsee risutöiden alkuun.
Tehdään erilaisia töitä esim. tähtiä,
poroja, sydämiä, enkeleitä ja tonttuja
kotiin ja puutarhaan. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.

1104422  HAVU- JA BETONITONTTUJA TALVIPUUN JUURELLA
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 17.45-20.45
6.-13.11.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 19 €
Rakennetaan talvinen koristepuu valamalla heinäseiväs tai puun runko
betoniin ja tekemällä latvus havuista. Koristepuu kestää kauniina koko
talven pihalla ja sen voi koristella
uudelleen taas seuraavana talvena.
Ensimmäisellä kerralla tehdään betonivalu, koristepuun lisäksi on mahdollista tehdä pieniä betonitonttuja.
Toisella kerralla tehdään puunlatva
havuista, mahdollisuus tehdä myös
tonttuja havuista. Betoni sekoitetaan
ulkona. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
1104408  HIMMELIT KATTOON!
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00-16.00
28.-29.9.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 24 €
Tee moderni sisustushimmeli mustista pilleistä tai perinteinen oljista. Voit
myös käyttää järviruokoa tai muita
vastaavia onttoja putkia. Malleissa on
valinnanvaraa yksinkertaisista tähdistä monimutkaisiin sommitelmiin.
Opittuasi perusidean voit soveltaa ja
ideoida omia malleja. Opettajalta voi
ostaa jonkin verran materiaaleja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
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1104434  HELMEILEVIÄ
JOULUKORISTEITA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00-16.00
9.-10.11.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 24 €
Enkelit, lasihimmelit, kranssit, tähdet
ja helmipallot tuovat joulun tunnelmaa. Teemme helmistä ja lasiputkista
koristeita kuuseen, korttiin ja ikkunaan. Sopii myös aloittelijoille. Mukaan helmiä ja helmityövälineitä, jos
on. Voit ostaa tarvikkeita myös opettajalta.
1104440  LUODAAN JOULU
OMIN KÄSIN
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.45-20.30
18.11.-9.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Virittäydytään
joulutunnelmaan
valmistamalla itse joulukoristeita.
Muotoillaan ekomassasta, neulahuovutetaan tonttuja, virkataan lumihiutaleita ja tehdään jouluisia narupalloja ja -purkkeja.
1104442  MUOTOILLAAN JOULUKORISTEITA EKOMASSASTA
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 12.00-15.30
24.11.-8.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Tutustutaan ekomassaan materiaalina ja valmistetaan siitä joulukoristeita. Ekomassasta valmistetut työt ovat
kevyitä ja sopivat kuuseen tai verhoihin roikkumaan. Voit valmistaa pieniä
ja isoja koristeita, esim. sydämiä, tähtiä, tonttu- tai enkelifiguureja, suojaruukkuja ja kulhoja. Tarvikeluettelo
kotisivulta tai toimistosta. Opettajalta
voi ostaa ekovillaa.
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LASTEN
TAITOKURSSIT
1104436  JOULUASKARTELUA
9–12-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
18.11.-9.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Joulu lähestyy! Virittäydytään joulutunnelmaan askartelun ja käsitöiden
merkeissä. Tarvikemaksu 5 € sisältyy
kurssihintaan.
1104438  JOULUASKARTELUA
6–8-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
18.11.-9.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
LISÄÄ TAITOKURSSEJA
KEVÄÄN OPINTO-OPPAASSA.

TAITOKURSSIT
-AIKUINEN JA
LAPSI YHDESSÄ
1104405  SLIME - limaa A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00-19.00
20.9.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 11 €
Opetellaan valmistamaan limaa kotikonstein turvallisista raaka-aineista.
Kurssin päätteeksi jokainen saa tekemänsä limat kotiin. Sisäkengät. Tarvikemaksu 5 € sisältyy kurssimaksuun.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
1104406  SLIME - limaa B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00-12.00
21.9.
KM Jaana Siivonen
Kurssimaksu 11 €
Sama sisältö kuin edellä. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään
myöhemmin.
1104428  SATUMAINEN
PIENOISMALLI
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
su 12.00-15.30
17.11.-1.12.
teatteripuvustaja Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Rakennetaan kierrätysmateriaaleista ja ekomassasta omavalintainen
rakennelma. Se voi olla peikkoluola,
keijulinna tai vaikka unelmien talo
pienoiskoossa. Voi myös valmistaa

asukkaita esim. neulahuovuttamalla
tai ottaa mukaan leluhahmoja, jotka
tarvitsevat kodin. Materiaaleina voi
käyttää pahvia, tapettia, kertakäyttöastioita, huopaa, villaa, styroksia,
tekokukkia tai mitä tahansa tuleekaan mieleen. Maalaamiseen sopivat
akryylimaalit ja liimaamiseen kuumaliimaa ja/tai puuliimaa. Opettajalta voi
ostaa kovalevyä, ekovillaa ja pahvia.
Tarvikeluettelo kotisivulta tai toimistosta. Suositellaan yli 5-vuotiaille.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
1104456  UNISIEPPARI
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 9.30-16.30
25.1.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 19 €
Valmistamme intiaaniperinteen mukaisia unisieppareita. Unisieppari on
renkaasta, lankaverkosta, höyhenistä
ja helmistä valmistettu koriste-/taikaesine, jonka voi ripustaa vaikkapa
sängyn viereen. Tarkoitettu aikuisille
ja yli 11-vuotiaille lapsille. Voit ottaa
mukaan omat materiaalit: puu- tai
metallirenkaan halk. noin 20 cm, renkaan päällystämiseen nahkaa, kangasta, satiininyöriä, villalankaa tms.,
puuvillalankaa, esim. kalalankaa verkon tekemiseen, erilaisia helmiä ja
höyheniä koristeluun. Materiaalit voi
ostaa myös opettajalta alk. 7 €. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot
kysytään myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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YKI - YLEISET KIELITUTKINNOT
Yleiset kielitutkinnot ovat virallisia
kielitutkintoja, joihin voi osallistua
kuka tahansa riippumatta siitä, miten
ja missä on kielitaitonsa hankkinut.
Suomen kielen testit on tarkoitettu
maahanmuuttajille tai ulkomaalaisille. Kaikki muut kielitestit soveltuvat
suomalaisille, joiden äidinkieli on
joko suomi tai ruotsi. Testiin osallistuja tutustuu etukäteen 6-portaiseen
taitotasoasteikkoon (löytyy 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-,
kansa- tai oppikoulun oppimäärän
suorittaneille. Tutkintomaksu 100 €.
Keskitason testi on kohdistettu taitotasoasteikon tasoille 3-4. Se sopii
esimerkiksi lukion oppimäärän suorittaneille tai muuten pidemmälle edistyneille aikuisille. Tutkintomaksu 123 €.
Ylimmän tason testiä ei ole mahdollista suorittaa Raumalla.
Kaikissa testeissä on neljä osakoetta. Tutkintotodistukseen tulee kielitaidon yleistasoarvio numeroina ja sen
lisäksi tasoarviot kaikista kielitaidon
osa-alueista. Kielitaitoa kuvataan
myös sanallisesti. Lisätietoa saa
Opetushallituksen
internet-sivuilta
osoitteesta www.oph.fi/kielitutkinnot/

Tutkinnot ovat lauantaisin
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. Kaikki maksamattomat laskut
menevät perintään.
SYKSY 2019
5.10. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 19.-30.8.
26.10. englanti (perus- ja keskitaso)
9.11. suomi (perus- ja keskitaso)
16.11. espanja, ruotsi, saksa
(perus- ja keskitaso)
Ilmoittautuminen 2.-30.9.
KEVÄT 2020
25.1. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 2.-13.12.
14.3. englanti, italia
(perus- ja keskitaso)
28.3. suomi (perus- ja keskitaso)
4.4. ranska, ruotsi
(perus- ja keskitaso)
Ilmoittautuminen 3.-28.2.
23.5. suomi (keskitaso)
Ilmoittautuminen 20.-30.4.
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KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET
Kurssin kohdalle on merkitty taso,
joka noudattaa pääpiirteittäin yleiseurooppalaista viitekehystä. Asteikko
on yhteismitallinen Yleisten kielitutkintojen (Yki) kuusiportaisen asteikon
kanssa. Yleiseurooppalaisella viitekehyksellä on EU:ssa virallinen asema kielikoulutuksen lähtökohtana.
Lisätietoja:
http://oph.fi/kielitutkinnot
-> Taitotasokuvaukset
Perustaso - Aloita ja
etene sitkeästi!
(A1-A2, YKI 1-2) - Selviytyjän taso
Perustason kielitaidon saavuttaminen
vie opistossa kurssin tuntimäärästä
riippuen 3-5 vuotta. Esimerkiksi englannin kurssit etenevät alkeistasosta
jatkotaso neljään. Oppimäärän hyvin
hallitessasi voit yltää yleisen kielitutkinnon taitotasoon 2. Kaikilla tämän
tason kursseilla opitaan monipuolisin harjoituksin käytännön kielitaitoa,
jolla selviää arkielämän tilanteista.
Parhaan mahdollisen oppimistuloksen eteen kannattaa uurastaa myös
kotona.
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Keskitaso - Pidä yllä ja kartuta!
(B1-B2, YKI 3-4) - Itsenäisen kielenkäyttäjän taso
Keskitason kurssit sopivat täydentävinä ja syventävinä vähintään perustason opintojen tai lukion lyhyen
oppimäärän jatkoksi. Ne sisältävät
kuullunymmärtämis- ja puheharjoituksia, monipuolisia tekstejä, rakennekertausta sekä kulttuuri- ja tapatietoutta. Tällä tasolla kurssit usein
myös eriytyvät aiheiltaan. Voit yltää
yleisen kielitutkinnon taitotasoille 3-4
riippuen siitä, miten hyvin oppimäärän hallitset. Taitotaso 4 on työelämän sujuva kielitaito.
Ylin taso - Hio taitojasi!
(C1-C2, YKI 5-6) - Taitavan kielenkäyttäjän taso
Erikoiskursseja, jotka syventävät jo
erittäin hyvää kielitaitoa. Taitotaso 5-6
on todella korkeatasoinen kielitaito.

SUOMI
1201001  SUOMEA SUOMEKSI 1AFINNISH IN FINNISH 1A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.15-18.45
11.9.-4.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Suomen alkeiskurssilla keskitytään
sanaston, ääntämisen ja kommunikaation harjoitteluun. Aiheina ovat
mm. tervehdykset, itsestä kertominen, numerot, perhe ja asuminen.
Opetuskielenä on suomi. Oppikirjana
Suomen mestari 1 (oma sanakirja on
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso 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
Suomen mestari 1. You also need a
dictionary. Please enroll during the
first lessons directly to the teacher.

1201002  SUOMEA SUOMEKSI 1B
- FINNISH IN FINNISH 1B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.00-20.30
11.9.-4.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Sama sisältö kuin edellä. Tavoitetaitotaso A1. See the course 1A. Please enroll during the first lessons
directly to the teacher.
1201021  SUOMEA SUOMEKSI 2 FINNISH IN FINNISH 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-18.30
11.9.-4.12.
KM Anni Ratilainen
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 1 -kurssille, mutta kurssi sopii myös sinulle,
joka tunnet jo vähän suomen kielen
alkeita. Opit lisää ääntämistä, sanastoa, kielioppia ja arjen keskustelutilanteita. Opetuskielenä on suomi. Oppikirjana on Suomen mestari
1 kappaleesta 3 (oma sanakirja on
hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso on
A1. Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurssin alussa. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
This course ia a sequel to the basic
course Finnish 1. 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 3. You also need a
dictionary. Please enroll during the
first lessons directly to the teacher.
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1201031  SUOMEA SUOMEKSI 3 FINNISH IN FINNISH 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.45-20.15
9.9.-2.12.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 2 -kurssille, mutta kurssi sopii myös sinulle,
joka tunnet jo vähän suomen kielen
perussanastoa ja -rakenteita. Opit
lisää ääntämistä, sanastoa, kielioppia ja keskustelutilanteita. Kurssin
opetuskieli on suomi. Oppikirjana
on Suomen mestari 1 kappaleesta 5
(oma sanakirja on hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso on A1-A2. Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurssin
alussa. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
This course ia a sequel to the basic
course Finnish 2, but it is suitable
also for those language learners who
already know some basic Finnish.
You will learn more about pronunciation, vocabulary and grammar. Study material Suomen mestari 1 from
chapter 5. Teaching in Finnish. You
also need a dictionary. Please enroll
during the first lessons directly to
the teacher.
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1201045  OPI PUHUMAAN
SUOMEA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-18.30
10.9.-3.12.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Olet jo opiskellut suomea, mutta haluat parantaa puhumista. Kurssin
tavoite on keskittyä suomen puhumisen perusasioihin kuten kaupassa
käymiseen. Etenemme rauhallisesti
ja teemme paljon harjoituksia. Ota
mukaan kynä, paperia ja sanakirja. Tavoitetaitotaso A2. Ilmoittaudu
suoraan opettajalle kurssin alussa. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
1201061  SUOMEN
JATKOKURSSI 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45-20.15
11.9.-4.12.
KM Anni Ratilainen
Kurssimaksu 15 €
Osaat jo perusasioita suomen kielestä. Kurssilla opit lisää puhumista,
sanastoa ja kielioppia. Opetuskielenä
on suomi. Oppikirjana Suomen mestari 2 kappaleesta 1 (oma sanakirja
on hyvä olla). Kurssin tavoitetaitotaso
on A2.1. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.

1201065 SUOMEN
JATKOKURSSI 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00-18.30
9.9.-2.12.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka osaat suomea jo kohtalaisesti, mutta haluat
oppia lisää kielioppia, sanastoa ja puhumista. Kurssilla on monipuolisesti
puheharjoituksia eri aihepiireistä. Oppikirjana Suomen mestari 3. Taitotaso A2.2. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.

1201081  PUHUMME SUOMEA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45-20.15
to 17.00-18.30
10.9.-5.12.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 20 €
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 B1. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu.
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RUOTSI
1202011  RUOTSI 1
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 18.45-20.15
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 46 €
Kurssi sopii vasta-alkajille ja pari
vuotta ruotsia opiskelleille, jotka haluavat kerrata ja syventää aikaisemmin oppimaansa. Uudessa, helppolukuisessa ja monipuolisessa kirjassa
vieraillaan Suomen kaupungeissa
ja harjoitellaan arkipäivän ruotsia eri
tilanteissa. Kurssilla mm. luetaan,
käännetään, harjoitellaan kuullunymmärtämistä sekä tehdään pienimuotoisia keskusteluharjoituksia. Oppikirjana Häng med! 1 Ruotsia aikuisille.
A1–A2.
1202101  LÄTT PRAT
PÅ SVENSKA
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
to 11.30-13.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 46 €
Välkommen att prata svenska med
oss! Leppoisaa jutustelua hyvässä
hengessä ilman suorituspaineita.
Tule mukaan vaikka olisit jo unohtanut ”kaiken” koulussa oppimasi.
A2-B1.
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1202110  RUOTSIA ARKEEN JA
TYÖELÄMÄÄN
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 17.00-18.30
12.9.-5.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 27 €
Kurssilla aktivoidaan ja päivitetään
ruotsin sanastoa ja rakenteita. Rennossa ilmapiirissä tavoitteena on
puhua ja ymmärtää ruotsia arki- ja
työelämän tilanteissa. Kurssi sopii
ruotsin perusteet hallitseville. Oppikirjana Mitt i Prick. Svenska i affärslivet. 3. uudistettu painos. Edita 2015.
A2 - B1.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

ENGLANTI
1203001  ENGLANNIN STARTTI
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 9.30-11.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
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

1203010  ENGLANTI, PERUS 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu
22
ke 18.45-20.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sopii englannin kieleen tutustuneille ja alkeiden kertausta haluaville.
Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Mukaansatempaavat
keskusteluharjoitukset kannustavat
opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. Kirjan kahdeksassa kappaleessa harjoitellaan monipuolisesti
arkielämän puhetilanteita, tutustutaan
mm. matkailu- ja ruokasanastoon
sekä opiskellaan englannin kielen perusrakenteita. Oppikirjana Everyday
English 1. A1-A2
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1203015  STEP INTO ENGLISH
WITH BEVERLEY
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 15.00-16.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon uudetkin ovat tervetulleita. Sopii
englantia 1-2 vuotta kansalaisopistossa opiskelleille tai vastaavat tiedot
hallitseville. Harjoitellaan käytännön
englannin perusasioita. Samalla kehitetään englannin kielen puhetaitoa.
Kurssikirjana Steps Into English 1
kpl:sta 10, jota käyttäen opimme lisää
myös englantilaisesta elämänmenosta. A1-A2
1203021  ENGLANTI, PERUS 2
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.15-12.45
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Kurssi sopii vuoden, pari opistossa
opiskelleille ja muille englannin perusteiden kertausta haluaville. Etenemme rauhalliseen tahtiin. Teemme
runsaasti puheharjoituksia ja muita
tehtäviä, joten englannin käyttäminen
tulee tutuksi. Oppikirjana Everyday
English 1 kpl:sta 5. A1-A2
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1203031  ENGLANTI, PERUS 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45-20.15
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sopii opistossa pari vuotta kieltä
opiskelleille ja perusteiden kertausta haluaville. Pääpaino on suullisen
kielitaidon kehittämisessä. Mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset
kannustavat opiskelijaa käyttämään
kieltä rohkeasti. Oppikirjana Everyday English 2. A1-A2
1203041  ENGLANTI, PERUS 4
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 19.10-20.40
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
KM Jari Suvikas
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon
uudetkin ovat tervetulleita. Sopii opistossa pari vuotta kieltä opiskelleille
ja perusteiden kertausta haluaville.
Pääpaino on suullisen kielitaidon kehittämisessä. Mukaansatempaavat
keskusteluharjoitukset kannustavat
opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti. Oppikirjana Everyday English
2 kpl:sta 6, jonka jälkeen siirrytään
kirjaan Everyday English 3 . A1-A2
1203051  ENGLANTI, PERUS 5
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 9.30-11.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa kevään kurssille, johon uudetkin ovat tervetulleita. Sopii opistossa
3 vuotta kieltä opiskelleille. Oppikirjana Everyday English 3 kpl:sta 4. Runsaasti puhe- ja kirjoitusharjoituksia
rennossa ilmapiirissä. A1-A2

1203055  ENGLANNIN
KEVÄTKERTAUS
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti-to 9.45-13.00
21.-23.4.
FK Tuula Mäkipää
Kurssimaksu 24 €
Harjoittelemme käyttämään kieltä arjen tilanteissa, jotka liittyvät mm. kotiin, harrastuksiin ja matkustamiseen.
Sopii englantia 3-4 vuotta opiskelleille. Opettajan oma materiaali. A2 Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo
18.00
1203061  ENGLANTI, JATKO 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
KM Jari Suvikas
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle, Pyynpään
koulussa kokoontuneelle Englanti
perus 5 -kurssille, johon myös uudet
opiskelijat ovat tervetulleita. Kurssi
sopii englantia useita vuosia kansalaisopistossa opiskelleille ja perustaitojen kertaajille. Aiheet liittyvät
aikuiseen arkeen mm. urheiluun,
kodin kunnostukseen ja ruokailuun.
Etenemme rauhalliseen tahtiin, mutta
englannin perusteita tehokkaasti oppien ja kerraten. Oppikirjana Everyday English 4 kpl:sta 3. A2-B1

1203065  LIVING ENGLISH 1
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti-to 10.00-14.00
10.-12.12.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Elvytä ja syvennä englannin kielen taitojasi mukavassa ja rennossa
tunnelmassa mini-intensiivikurssilla.
Puhumme, hengitämme ja syömme
englannin kieltä käyttäen! Opimme
pärjäämään jokapäiväisissä käytännön tilanteissa. Pohjatiedoiksi sopivat
aktiiviset perus- tai keskikoulun tai
lukion lyhyen englannin tiedot. Opetus englanniksi, mutta opettaja puhuu
myös suomea. Ota mukaan omat
eväät. Jatkoa kevään Living English
-kurssille. 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. This course is a continuation from the Living English spring
course. Bring your own packed lunch!
A2-B1
1203066  LIVING ENGLISH 2
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti-to 9.30-14.00
12.-14.5.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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1203071  PAT & POLLY,
FIVE YEARS ON 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30-19.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Fruzsina Nagy
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Pat & Polly
-kurssille, johon myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Oppikirjana Pat
and Polly 2, Five Years On kpl:sta 4.
Sopii englantia opistossa 5-6 vuotta
opiskelleille. B1-B2
1203083  JUTELLAAN
ENGLANNIKSI 1 - CATCHING UP
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 14.30-16.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 46 €
Haluaisitko puhua englantia sujuvammin? Tervetuloa harjoittelemaan
hauskoja keskustelutehtäviä mukavassa seurassa. Aihepiireihin kuuluvat mm. koti, perhe, harrastukset,
ruoka ja terveys. Lisäksi harjoitellaan
ääntämistä ja kuuntelua. Oppikirjana
Catching Up. B1
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1203085  JUTELLAAN
ENGLANNIKSI 2
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 11.00-12.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon
myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Aihepiireihin kuuluvat mm. koti,
perhe, harrastukset, ruoka ja terveys.
Lisäksi harjoitellaan ääntämistä ja
kuuntelua. Oppikirjana Catching Up
kpl:sta 12. B1
1203091  REFRESH YOUR
ENGLISH WITH BEVERLEY
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Mon 18.20-19.50
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
B.A. Beverley Griffiths
Course fee 46 €
This course is designed for you who
wish to maintain and develop your
fluency, vocabulary, and everyday
communication skills in a positive,
relaxed and supportive atmosphere. The course material is varied
and made according to participants’
needs and wishes. Feedback is given
throughout the course. B1-B2 Enrolment starts 28 August at 6 pm.

1203101  SENIOR
WEDNESDAY CLUB
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 10.00-11.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Keskustelupiiri englantia jo vuosia
opiskelleille senioreille, jotka haluavat ylläpitää oppimaansa. Juttelemme ajankohtaisista asioista ja laajennamme sanavarastoa erilaisten
harjoitusten avulla. Tarvittaessa myös
kielioppikertausta ja kotitehtäviä. Oppimateriaali monisteina. B1-B2

1203105  ENGLISH
CONVERSATION 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Tue 18.00-19.30
14.1.-10.3.
B.A. Jamie Haanpää
Course fee 24 €
Come and talk about topics of interest. An upper-intermediate level conversation group to boost your vocabulary and fluency. B2-C1 Enrolment
starts 2 January at 6 pm. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

1203102  ENGLISH
CONVERSATION 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
Tue 19.00-20.30
10.9.-3.12.
B.Sc. Janusz Rabuszko
Course fee 27 €
Come and discuss local, national and
international news and topics of interest. An advanced-level discussion
group to boost your vocabulary and
fluency. C1 Enrolment starts 28 August at 6 pm.
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SAKSA
1204011  SAKSA 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-18.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 46 €
Saksan alkeiskurssi vasta-alkajille.
Harjoitellaan käytännönläheisiä puhetilanteita, ääntämistä sekä kuullun
ymmärtämistä unohtamatta sanastoa
ja kielioppia. Opit kertomaan itsestäsi
ja perheestäsi sekä esim. asioimaan
ravintolassa saksaksi. Oppimateriaalina Hallo! 1. Kirjan kulttuuriosioissa
kerrotaan suomeksi monipuolisesti
saksankielisten maiden kulttuurista ja
elämäntavasta. A1-A2
1204051  SAKSA 5
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45-20.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 46 €
Jatkokurssi saksaa 3-4 vuotta opiskelleille. Kurssilla painottuvat puhuminen, luetun ymmärtäminen ja
sanavaraston laajentaminen. Tekstikappaleiden avulla kerrataan ja syvennetään myös keskeisiä kielioppirakenteita. Oppimateriaalina uusi
Hallo! 3, jossa aiheina ovat mm. arjesta kertominen, CV:n laatiminen
saksaksi, asiointi autovuokraamossa
sekä luonto ja matkailu. B1
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1204071  JUTELLAAN SAKSAKSI
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
to 13.15-14.45
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 46 €
Oletko joskus opiskellut jonkin verran
saksaa ja haluat nyt vetreyttää puhetaitoasi? Teemme helppoja, ohjattuja
harjoituksia opettajan oman materiaalin pohjalta. A2
1204101  DEUTSCH MACHT
SPASS!
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00-19.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-30.3.
M.A. Jorinde Wormsbecher
Kurssimaksu 46 €
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 sanavarastoa ja puhumaan saksaa! Leppoisassa ilmapiirissä eivät kielioppivirheet haittaa!
B1-B2

RANSKA
1205001  RANSKAN ALKEET
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 16.40-18.10
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 46 €
Vasta-alkajille tarkoitetulla kurssilla
keskitytään suullisen kielitaidon harjoitteluun. Kieltä lähestytään oppikirjan lisäksi myös mm. musiikin kautta.
Uusi oppikirja C’est parfait 1 rohkaisee opiskelijaa käyttämään kieltä heti
alusta alkaen. Kielioppi esitetään selkeästi ja loogisina kokonaisuuksina.
A1
1205041  RANSKA 4
Kaupunginkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 16.30-18.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 46 €
Sopii ranskaa opistossa kolme vuotta lukeneille ja muillekin alkeet osaaville. Oppimateriaali Chez Olivier 2.
Kirjan tekstit ovat aitoja arkielämän
puhetilanteita, joiden avulla opitaan
luontevaa ranskan kieltä. Kappaleiden kulttuuriteksteissä tutustutaan
ranskalaiseen arkeen monipuolisesti.
A1-A2

1205101  FRANÇAIS ACTIF
EN GROUPE
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 17.30-19.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Aktivoimme ranskan kielen taitoa
mukavassa ryhmässä keskustellen,
musiikkia kuunnellen ja vakavastikin opiskellen. Kielitaidon kohentamisen ja kertaavien rakenneharjoitusten lisäksi perehdymme myös
ranskalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja
elämänmenoon. Sopii sinulle, joka
olet opiskellut ranskaa useita vuosia.
Oppimateriaalina Le Nouvel Edito B1,
Unité 6. B1-B2
1205120  DE FIL EN AIGUILLE PIKKUHILJAA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00-18.30
16.9.-25.11.
Oksana Pasquier
Kurssimaksu 27 €
Ce club vous donne rendez-vous très
bientôt pour de nouvelles activités et
nouveaux sujets de conversation. Au
cours de nos rencontres nous progresserons ensemble en partageant
nos idées et nos connaissances. Des
exercices, des tests, des jeux, de
nouvelles rubriques seront à notre
disposition. Bienvenue! B1-B2
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VENÄJÄ
1206001  VENÄJÄN ALKEET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.30-19.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
oikeustradenomi, AmO
Maarit Nieminen
Kurssimaksu 46 €
Venäjää aivan vasta-alkajille. Oppikirja Pora! 1 opettaa puhumaan kieltä
erilaisissa tilanteissa niin Venäjällä kuin Suomessa. Tekstien aiheina ovat myös suomalaisille tärkeät
asiakaspalvelutilanteet. Kulttuuri ja
maantuntemus ovat vahvasti läsnä.
Aloitamme kurssin aakkosten opettelemisella. A1-A2
1206021  VENÄJÄ 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30-19.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
oikeustradenomi, AmO
Maarit Nieminen
Kurssimaksu 46 €
Kurssi on tarkoitettu venäjää noin
vuoden verran opistossa lukeneille
tai muuten alkeisiin tutustuneille. Oppikirjana Pora! 1 kpl:sta 6. Kulttuuri ja
maantuntemus ovat vahvasti läsnä.
A1-A2
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1206051  VENÄJÄ 5
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 19.10-20.40
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
oikeustradenomi, AmO
Maarit Nieminen
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Kafe Piter
-kurssille. Sopii myös sinulle, joka
olet opiskellut venäjää muutaman
vuoden. Oppikirjana Pora! 2, joka
tutustuttaa sinut mm. Venäjällä työskentelyyn, opiskeluun, vapaa-ajan
viettoon, yhteiskunnallisiin ilmiöihin,
juhliin ja kulttuuriin. A2
1206101  KESKUSTELLAAN
VENÄJÄKSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.00-19.30
19.9.-28.11.
Anna Laidinen
Kurssimaksu 27 €
Sopii venäjää opistossa muutaman
vuoden opiskelleille tai peruskielitaidon omaaville. Kurssilla keskitymme
erityisesti suullisen kielitaidon kohentamiseen keskustelemalla käytännönläheisistä ja ajankohtaisista
aiheista sekä lukemalla ja harjoittelemalla ääntämistä. Kartutamme myös
venäjän sanavarastoa. Opettajan jakama materiaali. B1-B2

ESPANJA
1207001  ESPANJA 1A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 11.15-12.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Oppikirjana Buenas Migas 1. Kirjan aiheet
ovat aikuisopiskelijaa kiinnostavia.
Kirja kattaa yleisimmät matkailutilanteet, kuten perustietojen kertominen
itsestä, majoittuminen, ruokailu, ostokset, tien kysyminen ja lääkärissä
asiointi. Kursseilla 1A ja 1B sama ohjelma, voit halutessasi käydä vuoroviikoin. A1-A2
1207002  ESPANJA 1B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00-18.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Sama sisältö kuin edellä.

1207021  ESPANJA 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.15-19.45
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle alkeiskurssille,
uudetkin ovat tervetulleita. Kurssi sopii noin vuoden espanjaa opiskelleille.
Oppikirjana Buenas Migas 1 kpl:sta
7. Kirjan aiheet ovat aikuisopiskelijaa
kiinnostavia. Kirja kattaa yleisimmät
matkailutilanteet. A1-A2
1207031  ESPANJA 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 16.30-18.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 2
-kurssille, uudetkin tervetulleita. Kurssi sopii pari vuotta espanjaa opiskelleille. Oppikirjana Buenas Migas 2.
Kirjan aiheet ovat aikuisopiskelijaa
kiinnostavia. A1-A2
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1207041  ESPANJA 4
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 16.45-18.15
9.9.-2.12. ja 13.1.-30.3.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 3
-kurssille, uudetkin ovat tervetulleita.
Oppikirjana Buenas Migas 2 kpl:sta
7. A1-A2
1207061  ESPANJA 6
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.30-20.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-30.3.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon
uudetkin tervetulleita. Sopii kieltä jo
useamman vuoden lukeneille. Käytännönläheiset aihepiirit ovat hyödyllisiä niin matkailijoille kuin intohimoisille kielenharrastajillekin. Bienvenidos
a estudiar más español! Oppikirjana
Buenas migas 3 kpl:sta 6. B1
1207081  MÁS ESPAÑOL
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 11.45-13.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 46 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon
uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita.
Kertaamme ja syvennämme peruskielioppia. Erityistä huomiota kiinnitämme suullisen kielitaidon aktivoimiseen. Oppimateriaalina Español Dos
kpl:sta 7. B1
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ITALIA
1208001  ITALIA 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30-19.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
Heidi Ahlbom
Kurssimaksu 46 €
Peruskurssi aivan vasta-alkajille.
Opetellaan italian kieltä sanaston,
rakenteiden ja kielenkäyttötilanteiden
kautta. Keskitytään puhutun kielen
harjoitteluun unohtamatta kuitenkaan
kirjoitettua kieltä. Oppikirjana Bella
Vista 1. A1-A2
1208021  ITALIA 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00-19.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
Pia Morsia
Kurssimaksu 46 €
Italiaa opistossa noin vuoden opiskelleille. Opetellaan italian kieltä monipuolisen sanaston ja arkielämän
tilanteiden kautta. Kieltä lähestytään
oppikirjan tekstien ja harjoitusten lisäksi myös musiikin kautta. Oppikirja:
Bella Vista 1 kpl:sta 8. A1-A2
1208041  ITALIA 4
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 16.15-17.45
10.9.-3.12.
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 27 €
Jatkoa viimevuotiselle Italia 3 -kurssille, johon uudetkin opiskelijat ovat
tervetulleita. Opetellaan italian kieltä
monipuolisen sanaston ja arkielämän
tilanteiden kautta. Kieltä lähestytään
oppikirjan tekstien ja harjoitusten lisäksi myös musiikin kautta. Oppikirja:
Bella Vista 2 kpl:sta 7. A2

1208101  ITALIAN KIELTÄ JA
KULTTUURIA
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 10.00-12.30
14.9.-5.10.
FM Heidi Amedeo
Kurssimaksu 24 €
Jos olet aikaisemmin opiskellut italian
alkeiden perusasiat, tervetuloa rohkeasti mukaan tälle kurssille, jossa
keskitymme erityisesti suullisen kielitaidon kohentamiseen. Pääpaino on
matkailuaiheisella sanastolla. Opiskelijoiden toiveiden mukaan voimme tarpeen vaatiessa kerrata myös
tärkeitä kielioppiasioita. Jokaisella
kerralla tutustumme Italian moniin
kauniisiin paikkoihin ja opimme italialaisten tavoista ja kulttuurista. Kuuntelemme myös italialaista musiikkia,
joten luvassa mielenkiintoisia tunteja
Italia-teeman parissa! Kokoontumiset
14.9., 21.9., 28.9. ja 5.10. B1
1208110  PARLIAMO ITALIANO JUTELLAAN ITALIAKSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00-19.30
17.9.-26.11.
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 27 €
Kurssilla on mahdollisuus käyttää ja
ylläpitää jo opittua kielitaitoa sekä
jakaa kokemuksia ja oppia uutta.
Harjoituksissa keskitymme italialaisten kielellisten vivahteiden ymmärtämiseen myös mielenkiintoisten

videoiden kautta. Questo corso offre lopportunit di usare e mantenere
le competenze linguistiche e anche
condividere esperienze e apprendere
nuove cose. Esercitiamo diverse frasi
tipici della lingua parlata e ci troviamo
in diversi situazioni. Impariamo ad esprimerci correttamente. Negli esercizi
ci concentriamo sulla comprensione
Delle sfumature linguistiche italiane,
attraverso interessanti e divertenti video. Benvenuti! B1-B2
1208120  ITALIAN LUKUPIIRI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 15.30-17.00
16.9.-25.11. ja 13.1.-23.3.
KM, HuK Leena Ohtonen
Kurssimaksu 27 €
Tule mukaan, jos sinulla on auttava
käsitys italian kielen rakenteesta ja
kova into parantaa tekstinymmärtämisvalmiuksiasi. Tarkoituksena on,
että ryhmässä voi opiskella kielitaidoltaan eritasoisia opiskelijoita.
Kurssilla painotetaan sanastoa ja
ilmaisuja, kielioppia vain tarvittaessa. Käsitellään eritasoisia, lyhyitä
ja pitkiä oikeita lehti- ja nettitekstejä
(mainoksia, ilmoituksia, uutisia, juttuja kiinnostavista ihmisistä tai paikoista) sekä runoja, laulujen sanoja,
kertomuksia, satuja ja novelleja ja
otteita romaaneista. Kokoontumiset
joka toinen viikko opettajan johdolla.
Väliviikoilla ryhmä kokoontuu omatoimisesti. A2-B2

Katso sivulta 16 luento
SISILIAN SALAISUUDET
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MUUT KIELET
1298121  VIRON ALKEET
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30-19.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 46 €
Viro on kutkuttavan läheinen kieli - ei
kuitenkaan niin läheinen, että kaiken
ymmärtäisi ilman opintoja, ainakaan
oikein. Niinpä viroa täytyy opiskella
kuin vierasta kieltä ainakin, vaikka
kielisukulaisuudesta on toki kovasti
apua. Viron opiskelu on luonnikasta mansikkahillo on maasikamoos, kirjakauppa on raamatupood, haaksirikko
on laevahukk ja hääpäivä on pulmapäev. Tere tulemast õppima huvitavat
eesti keelt! Oppikirjana Meie Keelesild. A1-A2
1298122  VIRON JATKOKURSSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.30-20.00
9.9.-2.12.
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 27 €
Eesti keel on armas ja huvitav naabrikeel. Tere tulemast jätkama eesti
keele õpinguid, sina kellel on juba põhilised teadmised eesti keelest. Õpik:
Keelesild, alates 12. õppetükist. A1A2
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1298123  VIRON KESKUSTELU
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.45-18.15
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 46 €
Tegeleme ikka veel eesti keelega.
Eks ole alati midagi uut õppida, ja
vanu asju on vaja meelde tuletada.
Tere tulemast harjutama oma eesti
keele oskusi. Õpik: E nagu Eesti. B1
1298141  KREIKAN ALKEISJATKO
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00-18.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 46 €
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
1298171 MATKAILIJAN
PORTUGALIA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.10-20.40
11.9.-4.12.
FM Fruzsina Nagy
Kurssimaksu 27 €
Portugalin alkeiskurssi, jossa keskitytään erityisesti matkailijoille tärkeisiin
aiheisiin. Opetellaan kielen perusteita
käytännön tilanteita varten ja tutustutaan portugalinkieliseen maailmaan.
Opettaja puhuu myös suomea. Oppimateriaalista sovitaan kurssilla. A1

TIETOTEKNIIKKA
3401006  TABLETTI TUTUKSI A,
Android
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-19.30
8.-15.10.
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.

Katso sivulta 20
DIGILUENNOT
Katso sivulta 144
DIGIOHJAUS
Katso sivulta 145
DIGIÄ DIGGAAMAAN -hanke

3401007  TABLETTI TUTUKSI A,
iPad
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-19.30
29.10.-5.11.
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.
3401010 PERUSTA BLOGI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.30-20.00
29.10.-26.11.
tietotekniikan opettaja
Leena Väinölä
Käydään läpi hyvän blogin ominaisuudet, blogityypit ja julkaisualustat
sekä niiden eri mahdollisuudet. Sen
jälkeen luodaan blogi ilman koodaustaitoja ja opitaan blogin ulkoasun ja
sisällön muokkaus sekä hallinnointi
ja ylläpito. Osallistujilta edellytetään
tietokoneen peruskäytön osaamista.
Ota oma kone mukaan.
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PUHELINKURSSIT
1103203  KÄNNYKKÄKAMERALLA
UPEITA VALOKUVIA A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 12.00-17.00
21.9.-6.10.
valokuvaaja Teemu Laulajainen
Kurssimaksu 31 €
Opi ottamaan mielenkiintoisia valokuvia, joista saa kuvankäsittelyllä vielä
upeampia. Puhelin on myös kamera, joka on aina mukana. Kun tilanne tulee eteen, pidä huoli että osaat
käyttää kameraasi. Sommittelu, idea,
tarina, kuvakulmat ja valotustekniikka
tutuksi. Oman kännykän kameran peruskäyttö hallittava kurssille tultaessa. Opetuksessa huomioidaan iPhone ja Android-puhelimet. Kokoontuu
21.-22.9. ja 5.-6.10. Toisen viikonlopun sunnuntaina tehdään pieni kuvausretki kimppakyydeillä omakustanteisesti.
1103204  KÄNNYKKÄKAMERALLA
UPEITA VALOKUVIA B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 12.00-17.00
14.-22.3.
valokuvaaja Teemu Laulajainen
Kurssimaksu 31 €
Sama sisältö kuin edellä. Kokoontuu 14.-15.3. ja 21.-22.3. Toisen viikonlopun sunnuntaina tehdään pieni
kuvausretki kimppakyydeillä omakustanteisesti. Ilmoittautuminen alkaa
2.1.2020 klo 18.00
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3401051  ÄLYPUHELIN TUTUKSI,
Android
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-19.30
10.-17.9.
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.
3401053  ÄLYPUHELIN TUTUKSI,
iPhone
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00-19.30
24.9.-1.10.
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 iPhone-älypuhelin.

VENEILY
5102004 SAARISTOLAIVURIKURSSI
ke 18.00-20.30, la 10.30-13.00
11.9.-23.11.
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
merikapteeni Jussi Junnilainen
Käydään läpi navigoinnin perusteita
ja vesiliikennesäädöksiä. Merenkulun
perustietojen kuten kulkusääntöjen,
merimerkkien, kompassin ym. laitteiden hallitseminen tuo varmuutta
pienveneilijän toimintaan vesillä ja
kurssi antaa hyvän teoriapohjan käytännön veneilyyn. Opetusmateriaalin
(Veneilijän merenkulkuoppi 1 saaristonavigointi 13. painos, Carta Marina, loistoluettelo, astelevy, harppi)
hinta-arvio yhteensä 90 € voi hankkia
itse kirjakaupasta tai Suomen Navigaatioliitosta tai kurssilla yhteistilauksena. Kokoontuu 11.9., 14.9., 30.10.,
1.11., 6.11., 9.11., 13.11., 16.11.,
20.11. ja 23.11.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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RUOKAKURSSIT
Ruokakurssit ovat Hj. Nortamon
peruskoulun väistötiloissa,
kotitalousluokassa. Rakennus on
Nanun ruokalan vieressä, osoite
on Nummenvahe 5.
Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja
rasia mahdollisille kotiin vietäville
maistiaisille.
8102002  KOKKAA VAUVALLE
ke 17.00-20.00
18.9.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Valmistetaan vauvalle soseita ja sormiruokaa tuoreista raaka-aineista.
Tekemällä itse tiedät, mitä vauvallesi
syötät. Soseiden valmistus on myös
edullista ja helppoa! Saat opastusta,
miten voit tehdä suuria määriä kerralla ja pakastaa ne sopivan kokoisiksi
annoksiksi. Kurssimateriaalin ja ohjeet saa mukaan kotiin.

112

8102005  ITALIALAISEN RUOAN
PERUSKURSSI
pe 17.30-20.30
la 10.00-15.00
4.-5.10.
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 32 €
Opitaan perinteisiä italialaisia reseptejä ja valmistetaan tyypillinen
italialainen menu. Aloitetaan kuuluisimmalla Toscanan alkuruoalla ja
risotolla. Tehdään itse kotitekoinen
tuore pasta, pääruoka ja klassinen
lasagne ”alla Bolognese”. Eikä unohdeta jälkiruokaa: tehdään tiramisu ja
”Isoäidin kakku”. Tervetuloa ja Buon
Appetito!
8102010  LEIVOTAAN PULLAA!
ke 16.30-20.00
9.10.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Pullantuoksuinen kurssi, jossa leivotaan perinteistä pullaa! Valmistetaan
pullataikina, josta leivotaan mm. pitkoja, korvapuusteja, bostonkakkua.
Leipomisen jälkeen juodaan pullakahvit. Myös alle 15-vuotiaille.

8102015  SUSHI-PERUSKURSSI
ke 18.00-21.00
16.10.
Tarja Korkeakoski
Kurssimaksu 24 €
Tutustu japanilaisen keittiön tunnetuimpaan ruokalajiin, sushiin. Tehdään monipuolisesti erilaisia raikkaita
susheja laadukkaista raaka-aineista.

8102025  PERINTEISET
PIKKULEIVÄT
ke 16.30-20.00
13.11.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Opetellaan valmistamaan perinteisiä
pikkuleipiä kuten Lusikkaleivät, Herrasväenleivät, Euranrinkeli ym.

8102020  IHAN MAHTAVA
BRUNSSI
pe 17.00-20.00
la 9.00-12.30
18.-19.10.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Mikä olisikaan ihanampaa, kuin valmistaa itse maittava ja herkullinen
aamiaisbrunssi, johon kuuluu mysli,
jogurttimousse, marjat, rapuskågen,
tuore leipä yms. Perjantaina esivalmistellaan ja lauantaina jatketaan.
Lopuksi katetaan pöytä ja nautitaan
ihanasta brunssista.

8102030 PIPARKAKKUTALO
ma-ti 16.00-18.30
2.-3.12.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Tule viettämään piparintuoksuista
joulunalusaikaa: tehdään syötävä piparkakkutalo valmistaikinasta. Muotit
ja muut tarpeet löytyvät paikan päältä. Talo paistetaan, kootaan ja koristellaan ja saat sen kurssin jälkeen
mukaasi. 10–15 -vuotiaille.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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KUNTOLIIKUNTA
8301001  KUNTOSALI TUTUKSI
Kodiksamin koulu, Lappi
Kodiksamintie 403
la 10.00-11.30
12. ja 19.10.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 13 €
Käymme läpi, miten voi koostaa itselleen kuntosaliharjoituksen. Teemme
yhdessä alkulämmittelyä, kehonhuoltoa ja loppujäähdyttelyä. Tutustumme
kuntosalilaitteisiin, teemme kiertoharjoittelua opimme erilaisia vaihtoehtoja
liikkeille.
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8301002  AAMUJUMPPA
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
ma 9.00-10.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
liikunnanohjaaja Martti Halme
Kurssimaksu 45 €
Aloitetaan viikko aamuselän hoidolla
ja iloisilla rytmeillä.
8301003  KEHON RAKENNUS 60+
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
ma 10.30-11.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Kuormittava tunti, joka sisältää tukija liikuntaelimistöä rakentavaa harjoittelua. Liikkeet tehdään seisten ja
lattialla. Ota mukaan jumppa-alusta
ja leveä kuminauha.

8301005  NAISTEN
KUNTOJUMPPA A
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ma 18.00-19.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Kehoa monipuolisesti muokkaavaa
perusjumppaa mukavan musiikin tahdissa. Aloitetaan liikeratoja avaten
ja venyttäen, jatketaan aerobisella
osuudella sykettä nostaen. Tehokkaan tiukan lihaskunto-osion jälkeen
rentoutetaan keho ja mieli - kun
keho voi hyvin, on mielikin korkealla. Selkeitä askelluksia, ei hyppyjä.
Tehokasta lihasten vahvistusta vaihtoehtoisin suoritustavoin, jolloin rasitustasoa on helppo säädellä oman
kunnon ja halun mukaisesti. Jumpataan omaa kehoa kuunnellen.
8301006  NAISTEN
KUNTOJUMPPA B
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ma 19.00-20.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Vauhdikkaampaa, juoksu- ja hyppyaskeliakin sisältävää kokonaisvaltaista perusjumppaa mukavan musiikin
tahdissa. Aloitetaan liikeratoja avaten
ja venyttäen, jatketaan aerobisella
osuudella sykettä nostaen. Tehokkaan tiukan lihaskunto-osion jälkeen
rentoutetaan keho ja mieli - kun keho
voi hyvin, on mielikin korkealla. Liikkeille myös vaihtoehtoisia suoritustapoja, jolloin rasitustasoa on helppo
säädellä oman kunnon ja halun mukaisesti, omaa kehoa kuunnellen.

8301008  KUNTOLIIKUNTA A
Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487
ma 18.00-19.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
fysioterapeutti (AMK)
Laura Sinikallas
Kurssimaksu 45 €
Monipuolista kuntoilua naisille ja miehille. Lihaskuntopainotteinen tunti
vaihtuvalla ohjelmalla. Teemoina mm.
kehonpainoharjoittelu, käsipainot, kuminauha, keppi, erilaiset kuntopiirit
sekä venyttely. Lisäksi koordinaatioja tasapainoharjoituksia.
8301010  AAMUKIMPPAJUMPPA
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
ti 8.00-9.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 45 €
Ponnahda uuteen päivään aamujumpan kautta.
8301012  KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30-19.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
fysioterapeutti (AMK)
Laura Sinikallas
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla
8301008 KUNTOLIIKUNTA A.
8301014  ELÄKELÄISTEN
KUNTOLIIKUNTA A
Lapin liikuntahalli,  Kirkkotie 6
ke 15.00-16.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
kuntohoitaja Päivi Heino
Kurssimaksu 45 €
Monipuolinen lihaskuntoa, liikkuvuutta ja tasapainoa kehittävä jumppa,
jossa jokainen liikkuu omien voimiensa mukaan.
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8301016  ELÄKELÄISTEN
KUNTOLIIKUNTA B
Lapin liikuntahalli,  Kirkkotie 6
ke 16.00-17.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
kuntohoitaja Päivi Heino
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301018  NAISTEN
KUNTOJUMPPA C
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 17.15-18.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla 8301005
NAISTEN KUNTOJUMPPA A.

8301022  KUNNON TREENI
Lapin liikuntahalli,  Kirkkotie 6
ke 17.30-18.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
ryhmäliikuntaohjaaja
Vilma Pouhakka
Kurssimaksu 45 €
Koordinaatiokykyä edistävä, tasapainoa harjoittava, aineenvaihduntaa
nopeuttava ja lihasvoimaa kasvattava
koko kehoa muokkaava jumppatunti.
Treenataan hymy huulilla hyvän musiikin tahdittamana. Käytetään ajoittain apuvälineitä mm. käsipainoja tai
pikkupalloa. Lopuksi kevyet venytykset.

8301020  NAISTEN
KUNTOJUMPPA D
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 18.30-19.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin kurssilla 8301006
NAISTEN KUNTOJUMPPA B.

8301024  KUNTOJUMPPA
Kodiksamin koulu, Lappi
Kodiksamintie 403
ke 19.00-20.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 45 €
Tunti on jaettu kolmeen osaan: Aluksi
lämmitellään helpoilla askelkuvioilla
tai toiminnallisilla liikkuvuusharjoituksilla. Keskellä tuntia nostetaan sykettä hiit-tyyppisellä harjoituksella, jonka
jokainen voi tehdä oman kunnon mukaan. Lopuksi huolletaan kehoa liikkuvuusharjoitteilla ja venytyksillä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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8301025  TansSARIt A
Työväentalo, Lappi  Hinnerjoentie 15
to 17.00-18.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Sari-Anne Aaltola
Kurssimaksu 45 €
Tutustutaan ilman paria monenlaisiin
tanssityyleihin (mm. salsa, samba,
humppa, reggaeton, disco), opetellaan tanssien perusliikkeitä ja rytmiä,
treenataan koordinaatiota, tasapainoa ja kehonhallintaa sekä nostetaan peruskuntoa. TansSARIt-tunti
sopii kaikille ikään ja sukupuoleen
katsomatta eikä osallistujilla tarvitse
olla tanssitaustaa. Tärkeintä on iloita
omasta liikkumisesta ja tanssin tunteesta. Tunnilla soi sekä perinteinen
suomalainen tanssimusiikki että uudempi iskelmä- ja popmusiikki. Mukaan sisätossut, pikkupyyhe, vesipullo ja iloista mieltä.
8301026  TansSARIt B
Työväentalo, Lappi  Hinnerjoentie 15
to 18.15-19.15
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
FM Sari-Anne Aaltola
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301028  MIESTEN JUMPPA
Lapin liikuntahalli,  Kirkkotie 6
ke 18.30-19.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
ryhmäliikuntaohjaaja
Vilma Pouhakka
Kurssimaksu 45 €
Harjoittelemme monipuolisesti erilaisin välinein lihaskuntoa, kehonhallintaa, liikkuvuutta ja tasapainoa.
Samalla saat vinkkejä omatoimiseen
harjoitteluun.

8301030  SUPERMIESTEN
SATUJUMPPA
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 19.00-20.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Miesten ryhmäliikuntapiiri, jossa ei
askeleilla koreilla. Äijämeininkiä monipuolisten lihaskunto- ja liikkuvuusharjoitteiden parissa.
8301032  UKKOJUMPPA A
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari),  Lännentie 1
to 11.00-12.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
liikunnanohjaaja Martti Halme
Kurssimaksu 51 €
Varttuneille miehille. Jumppaliikkeet
tehdään pehmeästi oman kunnon
mukaan. Osa liikkeistä tehdään kuntosalilaitteilla.
8301033  UKKOJUMPPA B
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari),  Lännentie 1
to 12.30-14.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
liikunnanohjaaja Martti Halme
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.
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ERIKOISLIIKUNNAT
8301041 GEOKÄTKÖILYKURSSI
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to ja ti 17.15-19.00
Anna Riutta-Salo, Petteri Koponen
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan geokätköilyn ihmeellisen
maailman perusasioihin ja opitaan
uusia asioita harrastuksen helpottamiseksi. Perehdytään geocaching.
com -kätköilysivustoon, geocache.
fi -sivustoon sekä muihin kätköilyä
helpottaviin työkaluihin. Opetellaan
kätköilyä
myös
matkapuhelimen
avulla ja yleisimpien geokätköilyohjelmien (Geocaching ja c:geo) käyttöä Android-älypuhelimilla. Käsittelyssä mm. hakutoiminnot, listojen
tekeminen, kartan käyttö ja kätköjen
kirjaaminen järjestelmään. Opetellaan myös, kuinka tehdään oma
geokätkö. Sopii ihan vasta-alkajille ja harrastuksen jo aloittaneille.
Kokoontumiset to 17.10., ti 29.10., to
31.10., to 7.11. ja to 14.11.
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8301051  STENIUKSENKADUN
AAMUJUMPPA 70+
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos
Steniuksenkatu 8
ma 9.00-10.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Kypsien aikuisten iloinen ja reipas
liikuntaryhmä, jossa lihakset vahvistuvat, nivelet ja mieli notkistuvat.
Liikkeet ovat muokattavissa jokaisen
kuntotason mukaan. Liikkeet tehdään
seisten ja lattialla. Ota mukaan oma
alusta ja leveä kuminauha.
8301053  KUNNOLLINEN
TUOLIJUMPPA
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ma 11.45-12.45
9.9.-2.12 ja 13.1.-6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Vahvistetaan ja venytetään arjessa
tarvittavia tärkeitä lihasryhmiä ylä- ja
alavartalossa. Istuen ja tuettuna seisten tehtyä liikuntaa.

8301055  SELKÄRYHMÄ
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos
Steniuksenkatu 8
ma 14.00-15.00
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
fysioterapeutti Tiina Malinen
Kurssimaksu 45 €
Kaikille sopiva ryhmä selkäongelmien
hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.
8301057  SELKÄJUMPPA A
Karin koulu, Savilankatu 5
ma 17.00-18.00
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
LitM Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Rauhallinen selän ja niska-hartiaseudun hyvinvointiin keskittyvä tunti.
Liikkeet tehdään omaan tahtiin omaa
kehoa kuunnellen. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja pitkän venyttelyosuuden. Mukaan oma
jumppa-alusta.
8301058  SELKÄJUMPPA B
Karin koulu, Savilankatu 5
ma 18.00-19.00
9.9.-25.11. ja 13.1.-6.4.
liikuntatieteiden maisteri
Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Selän hyvinvointiin keskittyvä tunti,
joka voimistaa, virkistää ja elvyttää
rankaasi. Tunti sisältää reippaan alkulämmittelyn, selän liikkuvuusliikkeitä
sekä lihaskunto-osion. Tunnilla syke
hieman nousee, tunti ei kuitenkaan
sisällä vaikeita askelkuvioita eikä
hyppyjä. Mukaan oma jumppa-alusta.

8301060  SHINDO JA
VENYTTELY A
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 17.15-18.15
10.9.-3.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
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.
8301061  SHINDO JA
VENYTTELY B
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 17.15-18.15
14.1.-7.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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8301070  AAMUN ASAHI A
Uimahalli, Hankkarintie 8
ke 9.00-10.00
11.9.-4.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jossa
pehmeät liikkeet tehdään rauhallisesti hengityksen mukaan. Asahi vahvistaa ja rentouttaa koko kehon lihaksistoa ja mieltä. Harjoittelu lievittää ja
ennaltaehkäisee selän ja niska-hartiaseudun vaivoja. Liikkeet tehdään
seisten.
8301071  AAMUN ASAHI B
Uimahalli, Hankkarintie 8
ke 9.00-10.00
15.1.-25.3.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301072  ASAHI A
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 18.00-19.00
11.9.-4.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Yksinkertaista terveysliikuntaa, jossa
pehmeät liikkeet tehdään rauhallisesti hengityksen mukaan. Asahi vahvistaa ja rentouttaa koko kehon lihaksistoa ja mieltä. Harjoittelu lievittää ja
ennaltaehkäisee selän ja niska-hartiaseudun vaivoja. Liikkeet tehdään
seisten.
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8301074  ASAHI B
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 18.00-19.00
8.1.-1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301076  FASCIAMETHOD LIHASHUOLTOTUNTI
Uimahalli, Hankkarintie 8
ke 13.00-14.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
fysioterapeutti Tiina Malinen
Kurssimaksu 45 €
Tunnilla yhdistyy myofaskiaalinen
liikkuvuusharjoittelu,
dynaaminen
täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely
pallolla. Tunnilla tehdään pumppaavia venyttelyitä ja kehoa avaavia harjoitteita.
8301077  KOURUJÄRVEN
TUOLIVOIMALA
Kourujärven koulu,  Karpalotie 3 A
ke 15.00-16.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 45 €
Vahvistetaan ja notkistetaan koko kehoa istuen sekä tuettuna seisten. Sopii myös apuvälineitä käyttäville.

8301080  KKI-JUMPPA NAISILLE
JA MIEHILLE A
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 17.00-18.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
LitM Kimmo Kouru ja
LitM Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainolla ja erilaisilla kuntovälineillä.
Paikka- ja kiertoharjoittelua vaihtelevasti suoritettuna. Ei vaativia askelkuvioita. Sopii kaiken tasoisille
kuntoilijoille. Vaihtelevaa Suomi-muu
maailma -musiikkia fiiliksen mukaan.
8301081  KKI-JUMPPA NAISILLE
JA MIEHILLE B
Uotilan palloiluhalli,  Sippolankuja 1
ke 18.30-19.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
LitM Kimmo Kouru ja
LitM Hanna Osara
Kurssimaksu 45 €
Sama sisältö kuin edellä.

JOOGA
8301102  TUOLIJOOGA A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 10.30-11.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 45 €
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.
8301104  TUOLIJOOGA B
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 16.15-17.15
10.9.-3.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301105  TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 16.15-17.15
14.1.-7.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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8301106  TUOLIJOOGAA ARJEN
HYVINVOINNIN TUEKSI A
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 17.45-18.30
11.9.-4.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 20 €
Tunnetko vetoa harjoittaa joogaa,
mutta ajatus lattialla tehtävistä liikkeistä synnyttää vastahakoisuutta?
Tuolijooga tarjoaa loistavan ja kokonaisvaltaisen vaihtoehdon virkistää ja
vahvistaa kehoa ja mieltä. Työskentely auttaa purkamaan esim. huonon
työasennon tuomia jännitystiloja ja
lieventää stressin vaikutuksia. Anna
tuolijoogan yllättää itsesi positiivisesti.
8301107  TUOLIJOOGAA ARJEN
HYVINVOINNIN TUEKSI B
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 17.45-18.30
15.1.-8.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 20 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301109  HATHAJOOGA, ALKEET
Uimahalli, Hankkarintie 8
ma 9.15-10.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään
hathajoogaharjoitukseen ja rentoutumiseen. Sopii aloittelijoille sekä aiemmin joogaa harrastaneille. Joustava asu ja harjoitusalusta
mukaan.
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8301112  KEHON HERÄTYS HATHAJOOGAN ALKEET A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 8.45-10.00
13.9.-29.11.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Aamujooga. Tule herättämään keho
lempeästi uuteen päivään omaa kehoa kuunnellen. Sopii erityisesti aloittelijalle. Ota mukaan alusta, villasukat
ja huopa/pyyheliina.
8301113  KEHON HERÄTYS HATHAJOOGAN ALKEET B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 8.45-10.00
10.1.-3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301115  YINJOOGA
Uimahalli, Hankkarintie 8
ti 10.15-11.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 48 €
Yinjoogalle on tyypillistä passiiviset
asennot kevyellä, pehmeällä venytyksellä, rauhallisuuteen ja tietoiseen
läsnäoloon perustuen. Jokaisessa
asennossa ollaan vähintään 3-5 minuuttia, mikä antaa aikaa myös mielen rauhoittamiselle. Sopii aloittelijoille ja jatkajille. Mukaan oma matto ja
joustava asu.

8301116  HATHAJOOGAA
SELÄN HYVINVOINTIIN
Uimahalli, Hankkarintie 8
ti 17.00-18.15
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
jooganopettaja Sinikka Muttilainen
Kurssimaksu 48 €
Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin
joogaa harrastaneille. Keskitytään
selkää tukeviin liikkeisiin, jotka tehdään rauhallisesti omaa hengitystä
kuunnellen. Tule rohkeasti mukaan
kokemaan lempeiden joogaliikkeiden
rentouttava ja notkistava vaikutus kehoon. Mukaan joustava asu ja harjoitusalusta.
8301120  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 9.15-10.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään
hathajoogaharjoitukseen ja rentoutumiseen, syvennetään
oman harjoituksen kokemista. Sopii
myös aloittelijoille. Joustava asu ja
harjoitusalusta mukaan.
8301122  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ke 10.45-12.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.

8301124  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO C
Kaunisjärven vanhainkoti,
Steniuksenkatu 4
ke 18.00-19.15
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301126  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO D
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 17.30-18.45
10.9.-3.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
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.
8301127  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO E
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 17.30-18.45
14.1.-7.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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8301129  ÄIJÄJOOGA
Kaunisjärven vanhainkoti,
Steniuksenkatu 4
ke 19.25-20.40
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
jooganopettaja Seppo Kuusisto
Kurssimaksu 48 €
Perehdytään
hathajoogaharjoitukseen ja rentoutumiseen, syvennetään
oman harjoituksen kokemista. Sopii
myös aloittelijoille. Joustava asu ja
harjoitusalusta mukaan.
8301131  FLOWJOOGA A
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 17.15-18.15
12.9.-28.11.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
Flowjooga yhdistää sulavan virtaavan liikkeen, hengityksen, asanat
eli asennot ja keskittymisen. Saadaan kokonaisvaltainen kehoa ja
mieltä tasapainottava, vahvistava ja
rauhoittava harjoitus, joka myös auttaa parantamaan keskittymiskykyä.
Flowjooga hikoiluttaa, energisoi ja
vapauttaa ja on parhaimmillaan liikemeditaatiota. Oma matto ja joustava
asu mukaan.
8301132  FLOWJOOGA B
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 17.15-18.15
16.1.-16.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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8301140  DYNAAMINEN
HATHAJOOGA A
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 19.00-20.15
11.9.-4.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
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.
8301142  DYNAAMINEN
HATHAJOOGA B
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 18.45-20.00
8.1.-1.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

8301144  DYNAAMINEN
HATHAJOOGA C
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 18.30-19.45
12.9.-28.11.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301146  DYNAAMINEN
HATHAJOOGA D
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 18.30-19.45
16.1.-16.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 27 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301148  ASTANGAJOOGAN
ALKEET A
Uimahalli, Hankkarintie 8
ke 10.15-11.45
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 51 €
Perehdytään astangajoogaharjoituksen ensimmäiseen asentosarjaan.
Kehoa vahvistavat ja notkistavat harjoitukset tehdään oman ujjayi-hengityksen rytmissä. Sopii aloittelijoille
sekä aiemmin joogaa harrastaneille.
Mukaan oma matto ja joustava asu.

8301150  ASTANGAJOOGAN
ALKEET B
Uimahalli, Hankkarintie 8
to 19.00-20.30
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 51 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301152  ASTANGAJOOGAN
JATKORYHMÄ
Uimahalli, Hankkarintie 8
ti 18.45-20.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 51 €
Astangajoogaa Sri K.Pattabbi Joisin
perinteen mukaan. Perehdytään ensimmäiseen asentosarjaan. Kehoa
vahvistavat ja notkistavat harjoitukset tehdään oman ujjayi-hengityksen
rytmissä. Harjoitus päättyy rentoutukseen. Sopii aloittelijoille ja jatkajille. Mukaan oma matto ja joustava
asu.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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8301160  LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE A
Uimahalli,  Hankkarintie 8
ti 19.20-20.20
10.9.-3.12.
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.
8301162  LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE B
Uimahalli,  Hankkarintie 8
ke 19.00-20.00
11.9.-4.12.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301164  LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE C
Uimahalli,  Hankkarintie 8
ti 19.20-20.20
7.1.-31.3.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
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8301166  LEMPEÄ LAUDEJOOGA
NAISILLE D
Uimahalli,  Hankkarintie 8
ke 19.00-20.00
8.1.-1.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 28 €
Sama sisältö kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301171  AKROJOOGAN ALKEET
Uimahalli, Hankkarintie 8
la-su 10.00-11.30
5.-6.10.
sirkusohjaaja Reetta Parvikko
Kurssimaksu 13 €
Muistatko lapsuutesi lentokoneen?
Akrojoogassa pääset taas sen kyytiin. Laji yhdistää akrobatiaa ja joogaa. Tunneilla opitaan, kuinka voi turvallisesti kannatella toista ja/tai oppia
lentämään. Hiki tulee huomaamatta.
Voit tulla yksin tai oman parin kanssa.
8301172  AKROJOOGAN JATKO
Uimahalli, Hankkarintie 8
la-su 10.00-11.30
30.11.-1.12.
sirkusohjaaja Reetta Parvikko
Kurssimaksu 13 €
Jos osaat jo linnun, ja olet ainakin
kokeillut inversiota eli ylösalaisin olemista, niin olet tervetullut mukaan.
Voit tulla yksin tai oman parin kanssa.

ESITTÄVÄ TANSSI
1105004  ITÄMAINEN
TANSSITUOKIO A
Uimahalli, Hankkarintie 8
ma 13.30-14.30
9.9.-2.12.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Iloista yhdessäoloa kauniin musiikin
kera. Kurssin jälkeen hallitset perusliikkeitä ja osaat pienmuotoisia koreografioita (ei hyppyjä). Sopii kaikenikäisille naisille, myös valealkajille.
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. Alkajille ja jatkajille.
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.
1105006  ITÄMAINEN
TANSSITUOKIO B
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 18.30-19.30
10.9.-3.12.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Sama sisältö kuin edellä.

1105008  ITÄMAINEN TANSSI WORKSHOP
Uimahalli, Hankkarintie 8
la 10.00-14.15
su 10.30-14.00
12.-13.10.
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.
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LAVATANSSIT
8301301  LAVATANSSIN ALKEET
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 18.00-19.15
24.9.-26.11.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 24 €
Kurssilla opetellaan foksin, tangon,
valssin ja kävelyhumpan perusaskeleet sekä muutama tanssikuvio.
Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin
löytämistä ja opetellaan viemisen ja
seuraamisen perusteita. Aiempaa
tanssikokemusta ei tarvita.
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8301303  KÄDENALITANSSIT
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 19.15-20.30
24.9.-26.11.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 24 €
Kurssilla opetellaan fuskun, buggin
ja jiven perusaskeleet ja muutama
tanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin löytämistä ja opetellaan
viemisen ja seuraamisen perusteita.
Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita.

8301305  LAVATANSSIN
ALKEISJATKO
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 18.00-19.15
14.1.-24.3.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Lähtötasona lavatanssin alkeet tai
foksin, tangon ja valssin perusteiden
hallinta. Opetellaan bluesin perusaskeleet sekä lisää kuvioita foksiin, tangoon ja valssiin. Lisäksi harjoitellaan
viemisen ja seuraamisen perusteita.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020
klo 18.00
8301307  PARILATTARIT
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 19.15-20.30
14.1.-24.3.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Tassilajeina kurssilla ovat cha-cha,
rumba, salsa ja samba. Opetellaan
tanssien perusaskeleet ja muutama
tanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin löytämistä ja opetellaan
viemisen ja seuraamisen perusteita.
Parilattareita opetetaan niin kuin niitä tanssilavoilla tanssitaan. Aiempaa
tanssikokemusta ei tarvita. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00

8301308  KEVÄISET
LEVYTANSSIAISET
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 18.00-20.15
31.3.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 6 €
Kaikkien tanssikurssilaisten yhteiset
keväiset levytanssiaiset. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2020 klo 18.00
8301309  HÄÄVALSSIKURSSI
Karin koulu, Savilankatu 5
ti 18.00-19.30
7.-14.4.
tanssinopettaja (AMK) Sanna Järvelä
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 13 €
Kahden illan aikana opetellaan häävalssin perusteet ja häävalssietikettiä. Aiempaa tanssikokemusta ei
tarvita. Halutessasi voit ottaa häävalssikappaleesi mukaan. Tervetuloa
hääparit, bestmanit, kaasot ja muut
häävieraat. Ilmoittautuminen alkaa
2.1.2020 klo 18.00

Ilmoittautumisohjeet sivulla 8.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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KURSSIT
LAPISSA
1104822  KERAMIIKKA LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45-21.00
10.9.-3.12. ja 7.1.-7.4.
1104440  LUODAAN JOULU
OMIN KÄSIN
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.45-20.30
18.11.-9.12.
1104438  JOULUASKARTELUA
6–8-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
18.11.-9.12.
1104436  JOULUASKARTELUA
9–12-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
18.11.-9.12.
1104293  KÄSSÄÄ JA KUVISTA
9–12-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
9.9.-11.11. ja 13.1.-30.3.
1104292  KÄSSÄÄ JA KUVISTA
6–8-VUOTIAILLE LAPISSA
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
9.9.-11.11. ja 13.1.-30.3.
1104203  PITSINNYPLÄYS D
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ke 18.00-20.30
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
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1104087  KUDONTA C
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00-20.30
9.9.-18.11. ja 13.1.-6.4.
1101231  PIANOTUOKIO A
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
ma 14.30-17.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
1101059  SEKAKUORO LAPPONIA
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
to 18.00-20.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
9991005  NOJATUOLIMATKA:
KODIKSAMIN HISTORIA
Kodiksamin koulu,
Kodiksamintie 403
pe 13.9. klo 18.00-19.30
8301024  KUNTOJUMPPA
Kodiksamin koulu,
Kodiksamintie 403
ke 19.00-20.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
8301001  KUNTOSALI TUTUKSI
Kodiksamin koulu,
Kodiksamintie 403
la 10.00-11.30
12. ja 19.10.
8301025  TansSARIt A
Työväentalo, Hinnerjoentie 15
to 17.00-18.00
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.
8301026  TansSARIt B
Työväentalo, Hinnerjoentie 15
to 18.15-19.15
12.9.-5.12. ja 9.1.-2.4.

8301127  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO E
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 17.30-18.45
14.1.-7.4.
8301126  HATHAJOOGA,
ALKEISJATKO D
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 17.30-18.45
10.9.-3.12.
8301105  TUOLIJOOGA C
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 16.15-17.15
14.1.-7.4.
8301104  TUOLIJOOGA B
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
ti 16.15-17.15
10.9.-3.12.
8301028  MIESTEN JUMPPA
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 18.30-19.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.

KURSSIT
KODISJOELLA
8301012 KUNTOLIIKUNTA B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30-19.30
10.9.-3.12. ja 7.1.-31.3.
1103014 MAALAUS JA PIIRUSTUS
KODISJOELLA
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 18.00-20.30
9.9.-2.12. ja 13.1.-6.4.
1104086 KUDONTA B
Kodisjoen kudontatupa,
Kodisjoentie 1418
ke 18.15-20.45
11.9.-27.11. ja 8.1.-1.4.
1101233 PIANOTUOKIO C
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 13.30-16.10
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4..

8301022  KUNNON TREENI
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 17.30-18.30
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
8301016  ELÄKELÄISTEN
KUNTOLIIKUNTA B
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00-17.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
8301014  ELÄKELÄISTEN
KUNTOLIIKUNTA A
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00-16.00
11.9.-4.12. ja 8.1.-1.4.
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA
Käsityökoulu Taitavassa 7-18 v lapset ja nuoret opiskelevat
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti.

LUKUVUOSI 2019-2020
SYYSLUKUKAUSI 2019
				
				

26.8.-13.12.2019
syysloma ma-pe 21.- 25.10.
joululoma 16.12.2019 – 6.1.2020

KEVÄTLUKUKAUSI 2020
				
				
				

7.1.-18.5.2020
talviloma ma-pe 17.-21.2.
pääsiäisloma to-ma 9.-13.4.
vappuna pe 1.5. ei opetusta

maanantai
tiistai
keskiviikko
torstaina

15.15–17.15		
15.15–17.15		
15.15-16.45		
15.15–17.15		

Perusopinnot II
Perusopinnot 5 ja 6
Perusopinnot I
Työpajaopinnot 7 ja 10

Opintojen aikana Taitavassa mm. ommellaan, painetaan kangasta, huovutetaan,
muovaillaan savesta, tehdään puutöitä – opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja
käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja.
Opetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle. Tehdessä taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden monipuolinen tuntemus ja hallinta
kehittyvät. Lisäksi opitaan esteettistä, visuaalista ja kulttuurista osaamista sekä
perinteen taitamista. Luovuus ja käsillä tekemisen ilo näkyvät valmiissa töissä.
Käsityönopetus antaa edellytyksiä elinikäiseen harrastamiseen ja valmiuksia
myös ammattiopinnoille.
Lukuvuosi maksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä:
115 €/syksy ja 115 €/kevät. Eräpäivät laskuille ovat 1.10. ja 3.2. Sisaralennus on
-20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta alkaen. Alennuksen -20 € saa myös,
jos opiskelee myös Kuvataidekoulussa tai Teatterikoulussa.
Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.
Syksyn haku to 22.8.2019 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja eri ryhmiin voi kysellä
lukukauden aikana puhelimitse tai sähköpostilla vastaavalta opettajalta.
Rauman käsityökoulu Taitava
Nummenvahe 5, 26100 Rauma
vastuuopettaja puh. 044 793 4518
kansalaisopiston tsto puh. 044 793 4515

kasityokoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kasityokoulutaitava
Instagram: kasityokoulutaitava
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rauman kuvataidekoulu
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
kuvataidekoulu@rauma.fi
http://www.rauma.fi/kuvataidekoulu

LUKUVUOSI 2019-2020
SYYSLUKUKAUSI 2019 Opetus alkaa maanantaina 26.8. ja päättyy to 12.12.
			
Syysloma ma-pe 21.–25.10.
			
Itsenäisyyspäivää edeltävänä päivänä 5.12. ei opetusta
			Joululoma 13.12.2019–6.1.2020
KEVÄTLUKUKAUSI 2020
			
			
			

Opetus alkaa tiistaina 7.1.
Talviloma 17.–21.2.
Pääsiäisloma to-ma 9.4.–13.4.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 14.5. ja pajoilla 20.5.

maanantai
15.30-16.30
		
15.30-17.00
		
17.00-19.15
		
17.15-19.30
		
tiistai		
15.30-17.00
		
17.15-18.45
		
17.15-19.30
			
keskiviikko
15.30-17.00
		
16.30-18.45
		
17.15-19.30

Leikkien kuvataiteeseen, eskari-ikäisille A
Peruskurssi 2
Valokuvaus- ja animaatiopaja
Piirustuspaja

torstai
		
		
		

Leikkien kuvataiteeseen, eskari-ikäisille B
Peruskurssi 3B
Peruskurssi 1B
Peruskurssi 5B

15.30-16.30
15.30-17.00
17.15-18.45
17.15-19.30

Peruskurssi 1A
Peruskurssi 3A
Peruskurssi 5A
Peruskurssi 4
Keramiikka-kuvanveistopaja
Maalauspaja

Kuusisto Kirsi, koulunjohtaja
044 793 3427
Kansalaisopiston toimisto
044 793 4515
Opettajat oppituntien aikana 044 793 4512
Hietanen Eija, Mannio-Turunen Katariina,
Pauniaho Meri, Roström Tommi-Wihtori
Syksyn haku on 22.8.2019 klo 14 asti. Vapaita paikkoja lukuvuoden aikana ja lisätietoa
opiskelusta voi kysellä sähköpostilla tai puhelimitse.
Lukuvuosi maksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 115 €/syksy ja 115 €/
kevät. Eräpäivät laskuille ovat 1.10. ja 3.2. Sisaralennus on -20 €/lukuvuosi toisesta sisaruksesta alkaen. Alennuksen 20 € saa lisäksi, jos opiskelee myös Käsityökoulu Taitavassa
tai Teatterikoulussa. Maksuihin sisältyvät opetus ja materiaalit.
Leikkien kuvataiteeseen -kurssin (esikouluikäisille) lukuvuosimaksu on 100 €.
AVOIMET OVET 30.9.-3.10. ma-to klo 16-19. Tervetuloa tutustumaan
opetukseen ja seuraamaan kurssien työskentelyä. Lyseokatu 2, toinen kerros.
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RAUMAN TEATTERIKOULU
Teatterikoulussa 7-16 v tytöt ja pojat opiskelevat
teatteritaiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän mukaisesti.
LUKUVUOSI 2019-2020
SYYSLUKUKAUSI 2019		
Opetus alkaa ma 26.8.
				
Syysloma ma-pe 21.–25.10.
				Joululoma 16.12.2019–6.1.2020
KEVÄTLUKUKAUSI 2020
				
				
maanantai
		
		
		
		
tiistai
		
		
		
keskiviikko
		
		
		
		
torstai
		
		

Opetus alkaa ti 7.1.
Talviloma ma-pe 17.–21.2.
Pääsiäisloma to-ma 9.-13.4.

14.45-16.15 Teatterikoulu 3 vk,
Syventyminen teatteriharjoitteisiin ja näyttelijäntyöhön
16.30-18.30 Teatterikoulu 6 vk A,
Teatteriesityksen tekemistä ryhmän kanssa ja
tutustumista dramaturgiaan
15.15-16.45 Teatterikoulu 2 vk,
Teatteriharjoitukset ja tutustuminen näyttelijäntyöhön
17.00-18.30 Teatterikoulu 4 vk,
Näyttelijäntyö ja perehtyminen teatterin tekemiseen
14.45-16.15 Teatterikoulu 1 vk,
Teatterileikit ja keskittyminen
18.30-20.30 Teatterikoulu 6 vk A,
Teatteriesityksen tekemistä ryhmän kanssa ja
tutustumista dramaturgiaan
15.30-17.00 Teatterikoulu 5 vk
Teatteriesityksen tekemistä ryhmän kanssa ja
tutustumista dramaturgiaan

Lukuvuosi maksu on 230 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 115 €/syksy ja
115 €/kevät. Eräpäivät laskuille ovat 1.10. ja 3.2. Sisaralennus on -20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta alkaen. Alennuksen -20 € saa myös, jos opiskelee
myös Kuvataidekoulussa tai Käsityökoulu Taitavassa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.
Syksyn haku to 22.8.2019 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja eri
ryhmiin voi kysellä lukukauden aikana puhelimitse tai sähköpostilla.
Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja, käynti Urheilukadun puolelta
Aleksi Kumpula, vastaava opettaja, puh. 044 403 6178
Kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
teatterikoulu@rauma.fi, www.rauma.fi/teatterikoulu
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RAUMAN KANSALAISOPISTON
OPISTOLAISYHDISTYS r.y.
Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/ sekä
puheenjohtaja Jani Huhtala, puh. 050 374 2107.
YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kaudella 2019-2020 ei ole jäsenmaksua. Saadaksesi jäsenedut tarvitset
kuitenkin henkilökohtaisen jäsenkortin, jonka saat opiston toimistosta (Lyseokatu 2). Liity Opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja tue toimintaa aikuisopiskelun
hyväksi! Jäsenenä saat alennusta yhdistyksen järjestämien matkojen hinnoista. Lipuissa on useimmiten kaksi hintaa, joista edullisempi on jäsenille.
Seuraavat liikkeet antavat 10 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista
•
Pyörä-Nurmi
•
Rauman Askarteluohjaus
•
Kajava Lahja ja Käsityö Seija Jaakkola
•
Kodin lanka ja neule
•
Rauman City-Sukka (ompelutarvikkeet)
•
Mantin maailma (ompelutarvikkeet)
Näytäthän voimassaolevan jäsenkorttisi liikkeissä oston yhteydessä.
Yhdistys julkaisi keväällä 2017 yhteistyössä opiston luovan kirjoittamisen
kurssin opiskelijoiden kanssa Synti-antologian. Kirjaa on myytävänä hintaan
15 €, lisätietoja puheenjohtajalta.
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.
AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston opistolaisyhdistykseltä avustusta kurssimaksuihin tai kurssin tarvikehankintoihin.
Avustusta myönnetään enintään 50 €/opiskelija/lukuvuosi (lukuvuosi =
syyslukukausi ja kevätlukukausi). Lomakkeita on saatavana opiston toimistosta. Katso lisätietoja sivulta 10.
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SYYSKAUDEN 2019 OHJELMA

Huomaathan, että yhdistyksen matkojen ilmoittautumis- ja maksukäytännöt
ovat muuttuneet!
To 10.10. Yhteislaulutilaisuus Posellissa yhteistyössä opiston kanssa. Vapaa pääsy ja kahvitarjoilu. Tarkemmat tiedot opiston ohjelmassa.
La 19.10. I Love Me -messut Helsingissä.
Lähtö Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 7.00 ja paluu noin klo
21.00. Hinta 40 € jäsenet/45 € muut (sis. lippu ja kuljetus). Matka toteutuu,
mikäli osallistujia on vähintään 20. Ilmoittautumiset ma 30.9. mennessä
sähköpostitse raumanopistolaisyhdistys@gmail.com tai puh. 044 793 3242.
Ilmoita osallistujan nimi sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään
maksutiedot matkan maksamista varten. Ilmoittautumisen yhteydessä voit
myös liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Su 17.11. Suomen Kädentaidot -messut Tampereella.
Lähtö Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 8.00 ja paluu noin klo
19.00. Hinta 35 € jäsenet/40 € muut (sis. lippu ja kuljetus). Ilmoittautumiset
ke 6.11. mennessä sähköpostitse raumanopistolaisyhdistys@gmail.com tai
puh. 044 793 3242. Ilmoita osallistujan nimi sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään maksutiedot matkan maksamista varten. Ilmoittautumisen
yhteydessä voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi.
Ma 25.11. Rauman Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys r.y:n
vuosikokous klo 17.30 Café Salin alakerrassa, Kuninkaankatu 22. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa kaikki jäsenet!

TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2020

Yhteislaulutilaisuus yhteistyössä opiston kanssa.
Teatterimatka maaliskuussa ja Türin messumatka (Viro) toukokuussa.
Tarkempia tietoja kevään 2020 tapahtumista löydät kevään opinto-oppaasta.
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös ilmoitustauluilla sekä Raumalainen-lehden yhdistyspalstalla.
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LIIKUNTAPALVELUIDEN RYHMIÄ
SELKÄKIVUT VEKS – VOIMAKOULU
4.9. - 6.11.2019
ke klo 18-19
Tule mukaan selkäkivut veks –
voimakouluun, jossa saat vartaloon
liikkuvuutta jäntevyyttä selän hyvinvoinnin
tueksi monipuolisilla toiminnallisilla
harjoitteilla kehon omalla painolla sekä
vapailla painoilla.
Kymmenen (10) kerran kurssissa
aktivoidaan kehon tukilihaksia ja
opetellaan turvalliset nostotekniikat.
Ohjaajina mm. LitM Kimmo Kouru,
liikuntaneuvoja Rainer Helkkula sekä
painonnostoseura Ydinvoiman aktiivit.
Ilmoittautuminen Rauman kaupungin
nettisivujen verkkokauppa.rauma.fi
kautta. Osanottomaksu 30€.
Tarkemmat tiedot ja muita ryhmiä:
https://www.rauma.fi/vapaa-aika-jaliikunta/
liikunta/liikuntaryhmat/
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DigiOhjaus-hanke
Pulmia tietokoneen kanssa? Kysymyksiä kännykästä? Tabletin toiminta? Sähköinen asiointi? Sovellusten asentaminen? Salasana hukassa? Tilin luominen?
Atk-vertaisohjaajat auttavat sinua, vastaavat kysymyksiisi ja ratkovat
pulmia kanssasi. Ota mukaasi oma laitteesi, jos mahdollista.
Ohjausta järjestävät Rauman kansalaisopisto Digiohjaus-hankeen
avulla ja Rauman kaupungin vanhuspalvelu.

Kansalaisopisto järjestää

DIGIOHJAUSTA

Pääkirjastossa tiistaisin klo 10-12 ja
torstaisin 15-17
koko syksyn ajan torstaihin 5.12. asti.
Lisätietoja voit kysyä Jaana Virtaselta, puh. 044 34252 ja
opiston toimistosta puh. 044 793 4517.
Vanhuspalvelun ohjauspaikat ovat:
Palvelutori, Kaunisjärven vanhainkoti,
Steniuksenkatu 4
Järjestötalo, Siikapolku 1
Syvärauman Osuuspankin konttori,
Lahdenkatu 11
Syöpäyhdistys, Satamakatu 3
Tiilivuoren tupa, Tiilivuorentie 9
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2
Seuraa Länsi-Suomen Menolistaa.
Lisätietoja voit kysyä Tanja Hakuliselta,
Rauman palvelutori puh. 044 403 6332.
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DIGIÄ DIGGAAMAAN
- SATAKUNTALAISITTAIN
RIKKIÄ RIKKAAMAAN!
Yleisöluennot

Syyskaudella järjestetään seuraavat yleisöluennot,
joihin on vapaa pääsy.
9991123 KIRKONROTASTA FORTNITEEN KUINKA INTERNET MUUTTI KAIKEN
ti 8.10. klo 17.00-18.30
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
mediakasvattaja Tommi Tossavainen
Elektroninen urheilu, valeuutiset ja miljoonia seuraajia
tavoittavat somevaikuttajat ovat kaikki internetin mukanaan tuomia uusia ilmiöitä. Millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on yhteiskuntaamme ja ihmissuhteille? Millaisia
aikuisia kasvaa nopeutuvan muutoksen aikana?
Ja pitäisikö olla huolissaan?
9991124 YLEISTÄ TIETOTURVASTA JA
TIETOSUOJASTA – MIKSI NE OVAT
TÄRKEITÄ ASIOITA?
pe 11.10. klo 14.00-17.00
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
tietosuojavastaava Ari Andreasson
Kuullaan uudesta tietosuojalainsäädännöstä (EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja Tietosuojalaki), joiden tavoitteena on parantaa henkilötietojen suojaa ja rekisteröityjen
oikeuksia vastata uusiin digitalisaation ja globalisaatioin
tietosuojakysymyksiin ja yhtenäistää tietosuojaa
EU:ssa. Käsitellään myös yleisimpiä tietosuojariskejä ja
niihin varautumista. Ilmoittautuminen ti 1.10. mennessä:
https://www.opistopalvelut.fi/sakylankansalaisopisto/

Tietoiskut

Syksyn aikana joissakin opintoryhmissä on mahdollisuus saada tietoa mm.
sosiaalisesta mediasta, digikäyttöisistä laitteista, verkossa tapahtuvasta
asioinnista, digitalisaatioon liittyvistä termeistä. Tietoiskut pitää tietotekniikkainsinööri Jaana Virtanen. Voit ehdottaa tällaista tietoiskua omaan opintoryhmääsi opettajan kautta tai suoraan opiston toimistoon
puh. 044 793 4517.
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OPETUSPAIKAT JA OSOITTEET
Kansalaisopisto, Lyseokatu 2
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Rauman kuvataidekoulu,
Lyseokatu 2
Rauman Käsityökoulu Taitava,
Nummenvahe 5
Rauman Teatterikoulu, Pursikatu 4,
käynti Urheilukadun puolelta
Ankkuri, Nortamonkatu 5
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5, käynti
Nummenvahen puoleisesta päädystä
Hj. Nortamon peruskoulun käsityön väistötilat, kotitalous ja
käsityöt, Nummenvahe 5
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
Karin koulu, Savilankatu 5
Kaunisjärven vanhainkoti,
Steniuksenkatu 4
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
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 kunnantalo,
Kivisillantie 6, Lappi
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
Lapin seurakuntakoti,
Hiedastentie 6
Linnavuoren palvelukeskus,
Sahamäentie 2, Lappi
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali,
Pohjoiskehäntie 14,
käynti Uudenlahdentien kautta
Poselli, Nortamonkatu 12
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Rauma-Sali, Satamakatu 26
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
Riekkomäki, Vähäkinnontie 2
Ruormiehen terassi,
Poroholmantie 8
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
Työväentalo,
Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan koulu, Sippolantie 4
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 2
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Vasaraisten koulu,
Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntilantie 163
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
WinNova, Satamakatu 19
WinNova, Steniuksenkatu 8
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Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

KANSALAIS

RAUMAN KANSALAISOPISTO
Lyseokatu 2, 26100 Rauma

puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
TOIMISTO avoinna
opetusviikkojen aikana
ma, ke-pe klo 9.00–16.00, ti klo 9.00–17.00.
Muuna aikana ma-pe klo 9.00–15.00.
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi

