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Uteliaana kohti
uutta kevättä
Kulunut vuosi on ollut hyvin
erikoinen. Työelämän ja arjen rutiinit
sekä harrastaminen ja vapaa-ajan
toiminnat muuttivat pakon edessä
muotoaan. Syksyllä sopeuduimme
ympärillämme vallitseviin
olosuhteisiin ja opettelimme
entistäkin tarkemmin pitämään
huolta turvaetäisyyksistä ja
käsihygieniasta. Kestävyyslajeissa
tarvittavalla sitkeydellä on taivallettu
eteenpäin tätä yhteistä, lähes
vuoden kestänyttä maratonia, jonka
maaliviiva on vielä edessäpäin.
Erityisesti haastavina aikoina on
tärkeää vaalia itselle merkityksellisiä
ja hyvää mieltä tuottavia asioita.
Me kaikki tarvitsemme hetkiä,
Kuva: Minna Paananen
jotka ilostuttavat, vievät ajatukset
muualle ja saavat innostumaan.
Tapoja on monia ja ne kaikki ovat yhtä arvokkaita. Joku virkistyy
virkkaamalla, toinen tanssimalla ja kolmas jumppaamalla muistiaan
vieraan kielen sanaston parissa. Toisinaan on parasta rauhoittua ja
palautua, pitäytyä tutuissa ja hyväksi havaituissa harrasteissa.
Joskus taas mieli kaipaa virikkeitä ja silloin on oivallinen hetki kokeilla
jotain uutta. Kun uskaltautuu pois omalta mukavuusalueeltaan, on tuon
kuvainnollisen askeleen otettuaan vähintään yhtä kokemusta rikkaampi.
Voi myös käydä niin, että tuleekin yllättäen löytäneeksi oman sisäisen
piiloinnostuksensa, joka kipinän saatuaan roihahtaa ja vie mennessään
uuteen kokemusmaailmaan.
Vaalitaan vanhaa ja kunnioitetaan perinteitä sekä jätetään edellä
mainittujen, arvokkaiden asioiden rinnalle tilaa myös uteliaisuudelle,
uskallukselle, uuden oppimiselle ja sisäisen piiloinnostuksen etsimiselle.
Mira Ellmén
rehtori
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TIETOJA OPISTOSTA
LUKUVUOSI 2020–2021
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2
eli ma 11.1.2021.
Talviloma on 22.–28.2.2021.
To 1.4. ei ole opetusta
klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Nyt on meneillään opiston 105.
lukuvuosi.
TIEDOTUS
Muutoksista ja uusista kursseista
ilmoitetaan opiston kotisivuilla,
ilmoitustauluilla, sanomalehdissä ja
sosiaalisessa mediassa.
Kotisivu:
www.rauma.fi/kansalaisopisto
Facebook:
Rauman kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu
Instagram:
raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
OPETUSTILAT
Opetustiloja on eri puolilla kaupunkia,
opetuspaikkaluettelo osoitteineen on
sivulla 99.
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KANSALAISOPISTON
TOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on
tarkoitettu kaikille asuinpaikasta ja
pohjakoulutuksesta riippumatta.
Opiston toiminta-alueena on
Rauman kaupunki.
Toiminta perustuu lakiin Vapaasta
sivistystyöstä. Kuvataidekoulun,
käsityökoulun ja teatterikoulun
opetus noudattavat taiteen
perusopetuksen yleisen oppimäärän
opetussuunnitelmia ja toiminta
perustuu Taiteen perusopetuksesta
säädettyyn lakiin.
Toimintaa ohjaa sivistysvaliokunta.
TODISTUKSET
Opiskelija voi pyynnöstä saada
todistuksen opinnoistaan.
Ennen vuotta 2011 suoritettujen
opintojen todistuksista laskutetaan
15 €.
Todistus toimitetaan viikon sisällä.
SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yliopistojen (tenttimaksu 45 €,
laskutetaan) ja OPH:n tenttejä.
Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle
terhi.ojala@rauma.fi

ILMOITTAUTUMINEN
► Ilmoittautuminen

internetin
kautta ALKAA
maanantaina
4.1.2021
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
ma 4.1. klo 18.00–18.45.
Opiston henkilökuntaa on paikalla
opastamassa.
► Ilmoittautuminen opiston

toimistoon ALKAA tiistaina
5.1.2021 klo 8:00–16:00
Käy toimistossa tai soita puh.
044 793 4515 ja 044 793 4517

Tämän jälkeen voi ilmoittautua
toimiston aukioloaikoina puhelimitse
tai käymällä toimistossa,
Lyseokatu 2.
Ilmoittautua voi niin kauan kuin
kursseilla on tilaa. Muistathan
ilmoittautua ajoissa.
Sähköpostilla, tekstiviestillä tai
puhelinvastaajaviestillä
ei voi ilmoittautua.
Ilmoittaudu myös luennoille.

ILMOITTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi,
opiskelijan nimi, henkilötunnus,
kotikunta, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite,
koulutustausta, pääasiallinen
toiminta ja äidinkieli.
Henkilötietoja ei luovuteta
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 koko 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.
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Varautuminen
arautuminen koronapandemiaan
ja muutokset opetuksessa
ja opiston toiminnassa
Kansalaisopisto noudattaa viranomaisten määräyksiä ja ohjeita
koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Seuraa tiedotusvälineitä ja
opiston kotisivua.
Kenenkään ei pidä tulla kansalaisopiston kursseille eikä luennoille, jos
hänellä on mitään sairastumiseen
viittaavia oireita. Myöskään koronavirukselle altistuneet eivät saa tulla
opistoon karanteenin aikana.
Kurssien osallistujien maksimimäärää on pienenetty, jotta turvavälit
voidaan säilyttää.
Jos opiston henkilökunnan pitää
siirtyä etätöihin, toimisto suljetaan ja
asiakaspalvelu jatkuu puhelimitse ja
sähköpostilla.
Käsihygienia
Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi on erittäin tärkeää huolehtia
hyvästä käsihygieniasta. Kädet pestään opistoon tultaessa ja ennen kotiinlähtöä sekä aina aivastamisen tai
yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan
kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos vesisaippuapesu ei ole
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mahdollista, opiskelijan tulee varata
oma käsihuuhde mukaan. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun
eteen laitetaan kertakäyttönenäliina,
joka heitetään heti käytön jälkeen
pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla,
suojataan suu kyynärtaipeella.
Lähiopetuksen keskeytyminen
Mikäli koronapandemia tai muu
vastaava keskeyttää lähiopetuksen,
kurssit siirtyvät etäopetukseen mahdollisuuksien mukaan. Oppaaseen
on merkitty @-merkillä ne kurssit,
jotka siirtyvät etäopetukseen, mikäli
lähiopetus kielletään.
Opetuskertoja voidaan myös siirtää
pidettäväksi myöhempänä ajankohtana.
Osa opiston kursseista on sellaisia,
ettei niitä voida järjestää etäopetuksena.
Jos lähiopetus joudutaan keskeyttämään, eikä korvaavaa tapaa
järjestää opetusta ole, mahdollisista
kurssimaksujen palautuksista päätetään myöhemmin erikseen.

ILMOITTAUTUMINEN,, SELKOKIELI
ILMOITTAUTUMINEN
ILMOTTAUTUMINEN KURSSEILLE
JA LUENNOILLE
1.A Netissä ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 4.1.2021 kello 18
Nettiosoite:
www.opistopalvelut.fi/rauma
Opiston henkilökunta auttaa
netti-ilmoittautumisessa:
Pääkirjasto, Alfredinkatu 1,
tietokoneluokka, maanantaina 4.1.
kello 18-18.45.
Kurssimaksun voit maksaa
verkkopankissa tai ePassilla,
kun ilmoittaudut netissä.
Jos et maksa netissä, sinulle
lähetetään lasku.
1.B Puhelimessa ja opiston
toimistossa ilmoittautuminen alkaa tiistaina 5.1.2021 kello 8-16
Soita: puhelinnumero on
044 793 4515 tai 044 793 4517
tai tule toimistoon, Lyseokatu 2,
Rauma.
Saat laskun kurssista postissa.
Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle.
Varasijalta voit ehkä päästä kurssille,
tai opisto voi järjestää uuden kurssin.
Muista! Et voi ilmoittautua sähköpostilla, tekstiviestillä tai viestillä puhelinvastaajaan.
Kun ilmoittaudut, annat seuraavat
tiedot: kurssin numero ja nimi, opiskelijan henkilötiedot ja äidinkieli
Henkilötiedot tarvitaan laskuttamiseen, tietoja ei luovuteta muille.

2.A Ilmoittautumisen sitovuus ja
kurssimaksu
Sitovuus tarkoittaa, että sinä maksat kurssimaksun. Kurssimaksu on
ilmoitettu jokaisen kurssin kohdalla.
Jos et ymmärrä laskua kurssimaksusta, ota heti yhteyttä toimistoon.
Jos et maksa laskua, se menee
perintään.
2.B Ilmoittautumisen peruminen ja
perumisehdot
Peru kurssi netissä, soita tai käy toimistossa. Sinä et voi perua kurssia
sähköpostilla tai opettajalle.
Jos perut kurssipaikan 7 päivää ennen kurssin alkua, et maksa mitään.
Jos perut kurssipaikan alle 7 päivässä, maksat 10 € toimistomaksun.
Jos et peru kurssipaikkaa, maksat
koko kurssimaksun.
3. Kurssin toteutuminen
Viikko ennen kurssin alkua päätetään, alkaako kurssi, eli onko kurssille ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita. Joka kurssilla on minimimäärä
opiskelijoita, jotta kurssi alkaa.
Jos minimimäärää opiskelijoita ei
ilmoittaudu, kurssia ei järjestetä.
Jos kurssia ei järjestetä, sinulle
kerrotaan asiasta ja kurssimaksu
palautetaan. Jos kurssi alkaa, mutta
opiskelijamäärä vähenee alle minimin, kurssi keskeytyy. Kurssimaksua
ei palauteta. Jos kurssi keskeytyy,
sinä voit mennä toiselle kurssille, jos
siinä on tilaa. Jos kurssimaksu on
seuraavalla kurssilla korkeampi kuin
keskeytyneellä, sinä maksat erotuksen. Jos sinä keskeytät kurssin,
kurssimaksua ei palauteta.
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AVUSTUKSET KURSSIMAKSUIHIN
Opetushallituksen opintoseteliavustuksen avulla voidaan tietyin ehdoin
alentaa työttömien, maahanmuuttajien ja eläkeläisten kurssimaksuja.
TYÖTTÖMÄT
Työttömille avustusta 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.
MAAHANMUUTTAJAT
Maahanmuuttajille avustus on
kohdennettu suomen kielen
kursseille. Alennettu kurssimaksu on
mainittu kurssiesittelyn yhteydessä
ja siinä lukee: Opetushallituksen
tukema, kurssimaksu alennettu.

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.
Toimintakaudella 2020–2021
avustusta myönnetään vain
sellaisille opiskelijoille, jotka eivät
ole saaneet opistolaisyhdistyksen
avustusta lukuvuoden 2019-2020
aikana. Syyskaudella avustusta
saaneille ei myönnetä avustusta
keväällä.
Anomukset tulee jättää
kevätlukukaudella viimeistään
pe 16.4. opiston toimistoon.
Hakemukset käsitellään viimeisen
hakupäivän jälkeen. Kaikille
hakijoille tiedotetaan päätöksestä
kirjeellä.
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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. Ilmoittautuessasi sitoudut
maksamaan kurssimaksun.
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 alkamista,
tämän jälkeen tehtävistä perumisis-

ta peritään toimistomaksua 10 €.
Mikäli perumista ei tehdä lainkaan,
veloitetaan koko kurssimaksu.
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.
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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HANKKEET
Rauman kansalaisopisto on mukana
kahdessa 2019 alkaneessa aikuisten
digitaalisten taitojen vahvistamiseen
tähtäävässä hankkeessa. Opetushallituksen myöntämän rahoituksen
turvin järjestettävillä maksuttomilla
tilaisuuksilla kansalaisopistot pyrkivät tuomaan oppimisen edellytykset
kaikkien saataville.

avoimia, ilmaisia tilaisuuksia. Keväällä 2020 alkaneet tietoiskut pääkirjastossa jatkuvat myös keväällä
2021, osin uusilla aiheilla. Hanke on
yhteistyöhanke Helsingin aikuisopiston kanssa ja se jatkuu kesäkuuhun
2021 asti.

Digiä diggaamaan -hankkeessa
on toteutettu mm. luentoja. Keväällä 2020 alkoi digikahvilatoiminta,
joka jatkui koko vuoden. Kahvin ja
digiasioiden parissa on kokoonnuttu
Tarvonsaaren koulussa torstaisin
klo 12.30–14.30. Hanke on yhteinen
Säkylän kansalaisopiston ja Sataopiston kanssa.

toteutetaan yhteistyössä Helsingin
aikuisopiston, Vantaan aikuisopiston ja Sastamalan opiston kanssa.
Tavoitteena on opistojen laatutyö ja
mm. vertaisverkostojen luominen,
CAF-laatutyömallin soveltaminen ja
edelleen kehittäminen kansalaisopistoissa sekä uusien innovaatioiden
kehittäminen kansalaisopistojen
laatutyössä.

DigiOhjaus-hankkeessa

Kotona maailmalla -hanke

on koulutettu vertaisohjaajia, jotka
opastavat puhelimen ja tietokoneen käytössä ja auttavat käyttöön
liittyvissä ongelmissa. Kansalaisopiston opastukset jatkuvat edelleen
kirjastoissa: Rauman pääkirjastossa,
Lapin lähikirjastossa ja Kodisjoen
lähikirjastossa, tarkemmat tiedot
sivulla 76. Opastukset ovat kaikille

on yhteishanke Vakka-Suomen
kansalaisopiston kanssa. Hanke
tähtää maahanmuuttajataustaisten
kotivanhempien kotoutumiseen,
perustaitojen kuten suomen kielen
oppimiseen, yhteiskuntataitojen
lisäämiseen ja tätä kautta työllistymismahdollisuuksien vahvistamiseen.
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Opistojen laatumestarit -hanke

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 11.1.–9.4.2021
ma, ke ja to klo 9.00–16.00, ti klo 9.00–17.00, pe klo 9.00–15.00.
Muuna aikana ma - pe klo 9.00–15.00.
Opetusviikkojen aikana iltavalvoja paikalla Rauman Lyseon lukiossa,
Urheilukatu 22, klo 21.00 asti.
KANSALAISOPISTON YHTEYDESSÄ TOIMIVAT
Rauman kuvataidekoulu, Lyseokatu 2
Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
rauma.fi/kuvataidekoulu
kuvataidekoulu@rauma.fi
Rauman käsityökoulu Taitava,
Hj. Nortamon peruskoulun käsityön väistötila, Nummenvahe 6 A
Johanna Maijala, puh. 044 793 4518
rauma.fi/kasityokoulu
kasityokoulu@rauma.fi
Rauman teatterikoulu, Kellariteatteri, Pallerokuja
Aleksi Kumpula, puh. 044 403 6178
rauma.fi/teatterikoulu
teatterikoulu@rauma.fi
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YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO
kurssisihteeri
Taru Tyni
asiakaspalvelu, opintoneuvonta
puh. 044 793 4517
taru.tyni@rauma.fi
opistosihteeri
Terhi Ojala
asiakaspalvelu, yleiset kielitutkinnot, laskutus, siirtotentit
puh. 044 793 4515
terhi.ojala@rauma.fi

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

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

VAHTIMESTARIPALVELUT
iltavalvoja
Taru Kauppi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma – to klo 16.00 –21.00
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
kieltenpettaja
Heli Kajaala, FM
kielet
puh. 044 793 4513
heli.kajaala@rauma.fi
taideaineiden opettaja
Rauman kuvataidekoulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
kuvataiteet, keramiikka, lasityö, posliininmaalaus, digikuvaus
puh. 044 793 3427
kirsi.kuusisto@rauma.fi
käsityönopettaja
Johanna Maijala, KM
käsityö, teatteri, Käsityökoulu Taitava
puh. 044 793 4518
johanna.maijala@rauma.fi
koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto, FM
luennot, hyvinvointi, sanataide, yhteiskunta
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi
tuntiopettaja
Aleksi Kumpula, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK),
Rauman Teatterikoulusta vastaava tuntiopettaja
puh. 044 403 6178
aleksi.kumpula@rauma.fi
suunnittelija
Pauliina Ukkonen, FM
maahanmuuttajien koulutus
puh. 044 793 4437
pauliina.ukkonen@rauma.fi
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LUENNOT

LUENNOT

9991070 Tunnetko Baltian
maailmanperintökohteet? @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 21.1. klo 18.00–19.30
opas Ulla Antola
Luentomaksu 6 €
Kuulet maailmanperintökohteista Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Tiesitkö, että Struven ketju on monen maan
yhteinen kohde? Entä mitä kohteita
eri maista on ehdotettu uusiksi Unescon maailmanperintökohteiksi?
9991075 Miten löydän
myötätuntoa arkeeni? @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 1.2. klo 18.00–19.30
työnohjaajaTuula Laitinen
Luentomaksu 6 €
Tule kuulemaan pieniä niksejä, miten
löytää arkea rikastuttavaa myötätuntoa läheisiä ja itseä kohtaan. Myötätunnon löytyminen voi olla jopa käänteentekevää omaan hyvinvointiin ja
elämänilon kokemiseen. Miltä tuntuisi
kokea, että minä riitän?
9991080 Valokuvailta:
Sotamuistoja @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.2. klo 18.00–19.30
vs. museointendentti
Minna-Liisa Salonsaari
Katsellaan yhdessä valokuvia sotaajalta ja muistellaan, millaisia tarinoita
niihin liittyy.
Yhteistyössä Rauman museon ja
Rauman merimuseon kanssa. Vapaa
pääsy.
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9991085 Aurinkoenergiaa joka
taloyhtiöön
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 4.3. klo 17.30–21.00
Lainsäädännön muutos tekee aurinkosähkön tuottamisesta kerrostalossa entistä kannattavampaa. Taloyhtiöille sopivien aurinkojärjestelmien
koko moninkertaistuu, ja siksi itse
tuotettujen aurinkowattien hinta laskee reilusti. Mistä on kyse ja miten
asiaa kannattaa taloyhtiössä viedä
eteenpäin? Tilaisuus järjestetään
yhteistyössä Energianeuvonta Satakunnassa- ja Ilmastoviisas Satakunta
-hankkeiden kanssa. Vapaa pääsy.
9991090 Lotat 100 vuotta:
Naiset voimavarana @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 23.3. klo 18.00–19.30
FT, tietokirjailija Maritta Pohls
Luentomaksu 6 €
Paikalliset Lotta Svärd -yhdistykset
järjestäytyivät valtakunnalliseksi Lottajärjestöksi vuonna 1921. Tiedätkö lotat ja pikkulotat? Entä Suomen
Naisten Huoltosäätiön tai Lotta Svärd
Säätiön ja Lottaperinneliiton? Kuullaan lottatoiminnan eri vaiheista naisten kouluttajana sekä kriisivalmiuden
vahvistajana itsenäisen Suomen alkuvaiheista tähän päivään asti. Yhteistyössä Lottaperinne Rauma ry:n
kanssa.

@ = luento siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

9991100 Valokuvailta:
Huvilamuistoja @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 13.4. klo 18.00–19.30
vs. museointendentti Minna-Liisa
Salonsaari ja vs. museoamanuenssi
Noora Jokinen.
Katsellaan valokuvia huviloista ja
muistellaan niihin liittyviä tarinoita ja
huvilaelämää. Yhteistyössä Rauman
museon kanssa. Vapaa pääsy.
9991134 Inkeriläiset Suomessa
ti 27.4.2021 klo 18-19.30
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
FT Reijo Rautajoki
Kuullaan vaietusta sotapakolaisuudesta eli inkeriläisistä Suomessa. Viime sodan aikana Suomeen siirrettiin
salaa 63 000 inkerinsuomalaista sotapakolaista. Heidät sijoitettiin kymmenille leireille, ensin karanteeniin ja
sen jälkeen työhön. Rauma oli yksi
leiripaikoista. Yhteistyössä Rauman
merimuseon kanssa. Vapaa pääsy.

9991105 Leväluhdan rautakautisen vesikalmiston arvoitus
Etäluento
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 20.4. klo 18.00–19.30
apulaisprofessori Anna Wessman,
Bergenin yliopistomuseo
Luentomaksu 6 €
Leväluhdan rautakautinen vesikalmisto Isossakyrössä on kiehtonut
tutkijoita jo yli sadan vuoden ajan.
2000-luvulle asti uskottiin, että paikka oli muinoin ollut suo ja että vainajat oli haudattu sinne rangaistuksen,
sodankäynnin tai sairauden vuoksi.
Viimeisen kymmenen vuoden aikana
kalmistoa tutkinut monitieteinen tutkimusryhmä Helsingin yliopistosta on
vihdoinkin julkaissut suurimman osan
tuloksista. Levänluhta osoittautui
pääasiassa naisille ja lapsille tarkoitetuksi kalmistoksi, joka oli käytössä
useamman sadan vuoden ajan 300800-l. Mutta miksi haudattiin veteen?
Ja keitä nämä naiset ja lapset olivat?
9991110 Hyvän mielen ruokaa
luonnosta @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 4.5. klo 18.00–19.30
keruutuoteneuvoja Anna Nikkari
Luentomaksu 6 €
Tutustutaan luonnon antimien hyödyntämisen ravinnoksi. Kuullaan,
miten esimerkiksi kuusenkerkkiä voi
käyttää ravinnoksi tai miten papuja
voi entistä monipuolisemmin hyötykäyttää. Lisäksi pohditaan luonnon
tuomaa henkistä hyvinvointia sekä
omien valintojen vaikutusta mm. ilmastoahdistukseen.
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9991095 Elämää saaristossa @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 25.3. klo 18.00–19.30
museonjohtaja Anna Meronen ja DI,
VTM Juhani Korpinen
Tule kuulemaan raumalaisten muisteluksia ja keskustelemaan toiminnasta ja sattumuksista Rauman saaristossa. Tarinat tallennetaan Rauman
merimuseon kokoelmiin ja voidaan
välittää toistenkin kuultaviksi. Yhteistyössä Rauman merimuseon ja Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n
kanssa. Vapaa pääsy.

LUENTOSARJAT
SUOMI JA RAUMA
1950-LUVULLA

LUENTOSARJAT

Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
FM, tietokirjailija Tapio Niemi
torstai klo 18.00-19.30
Luentomaksu 6 € / luento
9991150 Rauma toipuu sodasta
1950-53 @
14.1.
Miten Suomi ja Rauma totuttelivat siirtoväkeen ja alkoivat rakentaa asuntoja uudisasukkaita varten?
9991151 Rauma kasvaa joka
suuntaan 1954-56 @
28.1.
Kuinka todellinen rakennusbuumi
pääsi vallalle myös Raumalla? Saatiin uusi maauimala ja uusia kaupunginosia.
9991152 Pikkukaupungista
teollisuuskeskukseksi 1957-60 @
11.2.
Miten kaupunkiin saatiin uusia kouluja ja uusia ammattikuntia? Miten
kaupunki kasvoi runsaassa kymmenessä vuodessa kooltaan kaksinkertaiseksi?

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
ETÄLUENNOT
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke klo 14.00–16.00
Vapaa pääsy
Jyväskylän kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston etäluento.
9991160 Lääkkeiden yhteisvaikutukset ruoka-aineiden, ravintolisien ja luontaistuotteiden kanssa
20.1.
kehitysproviisori,
lääkitysturvallisuuden asiantuntija
Anne Halmetoja
9991161 Historian jännät ja
kohtalokkaat naiset
10.2.
päätoimittaja, tietokirjailija
Maria Pettersson
9991162 Puutarhanhoito ja
elämänilon salaisuus
3.3.
puutarhatieteen dosentti,
MMT Erja Rappe
9991163 Ovatko nykypäivän
70-vuotiaat entisajan 50-vuotiaita?
Ikäihmisten toimintakyvyn
ja yhteiskunnan muutokset
1980-luvulta tähän päivään.
17.3.
tohtorikoulutettava Kaisa Koivunen

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
9991164 Millainen on hyvä
ihminen?
5.5.
piispa Eero Huovinen
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Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti klo 17.00–20.15
sukututkija Juha Vuorela
Luentomaksu 10 €/luento
9991170 Geneettinen
sukututkimus @
2.3.
Luento antaa perustiedot testien tekemisestä ja tulosten tulkinnasta.
Perehdytään sekä isä- että äitilinjan
testeihin, mutta keskitytään ns. serkkutestin hyötyihin sukututkijalle. Sisältää konkreettisia esimerkkejä, joiden perusteella geneettiset testit voi
ymmärtää selkeällä tavalla.
9991171 Netin sukupuupalvelut @
9.3.
Internetistä löytyy lukuisia palveluita, joihin sukututkija voi syöttää tutkimustuloksiaan. Kuullaan tärkeimmistä netin sukupuupalveluista kuten
Geni, Myheritage ja kotimainen Omat
Juuret. Käsitellään myös tietosuojaa
ja lähteiden käyttöä tutkimustulosten
laadun parantajana.

9991172 Sukututkimusohjelmat ja
tietojen tallentaminen @
16.3.
Sukututkimusohjelmia, joilla tiedot
tallennetaan omalle koneelle, on
olemassa kymmeniä erilaisia. Seulotaan esiin niistä käyttökelpoisimmat
suomalaiselle käyttäjälle. Esittelyssä
ovat mm Sukujutut, Gramps ja Family
Tree Builder. Käsitellään myös sukututkimustietojen tallentamista pilvipalveluun ja varmuuskopiointia.

LÄHDETÄÄN ROOMAAN
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to klo 18.00–20.00
KM, HuK Leena Ohtonen
Luentomaksu 6 €/luento
9991180 Historiallinen Rooma
22.4.
Käännetään katse Rooman tuhansien vuosien historiaan ja pohditaan,
miten se näkyy yhä koko kaupungissa. Tutustutaan historian aikakausiin
ja tyylisuuntiin.
9991181 Ruokailijan Rooma
6.5.
Roomalainen ruokakulttuuri antiikista
nykyaikaan. Tutustutaan Rooman ravintola- ja kahvilatarjontaan.

@ = luento siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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LUENTOSARJAT

ELOA SUKUTUTKIMUKSEEN

HYVINVOINTI
Katso sivulta 16 luento
Miten löydän myötätuntoa arkeeni

HYVINVOINTI

Katso sivulta 26 kurssi
Sisälläni soi – pysähdy äänen,
hengityksen ja kehon äärelle B
3203003 Juttu-Tupa 2
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 9.30–12.00
13.1.–7.4.
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.
3203006 Muistikoulu B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 16.30–18.00
13.1.–7.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Tarkoitettu muistitoimintojen vahvista-
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misesta ja aivojen huoltamisesta kiinnostuneille ikääntyneille. Harjoitetaan
aivoja rennossa ilmapiirissä erilaisten
tehtävien avulla ja perehdytään aivoterveellisiin arjen valintoihin. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu.
3203013 Puhuva kynä B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.00–20.00
11.1.–8.3.
HuK, kirjallisuusterapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 31 €
Mitä sinulle kuuluu? Kirjoittaminen
tuottaa tietoa itsestä ja luo tuoreita
näkökulmia kuluneisiin kysymyksiin.
Puhuva kynä on pitelijälleen kiltti.
Sitä kiinnostavat ajatuksesi, 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.

3203017 Iloa ja oivalluksia
arkeen B @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–20.30
8.2.–8.3.
työnohjaajaTuula Laitinen
Kurssimaksu 24 €
Pysähdy hetkeksi miettimään oman
elämäsi tärkeitä asioita: Mitä ihan
oikeasti kuuluu? Mitä unelmia on ja
mistä saa iloa ja voimaa arjen aherrukseen? Miten harmitus voi muuttua
toiveikkuuteen ja innostumiseen?
Entä riitänkö itselleni ja miten löydän
myötätuntoa itseä ja muita kohtaan?
Kuunnellaan, pohditaan, harjoitellaan, pysähdytään tähän hetkeen ja
rentoudutaan: Oivalletaan, että kohti
kevättä löytyy iloa, valoa ja voimaa.
Kokoontumiset ovat 8.2., 15.2., 1.3.,
ja 8.3.
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HYVINVOINTI

3203016 Tiibetiläinen
äänimaljarentoutus B @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 12.00–13.00
12.1.–6.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 28 €
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
ne sieltä pois. Tässä tilassa sinun on
helppo meditoida tai ottaa vastaan
intuitiivisia viestejä, ja luovuutesi voi
lähteä liikkeelle. Tunnin aluksi joogalämmittely, sitten rentoutus. Mukaan
rennot vaatteet, joogamatto, ohut
peitto ja tyyny.

HYVINVOINTI

3203020 Tukiviittomien ja
viittomakielen alkeet 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
2.3.–6.4.
viittomakielen ohjaaja
Seppo Lehtonen
Kurssimaksu 24 €
Millaista on viittomakieli ja mitä ovat
tukiviittomat? Aloitetaan alusta ja
opiskellaan tukiviittomien sanastoa
sekä viittomakielen rakennetta ja arkipäivän viittomia. Myös syksyn kurssilla olleet voivat osallistua: kerrataan
opittua ja opiskellaan uutta.
Opetusmateriaali sisältyy kurssimaksuun.
3203031 Intialainen päähieronta
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
su 10.00–14.15
su 10.00–12.30
7. ja 14.3.
YAMK fysioterapeutti Sini Koivunen
n
Kurssimaksu 19 €
ta
aKäydään läpi intialaisen päähierontahoidon taustaa, vaikutuksia ja vastata
aaiheita sekä puhutaan stressistä ja
rentoutumisesta. Kurssilla opitaan
an
tekemään hoito itselle ja toiselle. Ota
mukaan rennot vaatteet, kylpypyyhe,
he
e,
mahdollisesti pieni tyyny, peitto/huoopa tms. ja pienet eväät.
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3203045 Ohjattu rentoutuminen @
Karin koulu, Savilankatu 5
to 18.45–19.30
14.1.–11.3.
fysioterapeutti Laura Torvinen
Kurssimaksu 19 €
Tuntuuko, että arki on yhtä juoksemista? Onko sinulla vaikeuksia palautumisen kanssa? Koetko vaikeaksi sisällyttää hiljentymistä arkipäiviin?
Panosta palautumiseesi ja anna itsellesi hengähdyshetki arjen keskellä ohjatun rentoutuksen tunnilla. Käydään
läpi erilaisia rentoutustekniikoita, mm.
progressiivinen lihasrentoutus, autogeeninen rentoutus, hengitysrentoutus ja mielikuvarentoutus. Tunneilta
voit saada apua mm. univaikeuksiin
ja stressin säätelyyn sekä lisätä työssä ja arjessa jaksamistasi.

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1106001 Sanapaja aikuisille
kehitysvammaisille
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
12.1.–6.4.
1106005 Luova kirjoittaminen @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 9.30–12.00
14.1.–8.4.

KIRJALLISUUS
1302003 Käynnistä
runomoottorisi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 10.00–14.15
20.–21.2.
runoilija Tommi Parkko
Kurssimaksu 19 €
Käydään läpi runouden perusteita
keskustellen ja luennoiden. Tavoitteena on tarjota runon kirjoittamiseen
ja lukemiseen riittävät teoreettiset
perusteet. Kurssilla käsitellään, mitä
runous on, runouden logiikkaa, kuvallisuutta ja rytmiä. Osallistuminen ei
edellytä aiempia opintoja, kiinnostus
runoutta kohtaa riittää. Oppimateriaalina Tommi Parkko Kirjoita runo - opas
aloittelevalle runoilijalle (Avain 2011).
13
1302004
30
Palautekurssi
runoilijalle
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Rauman
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K
äy
läpi osallistujien runoja niisttä
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s
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palautetta teksteistä, jonka
avulla
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e
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Jatkoa käynnistä runomoottorisi
m
o
-kurssille, mutta voit osallistua
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23

SANATAIDE, KIRJALLISUUS

SANATAIDE

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISKUNTA

VUOROVAIKUTUS
JA YHTEISKUNTA
Ajankohtaista Raumalta ja
ympäristöstä
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 14.00–15.30
lukion erityisopettaja, eläkkeellä
Hannu Raevuori
Kurssimaksu 6 €/kerta. Ilmoittaudu ja
maksa netissä etukäteen tai paikan
päällä käteisellä.
Pohditaan yhdessä Rauman ja ympäristön kysymyksiä ja yritetään löytää niihin vastauksia asiantuntijoiden
avulla.
3202002 Kaupunki
19.1.
Rauman tulevaisuusvisioita,
Rauman kaupunginjohtaja
Johanna Luukkonen
3202003 Laivanrakentajat
16.2.
Raumalaisten laivanrakentajien
ammatillinen omakuva,
FT Mikko Aho
3202004 Teatteri
16.3.
Pirtumiehet ja muita kuulumisia,
Rauman teatterin taiteellinen johtaja
Otto Kanerva
3202005 Satama
6.4.
Katsaus Rauman satamaan, Rauman
satamajohtaja Hannu Asumalahti
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3202011 Monikielisille: Puhumme
suomalaisesta kulttuurista @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45–20.15
21.1.–8.4.
FM, Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka haluat puhua suomeksi esimerkiksi kirjoista,
elokuvista ja musiikista. Mietimme
ensimmäisellä kerralla yhdessä, mitä
kurssilla käsittelemme. Luemme esimerkiksi yhdessä tekstejä ja mietimme, mitä teksti tarkoittaa. Kurssin
tavoite on antaa rohkeutta jutella suomeksi. Älä epäröi, tule mukaan!
Kokoontumiset ovat joka toinen viikko: 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. ja 8.4.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
2198006 Vuorovaikutustaitoja
aikuisille kehitysvammaisille
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
14.1.–8.4.

Katso sivulta 81
Geokätköilykurssi
Katso sivulta 17 luento
Elämää saaristossa
4102006 Luontoretki Pyhämaan
Pamprinniemeen
la 24.4. klo 10.00–15.00
luonto- ja eräopas,
FM Mira Vesterinen
Kurssimaksu 13 €
Kierretään rauhalliseen tahtiin noin
4 kilometrin mittainen luontopolku.
Maasto on vaihtelevaa korpimetsää
ja kallioista merenrantaa. Syödään
omat eväät sopivassa paikassa (ei
nuotiota). Mukaan myös vesipullo ja
istuinalusta. Pukeutuminen sään mukaan. Lähtö ABC Kortelan parkkipaikalta kimppakyydein klo 10. Sovitaan
kyydeistä ilmoittautuneiden kanssa
viikkoa ennen. Matkan kokonaiskesto
noin 5 tuntia.
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LUONTO JA RETKEILY

LUONTO JA
RETKEILY

4102110 Lintukurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–19.30
11.1.–22.3.
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 37 €
Opetellaan tunnistamaan Satakunnan pesimälinnustoa sekä yleisimpiä
läpimuuttajia. Lajituntemuksen lisäksi
tutustutaan myös elinympäristöihin,
muuttoon, levinneisyyteen yms. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville harrastajille. Myös alle 15-vuotiaille.
Kurssiin sisältyy neljä maastoretkeä.
Retkipäivät sovitaan kurssilla.

LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU

LAULUNOPETUS
JA YHTEISLAULU
1101022 Opi kieltä laulamalla:
venäjä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00–19.30
21.1.–4.2.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 13 €
Haluatko oppia kieliä laulaen? Tämä
kurssi yhdistää musiikin ja kielen oppimisen. Kolme kokoontumiskertaa.
Ensimmäisellä opetuskerralla orientoidutaan kieleen ja lauletaan jo vähän. Toisella ja kolmannella kerralla
lauletaan jo monipuolisesti. Tule rohkeasti mukaan, vaikket osaisikaan
kyseistä kieltä! Laulun avulla ääntäminen, sanojen mieleen painaminen
ja kuullun ymmärtäminen helpottuvat.
1101023 Opi kieltä laulamalla:
ranska @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00–19.30
4.–18.3.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 13 €
Sama sisältö kuin edellä.
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1101031 Takaisin luontoon metsälaulukurssi B @
Latumaja, Lemmenkujantie 61
su 12.30–14.00
25.4.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 6 €
Millaista olisi olla läsnä, kuulla luonto,
hengittää ja antaa äänen soida? Tuntea, kuinka ääni resonoi kehossa ja
luonnossa. Tutustumme turvallisesti
oman äänen sointiin ja värähtelyyn,
rauhoitumme hengittämään ja aistimaan ympäröivää luontoa. Ei vaadita
mitään ennakkotietoja laulamisesta ja
muuta musiikillista osaamista. Varauduthan sään mukaisella varustuksella. Voit ottaa mukaasi myös istuin- tai
makuualustan. Lisätietoja: solja.virta@gmail.com
1101033 Sisälläni soi - pysähdy
äänen, hengityksen ja kehon
äärelle B
Kellariteatteri, Pallerokuja
la 10.00–16.00
su 10.00–14.15
6.–7.3.
musiikkipedagogi (AMK) Solja Virta
Kurssimaksu 24 €
Ihminen on itse oma instrumenttinsa.
Herätellään ääntä ja kehoa, pysähdytään itsen äärelle, nautitaan löytämisen ilosta ja yhdessä soimisen
autuudesta. Aistitaan, miten hengitys
virtaa kehossa erilaisten harjoitusten
avulla. Tutkitaan oman äänen ja kehon
rajoja sekä omaa hengitysrytmiä turvallisessa ympäristössä. Tämä ei ole
perinteinen laulukurssi. Et tarvitse musiikillista osaamista. Ota mukaan mukavat, joustavat vaatteet, joogamatto,
peitto, tyyny, muistivihko ja vesipullo.
Lisätietoja:solja.virta@gmail.com

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1101062 Etä-poplaulukurssi
Etäkurssi
Ma 10.00–20.00
11.1.–12.4.
1101080 Lauluyhtye @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nortamonkatu 29
Ke 19.20–20.50
13.1.–7.4.
1101090 Varttuneiden laulupiiri @
TulesTalo Rauma, Siikapolku 1
Ma 10.00–11.30
11.1.–12.4.
1101095 Laulamattomat A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nortamonkatu 29
Ma 16.45–18.15
11.1.–29.3.
1101096 Laulamattomat B @
Kellariteatteri, Pallerokuja
Ti 10.00–11.30
12.1.–6.4.
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LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU

1101099 Etäyhteislaulut, kevät
Etäkurssi
ma 18.00–18.45
18.1.–12.4.
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 19 €
Tule laulamaan yhdessä poistumatta kotoa! Etänä järjestettävät yhteislauluhetket vaativat osallistujalta ainoastaan toimivan internetselaimen
ja sähköpostiosoitteen. Lauluhetket
striimataan osallistujille, kappalelista
ja laulujen sanat lähetetään etukäteen sähköpostitse. Opettaja säestää
ja johtaa yhteislaulua. Oma laulusi ei
kuulu muille osallistujille, joten saat
päästellä täysillä! Löyhästi teemoitetut yhteislauluhetket järjestetään kahdesti kuussa. Laulut ovat pääsääntöisesti helppoja, tai ainakin niin tuttuja,
että niitä on helppo laulaa mukana.
Laulamme pääasiassa suomeksi. Kokoontuu 18.1.,1.2., 15.2.,1.3., 15.3.,
29.3. ja 12.4.

LASTEN JA NUORTEN MUSIIKKI

LASTEN JA
NUORTEN
MUSIIKKI
1101403 Rumpukurssi
lapsille C @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 17.30–18.30
19.1.-13.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 25 €
Opetellaan pienryhmässä rytmejä.
Aloitetaan alkeista ja edetään oman
kehityksen mukaan. Aikaisempaa
soittotaitoa ei tarvita. Haetaan soittamisen iloa ja riemua. Opettaja jakaa
pienryhmät ensimmäisellä kerralla.
1101700 Lasten musiikkiliikuntakerho, 5-7v.
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimisali, Nummenvahe 5
ti 17.00–17.45
26.1.–20.4.
LH (lapset ja nuoret)
Tiina-Maija Männikkö
Kurssimaksu 27 €
Erilaisia musiikkiliikuntaleikkejä eri
teemoilla. Liikutaan ja lauletaan lastenlaulujen ja muun lastenmusiikin
tahdissa. Ilo, yhdessä tekeminen ja
luovuus ovat vahvasti läsnä leikeissä.
Tule mukaan liikkumaan ja pitämään
hauskaa!

1101070 Nuorten
poplaulukurssi @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nortamonkatu 29
ke 15.45–16.45
20.1.–14.4.
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 27 €
Miten löytää oma laulusoundi? Miten
saada mikrofonista enemmän irti?
Mitä ovat pito, tuki ja twang? Tule mukaan treenaamaan äänenmuodostusta, erilaisia laulutekniikoita ja -tyylejä.
Startataan harjoittelu yhdessä, lisäksi
jokainen saa myös henkilökohtaista
ohjausta.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1101100 Rauman Kamarikuoro @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nortamonkatu 29
Ti 18.00–20.30
12.1.–6.4.
1101101 Naiskuoro I
(Rauma Flikkatten Göör) @
Pohjoiskehän koulu, musiikkiluokka,
Pohjoiskehäntie 14
ma 18.30–20.30
11.1.–12.4.

1101104 Viihdekuoro
(Rauma Hupiköör) @
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ke 18.00–20.00
13.1.–7.4.
1101105 Sekakuoro Lapponia @
Lapin seurakuntakoti,
Hiedastentie 6
to 18.00–20.00
14.1.–15.4.

1101102 Naiskuoro II
(Rauman Työväen Naiskuoro) @
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
to 17.45–19.45
14.1.–15.4.
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KUOROT

KUOROT

1101103 Mieskuoro
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma ja to 18.00–20.30
11.1.–15.4.

ORKESTERIT JA YHTYEET, UKULELEN SOITTO

ORKESTERIT JA
YHTYEET
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1101201 Puhallinorkesteri I
(Pläkkploosarit) @
Rauma-sali, Satamakatu 26
ti 19.00–21.00
12.1.–6.4.
1101202 Puhallinorkesteri II
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntila 163
ma 18.00–19.30
11.1.–12.4.
1101203 Big Band
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
su 15.30–17.30
7.2.–9.5.
1101204 Harmonikka- ja
mandoliinipiiri @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.30–19.00
11.1.–12.4.

30

UKULELEN SOITTO
1101303 Ukulele soimaan,
alkeet @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
to 18.00–20.00
18.3.-15.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 25 €
Perehdymme ukulelensoiton alkeisiin. Opettelemme tuttujen laulumelodioiden säestämistä. Helppojen
sointujen ja säestystapojen soittoa
ryhmässä. Kokoontuu 18.3., 25.3.,
8.4. ja 15.4.
1101302 Ukuleleorkesteri @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 19.15–20.45
20.1.–14.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 25 €
Kiinnostaako rento yhteissoitto porukassa, oman laulun säestäminen ja
monipuolisen ohjelmiston treenaaminen? Harjoitellaan sointusäestystä ja
moniäänistä melodiansoittoa laululla
höystettynä. Edellytyksenä soittimen
perushallinta, perussointujen osaaminen ja oma soitin. Kurssin lopussa
mahdollinen pienimuotoinen esitys.

Alla syksyllä alkanut kurssi.
Voit tulla vielä mukaan, ilmoittaudu toimistoon saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1101500 Kitaransoitto @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 16.30–19.45
14.1.–15.4.

PIANON SOITTO
1101602 Opi säestämään pianolla,
alkeet @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00–15.15
6.–7.2.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 24 €
Haluaisitko oppia säestämään pianolla itseäsi, lastasi tai vaikka yhteislaulua? Opit sointumerkeistä soittamisen
ja komppaamisen perusteet. Voit olla
vasta-alkaja tai jo hetken aikaa soittanut. Opetus tapahtuu pienryhmässä, jossa jokaisella on käytössä oma
sähköpiano.
1101606 Opi säestämään pianolla,
alkeisjatko @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la-su 10.00–15.15
10.–11.4.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 24 €
Pääset kertaamaan aiemmin opittua
ja tutustumaan uusiin säestyskuvioihin, joilla saat vaihtelua säestykseesi.
Opetus tapahtuu pienryhmässä, jossa jokaisella on käytössä oma sähköpiano.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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KITARAN SOITTO

PIANON SOITTO

1101618 Leppoisasti pianolla D,
aikuisten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 11.30–12.00
13.1.–7.4.
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 25 €
Etkö ole koskaan koskenutkaan pianoon, mutta olet aina haaveillut lähteväsi soittotunneille? Kenties olet
joskus soittanut ja haluaisit palata
vanhan harrastuksen pariin. Opitaan
yhdessä nuotteja, melodiansoittoa ja
säestämistä lähtötaso huomioiden.
Yhdessä musisoiminen on mukavaa
eikä liian vakavaa!
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Alla syksyllä alkaneita kursseja.
Voit tulla vielä mukaan, ilmoittaudu toimistoon niin saat
samalla tietää kevään kurssimaksun.
1101616 Leppoisasti pianolla B,
aikuisten ja yläkoululaisten
pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 14.1.–15.4.
klo 18.15-19.15
Opettaja jakaa pienryhmän 30 min.
1101643 Pianotuokio D @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
to 14.1.–15.4.
Vapaat soittoajat 14.05-16.00 välillä.

1102137 Ilmaisutaitoa kaikille
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la–su 10.00–13.15
20.–28.3.
KM, ilmaisutaidon opettaja
Hanna Turunen
Kurssimaksu 28 €
Jännittääkö esiintyminen? Haluatko
oppia ilmaisemaan itseäsi varmemmin? Tällä kurssilla harjoitellaan ilmaisutaitoja rennosti, mutta tavoitteellisesti. Yksin ei ole pakko esiintyä,
eikä mihinkään pakoteta.

1398002 Elävä historia - historian
elävöittämisen kurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la 10.00–12.00
la-su 10.00–14.15
23.1.–7.2.
arkeologi ja teatterintekijä Aliisa Kallio
Kurssimaksu 24 €
Oletko kiinnostunut historiasta? Miltä
tuntuisi eläytyä historialliseen roolihenkilöön? Etäluennoilla (la 23.1. ja
30.1.) tehdään pikakatsaus Suomen
historiaan ja herätellään kiinnostusta
eri aikakausiin. Workshopissa (la-su
6.-7.2.) eläydytään osallistujien itse
valitsemiin aikakausiin ja henkilöhahmoihin. Historiaan heittäydytään
luovan kirjoittamisen, draamaharjoitusten ja roolivaatteiden keinoin osallistujien mielenkiinnon mukaan.

1102138 Puheviestintää
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
la–su 10.00–13.15
17.–25.4.
KM, ilmaisutaidon opettaja
Hanna Turunen
Kurssimaksu 28 €
Harjoitellaan erilaisten puheiden tekemistä ja pitämistä. Tehdään myös
paljon äänenkäyttöharjoituksia ja
esiintymisharjoituksia.
1102140 Kameran edessä
esiintyminen
Etäkurssi
ke 17.30–18.15
ke 17.30–19.00
27.1.–31.3.
mediatuottaja Andy Pilke
Kurssimaksu 19 €
Käytännönläheinen kurssi, jossa harjoitellaan erilaisia esiintymistilanteita
ja kehitytään yhdessä. Verkkokous,

Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1102130 Aikuisten improryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
ti 19.00–20.30
12.1.–6.4.
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TEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDE,
ILMAISUTAITO

videoesitelmä, selfie-video, tubettaminen – valmistautuminen, rentoutuminen, luonteva esiintyminen. Kurssi
toteutetaan verkossa ja se koostuu
luennoista, esimerkeistä ja harjoituksista.

MAALAUS

MAALAUS
Encaustic Art
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.30–14.30
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Enkaustiikka eli vahamaalaus on hyvin vanha taidemuoto, jossa sulatettua mehiläisvahaa käytetään maalina. Nykyisin vahaa voidaan sulattaa
esim. pienellä silitysraudalla (clover
minisilitysrauta), nk. maalausraudalla, lämpökynällä ja lämpölevyllä. Voit
opetella perustaidot ja tehdä esim.
kortteja tai voit käyttää useampia
työkaluja ja tehdä taideteoksia. Ota
mukaan omia sulatusvälineitä, (mehiläis)vahaliituja ja öljypastelliliituja
sekä maalauspohjia kuten kangaspahvipohjia, öljyväripaperia, gessolla
päällystettyjä puu- tai kovalevyjä sekä
talouspaperia ja pöydälle suojamuovi,
ja tietenkin inspiroivia kuvia. Maalauspohjia ja värejä voi ostaa myös
opettajalta.
1103002 Abstrakti maisema
6.–7.2.
Kurssimaksu 24 €
1103003 Villikukat
13.–14.2.
Kurssimaksu 24 €

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1103006 Öljy- ja akryylivärimaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30–20.45
12.1.–30.3.
kuvataiteilija (AMK)
Monica Häggström
Kurssimaksu 39 €
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.

1103027 Tussimaalaus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30–20.45
la 10.00–15.45
26.–27.3.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 24 €
Tussimaalaus rauhoittaa kehon ja
mielen. Se on taidetta ja samalla
energiaharjoitus koko keholle. Maalataan tussilla ja vesiväreillä perinteisten ink brush painting -mallien
avulla riisipaperille ja vesiväripaperille. Bambusiveltimiä, tussia ja riisipaperia voi ostaa opettajalta. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, sopii kaikille
kiinnostuneille.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1103001 Ateljee - kuvataiteen
tekniikat @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.30–13.45
11.1.–29.3.
1103008 Öljyvärimaalarien
iltapäivä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00–16.15
14.1.–8.4.
1103010 Akryylien ja akvarellien
iltapäivä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 13.00–16.15
15.1.–9.4.
1103012 Öljyvärimaalaus
Kortelassa @
Kortelan koulu, Kortelantie 23
ke 17.45–21.00
13.1.–7.4.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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MAALAUS

1103015 Maalaus ja piirustus
Kodisjoella @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
to 18.00-20.30
14.1.-8.4.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 33 €
Tule perehtymään maalaustekniikoihin, piirustusmenetelmiin ja sommitteluun omien kuva-aiheiden innoittamana. 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.

PIIRUSTUS, TAIDEGRAFIA

PIIRUSTUS

TAIDEGRAFIIKKA

1103033 Elävän mallin piirustus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 18.00–21.00
18.1.–29.3.
kuvataideopettaja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 36 €
Piirretään ihmisestä pikapiirustuksia,
harjoitelmia ja tutkielmia. Tutkitaan
kehon eri osia ja piirretään yksityiskohtaisia anatomisia piirroksia. Vaihe
vaiheelta edeten opitaan, miten ihmisen mittasuhteet piirretään. Harjoitellaan sekä klassisilla piirustusmenetelmillä että sekatekniikoilla. Sopii
aloittelijoille ja jatkajille. Piirustusvälineet ja paperia mukaan. Suositeltava
piirustuspaperi 50x70 cm. Tarvikkeina
jatkossa myös litoposteripaperi, värillinen piirustuspaperi, piirustuslehtiö,
säämiskä, muovikumi, hiilikumi, akryyli ja piirustushiilet. Teaching also
in English.

1103045 Taidegrafiikka tutuksi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30–20.45
11.1.–29.3.
taidegraafikko
Tommi-Wihtori Roström
Kurssimaksu 39 €
Perinteistä syväpainografiikkaa, lisäksi tutustutaan uudempiin grafiikan
tekotapoihin. Opitaan yhdistelemään
tekniikoita, kokeillaan rohkeasti eri
menetelmiä ja mahdollisuuksia sekä
hiotaan vedostustaitoja yhdellä ja
useammalla värillä. Sopii kaikille taidegrafiikasta kiinnostuneille. Materiaalimaksu 20 € maksetaan opettajalle.

Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1103037 Luova piirustus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30–20.00
13.1.–7.4.
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1103047 Kartonkigrafiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
6.–7.2.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan taidegrafiikan menetelmään, jossa vedoslevynä käytetään
sellakalla siveltyä kartonkilevyä. Menetelmällä voi tehdä monipuolisesti
erilaisia viivoja ja sävyjä ilman myrkkyjä. Valmistetaan laatat erilaisista
kartongeista ja käytetään paljon aikaa
vedostamiskokeiluihin. Voit ottaa mukaasi omia materiaaleja ja välineitä
(etsauspiikki, paperiveitsi, tela, tarlatan, mainoskartonki, kertakäyttökäsineet, syväpainovärit, sellakka) tai
käyttää työpajan värejä yms. Materiaalimaksu noin 10 €. Syväpainovedospaperit kurssilaiset hankkivat itse.

TAITEEN
ERIKOISKURSSIT
1103023 Väreistä virtaa perheille A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
13.–14.2.
kuvataiteilija AMK Jonna Soininen
Kurssimaksu 30 €
Vietämme mukavan viikonlopun perheen kanssa luovan kuvailmaisun parissa piirtäen, maalaten ja oivaltaen.
Teemme voimauttavia taideharjoituksia teemana perhe ja sen voimavarat. Kurssin tehtävät on tarkoitettu
perheenjäsenten yhdessä tehtäviksi,
voit osallistua myös esimerkiksi äitilapsi tai isä-lapsi parina. Et tarvitse
harrastuneisuutta tai aikaisempaa
kokemusta kuvataiteista. Tervetuloa
heittäytymään värien maailmaan! Ota
eväät mukaan. Ylle sotkun kestävä
vaatetus. Kurssimateriaalit sisältyvät
kurssimaksuun. Opettajalta voi halutessaan ostaa lisämateriaalia hintaan
1-2 €. Jokainen osallistuja ilmoittautuu kurssille. Ilmoittautuminen
vain toimistoon ma 11.1. klo 9.00
alkaen puh. 044 793 4515.
1103024 Väreistä virtaa perheille B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
13.–14.3.
kuvataiteilija AMK Jonna Soininen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä.
Jokainen osallistuja ilmoittautuu
kurssille. Ilmoittautuminen vain
toimistoon ma 11.1. klo 9.00 alkaen
puh. 044 793 4515.
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1103048 Maalauksellinen
taidegrafiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00–15.00
31.5.–3.6.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 31 €
Kokeillaan erilaisia tekniikoita kuten
carborundum, collografia ja kartonkigrafiikka, joilla saa aikaan sävyjä ja
maalauksellisempaa taidegrafiikkaa
ilman syövytyksiä. Valmistetaan laatat
erilaisista kartongeista ja käytetään
paljon aikaa vedostamiskokeiluihin.
Voit ottaa mukaasi omia materiaaleja ja välineitä (etsauspiikki, paperiveitsi, tela, tarlatan, mainoskartonki,
kertakäyttökäsineet, syväpainovärit,
sellakka) tai käyttää työpajan värejä yms. Materiaalimaksu noin 10 €.
Syväpainovedospaperit kurssilaiset
hankkivat itse.

TAITEEN ERIKOISKURSSIT

KALLIGRAFIA
1103057 Merian fraktuura
verkossa
Etäkurssi
ke 18.00–19.30
13.–27.1.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 13 €
Opi kaunista Merian fraktuuraa. Perusasioiden jälkeen lisätään kirjaimiin
kauniita koristeita ja kurssin lopuksi tehdään pieni harjoitustyö. Sopii
aloittelijoille ja aikaisemmin kalligrafiakursseja käyneille. Työskentelet
kotona ja opettaja opettaa Teamssovelluksen kautta (lataa ilmainen
ohjelma koneelle, opettaja lähettää
sähköpostiisi linkin). Teams-opetus
on ke 13.1., 20.1. ja 27.1. klo 17.0018.30. Tarkista, että laitat ilmoittautumiseen sekä sähköpostiosoitteesi
että puhelinnumerosi, koska molempia tarvitaan opetuksessa.

1103059 Rondea verkossa
Etäkurssi
ti 17.00–18.30
6.–20.4.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 13 €
Opi ihastuttavaa rondea, kurssilla
käydään läpi isot ja pienet kirjaimet.
Lopuksi tehdään pieni harjoitustyö.
Sopii aloittelijoille ja aikaisemmin kalligrafiakursseja käyneille. Työskentelet kotona ja opettaja opettaa Teamssovelluksen kautta (lataa ilmainen
ohjelma koneelle, opettaja lähettää
sähköpostiisi linkin). Teams-opetus
on ti 6.4., 13.4. ja 20.4. klo 17.00 18.30. Tarkista, että laitat ilmoittautumiseen sekä sähköpostiosoitteesi,
että puhelinnumerosi, koska molempia tarvitaan opetuksessa.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1103053 Kalligrafian jatkokurssi @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00–20.15
19.1.–23.3.
Kokoontuu: 19.1., 16.2., 9.3., 23.3.
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1103093 Ikonimaalauksen
kevätkurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-pe 10.00–15.45
19.–23.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 37 €
Maalataan ortodoksisen perinteen
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.

POSLIININMAALAUS
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1103095 Posliinimaalaajien
iltapäivä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 13.00–15.30
13.1.–7.4.

1103089 Ikonimaalauksen
lauantait
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00–15.00
16.1.–20.3.
Maalauspäivät ovat
16.1., 13.2. ja 20.3.
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KERAMIIKKA
1104841 Dreijausta kesällä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-to 10.00–16.00
7.–14.6.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 37 €
Opi dreijauksen perusteet kesäisellä
intensiivikurssilla. Valmistetaan astioita, kippoja ja ruukkuja myös käsinrakentamalla. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita. Sopii myös pidemmälle ehtineille dreijaajille. Arvioitu materiaalimaksu 40 €. Työskentelyä 7.-10.6.,
lasituskerta 14.6. klo 10-14, töiden
haku sovitaan kurssilla.
1104844 Kesäinen
keramiikkakurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-pe 10.00–16.00
15.–28.6.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 37 €
Valmistetaan käsinrakennusmenetelmällä keraamisia veistoksia korkeapolttosavesta omien ideoiden
mukaan. Opetellaan saven käsittelyn
eri tekniikat ja työtavat sekä lasitus- ja
pintakäsittelymenetelmät. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Sopii myös
pidemmälle ehtineille. Arvioitu materiaalimaksu 40 €. Työskentelykerrat
15.-18.6., lasitus 28.6., töiden nouto
30.6. klo 12-14.

1104851 Rakukeramiikka A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–20.30
la 10.00–18.00
2.3.–24.5.
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 2.3. ja 9.3., poltto la 24.4.
1104852 Rakukeramiikka B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–20.30
la 10.00–18.00
16.3.–8.5.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontumiset: ti 16.3. ja 23.3., poltto la 8.5.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
40

1104873 Perhekeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30–20.00
14.1.–8.4.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 36 €
Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä
savesta pieniä veistoksia ja käyttöesineitä. Työt voi halutessa maalata
enkopeilla. 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 40-80 € maksetaan
opettajalle. Aiempaa kokemusta ei
tarvita. Kurssi soveltuu yli 4-vuotiaille.
Kurssimaksu 36 €/henkilö
Huom! Ilmoittautuminen vain
toimistoon, ti 5.1. klo 9.00
alkaen puh. 044 793 4515.
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit vielä tulla mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104809 Keskipäivän keramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.45–14.15
14.1.–13.4.
1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45–21.00
12.1.–6.4.
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1104867 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
12.1.–16.2.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 56 €
Keramiikka lapsen ja aikuisen yhteiseksi harrastukseksi. Molemmat
voivat tehdä omia töitään tai työskennellä yhdessä. Lapsi ja aikuinen
kokevat yhteistä tekemisen iloa. Savi
tulee molemmille tutuksi ja pienetkin
sormet muotoilevat suuria ajatuksia.
Aikaisempaa kokemusta keramiikasta ei tarvita ja työt saavat (ja niiden
kuuluukin) olla jokaisen oman taidon
mukaisia. Ikärajaa kurssille ei ole.
Kurssin aikana mahdollisuus käydä mehu/kahvitauolla, mikä auttaa
pientä taiteilijaa jaksamaan. Arvioitu
materiaalimaksu 20-30 €. Aikuinen
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen
mukana yksi lapsi. Kurssimaksu
28 €/henkilö eli yhteensä 56 €.

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE

LASTEN JA NUORTEN
KUVATAIDE
1103172 Frozen: Huurteinen
seikkailu Elsan ja Annan kanssa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00–14.00
30.1.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Frozen-elokuvaan perustuva elämyksellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille
lapsille yhdessä 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.
1103174 Peikkometsä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00–14.00
17.4.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 23 €
Onko sinulla peikkovarpaat, hassu
häntä ja kummalliset korvat? Peikkolassa kuuntelemme metsän ääniä ja
tarinoita. Valmistamme myös peikolle
oman pienen mökin, jonka voi viedä
mukanaan omaan peikkometsään.
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.
Elämyksellinen taidepaja 4–7-vuotiaille yhdessä vanhemman kanssa.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden
aikuisen mukana yksi lapsi.
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1103185 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
7.–10.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
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,

1103186 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
14.–17.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 64 €
Sisältö sama kuin edellä.

1103187 Jatkokurssi Tylypahkaan
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-ke 10.00–15.00
21.–23.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 53 €
Jos et ole vielä saanut kutsua Tylypahkaan ja olet osallistunut jo aikaisemmille valmennuskursseille,
niin täällä pääset huispaamaan ja
syventämään velhotaitojasi Ankeuttajien varalle. Materiaalimaksu 25 €
sisältyy kurssihintaan. Kurssipaikka
on kiviportaineen ja juhlasaleineen
täydellinen Tylypahka!
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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. Kurssipaikka
on kiviportaineen ja juhlasaleineen
täydellinen Tylypahka!

1103195 Valokuvataan @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00–20.15
12.1.–9.2.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 28 €
Sopiva kurssi juuri kameran hankkineille, mutta soveltuu kertauksena
muillekin valokuvauksesta ja kameran toiminnoista kiinnostuneille.
Tavoitteena on oppia käyttämään ja
hallitsemaan kameran eri toimintoja
erilaisissa kuvaustilanteissa ja sommittelemaan kuvan sisältö. Tutustutaan myös kameran lisävarusteisiin.
Kurssi sisältää teoriaa, esimerkkejä ja
harjoituksia sekä kuvaustehtäviä. Ota
mukaan oma kamera ja sen käyttöopas.

11032011 Photoshopin
perusteet @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.00–20.15
27.1.–10.3.
tietotekniikan AmO Väinölä Leena
Kurssimaksu 31 €
Opitaan digikuvien käsittelyn ja parantelun perusasiat. Osallistumiseen
ei vaadita aikaisempaa kuvankäsittelykokemusta, normaali tietokoneen
käyttötaito riittää. Harjoitellaan mm.
Photoshopin käyttöliittymän ja yleisimpien työkalujen käyttöä, kuvien
hallintaa ja käydään läpi tallennusmuodot, koot ja väriprofiilit eri tilanteissa. Lisäksi opitaan kuvien peruskorjailut kuten sävyjen, kontrastin ja
värien korjailut, retusointi, häiritsevien elementtien poisto, suoristaminen,
perspektiivikorjaus ja terävöitys. Tutuksi tulevat myös tasojen ja säätötasojen käyttö, syvääminen, tasomaskien peruskäyttö, kuvien yhdistäminen
ja tekstien lisääminen kuviin. Oman
kannettavan tietokoneen lisäksi tarvitset Photoshop-ohjelman. Opettaja
käyttää oppitunneilla Photoshop CC:n
uusinta englanninkielistä versiota.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

1103211 Photoshop pintaa
syvemmältä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–16.00
20.–21.3.
tietotekniikan AmO Väinölä Leena
Kurssimaksu 28 €
Opitaan kuvankäsittelyn edistyneempiä ja luovempia toimintatapoja.
Harjoitellaan perustoimintoja syvällisesti, erilaisten maskien ja tasojen
tehokäyttöä sekä tekniikoita kuvien
rakenteluun ja muokkaamiseen. Lisäksi opetellaan valinnat, smartobjektit, Camera Raw, filtterit, siveltimet,
actionit ym. Osallistujilta edellytetään
Photoshopin perusasioiden osaamista, normaalia tietokoneen käyttötaitoa
ja omaa kannettavaa tietokonetta, johon on asennettu Photoshop. Opettaja käyttää oppitunneilla Photoshop
CC:n uusinta englanninkielistä versiota.
1103218 Kuvien käsittely
Snapseed-ohjelmalla
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.00–20.15
13.–20.1.
tietotekniikan AmO Väinölä Leena
Kurssimaksu 19 €
Snapseed on ilmainen, erittäin monipuolinen kuvankäsittelysovellus,
jota voi käyttää älypuhelimella tai
tabletilla. Sovellus ladataan verkosta jokaisen laitteelle kurssin alussa.
Kurssilla opitaan kuvien rajaukset,
suoristukset, korjaukset sekä monipuoliset säädöt. Lisäksi tutustutaan
tallennukseen ja jakamismahdollisuuksiin. Tehdään hyvistä kuvista
vielä parempia! Ota mukaan älypuhelin tai tabletti, jossa on tallennettuna
muutama digivalokuva.
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1103207 Lightroom Classic
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–15.00
16.–17.1.
valokuvaaja Nils Nyman
Kurssimaksu 24 €
Lightroom Classic CC on niin ammattilaisten kuin harrastajien helppo
digikuvien säätö- ja arkistointiohjelma. Kuva-arkiston luomisessa ja
hallinnoinnissa ohjelma on monipuolisuudessaan huippuluokkaa. Soveltuu sekä aloitteleville että kokeneemmillekin kuvansäätäjille. Kurssilaiset
saavat kurssimateriaalin sähköisesti
itselleen. Tuo kurssille oma läppäri
(tai pöytäkone), jossa ohjelma on ladattuna. Sen voi ladata Adoben sivuilta osana Photoshop CC pakettia mm.
osoitteesta https://www.adobe.com/fi/
products/photoshop-lightroom-classic.html. Molempina päivinä pidetään
evästauko.

OMPELU

OMPELU
1104023 Ompelemisen iloa B
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30–20.00
11.1.–12.4.
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.
1104033 Tunikoita ja mekkoja
joustavasta materiaalista C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke, pe 17.00–21.00
la–su 9.00–14.45
20.–24.1.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Valmistetaan tunika tai mekko yksinkertaisella ja helpolla kaavalla trikoosta tai joustocollegesta. Kaavaa voidaan muokata oman mallin mukaan.
Harjoitellaan työssä saumurin käyttöä.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan
omaa työtä, keskustellaan materiaa-
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leista ja piirretään kaavat. Kokoontuu
ke 20.1. ja pe-su 22.-24.1. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104034 Tunikoita ja mekkoja
joustavasta materiaalista D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke, pe 17.00–21.00
la–su 9.00–14.45
24.–28.3.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 31 €
Sisältö sama kuin edellä.
Kokoontuu ke 24.3. ja pe-su 26.-28.3.
1104038 Kansallispukukurssi B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00–15.45
23.1.–20.3.
kansallispukujen valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 37 €
Voit valmistaa tai korjata kansallispuvun ja sen osia: paidan, hameen,
liivin, taskun, tykkimyssyn kopan kankaan jne. perinteisiä valmistustapoja
noudattaen. Tutustutaan suomalaiseen kansallispukuperinteeseen ja
puvun perinteisiin valmistusmenetelmiin käsin ommellen. Tarkempi kurssisisältö sovitaan ensimmäisellä kerralla. Jokainen hankkii itse pukuunsa
kaavat ja työohjeet, mutta hankinnat
on hyvä tehdä opettajan ohjauksessa
– älä siis tilaa tarvikkeita vielä ensimmäiselle kerralle.
Ota mukaan kaavapaperia, sakset,
mittanauha, nuppineuloja ja muistiinpanovälineet sekä puku, jota aiot
korjata, jos sinulla sellainen jo on.
Kokoontuu 23.1., 6.2., 13.2., 6.3. ja
20.3. Lisätietoja sähköpostilla pia@
ala-aijala.fi

1104041 Kangaskassi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00–20.30
3.–17.2.
Sanna Nieminen
Kurssimaksu 19 €
Tule ompelemaan kangaskassi tai
-kasseja. Voit ommella helpomman
tai vähän haastavamman mallin mukaan kivan kassin olalle tai kauppareissulle. Sopii ompeluharrastuksen
hiljattain aloittaneelle sekä pidempään ompelua harrastaneelle ompelijalle. Tarvikeluettelo
ettelo kotisivulta
k
ja
toimistosta.

1104044 Ompelua nuorille
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–14.00
6.–7.2.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Ommellaan joustocollegesta tai
collegesta mekko, huppari tai paita.
Päätä etukäteen, mitä aiot ommella. Ota mukaasi kangas, ompelutarvikkeet ja eväät. Jos haluat ostaa
opettajalta joustocollegea, tarjolla on
muutamia värejä, ilmoita opettajalle
sähköpostilla 2 viikkoa ennen kurssin
alkua minna.pihlainen@ompeluateljeemotek.fi
Voit käyttää opettajan kaavoja tai tuoda omat mukanasi. Kurssi soveltuu
ompelun perustaidot hallitseville noin
13–18-vuotiaille nuorille. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104046 Mekko
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00–20.30
la–su 10.00–15.00
12.–14.3.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Ommellaan vuoriton mekko joustamattomasta kankaasta. Kangas
ratkaisee käyttötarkoituksen, rento
mekko käy arkeen ja juhlaan. Materiaaliksi soveltuu esim. viskoosi tai
pellava. Perjantaina suunnitellaan
mekon mallia ja toteutusta, lauantaina ja sunnuntaina ommellaan. Kurssi
soveltuu ompelun perustaidot hallitseville. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
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1104040 Pussukat ja käsityöpussit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la–su 9.30–16.15
30.–31.1.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 28 €
Ommellaan käsityöpusseja puikoille
ja projekteille, meikkilaukkuja, pystypenaaleita, nyörikiinnitteisiä pussukoita, vetoketjupussukoita sekä
kehyskukkaroita (nipsukukkaroita),
tukirauta- ja jousipussukoita. Tarjolla
on erilaisia malleja helpoista haastaviin. Kaavat ja ohjeet saat kurssin
aikana ommeltuihin töihin.
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

OMPELU

1104048 Ommellaan vauvalle ja
taaperolle
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la–su 9.00–14.45
9.–11.4.
KT, käsityötieteen lehtori
Marja-Leena Rönkkö
Kurssimaksu 28 €
Ommellaan joustavasta materiaalista vauvoille ja taaperoille joko yksinkertaisia vaatteita ja asusteita kuten
paitoja, housuja, pantoja, myssyjä
jne. tai ompelullisesti vaativampia
tuotteita kuten bodyja ja haalareita.
Käytetään valmiita kaavoja. Ompelussa hyödynnetään ompelukonetta
ja saumuria. Kurssi soveltuu sekä
ompelun perustaidot hallitseville että
edistyneille. Ensimmäiselle kerralle
mukaan muistiinpanovälineet ja mahdollisesti hankitut kaavat ja kankaat.
Opistolta voi ostaa kaavapaperia.

1104049 Ompelulanit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 10.00–17.30
20.2.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Lauantain yhteisöllinen ompelupäivä.
Voit piirtää kaavoja, leikata, ommella,
korjata. Käytössä on opiston leikkuupöydät, ompeluluokka, ompelukoneet
ja saumurit sekä käsityölehdet. Voit
ottaa myös oman koneen mukaan.
Päivän aikana saat vinkkejä ja apua
ompeluun. Tuo itsellesi tarpeettomat
kankaat kankaiden vaihtopöytään ja
valitse tilalle mieluisat. Saumurilangoista ja kaavapaperista peritään
maksu käytön mukaan. Ota mukaan
ompelutarvikkeet (mm. ompelulangat, sakset), kankaita vaihtopöytään
ja omat eväät. Sopivassa kohdassa
keitetään kahvit sekä pidetään lounastauko.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104020 Ompelua aamupäivällä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00–13.00
11.1.–29.3.
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Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 6 €/Ilmoittaudu ja
maksa etukäteen netissä.
Jatka keskeneräistä, tee uutta tai
korjaa vanhaa. Ompele verhojen
käänteet tai lyhennä farkut. Voit neuloa, virkata tai ommella. Tekniikka on
vapaa! Tee omaksi iloksi tai lahjaksi.
Ota mukaan ompelutarvikkeet, materiaalit sekä työt ja tule tekemään ne
valmiiksi.

1104071 Nukke, tonttu tai
maahinen @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la–su 10.00–16.30
29.1.–14.2.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 41 €
Tutustu vanhojen lelujen ihmeelliseen
maailmaan ja tee ikioma nukke, tonttu
tai maahinen. Voit valmistaa perinteisin menetelmin Martta-nuken, Heubach-tehtaan luonnenuken, tontun
tai maahisen. Opit hiomaan, pohjustamaan ja maalaamaan nuken kasvot. Vartalo ommellaan kankaasta ja
täytetään tiiviiksi. Kurssilla saat paljon
tietoa nukkien ja tonttujen historiasta.
Materiaaleista ja työvälineiden käytöstä 23 € maksu. Nukkepaketit alkaen 26 €. Kokoontumiset pe-su 29.31.1. ja 12.-14.2. Ilmoittautuminen
22.1. mennessä materiaalitilausten
vuoksi. Kurssilaisille lähetetään tietoa kurssista ja materiaaleista. Lisätietoja www.nukkekamari.fi

1104054 Käsityöpäivä D
ma 8.2. klo 13.30–16.30
1104055 Käsityöpäivä E
ma 8.3. klo 13.30–16.30
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1104073 Nallekurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30–20.30
la–su 10.00–16.30
5.–20.2.
Johanna Ignatius-Tilander ja
Anne Mäenpää
Kurssimaksu 34 €
Tule valmistamaan antiikkinalle. Nalle
ommellaan käsin mohair- tai alpakkakarvakankaasta. Nallelle tulee liikkuvat nivelet ja lasiset silmät. Täytteenä
käytetään puukuitulastua. Nallen materiaalit maksavat noin 30-60 € ja niitä voi ostaa kurssin opettajilta. Heiltä
voi lainata työkaluja. Mukaan tarvitset
teräväkärkiset sakset, silmäneulan,
nuppineuloja ja muistiinpanovälineet.
Kurssiin sisältyy myös kotona ompelua. Ei alle 14-vuotiaille. Kokoontumiset pe-su 5.-7.2. ja 20.2.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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KUDONTA
1104088 Kudo kevätmatto
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00–20.30
la 10.00–15.45
15.4.–27.5.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 37 €
Kurssilaisten toiveiden mukaan kudotaan kangaspuilla erilaisia mattoja,
perinteisiä räsymattoja ja uudempia
malleja. Mahdollisuus myös kutoa
collingwood-tekniikalla, jolla saadaan
mattoihin vapaamuotoisia kuvioita.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan
kudottavat työt. Tutustutaan kangaspuihin ja työvälineisiin, erilaisiin kudemateriaaleihin, räsykuteen leikkaamiseen, viimeistelytapoihin ym.
Kurssilaiset luovat ja rakentavat loimet kangaspuihin yhteistyönä. Sen
jälkeen kutominen jatkuu itsenäisesti
myös kokoontumiskertojen välillä.
Kokoontuu 6 kertaa torstaisin ja la
24.4 ja 8.5. Kurssi sopii sekä alkajille
että kokeneimmille kutojille.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

NAHKATYÖ
1104147 Avaimenperä ja
rannekoru C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30–20.00
19.2.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 6 €
Valmistetaan parkkinahasta avaimenperiä ja rannekoruja. Nahkaan
on mahdollista lyödä punsseleilla
omavalintainen teksti. Materiaaleja
saa ostaa opettajalta, noin 2-6 €/työ.
Työvälinemaksu 4 €.

1104150 Nahkalaukku A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
5.–7.3.
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. Työvälinemaksu 4 €. Materiaalikustannukset alkaen noin 30 €.
1104151 Nahkalaukku B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
19.–21.3.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä.
1104155 Nahkatossut
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.00–20.15
17.3.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 19 €
Ommellaan nahkaiset sisätossut ompelukoneella. Voit valmistaa tossut
omia varpaitasi lämmittämään tai
lapselle kerho- tai koulutossuiksi. Jos
et tee tossuja itsellesi, muista mitata
jalan pituus ja ympärys. Voit käyttää
materiaalina esim. vanhaa nahkatakkia. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
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1104089 Monenlaiset matot
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00–20.30
la 10.00–15.45
19.4.–31.5.
tekstiiliiartenomi Sanna Saarinen
Kurssimaksu 37 €
Tule kutomaan mattoja erilaisista materiaaleista ja sidoksista, perinteistä
räsymattoa unohtamatta. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan mallit ja
materiaalit. Ota mukaan kuteita, jos
sinulla jo on. Kurssilaiset luovat ja rakentavat loimet kangaspuihin yhteistyönä. Sen jälkeen kutominen jatkuu
itsenäisesti myös kokoontumiskertojen välillä. Kokoontuu 7 kertaa maanantaisin sekä la 24.4 ja 8.5. Kurssi
sopii sekä alkajille että kokeneimmille
kutojille.

LANKATYÖ

LANKATYÖ
1104167 Tuftaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30–20.30
2.–9.3.
KM Mirjami Haapalahti
Kurssimaksu 19 €
Tuftaus eli Punch Needle on nopea ja
luova tekniikka, jolla saadaan aikaan
näyttävää pintaa. Perehdytään tuftauksen työvälineisiin ja tekniikkaan.
Voit valmistaa esimerkiksi seinätekstiilin, tyynynpäällisen tai pienempiä
töitä oman kiinnostuksen mukaisesti.
Kuvion voit suunnitella itse tai halutessasi hyödyntää valmiita malleja.
Työvälineen ja pohjamateriaalit voi
ostaa opettajalta. Ota mukaan paksuhkoja villa- ja sekoitelankoja (esim.
Isoveli-lankaa).
1104168 Lautanauhakurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la–su 10.00–15.45
12.–14.3.
Erja-Kaarina Helkiö
Kurssimaksu 28 €
Opetellaan peruslautanauhatekniikka: loimen luonti, kudontaohjeen lukeminen, nauhan kutominen sekä
nauhan viimeistely. Lautanauhaa voi
käyttää vyönä, reunusnauhoina vaatteessa ja asusteissa, kirjanmerkkinä
tai esim. koiran talutushihnana. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
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1104171 Ommeltu ryijy
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30–20.00
16.3.–6.4.
KM käsityönopettaja
Marja Tervaselkä-Jalonen
Kurssimaksu 24 €
Harjoittelemme kurssilla ryijyn suunnittelua. Tutustumme erilaisiin perinteisten ja nykyryijyjen tekoon. Valmistamme kurssilla pienen seinäryijyn
tai muun sisutustekstiilin ommellulla
ryijytekniikalla. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104172 Makramee A
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
ti 17.00–20.15
16.–23.3.
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 19 €
Tutustutaan makrameen perussolmuihin pienten harjoitustöiden kautta. Päivän aikana mahdollista tehdä
pieni seinävaate, kukka-amppeli tai
jokin muu makrameetyö. Opettajalta
on mahdollista ostaa tarvikkeet, mutta valikoima on rajallinen. Ota siis mukaan solmeilutyöhön sopivaa lankaa
(esim. Lankavan minimop tai chunkymop), keppi (oksa tai esim. harjanvarsi, pituus noin 50 cm), mittanauha
ja sakset. Lisätietoja opettajalta puh.
050 352 2692.

1104178 Makramee C
Voiluodon kylätalo, Anttilantie 3
ma–ti 17.00–20.15
12.–13.4.
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 19 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104181 Novellikoukku
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ke 17.00–18.45
13.1.–5.5.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Novellikoukussa neulotaan ja kuunnellaan novelleja. Joka kerralla luetaan muutamia novelleja eri kirjailijoilta, mutta aikaa jätetään myös
keskustelulle. Voit aloittaa tai jatkaa
omaa käsityötä tai osallistua hyväntekeväisyyteen lahjoitettavien neuletöiden tekoon. Paikan päällä on saatavilla käsityöohjeet ja lahjoituksena
saatuja lankoja. Osallistujat voivat
myös itse tuoda mukanaan omaa villalankaa. Hyväntekeväisyyskäsitöistä
kertomassa ja opastamassa kansalaisopistosta Johanna Maijala. Kokoontumiset 13.1., 10.2., 10.3., 7.4.
ja 5.5. Yhteistyössä Rauman kirjaston
kanssa. Vapaa pääsy.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104160 Käpyily eli frivolité
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.45–20.15
12.1.–6.4.
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1104173 Makramee B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma–ti 10.00–13.15
29.–30.3.
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 19 €
Sisältö sama kuin edellä.

PITSINNYPLÄYS

PITSINNYPLÄYS, HUOVUTUS

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104201 Pitsinnypläys A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 18.00–20.30
11.1.–29.3.
1104202 Pitsinnypläys B
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
ke 10.00–12.30
13.1.–7.4.
1104204 Pitsinnypläys D
Unajan koulu, Laivolantie 10
to 17.30–20.00
14.1.–8.4.
1104205 Pitsinnypläys E
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30–20.00
14.1.–8.4.

Raumalace.fi
Pitsinnypläyksen sivusto
osoitteessa
www.raumalace.fi
Voit käyttää sivustoa omatoimiseen opiskeluun tai nypläyskurssien oheismateriaaliksi.
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HUOVUTUS
1104242 Päivähuovutus B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00–13.15
18.1.–29.3.
Seija Paavola
Kurssimaksu 36 €
Sukelletaan huovutuksen maailmaan!
Tutustutan erilaisiin huovutustekniikoihin valmistamalla itselle tai lahjaksi huiveja, laukkuja, kintaita ja kynsikkäitä. Uutta ilmettä sisustukseen
huovutetuilla tyynyillä, torkkupeitoilla
ja seinätekstiileillä. Materiaaleina
suomenlampaanvillaa, merinovillaa,
erilaisia huopuvia lankoja ja kuituja.
Kokeillaan myös pesukonehuovutusta. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin huovuttaneille. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.
1104248 Villamaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la–su 9.00–15.45
23.–24.1.
Seija Paavola
Kurssimaksu 28 €
Maalataan villalla seinätekstiili! Maaleina toimivat värikkäät villat ja pensselinä huovutusneula. Käytetään
suomenlampaan villasta karstattua
huovutusvillaa. Tehdään maalauksia
omien mieltymysten mukaan: eläin-,
kasvi- tai maisema-aiheisia. Tarvittaessa töihin saadaan lisäefektiä
helmillä, paljeteilla ja vaikkapa kirjomalla. Tekniikka on oivallinen myös
fantasiakuvien valmistamiseen. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin huovuttaneille. Tarvikeluettelo kotisivulta
ja toimistosta.

1104252 Huovutuslanit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 9.30–17.00
6.3.
Seija Paavola
Kurssimaksu 19 €
Lauantain yhteisöllinen huovutuspäivä. Tule huovuttamaan ”vaiheessa
olevat” huopatyöt valmiiksi tai huovuta jotain ihan uutta! Käytössä opiston isot pöydät, bambuverhot, neulausalustat, huovutusmatot, kaavoja
ja lestejä. Voit märkähuovuttaa tai
neulahuovuttaa. Omat villat ym. tarvikkeet, sekä kuplamuovit ja pyyhkeet
mukaan. Kurssi sopii vasta-alkajille ja
aiemmin huovuttaneille.

KANKAANPAINO
JA VÄRJÄYS
1104256 Kankaanpaino
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la 9.00–14.45
7.–8.5.
TaM Assi Piilikangas
Kurssimaksu 24 €
Painetaan avoseulalla kangasta ja
luodaan erilaisia kuviopintoja erilaisin
tekniikoin: marmorointia seulalla, paperisabloonalla, irispainoa. Valmistetaan avoseula itse.
Perjantaina valmistellaan lauantain
painopäivää: suunnittelaan malleja,
valmistetaan seulat ja tutustutaan eri
tekniikoihin. Lauantaina painetaan,
sään salliessa, vaikka pihamaalla!
Tarvikeluettelo kotisivulta tai toimistosta.
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1104250 Huovutetaan kankaita
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–18.00
la–su 9.00–15.45
5.–21.2.
Seija Paavola
Kurssimaksu 28 €
Huovutetaan upeita ja uniikkeja kankaita. Kankaasta voit valmistaa vaatteen, tyynynpäällisen verhot, laukun
tai pussukan. Käytetään suomenlampaan- ja/tai merinovillaa. Lisänä
erilaisia huopuvia lankoja ja kuituja.
Pohjakankaana valkoista tai värjättyä
sideharsoa, villapalttinaa tai neulahuopaa. Kurssi sopii vasta-alkajille ja
aiemmin huovuttaneille. Kokoontuu
pe 5.2. ja la-su 20.-21.2. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

VÄRJÄYS, KETJU- JA HOPEAKORUT

1104257 Kasvivärjäys
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00–19.30
la-su 10.00–15.00
21.5. ja 5.–6.6.
ohjaustoiminnan artenomi
Mia Heikkilä
Kurssimaksu 24 €
Värjätään villalankoja luonnosta saatavilla väreillä ja vähän ruokakaappien
antimillakin. Ensimmäisellä kerralla pe
21.5. saat perustietoa kurssia varten.
Sinistä indigolla, punaista krapilla,
ruskeaa ja vihreää sipulinkuorilla yms.
Ihastu luonnonvärien yhteensointuvuuteen ja värikirjoon. Tuo mukanasi
pieniä villavyyhtejä, astioita/pusseja
lankojen kuljetukseen, isoja kattiloita
ja suojahanskat. Opistolla ja ohjaajalla on myös tarvikkeita. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.
Teaching also in English.

LASTEN JA
NUORTEN KÄSITYÖ
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
Kässää ja kuvista
6 – 8-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00-18.30
11.1.-29.3.
Kässää ja kuvista
9 – 12-vuotiaille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00-16.45
11.1.-29.3.
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KETJU- JA
HOPEAKORUT
1104303 Ketjukorupunonta B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la–su 10.00–15.45
30.–31.1.
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. Työvälinemaksu 3 €.
1104308 Lenkkejä ja helmiä,
ketjukorupaja B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la–su 10.00–15.45
27.–28.3.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 24 €
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 €.

1104326 Hopealusikasta koru D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la–su 10.00–15.45
20.–21.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104332 Hopeakorukurssi,
alkeet B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la–su 10.00–16.30
13.–14.2.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
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.
1104334 Hopeakorukurssi,
alkeet C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la–su 10.00–16.30
6.–7.3.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä.
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KETJU- JA HOPEAKORUT

1104324 Hopealusikasta koru C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la–su 10.00–15.45
13.–14.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 24 €
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.

TEKNINEN TYÖ JA PUUTYÖ

TEKNINEN TYÖ
JA PUUTYÖ
Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä
tilojen ja välineiden käytön, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Opiskelijat hankkivat ja kustantavat käyttämänsä materiaalit itse. Teknisen
työn ja puutyökursseilla opastetaan
koneiden turvallista käyttöä. Kursseille osallistuva sitoutuu noudattamaan
opetuksesta ja turvallisuudesta vastaavan opettajan antamia ohjeita.
1104353 Pienpuutyö 2
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
to 17.00–19.30
14.1.–8.4.
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.
1104369 Veneen puuosien
kunnostus
WinNova, Satamakatu 19
to 17.00–20.15
21.1.–8.4.
artesaani, puuveneveistäjä
Marko Kokko
Kurssimaksu 36 €
Tervetuloa valmistautumaan tulevaan veneilykauteen kunnostamalla
tai korjaamalla veneesi pienehköjä
puuosia. Mahdollista myös toteuttaa
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pienimuotoisia veneen sisustusosia.
Käytettävissä on monipuolisesti erilaisia puuntyöstökoneita. Kurssille ovat
tervetulleita kaikki veneistä ja puuntyöstöstä innostuneet. Opiskelijat
hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa
materiaalit.
1104374 Lasertyöstö
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 17.30–19.00
la–su 9.00-14.00
27.1.–7.2.
KM, teknisen työn opettaja
Joonas Mäkinen
Kurssimaksu 24 €
Ensimmäisellä kerralla käydään läpi
laserleikkauksen perusteet ja aloitetaan kurssityön suunnittelu. Viikonloppuna toteutetaan suunniteltu projekti. Laserleikkurilla on mahdollista
leikata ja kaivertaa erilaisia materiaaleja kuten puuta, vaneria, muovia
(esim. akryyli). Myös jotkin pehmeät
materiaalit, kuten fleece ja nahka ovat
työstettävissä. Kurssin aikana on käytettävissä myös muita työstökoneita
ja -laitteita. Opiskelijat hankkivat materiaalit itse. Lasertyöstöaseman suurin työstöala on 600 mm x 400 mm.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104358 Soitinrakennus
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 18.00–20.30
13.1.–7.4.

1104394 Verhoilu: Perinteinen ja
teollinen huonekaluverhoilu C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma–to 10.00–16.00
22.–25.2.
AMK verhoilijamestari
Hannele Männistö
Kurssimaksu 34 €
Perinteisten ja teollisten 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. Käydään läpi
perusasioita verhoilusta. Ota verhoilutyösi mukaan heti ensimmäisenä
kurssipäivänä. Materiaalitarpeista
voit kysyä opettajalta.
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1104388 Huonekalujen entisöinti
ja vanhat maalaustekniikat
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 17.30–20.30
12.1.–6.4.

TAITOKURSSIT
1104450 Kahvipussin
uusiokäyttöä C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 10.00–14.00
24.1.–11.4.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Kierrätystä parhaimmillaan. Valmistetaan kahvipusseista erilaisia kasseja,
koreja, koruja, kortteja, lampunvarjostimia, sateenvarjotelineitä ym. Ensimmäisellä kerralla tarvitset pestyjä ja
kuivattuja molemmista päistä avattuja
kahvipusseja. Kokoontuu 24.1., 14.3.,
28.3. ja 11.4. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104451 Kahvipussin
uusiokäyttöä D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 15.00–19.00
24.1.–11.4.
Seija Saarinen
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä.
1104426 Himmeli
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 18.00–21.00
la–su 9.00–15.45
9.–11.4.
himmelisti Eija Koski
Kurssimaksu 55 €
Materiaaliksi voit valita joko luomurukiinoljen tai valkoisen paperipillin.
Opettajalta voit materiaalien lisäksi
ostaa neulan ja langan. Viikonlopun
tarvikehinta noin 20 €. Syksyltä siirretty kurssi.
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VERHOILU JA
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YKI – YLEISET KIELITUTKINNOT

Perustason testi soveltuu taitotasoasteikon tasoille 1–2. Se sopii kielenoppimisen alkuvaiheessa oleville
aikuisille, esimerkiksi perus-, kansatai oppikoulun oppimäärän suorittaneille. Tutkintomaksu 100 €.

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

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

Kevät
Ilmoittautuminen 1.–28.2.
13.3. englanti, italia
(perus- ja keskitaso)
27.3. suomi
(perus- ja keskitaso)
10.4. ranska, ruotsi
(perus- ja keskitaso

Ylimmän tason testiä ei ole mahdollista suorittaa Raumalla.

Ilmoittautuminen 19.–30.4.
22.5. suomi (keskitaso)

Kaikissa testeissä on neljä osakoetta.
Tutkintotodistukseen tulee kielitaidon
yleistasoarvio numeroina ja sen lisäksi tasoarviot kaikista kielitaidon osaalueista. Kielitaitoa kuvataan myös
sanallisesti. Lisätietoa saa Opetushallituksen internet-sivuilta osoitteesta https://www.oph.fi/yleiset-kielitutkinnot-yki

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 (on Opetushallituksen
internet-sivuilla) ja arvioi sanallisten
kuvausten avulla, millä tasolla hänen
kielitaitonsa on.

Kielikurssien tasokuvaukset
ovat koko lukuvuoden oppaassa.
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SUOMI
LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON
KOULUTUS
Kevään 2021 luku- ja kirjoitustaidon kurssi. Opiskellaan suomen
kielen kirjaimia ja äänteitä. Lisäksi
opetellaan sanastoa, numeroita ja
helppoja arkielämän sanontoja.
Tarkemmat tiedot: Pauliina Ukkonen
puh. 044 793 4437.

SUOMI

Katso sivulta 22 kurssi
Tukiviittomia ja viittomakielen
alkeet 2
3202011 Monikielisille: Puhumme
suomalaisesta kulttuurista @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45–20.15
21.1.–8.4.
FM, Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Tarkoitettu sinulle, joka haluat puhua suomeksi esimerkiksi kirjoista,
elokuvista ja musiikista. Mietimme
ensimmäisellä kerralla yhdessä, mitä
kurssilla käsittelemme. Luemme esimerkiksi yhdessä tekstejä ja mietimme, mitä teksti tarkoittaa. Kurssin
tavoite on antaa rohkeutta jutella suomeksi. Älä epäröi, tule mukaan!
Kokoontumiset ovat joka toinen viikko: 21.1., 4.2., 18.2., 4.3., 18.3. ja 8.4.
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1201003 Suomea suomeksi 1C Finnish in Finnish 1C
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00–18.30
20.1.–14.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Suomen alkeiskurssilla keskitytään
sanaston, ääntämisen ja kommunikaation harjoitteluun. Aiheina ovat
mm. tervehdykset, itsestä kertominen
ja numerot. Opetuskielenä on suomi.
Oppikirjana Suomen mestari 1 (uusi
painos). Oma sanakirja on hyvä olla.
Ilmoittaudu suoraan opettajalle
kurssin alussa. Opetushallituksen
tukema, kurssimaksu alennettu. A1
You will learn pronunciation, vocabulary and basic grammar while getting
to know Finnish culture and habits.
Topics are e.g. greetings, introducing
oneself and numbers. Teaching in
Finnish. Study material Suomen mestari 1 (latest edition). You also need a
dictionary. Please enroll during the
first lessons directly to the teacher.
A1
1201011 Uskalla puhua
suomea @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
21.1.–15.4.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 10 €
Aloitamme aivan alkeista ja harjoittelemme esimerkiksi asiointia arkipäivän tilanteissa. Mukaan tarvitset
sanakirjan ja reippaan mielen. Tavoitteena on, että ensi kesänä puhut suomea jo monessa tilanteessa. Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurssin
alussa. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu. A1

1201022 Suomea suomeksi 2A Finnish in Finnish 2A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45–20.15
20.1.–14.4.
FM Anne Perttula
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. Aiheina mm. sää, perhe ja ulkonäön kuvaaminen Opetuskielenä on
suomi. Oppikirjana on Suomen mestari 1 kappaleesta 3 (oma sanakirja
on hyvä olla). Ilmoittaudu suoraan
opettajalle kurssin alussa. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu. A1
This course is a sequel to the basic
course Finnish 1. You will learn more
pronunciation, vocabulary (e.g. weather, family and describing appearance) 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. A1

1201023 Suomea suomeksi 2B Finnish in Finnish 2B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
19.1.–13.4.
FM Anne Perttula
10 €
Sisältö sama kuin edellä. A1. Course
content same as above. Please enroll during the first lessons directly
to the teacher. A1
1201032 Suomea suomeksi 3 Finnish in Finnish 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
21.1.–15.4.
FM Anne Perttula
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). Ilmoittaudu suoraan opettajalle kurssin
alussa. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu. A1-A2
This course is 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. A1-A2
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SUOMI

Let’s talk in Finnish. This course is for
total beginners. We will practice situations you may face in your everyday
life. Come with an open mind and
take a dictionary with you. Please enroll during the first lessons directly
to the teacher. A1

SUOMI

1201042 Suomea suomeksi 4 Finnish in Finnish 4
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45–20.15
21.1.–15.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa Suomea suomeksi 3 -kurssille, mutta sopii myös sinulle, joka tunnet jo suomen kielen perussanastoa
ja -rakenteita. Opit lisää ääntämistä,
sanastoa, kielioppia ja keskustelutilanteita. Aiheina mm. matkailu, tien
neuvominen ja ruoka. Kurssin opetuskieli on suomi. Oppikirjana on
Suomen mestari 1 kappaleesta 7
(oma sanakirja on hyvä olla). Opetushalllituksen tukema, kurssimaksu
alennettu. A1-A2.
You will learn more pronunciation,
vocabulary and basic grammar while
getting to know Finnish culture and
habits. Topics are eg. travelling, food
and giving directions. Teaching in Finnish. Study material Suomen mestari
1 from chapter 7. You also need a dictionary. A1-A2
1201052 Suomen alkeiden kertaus
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma ja to 18.00–19.30
19.4.–31.5.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Tule kertaamaan Suomen mestari 1 -kirja kevään intensiivikurssille!
Kurssilla käydään läpi keskeisimmät
kielioppiasiat ja opiskellaan myös
sanastoa. Kurssin jälkeen voit jatkaa
syksyllä Suomen jatkokurssilla. Kokoonnumme kaksi kertaa viikossa,
maanantaisin ja torstaisin. A1
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We will revise the course book Suomen mestari 1 during this intensive
course. Sessions twice a week (on
Mondays and Thursdays). After that,
it will be easier to join Suomen jatkokurssi in September. A1
1201066 Suomen jatkokurssi 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45–20.15
19.1.–13.4.
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 kpl:sta
5. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu. A2.2
1201081 Harjoittele suomen
yki-keskitason testiä varten @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
19.1.–13.4.
FM Pauliina Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Oletko suunnitellut yleisen keskitason
suomen testin suorittamista? Tule
mukaan harjoittelemaan testiä varten.
Käymme yhdessä läpi testin eri osaalueita, ja teemme niihin tarvittavia
harjoituksia. B1

ENGLANTI

1202121 Kertaa ja kohenna
ruotsia
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.30–18.00
18.1.–29.3.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 27 €
Kurssilla kerrataan ruotsin kielen
rakenteita, kohennetaan keskustelutaitoja ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssi sopii aikaisemmin ruotsia
opiskelleille tai perustiedot omaaville.
Opettajan materiaali. B1

1203003 Englannin startti 1A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00–18.30
13.1.–7.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 27 €
Jatkoa syksyllä alkaneelle, rauhallisesti etenevälle alkeiskurssille.
Tavoitteena on oppia selviytymään
englanniksi arkielämän tilanteissa,
kertomaan itsestään ja lähipiiristään.
Opitaan ääntämisen perusteet ja keskeistä sanastoa. Oppikirjana Everyday English Starter kpl:sta 4. A1
1203012 Englanti, perus 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45–20.15
20.1.–14.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 27 €
Sopii englannin kieleen tutustuneilS
lle ja alkeiden kertausta haluaville.
Pääpaino on suullisen kielitaidon keP
hittämisessä. Mukaansatempaavat
h
keskusteluharjoitukset kannustavat
k
opiskelijaa käyttämään kieltä roho
keasti. Oppikirjana Everyday English
ke
1 alusta. Teaching in Finnish. A1-A2
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RUOTSI, ENGLANTI

RUOTSI

ENGLANTI

1203055 Englannin kevätkertaus
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma, ke-to 10.00–12.45
17.–20.5.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 19 €
Kutsumme sinut mukaan palauttamaan mieleen englannin kielen perusrakenteita tämän keväisen kertauskurssin aikana. Riittää, että olet
tutustunut alkeisiin parin kolmen vuoden ajan. Tahtimme on leppoisa ja
rauhallinen, opetusmateriaalin saat
opettajalta. Tervetuloa mukaan! A2
1203066 Living English @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti-to 9.30–14.00
27.–29.4.
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. A2-B1
In this 3-day, mini-intensive course we
will rehearse practical situations and
vocabulary that you need in everyday
life – whether you are travelling, moving to a new country etc. or simply
wish to activate your spoken English
in a relaxed and positive, supportive
environment. Bring your own packed
lunch. Enrolment starts 4 January
at 6 pm. A2-B1
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1203095 Stepping Stones 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
19.1.–13.4.
FM Anu Alopaeus
Kurssimaksu 27 €
Tule verryttelemään aivojasi ja erityisesti englannin suullista taitoa mukavassa seurassa. Paljon puheharjoittelua, kiinnostavia aiheita ja jonkin
verran kieliopin kertausta. Kurssi
sopii täydentävänä ja syventävänä
vähintään perustason opintojen tai
lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi.
Oppikirjana Stepping Stones 3 alusta. B1
1203099 English Idioms @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 9.15–10.45
21. ja 28.1.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 13 €
Idiomit eli sanonnat ovat värikäs,
kuvaileva ja virkistävä osa arkikieltä. Uusia idiomeja tulee jatkuvasti
kieleen: it’s a piece of cake, it’s raining cats and dogs, jne. Ovatko ne
tuttuja? Kurssin aikana opimme yleisimmin käytettyjä sanontoja ja miten
niitä käytetään. Ja keksimme vaikka
omia! B1-B2

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1203061 Englanti, jatko 1
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 9.30–11.00
11.1.–12.4.
1203071 Englanti, jatko 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30–19.00
11.1.–29.3.
1203085 Jutellaan englanniksi 2 Catching Up 2 @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 14.30–16.00
12.1.–6.4.
1203091 Refresh Your English
with Beverley @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.20–19.50
11.1.–29.3.
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ENGLANTI

1203103 English Conversation
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
19.1.–6.4.
B.A. Nicholas Capri
Course fee 27 €
A casual environment to practice conversation skills and discuss topics of
interest. Advanced-level discussion
group to help improve vocabulary
and fluency. C1 Enrolment starts 4
January at 6 pm.

SAKSA
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.

SAKSA, RANSKA

1204021 Saksa 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30–19.00
13.1.–7.4.
1204071 Saksan puhe- ja
tekstikurssi @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
to 13.15–14.45
14.1.–8.4.

RANSKA
Katso sivulta 26 kurssi
Opi kieltä laulamalla: ranska
1205001 Ranskan alkeita
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 11.45–13.15
20.1.–7.4.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 27 €
Helppoa ranskaa aivan aloittelijoille.
Tutustumme mm. ääntämisen perusteisiin ja tervehdyksiin sekä aakkosiin
ja numeroihin - ranskalaisia lauluja
unohtamatta. A1

1204101 Deutsch macht Spass! @
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ma 18.00–19.30
11.1.–29.3.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1205012 Ranska 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.40–18.10
18.1.–29.3.

VENÄJÄ
Katso sivulta 26 kurssi
Opi kieltä laulamalla: venäjä
1206000 Venäjää ihan nollasta @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 15.30–16.30
18.1.–29.3.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Tervetuloa uudelle venäjän kielen
kurssille. Kurssin aikana tutustumme
aakkosiin, harjoittelemme ääntämistä
ja opimme käytännön perusasioita ja
lyhyitä lauseita. Kurssin jälkeen osaat
esitellä itsesi, kysyä kuulumisia, tehdä ostoksia ja ymmärtää hieman puhekieltä. Kurssimateriaalista päätetään yhdessä kurssin alussa. A1
Alla syksyllä alkanut kurssi,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1206031 Venäjä 3 @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ti 16.30–18.00
12.1.–6.4.
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1205121 La cerise sur le gâteau
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00–18.30
18.1.–29.3.
Oksana Pasquier
Kurssimaksu 27 €
Avez-vous une passion ou un passetemps que vous adorez partager?
Voulez-vous rencontrer les gens qui
aiment la langue française autant que
vous? Alors, ce club est pour vous.
Une belle chanson, un bon film, un
livre ou un jeu - tout est bon pour
commencer la nouvelle année d’un
bon pas. Réservez-vous du temps
pour ça et faites-vous plaisir. B2

ESPANJA

ESPANJA
1207032 Espanja 3
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
19.1.–13.4.
FM Lehto Lenita
Kurssimaksu 27 €
Jatkoa viimekeväiselle 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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1207102 Activa tu español con
Elena @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00–19.30
20.1.–7.4.
Elena Hernández
Kurssimaksu 27 €
¿Quieres hablar en español? Este
curso está dirigido principalmente a
todas aquellas personas que quieren mejorar su dominio del español
debatiendo en clase a cerca de los
aspectos más relevantes de la cultura y sociedad hispanohablantes. Su
maestra Elena viene de México. B1B2
Edistyneemmän tason keskustelupainotteinen kurssi syntyperäisen opettajan johdolla. Sopii noin 3-5 vuotta
opistossa espanjaa lukeneille. B1-B2

1207002 Espanja 1B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45–20.15
14.1.–15.4.
FM Lenita Lehto
1207021 Espanja 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
14.1.–15.4.
1207051 Espanja 5
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 16.45–18.15
11.1.–29.3.
1207071 Avanzamos
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.30–20.00
11.1.–29.3.

ITALIA
Katso sivulta 19 luentosarja
Lähdetään Roomaan
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1208001 Italia 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45–20.15
12.1.–6.4.
1208021 Italia 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
12.1.–6.4.
1208031 Italia 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30–19.00
11.1.–5.4.
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Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.

MUUT KIELET

MUUT KIELET
1298141 Eväitä Kreikan lomalle
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma, ke, to 17.30–20.00
19.4., 21.4. ja 22.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 19 €
Onko loma Kreikkaan tiedossa vai
oletko muuten kiinnostunut kreikan
kielestä? Tule mukaan tutustumaan
kreikan aakkosiin, lausumiseen ja
muihin kielen perusasioihin. Tämän
keväisen intensiivikurssin jälkeen
osaat lukea kylttejä, tervehtiä, kommentoida säätä ja kertoa perustiedot
itsestäsi. Opettajan monistemateriaali. A1-A2
1298142 Kreikan aakkoset Α - Ω
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45–20.15
19.1.–30.3.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 27 €
Kreikan kiehtovaan kieleen tutustuminen on hyvä aloittaa sen aakkosista.
Tällä kurssillamme opit lukemaan ja
ääntämään kreikankielisiä kirjaimia.
Teemme lukuharjoituksia helpoilla
arkisilla sanoilla ja pienillä peruslauseilla, jotka antavat käsityksen kielen
rakenteesta. Opettajan materiaali. A1
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1298151 Japanin kieltä ja
kulttuuria
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.30–19.00
21.1.–15.4.
Hanae Mikkola
Kurssimaksu 27 €
Konnichiwa! Tutustumme japanin kieleen ja kulttuuriin Michi - tie japanin
kieleen -kirjan avulla. Käymme läpi
mm. peruskielioppia, arkipäivän fraaseja sekä kirjoitusjärjestelmää. Opetus japaniksi ja apukielenä suomi.
Kurssi on tarkoitettu vasta-alkajille.
A1
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
1298122 Viron jatkokurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.40–19.10
13.1.–7.4.
1298123 Viron keskustelu @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 16.00–17.30
13.1.–7.4.

3401003 Digikurssi kuulovammaisille ja kuulokojetta käyttäville
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ke 13.00–15.00
13.1.–17.2.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Tutustumme mm. tietokoneen (PC/
Windows 10) ja sovellusten (esim.
tekstinkäsittely) peruskäyttöön sekä
osallistujien mielenkiinnon mukaan
internetin ja sen palveluiden käyttöön.
Osallistujat voivat vaikuttaa sisältöihin
ja etenemistahtiin. Tilassa on induktiosilmukka ja opetusta kirjoitustulkataan. Digiohjaushankkeen toimintaa,
ei kurssimaksua.
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3401004 Vertaisohjaajien koulutus
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 9.00–12.15
14.1.–18.2.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kiinnostaako sinua digitalisaatio,
älylaitteet ja vapaaehtoistyö? Mikäli
tunnistat itseni näistä, tule mukaan
digivertaisohjaajakurssille. Tutustutaan mm. erilaisiin älylaitteisiin ja
niiden suosituimpiin sovelluksiin,
sosiaalisen median palveluihin, kuvien siirtoon, pilvitallennustiloihin ja
sähköiseen tunnistautumiseen sekä
digietäohjaukseen. Yhtenä aiheena
käsitellään myös vertaisohjaajana toimimista sekä lähi- että etätilanteissa.
Koulutuksen jälkeen voit tulla mukaan
digiohjaajien joukkoon ja toimia digivertaisohjaajana ohjauspisteissämme. Kurssille tullessa vaatimuksena
on laitteiden arkikäytön osaaminen,
oppimisen halu ja innostus auttaa
muita oppimaan. Digiohjaushankkeen toimintaa, ei kurssimaksua.

DIGIKURSSIT

3401009 Digikahvila
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 12.30–14.30
14.1.–25.3.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kiinnostaako sinua digitalisaatio ja
erilaiset digitaaliset laitteet, palvelut
ja sovellukset? Tule mukaan keskustelemaan muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa päivän polttavimmista
asioista liittyen digitalisaatioon. Jokaisella kerralla on erillinen digiin ja
tietotekniikkaan liittyvä aihe ja pieni
alustus aiheesta, jonka jälkeen vapaata keskustelua, kenties pientä
väittelyä ja tietenkin kahvia. Aloituskerralla käydään läpi digisanastoa ja
saat mukaasi ”sanakirjan” sekä lisäksi sinulla on mahdollisuus vaikuttaa
seuraavien kertojen aiheisiin. Vapaa
pääsy, kahvimaksu 1 € maksetaan
käteisellä. Digiohjaus-hankkeen toimintaa, ei kurssimaksua.

IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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Etäopiskelu Zoomin kautta
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Mitä toimin, jos kurssi opetus siirtyy
verkkoon? Tule tutustumaan Zoomiin etäopiskelun välineenä, saat
opastusta sen käyttöönotossa ja
peruskäytössä. Ota mukaan älylaitteesi (kannettava tietokone, puhelin,
tabletti) sekä mikrofonilliset korvakuulokkeet, jos on. Digiohjaus-hankkeen
toimintaa, ei kurssimaksua.
3401012
ma 18.1. klo 17.00–17.45
3401013
ma 18.1 klo 18.00–18.45
3401015
ke 20.1 klo 10.00–10.45
3401016
ke 20.1. klo 11.00–11.45

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
pe 10.00–12.15
opettajana tietotekniikan AmO
Leena Väinölä
Vapaa pääsy
Opiston digiohjaushankkeen puitteissa järjestetään tietoiskuja digiin
liittyvistä aiheista. Jokaisen tietoiskun alussa on alustus, jonka jälkeen
kokeillaan itse sovellusten toimintaa
opettajan avustuksella ja keskustellaan aiheesta. Jokaisella osallistujalla tulee olla mukana oma älylaite
– puhelin, tabletti, tietokone tai vaikka kaikki. Digiohjaushankkeen toimintaa, ei kurssimaksua eikä ennakkoilmoittautumista.
3401045 Googletili
15.1.
Tutustumme Googletilin monipuolisiin ilmaisiin toimintoihin kuten Gmail
ja Drive sekä monet muut sovellukset
ja miten voimme hyödyntää niitä älylaitteella tai tietokoneella.
3401047 Google Docs - Ilmaisen
tekstinkäsittelyohjelman
peruskäyttö
29.1.
Google tarjoaa käyttäjilleen ilmaisen
ja monipuolisen Docs-tekstinkäsittelyohjelman pilvipalveluna. Tutustumme sen perusteisiin ja käyttömahdollisuuksiin.

3401051 Blogin luominen ja
kirjoittaminen
5.3.
Oletko haaveillut esimerkiksi päiväkirjan kirjoittamisesta kuvien kera verkkoon? Ilmaisen Bloggerin avulla luot
helposti pohjan tälle ja päätät, ketkä
voivat nähdä julkaisusi.
3401053 Kuvien muokkaus
kännykällä tai tabletilla
19.3.
Tutustumme, miten kuvia voi muokata
ja rajata helposti kännykällä tai tabletilla käyttäen ilmaista ja monipuolista
Snapseed-sovellusta.
3401055 Facebook
9.4.
Tutustumme Facebookin yleisimpiin
toimintoihin, kuten tilin luominen, päivityksien tekeminen, ryhmät ja yksityisyysasetukset sekä tilin poistaminen.
3401057 Instagram - kuvat ja
videot jakoon
23.4.
Instagram on suosittu jakopalvelu ja
sosiaalinen verkosto, jonne käyttäjät
voivat jakaa kuviaan ja videoitaan.
Tutustumme tilin luomiseen ja käyttöön.
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3401049 Internetin käyttö
turvallisesti
12.2.
Tutustumme Internetin toimintaan,
käyttöön, tietoturva-asioihin ja yleensä verkossa toimiseen mahdollisimman turvallisesti. Käymme läpi myös
siellä usein käytettyjä termejä ja niiden merkitystä.

DIGIOHJAUSHANKKEEN TIETOISKUT, DIGIOHJAUSTILAISUUDET

3401134 Ylen digitreenit tutuiksi
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ma 13.30–15.30
11.1.
Tutustutaan Ylen digitreeneihin ja
keskustellaan osallistujia kiinnostavista digiaiheista.
3401131 Ylen digitreenit tutuiksi
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
18.1.
Tutustutaan Ylen digitreeneihin ja
keskustellaan osallistujia kiinnostavista digiaiheista.

DIGIOHJAUSTILAISUUDET
KIRJASTOISSA
Pulmia tietokoneen kanssa? Kysymyksiä kännykästä? Tabletin toiminnasta? Sähköinen asiointi? Sovellusten asentaminen? Salasana
hukassa? Tilin luominen? Atk-vertaisohjaajat auttavat sinua, vastaavat kysymyksiisi ja ratkovat pulmia
kanssasi. Ota mukaasi oma laitteesi,
jos mahdollista. Ohjausta järjestää
Rauman kansalaisopisto Digiohjaushankkeen avulla. Vapaa pääsy.
Pääkirjastossa
Alfredinkatu 1
ma 10.00–12.00
to 15.00–17.00
11.1.–10.6.
Lapin lähikirjastossa
Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
Kokoontuu 25.1., 8.2. ja 1.3.
Kodisjoen terveysasemalla
Silontie 5 A
ma 13.30–15.30
1.2., 15.2. ja 8.3
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Katso sivu 17 kurssi
Hyvän mielen ruokaa luonnosta
8102042 Eipäs parjata perunaa
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 16.2. klo 17.30-20.00
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
Peruna on edullista lähiruokaa ja sen
lisäksi erittäin monipuolinen raakaaine. Kurssilla käytämme perunaa
lisäkkeiden, salaattien ja leivonnaisten (myös makeiden) valmistukseen.
Huomioidaan myös erityisruokavaliot,
ilmoita ne etukäteen toimistoon. Materiaalimaksu noin 8 € maksetaan opettajalle. Ota mukaan esiliina, sisäkengät ja rasia kotiin vietäville maistiaisille.
8102046 Ainako samaa salaattia?
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 2.3. klo 17.30-20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 13 €
Salaattien maailma on lähes rajaton,
Kurssilla valmistetaan niin arkiruokapöytään kuin myös kevään juhlapöytiin sopivia salaatteja. Teemme
lisäkesalaattien lisäksi ruokaisia hyvin pääruuaksikin sopivia salaatteja.
Salaatit ovat myös hyviä hävikkiruuan käyttökohteita. Huomioidaan myös
erityisruokavaliot, ilmoita ne etukäteen toimistoon. Materiaalimaksu
noin 8 euroa maksetaan opettajalle.
Ota mukaan esiliina, sisäkengät ja rasia kotiin vietäville maistiaisille.

8102058 Enemmän kahvista
Café Sali, Kuninkaankatu 22
ti 23.3. klo 17.30-21.00
kahviammattilaiset Iida Lampi ja
Linda Sallmén
Kurssimaksu 18 €
Tutustutaan kahvin maailmaan alkuperästä tuotantoon. Haistellaan, maistellaan ja arvioidaan eri suodatinkahveja. Valmistetaan espresso-pohjaisia
juomia kahvilaympäristössä.
8102088 Viinikurssi:
Loiren perinteikäs laakso
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 8.4. klo 18.00-19.30
ravintolapäällikkö Jari Ukkonen
Kurssimaksu 15 €
Kuohuvaa, valkoviinejä ja punaista
perinteiseltä Loiren alueelta Ranskasta, joka tunnetaan myös Sauvignon Blanc -rypäleen kotina. Maistelumaksu 20 € maksetaan opettajalle,
kurssimaksu laskutetaan.
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8102052 Tee – muutakin kuin
juoma
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ma 15.3. klo 17.30-20.00
BBA Marko Mikkola
Kurssimaksu 13 €
Tutustutaan teetä Kiinassa ja Japanissa opiskelleen opettajan johdolla Aasian rikkaaseen ja vuosisatoja
vanhaan teekulttuuriin. Rauhoitutaan
maistellen erilaisia teelaatuja pikkupurtavan kanssa sekä keskustellaan
teestä ja muusta. Keväällä aloitetaan
Japanista ja syksyn kurssilla jatketaan teen alkulähteille Kiinaan. Ota
mukaan sisäkengät.

LIIKUNTA JA
TERVEYS

LIIKUNTA JA TERVEYS

Katso sivulta 21 kurssi
Tiibetiläinen äänimaljarentoutus B
ja sivulta 22 kurssi
Ohjattu rentoutuminen
3203037 Pieniä päätöksiä - suuria
vaikutuksia hyvinvointiin
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 10.00–14.30
30.–31.1.
painonhallintaohjaaja Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 19 €
Sopii sinulle, joka haluat oppia tiedostamaan omia ravinto-, liikunta- ja
terveystottumuksia ja niiden kautta
muuttamaan omia elintapoja kohti
parempaa, kevyempää ja kokonaisvaltaisempaa kehon hyvinvointia.
Käymme läpi mm. painonhallintaan,
liikkumiseen ja mielen hyvinvointiin
liittyviä asioita. Kurssiin liittyy harjoituksia, rentoutusta, kevyitä liikunnan
harjoitteita, parityöskentelyä ym.
Materiaalina on mm. Sydän- ja Diabetesliiton painonhallintaohjelmaan liittyviä monisteita. Ota mukaan eväät,
jumppamatto, muistiinpanovälineet ja
paljon hyvää mieltä!
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8301004 Liiku ja palaudu - löydä
tasapaino @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–19.15
1.2.–1.3.
KTM, FAF Personal trainer ja FISAF
kuntosaliohjaaja Pauliina Välimaa
Kurssimaksu 13 €
Tarkoitettu jokaiselle kuntoliikkujalle.
Käydään läpi liikunnan harjoitusvaikutuksia, liikunnan eri osa-alueita
sekä motivoidaan ja kannustetaan
liikkumaan oikein. Kurssin toinen tärkeä osa-alue on palautuminen. Mistä
tietää, milloin on harjoitellut liikaa?
Mikä on riittävä aika palautumiselle kovatehoisen liikuntasuorituksen
jälkeen? Käsitellään myös stressin
ja univaikeuksien vaikutusta palautumiseen. Kokoontumiset 1.2., 15.2.
ja 1.3.
Katso sivu 28 kurssi
Lasten musiikkiliikuntakerho
5–7-vuotiaille

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
8301003 Aamujumppa
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
ma 9.00–10.00
11.1.–12.4.
8301005 Kehon rakennus 60+
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
ma 11.00–12.00
11.1.–12.4.

8301010 Kuntoliikunta A
Vasaraisten koulu, sali,
Nihattulantie 487
ma 18.00–19.00
11.1.–12.4.
8301012 Aamukimppajumppa
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
ti 8.00–9.00
12.1.–6.4.
8301014 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30–19.30
12.1.–6.4.
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8301008 Naisten kuntojumppa B
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma 20.00–21.00
11.1.–12.4.

8301016 Eläkeläisten
kuntoliikunta A
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00–16.00
13.1.–14.4.

KUNTOLIIKUNTA

8301017 Eläkeläisten
kuntoliikunta B
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00–17.00
13.1.–14.4.
8301019 Naisten kuntojumppa C
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,
Nummenvahe 5
ke 17.15–18.15
13.1.–7.4.
8301020 Naisten kuntojumppa D
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,
Nummenvahe 5
ke 18.30–19.30
13.1.–7.4.
8301026 TansSARIt A
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.00–18.00
14.1.–15.4.
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8301027 TansSARIt B
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 18.15–19.15
14.1.–15.4.
8301028 Miesten jumppa
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 19.00–20.00
13.1.–14.4.
8301033 Ukkojumppa B
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari), Lännentie 1
to 11.00–12.00
14.1.–8.4.
8301034 Ukkojumppa C
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari), Lännentie 1
to 12.00–13.00
14.1.–8.4.

8301042 Geokätköilykurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke ja to 17.15–19.00
3.–18.3.
toimittaja Anna Riutta-Salo
Kurssimaksu 24 €
Tutustutaan geokätköilyn perusasioihin ja opitaan uutta harrastuksen helpottamiseksi. Perehdytään
geocaching.com ja geocache.fi -sivustoihin sekä muihin kätköilyä helpottaviin työkaluihin. Opetellaan kätköilyä myös matkapuhelimen avulla
ja yleisimpien geokätköilysovellusten
(Geocaching, c:geo, Adventure Lab)
käyttöä Android-älypuhelimilla. Käsittelyssä mm. hakutoiminnot, listojen
tekeminen, kartan käyttö ja kätköjen
kirjaaminen järjestelmään. Kurssi sopii aloittelijoille ja jo hieman kätköilyä
harrastaneille. Kokoontumiset ke ja
to.
8301044 Green card -kurssi
Golfkentän klubitalo,
Ala-Pomppustentie 20
la-su 10.00–14.30
24.–25.4.
golf professional Juha-Matti Vuorinen
Kurssimaksu 24 €
Opetellaan erilaisia golflyöntejä ja
golfpeliä sääntöineen. Kurssin jälkeen voit jatkaa pelaamista itsenäisesti. Omia välineitä ei tarvita.

8301071 Varhaisaamun asahi B
Ankkuri, alasali, Nortamonkatu 5
ke 8.00–9.00
13.1.–7.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Herätä kehosi aamulla lempeästi.
Asahi on 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 tai istuen. Hidas
tunti!
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8301061 Shindo ja venyttely B
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ma 17.45–18.45
11.1.–12.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Japanilainen meridiaanivenyttely
on hyvin rauhallista ja rentouttavaa.
Shindo perustuu kuuteen erilaiseen
asentoon, jotka suoritetaan tietoisesti, omaa kehoa kunnioittaen ja kiireettömästi. Tule kokemaan, miten keho
ja mieli elpyvät liikesarjojen vaikutuksesta. Ota mukaan alusta, villasukat,
ohut peitto ja tyyny. Hidas tunti!

ERIKOISLIIKUNNAT

8301074 Ilta-Asahi B
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 18.30–19.30
13.1.–7.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 24 €
Rauhoita kehosi ja mielesi illan Asahiharjoituksessa. Pehmeät ja hitaat
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 tai
istuen. Hidas tunti!
Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
8301055 Selkäryhmä
WinNova, Terveydenhuoltooppilaitos, Steniuksenkatu 8
ma 14.00–15.00
11.1.–12.4.
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8301057 Selkäjumppa A
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ma 17.00–18.00
11.1.–12.4.
8301058 Selkäjumppa B
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ma 18.00–19.00
11.1.–12.4.
8301077 Kourujärven tuolivoimala
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 A
ke 15.00–16.00
13.1.–7.4.
8301080 KKI-jumppa naisille ja
miehille A
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali,
Pohjoiskehäntie 14
ke 18.30–19.30
13.1.–7.4.
8301081 KKI-jumppa naisille ja
miehille B
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 1
ke 17.00–18.00
13.1.–7.4.

8301105 Tuolijooga C
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 16.15–17.15
12.1.–6.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
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.
8301107 TuoIijoogaa arjen
hyvinvoinnin tueksi B
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 17.30–18.30
13.1.–7.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 24 €
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.

8301116 Yinjooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
su 9.45–11.00
17.1.–18.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
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. Ei kokoonnu 7.3.
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8301113 Kehon herätys hathajoogan alkeet B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 8.45–10.00
15.1.–16.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Tule herättämään keho pehmeästi
ja turvallisesti uuteen päivään. Sopii henkilöille, joilla on lieviä tuki- ja
liikuntaelinongelmia. Ota mukaan
alusta, villasukat ja huopa/pyyheliina.
Hidas tunti!

JOOGA

8301127 Hathajooga,
alkeisjatko E
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 17.30–18.45
12.1.–6.4.
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.
8301132 Flowjooga B
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 17.15–18.15
14.1.–15.4.
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
sekä on parhaimmillaan liikemeditaatiota.
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8301142 Dynaaminen
hathajooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
ke 18.45–20.00
13.1.–7.4.
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.
8301146 Dynaaminen
hathajooga D
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
to 18.30–19.45
14.1.–15.4.
jooganopettaja Kristiina Juuruskorpi
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä.
8301147 Dynaaminen
hathajooga E @
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
su 11.00–12.15
17.1.–18.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Sama sisältö kuin edellä.
Ei kokoonnu 7.3.

8301154 Astangajoogan
alkeet E @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 11.00–12.30
19.1.–13.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
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.
8301159 Astangajoogan workshop
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 5
la–su 10.00–16.00
6.–7.3.
Georgi Nikolov ja Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 19 €
Asta anga tarkoittaa kahdeksaa haaraa, joista muodostuu astangajoogan
filosofinen perusta. Patañjalin joogasuutran mukaan joogan harjoittajan

on mahdollista vapautua mielen ja
kehon esteistä noudattamalla näitä
kahdeksaa haaraa. Kun astaangajooga-asentoihin yhdistetään tietoinen
hengitys, katseen kohdistaminen ja
mielen keskittäminen, harjoitus paitsi
kehittää hyvää kehonhallintaa myös
parantaa aistien hallintaa ja laajentaa
tietoisuutta omasta itsestä. Mukaan
oma matto ja joustava asu.
la 6.3.
10.00-12.00
Ohjattu ensimmäinen asentosarja eli
yoga chikitsa (joogahoito). Mennään
koko sarjan läpi perinteisessä rytmissä
14.00-15.30
Opi leijumaan
Opetellaan astangajoogan selkäranka eli Suryanamaskara (aurinkotervehdys), vinyasa-hyppytekniikat ja
vinyasan järjestys ensimmäisessä
sarjassa. Lähdetään ihan alusta. Paljon vinkkejä, miten harjoittelussa voi
saavuttaa useammin flow-tilan.
15.30-16.00
Tiibetiläinen syvärentoutus &
Gong äänikylpy
Tiibetiläisten äänimaljojen lempeät
äänivärähtelyt ja gongin syvälle menevä värähtely vievät sinut juuri niin
syvälle rentoutumisen tilaan kuin itse
haluat. Syvään rentoutumiseen johdattavat äänimaljat, rav vast ja gong.
Nämä antavat yhdessä ja erikseen
mahtavan kokemuksen erilaisista äänimaailmoista, sinun tehtäväksi jää
ainoastaan aistia, nauttia ja hengittää.
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8301152 Astangajoogan
alkeet D @
Uimahalli, Hankkarintie 8
to 19.00–20.30
14.1.–15.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 27 €
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.

JOOGA

su 7.3.
10.00-12.00
Harjoittelua omaan tahtiin
Mysore-harjoitus on perinteinen tapa
harjoitella astangajoogaa. Siinä asanat tehdään oman hengityksen tahtiin ja opettaja opastaa ja avustaa
tarpeen mukaan. Myös vasta-alkajat
osallistuvat mysore-tunneille. Sarjaa
ei tarvitse muistaa ulkoa, jokainen
saa edetä omaan tahtiin.
14.00-15.30
Istuma-asennot
Katsotaan tärkeät istuma-asennot ensimmäisessä asentosarjassa ja miten
harjoittelussa voi saavuttaa haastavat
asennot helpommin ja turvallisemmin.
15.30-16.00
Kysymys ja vastaus -osio
Kysy ohjaajalta astangajoogaan liittyviä asioita. Esimerkiksi haastavat
asennot, ruokavalio jne.

Alla syksyllä alkaneita kursseja,
voit tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, saat samalla
tietää kevään kurssimaksun.
8301109 Hathajooga, alkeet
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 9.15–10.30
11.1.–12.4.
8301118 Hathajoogaa selän
hyvinvointiin
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 17.00–18.15
12.1.–6.4.
8301120 Hathajooga, alkeisjatko A
Ankkuri, alasali, Nortamonkatu 5
ke 9.15–10.30
13.1.–7.4.
8301122 Hathajooga, alkeisjatko B
Ankkuri, alasali, Nortamonkatu 5
ke 10.45–12.15
13.1.–7.4.
8301124 Hathajooga, alkeisjatko C
Hj. Nortamon peruskoulu, monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 18.00–19.15
12.1.–6.4.
8301129 Äijäjooga
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 19.25–20.40
12.1.–6.4.
8301156 Astangajoogan
jatkoryhmä
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 18.45–20.30
12.1.–6.4.
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1105008 Itämainen
tanssituokio C @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 18.30–19.30
19.1.–13.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Opimme erilaisia liikkeitä ja tanssimme pienimuotoisia koreografioita (ei
hyppyjä). Sopii kaikenikäisille naisille, myös vasta-alkajille. Opetus suomeksi ja/tai englanniksi. Mukaan rento, mukava asu (esim. jumppa-asu),
jumppatossut (tai ole paljain jaloin),
juotavaa ja sopivan pituinen huivi lantiolle sekä iloinen ja avoin mieli.
Soft belly dance course. We will rehearse the basic steps in belly dance, and also dance some short choreographies and rhythms. 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.
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1105010 Dance Mix
Uimahalli, Hankkarintie 8
ma 13.30–14.30
18.1.–19.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 24 €
Virkistävä tanssituokio, harjoitellaan
eri tanssilajeja. Käydään läpi maailman musiikkigenret vuosikymmenittäin ja opitaan pienimuotoisia kuvioita
ja koreografioita. Sopii kaikenikäisille
ja -kokoisille naisille. Tehokkuusaste
säädellään omien voimien mukaan.
Opetus suomeksi ja/tai englanniksi.
Mukaan juotavaa, rento asu, jumppatossut sekä iloinen ja avoin mieli.
A refreshing new dance course, where we will be dancing various genres
to music through the decades.
You will learn different moves and
some short choreographies. Suitable
for ladies of all ages, sizes and shapes, the course will be varied to suit
everyone’s abilities. Teaching in Finnish and/or English. Wear comfortable keep-fit clothes and footwear, bring
something to drink – and a cheerful
and open mind!

ESITTÄVÄ TANSSI, LAVATANSSIT

1105014 Latinohips®
Uimahalli, Hankkarintie 8
la 11.15–13.15
23.1. ja 6.2.
FM Sari-Anne Aaltola
Kurssimaksu 13 €
Iloinen ja vauhdikas tanssillinen tunti, joka sopii kaikille. Latinohips®tunnilla lattarimusiikki soi taukoamatta, hiki virtaa ja poskilihakset väsyvät
naurusta. Tanssilajeina ovat mm.
salsa, cha-cha, brassi-tanssit (axé,
samba-reggae, samba), merengue,
jive, bachata ja reggaeton. Tunnilla
oppii tanssimaan ja saa liikettä lantioon, mutta tekninen hienosäätö jätetään tanssikouluille. Yhdellä tiivistunnilla opetellaan 2-3 koreografiaa.
Alussa lämmitellään ja lopuksi venytellään muutaman kappaleen verran.
Koreografia opetellaan pieninä osina
ryhmän edistymisen ehdoilla ja yhdistetään yhdeksi kokonaisuudeksi, joka
tanssitaan kahteen kertaan samaan
kappaleeseen, joko helpompana tai
haasteellisempana versiona. Mukaan
tarvitset sisäkengät, pikkupyyhkeen,
vesipullon ja iloista tanssifiilistä.
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LAVATANSSIT
8301311 Lavatanssin alkeisjatko
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ti 18.15–19.30
19.1.–30.3.
tanssitaiteilija Carita Koivula-Pukkila
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Lähtötasona lavatanssin alkeet. Opetellaan bluesin perusaskeleet sekä lisää kuvioita foksiin ja fuskuun. Lisäksi
harjoitellaan viemisen ja seuraamisen
perusteita paritanssin iloa ja yhteistä
tekemistä unohtamatta.
8301313 Parilattarit
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ti 19.30–20.45
19.1.–30.3.
tanssitaiteilija Carita Koivula-Pukkila
ja musiikkiterapeutti Pasi Alonen
Kurssimaksu 28 €
Tassilajeina kurssilla ovat cha cha,
rumba, salsa ja samba. Opetellaan
tanssien perusaskeleet ja muutama
paritanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan
oikean rytmin löytämistä ja opetellaan
viemisen ja seuraamisen perusteita
paritanssin iloa unohtamatta.

1101099 Etäyhteislaulut, kevät
Etäkurssi
ma 18.00–18.45
18.1.–12.4.
1101062 Etä-poplaulukurssi
Etäkurssi
Ma 10.00–20.00
11.1.–12.4.
1102140 Kameran edessä
esiintyminen
Etäkurssi
ke 17.30–18.15
ke 17.30–19.00
27.1.–31.3.

1103059 Rondea verkossa
Etäkurssi
ti 17.00–18.30
6.–20.4.
9991105 Leväluhdan rautakautisen vesikalmiston arvoitus
Etäluento
Rauman Lyseon lukio,
Urheilukatu 22
ti 20.4. klo 18.00–19.30

ETÄKURSSIT

ETÄKURSSIT

1103057 Merian fraktuura
verkossa
Etäkurssi
ke 18.00–19.30
13.–27.1.
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8301026 TansSARIt A
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.00–18.00
14.1.–15.4.

1101105 Sekakuoro Lapponia @
Lapin seurakuntakoti, Hiedastentie 6
to 18.00–20.00
14.1.–15.4.

8301027 TansSARIt B
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 18.15–19.15
14.1.–15.4.

1104089 Monenlaiset matot
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00–20.30
la 10.00–15.45
19.4.–31.5.

3401131 Ylen digitreenit tutuiksi
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
18.1.

1101643 Pianotuokio D @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
to 14.1.–15.4.
Vapaat soittoajat 14.05-16.00 välillä.
8301127 Hathajooga, alkeisjatko E
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 17.30–18.45
12.1.–6.4.

3401112 Digiojaustilaisuudet
Lapissa
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
25.1.–1.3.
Kokoontuu 25.1., 8.2., 1.3.
1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45–21.00
12.1.–6.4.

8301105 Tuolijooga C
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 16.15–17.15
12.1.–6.4.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
IlmoiƩautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

8301014 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ti 18.30–19.30
12.1.–6.4.
1103015 Maalaus ja piirustus
Kodisjoella @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
to 18.00-20.30
14.1.-8.4.

3401125 Digiohjaustilaisuudet
Kodisjoella
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ma 13.30–15.30
1.2.–8.3.
Kokoontuu 1.2., 15.2. ja 8.3.

KURSSIT KODISJOELLA

KURSSIT
KODISJOELLA

3401134 Ylen digitreenit tutuiksi
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ma 13.30–15.30
11.1.
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RAUMAN KUVATAIDEKOULU
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
kuvataidekoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kuvataidekoulu
Instagram: raumankuvataidekoulu
koulunjohtaja Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
Rauman kuvataidekoulussa lapset ja nuoret opiskelevat taiteen yleisen
oppimäärän perusteita. Kuvataidekoulussa mm. maalataan, piirretään,
rakennellaan, valokuvataan, tehdään animaatioita, vedostetaan
taidegrafiikkaa ja muovaillaan savesta ruukkuja ja veistoksia. Luova ajattelu
kehittyy monipuolisten taitojen ja tietojen karttuessa. Taideopetus antaa
valmiuksia myös ammattiopinnoille.
Työskentelytilat ovat Tarvonsaaren koulussa. Kuvataidekoulun 7–11-vuotiaat
oppilaat opiskelevat peruskursseilla ja 12–18-vuotiaat työpajoissa.
Esikouluikäisille, 6-vuotiaille, järjestetään Leikkien kuvataiteeseen -kursseja.
Ryhmien opetus on iltapäivisin tai iltaisin kerran viikossa.
HAKEMINEN
Esikouluikäisten ryhmään oppilaat valitaan
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuminen alkaa 2.8.2021 klo 9.00
www.opistopalvelut.fi/rauma
Peruskursseille ja pajoihin hakuaika on 3.5.–19.8.2021.
Ilmoittaudu hakujonoon torstaihin 19.8.2021 klo 14.00 mennessä. Oppilaat
otetaan vapaille ikäryhmän mukaisille paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä.
Koulu ilmoittaa valinnoista puhelimella, muista siis laittaa hakemukseen
puhelinnumero.
www.opistopalvelut.fi/rauma/
1103250 KUVATAIDEKOULU ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Myös lukuvuoden aikana voi ilmoittautua hakujonoon
ja kysellä mahdollisia vapautuneita oppilaspaikkoja
Lukukausimaksu keväällä 2021 on 115 €.
Lukuvuoden 2021-2022 maksut ilmoitetaan
myöhemmin.
Kuvataidekoulun kevätnäyttely 7.–30.4.2021
Rauman pääkirjaston aulassa ja vitriineissä
Alfredinkatu 1, avoinna: ma – to klo 9 – 19,
pe klo 9 – 17, la 11 – 15
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RAUMAN TEATTERIKOULU
Kellariteatteri, Pursikatu 4, Rauma
käynti Urheilukadulta puolelta Pallerokujan kautta
teatterikoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/teatterikoulu
Instagram: raumanteatterikoulu
Facebook: Rauman teatterikoulu
vastaava opettaja Aleksi Kumpula, puh. 044 4036 178
Lyseokatu 2, 26100 Rauma (postiosoite)
kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
Teatteritaiteen perusopetus on teatteri- ja ilmaisukasvatusta lapsille. Opinnot
voi aloittaa 8-vuotiaana. Teatterikoululaiset oppivat mm. teatteri-ilmaisua ja
-leikkejä, fyysistä ilmaisua ja äänenkäyttöä, näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä,
dramaturgiaa, puvustusta ja maskeerausta.
Opetus on monipuolista ja teatterialan eri ammattilaiset toimivat opettajina.
Teatteritaiteen opinnoissa kehittyvät itseilmaisu, persoonallisuus, luovuus,
keskittyminen, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itseä ja
maailmaa kohtaan. Opetus antaa hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään!
HAKEMINEN
Hakuaika on 3.5.–19.8.2021.
Ilmoittaudu hakujonoon torstaihin
19.8.2021 klo 14.00 mennessä.
www.opistopalvelut.fi/rauma/
1020000 TEATTERIKOULU
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON
Vapaita paikkoja teatterikoulun
kaikkiin ryhmiin voi kysellä myös
lukuvuoden aikana.
Lukukausimaksu keväällä 2021 on 115 €.
Lukuvuoden 2021–2022 maksut
ilmoitetaan myöhemmin.
Teatterikoulun esitykset ovat
huhti – toukokuussa. Lisätietoja opiston
toimistosta, opiston kotisivuilta ja
teatterikoulun Facebookista.
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA
Nummenvahe 6 A, 26100 Rauma
www.rauma.fi/kasityokoulutaitava
Instagram: kasityokoulutaitava
vastaava opettaja Johanna Maijala puh. 044 793 4518
kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
kasityokoulu@rauma.fi
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.
Käsityökoulu Taitavaan ei ole hakua
vuonna 2021.
Vapaita paikkoja toimivissa ryhmissä
voi kysellä puhelimitse tai sähköpostilla
vastaavalta opettajalta.
Lukukausimaksu
keväällä 2021 on 115 €.
Lukuvuoden 2021-2022 maksut
ilmoitetaan myöhemmin.
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Turvallisuusviikko
opistoissa
8.– 14.2.2021
Kaikissa opintoryhmissä ja
yksilöopetuksessa varmistetaan,
eƩä opiskelijat ja opeƩajat Ɵetävät
turvallisen poistumisreiƟn.
Turvallisuusviikolla pohditaan
ja suunnitellaan turvallista
poistumista eri Ɵloista.

Rauman
kansalaisopisto
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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.
Löydät meidät myös Facebookista!
YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kaudella 2020–2021 ei ole jäsenmaksua. Saadaksesi jäsenedut tarvitset
kuitenkin henkilökohtaisen jäsenkortin, jonka saat opiston toimistosta
(Lyseokatu 2). Liity Opistolaisyhdistyksen jäseneksi ja tue toimintaa
aikuisopiskelun hyväksi! Jäsenenä saat alennusta yhdistyksen järjestämien
matkojen hinnoista. Lipuissa on useimmiten kaksi hintaa, joista edullisempi
on jäsenille.
Seuraavat liikkeet antavat 10 % alennuksen normaalihintaisista tuotteista
• Pyörä-Nurmi
• Rauman Askarteluohjaus
• Kajava Lahja ja Käsityö
• Kodin lanka ja neule
• Rauman City-Sukka (ompelutarvikkeet)
• Mantin maailma (ompelutarvikkeet)
Näytäthän voimassaolevan jäsenkorttisi liikkeissä oston yhteydessä.

AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston opistolaisyhdistykseltä avustusta kurssimaksuihin tai kurssin tarvikehankintoihin.
Avustusta myönnetään enintään 50 €/opiskelija/lukuvuosi (lukuvuosi =
syyslukukausi ja kevätlukukausi). Avustus maksetaan kuittia vastaan ja
kuitti liitetään anomuslomakkeeseen. Lomakkeita on saatavana opiston
toimistosta. Toimintakaudella 2020-2021 avustusta myönnetään vain
sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet opistolaisyhdistyksen
avustusta lukuvuoden 2019-2020 aikana. Syyslukukaudella avustusta
saaneille ei myönnetä avustusta keväällä.
Anomukset tulee jättää kevätlukukaudella viimeistään pe 16.4.2021 opiston
toimistoon. Hakemukset käsitellään viimeisen hakupäivän jälkeen.
Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeellä.
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KEVÄTKAUDEN 2021 OHJELMA
Koronapandemia-tilanteen vuoksi yhdistys ei järjestä matkoja eikä
tapahtumia kevätkaudella 2021.
Mahdollisista yhdistyksen matkoista ja tapahtumista ilmoitetaan opiston
ilmoitustauluilla sekä Raumalainen-lehden yhdistyspalstalla.
SYNTI-ANTOLOGIA
Yhdistys julkaisi keväällä 2017 yhteistyössä opiston luovan kirjoittamisen
kurssin opiskelijoiden kanssa Synti-antologian. Kirjaa on myytävänä hintaan
15 €, lisätietoja puheenjohtajalta.
YHDISTYKSEN HALLITUS
Puheenjohtaja Jani Huhtala, hallituksen jäsenet Pia Ala-Äijälä (varapj. ja
taloudenhoitaja), Riitta Johansson (sihteeri), Jonne Grans, Nina Kuusinen,
Päivi Kähkönen, Tarja Markkanen ja Marjo Savolainen. Puheenjohtaja ja
hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kaudeksi kerrallaan ja vuosittain puolet
hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
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OPETUSPAIKAT JA OSOITTEET
Kansalaisopisto, Lyseokatu 2
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Rauman kuvataidekoulu,
Lyseokatu 2
Rauman Käsityökoulu Taitava,
Nummenvahe 5
Rauman Teatterikoulu, Pursikatu 4,
käynti Urheilukadun puolelta
Ankkuri, Nortamonkatu 5
Hj. Nortamon peruskoulu
väistötilat, Nortamonkatu 29
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila ja liikuntasali,
Nummenvahe 5, käynti Nummenvahen puoleisesta päädystä
Hj. Nortamon peruskoulu
väistötilat, kotitalous ja käsityöt,
Nummenvahe 6A
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
Karin koulu, Savilankatu 5,
käynti kouluun sisäpihalta isosta
puisesta kulmaovesta
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
Kellariteatteri, Pallerokuja,
käynti Urheilukadun puolelta
Kodiksamin koulu,
Kodiksamintie 403
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
Kodisjoen lähikirjasto,
Kodisjoentie 1432
Kodisjoen terveysasema,
Silontie 5 A
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
Kortelan koulu, Kortelantie 23
Kourujärven koulu, Karpalotie 3
Kourujärven väestönsuoja

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

Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

RAUMAN KANSALAISOPISTO
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
TOIMISTO avoinna
opetusviikkojen aikana
ma, ke, to klo 9.00–16.00,
ti klo 9.00–17.00, pe 9.00–15.00.
Muuna aikana ma–pe klo 9.00–15.00.
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