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Tässä opinto-oppaassa ovat kaikki syyslukukaudella alkavat kurssit ja
luennot sekä osa keväällä alkavista kursseista.
Kevään opinto-opas jaetaan 14.12.
Ilmoittautumisohjeet ovat sivulla 7 ja 9.
Lapin, Kodisjoen sekä lasten ja nuorten kurssit ovat myös kootusti
sivulta 131 alkaen.
Jouluaiheiset kurssit kootusti sivuilla 134–135.
Näyttely
Lukuvuoden 2021–2022 opiskelijoiden töitä ja tunnelmia on koottu
nettinäyttelyyn opiston kotisivulle rauma.fi/kansalaisopisto → Opistoinfo → Näyttelyt ja galleriat → Syysnäyttely 2022.
Käy kurkkaamassa ja innostu!
Kansalaisopiston toimisto
Tarvonsaaren koulu
Lyseokatu 2
26100 Rauma
044 793 4515
www.rauma.fi/kansalaisopisto
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Arjen pitovoima
Kotikaupunkimme Rauma on keväällä täyttänyt kunnioitettavat 580 vuotta! Kahden
maailmanperintökohteen pitsikaupunki on juhlistanut pyöreitään erilaisin tapahtumin, ja kesän aikana valovoimaisen vanhan kaupungin mukulakivikadut ovat jälleen
täyttyneet kävelijöistä, jotka ovat nauttineet kiireettömästä kuljeskelusta tunnelmallisilla kujilla ja ihastelleet näkemäänsä. Meille niin tuttu ja ehkä hieman jopa itsestään
selvänä pitämämme Vanha Rauma on jälleen kerran osoittanut vetovoimansa.
Vanhan Rauman sydämestä, kirkon ja torin välistä, löytyy Vanha opisto, tuttavallisemmin ”Vanha”. Se on palvellut kansalaisopiston kohtaamis- ja oppimispaikkana
jo vuodesta 1925. Jotta vanha ja arvokas, vuonna 1827 rakennettu talo säilyttäisi
toimintakuntonsa lisäksi myös pitovoimansa, on siitä pidettävä tarkasti huolta.
Huolenpito on tällä kertaa kohdistunut rakennuksen länsipäädyn Orvokki-luokkaan,
jota on remontoitu asiantuntevien ammattilaisten toimesta koko kesä. Ajan saatossa
syntyneiden kerrosten alta ovat paljastuneet oman aikansa värisävyt, entisajan rappausperinteen mukainen ristikkorakenne ja aikanaan peittoon jääneet pariovet.
Vaikka tekniikkaa valaistuksineen tuodaan tähän päivään ja pinnat saavat uutta maalia, kaikkea ei modernisoida. Historia, eletty elämä ja hienostunut ajan patina
ovat oleellinen osa Vanhan opiston ja koko Vanhan
Rauman identiteettiä, ja niin saa ollakin. Nämä osaset
yhdistettynä nykypäivän asukkaiden, yrittäjien ja eri
toimijoiden kaupunginosan elävänä pitämiseen ja huolenpitoon saavat aikaan sen ainutlaatuisen tunnelman.
Muutamien korttelien päässä kansalaisopiston
uniikista ja perinteikkäästä opetustilasta, lähestulkoon kivenheiton ulottuvilla historiallisen keskustan reunalta on käynnissä mittava rakennusprojekti, kun Karin kentälle rakentuu kovaa vauhtia
tämän päivän näkemysten mukainen oppimisympäristö ja kohtaamispaikka. Uusi kampus nykyaikaisine tekniikoineen ja välineistöineen mahdollistaa monenlaista, ja eri-ikäiset tulevat käyttäjät yli
sukupolvirajojen lopulta määrittelevät, millainen
henki ja tunnelma tilaan muotoutuu. Unelmien
kristallipallossa näkyy koululaisten ja kaikenikäisten harrastajien kohtaamispaikka, joka on oppimiseen ja luovuuteen innostava sekä yhdessä tekemiseen, avoimuuteen, auttamiseen ja yhteistyöhön
kannustava. Olisiko tämänkaltaisista elementeistä
hyvän arjen pitovoiman rakennusaineiksi?
Valovoimaista syksyä!
Mira Ellmén, rehtori
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TIETOJA OPISTOSTA
LUKUVUOSI 2022–2023
Opetus alkaa pääosin viikolla
37 eli ma 12.9.2022.
Syysloma on 24.–27.10.2022.
Kevätlukukausi alkaa viikolla 2
eli ma 9.1.2023.
Talviloma on 20.–26.2.2023.
To 6.4. ei ole opetusta
klo 16 jälkeen.
Oppitunnin pituus on 45 min.
Tänä syksynä alkaa opiston
107. 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
Kevätnäyttelyt
22.–23.4.2023
Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
OPETUSTILAT
Opetustiloja on eri puolilla kaupunkia, opetuspaikkaluettelo osoitteineen on sivulla 147.
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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
INTERNETIN KAUTTA
► ALKAA
maanantaina
29.8.2022
klo 18:00:00 ja
jatkuu ympäri
vuorokauden
osoitteessa
www.opistopalvelut.fi/rauma
Ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät
samasta osoitteesta.

ILMOITTAUTUMINEN
OPISTON TOIMISTOON
► ALKAA tiistaina
30.8.2022 klo 8:00–17:00
Käy toimistossa tai soita
puh. 044 793 4515 tai
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.
KEVÄÄN KURSSEILLE
ilmoittautuminen alkaa
ma 2.1.2023 klo 18:00:00

ILMOITTAUTUMISEN
YHTEYDESSÄ KYSYTÄÄN:
kurssin numero ja nimi,
opiskelijan nimi, henkilötunnus,
kotikunta, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, koulutustausta,
pääasiallinen toiminta ja äidinkieli.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käytetään opiskelijoiden
tunnistamiseen ja kurssimaksujen
laskuttamiseen.
KURSSIN TOTEUTUMINEN
Opetuksen toteutuminen päätetään viikkoa ennen kurssin tai
luennon alkua. Opetus toteutuu, jos
opiskelijoita on silloin riittävä määrä.
Ilmoittaudu ajoissa.
ILMOITTAUTUMISEN SITOVUUS
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan 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. Jos opiskelija itse
keskeyttää kurssin, kurssimaksua ei
palauteta.
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TERVEYS JA TURVALLISUUS
Tulethan kursseille ja luennoille
vain terveenä.
Huolehdi käsihygieniasta. Pese
kädet, kun tulet opistoon ja lähdet
pois sekä aina aivastamisen ja
yskimisen jälkeen. Kuivaa kädet
kertakäyttöisiin paperipyyhkeisiin.
Varaa mukaasi oma käsihuuhde, jos
vesisaippuapesu ei ole mahdollinen.
Lähiopetuksen keskeytyminen
ja/tai etäopetukseen siirtyminen
Mikäli koronapandemia tai muu
vastaava keskeyttää lähiopetuksen, kurssit siirtyvät etäopetukseen mahdollisuuksien mukaan.
Oppaaseen on merkitty @-merkillä ne kurssit, jotka siirtyvät
etäopetukseen, mikäli lähiopetus
kielletään.
Osa opiston kursseista on sellaisia, ettei niitä voida järjestää
etäopetuksena. Tällöin opetuskertoja voidaan siirtää pidettäväksi
myöhempänä ajankohtana.

8

Joillain kursseilla osallistujien
maksimimäärää on pienennetty,
jotta turvaetäisyydet voidaan
säilyttää.
Jos lähiopetus joudutaan
keskeyttämään, eikä korvaavaa
tapaa järjestää opetusta ole,
mahdollisista kurssimaksujen
palautuksista päätetään myöhemmin
erikseen.
Jos opiston henkilökunnan pitää
siirtyä etätöihin, toimisto suljetaan
asiakkailta ja asiointi jatkuu
puhelimitse ja sähköpostilla.
Kansalaisopistossa noudatetaan
viranomaisten määräyksiä ja
ohjeita koronatartuntojen ja muiden
sairauksien leviämisen estämiseksi.
Seuraa tiedotusvälineitä ja opiston
kotisivua.

ILMOITTAUTUMINEN,, SELKOKIELI
ILMOITTAUTUMINEN
ILMOITTAUTUMINEN KURSSEILLE
JA LUENNOILLE
1.A Netissä ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 29.8.2022
kello 18
Nettiosoite:
www.opistopalvelut.fi/rauma
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 30.8.2022 kello 8-17
Soita: puhelinnumero on
044 793 4515 tai 044 793 4517
tai tule toimistoon, Lyseokatu 2,
Rauma.
Saat laskun kurssista postissa.
Kevään kurssit, ilmoittautuminen
alkaa maanantaina 2.1.2023 kello 18.
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.
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ELÄKELÄISET
Eläkeläisille avustus on kohdennettu Muistikoulu ja Juttu-tupa-kursseille. Alennettu kurssimaksu on mainittu kurssiesittelyn yhteydessä ja siinä
lukee: Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu.
OPISTOLAISYHDISTYKSEN
AVUSTUKSET
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston
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 2022–2023 avustusta myönnetään vain sellaisille
opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet
opistolaisyhdistyksen avustusta
lukuvuoden 2021–2022 aikana.
Syyslukukaudella avustusta saaneille ei myönnetä avustusta keväällä.
Anomukset tulee jättää syyslukukaudella viimeistään pe 11.11.2022
ja kevätlukukaudella viimeistään pe
14.4.2023 opiston toimistoon. Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä
kirjeellä.

KURSSIMAKSUN MAKSAMINEN
Jokaisella kurssilla on oma
kurssimaksunsa, joka on ilmoitettu
kurssitekstissä. Maksu ei yleensä
sisällä oppikirjoja eikä tarvikkeita.
Poikkeukset on 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 siitä opiston toimistoon. Perumista et voi tehdä opettajalle etkä sähköpostilla. Varatun
kurssipaikan voit perua maksutta
viimeistään 7 päivää ennen kurssin alkamista. Tämän jälkeen,
ennen kurssin käynnistymistä

tehtävistä perumisista peritään
toimistomaksua 10 €. Mikäli peruminen tehdään kurssin alettua,
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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YHTEYSTIEDOT
sähköpostit: etunimi.sukunimi@rauma.fi
OPETTAJAT, SUUNNITTELIJAT

musiikinopettaja
Marika Bindar, MuM, KM
puh. 044 403 6014

koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto, FM
puh. 044 403 6177

kieltenopettaja
Siiri Jokela, FM
puh. 044 793 4513

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

VAHTIMESTARIPALVELUT

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

suunnittelijaopettaja, käsityönopettaja
Johanna Maijala, KM
puh. 044 793 4518
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iltavalvoja
Taru Kauppi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma–to klo 16.00–21.00
puh. 044 793 4516

YHTEYSTIEDOT
TOIMISTO

kurssisihteeri
Taru Tyni
puh. 044 793 4517

toimistosihteeri
Terhi Ojala
puh. 044 793 4515

REHTORIT

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
12.9.–9.12.2022 ja 9.1.–21.4.2023
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.
Kun Rauman Lyseon lukiossa, Urheilukatu 22,
on kursseja, iltavalvoja on paikalla klo 16.00 –21.00.
KANSALAISOPISTON YHTEYDESSÄ TOIMIVAT

rehtori
Mira Ellmén, MuM
puh. 044 793 3550

ma. apulaisrehtori
Emmi Lainio, LitM
puh. 044 793 4511

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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LUENNOT
9991000 Rauman historiaa
joenrannan kävelyllä @
Retkikohde
ti 13.9. klo 17.00–18.45
TaM, Rauma-opas Kirsi Kuusisto
Luentomaksu 7 €
Rauma vietti 580-vuotisjuhlia huhtikuussa. Miksi kaupunki muodostui salmen eli rauman suulle? Miten
sataman paikka on muuttunut vuosisatojen kuluessa? Missä olivat ensimmäiset talot, kirkko ja tiet? Miten
kaupunki kasvoi ja kehittyi? Tule kävelylle läpi Rauman 580-vuotisen historian. Kuljemme Raumanjoen vartta,
jonka rannalla on sijainnut merkkihenkilöiden koteja, kouluja, tehtaita
ja on edelleen kaupungin merkittäviä
rakennuksia. Kokoonnumme Kaunisjärvenpuiston lammen luona. Kävelyreitti kulkee Vanhan Rauman halki
uudempaan kulttuurikeskustaan,
noin 2 km.
9991005 Sisilialainen keittiö @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 23.9. klo 18.00–19.30
FM Heidi Amedeo
Luentomaksu 7 €
Sisilialainen keittiö on maukkaita
ruokia ja vahvoja makuja pullollaan.
Yksi sisilialaisen keittiön tärkeimmistä raaka-aineista on oliiviöljy. Aurinkoisessa ja lämpimässä ilmastossa
kasvavat niin maukkaat vihannekset
kuin hedelmätkin, ja Etnan tuliperäisestä maasta saadaan aromikkaita viinejä. Monet eri valloittajat ovat
vuosien saatossa jättäneet jälkensä
saaren ruokakulttuuriin.
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9991010 Metsähallituksen
luontoilta @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 27.9. klo 17.30–19.30
erikoissuunnittelija Marjo Kekki
Tule kuulemaan ja näkemään, mitä
Metsähallitus tekee maalla ja merellä
sekä mitä eri toimilla tavoitellaan. Miltä 10-vuotiaan Selkämeren kansallispuiston pinnan alla näyttää? Millaisia
aarteita on tarjolla retkeilijöille aivan
lähinurkilla? Mitä erilaisilla luonnonhoitotoimenpiteillä tavoitellaan?
Metsähallituksen asiantuntijat kertovat työstään Suomen kauneimpien
luontokohteiden parissa. Yhteistyössä Metsähallituksen kanssa. Vapaa
pääsy.

9991020 Kotitalouden energiailta
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 6.10. klo 17.30–20.00
Tule kuulemaan ja keskustelemaan
kotitalouden energiankäytöstä. Mistä

kotitalouden energiankulutus koostuu? Kuinka kulutusta voisi vähentää?
Millaisia muita säästömahdollisuuksia
on? Yhteistyössä Energianeuvonta
Satakunnassa -hankkeen kanssa.
Vapaa pääsy.
9991025 Luovuus (tyttöjen)
tulevaisuustaitona
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 11.10. klo 17.30–19.00
esittävän taiteen koulutusvastaava,
kirjailija Minna Haapasalo
Luentomaksu 7 €
Luovuutta on kyky uudistaa ja kehittää toimintatapoja. Luovuutta on
kykyä kuvitella ja kokeilla sitä, mitä
ei vielä ole. Nyt ja tulevaisuudessa
tarvitaan yhä enemmän luovaa ongelmanratkaisukykyä ja totuttujen tapojen kyseenalaistamista. Miten siis
edistää luovuutta (tyttöjen) arjessa?
Mikä estää luovuutta, ja kuinka luovuuden esteitä voisi purkaa? Yhteistyössä Rauman Akateemisten Naisten kanssa.
9991030 Vanha Rauma ja
maailmanperintö @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 13.10. klo 13.00–14.30
maailmanperintökoordinaattori
Aino Koivukari ja korjausneuvoja
Piritta Ernvall
Meillä on upea maailmanperintökohde, joka tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa. Kuulemme, mitä maailmanperintökoordinaattorin työhön kuuluu ja
mitä kaikkea korjausneuvojan työ pitää sisällään. Luvassa on myös tietoa
ajankohtaisista asioista. Lisäksi on
mahdollisuus tehdä Vanhan Rauman
maailmanperintöasemaa koskevia
kysymyksiä. Vapaa pääsy.
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9991015 Erityisherkkyyden
ilmeneminen ja piirteet
Etäluento
ke 5.10. klo 18.00–19.30
YTT Hannu Sirkkilä
Luentomaksu 7 €
Mietitkö, oletko erityisherkkä? Kuullaan, mitä erityisherkkyys on temperamenttina. Millaisia piirteitä erityisherkällä on, ja miten se vaikuttaa hänen
elämäänsä? Miten erityisherkkyys
vaihtelee yksilöiden välillä, ja miten
he kokevat itsensä? Tehdään myös
erityisherkkyystesti. Luento pidetään
etänä, ilmoittautuneille lähetetään
linkki ja ohjeet luennolle.

LUENNOT

9991035 Kuka vastaa
onnestani? @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 20.10. klo 18.00–20.30
parisuhdeneuvoja, seksuaaliterapeutti Anne Hievanen
Luentomaksu 7 €
Onnesi ei ole parisuhteessa kumppanisi taskussa. Toinen ei voi tietää,
mistä tulet onnelliseksi, jos et kerro
sitä hänelle ääneen. Selvitä siis itsellesi, mitä tarvitset ja mistä pidät.
9991040 Nojatuolimatka:
Kivikylän historia
Kivikylän Kotipalvaamo,
Savulaaksontie 121
ma 31.10. klo 17.30–19.00
Aki Heinilä
Luentomaksu 7 €
Tutustutaan Lapin Kivikylän historiaan
sanoin ja kuvin paikallisten kertomana. Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja tuo oma muistosi mukanasi!
9991045 Muistisairaan muuttuva
käytös @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 9.11. klo 18.00–20.30
parisuhdeneuvoja, seksuaaliterapeutti Anne Hievanen
Luentomaksu 7 €
Mitä muistisairaan itsensä, puolison
ja aikuisten lasten on hyvä tietää, jos
sairaus muuttaa käyttäytymistä. Sopii
myös hoitoalan työntekijöille.

9991050 Himmelien maailmanvalloitus @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 15.11. klo 18.00–19.30
FK Virpi Erämaja
Luentomaksu 7 €
Vuosisatojen ajan himmeleitä tehtiin
kaikkialla Euroopassa, mutta nykyisin
himmeli valloittaa maailmaa nimenomaan suomalaisena perinnekäsityönä. Miten himmelien historia johti
tähän? Millaisia himmeleitä nykyisin
tehdään, ja missä päin maailmaa luodaan aivan uudenmallisia himmeleitä perinteisellä tekniikalla? Kuullaan
himmelien kiehtovasta menneisyydestä ja loistavasta tulevaisuudesta.
Katso sivulta 85
1104419 Himmelikurssi
9991055 Tonttujen yllättävät
luonteet, ominaisuudet ja piirteet
– Voi tonttu, minkä teit! @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 23.11. klo 17.30–19.00
artenomi Teija Ruuhikorpi-Mäki
Luentomaksu 7 €
Perehdytään tonttujen historiaan suomalaisessa kansanperinteessä satoja vuosia sitten. Tutustutaan erilaisiin
tonttujen ominaisuuksiin, tehtäviin ja
luonteenpiirteisiin. Aikamatkustetaan
tämän päivän tonttuun eli joulupukin
kilttiin apulaiseen saakka.
Katso sivulta 66 kurssi
1104073 Tonttu tai maahinen
Katso sivulta 42 kurssi
1102100 Tunnista ja löydä tonttuja
Vanhasta Raumasta
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IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON
ETÄLUENNOT
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 14.00–16.00
Jyväskylän kesäyliopiston Ikääntyvien yliopiston etäluento. Paikalla
luentovastaava. Vapaa pääsy.
9991100: Suomen geopoliittinen
asema: historiaa ja näkymiä
ke 14.9.
professori, eversti evp.,
tietokirjailija Pekka Visuri
9991105 Vanhetessa viisastuu –
totta vai tarua?
ke 21.9.
TT, tutkijatohtori Jenni Spännäri
9991110 Miten edistän
aivoterveyttäni?
ke 5.10.
neuropsykologian professori
Risto O. Roine
9991115 Huumori ja humanismi:
Naurun ja hauskuuden merkitys
ihmisyyden ymmärtämiselle
ke 12.10.
tutkijatohtori, tietokirjailija
Jarno Hietalahti

9991120 Digitaalinen taistelu
maailmassa ja mielissä
ke 9.11.
yliopistonopettaja, eversti evp.
Martti J. Kari ja lehtori Panu Moilanen
9991125 Sydämen sivistys
ke 14.12.
puheenjohtaja Björn Wallén,
Vapaa sivistystyö ry.,
kanteletaiteilija Ida-Elina
JÄLLEENRAKENNUSAJAN
SUOMI JA RAUMA @
Suomen sotakorvausten maksamisesta tulee syksyllä kuluneeksi 70
vuotta. Tutustutaan jälleenrakennusajan tapahtumiin ja ilmiöihin valtakunnallisesti sekä raumalaisesta näkökulmasta. Yhteistyössä Rauman
museon, taidemuseon, merimuseon
ja Lönnströmin taidemuseon kanssa.
Vapaa pääsy.
9991130 Valokuvia Raumalta
jälleenrakennusajalta
Marela, Kauppakatu 24
ke 28.9. klo 17.30–19.00
museonjohtaja
Hanna-Leena Salminen
Katsellaan valokuvia Raumalta jälleenrakennusajalla ja muistellaan niihin liittyviä tarinoita ja toimintaa.

17

LUENTOSARJAT

Katso sivulta 91 kurssi
1201000 Rauman giäle ehtopuhte

LUENTOSARJAT

9991135 Suomen sotakorvaukset
1944–1952 – historiaa,
kertomuksia ja myytinrakennusta
Merimuseo, Kalliokatu 34
ke 12.10. klo 17.30–19.00
FT Aaro Sahari
Suomi maksoi toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitolle suuret
sotakorvaukset pääosin metalliteollisuuden tuottein. Jo syksyllä 1952
hanketta kuvailtiin suorastaan myyttisin sanankääntein. Mitä oikeastaan
tapahtui? Miten ja miksi sotakorvauksista alettiin kertoa sankaritarinoita?
Kuullaan historian tapahtumista, puretaan myyttejä ja avataan sotakorvausten yhteiskunnallista taustaa.
9991140 Voiton ja tappion
heijastumia Suomen sotamuistomerkeissä
Teresia ja Rafael Lönnströmin
kotimuseo, Syväraumankatu 41
ke 2.11. klo 17.30–18.30
intendentti, FT Riitta Kormano
Suomessa on lukuisia sotamuistomerkkejä. Millaisista asioista sotamuistomerkit kertovat? Millaisia
tunteita ja kokemuksia niiden avulla
välitetään?
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SUOMI JA RAUMA
1960-LUVULLA
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
FM, tietokirjailija Tapio Niemi
Luentomaksu 7 €/luento
9991150 Rauma 1965-67
ti 4.10.
Kaikkien aikojen kaupunkijuhlia ja
niiden pysyviä muistoja kaupunkikuvassa.
9991155 Rauma 1968-70
ti 18.10.
Kohti kulutuskilpailua ja rakennemuutosta ja Vanhan Rauman todellinen
hävitysyritys.

3202015 Hyvinvointikurssi uusille
eläkeläisille
Kaunisjärven hyvinvointikeskus,
Steniuksenkatu 4
to 14.00–16.00
15.9.–24.11.
Tukea elämänmuutokseen erityisesti
sinulle, joka olet jäämässä vuoden sisällä eläkkeelle tai olet jo ollut vuoden
pari eläkkeellä. Vapaa pääsy, Palvelutorin tarjoama kahvitarjoilu.
15.9. Miten sopeutua eläkkeellä
olemiseen?
palveluvastaava Tanja Hakulinen,
eläkeläisen puheenvuoro
Mirja Kauppila-Laine
22.9.Talousasiat eläkkeellä
palveluvastaava Tanja Savila
29.9. Terveyspalvelut, digitaaliset
palvelut
terveyspalvelujen laatukoordinaattori
Nina Arponen
6.10. Muistiterveys
aluesuunnittelija Marja Takala,
Varsinais-Suomen ja Satakunnan
Muistiluotsi
13.10. Eläkeläisjärjestöt
Matti Henell, Satakunnan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
20.10. Uni, lepo ja liikunta
sairaanhoitaja Anne-Mari Tuominen
ja LitM Kimmo Kouru

10.10. Yhdistystoiminta, vapaaehtoistoiminta ja harrastaminen
palveluvastaava Tanja Hakulinen
ja koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto
17.11. Avoin suhtautuminen
elämään: leikki ja luovuus,
ihmissuhteet ja tunteet
ohjaaja Jarmo Jankke Koski
24.11. Päättäjäiset, kurssilaisten
toiveiden mukaan
3203002 Juttu-tupa 1 @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 10.00–12.30
14.9.–7.12.
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 ohjaajalle kurssin
alussa. Lisätietoja ohjaajalta puh.
050 331 0693. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
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3.11. Ravinto ja ruokailu
ravitsemusterapeutti
Anna-Maija Leppämäki

HYVINVOINTI

3203004 Juttu-tupa 2 @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 10.00–12.30
18.1.–12.4.
sosionomi (AMK) Elise Erämaa
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
3203006 Muistikoulu A
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 10.00–11.30
15.9.–8.12.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Tarkoitettu muistitoimintojen vahvistamisesta ja aivojen huoltamisesta kiinnostuneille ikääntyville. Harjoitetaan
aivoja rennossa ilmapiirissä erilaisten
tehtävien avulla, ja perehdytään aivoterveellisiin arjen valintoihin. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu.
3203008 Muistikoulu B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 10.00–11.30
19.1.–13.4.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 10 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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3203010 Aivoergonomiaa
työikäisille
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 17.30–19.00
22.9.–20.10.
sairaanhoitaja Elina Koivisto
Kurssimaksu 21 €
Työelämän vaatimukset haastavat
aivojamme enemmän kuin koskaan.
Unohtelu pelottaa. Läheskään aina
taustalla ei ole etenevää muistisairautta, vaan usein kyse on esimerkiksi stressin tai univaikeuksien aiheuttamista keskittymiskyvyn ongelmista.
Milloin oireista tulisi huolestua? Miten
erottaa muistisairaus työuupumuksesta tai masennuksesta? Saat tietoa työikäisen muistisairauksista sekä
niiden tutkimuksista ja hoidosta. Opit
aivoergonomiaa, ja saat vinkkejä ja
keinoja aivojen aktivointiin. Aivojen
hyvinvoinnista on syytä pitää huolta
siinä missä fyysisestä jaksamisestakin.
3203055 Pieni päätös päivässä –
painonhallintakurssi A
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30–19.00
12.9.–21.11.
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 30 €
Sydän- ja Diabetesliiton kehittämän
Pieni päätös päivässä -ohjelman
mukana saat kattavan peruspaketin,
jonka avulla opit tulemaan tietoisemmaksi omista ruokailuun, liikuntaan
ja terveyteen liittyvistä tottumuksista.
Pieniä päätöksiä tekemällä pääset
kohti terveempää ja kokonaisvaltaisempaa hyvinvointia. Kurssiin sisältyy punnitus kehonkoostumusvaa’alla
alussa ja lopussa.

3203065 Intialainen päähieronta
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
su 9.10. klo 10.00–14.15
su 16.10. klo 10.00–12.30
fysioterapeutti (YAMK) Sini Koivunen
Kurssimaksu 21 €
Käydään läpi intialaisen päähierontahoidon taustaa, vaikutuksia ja vastaaiheita sekä puhutaan stressistä ja
rentoutumisesta. Kurssilla opitaan
tekemään hoito itselle ja toiselle. Ota
mukaan rennot vaatteet, kylpypyyhe,
mahdollisesti pieni tyyny, peitto/huopa tms. ja eväät.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

3203070 Kotihieronta tutuksi
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 17.30–19.00
28.10.–18.11.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 15 €
Opi yhdessä oman parin kanssa kotihieronnan alkeet. Saat tietoa hieronnan vaikutuksesta ja vasta-aiheista.
Pääset harjoittelemaan hieronnan
perusotteita vuorotellen oman parisi
kanssa. Omaksu rentouttava, rauhoittava ja elvyttävä tapa hieroa hartioita,
niskaa, päätä ja käsiä. Mukaan rennot vaatteet, jumppa-alusta, tyyny,
ohut peitto sekä käsi- ja kylpypyyhe
molemmille. Tule kurssille puolison tai
kaverin kanssa ja ilmoittaudu samalla
kertaa puh. 044 793 4515.
Kurssimaksu 15 €/henkilö. Kokoontuu
pe 28.10., 11.11. ja 18.11.
3203075 Hyvän olon päivä A
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 15.10. klo 10.00–14.30
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 15 €
Pysähdy ja hellitä hetkeksi: Saat mahdollisuuden irtautua arjen pyörityksestä ja keskittyä itseesi. Päivä koostuu
mm. pienistä liikunta- ja rentoutumistuokioista. Käsittelemme myös mielen ja kehon hyvinvoinnin merkitystä
oman elämänlaadun parantamiseksi.
Saat kurssilta mukaasi materiaalipaketin. Jos haluat, pääset punnitukseen kehonkoostumusvaa’alla. Ota
mukaasi muistiinpanovälineet, mukava asu, jumppa-alusta ja eväät.
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3203060 Pieni päätös päivässä –
painonhallintakurssi B
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30–19.00
16.1.–27.3.
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

HYVINVOINTI

3203080 Hyvän olon päivä B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 11.2. klo 10.00–14.30
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 15 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
3203085 Hyvän olon päivä
pariskunnille
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 25.3. klo 10.00–14.30
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja
Kristiina Erkkilä
Kurssimaksu 15 €
Pysähdy ja hellitä hetkeksi: Saat
mahdollisuuden irtautua arjen pyörityksestä ja keskittyä itseesi ja puolisoosi. Saat mahdollisuuden oppia
toisesta enemmän keskustelemalla
ja kuuntelemalla. Näin voitte parantaa keskinäistä luottamusta ja syventää parisuhdetta. Päivä koostuu mm.
pienistä liikunta- ja rentoutumistuokioista. Käsittelemme myös mielen ja
kehon hyvinvoinnin merkitystä oman
elämänlaadun parantamiseksi. Saat
kurssilta mukaasi materiaalipaketin. Jos haluat, pääset punnitukseen
kehonkoostumusvaa’alla. Ota mukaasi muistiinpanovälineet, mukava
asu, jumppa-alusta ja eväät. Kurssimaksu 15 €/osallistuja. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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3203090 Äänimaljarentoutus A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 9.00–10.00
13.9.–13.12.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Syvärentoutusmenetelmä, joka perustuu resonanssiin eli myötävärähtelyyn sekä ääniaaltoihin. Nämä
äänet voimme tuntea kehossamme
yhtä hyvin 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.
3203095 Äänimaljarentoutus B
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 9.00–10.00
17.1.–11.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

3203105 Mielenterveyden
ensiapu® 1: Mielenterveys
elämäntaitona
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–20.00
13.9.–4.10.
sosionomi (AMK), MTEA1-ohjaaja
Johanna Nieminen
Saat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
sekä pääset harjoittelemaan mielenterveystaitoja. Saat mahdollisuuden
pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä sitä, miten mielenterveyttä voi vahvistaa. Käsiteltäviä
teemoja ovat: mielenterveys osana
hyvinvointia ja terveyttä, tunnetaidot,
elämän monet kriisit, ihmissuhteet ja
vuorovaikutus sekä mielenterveys ja
arjen taidot. Yhteistyössä MIELI Länsirannikon mielenterveys ry:n kanssa.
MIELI ry:n 125-vuotisjuhlavuonna halutaan tuoda esiin, että hyvä mielenterveys on kaikkien oikeus ikään tai
muuhun taustaan katsomatta. Jokainen mieli on tärkeä. Vapaa pääsy.
3203110 Kuva kantaa
elämäntarinaa – valokuvaterapeuttinen työpaja elämänviivan visualisointiin
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 24.9. klo 10.00–13.15
YTM Annariina Kiponoja
Kurssimaksu 15 €
Muodostetaan osallistujien mukanaan tuomista valokuvista (4-5 kpl)
oma elämänviiva ja tutkitaan, mitä
merkityksellisiä hetkiä missäkin elämänvaiheessa on koettu. Muistelut
jaetaan ryhmässä siinä laajuudessa,
miltä kustakin osallistujasta oikealta
tuntuu.
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3203100 Ohjattu rentoutus &
mindfulness @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 20.00–21.00
13.9.–18.10.
fysioterapeutti Laura Torvinen
Kurssimaksu 21 €
Onko sinulla vaikeuksia palautumisen
kanssa? Koetko vaikeaksi sisällyttää
hiljentymistä arkipäiviisi? Panosta palautumiseesi ja anna itsellesi ohjattu
hengähdyshetki arjen keskelle. Käymme läpi erilaisia rentoutustekniikoita,
mm. hengitysrentoutus, progressiivinen lihasrentoutus, autogeeninen
rentoutus sekä mielikuvarentoutus.
Opimme myös mindfulness-harjoittelun alkeita, jotta opit käyttämään tietoista läsnäoloa myös arjen keskellä
palautumiseen. Tunneilta voit saada
apua mm. univaikeuksiin ja stressin
säätelyyn sekä lisätä työssä ja arjessa jaksamistasi.

SANATAIDE

SANATAIDE
1106000 Tutustu luovaan
kirjoittamiseen @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 14.00–16.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 54 €
Sopii sinulle, joka haluat aloittaa kirjoittamisen tai haluat pitää harrastusta yllä, muttet ehdi kirjoittaa kotona.
Keskiössä ovat monipuoliset, ohjatut
tuntitehtävät, joiden päätehtävä on
vapauttaa sinut tuottamaan tekstiä.
Saat lukea tuntitekstejäsi muille, mutta pakko ei ole. Opettelemme palautetaitoja emmekä teilaa. Kotitehtäviä
ei tule, ellei koko ryhmä niitä hartaan
itsepintaisesti vaadi. Ryhmä tukee
kirjoittamista kaikkein parhaiten.
Ota mukaan itsellesi sopivat kirjoitusvälineet. Lisätietoa ohjaajalta puh.
050 331 0693.
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1106005 Luova kirjoittaminen @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 9.30–12.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 64 €
Sopii sinulle, joka haluat muokata
tekstejäsi ja kehittyä kirjoittajana.
Luovan kirjoittajan vuoteen kuuluu
proosaa, runoa, kolumnia, tuntitehtäviä, teoriaa, vapaaehtoisia kotitehtäviä, palautekeskustelua, lukunäytteitä
sekä vinkkejä kaunokirjallisuudesta
ja kirjoittajaoppaista. Huomaa, ettei
kokonaisen käsikirjoituksen työstäminen ole mahdollista. Ota mukaan
sinulle sopivat kirjoitusvälineet. Lisätietoa ohjaajalta puh. 050 331 0693.
1106010 Puhuva kynä @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–20.00
19.9.–28.11. ja 9.1.–20.3.
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 47 €
Kirjoitamme lyhyitä tehtäviä, joista
syntyneitä tekstejä voi lukea muille,
jos haluaa. Puhuva kynä on terapeuttista kirjoittamista, jonka tarkoitus ei
ole harjoituttaa kirjoitustaitoa, vaan
tehdä hyvää mielelle. Sana terapeuttinen voi herättää ennakkoluuloja, jotka eivät pidä paikkaansa. Kyse ei ole
terapiaryhmästä, vaan pakottomasta
tekemisestä, jossa painetta ei ole
sen kummemmin synkkyyteen kuin
hilpeyteenkään. Mitä paperille tulee,
kelpaa sellaisenaan. Miltä tuntuu, kun
ei voi tehdä virheitä, vaikka yrittäisi?
Tavallinen luku- ja kirjoitustaito riittävät. Ryhmä on luottamuksellinen.

1106020 Kirjoittajatreffit verkossa
Etäkurssi
ti 14.00–15.45
4.10.–15.11.
HuK, sanataide- ja kirjallisuussanataide terapiaohjaaja
Elise Erämaa
Kurssimaksu 26 €
Treffien aiheena on matka. Voit kirjoittaa keksittyjä tarinoita tai muistojasi.
Matka voi olla pitkä, lyhyt, raskas,
kevyt - kaukomatka, muuttomatka,
saattomatka, saunareissu, matka kotipuoleen, jääkaapille, uniin. Pohdimme kurssimateriaalin tuella, missä
menee toden ja keksityn raja. Tapaamiseen kuuluu ohjattu kirjoitustehtävä, keskustelu päivän aiheesta ja palautekeskustelu kotitehtävästä. Voit
siis jatkaa tunnilla kirjoittamaasi tekstiä ja palauttaa sen seuraavaksi kerraksi. Ei haittaa, vaikket aina ehtisi.

Yksittäiset poissaolot eivät hankaloita
edistymistäsi. Saat kurssimateriaalin
etukäteen, mutta siihen ehtii tutustua
kurssin aikana. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138.
1106025 Kirjoita näyttämölle @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.30–20.00
13.9.–13.12.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 33 €
Oletko kirjoittanut tai haaveillut näytelmän kirjoittamisesta? Mahtavaa!
Sitten tämä kurssi on juuri sinulle.
Tule mukaan opettelemaan draaman
kirjoittamista ja perehtymään draaman perusteisiin, kuten draaman kaari, katharsis, tilanne ja protagonisti.
Käydään läpi hieman teoriaa, luetaan
ja käsitellään kurssilaisten tekstejä.
Kotona tehdään pieniä kirjoitustehtäviä. Ota mukaan kirjoitusvälineet,
joko oma kannettava kone tai kynä ja
paperia.
3203014 Runonvirtaa – terapeuttisen kirjoittamisen työpaja
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 8.10. klo 10.00–13.15
YTM Annariina Kiponoja
Kurssimaksu 15 €
Käytetään tajunnanvirtakirjoittamista runonmuodostamisen välineenä.
Kurssin päätteeksi esitetään luodut
runot muulle ryhmälle. Ennakkoosaamista luovasta kirjoittamisesta
ei vaadita.
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1106015 Sanapaja aikuisille
kehitysvammaisille @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
HuK, sanataide- ja kirjallisuusterapiaohjaaja Elise Erämaa
Kurssimaksu 44 €
Voit osallistua, jos pystyt puhumaan.
Kirjoitustaidosta on hyötyä, muttei se
ole välttämätön. Kirjoitamme tarinoita
ja runoja, luemme, pelaamme sanapelejä ja mietimme syntyjä syviäkin.
Kirjoitamme porukalla, mutta lisäksi jokainen saa kirjoittaa omia juttuja. Saat
apua kirjoittamiseen, jos tarvitset. Lisätietoa ohjaajalta puh. 050 331 0693.

KIRJALLISUUS, VUOROVAIKUTUS JA YHTEISKUNTA

KIRJALLISUUS
1302010 Kirjallisuuspiiri @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ma 17.30–19.00
26.9.–28.11. ja 30.1.–3.4.
kirjastonhoitaja Anneli Näätänen
Kurssimaksu 26 €
Vapaamuotoista keskustelua kirjoista
ja niiden herättämistä muistoista, ajatuksista ja tunteista.
SYYSKAUDELLA:
26.9. Ikääntyminen
Anne Catherine Boman: Agathe
Minna Lindgren: Kaukorakkaus
Heidi Mäkinen: Ei saa elvyttää
31.10. Naisarkkitehteja
Jari Järvelä: Aino A.
Pirkko Soininen: Valosta rakentuvat
huoneet
28.11. Vanhaa Turkua
Jenna Kostet: Margaretan synti
Roope Lipasti: Mikaelin kirja
KEVÄTKAUDELLA:
30.1. Elämää pohjoisessa
Juhani Karila: Pienen hauen
pyydystys
Katja Kärki: Eeled
6.3. Isät ja pojat
Hassan Khemiri: Isän säännöt
Cormac McCarthy: Tie
3.4. Kenen maa?
Ann-Luise Bertell: Oma maa
Leila Slimani: Toisten maa
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1301000 Rauma 580 –
näkökulmia @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 14.00–16.00
27.9.–22.11. ja 17.1.–14.3.
TaM, Rauma-opas Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 41 €
Käydään läpi Rauman menneitä vuosisatoja ja jaetaan yhteisesti ajatuksia
ja tietoja luonnikkaasta ja lumoavasta Raumasta. Suunnitellaan yhdessä
aiheita, joista on alustus, esim. rakennustyylit, asuminen, merenkulku,
koulut, sairaanhoidon kehittyminen,
nypläys, teollisuuden alku, fransiskaanit, kirkot ja julkiset veistokset.
Alustuksen jälkeen keskustellaan
aiheesta yhdessä omia havaintoja
ja muistoja jakaen. Käydään tutustumassa aiheisiin myös museoissa ja
ympäristössä.
2198000 Erityisnuorten kurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00–18.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti
Tuula Kallas
Kurssimaksu 44 €
12–16-vuotiaille erityisnuorille tarkoitettu harrastuskurssi. Rentoa ja mukavaa yhdessäoloa: pelaamme lautapelejä ja seurapelejä, piirrämme,
maalaamme, liikumme ja pidämme
levyraateja. Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevalla pitää olla avustaja
mukana.

3201005 Sijoittamisen
perusteet @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
13.9.–18.10.
Satakunnan osakesäästäjien
pj. Toni Tuomi
Kurssimaksu 61 €
Oletko aina pohtinut, mitä sijoittaminen on, miten se toimii käytännössä
ja mitkä asiat vaikuttavat, kun laadit
omaa sijoitussuunnitelmaa? Kurssi on
suunnattu aloittelijoille ja henkilöille,
jotka ovat jo aloittaneet sijoittamisen
ja haluavat vahvistaa osaamistaan.
Ennakkotietoja ei tarvita. Käydään
läpi sijoittamisen perusasioita, opitaan, mitä sijoittaminen on ja mitä sillä
voidaan saavuttaa. Käytännönläheinen kurssi, runsaasti esimerkkejä.

3202000 Miten minua voidaan
mediassa johtaa harhaan?
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.00–19.30
15.–29.9.
uutispäällikkö Anu Elo ja
tuottaja Kaija Ulmanen
Mikä on totta, mikä harhaa, mikä valhetta? Kuulemme paikallisuus huomioiden, mitä uutisvirrasta voi uskoa ja
miten meitä toisaalta voidaan mediassa johtaa harhaan. Pohdimme valeuutisia ja disinformaatiota: Mitä ne
ovat, miksi niitä tehdään ja miten ne
voi tunnistaa? Käytämme materiaaleja, joiden avulla voi opetella tunnistamaan valeuutisen. Mietimme myös
oman medialukutaidon tasoa. Yhteistyössä Sanomalehti Länsi-Suomen
kanssa. Vapaa pääsy.
3202005 Näköalapaikka –
keskustelua, kohtaamisia ja
kulttuuria ikäihmisille @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 13.00–14.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
HuK, sosionomi (AMK),
musiikkiterapeutti Elise Erämaa
Kurssimaksu 44 €
Keskusteluryhmä, jossa käsittelemme aiheita laidasta laitaan. Ohjelmassa on asiantuntijavieraita, ohjaajan
alustamia aiheita sekä vierailuja lähikohteisiin. Voit vaikuttaa toiminnan sisältöön omilla ehdotuksillasi. Ohjelma
jaetaan aina kuudeksi maanantaiksi
kerrallaan, ei koko lukukaudeksi, jotta
kurssilaisten ideoiden toteuttaminen
onnistuu.
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2198006 Vuorovaikutustaitoja
aikuisille kehitysvammaisille @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
sosionomi (AMK), Elise Erämaa
Kurssimaksu 44 €
Ryhmän toiminta voi olla mm. musiikin
kuuntelua, pelejä, keskustelua sanoin,
elein ja kuvin, henkilöhaastatteluja, tarinankerrontaa, pantomiimia, uutisia,
pikkujoulua, kahvihetkiä, piirtämistä,
askartelua. Voi se olla muutakin, sillä
kaikki saavat esittää uusia ideoita. Voit
osallistua, jos kahvittelu ja wc-käynnit
sujuvat avustamatta. Ryhmään voi tulla myös avustajan kanssa. Puhekyky
ei ole välttämätön. Lisätietoja ohjaajalta puh. 050 331 0693.

VUOROVAIKUTUS JA YHTEISKUNTA, SUKUTUTKIMUS

3202010 Tieteenharrastuspiiri:
”Sähisten säkenöi” @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 18.00–19.30
12.9.–5.12.
VTK, OTK Timo Lampinen
Kurssimaksu 26 €
Sopii kaikenikäisille monipuolisesti
eri tieteenaloista, hauskasta tieteen
harrastamisesta, tieteenhistoriasta
tai tiedettä sivuavasta kirjallisuudesta
sekä näistä aiheista keskustelemisesta kiinnostuneille. Ohjelmaan voi
sisältyä lyhyitä kävelyitä lähiympäristössä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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SUKUTUTKIMUS
1398000 Sylkeä putkeen ja
sukulaisia etsimään!
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la 1.10. klo 10.00–14.30
historianopettaja, tietokirjailija
Ira Vihreälehto
Kurssimaksu 26 €
Käytännönläheisellä ja aloittelijoille
suunnatulla kurssilla saat vastauksia
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
Millaisia DNA-testejä on? Ketkä niitä teettävät? Mitä DNA-testi kertoo
minulle itsestäni, suvustani ja etnisyydestäni? Mitä riskejä DNA-testin
teettämiseen sisältyy? Miten testiä
tulkitaan? Kuinka DNA-testi voi auttaa kadonneen sukulaisen jäljille?
Haluatko löytää esim. tuntemattoman
isän/lähisukulaisen ja kuinka se konkreettisesti tapahtuu DNA-testin avulla? Tule mukaan oppimaan perustiedot DNA-testistä, ja teetä halutessasi
DNA-testi etukäteen ja ota tulokset
mukaasi kurssille.
1398005 Sukututkimuksen
peruskurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
la-su 10.30–15.00
8.– 9.10. ja 15.–16.10.
sukututkija Hannu Numminen
Kurssimaksu 33 €
Oletko kiinnostunut sukututkimuksen aloittamisesta? Kurssin käytyäsi
osaat aloittaa omatoimisen perussukututkimuksen. Hyödynnämme internetissä olevia tietolähteitä, joten tietokoneen käyttötaito on tarpeen. Oma
kannettava tietokone voi olla mukana.

Katso sivulta 114 kurssi
8301007 Geokätköilykurssi
Katso sivulta 87 kurssi
5102006 Saaristolaivurikurssi
4102001 Lähdetään sieneen
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 13.9. klo 17.30–19.30
su 18.9. klo 9.30–13.45
kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 21 €
Tietoa varusteista, sienikirjoista ja
liikkumisesta luonnossa. Ti 13.9.
klo 17.30-19.30 tutustutaan kuvien
avulla yleisimpiin sieniin ja saadaan
tietoa niiden käsittelystä sekä valmistamisesta ruoaksi. Sieniretki su 18.9.
Lähtö retkelle kimppakyydein klo
9.30 kaupungintalon parkkipaikalta,
Lyseokatu 2, ja paluu noin klo 13.45.

4102010 Retki Puurijärvi-Isosuon
kansallispuistoon
Retkikohde
su 25.9. klo 16.00–21.00
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 15 €
Käydään Kärjenkallion ja Mutilahden
lintutorneilla ja tehdään kävelyretki
Huittisten Isosuolla, pitkospuita pitkin. Toiveissa on nähdä mm. massiivisia kurkiparvia. Lähtö Rustan
parkkipaikalta, Äyhönjärventie 1,
kimppakyydein klo 16. Kokoontuminen parturikiinteistön lähelle. Matkan
kokonaiskesto noin 5-6 tuntia. Eväät
ja kiikarit mukaan, makkaranpaistomahdollisuus Isosuon tulentekopaikalla.
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4102005 Everyman’s rights in
Finland and a forest trip
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00–19.30
la 10.00–13.15
14.9. ja 17.9.
kauppasienineuvoja Matti Becker
Kurssimaksu 15 €
Welcome to hear interesting and
important knowledge about Finnish
nature and Everyman’s rights in
Finland. You will also learn about
the most common edible, inedible
and poisonous mushrooms and
learn how to clean and process
them. Theory lesson on Wed 14.9. at
18-19.30 in Rauman Lyseon lukio. On
Sat 17.9. at 10-13.15 we will make
a trip to a nearby forest to find and
pick mushrooms. We will meet at the
town hall’s car park, Lyseokatu 2, and
drive to the forest using and sharing a
few of our own cars (carpool). Please
bring the necessary equipment with
you.

LUONTO JA RETKEILY

4102015 Lintukurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–19.30
16.1.–20.3.
luontokartoittaja Ari Ahlfors
Kurssimaksu 39 €
Opetellaan tunnistamaan Satakunnan pesimälinnustoa sekä yleisimpiä
läpimuuttajia. Lajituntemuksen lisäksi
tutustutaan myös elinympäristöihin,
muuttoon, levinneisyyteen yms. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville harrastajille. Myös alle 15-vuotiaille. Kokoontumiset ma 16.1., 23.1., 30.1., 6.2.,
13.2., 6.3. ja 20.3. Kurssiin sisältyy
neljä maastoretkeä. Retkipäivät sovitaan kurssilla. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

7198001 Metsästäjäkurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00–20.45
7.9.–5.10.
Markku Leppänen, Tuomo Koskinen
ja Jari Toivonen
Kurssimaksu 26 €
Käsitellään mm. lajituntemusta, riistaekologiaa, riistanhoitoa, ampumaaseita ja niiden käyttöä metsästyksessä, metsästysmuotoja, hyviä
metsästäjätapoja, riistan hakua ja
saaliin käsittelyä, metsästysoikeutta,
metsästyslainsäädäntöä sekä riistahallinto- ja metsästysjärjestöjä. Metsästäjätutkinnot: 12.10. ja 19.10. klo
18.00-19.30, osallistuminen vapaaehtoista, tutkintomaksu 20 €.

4102020 Bokashi: Toimiva
keittiökompostori
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 27.9. klo 18.00–21.00
puistomestari, arboristi
Ulla Liimatainen
Kurssimaksu 15 €
Kuullaan Bokashin historiasta ja
opetellaan tekemään Bokashin päiväastia. Mitä Bokashi-kompostoriin
voi laittaa? Millaisia ovat erilaiset Bokashi-astiat, joissa fermentoituminen
tapahtuu? Mitä on suotoneste ja mitä
on sen käyttö? Mikä on multatehdas
ja mihin sitä tarvitaan? Saadaan tietoa Bokashi-tuotteista, mikrofermistä
ja puhdistusaineista. Lisäksi käydään
läpi kompostointikäytäntöjä Raumalla. Tarvikeluettelo kotisivuilta ja toimistosta.

Katso sivulta 14 luento
9991010 Metsähallituksen
luontoilta
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1101130 Nuottikirjoituksen
perusteet @
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
la 10.00–13.15
24.9.–19.11.
FM, musiikkipedagogi
Eija Rusi-Rodriguez
Kurssimaksu 30 €
Musiikin teorian ja säveltapailun alkeiskurssi. Nuottien nimet, sävellajit,
rytmit, melodiakulut sekä tavallisimmat musiikkitermit tulevat harjoittelemalla tutuksi. Sopii kuorolaisille ja
kaikille muille asiasta kiinnostuneille.
Hyvä alkeiskurssi myös vanhemmille,
joiden lapset harrastavat musiikkia.
Kokoontuu neljänä lauantaina 24.9.,
1.10., 12.11. ja 19.11.
1101133 GarageBand-kurssi @
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
to 15.9. klo 18.00–21.00
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 7 €
Käydään läpi iPadin GarageBandsovelluksen perustoiminnot ja tutustutaan looppien ja ohjelmistoinstrumenttien käyttöön. Käydään läpi
myös audion ja midin äänitys sekä
valmiin kappaleen vieminen ja jakaminen. Ota oma iPad mukaan, jos
mahdollista.

1101136 Ensiaskeleet
improvisointiin @
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
to 18.00–19.00
15.9.–8.12.
Jazz MuM, Sampo Hiukkanen
Kurssimaksu 25 €
Piristä soittoasi improvisoinnin keinoin. Käydään läpi pop/jazz-musiikin
teoriaa käytännönläheisin menetelmin. Opittua asiaa hyödynnetään
soittamalla, jolloin teoria ja toteutus
kohtaavat välittömästi. Hyödynnetään improvisoinnissa sointusäveliä,
rytmiikkaa sekä tyylinmukaista fraseerausta. Päätavoitteena on avata
musiikillista ilmaisua teoriatietämyksen kautta ja oppia kuulemaan uusia
sävyjä osana musiikkia ja improvisaatiota. Tärkeää on, että instrumentin
perusteet ovat hallussa. Suunnattu
aikuisille.
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1101135 Äänentoisto tutuksi
Rauma-sali, Satamakatu 26
ma 26.9. klo 18.00–21.00
musiikkiteknologi Jussi Merikallio
Kurssimaksu 7 €
Pitäisikö sinun käyttää äänentoistolaitteita esimerkiksi yhdistystoiminnassa, työssäsi tai vaikka vapaa-ajan
vietossa, mutta et välttämättä rohkene koskea niihin? Tavoite on luoda
varmuutta rakentaa ja ottaa käyttöön
pieni äänentoistolaitteisto puheelle,
taustamusiikille tai vaikka trubaduurille. Tutustutaan maanläheisesti mikrofoneihin, kaiuttimiin, yksinkertaiseen
ja yleiseen äänipöytään sekä siihen,
miten nämä kaikki yhdistetään toimivaksi pieneksi kokonaisuudeksi.

LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU

LAULUNOPETUS
JA YHTEISLAULU
1101221 Stemmalaulukurssi @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 17.00–17.45
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
muusikko, AmO Markku Haavisto
Kurssimaksu 35 €
Oletko aina halunnut laulaa kuorossa, mutta epäilet taitojasi? Haluatko
kehittää sävelkorvaasi? Äänissä laulaminen on taito, jota voi harjoitella.
Opetellaan laulutekniikkaa ja tähdätään äänissä laulamiseen sekä omassa äänessä pysymiseen. Hyödynnetään helppoja lauluja ja harjoituksia.

1101232 Vapauta äänesi @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ti 17.00–19.30
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
musiikkipedagogi (YAMK) Solja Virta
Kurssimaksu 54 €
Tässä kurssi sinulle, jos olet jo uskaltanut lähteä matkaan omaan ääneesi,
mutta kaipaat apua sen vapauttamiseen. Pääset tutustumaan omaan
ääneesi turvallisessa pienryhmässä.
Käsittelemme äänenkäytön perusteita, laulamiseen liittyviä lukkoja ja jännittämisen hallintaa oman lähtötason
mukaan. Et tarvitse nuotinluku- tai
laulutaitoa. Aloittelijoille ja jatkajille.

1101231 Ääntä etsimässä @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ti 16.00–17.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
musiikkipedagogi (YAMK) Solja Virta
Kurssimaksu 54 €
Soveltuu aloittelijoille, joiden laulutaito on hukassa ja jotka haluavat ratkoa
äänenkäytön ongelmia tai käsitellä
jännittämistä. Tutustutaan omaan ääneen, äänenkäytön perusteisiin sekä
saadaan välineitä jännittämisen hallintaan. Ei tarvita aiempaa kokemusta
musiikista.

1101251 Laulukurssi @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ke 17.45–21.00
14.9.–7.12. ja 18.1.–12.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 185 €
Yksilöllistä laulunohjausta. Perehdymme äänenmuodostuksen tapoihin, opettelemme tervettä äänenkäyttöä ja treenaamme sinua kiinnostavia
lauluja. Jokaisella laulajalla on viikoittain 20 min yksilöopetusta. Välillä
voimme toimia pienryhmässä. Tule
mukaan, jos olet innokas kokeilemaan äänenkäyttöäsi monipuolisesti.
Lisätiedot: pereanneli@gmail.com

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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1101281 Lauluyhtye @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 19.15–20.45
15.9.–9.12. ja 12.1.–13.4.
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 44 €
Lauletaan popmusiikkipainotteisesti
erilaisia sovituksia stemmoissa harjoitteita ja improvisaatioita hyödyntäen. Edellytetään hieman nuotinlukutaitoa tai stemmalaulukokemusta.
Uudet laulajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan! Ensimmäisellä kerralla jakaudutaan opettajan johdolla
ryhmiin lähtötason, treenihalun ja
esiintymisinnon mukaan.
Opettajaan voi olla etukäteen yhteydessä alina.sudenlehti@gmail.com

1101262 Poplaulu @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 17.00–19.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
muusikko (AMK) Alina Sudenlehti
Kurssimaksu 185 €
Alkajien kanssa harjoitellaan hengitystekniikkaa, voitetaan yhdessä
esiintymisjännitystä sekä treenataan
kappaleita erilaisia harjoituksia ja tekniikoita hyödyntäen. Jatkajien kanssa
syvennytään tekniikkaan, laajennetaan repertuaaria ja otetaan laajasti
haltuun eri laulutyylejä. Jokaisella on
20 min mittainen henkilökohtainen
lauluaika. Ajat jaetaan ensimmäisellä
kokoontumiskerralla.

1101310 Varttuneiden laulupiiri
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 10.00–11.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
musiikkiterapeutti ja sosionomi (AMK)
Elise Erämaa
Kurssimaksu 44 €
Varttuneiden laulupiiriin ovat tervetulleita kaikki laulamisesta pitävät. Käytämme Kultaista laulukirjaa ja ohjaaja täydentää laulustoa lisänuoteilla.
Laulamme vaihtelevasti eri teemoista
ja toivelauluja.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1101255 Etälaulukurssi
Etäkurssi
to 18.00–20.00
15.9.–8.12. ja 19.1.–20.4.
MuM Anneli Pere
Kurssimaksu 185 €
Yksilölaulunopetusta etäyhteydellä
laulamisesta ja äänen kehittämisestä
kiinnostuneelle. Jokaisen opiskelijan
kanssa tavataan henkilökohtaisesti
etätyöohjelman avulla 20 min/viikko.
Tunneilla treenataan itselle mieluisia
lauluja oman äänen vahvuuksia hyödyntäen. Opetusta järjestetään torstaisin klo 18.00–20.00. Opettaja on sinuun
yhteydessä ajan sopimiseksi. Katso
lisätietoja etäkursseista sivulta 138.
Lisätietoja: pereanneli@gmail.com

LAULUNOPETUS JA YHTEISLAULU, KUOROT

1101321 Laulamattomat A @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 44 €
Laulu kuuluu kaikille! Tässä porukassa sävelkorvalla tai musiikillisilla taidoilla ei ole väliä. Tärkeintä on tekemisen meininki ja laulun ilo. Opitaan
hyödyllisiä ääniharjoituksia ja laulamaan yhdessä monipuolisia lauluja
rennossa ilmapiirissä.
1101322 Laulamattomat B @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 10.00–11.30
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 44 €
Sisältö sama kuin edellä.

KUOROT
Kuorot ottavat mielellään uusia
laulajia mukaan toimintaansa.
Kaikki kuorolaiset ilmoittautuvat
normaalisti opistoon netissä tai
puhelimitse.
1101401 Rauman Kamarikuoro @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 18.00–20.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
musiikkipedagogi (AMK)
Mikaela Commondt
Kurssimaksu 64 €
Tavoitteena on laadukkaan ja vaativan
kuoromusiikin harrastaminen ja esittäminen sekä laulajien äänenmuodostuksen kehittäminen. Kuoron tavoitteena on toteuttaa suurempi produktio
kausien 2022–2024 aikana. Suurimuotoisten teosten rinnalla kuoro har-

1101402 Naiskuoro I
(Rauma Flikkatten Göör) @
Pohjoiskehän koulu,
Pohjoiskehäntie 14
ma 18.00–20.30
12.9.–5.12. ja 16.1.–17.4.
musiikkipedagogi (AMK)
Niiki Nuutinen
Kurssimaksu 64 €
Aktiivista naiskuorotoimintaa hyvällä
meiningillä. Raikasta ohjelmistoa ja
eväitä soivaan äänenkäyttöön. Uusia
laulajia otetaan mukaan toimintaan
äänenkuuntelun kautta. Lisätietoja
kuoronjohtajalta puh. 040 7386 390.
1101403 Naiskuoro II (Rauman
Työväen Naiskuoro) @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 17.45–19.45
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 64 €
Mukava ja perinteikäs raumalainen kuoro, joka laulaa monipuolista
2–4-äänistä naiskuoro-ohjelmistoa.
Kauden aikana pieniä esiintymisiä ja
laululeirejä. Kuoro konsertoi säännöllisesti.

1101404 Mieskuoro
(Rauman Työväen Mieslaulajat)
Pyynpään koulu, Vähäkinnontie 7
ma 18.00–20.30
to 18.00–20.30
12.9.–8.12. ja 9.1.–13.4.
musiikinopettaja Iveta Jürisson ja
Reino Suominen
Kurssimaksu 64 €
Laulamme moniäänisiä, keveitä lauluja. Toivomme sinulta pitkäjänteisyyttä
stemmojen oppimiseen. Tavoitteenamme ovat vuotuiset konsertit ja
muut esiintymiset. Nuottienlukutaito ei
ole kynnyskysymys, laulut opetellaan
harjoituksissa. Osallistuminen kehittää laulullista ja nuotillista osaamista.
1101405 Viihdekuoro
(Rauma Hupiköör)
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 18.00–20.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
tradenomi, muusikko Jani Huhtala
Kurssimaksu 64 €
Ohjelmistossa viihdemusiikkia monipuolisin sovituksin. Lukuvuoden lopussa kevätkonsertti. Sekakuoroon
ovat tervetulleita kaikki. Lisätietoja:
www.hupikoor.net
1101406 Sekakuoro Lapponia
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ma 18.00–20.00
12.9.–12.12. ja 9.1.–3.4.
kanttori Sari Mäkinen
Kurssimaksu 64 €
Lauletaan monipuolista sekakuoromusiikkia sekä säestyksellä että ilman. Harjoitellaan kuorolaulamisen
tekniikkaa, kuuntelua ja ilmaisua.
Uusia laulajia otetaan mielellään mukaan. Lisätietoja: Sari Mäkinen
puh. 040 804 9913.
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KUOROT

joittelee myös moderneja miniatyyrisiä
a cappella -teoksia. Toivotamme uudet
laulajat tervetulleiksi, etenkin mieslaulajia tarvitaan. Uusia laulajia otetaan
äänenkuuntelun kautta.
Lisätietoja: m.commondt@gmail.com
ja www.raumankamarikuoro.fi.

ORKESTERIT JA YHTYEET

ORKESTERIT JA
YHTYEET
1101501 Puhallinorkesteri I
(Pläkkploosarit)
Rauma-sali, Satamakatu 26
ti 19.00–21.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
vaskisoiton opettaja, kapellimestari
Anne Lehtomäki-Koskinen
Kurssimaksu 54 €
Pläkkploosareiden yhteishenki on
hyvä ja soittajat motivoituneita. Ohjelmistossa on perinteistä, klassista
ja kevyttä puhallinmusiikkia. Soittokunta ottaa mielellään riveihinsä uusia, jo perustaidot omaavia soittajia.
Harjoitukset ovat yhteisharjoituksia,
ei soitinkohtaista yksilöopetusta.
1101502 Puhallinorkesteri II
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntilantie 163
ma 18.00–19.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
DI Jouko Kangas
Kurssimaksu 44 €
Soittokunta tarjoaa hyvän harrastusmahdollisuuden sekä nuorille että
varttuneille. Ohjelmisto on monipuolista sisältäen viihteellistä, harrasta ja
klassista musiikkia. Esiintymisiä vuoden aikana erilaisissa tapahtumissa.
Ohjausta myös aloittajille.
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1101503 Big Band
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
su 15.30–17.30
18.9.–11.12. ja 5.2.–14.5.
muusikko Reijo Ylinen
Kurssimaksu 54 €
Haluatko kehittyä soittajana? Kiinnostaako fraseeraus, improvisointi
ja kurinalainen yhteissoitto? Tarkoitettu instrumenttinsa kohtuullisesti
hallitseville soittajille, jotka haluavat
laajentaa musiikillista osaamistaan
big band -musisoinnin puolelle. Valmistetaan ohjelmistoa pienimuotoisia
esiintymistilaisuuksia varten.
1101504 Harmonikka- ja
mandoliinipiiri
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 16.30–19.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
muusikko Arto Malmsten
Kurssimaksu 44 €
Perinteistä iskelmällistä musiikkia Ilta
skanssissa -valssista Heikin polkkaan helppoina sovituksina hanurille
ja mandoliinille. Nuotinlukutaitoa tarvitaan. Tule mukaan ja ota kunnon
fiilikset hyvästä menosta.

1101525 Bändisoiton jatko
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ti 17.45–19.15
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 44 €
Omassa instrumentissaan jo vähän
pidemmälle kehittyneille soittajille.
Instrumentti voi olla mikä tahansa,
myös laulu. Pyritään löytämään hyvä
soittofiilis ja tutkitaan eri tapoja sovittaa kappaleita. Mahdollisuuksien
mukaan tutustutaan musiikin tallentamiseen ja muokkaamiseen tietokoneella.

1101531 Varttuneiden
musiikkiryhmä @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ma 15.30–16.30
12.9.–5.12.
Eija Karvinen
Kurssimaksu 18 €
Nautitaan musiikista yhdessä erilaisten
soittimien, laulujen ja musiikin elementtien kanssa. Käytössä ovat perinteiset
nuotit tai kuvionuotit. ”Pääsyvaatimuksena” aikuisuus, positiivinen asenne
musiikkiin ja yhdessä tekemiseen.
1101540 Erityisryhmien bändi,
aloittavat
Omakoti Riekkomäki,
Vähäkinnontie 2
ma 17.00–18.30
12.9.–10.10.
sosionomi, yhteisömuusikkoopiskelija Mirjam Pennanen
Kurssimaksu 21 €
Opetellaan soittamaan kuvionuoteista bändisoittimilla. Kokeillaan eri soittimia, lauletaan ja soitetaan yhdessä.
Yli 13-vuotiaille.
1101541 Erityisryhmien bänditoiminta, jatkoryhmä
Omakoti Riekkomäki,
Vähäkinnontie 2
ke 15.30–18.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
yhteisömuusikko Anne Lehtonen,
sosionomi, yhteisömuusikkoopiskelija Mirjam Pennanen
Kurssimaksu 44 €
Yhteismusisoinnin avulla mahdollisuus musiikista nauttimiseen, itseilmaisuun ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen omien resurssien mukaan.
Metodina kuvionuotit. Bändeissä jo
aiemmin soittaneille.

37

ORKESTERIT JA YHTYEET

1101520 Nuorten bändikurssi
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ti 16.00–17.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
muusikko Kalle Valanne
Kurssimaksu 44 €
Opitaan bändissä soittamisen perusasioita ja tutustutaan tarpeen mukaan
bändisoittimiin sekä äänentoistolaitteisiin. Ryhmään voi ilmoittautua,
vaikka ei olisi kokemusta bändisoitosta. Halu soittaa ja laulaa yhdessä
on tärkeintä. Tarkoituksena on nauttia yhdessä soittamisesta ja löytää
onnistumisten kautta oma tapa tulkita
musiikkia. Yli 12-vuotiaille.

LYÖMÄSOITTIMET, KANTELEEN SOITTO

LYÖMÄSOITTIMET
1101601 Rumpukurssi lapsille A @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 16.30–18.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 49 €
Opetellaan rytmejä pienryhmässä.
Aloitetaan alkeista ja edetään oman
kehityksen mukaan. Aikaisempaa
soittotaitoa ei tarvita. Haetaan soittamisen iloa ja riemua. Opettaja jakaa
30 min pienryhmät ensimmäisellä
kerralla.
1101602 Rumpukurssi
lapsille B @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 16.30–18.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101611 Rumpukurssi aikuisille ja
yläkouluikäisille @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 18.15–19.15
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
muusikko Jari Varjo
Kurssimaksu 49 €
Opetellaan rytmejä pienryhmässä.
Aikaisempaa soittotaitoa ei tarvita ja
edetään oman kehityksen mukaan.
Rumpujensoitto kehittää motoriikkaa,
rytmitajua ja muistia sekä tuo soittamisen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Rohkeasti kaikki kiinnostuneet
mukaan. Opettaja jakaa 30 min pienryhmät ensimmäisellä kerralla.
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1101650 Onnistumisen iloa
kanteleella! @
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
pe 16.9. klo 17.00–19.00
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 7 €
Viisikielisen kanteleen soittoa, opastusta ja opettelua vasta-alkajille sekä
aiemmin soittaneille. Opettelemme
tuttujen laulujen säestämistä ja pienten melodioiden soittoa näppäillen.
Jos sinulla on oma kantele, ota mukaan. Kurssilla on myös mahdollisuus
käyttää lainakanteletta.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Opettaja on musiikkipedagogi
(YAMK) Salla Hirvilammi, Muksulele
– Ukulelen alkeita muksuille -kirjan
tekijä, muskariopettaja ja ukulelekouluttaja.
1101702 Ukulelestartti
alakouluikäisille
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 16.30–18.00
3.11. ja 10.11.
Kurssimaksu 15 €
Löytyykö kotoa ukulele, mutta vanhemmilta ei saa neuvoja sen soittamiseen? Tule kokeilemaan ukulelen
soittoa kahtena torstaina. Et tarvitse
ennakko-osaamista, mutta oma soitin tulisi olla mukana. Harjoittelemme säestämään helppoja lauluja ja
testaamme myös plektran käyttöä.
Soittajat jaetaan kahteen 45 min
pienryhmään iän mukaan ennen ensimmäistä opetuskertaa.
1101701 Ukulelen alkeiskurssi @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 17.30–19.00
15.9.–6.10.
Kurssimaksu 21 €
Kiinnostaako ukulelen soitto, muttet tiedä, mistä aloittaisit? Tule tutustumaan
alkeisiin neljän kerran lyhytkurssille. Ei
tarvita ennakko-osaamista, aloitetaan
soittimen virittämisestä ja yhden soinnun kappaleista. Edetään rauhallista
tahtia ja tutuiksi tulevat ukulelen perussoinnut ja helpot kompit. Soitetaan tuttuja lauluja myös osallistujien toiveiden
mukaan. Ota oma soitin mukaan (sopraano-, konsertti- tai tenoriukulele).

1101721 Ukuleleilta: Joululaulut
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 24.11. klo 17.30–19.30
Kurssimaksu 7 €
Kuukausi ennen jouluaattoa on hyvä
hetki valmistautua joulutunnelmaan
virittämällä ukulelet joululaulujen sävelmiin. Soitamme monipuolisesti
sekä uudempia että perinteisempiä
joululauluja ja nautimme lähestyvän
juhlan tunnelmasta. Saat mukaasi
laulupaketin ja vinkkejä ukulelen käyttöön säestyssoittimena. Mukaan ovat
tervetulleita kaiken tasoiset soittajat,
kunhan perussoinnut (C, F, G ja Am)
ovat tuttuja.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1101710 Ukulelen jatkokurssi @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00–19.30
20.10.–17.11.
Kurssimaksu 21 €
Opetellaan lisää sointuja ja erilaisia
säestystapoja. Ennakkotaitoina Ukulelen alkeiskurssi tai sitä vastaavat
taidot. Ohjelmistoon mahdollista vaikuttaa: Soitetaanko mieluummin The
Beatlesia vai Haloo Helsinkiä? Kokoontuu 20.10., 3.11., 10.11. ja 17.11.

KITARAN SOITTO, PIANON SOITTO

KITARAN SOITTO

PIANON SOITTO

1101801 Kitaransoitto @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 16.30–19.45
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
muusikko Nikolai Suova
Kurssimaksu 49 €
Kitaransoiton ryhmäopetusta niin
aloittelijalle kuin kokeneemmallekin
soittajalle. Opettaja jakaa 45 min
pienryhmät taitotason mukaan. Mukaan kitara ja avoin mieli.

1101901 Opi säestämään pianolla,
alkeet A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 17.00–19.30
la 10.00–15.15
16.–17.9.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 21 €
Haluaisitko oppia säestämään pianolla itseäsi, lastasi tai vaikka yhteislaulua? Tehokurssilla opit sointumerkeistä soittamisen ja komppaamisen
perusteet. Opettelemme säestämään
tuttuja tasa- ja kolmijakoisia lauluja
erilaisilla säestystavoilla ja -rytmeillä.
Ei haittaa, vaikka et osaa lukea nuotteja tai soittotaitosi on ruosteessa.
Opetus tapahtuu pienryhmässä, jossa jokaisella on käytössä oma sähköpiano.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

1101902 Opi säestämään pianolla,
alkeet B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 17.00–19.30
la 10.00–15.15
14.–15.10.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 21 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101903 Opi säestämään pianolla,
alkeet C @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 17.00–19.30
la 10.00–15.15
18.–19.11.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 21 €
Sisältö sama kuin edellä.
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1101932 Leppoisasti pianolla B,
aikuisten ja yläkoululaisten
pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 18.00–19.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101951 Pikku pianistit A,
lasten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 16.00–16.45
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 49 €
Älä enää pimputtele yksin, yhdessä
soittaminen on hauskempaa! Opetellaan nuotteja, melodiansoittoa ja
säestämistä mukavassa pienryhmässä. Opiskelu suunnitellaan pienten
soittajien toiveet ja lähtökohdat huomioiden. Alakouluikäisille.

1101953 Pikku pianistit B,
lasten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 14.15–16.45
16.9.–9.12. ja 13.1.–14.4.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä. Opettaja
jakaa 45 min pienryhmät ennen ensimmäistä kertaa.
1101961 Pianotuokio A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 17.00–19.00
12.9.–6.12. ja 9.1.–3.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 185 €
Soitetaan nuoteista ja korvakuulolta,
opetellaan nuotteja, sointumerkkejä
ja säestyskomppeja opiskelijan oman
halun ja tarpeen mukaan. Iloista soittamista niin aikuisille kuin lapsillekin.
Vasta-alkajille ja edistyneille. Jokaisella opiskelijalla on viikoittain 20 min
yksilöopetusta. Kellonajat sovitaan
ennen ensimmäistä kertaa.
1101962 Pianotuokio B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 19.00–20.40
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
Kerttu Rapala
Kurssimaksu 185 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101963 Pianotuokio C @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 14.30–16.10
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 185 €
Sisältö sama kuin edellä.
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1101931 Leppoisasti pianolla A,
aikuisten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.30–13.30
12.9.–28.11. ja 9.1.–3.4.
MuM, KM Marika Bindar
Kurssimaksu 49 €
Oletko aina haaveillut lähteväsi pianotunneille tai haluaisit palata vanhan harrastuksen pariin? Ryhmässä
soittaminen on mukavaa eikä liian
vakavaa. Opimme yhdessä nuotteja,
melodiansoittoa ja säestämistä. Musisointi hoitaa myös aivojasi! Opettaja
jakaa pienryhmät ennen ensimmäistä
kertaa.

PIANON SOITTO, TEATTERI JA NÄYTTÄMÖTAIDE

1101964 Pianotuokio D @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 15.10–17.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 185 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101965 Pianotuokio E @
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntilantie 163
ti 18.00–19.40
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 185 €
Sisältö sama kuin edellä.
1101966 Pianotuokio F @
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 14.30–16.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
Katriina Karvinen
Kurssimaksu 185 €
Sisältö sama kuin edellä.
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TEATTERI JA
NÄYTTÄMÖTAIDE
Katso sivulta 25 kurssi
1106025 Kirjoita näyttämölle
Katso sivulta 141 Teatterikoulu
1102100 Tunnista ja löydä tonttuja
Vanhasta Raumasta
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 17.30–19.00
23.11. ja 30.11.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 7 €
Aikuinen ja lapsi osallistuvat yhdessä. Oletko nähnyt tonttuja Vanhassa
Raumassa? Tiedätkö, miten tonttuja
voi löytää? Ensimmäisellä kerralla
ke 23.11. valmistamme apuvälineitä,
kuten erikoiskiikarit, tonttujen näkemiseen. Toisella kerralla ke 30.11.

1102110 Teatteria eskari-ikäisille
Kellariteatteri, Pallerokuja
pe 16.00–17.00
16.9.–9.12. ja 3.1.–31.3.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Jenni Helenius
Kurssimaksu 35 €
Esikouluikäiset lapset pääsevät sukeltamaan teatterin ja näyttelemisen
saloihin leikin ja improvisaation kautta. Leikki on näyttelemisen alkulähde,
ja se onnistuu lapsilta jo luonnostaan.
Näytteleminen ja improvisaatio stimuloivat lapsen luovuutta ja edistävät
ajattelua. Teatterileikkien kautta lapsi
voi oppia myös jotakin itsestään. Ryhmässä tehden otetaan kaverit huomioon ja pidetään hauskaa. Tarkoitettu
5–6-vuotiaille.
1102112 Lasten improryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
su 17.00–18.30
18.9.–11.12. ja 15.1.–16.4.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 44 €
Hauskoista ja rennoista improharjoituksista on iloa ja hyötyä jokaiselle
niitä harjoittavalle. Lähde rohkeasti
mukaan luovan ilmaisun ryhmään.
9–13-vuotiaille.

1102113 Sirkuskurssi: Akrobatian
ja pariakrobatian alkeet
Sampaanalan budotila,
Sampaanalantie 38
la-su 9.30–12.00
1.–2.10.
sirkustaiteilija Emma Nivala
Kurssimaksu 15 €
Kurssi koostuu alkulämmittelystä,
voima- ja venyvyysharjoitteista sekä
lattia- ja pariakrobatian perusteista.
Kurssilla tehdään mm. käsilläseisontaan tähtääviä harjoitteita. Sopii kaiken tasoisille harrastajille, sillä harjoiteltavat temput ovat muokattavissa
harrastajan iän ja tason mukaan.
Yli 13-vuotiaille. Mukaan liikkumiseen
soveltuvat vaatteet, juomapullo sekä
hyvää mieltä.
1102115 Monitaiteellinen ryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
ke 17.00–18.30
14.9.–14.12. ja 11.1.–10.5.
Aleksi Kumpula, Minna Pihlainen,
Tommi-Wihtori Roström,
Tauno Saviauk
Kurssimaksu 70 €
Mitä on monitaiteellisuus? Miten eri
taiteen lajit voivat toimia yhdessä?
Minkälaista taidetta saadaan aikaan,
kun yhdistetään musiikki ja käsityö
tai teatteri ja kuvataide? Monitaiteellinen ryhmä kiertää lukuvuoden aikana
kuvataidekoulussa, käsityökoulussa,
teatterikoulussa ja musiikkiopistossa.
Ryhmän tavoitteena on hankkia työkaluja oman taiteen kehittämiseen
ja monipuolistamiseen. Kurssi toimii
lisäopintoina taiteen perusopetuksessa oleville. Kurssille voi myös tulla,
vaikka ei opiskelisikaan taiteen perusopetuksen ryhmissä. 13–18-vuotiaille.
Kurssimaksu sisältää materiaalit.
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menemme Vanhaan Raumaan etsimään tonttuja ja käytämme apuna
tekemiämme laitteita. Yhteistyössä
Rauman teatterikoulun kanssa.
Yhden aikuisen kanssa voi osallistua max. kaksi lasta. Kurssimaksu
7 €/osallistuja. Materiaalimaksu 3 €/
lapsi maksetaan opettajalle. Ilmoittaudu puhelimitse 1.9. klo 9.00 alkaen puh. 044 793 4515.

TEATTERI JA NÄYTTÄMÖTAIDE

1102116 Nuorisoteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
ma 19.00–21.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–15.5.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 89 €
Tehdään rennosti, mutta tosissaan.
Nuorisoteatterissa kasvetaan ryhmäksi, joka ei pelkää ja jonka syke
koskettaa. Harjoitukset luovat vankan pohjan kevään esityksille. Esitys
valmistetaan ryhmälähtöisesti omista
ideoista ja ajatuksista. Tule mukaan,
uskallat enemmän. Luovuus on vapaus. Tarkoitettu 15–23-vuotiaille.
1102130 Aikuisten improryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
ti 18.30–20.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 44 €
Sopii kaikille, jotka haluavat löytää
itsestään uusia luovan ilmaisun lahjoja ja kykyjä. Opi voittamaan esiintymispelon haitat ja rasitukset. Lähde
rohkeasti mukaan iloiseen porukkaan
- odotamme juuri sinua.
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1102132 Varttuneiden ohjelmapiiri
Kellariteatteri, Pallerokuja
ke 12.30–14.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
ohjaaja Jarmo Koski
Kurssimaksu 44 €
Harjoitellaan erilaisia sketsejä esityskuntoon. Lähde rohkeasti mukaan
hauskan ohjelmapaketin valmistamiseen. Odotamme sinua iloiseen porukkaan.
1102134 Rauman opistoteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
to 18.15–20.45
15.9.–8.12. ja 12.1.–11.5.
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
Aleksi Kumpula
Kurssimaksu 74 €
Valitaan ryhmälle näytelmä ja valmistetaan se esitykseksi lukuvuoden
aikana. Jokainen ryhmän jäsen saa
nauttia mahtavasta ryhmähengestä
ja teatterin riemusta! Teemme teatteria ahkerasti ja ilolla. Aiempaa esiintymiskokemusta ei vaadita. Lähempänä esitystä voidaan pitää ylimääräisiä
harjoituksia.

1103000 Maisemamaalaus
Itämeren rannalla
Retkikohde
la 10.00–17.00
su 11.00–16.00
10.–11.9.
kuvataiteilija (AMK)
Vilma Wallenström
Kurssimaksu 30 €
Maisemamaalausta Petäjäksen maisemissa. Akryylimaalit, akvarellit,
pastelliliidut tai öljymaalit, toteutustapa vapaa. Opetellaan katsomaan
maisemaa ja toteuttamaan se valitulla
tekniikalla. Kokoonnutaan parkkipaikalla, Leppäläntie 75. Huom! Kurssi
alkaa jo 10.9.!
1103001 Maalauspohjan
valmistaminen
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.30–14.30
24.–25.9.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 21 €
Valmista omat maalauspohjat vaikka koko vuodeksi. Korkealaatuisten
pohjamateriaalien ansiosta valmiista
teoksesta tulee kestävä. Käydään
läpi, miten laadukkaista materiaaleista saadaan tehtyä kestäviä öljy- ja
akryylimaalauksen pohjia. Voit lisätä
pohjaan myös aineksia luomaan erilaista struktuuria (lankaa, kangasta,
hiekkaa, lastuja yms.). Lisäksi voit
sävyttää pohjan jollain tulevaa maalausta tukevalla värillä (ns. imprimituuri). Materiaaleja voi ostaa myös
opettajalta. Tarvikeluettelo kotisivulta
ja toimistosta.

1103007 Voimaannu kuvataiteen
keinoin
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00–19.30
14.9.–19.10.
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti
Tuula Kallas
Kurssimaksu 40 €
Kuvataideterapeuttisten menetelmien, rentoutusharjoitusten ja ryhmäkeskustelujen keinoin lisätään omia
voimavaroja ja itsetuntemusta. Osallistuminen ei vaadi kuvataiteellista
osaamista. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1103003 Ateljee – kuvataiteen
tekniikat
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00–13.15
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 84 €
Erilaisia piirustus-, maalaus- ja grafiikantekniikoita, kuten hiili, pastelli, lino- ja puupiirros, carborundum,
kuivaneula, öljyväri, vesiväri, guassi,
akryyli ja sekatekniikat. Tutustutaan
kuukausittain uuteen tekniikkaan. Lisäksi tehdään väriopin harjoituksia ja
poimitaan taidehistoriasta esimerkkejä ja ideoita. Voit myös halutessasi
tehdä omasta aihepiiristäsi omalla
tekniikalla.

MAALAUS

1103009 Taidehistoriaa
maalaten @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 10.00–12.30
21.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 59 €
Katsellaan kuvia taidehistorian merkkiteoksista ja keskustellaan teoksista,
sommittelusta, aiheista ja taiteen sisällöstä. Oivalletaan ja ymmärretään
taidehistorian tyylisuuntia tekemällä
itse jokaisella kerralla teeman mukainen teos. Ota mukaan A3-maalauslehtiö, lyijykynä, värikyniä ja akvarelllipuuvärit tai/ja vesivärinapit.

1103013 Öljyvärimaalarien
iltapäivä @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 13.00–16.15
15.9.–1.12. ja 12.1.–6.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Tule maalaamaan öljyväreillä omia
kuva-aiheitasi. Perehdytään värien
käyttöön, sommitteluun ja maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja palettiveitsimaalaukseen. Myös sekatekniikat, kollaasit ja luovat kokeilut ovat
mahdollisia. Sopii sekä alkajille että
jatkajille. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in English.

1103011 Vesivärimaalaus @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 14.00–16.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 64 €
Maalataan vesiväreillä, vesivärikynillä
ja guassi- ja akryyliväreillä mielenmaisemia ja muita aiheita ja opetellaan
tekniikkaa. Sopii kaikille kiinnostuneille. Ota mukaan lyijykynä, vesivärit,
paperia ja sivellin.

1103015 Öljy- ja akryylivärimaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30–20.45
15.9.–1.12. ja 12.1.–13.4.
kuvataiteilija (AMK)
Monica Häggström
Kurssimaksu 84 €
Opitaan sekoittamaan värejä monipuolisesti ja toteuttamaan 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.
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1103019 Maalaus ja piirustus
Kodisjoella
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
to 18.00–20.30
15.9.–1.12. ja 12.1.–30.3.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 59 €
Tule maalaamaan ja piirtämään omia
kuva-aiheita. Perehdytään sommitteluun, maalaustekniikoihin ja piirustusmenetelmiin. Ensimmäisellä kerralla
mukaan materiaalit ja välineet, joilla
haluat työskennellä. Lähdetään ihan
alusta, joten vasta-alkajatkin ovat tervetulleita. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in English.

1103018 Maalaus Kortelassa
Kortelan koulu, Kortelantie 23
ke 17.45–21.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Tule maalaamaan asetelmia, eläimiä
tai omia kuva-aiheita. Perehdytään
värien käyttöön, sommitteluun ja
maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja
palettiveitsimaalaukseen. Opetus
suomeksi ja englanniksi. Teaching
also in English.

1103023 Palettiveitsimaalausta
sekatekniikalla
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.00
la-su 11.00–16.00
18.–20.11.
kuvataiteilija (AMK)
Vilma Wallenström
Kurssimaksu 30 €
Maalataan palettiveitsellä ja tutustutaan eri mediumeihin akryylimaalin
seassa. Kokeillaan eri materiaalien
tuntua ja etsitään uusia tuttavuuksia
tekemiseen. Aihe vapaa. Sekä alkajille että jo aiemmin kurssilla olleille
(syvennetään työskentelyä). Ota mukaan palettiveitsiä, maalauspohjia ja
akryylimaalit. Erilaiset kokeiltavat mediumit sisältyvät kurssimaksuun.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1103016 Akryylien ja akvarellien
iltapäivä @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 13.00–16.15
16.9.–9.12. ja 13.1.–31.3.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Tule maalaamaan vesiliukoisilla väreillä omia kuva-aiheitasi. Perehdytään värien käyttöön, sommitteluun ja
maalaustekniikoihin sekä sivellin- ja
palettiveitsimaalaukseen. Myös sekatekniikat, kollaasit ja luovat kokeilut
ovat mahdollisia. Sopii sekä alkajille
että jatkajille. Opetus suomeksi ja
englanniksi. Teaching also in English.

MAALAUS

1103026 Henkilö- ja muotokuvamaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.00–20.15
16.1.–10.4.
kuvataiteilija (AMK)
Monica Häggström
Kurssimaksu 41 €
Opitaan havainnointia ja toteuttamaan kohteen näköisyys ja olemus
sekä sekoittamaan värejä ja löytämään erityisesti ihon sävyt. Ota mukaan kuvia ja luonnoksia esim. läheisistäsi. Toteuttamistapoja ja -tyylejä
persoonalliselle työlle on useita. Sopii
kaikille ihmisten kuvaamisesta kiinnostuneille, myös vasta-alkajille. Akryyli- ja öljyvärit. Öljyvärimaalareilla
käytössä hajuton tärpätti. Ensimmäisellä kerralla info kurssilla käytettävistä materiaaleista. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1103027 Tussimaalaus @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 17.30–20.45
la 10.00–15.45
31.3.–1.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 26 €
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. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1103028 Akvarellimaalausta
kesällä
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma-pe 13.00–15.30
12.–16.6.
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti
Tuula Kallas
Kurssimaksu 26 €
Tutustutaan erilaisiin akvarellitekniikoihin ja maalataan ulkona, jos sää
sen sallii. Sopii vasta-alkajille ja akvarellimaalausta harrastaville. Mukaan
tarvitset akvarellipaperia, siveltimiä,
vesikipon, suihkepullon, värejä, lyijykyniä, maalarinteippiä ja maalausalustan. Ilmoittautuminen alkaa
2.1.2023 klo 18.00.

PIIRUSTUS JA
SARJAKUVA

1103031 Erityisryhmien kuvataide
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00–14.30
15.9.–24.11. ja 12.1.–30.3.
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti
Tuula Kallas
Kurssimaksu 46 €
Erityistä tukea tarvitseville suunnatulle kurssille ovat tervetulleita kaikki
taiteen tekemisestä kiinnostuneet.
Voit olla vasta-alkaja tai kuvataidetta
jo aiemmin harrastanut. Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevalla täytyy
olla avustaja mukana. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

1103038 Elävän mallin piirustus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.00–20.15
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Piirretään ihmisestä pikapiirustuksia,
harjoitelmia, muotokuvia ja tutkielmia.
Tutkitaan kehon eri osia ja piirretään
anatomisia piirroksia. Vaihe vaiheelta
edeten opitaan, miten ihmisen mittasuhteet piirretään. Harjoitellaan sekä
klassisilla piirustusmenetelmillä että
sekatekniikoilla. Sopii aloittelijoille ja
jatkajille. Teaching also in English.
Tarvikeluettelo kotisivuilta ja toimistosta.

1103033 Voimaantumiskurssi
aikuisille kehitysvammaisille
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00–19.30
2.–30.11.
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti
Tuula Kallas
Kurssimaksu 26 €
Erityisryhmäläisille tarkoitettu voimaantumiskurssi, jossa lisätään
omia voimavaroja ja itsetuntemusta
kuvataideterapeuttisten menetelmien, rentoutusharjoitusten ja keskustelujen avulla. Osallistuminen ei vaadi
kuvataiteellista osaamista. Henkilökohtaista avustajaa tarvitsevalla pitää olla avustaja mukana. Materiaalit
sisältyvät kurssimaksuun.

1103040 Klassinen piirustus
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 17.00–20.15
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kaikessa kuvataiteessa. Aiheena asetelmat, klassiset patsaat ja elävä malli.
Harjoitellaan mittasuhteita, sommittelua ja piirustusmenetelmiä sekä
tehdään kolmiulotteinen optinen harha. Opettaja näyttää kaikki vaiheet.
Opi piirtämään kuin vanhat mestarit.
Omat välineet mukaan. Suositeltava
piirustuspaperi 46x55 cm. Kurssille
voivat osallistua sekä alkajat että jatkajat. Teaching also in English.
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1103041 Luova piirustus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30–20.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 64 €
Piirrä mallista ja mielikuvituksesta erilaisin piirtimin: lyijykynillä, puuväreillä,
hiilillä, kuivapastelleilla, vahaliiduilla
tai tusseilla. Voit myös opetella musteella ja vesiväreillä laveeraamista.
Aiheina itseä kiinnostavat asiat esim.
maisemat, eläimet ja ihmiset. Välillä
irrotellaan vapaammin ja tehdään pari
luonnosteluretkeäkin. Ensimmäisellä
kerralla mukaan lyijykyniä/värikyniä
ja itselle sopivan kokoista piirustuspaperia.
1103043 Manga-pohjainen
piirustus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–20.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–11.4.
taiteilija Nita Koskinen
Kurssimaksu 54 €
Tervetuloa sarjakuvan taianomaiseen
maailmaan, jossa sekoitetaan niin
länsimaista kuin itämaistakin kulttuuria ja jossa vain mielikuvitus on rajana. Opetellaan piirtämisen perusteita
ja vinkkejä oman työn toteutukseen ja
vahvistetaan oman tyylin löytämistä.
Kurssilla tarvittavat välineet ovat lehtiö tai paperia sekä lyijykyniä. Omavalintaisesti voi ottaa mukaan värikyniä,
copic/promarker-tusseja ja rajauskyniä. Päästetään mielikuvitus valloilleen ja pidetään hauskaa piirtäen.
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TAIDEGRAFIIKKA
1103046 Taidegrafiikka tutuksi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.30–20.45
13.9.–29.11. ja 10.1.–11.4.
taidegraafikko Tommi-Wihtori
Roström
Kurssimaksu 84 €
Lähdetään aivan alusta taidegrafiikan
tekemisessä. Perinteisen syväpainografiikan 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. Aiemmin taidegrafiikkaa tehneet
voivat jatkaa omia projektejaan. Materiaalimaksu 20 €/lukukausi maksetaan opettajalle.

KALLIGRAFIA
1103051 Kalligrafian alkeet @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
24.–25.9. ja 14.–15.1.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 33 €
Kalligrafia on käsinkirjoittamisen taidetta, jota voidaan toteuttaa erilaisin
tyylein ja tekniikoin. Tutustumme kalligrafiaan ja siinä käytettäviin välineisiin. Opettelemme jonkin tekstityylin
sekä sommittelua. Kurssi sopii kalligrafiaharrastusta aloittaville. Ota mukaan lyijykynä, viivain ja paperia sekä
kalligrafiavälineet, jos on. Opettajalta
voi ostaa teriä, mustetta, kynänvarsia
ja harjoituspaperia.

1103053 Kalligrafian jatkokurssi @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
8.–9.10. ja 4.–5.2.
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssimaksu 33 €
Sopii kalligrafian alkeet hallitsevalle.
Opettelemme eri tekstityylejä ja sommittelua. Välineinä käytämme tekstausteriä, siveltimiä, musteita ja värejä.
Ota mukaan kalligrafiavälineet, lyijykynä, viivain ja paperia. Opettajalta
voi ostaa teriä, mustetta, kynänvarsia
ja harjoituspaperia.
1103055 Värikäs haitarikirja
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.00
la-su 10.00–15.00
18.–20.11.
Kurssimaksu 30 €
kalligrafi Sarikka Vuorenoja
Kurssilla värjätään akryylimusteilla
paperia haitarikirjan pohjaksi, kuvioidaan sitä ja kirjoitetaan unsiaalia, perusmuotoja sekä variaatioita. Kurssi
on tarkoitettu kalligrafiaa jo harrastaneille.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1103048 Kartonkigrafiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.00
15.–16.10.
TaM Kirsi Kuusisto
Kurssimaksu 26 €
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 € maksetaan
opettajalle. Syväpainovedospaperit
kurssilaiset hankkivat itse.

KUVANVEISTO, IKONIMAALAUS

KUVANVEISTO

IKONIMAALAUS

1103109 Puutarhaveistoksia –
Garden sculptures
Ankkuri, Nortamonkatu 5
pe 17.30–20.45
16.9.–9.12. ja 13.1.–7.4.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 84 €
Opi luomaan ja suunnittelemaan ulkotiloihin taiteellisia kokonaisuuksia.
Siporeksia veistämällä tai betonia ja
tukirunkoa käyttämällä teet veistoksia, reliefejä, keinotekoisia kallioita,
suihkulähteitä, taiteellisia grillejä tai
kukkapurkkeja. Opetus suomeksi ja
englanniksi. Teaching also in English.

1103087 Ikonimaalaus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 10.15–13.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–12.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 84 €
Sukelletaan yhdessä ikonien ihmeelliseen maailmaan temperatekniikkaa
käyttäen. Aloittelijat myös erittäin tervetulleita. Materiaalia voi ostaa opettajalta.

1103111 Eläinveistoksia – lapsi ja
aikuinen yhdessä
Ankkuri, Nortamonkatu 5
la-su 10.30–13.45
8.–9.10. ja 15.–16.10.
B.A. Nikolay Nikolov
Kurssimaksu 60 €
Tule tekemään oma lemmikki, metsäneläin tai vaikka lohikäärme tai
yksisarvinen. Lapsi ja aikuinen kokevat yhteistä luovuuden iloa tekemällä
veistoksen betonista tukirungon avulla. Valmiin veistoksen voi sijoittaa sisälle tai ulos. Aikaisempaa kokemusta
ei tarvita, vain intoa tehdä yhdessä.
Kurssilla ei ole ikärajaa. Voit ottaa
mukaan eväät ja pitää mehu/kahvitauon. Arvioitu materiaalimaksu 20-60 €
maksetaan opettajalle. Opetus suomeksi ja englanniksi. Teaching also in
English. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Kurssimaksu 30 €/henkilö eli 60 €.
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1103090 Ikonimaalaus etänä
Etäkurssi
ti 9.30–11.45
13.9.–29.11. ja 10.1.– 4.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 54 €
Istahda mukavasti kotona pöydän
ääreen ja tule maalaamaan ikoneita etäkurssille. Zoom-etäohjelman
käyttö on helppoa ja onnistuu vaikka
kännykällä. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138.
1103093 Ikonimaalauksen
kevätkurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma-pe 10.00–14.30
24.–28.4.
ikonografi Mari Zabyshnyi
Kurssimaksu 36 €
Maalataan ortodoksisen perinteen
mukaisia ikoneita. Myös aloittelijoille. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.

1103095 Posliinimaalaajien
iltapäivä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 13.00–15.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 64 €
Posliininmaalaus on vanha kiinalainen taidemuoto, joka on muuttanut
muotoaan vuosisatojen kuluessa. Nyt
voit piirtää, tehdä raapetyöskentelyä,
maalata siveltimellä ja tuputtaa väripintoja. Kaikki tämä tehdään haitattomilla vesiliukoisilla maalausnesteillä.
Myös lysterit ja jalometallit kuuluvat
kurssin ohjelmaan. Keskeneräiset
työt voi myös tehdä valmiiksi. Opistolta löytyy runsaasti värejä, öljyjä ja
välineitä, joten et tarvitse muuta kuin
iloista kokeilumieltä. Kurssi sopii kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

KERAMIIKKA
Opitaan saven käsittelyä ja perehdytään värien käyttöön keramiikassa.
Aloittelijat oppivat perustekniikat ja
jatkajat jalostavat taitojaan. Materiaalina on korkeapolttoinen savi, joka
soveltuu myös ruoka-astioihin. Voit
valmistaa käsin rakentamalla astioita,
veistoksia ja reliefejäkin. Lähtökohtana omat ideat ja taidot. Arvioitu materiaalimaksu 40-100 €/lukukausi.
11048002 Keramiikkaa elokuussa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma–pe 16.00–19.30
29.8.–2.9.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 30 €
Valmistetaan käsinrakennusmenetelmällä keraamisia veistoksia korkeapolttosavesta omien ideoiden
mukaan. Kerrataan saven käsittelyn
eri tekniikat ja työtavat sekä lasitusja pintakäsittelymenetelmät. Arvioitu materiaalimaksu 40-80 €. Töiden
haku sovitaan kurssilla. Huom! Kurssi alkaa jo 29.8. ja ilmoittautuminen
on jo alkanut.
1104801 Keramiikan alkeet
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00–20.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 64 €

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1104803 Maanantain päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 15.00–17.30
12.9.–12.12. ja 9.1.–3.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 64 €

KERAMIIKKA

1104805 Tiistain päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 11.15–13.30
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 59 €
1104806 Tiistain iltapäiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 13.45–16.15
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 59 €
1104807 Keskiviikon päiväkeramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 15.15–17.45
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 64 €
1104809 Torstain keskipäivän
keramiikka
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.45–14.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 64 €

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45–21.00
13.9.–2.12. ja 10.1.–4.4.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 84 €
Toteutetaan savesta käsinrakennustekniikalla omien ideoiden pohjalta
veistoksia ja käyttöesineitä. Arvioitu
materiaalimaksu 40-100 €/lukukausi.
1104833 Keramiikan jatkokurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.45–21.00
12.9.–12.12. ja 9.1.–3.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 84 €
Opitaan saven käsittelyä ja perehdytään värien käyttöön keramiikassa.
Arvioitu materiaalimaksu 40-100 €/
lukukausi.
1104835 Keraaminen kuvanveisto
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 16.15–19.30
15.9.–1.12. ja 12.1.–30.3.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 79 €
Valmistetaan käsinrakennusmenetelmällä keraamisia veistoksia korkeapolttosavesta omien ideoiden
mukaan. Kerrataan saven käsittelyn
eri tekniikat ja työtavat sekä lasitusja pintakäsittelymenetelmät. Arvioitu
materiaalimaksu 40-100 €/lukukausi.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1104851 Rakukeramiikka A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti-ke 15.30–18.00
pe 10.00–18.00
11.4.–12.4 ja 28.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 30 €
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 11.4. ja ke 12.4., poltto pe 28.4.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.

1104853 Rakukeramiikka B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti-ke 18.30–21.00
la 10.00–18.00
11.4.–12.4. ja 29.4.
Leena Rantama-Palviainen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontumiset: ti 11.4. ja ke 12.4., poltto
la 29.4. Ilmoittautuminen alkaa
2.1.2023 klo 18.00.
1104875 Jouluista keramiikkaa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00–15.00
12.–13.11. ja 4.12.
kuvataiteilija (AMK)
Vilma Wallenström
Kurssimaksu 26 €
Tehdään kaikenlaisia jouluaiheita keramiikasta, esim. kuusenkoristeita,
tonttuja, enkeleitä, mitä kukakin keksii! Kokoontuu 12.–13.11. ja lasituskerta on 4.12.

KERAMIIKKA

1104840 Dreijauksen alkeet –
kipot ja kupit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 15.00–18.15
16.9.–2.12. ja 13.1.–31.3.
Eija Hietanen
Kurssimaksu 84 €
Opi dreijauksen perusteet: keskittäminen, reunannosto ja sorvaus. Valmistetaan myös käsinrakennusmenetelmällä astioita, kippoja, kuppeja ja
ruukkuja. Aikaisempaa kokemusta ei
tarvita. Arvioitu materiaalimaksu 40100 €/lukukausi.

KERAMIIKKA

1104864 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
13.9.–18.10.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 60 €
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. Voit
ottaa mukaan eväät ja pitää mehu/
kahvitauon. Arvioitu materiaalimaksu
20-30 €. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
Kurssimaksu 30 €/henkilö eli 60 €.
1104865 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
1.11.–13.12.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 60 €
Sisältö sama kuin edellä.
1104867 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
10.1.–14.2.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 60 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1104868 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
28.2.–4.4.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 60 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104872 Perhekeramiikka A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00–14.30
1.–2.10. ja 8.–9.10.
kuvataiteilija (AMK)
Vilma Wallenström
Kurssimaksu 30 €
Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä
savesta pieniä veistoksia ja käyttöesineitä. Tervetuloa niin lasten, lastenlasten kuin kummilasten kanssa.
Pääasiana aikuisen ja lapsen yhteinen tekeminen ja tekemisen ilo. Omia
ideoita saa toteuttaa ja opettajan
johdolla voidaan myös ideoida. Voit
ottaa mukaan eväät ja pitää mehu/
kahvitauon. Arvioitu materiaalimaksu
40-80 € maksetaan opettajalle. Aiempaa kokemusta ei tarvita. Kurssi soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssimaksu 30
€/henkilö HUOM! Ilmoittautuminen
alkaa to 1.9. klo 10-15 soittamalla
toimistoon puh. 044 793 4515.
1104873 Perhekeramiikka B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00–14.30
22.–23.10., 29.–30.10. ja 6.11.
keramiikkataiteilija Anne Virtanen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. HUOM! Ilmoittautuminen alkaa to 1.9. klo
10-15 soittamalla toimistoon puh.
044 793 4515.

Katso sivulta 50 kurssi
1103043 Manga-pohjainen
piirustus
Katso sivulta 52 kurssi
1103111 Eläinveistoksia – lapsi ja
aikuinen yhdessä
1103159 Lasten ja nuorten
kuvataide Uotilassa @
Uotilan koulu, Sippolantie 4
ma 15.00–17.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen
Kurssimaksu 74 €
Harjoitellaan piirtämistä ja maalaamista, keramiikan alkeita ja tutustutaan taidegrafiikkaan. 6–16-vuotiaille.
Materiaalit 20 € sisältyvät kurssimaksuun.
1103161 Piirretään ja maalataan
maailmaa
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
kuvataiteilija Jonna Soininen
Kurssimaksu 64 €
Tutkitaan ympäristöä puuväreillä piirtäen ja vesiväreillä maalaten antaen
tilaa myös mielikuvitukselle ja omalle
ilmaisulle. Kurssi 3.–6.-luokkalaisille.
Materiaalit 20 € sisältyvät kurssimaksuun.

1103165 Keijuniitty
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 18.9. klo 10.00–14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 25 €
Keijuniitty on elämyksellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille lapsille yhdessä
aikuisen kanssa. Haluaisitko liidellä
auringonsäteellä tai kellua hopeisella kastehelmellä? Suloisilla keijuilla
on ensimmäiset lentoharjoitukset
ja myös peikot on kutsuttu mukaan.
Pienet siivet valmistuvat ja keijuniitty
koristellaan kukkaköynnöksillä suurta
tapahtumaa varten. Ilma helisee keijujen musiikista, kun keijupöly laskeutuu. Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen
tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
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1103162 Pikkuateljee –
kuvataiteen tekniikat lapsille
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 14.45–17.00
16.9.–9.12. ja 13.1.–31.3.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 84 €
Elämyksellinen tutustuminen värien
ja erilaisten materiaalien maailmaan
musiikin, tarinoiden ja mielikuvituksen
vauhdittamana 7–12-vuotiaille. Piirustusta, grafiikkaa, maalausta sekä
kolmiulotteista muotoilua. Materiaalit
20 € sisältyvät kurssimaksuun.

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE

1103168 Avaruusseikkailu
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 15.10. klo 10.00–14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 30 €
Mitä löytyy mustasta aukosta? Koe
elämyksellisessä taidetyöpajassa
läpi avaruuden kiitävät pyrstötähdet, kaukaiset galaksit ja tähtisumut.
3–7-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. Materiaalit 15 € sisältyvät
kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen mukana
yksi lapsi.
1103173 Frozen: Huurteinen
seikkailu Elsan ja Annan kanssa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 12.11. klo 10.00–14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 25 €
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. Materiaalit 10 € sisältyvät kurssimaksuun.
Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden
aikuisen mukana yksi lapsi.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1103176 Valojuttu
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 26.11. klo 10.00–14.00
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 30 €
Leikitään valoilla ja seinille syntyvillä
kummallisilla hahmoilla, jotka seikkailevat villeinä taidetyöpajassa. Mukaan kotiin vietäväksi valmistuu kolmiulotteinen teos, jonka voi sijoittaa
sisälle tai ulos ja johon voi laittaa halutessaan led-valot. Se voi olla vaikka
hurja värikäs lohikäärme tai ihanasti
hehkuva yksisarvinen. 3–7-vuotiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa.
Materiaalit 15 € sisältyvät kurssimaksuun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin.
Yhden aikuisen mukana yksi lapsi.
1103180 Kesäisiä akvarellimaalauksia
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma-pe 13.00–14.30
5.–9.6.
kuvataiteilija Tuula Kallas
Kurssimaksu 30 €
Tutustutaan akvarellien maalaamisen
saloihin, erilaisiin akvarellitekniikoihin
ja maalataan ulkona, jos sää sen sallii. Kurssi tarkoitettu 7–12-vuotiaille.
Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.

1103186 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
12.–15.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 66 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1103187 Jatkokurssi Tylypahkaan
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-ke 10.00–15.00
19.–21.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 55 €
Jos et ole vielä saanut kutsua Tylypahkaan ja olet osallistunut jo aikaisemmille valmennuskursseille, niin
täällä pääset huispaamaan ja syventämään velhotaitojasi Ankeuttajien
varalle. Materiaalit 25 € sisältyvät
kurssimaksuun. Kurssipaikka on kiviportaineen ja juhlasaleineen täydellinen Tylypahka! Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDE

1103185 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
5.–8.6.
kuvataiteilija Merja Ala-Olla
Kurssimaksu 66 €
Olisiko sinusta tylypahkalaiseksi?
Nyt pääset kokeilemaan samoja oppiaineita, joita velholapsetkin opiskelevat esim. astrologiaa, taikaeläinten
hoitoa, loitsuja ja taikaliemiä. Myös
jästihuispaus, alruunoiden hoito,
ajatuseula ja Iseeviot-peili kuuluvat
ohjelmaan. Puettuasi taikaviitan olet
valmis kohtaamaan myös velhomaailman ihmeotukset. Tämän valmennuskurssin käytyäsi olet aina valmiina,
mikäli sinulle joskus sattuisi saapumaan kirje Tylypahkasta. Harry Potter -kirjoihin perustuvalla 3.–6.-luokkalaisten kesäkurssilla eläydytään
velhomaailmaan kuvataiteen ja ilmaisutaidon keinoin. Materiaalit 30 € sisältyvät kurssimaksuun. Kurssipaikka
on kiviportaineen ja juhlasaleineen
täydellinen Tylypahka! Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

DIGIKUVAUS JA
KUVANKÄSITTELY

DIGIKUVAUS JA KUVANKÄSITTELY

Katso sivulta 105 Digikurssit
1103195 Valokuvataan
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00–20.15
21.9.–19.10.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 30 €
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.
1103208 Lightroom @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00–20.15
19.9.–17.10.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 30 €
Adobe Lightroom Classic CC on
monipuolinen kuvienhallinta- ja säätöohjelmisto. Sillä voit jälkikäsitellä,
hallita ja järjestellä kuvakokoelmiasi
ammattimaisesti. Lightroomin avulla
voit säätää, korjata ja käsitellä kuviasi
monipuolisesti ja täysin vapaasti, koska muutokset eivät vaikuta alkupe-
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räisiin kuviin. Kurssin aikana tulevat
tutuiksi peruskäytön lisäksi myös kuvakirjaston hallinta (catalog), kuvien
tuominen tietokantaan, kuvien vienti
eri tiedostomuodoissa ottaen huomioon käyttötarkoituksen ym. Opettaja
käyttää oppitunneilla Lightroom Classic CC:n uusinta englanninkielistä
versiota. Ota mukaan oma tietokone,
johon ohjelma on asennettu.
1103210 Photoshop @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00–20.15
31.10.–28.11.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 30 €
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 Adoben Photoshop-ohjelman.
Opettaja käyttää oppitunneilla Photoshop CC:n uusinta englanninkielistä versiota.

1103215 Videokuvaus ja editointi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 15.10. klo 9.00–16.00
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 21 €
Päivän aikana opitaan hyvät käytänteet videoiden kuvaamiseen ja
editointi käyttäen ilmaista OpenShotohjelmistoa. Tutuksi tulevat mm. videoprojektit, leikkaus, tehosteet, äänet, tekstitys ja julkaisu. Pääpaino on
videoiden editoinnissa. Ota mukaan
kannettava tietokone.
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1103212 Photoshop pintaa
syvemmältä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–16.00
26.–27.11.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kurssimaksu 30 €
Opitaan kuvankäsittelyn edistyneempiä ja luovempia toimintatapoja.
Harjoitellaan perustoimintoja syvällisesti, erilaisten maskien ja tasojen
tehokäyttöä sekä tekniikoita kuvien
rakenteluun ja muokkaamiseen.
n. LiL
säksi opetellaan valinnat, smartobartobjektit, Camera Raw, filtterit, siveltimet,
eltimet,
actionit ym. Osallistujilta edellytetään
llytetään
Photoshopin perusasioiden osaamista, tietokoneen peruskäyttötaitoa
ttötaitoa ja
tt
omaa kannettavaa tietokonetta,
on
o
netta, johon
on asennettu Adoben Photoshop
ho
h
otoshop -ohjelma. Opettaja käyttää
ä oppitunneilla
Photoshop CC:n uusinta
sin
in
nta englanninkielistä versiota.

OMPELU

OMPELU

Katso sivulta 84 kurssi 1104415
Perinteisiä merimieskäsitöitä
1104020 Ompelua aamupäivällä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00–13.00
19.9.–5.12. ja 16.1.–3.4.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 69 €
Ompele kotiin, itselle tai lahjaksi vaatteita tai kodintekstiilejä oman mielenkiinnon ja taidon mukaan. Kerrataan
kaavojen piirtämistä ja kankaan leikkaamista. Opitaan ompelun perustaitoja ja perehdytään tarvittaessa
vaativampien yksityiskohtien valmistamiseen. Ommellaan ja onnistutaan.
Mukaan ompelutarvikkeet.

1104022 Ompelemisen iloa A
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30–20.00
12.9.–5.12.
vaatetusalan ammatinopettaja
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 38 €
Tunnetko kipinän tehdä käsilläsi?
Etsitkö uutta harrastusta vai jatkatko
vanhaa? Varaa itsellesi aikaa toteuttaa suunnitelmiasi ompelun parissa.
Koetko erityisen haastavana esim.
kaavat, leikkuun, ompelukoneen tai
ompelutekniikat, vai tarvitsetko vain
koneet ja laitteet toteuttaaksesi ideat? Oli miten tahansa, saat opetusta
kaikenlaisessa vaatetuksen ja sisustustekstiilien valmistukseen liittyvissä
asioissa. Käytämme lehtien ja kirjojen
kaavoja. Mukaan muistiinpanovälineet, ompelutarvikkeet sekä paljon
intoa ja ideoita.
1104023 Ompelemisen iloa B
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ma 17.30–20.00
9.1.–3.4.
vaatetusalan ammatinopettaja
Arja Lehtonen
Kurssimaksu 38 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1104027 Ommellaan
lastenvaatteita
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.30–20.00
la-su 10.00–15.00
4.11. ja 18.–20.11.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 30 €
Vapaamuotoista ompelua joustavista
tai joustamattomista kankaista. Käytettävissäsi ovat opiston ompelukoneet, ja saat apua kaavoitukseen ja
ompeluun. Voit tuoda oman kaavan
tai etsiä kaavan opiston käsityölehdistä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

1104029 Reppuja
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30–16.15
15.–16.10.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 30 €
Tarjolla on helppoja ja haastavampia
reppumalleja, joista voit valita itsellesi sopivan. Kurssilla ehtii ommella
yhden repun. Saat kaavat ja ohjeet
kurssin aikana ommeltuihin töihin.
Tarkempi tarvikelista lähetetään sähköpostilla noin viikkoa ennen kurssia.
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104030 Kansallispukuilta
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 27.9. klo 18.00–20.30
kansallispukujen valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 7 €
Illan aikana saat tietoa erilaisista kansallispukujen valmistukseen liittyvistä
asioista. Selvitetään, millaisista materiaaleista pukuja valmistetaan ja mistä materiaaleja, ohjeita ja kaavoja voi
hankkia. Käydään myös läpi tarvittavia työvälineitä. Voit osallistua, vaikka
et tulisikaan Kansallispukukurssille.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1104025 Ommellaan mekko tai
tunika
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–19.30
pe 17.30–20.00
la-su 10.00–15.00
27.9. ja 7.–9.10.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 30 €
Ommellaan mekko tai tunika joustamattomasta kankaasta. Ensimmäisellä tapaamisella mietitään vaatteen
mallia, materiaalia ja sopivaa kaavaa.
Viikonloppuna ommellaan. Voit tuoda
oman kaavan tai etsiä kaavan opiston käsityölehdistä. Saat apua mm.
kaavojen muokkaukseen ja ompeluteknisiin valintoihin. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.

OMPELU

1104031 Kansallispukukurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–20.30
27.9.–29.11.
kansallispukujen valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 36 €
Voit perinteisiä valmistustapoja noudattaen tehdä tai korjata kansallispuvun tai sen osia: paidan, hameen,
liivin tai taskun. Voit myös päällystää
tykkimyssyn kopan. Tutustumme
suomalaiseen kansallispukuperinteeseen ja puvun valmistustapoihin perinteisesti 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. Opettaja on yhteydessä opiskelijoihin ennen
kurssin alkua.
Kurssi alkaa luentokerralla 27.9.
Tarvonsaaressa, Lyseokatu 2. Tarvikelista kotisivulta ja toimistosta.
Lisätietoja sähköpostilla
pia@ala-aijala.fi
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1104034 Tykkimyssykurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.45
15.–16.10.
kansallispukujen valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 26 €
Voit tehdä tykkimyssyn kopan alusta
alkaen, päällystää aiemmin tehdyn
myssykopan tai uudistaa vanhan
myssyn. Opettaja ottaa yhteyttä ennen kurssin alkua ja selvittää, mitä haluat tehdä ja mitä materiaaleja hankit.
Opettajalta saa lainaksi tykkimyssyn
kopan (pohjan) tekemiseen tarvittavia
työvälineitä. Kurssilla ei nyplätä tykkimyssyn pitsejä, mutta esim. tyllitykin
pitsiä voi tulla tekemään. Tykkimyssyn voi päällystää yksivärisellä tai kirjotulla silkillä. Silkki pitää olla kirjottu
ennen kuin se kiinnitetään koppaan.
Vanhaan tykkimyssyyn voidaan tehdä
uusi koppa, jos vanha on pehmeä tai
mennyt säilytyksessä huonoksi. Vanha silkki voidaan käyttää uuden kopan päällystämiseen. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.

1104050 Ompelupäivä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 6.11. klo 10.00–15.45
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 21 €
Sunnuntain yhteisöllinen ompelupäivä. Voit piirtää kaavoja, leikata,
ommella tai 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) ja eväät. Sopivassa kohdassa keitetään kahvit
sekä pidetään lounastauko.

KÄSITYÖPÄIVÄT
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 7 €/päivä
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.
1104051 Käsityöpäivä A
ma 3.10. klo 13.30–16.30
1104052 Käsityöpäivä B
ma 31.10. klo 13.30–16.30
1104053 Käsityöpäivä C
ma 28.11. klo 13.30–16.30

TILKKUTYÖT
1104131 Tilkkutyöt
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 12.30–15.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–28.3.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 38 €
Ommellaan perinteisiä tilkkutöitä sisustus-, käyttö- ja koriste-esineiksi.
Opitaan pieniä ompeluvinkkejä, uusia blokkimalleja sekä erilaisia tilkkutyömalleja. Kokoontuu syksyllä 13.9.,
27.9., 11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11.
Keväällä 10.1., 24.1., 7.2., 28.2.,
14.3. ja 28.3.
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1104035 Korjaa tai uudista
kansallispukuasi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.45
26.–27.11.
kansallispukujen valmistaja
Pia Ala-Äijälä
Kurssimaksu 26 €
Kaipaako kansallispukusi hame lisää
mittaa vyötäröön tai helmaan tai liivi tai paita lisää kangasta? Etsitään
yhdessä lisäkankaat, jos niille on tarvetta. Voit tulla myös tekemään täydennysosia pukuun (tasku, esiliina,
alushame). Viikonlopun aikana ehdit
tehdä pukuun korjausmuutoksia tai
ainakin päästä alkuun. Ennen kurssin
alkua opettaja on yhteydessä kurssilaisiin ja selvitetään yhdessä, mitä
kukin haluaa tehdä. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.

NUKET JA PEHMOLELUT

NUKET JA
PEHMOLELUT
1104070 Perinnelelupaja A @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la-su 10.00–16.30
23.9.-2.10.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 44 €
Tule tutustumaan perinnelelujen ihmeelliseen maailmaan ja tekemään
itse ikioma nukke tai pehmolelu. Voit
valmistaa perinteisin menetelmin
Martta-nuken, antiikkinallen tai perinnepehmon (kissan, kanin tai koiran).
Nukkea valmistaessa opit hiomaan,
pohjustamaan ja maalaamaan nuken
kasvot. Vartalo ommellaan kankaasta
ja täytetään tiiviiksi sahanpurulla.
Perinnepehmot ommellaan käsin
mohairkankaasta. Pahvinivelet saavat lelut liikuttamaan kaikkia jäseniä
ja käsin puhalletut lasisilmät saavat
lelut elämään. Täytemateriaalina käytetään ekokuitua. Saat paljon tietoa
lelujen historiasta. Kurssilla ehtii valmistaa 1-2 työtä. Materiaalikustannus
työvälineiden lainasta ja yhteiskäytössä olevista materiaaleista nuken
valmistuksessa 23 €. Nukkepaketit
alkaen 31 € (sis. pään ja vartalo- ja
vaatekaavat). Perinnepehmolelut
alkaen 35 €/hahmo. Opettajalta voi
ostaa materiaalia. Opettaja lähettää
kirjeen ennen kurssin alkua. Kokoontumiset pe-su 23.-25.9.2022 ja 30.9.2.10.2022.
Lisätietoja www.nukkekamari.fi
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1104071 Perinnelelupaja B @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la-su 10.00–16.30
27.1.–12.2.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 44 €
Sisältö sama kuin edellä. Kokoontumiset pe-su 27.–29.1. ja 10.–12.2.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.
1104073 Tonttu tai maahinen @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–20.15
la-su 10.00–16.30
2.-4.12. ja 9.-11.12.
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki
Kurssimaksu 44 €
Tutustu vanhojen tonttujen ihmeelliseen maailmaan ja tee ikioma tonttu
tai maahinen. Tonttu valmistetaan perinteisin menetelmin. Opit hiomaan,
pohjustamaan ja maalaamaan tontun kasvot. Vartalo valmistetaan eri
asentoihin liikkuvaksi. Kurssilla saat
paljon tietoa tonttujen historiasta. Materiaaleista ja työvälineiden käytöstä
23 € maksu. Tonttupaketit alkaen 20 €
(tontun pituus 15 cm >). Ilmoittautuminen 25.11. mennessä materiaalitilausten vuoksi. Kurssilaisille
lähetetään tietoa kurssista ja materiaaleista.
Lisätietoja www.nukkekamari.fi

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

1104085 Kudonta A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 18.00–20.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 64 €
Kudotaan erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä kuten mattoja, pöytäliinoja, huiveja ym. Toteutettavat työt
suunnitellaan, loimet luodaan ja rakennetaan kangaspuihin yhteistyönä
kurssilaisten kesken. Tutustutaan kudonnan perusasioihin, eri työvaiheisiin ja sidoksiin, joten aloittelijatkin
voivat tulla mukaan. Ensimmäisellä
kerralla tutustutaan työvälineisiin ja
suunnitellaan töitä. Mahdollisuus
myös collingwood-lautojen käyttöön.
1104086 Kudonta B
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ke 18.15–20.45
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 64 €
Kudotaan erilaisia sisustus- ja käyttötekstiilejä kuten mattoja, pöytäliinoja,
huiveja ym. Toteutettavat työt suunnitellaan, loimet luodaan ja rakennetaan kangaspuihin yhteistyönä kurssilaisten kesken. Tutustutaan kudonnan
perusasioihin, kuten työvälineisiin, eri
työvaiheisiin ja sidoksiin, joten aloittelijatkin voivat tulla mukaan.

KIRJONTA
1104117 Kirjonta
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ti 9.30–12.00
20.9.–29.11. ja 17.1.–28.3.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 50 €
Pistoja käsin monin tavoin. Lasketaan
lankoja tai pistellään vapaasti. Tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja kirjontatapoihin. Suunnitellaan ja valmistetaan töitä opittua soveltaen omien
mieltymysten mukaan. Sopii alkajille
ja jatkajille.
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1104087 Kudonta C
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00–20.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki
Kurssimaksu 64 €
Tule oppimaan kudonnan alkeet
tai syvennä aikaisemmin hankittuja
taitoja. Kudottavat työt
suunnitellaan kurssilaisten
toiveiden mukaan. Loimet luodaan
ja rakennetaan yhdessä. Kutoa voi
myös kurssin ulkopuolisina aikoina,
silloin kun tiloissa ei kokoonnu
muita ryhmiä. Kurssitietoihin
muutos: opettaja vaihtunut, ei
kokoonnuta lauantaisin.

NAHKATYÖ

NAHKATYÖ
1104145 Nahkalaukku A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
30.9.–2.10.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Valmistetaan nahkalaukku käsin ompelemalla joko valmiita tai itse suunniteltuja kaavoja käyttäen. Voit myös
tulla tekemään valmiiksi edellisiltä
kursseilta kesken jääneet työt. Perehdytään nahan ominaisuuksiin ja
perustyötapoihin. Materiaaleja voi ostaa opettajalta. Työkaluja saa lainaksi
5 €:n korvausta vastaan. Materiaalikustannukset alkaen noin 40 €.
1104146 Nahkalaukku B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
14.–16.10.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1104148 Nahkalaukku C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
17.–19.2.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104149 Nahkalaukku D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
3.–5.3.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104150 Parkkinahasta pientä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 25.11. klo 17.30–20.00
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 7 €
Valmistetaan parkkinahasta joulukoristeita ja avaimenperiä. Joulukoristeita varten voit ottaa mukaan omia
helmiä tms. Nahkaan on mahdollista
lyödä punsseleilla omavalintainen
teksti. Materiaaleja saa ostaa opettajalta (n. 2-10 €/työ). Työvälinevuokra
5 €. Maksetaan opettajalle käteisellä/
pankkikortilla.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

1104151 Tennarikurssi
Hj. Nortamon peruskoulu,
Nummenvahe 6A
to 16.30–18.30
la-su 12.00–16.15
29.9.–13.11.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 26 €
Valmistetaan käsityönä omat nahkatennarit, jotka tehdään la–su
12.–13.11. Kurssilla on reilusti aikaa,
joten voit myös yksilöidä tennarisi
maalaamalla, koristetikkauksilla tms.
Kurssilla ei tarvita omia työkaluja,
mutta oman leikkuualustan voit halutessasi ottaa mukaan.
Pohjat ja muut materiaalit tilataan
ennen kurssia Pikku Suutarin Sekatavarapuodista, Kuninkaankatu 7,
to 29.9. klo 16.30–18.30. Jos et pääse käymään kyseisenä ajankohtana,
ota yhteyttä sähköpostitse
pikkusuutari@gmail.com
om Materiaalit
Materia
M
ater
at
eriiaalit
(mm. pohjat ja nahat),
hat), 5 €:n
n toimituskulut sekä 5 €:n työkaluvuokra
yökaluvuo
okra maksetaan tilauksen yhteydessä.
hteydess
sä.
Pohjan ja päällisen mallin
mallin vaihtoehtoiva
aihtoehtoihin voit tutustua etukäteen
käteen osoitteessa www.sneakerkit.eu/
eu/ Myös
My
yös nahka
on mahdollista tilata
a samasta
sam
masta paikasta. Materiaalikustannukset
tannu
ukset noin
80–90 €.

KENKÄKURSSIT
K
ENK

KENKÄKURSSIT

1104153 Nahkasandaalit
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 17.00–21.00
la 12.00–17.00
su 11.00–17.00
31.3.–2.4.
suutari Rita Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Valmistetaan parkkinahkaiset sandaalit omien mittojen mukaan. Materiaalit ostetaan opettajalta ja työkaluja sekä työvälineitä saa lainata 5 €:n
korvausta vastaan. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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LANKATYÖ

LANKATYÖ
1104160 Käpyily eli frivolité
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.45–20.15
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
Marjatta Paasikivi
Kurssimaksu 64 €
Opetellaan käpypitsin tekoa aivan
alkeista kävyillä, neulalla ja virkkuukoukulla. Voit valmistaa koruja (esim.
korvakorut), hattuja, liinoja tai vaikkapa morsiuskruunun. Mukaan tarvitset
2 käpyä ja tiukkakierteistä puuvillalankaa (koukkusuositus 1 ½ -2 ½
mm). Tarvikkeita voi ostaa myös opettajalta.
1104162 Sukkia joka lähtöön
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 18.00–20.30
21.9.–30.11.
KM, käsityönopettaja
Marja Tervaselkä-Jalonen
Kurssimaksu 30 €
Opetellaan sukan neulomisen eri vaiheet. Tutustutaan erilaisiin kantapään
vaihtoehtoihin, kirjoneulemalleihin ja
haasteellisempiin ohjeisiin. Ota mukaan sukkalankaa ja lankaan sopivat
sukkapuikot sekä ohje, jonka haluat
toteuttaa (jos sinulla on). Kurssi sopii sekä aloittelijoille että harjaantuneemmille neulojille. Kokoontuu joka
toinen viikko.
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1104163 Silmukasta silmukkaan @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 11.00–13.30
22.9.–8.12. ja 12.1.–30.3.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 59 €
Tutustutaan ja opitaan monipuolisesti erilaisia lankatekniikoita, kuten
virkkaus, koukkuaminen ja neulonta.
Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille.
Ota mukaan oma käsityö. Suunnitellaan ensimmäisellä kerralla yhdessä
lukukauden aiheita.
1104164 Virkataan ja neulotaan
vaikka mitä @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.30–20.00
22.9.–8.12. ja 12.1.–30.3.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Kurssimaksu 59 €
Virkataan koukulla ja välillä tartutaan
puikkoihin ja neulotaan nurin ja oikein.
Kurssi sopii hyvin myös aloittelijoille.
Ota mukaan oma käsityö. Suunnitellaan ensimmäisellä kerralla yhdessä
lukukauden aiheita.

1104175 Kehruukurssi
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 10.00–15.00
29.–30.10.
ohjaustoiminnan artenomi
Mia Heikkilä
Kurssimaksu 26 €
Tule kehräämään villat ja muut kuidut langaksi. Teemoina yksisäikeinen
lanka, kertaaminen ja erikoistekniikat.
Kuiduksi voi halutessaan tuoda esim.
koirankarvaa. Opettajalta voi ostaa
villaa. Värttinöitä ja rukkia voi lainata
tai ottaa omat mukaan. Lisätietoja voi
kysellä viljamianpaja@outlook.com

1104181 Novellikoukku
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ke 17.00–18.45
14.9.–7.12.
KM, käsityönopettaja
Johanna Maijala
Novellikoukussa neulotaan ja kuunnellaan novelleja. Joka kerralla kuulet novelleja eri kirjailijoilta, mutta aikaa jätetään myös keskustelulle. Voit
tehdä 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 14.9., 12.10., 9.11. ja
7.12. Yhteistyössä Rauman kirjaston
kanssa. Vapaa pääsy.

LANKATYÖ

1104171 Makramee
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30–16.15
17.–18.9.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 30 €
Opetellaan ensin makrameen perussolmut. Sen jälkeen on mahdollista
solmeilla seinävaate, amppeli, valaisin, lasipurkinsuojus tai koruja. Tarvikelista lähetetään sähköpostilla noin
viikkoa ennen kurssia.

PITSINNYPLÄYS

PITSINNYPLÄYS

Opetusta raumalaisen perinteen mukaan aloittelijoille ja nypläystä harrastaneille. Nypläyksen perustaitoja opitaan nypläämällä, edetään helpoista
malleista vaativampiin pitseihin. Ideoita ja niksejä myös vaativampien
mallien nypläämiseen. Nyplätään
pitsejä eri käyttötarkoituksiin. Opiskellaan myös pitsin yhdistäminen ja
kankaaseen kiinnittäminen. Nypläystyynyn voi lainata opistolta. Myös alle
15-vuotiaille.
1104200 Pitsinnypläyksen alkeet
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 18.00–20.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
KM käsityönopettaja Henriikka Pool
Kurssimaksu 64 €
Haluatko oppia uuden käsityötekniikan ja tutustua samalla raumalaiseen
perinteeseen? Nypläyksen alkeiskurssilla käydään läpi rauhallisessa
tahdissa nypläyksen perusteita.
a. SiSi
nun ei tarvitse tietää etukäteen
n mitään nypläämisestä, vaan saat tältä
kurssilta perusteellisen johdatuksen
uk
ksen
nypläyksen maailmaan. Kurssi sovelso
oveltuu kaiken ikäisille, lapsista aikuisiin.
uisiin.
Tarvitset ainoastaan intoa ja kiinnosnnostusta oppia uutta.
1104202 Pitsinnypläys A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie
e7
ti 17.30–20.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
Aila Rismala
Kurssimaksu 64 €
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1104203 Pitsinnypläys B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 10.00–12.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
Heli Laine
Kurssimaksu 64 €
1104204 Pitsinnypläys C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 13.00–15.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
Taina Uitto
Kurssimaksu 64 €
1104205 Pitsinnypläys D
Unajan koulu, Laivolantie 10
to 17.30–20.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
Aila Rismala
Kurssimaksu 64 €
1104206 Pitsinnypläys E
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 18.00–20.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
Taina Uitto
Kurssimaksu 64 €

1104208 Soveltava
pitsinnypläys B
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 17.30–20.00
9.1.–3.4.
KM, käsityömestari Tarmo Thorström
Kurssimaksu 38 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104209 Nyplätään joulupallo
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 10.00–14.15
12.–13.11.
Taina Uitto
Kurssimaksu 21 €
Nyplätään joulupallon päälle pitsi. Ota
mukaan nypläystyyny, 16-20 paria
nypylöitä ja nuppineuloja. Opettajalta
saa ostaa palloja ja lankaa. Nypläyksen perusteet hallitseville.
Raumalace.fi
Pitsinnypläyksen sivusto osoitteessa
www.raumalace.fi
Voit käyttää sivustoa omatoimiseen
opiskeluun tai nypläyskurssien
oheismateriaaliksi.
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1104207 Soveltava
pitsinnypläys A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 17.30–20.00
12.9.–12.12.
KM, käsityömestari Tarmo Thorström
Kurssimaksu 38 €
Sovelletaan nypläystekniikkaa sekä
epätyypillisten materiaalien hyödyntämiseen että tavanomaisesta
poikkeavien pitsitöiden tekemiseen.
Voit nyplätä esimerkiksi langasta
kolmiulotteisen venetsialaisnaamion,
naruista verhon tai seinätekstiilin tai
köysistä riippumaton. Opiskelijoiden
kiinnostuksen mukaan käsitellään
myös mallien suunnittelua ja teknistä
piirtämistä tietokoneella. Lisäksi opetellaan, miten valmistaa itse välineet,
joita ei saa valmiina. Ensimmäisellä
kerralla katsotaan opiskelijoiden töiden ja suunnitelmien perusteella,
mitä välineitä ja materiaaleja kukin
tarvitsee. Nypläyksen perusteet hallitseville. Ei kokoonnu 10.10.

HUOVUTUS

HUOVUTUS

Huovutuskurssien tarvikeluettelot
saat kotisivulta ja toimistosta.
1104241 Päivähuovutus
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 10.00–14.15
12.9.–28.11.
Seija Paavola
Kurssimaksu 47 €
Huovutetaan kotiin ja itselle esim. tyynyjä, kaitaliinoja, istuinalustoja, huiveja, laukkuja ja kynsikkäitä. Työt toteutetaan märkä- ja neulahuovuttamalla.
Kokeillaan myös pesukonehuovutusta. Materiaaleina suomenlampaan- ja
merinovillaa, kierrätyshuopaa, lisänä
hahtuvalankaa ja muita huopuvia lankoja sekä erilaisia kuituja. Töihin voidaan lisäksi käyttää pitsejä ja ohuita
kankaita esim. silkki- ja sifonkikankaita. Kurssi sopii vasta-alkajille ja aiemmin huovuttaneille.
1104243 Huovutetaan pipo, hattu
tai rannekkeet
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.30–14.30
15.–16.10.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 26 €
Valmistetaan merinovillasta märkähuovuttamalla pipo, hattu tai rannekkeet. Samalla tutustutaan merinovillaan materiaalina ja opitaan
kolmiulotteisen työn huovuttaminen
kaavan avulla.
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1104245 Huopikkaat ulkokäyttöön
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ke 17.30–19.00
pe 17.30–20.45
la-su 9.30–16.15
2.11. ja 18.–20.11.
AmO Terhi Laitila
Kurssimaksu 33 €
Valmistetaan persoonalliset huopikkaat ulkokäyttöön Jääkarhu-esihuovasta ompelemalla ja märkähuovuttamalla. Info ja materiaalin tilaus ke
2.11. klo 17.30-19, läsnäolo välttämätöntä. Toisella kerralla pe 18.11.
leikataan tossujen osat ja ommellaan pistoilla tossut muotoonsa. Tossut kuvioidaan neulahuovuttamalla.
Tossujen kuvioinnissa voi käyttää
karstavillaa, merinovillaa ja nunohuovutusta. Materiaalikustannukset
30-40 €/huopikkaat. Materiaaleja saa
ostaa opettajalta.
1104247 Huovutetaan tonttutalo ja
tonttuja
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–14.45
26.–27.11.
Seija Paavola
Kurssimaksu 26 €
Tule huovuttamaan tonttuja ja tontuille koti. Pienen tonttutalon sisälle voit
laittaa led-valon tuikkimaan ikkunoista. Talon materiaaleina suomenlampaan- tai merinovillaa, erilaisia huopuvia lankoja, kirjontalankaa, helmiä,
paljetteja ym. koristeita. Tonttujen
materiaaleina käytetään suomenlampaanvillaa. Sopii alkajille ja aiemmin
huovuttaneille.

LASTEN JA
NUORTEN KÄSITYÖ
1104290 Minipuutarha yhdessä
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 18.10. klo 17.30–20.00
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 14 €
Rakennetaan satumainen pienoispuutarha luonnonmateriaaleista ja
kasveista. Minipuutarhan voi tehdä
isoon saviruukkuun tai mihin tahansa
astiaan, missä on tarpeeksi multatilaa
pienille kasveille (esim. korkeareunainen eineslaatikko). Rakennusmateriaaleiksi sopivat hyvin luonnonmateriaalit mm. oksat, kävyt, kaarna, jäkälä
ja sammal. Opettajalla on muutamia
pieniä kasveja myytävänä. Aikuinen
ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään myöhemmin. Yhden aikuisen
mukana yksi lapsi.
Kurssimaksu 7 €/hlö eli 14 €. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
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1104249 Huovutuspäivä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 3.12. 9.30–17.00
Seija Paavola
Kurssimaksu 21 €
Lauantain yhteisöllinen huovutuspäivä. Tule huovuttamaan ”vaiheessa
olevat” huopatyöt valmiiksi tai huovuta jotain ihan uutta, vaikka joululahjaksi! Käytössä ovat 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. Tärkeää: Ota mukaan
suojamuovi pöydälle, esim. paksu vahakangas n. 120 x 80 cm.

LASTEN JA NUORTEN KÄSITYÖ

1104292 Kässää ja kuvista eskari–
2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 58 €
Mikä olisikaan mukavampaa kuin touhuta kivassa porukassa ja muotoilla
hauskoja töitä omin käsin? Opettelemme erilaisia käsityötaitoja ja kuvataidetekniikoita sekä tutustumme
monenlaisiin materiaaleihin. Mukaan
tarvitaan ainoastaan innostunutta
mieltä ja tekemisen meininkiä! Tarvikemaksu 20 € sisältyy kurssihintaan.
1104293 Kässää ja kuvista
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 64 €
Sisältö sama kuin edellä. Tarvikemaksu 20 € sisältyy kurssihintaan.
1104295 Jouluaskartelua eskari–
2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
14.11.–12.12.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 26 €
Joulu lähestyy! Virittäydytään joulutunnelmaan askartelun ja käsitöiden
merkeissä. Tarvikemaksu 5 € sisältyy
kurssihintaan. Ei kokoonnuta 5.12.
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1104296 Jouluaskartelua
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
14.11.–12.12.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä.
Ei kokoonnuta 5.12.
1104298 Jouluaskartelua yhdessä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–12.00
3.–4.12.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK),
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 40 €
Askarrellaan jouluinen rakennelma, jonka valmistuksessa lapsi saa
itse ideoida ja käyttää luovuuttaan.
Tarjolla on ”materiaali-buffet”, joka
sisältää monenlaisia askartelutarvikkeita ja luonnonmateriaaleja. Työssä
käytetään puuliimaa, kuumaliimaa ja
maaleja, mikä kannattaa huomioida
pukeutumisessa. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen tiedot kysytään
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana yksi lapsi. Tarvikeluettelo kotisivulta tai toimistosta. Materiaalimaksu 5 € sisältyy hintaan. Kurssimaksu
20 €/hlö eli 40 €.

KETJU- JA
HOPEAKORUT
1104302 Ketjukorupunonta
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.45
1.–2.10.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 26 €
Perinteinen hopeaketjun punonta
lähtee langasta. Kurssilla tutustutaan
langan veivaukseen jouseksi, sahaukseen lenkeiksi sekä punontaan,
aloittaen helpoista malleista. Jos kiinnostuit, tule kokeilemaan, miltä työskentely tuntuu. Voit yllättyä iloisesti,
se on helpompaa kuin luuletkaan.
Ohjaajalta voi ostaa lankoja ja lukkoja. Kurssipaikalta löytyvät kaikki työvälineet. Työvälinemaksu 3 €.
1104306 Lenkkejä ja helmiä,
ketjukorupaja
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–15.45
26.–27.11.
posliininmaalaajamestari
Päivi Kähkönen
Kurssimaksu 26 €
Punotaan monenlaisista langoista
ketjuja, joihin voi lisätä helmiä, kiviä
ja riipuksia omien mieltymysten mukaan. Kurssilla voi lisätä aikaisemmin
tehtyihin ketjuihin vaikka helmiä ja
riipuksia tai tehdä omat ketjut lusikkakoruihin. Keskeneräisiä töitä voi
jatkaa, jos olet unohtanut, miten kaikki oikein kävikään. Opettajalta saa ostaa lankoja, lukkoja ja helmiä. Kaikki
työvälineet löytyvät opistolta. Työvälinemaksu 3 €. Kurssi sopii kaikille.
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LASTEN JA NUORTEN KÄSITYÖ, KETJU- JA HOPEAKORUT

1104299 Jouluaskartelua lapsille
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 12.30–14.30
3.–4.12.
teatteripuvustuksen artenomi (AMK),
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 20 €
Askarrellaan jouluinen rakennelma, jonka valmistuksessa lapsi saa
itse ideoida ja käyttää luovuuttaan.
Tarjolla on ”materiaali-buffet”, joka
sisältää monenlaisia askartelutarvikkeita ja luonnonmateriaaleja. Työssä
käytetään puuliimaa, kuumaliimaa ja
maaleja, mikä kannattaa huomioida
lapsen pukeutumisessa. Materiaalimaksu 5 € sisältyy hintaan.
Yli 8-vuotiaille.

KETJU- JA HOPEAKORUT

1104320 Hopeakorukurssi,
alkeet A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–16.30
24.–25.9.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 30 €
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.
1104322 Hopeakorukurssi,
alkeet B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–16.30
19.–20.11.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1104324 Hopeakorukurssi,
alkeet C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–16.30
4.–5.2.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104326 Hopeakorukurssi,
alkeet D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–16.30
11.–12.2.
koru- ja esinemuotoilija (AMK)
Annaleena Soini
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104330 Hopealusikasta koru A
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–15.45
8.–9.10.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 26 €
Tehdään vanhoista hopealusikoista
erilaisia koruja ja pieniä esineitä taivuttamalla, 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.

1104334 Hopealusikasta koru C
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–15.45
11.–12.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104336 Hopealusikasta koru D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–15.45
18.–19.3.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

TEKNINEN TYÖ JA
PUUTYÖ
Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä
tilojen ja välineiden käytön, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Opiskelijat ostavat käyttämänsä materiaalit
itse. Teknisen työn ja puutyökursseilla
opastetaan koneiden turvallista käyttöä. Kursseille osallistuva sitoutuu
noudattamaan opetuksesta ja turvallisuudesta vastaavan opettajan ohjeita.
1104352 Pienpuutyö 1
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
to 17.30–20.00
15.9.–8.12.
KM Eetu Kanerva
Kurssimaksu 38 €
Harjoitellaan puuntyöstöä käsi- ja
sähkötyökaluin. Opetus tapahtuu yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Kurssilla on mahdollista työstää
myös metallia. Kurssitöitä voivat olla
mm. nukkekodit, lintulaudat, rasiat,
korut, lelut, valaisimet, kellot ym. Sopii myös aloittelijoille.
1104353 Pienpuutyö 2
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
to 17.30–20.00
12.1.–13.4.
KM Eetu Kanerva
Kurssimaksu 38 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1104332 Hopealusikasta koru B
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la-su 10.00–15.45
15.–16.10.
korumuotoilija (AMK)
Mari Syren-Fawaz
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä.

TEKNINEN TYÖ JA PUUTYÖ

1104356 Naisten puutyö
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ma 17.30–20.45
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
KK Topi Wendelius
Kurssimaksu 84 €
Valmistetaan puusta erilaisia esineitä
omien suunnitelmien pohjalta. Opettaja neuvoo suunnittelussa ja toteutuksessa. Opetellaan työkoneiden ja
-välineiden käyttöä. Tilat ja välineet
mahdollistavat monipuolisen työskentelyn. Kurssilla voi myös korjata
vanhoja puuesineitä.
1104358 Tekninen työ
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 17.30–20.45
13.9.–13.12.
KM, teknisen työn opettaja
Jaakko Korteniemi
10.1.–4.4.
KM Johan-Anton Korteniemi
Kurssimaksu 84 €
Suunnitellaan ja valmistetaan omien suunnitelmien pohjalta koriste- ja
tarve-esineitä sekä harjoitellaan puuja metalliteknologian perusvälineistön
käyttöä. Tavoitteena on eri työstötekniikoihin tutustuminen ja turvallisen
työskentelyn perusteiden oppiminen.
Kurssilla voi tehdä myös pienimuotoista entisöintiä.
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1104360 Soitinrakennus
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 18.00–20.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
artesaani Leo Hatamo
Kurssimaksu 64 €
Opastusta kitaran, ukulelen, kanteleen yms. soittimien valmistamisessa. Lisäksi mahdollisuus korjata, entisöidä tai kustomoida omia soittimia.
Osallistujilta toivotaan perustietoja
puuntyöstöstä.
1104364 Puutyö A
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ke 17.00–20.15
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
KK Topi Wendelius
Kurssimaksu 84 €
Voit suunnitella ja toteuttaa erilaisia
puutöitä omista lähtökohdista. Opettajalta saat tarpeen mukaan ohjausta
materiaaleista, työtavoista, valmistustekniikoista ja opastusta eri laitteiden
turvallisesta käytöstä. Aiempaa kokemusta puutöistä ei edellytetä. Opiskelijat hankkivat itse kurssilla tarvitsemansa materiaalit.
1104366 Puutyö B
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
to 17.00–20.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
KK Topi Wendelius
Kurssimaksu 84 €
Sisältö sama kuin edellä.

1104381 Puukkokurssi A
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 18.00–21.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
seppäharrastaja Seppo Hannula
Kurssimaksu 84 €
Valmistetaan hyvä puukko alusta loppuun: Terä taotaan, karkaistaan ja
hiotaan. Pää eli kahva valmistetaan
erilaisista materiaaleista kuten puu,
luu tai tuohi ja tuppi valmistetaan nahasta (puinen lesta). Työvälinemaksu
10 €/opiskelija maksetaan opettajalle.

PUUTYÖPÄIVÄT
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
KM Eetu Kanerva
Kurssimaksu 7 €/päivä
Tule tekemään omia puutöitä - sahaa tai höylää. Jatka keskeneräistä
tai aloita uutta. Mukaan omat materiaalit. Käytössä on teknisen työn tila,
työkalut ja koneet. Paikalla opettaja
neuvomassa.
1104370 Puutyöpäivä A
ma 3.10. klo 15.15-17.15
1104371 Puutyöpäivä B
ma 31.10. klo 15.15–17.15
1104372 Puutyöpäivä C
ma 28.11. klo 15.15–17.15

1104383 Puukkokurssi B
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 18.00–21.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
puukkoseppä Hannu Laine
Kurssimaksu 84 €
Sisältö sama kuin edellä.
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1104369 Uurnakurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
to 17.00–18.30
la-su 9.00–14.00
15.9.–27.11.
KL, teknisen työn lehtori
Sampsa Kullas
Kurssimaksu 36 €
Suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllinen tuhkauurna puusta. Tutustutaan
erilaisiin puun liitos- ja koristelu- sekä
kuviointitekniikoihin. Torstaina 15.9.
aloitus- ja infokerta, toteutus kahtena
viikonloppuna 12.-13.11. ja 26.-27.11.
Kurssilaisella tulisi olla perusvalmiudet koneellisesta puuntyöstöstä. Jokainen valitsee ja hankkii tarvittavat
materiaalit itse.

VERHOILU JA ENTISÖINTI

VERHOILU JA
ENTISÖINTI
1104388 Huonekalujen entisöinti
ja vanhat maalaustekniikat
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 17.30–20.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
puualan artenomi Ari Ruusuranta ja
erikoismaalari huonekalupuuseppä
Kristiina Lindroos
Kurssimaksu 84 €
Huonekalujen entisöintiä ja vanhoja
maalaustekniikoita: puutyöt ja pintakäsittely, ootraus, marmorointi ja koristemaalaus. Mukaan sellainen työ,
jonka itse jaksat kantaa. Tietoa myös
verhoilusta.
PERINTEINEN JA TEOLLINEN
HUONEKALUVERHOILU
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
verhoilijamestari (AMK)
Hannele Männistö
Perinteisten ja teollisten huonekalujen verhoilua, tarvittaessa myös pienten puuosien korjauksia ja pintakäsittelyä. Verhoile pieniä huonekaluja
kuten pikkutuoleja tai kevytrakenteisia nojatuoleja tai raheja, joissa on
kangas- tai nahkaverhoilu, joustinsidonta, juuttivöitä, vaahtomuovia tai
haapalastu- ja meriheinäpehmustus
sekä vanupehmustus. Tuo verhoilutyö mukanasi jo ensimmäisellä kerralla. Alkajille suositellaan pikkutuolin
tai rahin verhoilua.

1104390 Verhoilu A
ma 17.00–20.00
12.9.–28.11. ja 9.1.–27.3.
Kurssimaksu 64 €
Ei kokoonnu 17.10., 24.10., 20.2. ja
27.2.
1104392 Verhoilu B
pe 9.00–12.00
16.9.–25.11. ja 13.1.–31.3.
Kurssimaksu 64 €
Ei kokoonnu 28.10., 24.2. ja 3.3.
1104394 Verhoilu C
ma-to 9.00–15.00
24.–27.10.
Kurssimaksu 36 €
1104396 Verhoilu D
ma-to 9.00–15.00
20.–23.2.
Kurssimaksu 36 €
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.
1104398 Verhoilu E
ma-to 9.00–15.00
22.–25.5.
Kurssimaksu 36 €
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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1104888 Lasityö
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
to 17.00–20.00
15.9.–1.12. ja 12.1.–30.3.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 79 €
Monipuolisesti lasista eri tekniikoin:
ikkunatöitä, valaisimia, koruja ym.
Tutustu tiffanytekniikkaan, lasinsulatukseen ja lasimosaiikkiin. Ota mukaan muistiinpanovälineet, piirustuspaperia, lyijykynä, musta vedenpitävä
ohutkärkinen tussi, sakset ja viivain.
Laseja ja tarvikkeita voit ostaa opettajalta. Lisätietoa opettajalta puh. 050
559 0056. Ilmoittautuminen 9.9.
mennessä materiaalien hankinnan
takia.

1104892 Lasinsulatus B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–15.45
21.–22.1.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 30 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittaudu
viimeistään 14.1.2023 materiaalien
hankinnan takia. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1104890 Lasinsulatus A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 9.00–16.00
3.–4.12.
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen
Kurssimaksu 30 €
Valmistetaan uunisulatustekniikalla sulatuslaseista tasotöitä, lautasia, vateja, valaisimia ja koruja. Voit
myös tehdä puutarhaan tai verannalle
ripustettavia lintuja, kukkia ym. Sulatuslaseja voi ostaa kurssipaikalta. Ota
mukaasi muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhekumi, viivain, sakset, musta vedenpitävä ohutkärkinen tussi ja
piirustuspaperia. Työkalukorvaus 6 €
opettajalle, sulatusmaksu työn koon
mukaan. Lisätietoa opettajalta puh.
050 559 0056. Ilmoittaudu viimeistään 28.11. materiaalien hankinnan
takia.

TAITOKURSSIT

TAITOKURSSIT
1104411 Kirjansidonta – tee itse
omat muistikirjasi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 9.30–12.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–28.3.
artenomi Sointu Varjus
Kurssimaksu 38 €
Niputetaan sivupapereita yhteen ja
ommellaan ne kirja-aihioksi, joka kansitetaan. Kirjoja voi käyttää muistikirjoina, päiväkirjoina, reseptikirjoina,
vieraskirjoina tai antaa vaikka lahjaksi. Kokoontuu syksyllä 13.9., 27.9.,
11.10., 1.11., 15.11. ja 29.11. Keväällä
10.1., 24.1., 7.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.
1104413 Koruja helmistä @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 17.00–20.15
la-su 10.00–15.00
30.9.–2.10.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 30 €
Valmistetaan helmistä kaikenlaista
kivaa. Voit tehdä koruja ja koristeita,
kokea kristallin kimallusta tai värien
ilottelua. Aloittelijat voivat käyttää
isompia helmiä ja tottuneet tekijät
tehdä pienistä. Malleja on monenlaisia toiveiden ja taitotason mukaan.
Opitaan helmitöiden perusteet ja monenlaisia helmikorujen valmistusniksejä. Halukkaat voivat kutoa helmistä
kuvioita kehyksen avulla. Vanhojen
helmikorujen korjaus ja tuunaus on
myös mahdollista. Opettajalta voi
lainata välineitä ja ostaa materiaaleja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta. Lisätietoja tarvittaessa
riikka.santonen@gmail.com
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1104414 Jouluisia helmitöitä @
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 10.00–15.00
3.–4.12.
artenomi (AMK) Riikka Santonen
Kurssimaksu 26 €
Enkelit, tähdet ja helmipallot tuovat
joulun tunnelmaa. Teemme helmistä
ja kristalleista ihania joulukoristeita
kuuseen, korttiin ja ikkunaan. Malleja
on sekä aloittelijoille että kokeneille
helmeilijöille. Voit tehdä myös lasiputkihimmeleitä. Ota mukaan kaikenlaisia helmiä ja helmityövälineitä, jos
sinulla on. Voit ostaa tarvikkeita myös
opettajalta. Tarvikeluettelo kotisivulta
ja toimistosta. Lisätietoja tarvittaessa
riikka.santonen@gmail.com
1104415 Perinteisiä merimieskäsitöitä
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 9.00–14.45
19.–20.11.
merikapteeni, KM Jarmo Teränen
Kurssimaksu 26 €
Valmistetaan perinteisiä merimieskäsitöitä: fendareita, köysimattoja,
pannunalusia, laivakellon kahvoja ja
merimieskistun kahvoja. Voit myös
tehdä keskeneräisen merimiessäkin
valmiiksi ja opetella solmuja tulevaa
veneilykautta varten. Ilmoittautuminen viimeistään 1.11. Opettaja
hankkii tarvittavan materiaalin, joten lähetä sähköpostia opettajalle
malspiikk@gmail.com 1.11. mennessä ja kerro mitä haluat tehdä kurssilla.
Materiaalikustannus esim. pannunalunen noin 5 €, kynnysmatto noin 40 €,
köysi noin 1 €/m. Materiaalimaksu käteisellä opettajalle. Ota yhteyttä opiston toimistoon, jos haluat ilmoittautua
kurssille 1.11. jälkeen p. 044 793 4515.

1104419 Himmeli
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
pe 17.00–20.00
la-su 9.00–13.15
25.–27.11.
FK Virpi Erämaja
Kurssimaksu 26 €
Valmistetaan moderni yksiosainen
himmeli ja/tai useasta pienestä osasta koostuva perinteinen himmeli.
Himmelit voi tehdä muovisista askartelupilleistä tai olkipilleistä. Muovipilleistä tehty moderni himmeli on
kaunis myös ulos ripustettuna valohimmelinä. Opettajalta voi ostaa
valkoisia ja mustia muovisia askartelupillejä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
Katso sivulta 16 luento
9991050 Himmelien maailmanvalloitus

1104421 Kranssikurssi Rauma
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 22.11. klo 17.30–20.30
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 15 €
Valmistetaan pajun oksista kranssin
pohja, jonka voi koristella mm. havuilla, jäkälällä, kävyillä ja koristenauhoilla. Voit valmistaa myös koivunrisukranssin. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.
1104422 Kranssikurssi Lappi
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
la 26.11. klo 13.00–16.00
teatteripuvustuksen artenomi (AMK)
Minna Pihlainen
Kurssimaksu 15 €
Sisältö sama kuin edellä.

TAITOKURSSIT

1104417 Tuohityöt
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
la-su 9.00–15.45
5.–6.11.
muotoilija (AMK),
puukkoseppämestari Eero Kovanen
Kurssimaksu 30 €
Tutustutaan tuohen keräämiseen,
tuohilevyn käsittelyyn ja punontatekniikoihin. Kurssin aikana on mahdollista valmistaa esimerkiksi astioita,
puukon tuppeja, koruja ja koriste-esineitä tuohesta. Opettajalla on mallitöitä sekä kirjallisuutta mukana kurssilla. Kurssilaisten omia ideoita voidaan
materiaalin riittävyyden ja ominaisuuksien rajoissa toteuttaa. Voit käyttää omia tuohia tai ostaa opettajalta.
Sopii myös aloittelijoille. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

TAITOKURSSIT, REMONTOINTI JA KUNNOSTUS

KAHVIPUSSIN UUSIOKÄYTTÖKURSSIT
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
Seija Saarinen
Kurssimaksu 30 €
Kierrätystä parhaimmillaan. Valmistetaan kahvipusseista erilaisia kasseja,
koreja, koruja, kortteja, lampunvarjostin, sateenvarjoteline ym. Ensimmäisellä kerralla tarvitset pestyjä ja
kuivattuja molemmista päistä avattuja
kahvipusseja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
1104424 Kahvipussin
uusiokäyttöä A
su 10.00–14.00
25.9., 16.10., 6.11. ja 27.11.
1104425 Kahvipussin
uusiokäyttöä B
su 15.00–19.00
25.9.–27.11.
25.9., 16.10., 6.11. ja 27.11.
1104426 Kahvipussin
uusiokäyttöä C
su 10.00–14.00
15.1.–26.3.
15.1., 5.2., 5.3. ja 26.3.
Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
1104427 Kahvipussin
uusiokäyttöä D
su 15.00–19.00
15.1.–26.3.
15.1., 5.2., 5.3. ja 26.3.
Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
Lisää taitokursseja kevään
opinto-oppaassa.
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1104384 Ikkunan kunnostus
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
la-su 9.00–15.45
24.-25.9. ja 1.-2.10.
pintakäsittelyn ja restauroinnin
opettaja Minna Mansikka-aho-Lehto
Kurssimaksu 39 €
Hilseileekö maali? Ovatko puuosat
hapertuneet ja metalliosat ruosteessa? Onko huoltotoimien aika? Opetellaan huoltamaan ja korjaamaan
vanhoja ikkunoita. Ota mukaasi oma
ikkuna, niin pohditaan siihen sopivat
korjausmenetelmät ja materiaalit.
Ensimmäisellä kerralla teemme ikkunastasi kuntoarvion ja listan kunnostukseen tarvittavista materiaaleista. Kurssille osallistuva hankkii itse
tarvittavat työvälineet. Kurssilaisille
lähetetään tarkempi kurssisisältö ja
tarvikeluettelo sähköpostilla.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

1104386 Pinkopahvi
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
ke 17.30–20.00
9.–23.11.
pintakäsittelyn ja restauroinnin
opettaja Minna Mansikka-aho-Lehto
Kurssimaksu 21 €
Oletko haaveillut perinteisestä pinkopahvista hirsirakennuksen seinälle? Ovatko rintamamiestalosi pinkopahvit kuhmuilla tai jopa haljenneet?
Tule oppimaan pinkopahvista ja sen
soveltuvuudesta kotisi kunnostamisessa. Saat hyvät ohjeet ja neuvot
perinteisin menetelmin toteutettavaan
asennustyöhön. Mahdollinen materiaalikustannus maks. 20 € maksetaan
opettajalle kurssin aikana. Kurssilaisille lähetetään tarkempi kurssisisältö
ja tarvikeluettelo sähköpostilla.

VENEILY
5102006 Saaristolaivurikurssi
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–20.00
27.9.–13.12.
merikapteeni Hannu Soinila
Kurssimaksu 36 €
Käydään läpi navigoinnin perusteita
ja vesiliikennesäädöksiä. Merenkulun
perustietojen kuten kulkusääntöjen,
merimerkkien, kompassin ym. laitteiden hallitseminen tuo varmuutta pienveneilijän toimintaan vesillä, ja kurssi
antaa hyvän teoriapohjan käytännön
veneilyyn. Opetusmateriaalin (Veneilijän merenkulkuoppi I, Saaristonavigointi 15.painos, Carta Marina, loistoluettelo, astelevy, harppi) hinta-arvio
yhteensä maks. 90 € voi hankkia itse
kirjakaupasta, Suomen Navigointiliitosta tai kurssilla yhteistilauksena.
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1104385 Tapetointikurssi
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
la-su 9.00–15.45
15.-16.10. ja 22.-23.10.
pintakäsittelyn ja restauroinnin
opettaja Minna Mansikka-aho-Lehto
Kurssimaksu 39 €
Haluatko oppia uuden taidon? Opetellaan tapetoimaan sekä perinteisellä että nykyaikaisella tapetilla. Saat
hyvät valmiudet tehdä onnistuneen
tapetointityön omassa kohteessasi.
Tutustutaan tapetin historiaan ja soveltuvuuteen mm. sisustamisessa.
Mahdollinen materiaalikustannus
maks. 20 € maksetaan opettajalle
kurssin aikana. Kurssilaisille lähetetään tarkempi kurssisisältö ja tarvikeluettelo sähköpostilla.

YKI – YLEISET KIELITUTKINNOT

YKI – YLEISET KIELITUTKINNOT
Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikuisille suunnattuja virallisia kielitaitotutkintoja, joihin voi osallistua kuka
tahansa riippumatta siitä, miten ja
missä kielitaito on hankittu. Tutkinnot testaavat taitoa viestiä vieraalla
tai toisella kielellä. Suomen kielen
testit on tarkoitettu ulkomaalaisille.
Tutkinnossa mitataan kielen eri osaalueiden hallintaa, ja osallistuja saa
taidoistaan virallisen todistuksen. Arvioitavat osakokeet ovat luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen, kuullun
ymmärtäminen ja puhuminen.
Perustason testi (tasot 1-2, A1-A2)
sopii osallistujalle, joka selviytyy kaikkein tavallisimmista jokapäiväisistä
kielenkäyttötilanteista. Tutkintomaksu 120 €.
Keskitason testi (tasot 3-4, B1-B2)
sopii esimerkiksi lukion oppimäärän
suorittaneille tai heille, jotka käyttävät
kieltä melko paljon töissä tai vapaaaikana. Tutkintomaksu 140 €.
Ylimmän tason testiä (tasot 5-6,
C1-C2) ei ole mahdollista suorittaa
Raumalla.
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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 pidetään lauantaisin
Hj. Nortamon peruskoulussa,
Nummenvahe 5 klo 9.30–14.00.
Syksy 2022
8.10. suomi (keskitaso)
ilmoittautuminen 22.–31.8.2022
29.10. englanti
(perus- ja keskitaso)
12.11. suomi
(perus- ja keskitaso)
19.11. espanja, ruotsi, saksa
(perus- ja keskitaso)
ilmoittautuminen 2.–30.9.2022

KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET

Alkeet / Perustaso
(A1-A2, YKI 1-2)
Tällä tasolla opitaan käyttämään ja
ymmärtämään yksinkertaista kieltä
kaikkein tavallisimmissa arkielämän
tilanteissa. Opiskeltava sanasto liittyy
omaan elämään ja lähiympäristöön.
Ymmärrät hitaasti ja selkeästi puhuttua kieltä, kun aihe on tuttu. Osaat
myös kirjoittaa lyhyitä ja yksinkertaisia arkisia viestejä.

Keskitaso
(B1-B2, YKI 3-4)
Keskitason kursseilla opit toimimaan
yleiskielellä erilaisissa tilanteissa.
Kielenkäyttötilanteet kattavat vähitellen aikaisempaa laajemman elämänpiirin, ja pystyt perustellen esittämään
mielipiteitäsi ja käsittelemään ajankohtaisia aiheita, vaikka puheessasi
onkin vielä taukoja ja epäröimistä.
Keskitason kurssit sopivat perustason opintojen tai lukion lyhyen oppimäärän jatkoksi. Taitotasot B2 ja YKI
4 kuvaavat työelämässä tarvittavan
sujuvan kielitaidon tasoa.
Ylin taso / Edistyneet
(C1-C2, YKI 5-6)
Kursseja erittäin hyvän kielitaidon syventämiseen. Ymmärrät kieltä vaivattomasti myös silloin, kun puhe ei ole
yleiskielistä, eikä aihepiiri ole ennestään tuttu. Osaat ilmaista itseäsi sujuvasti niin sosiaalisissa kuin ammatillisissa yhteyksissä, ja sanaston ja
kielten rakenteiden hallinta on laajaa.
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KIELIKURSSIEN TASOKUVAUKSET

Kurssikuvauksen loppuun on merkitty
taitotaso, joka noudattaa pääpiirteittäin eurooppalaista viitekehystä ja
joka on yhteismitallisen Yleisten kielitutkintojen (YKI) kuusiportaisen asteikon kanssa. Lisätietoja: https://yki.
opintopolku.fi → Tasojen kuvaukset.

VIITTOMAKIELI

VIITTOMAKIELI
1298000 Viittomien käyttö
kommunikaatiossa 1
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 17.00–19.30
la 9.30–14.00
16.9.–1.10.
tulkki (YAMK) Hely Korte
Kurssimaksu 30 €
Opitaan lapsen arjessa tarvittavia viittomia sekä viittomaan lauseen avainsanoja puhutun kielen mukaisessa
järjestyksessä. Harjoitellaan esimerkkitilanteiden avulla viittomien käyttöä
kommunikaatiossa. Kuullaan myös
kuulo- ja viittomakielialan tämän hetken ajankohtaisia asioita ja saadaan
vinkkejä itsenäiseen harjoitteluun.
Opetusmateriaali sisältyy kurssimaksuun. Kokoontumiset pe 16.9. ja 30.9.
klo 17-19.30 sekä la 17.9. ja la 1.10.
klo 9.30-14.
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1298005 Viittomien käyttö
kommunikaatiossa 2
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
pe 17.00–19.30
la 9.30–14.00
11.–26.11.
tulkki (YAMK) Hely Korte
Kurssimaksu 30 €
Kerrataan lapsen arjessa tarvittavia
viittomia sekä harjoitellaan viittomien
käyttöä kommunikaatiossa. Kartutetaan viittomistoa ja käytetään viittomia loruissa, lauluissa ja leikeissä.
Saadaan myös vinkkejä itsenäiseen
harjoitteluun. Voi osallistua, vaikkei
olisi ollut mukana Viittomien käyttö
kommunikaatiossa 1 -kurssilla. Opetusmateriaali sisältyy kurssimaksuun.
Kokoontumiset pe 11.11. ja pe 25.11.
klo 17-19.30 sekä la 12.11. ja la 26.11.
klo 9.30-14.

1201000 Rauman giäle ehtopuhte
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
to 18.15–19.45
13.10.–3.11.
Nortamoseoralaiset Ossi Paavola ja
Markku Toivonen
Kurssimaksu 15 €
Suomen murteista lyhintä on Rauman
murre – vai onko se kieli, ja miksi siitä
sellainen tuli? Onko se syntyjään lystikäs, vai tekikö kirjailija Hj. Nortamo
siitä sellaisen? Monilla on kysymyksiä Rauman kielen sanoihin ja sanomisiin liittyen. Rauman kielen iltatunneilla niin nuoret kuin varttuneetkin
halukkaat pääsevät keskustelemaan
yhdessä kotokielemme kommervenkeistä. Kuullaan myös nortamolaista tekstiä jopa itsensä Hj. Nortamon
lausumana. Kokoontumiset 13.10.,
20.10. ja 3.11.
ALKEET
1201002 Suomea suomeksi 1A –
Finnish in Finnish 1A @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30–19.00
14.9.–7.12.
KM, erityisopettaja
Inka-Riina Kaunisvirta
Kurssimaksu 10 €
Keskitytään sanaston, ääntämisen
ja kommunikaation harjoitteluun. Aiheina ovat mm. tervehdykset, itsestä
kertominen ja numerot. Opetuskielenä on suomi. Oppikirjana Suomen
mestari 1 (uusi painos). Oma sa-

1201003 Suomea suomeksi 1B,
etänä – Finnish in Finnish 1B,
online
Etäkurssi
to 19.00–20.30
15.9.–8.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Opettelemme sanastoa, kielioppia ja
ääntämistä. Puhumme esimerkiksi
kodista, perheestä ja työstä. Opetuskieli on suomi ja kirjana Suomen mestari 1 (uusi painos). Oma sanakirja
mukaan. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu. Ilmoittaudu
netissä. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138. A1
You will learn vocabulary, basic
grammar and pronunciation. We will
talk about e.g. home, family and work.
Teaching in Finnish. Course book
Suomen mestari 1 (latest edition).
You also need a dictionary. Please
enroll on the internet. See more
information on distance learning on
page 138. A1
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SUOMI

SUOMI

nakirja mukaan. Ilmoittaudu netissä.
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 on
the internet. A1

SUOMI

1201004 Suomea suomeksi 2,
etänä – Finnish in Finnish 2, online
Etäkurssi
ma 18.45–20.15
12.9.–5.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Opettelemme sanastoa, kielioppia ja
ääntämistä. Puhumme esimerkiksi
kodista, työstä ja ruoasta. Opetuskieli
on suomi ja kirjana Suomen mestari
1 (uusi painos) kappaleesta 5. Oma
sanakirja mukaan. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu.
Ilmoittaudu netissä. Katso lisätietoja
etäkursseista sivulta 138. A1
You will learn vocabulary, basic
grammar and pronunciation. We
will talk about e.g. home, work and
food. Teaching in Finnish. Course
book Suomen mestari 1 (latest
edition) from chapter 5. You also
need a dictionary. Please enroll on
the internet. See more information on
distance learning on page 138. A1

1201005 Puhumme suomea 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.00–19.30
15.9.–8.12.
FM Saana Simula
Kurssimaksu 10 €
Aloitamme suomen puhumisen aivan
alkeista. Harjoitellaan arkipäiväisiä
keskustelutilanteita ja jutellaan esimerkiksi säästä ja perheestä. Kirjaa
ei ole, vaan opettaja hankkii materiaalin. Oma sanakirja mukaan. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu. Ilmoittaudu netissä. A1
Welcome to start to speak in Finnish.
This course is for total beginners.
We will practice everyday Finnish
conversations and talk e.g. about
the weather and family. There is no
book, the teacher will give you all the
material. Come with an open mind and
take a dictionary with you if possible.
Please enroll on the internet. A1
KESKITASO

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

@ = the course will be
carried out remotely if contact
teaching is not allowed
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1201006 Puhumme suomea 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
15.9.–8.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, puhumme esimerkiksi harrastuksista,
opiskelusta ja töistä ja teemme yksinkertaisia harjoituksia. Kirjaa ei
ole, vaan opettajalta saa materiaalin.
Oma sanakirja mukaan. Ilmoittaudu
netissä. Opetushallituksen tukema,
kurssimaksu alennettu. A1-A2

1201060 Suomen jatkokurssi 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.00–18.30
13.9.–13.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Tämä kurssi on sinulle, joka osaat jo
jonkin verran suomea. Opimme lisää
sanastoa ja kielioppia. Aiheina ovat
esimerkiksi matkailu ja terveys. Kirjana Suomen mestari 2 alusta. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu. A1-A2

1201064 Suomen jatkokurssi 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.45–20.15
13.9.–13.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Kurssi sinulle, sinulle, joka osaat jo
jonkin verran suomea. Opimme lisää
sanastoa ja kielioppia. Aiheina ovat
esimerkiksi luonto, harrastukset ja
vapaa-aika. Kirjana Suomen mestari
2 kappaleesta 3. Opetushallituksen
tukema, kurssimaksu alennettu. A2
EDISTYNEET
1201070 Suomea arkeen ja
työelämään @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45–20.15
14.9.–7.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 15 €
Kurssi sinulle, joka haluat oppia työelämässä ja arjessa tarvittavaa suomea. Aiheina esimerkiksi työn hakeminen, keskeinen työelämäsanasto
sekä omat mielenkiinnon kohteet ja
harrastukset. Opettajan materiaali.
Opetushallituksen tukema, kurssimaksu alennettu. B1

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1201008 Suomea suomeksi 3,
etänä – Finnish in Finnish 3, online
Etäkurssi
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 10 €
Opettelemme sanastoa, kielioppia ja
ääntämistä. Puhumme esimerkiksi
ruoasta ja ammateista. Opetuskieli
on suomi ja kirjana Suomen mestari
1 (uusi painos) kappaleesta 8. Kertaamme myös kirjan keskeisimpiä
asioita. Tarvitset sanakirjan. Opetushallituksen tukema, kurssimaksu
alennettu. Ilmoittaudu netissä. Katso
lisätietoja etäkursseista sivulta 138.
A1-A2
You will learn vocabulary, basic
grammar and pronunciation. We
will talk about e.g. food and jobs.
Teaching in Finnish. Course book
Suomen mestari 1 (latest edition)
from chapter 8. We will also revise the
main points of the course book. You
also need a dictionary. Please enroll
on the internet. See more information
on distance learning on page 138.
A1-A2

RUOTSI, ENGLANTI

RUOTSI

ENGLANTI

1202001 Ruotsi 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00–18.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Anne Perttula
Kurssimaksu 49 €
Sopii vasta- ja valealkajille, jotka haluavat oppia tai kerrata ruotsin kielen perusteita. Helppolukuisessa ja
monipuolisessa kirjassa vieraillaan
Suomen kaupungeissa ja harjoitellaan arkipäivän ruotsia eri tilanteissa.
Kurssilla mm. luetaan, käännetään,
harjoitellaan kuullun ymmärtämistä
sekä tehdään pienimuotoisia keskusteluharjoituksia. Oppikirjana Häng
med! 1 Ruotsia aikuisille. A1-A2

ALKEET

1202102 Lätt prat på svenska @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
to 11.30–13.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 49 €
Välkommen att prata svenska med
oss! Leppoisaa jutustelua hyvässä
hengessä ilman suorituspaineita.
Tule mukaan, vaikka olisit jo unohtanut ”kaiken” koulussa oppimasi. A2B1
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1203005 Englannin startti 1A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 9.30–11.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Vasta-alkajille. Opetellaan rauhalliseen tahtiin käyttämään kieltä tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa, kuten kertomaan perusasioita itsestä ja
lähipiiristä sekä vapaa-ajan vietosta.
Harjoitellaan myös ääntämisen ja puheen tuottamisen perusteita yhdessä
ja pienemmissä ryhmissä. Oppikirjana Everyday English Starter.
Teaching in Finnish. A1
1203008 Englannin startti 1B @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 19.15–20.45
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä.

1203031 Englanti perus 4 @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 11.15–12.45
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Opistossa pari vuotta kieltä opiskelleille ja perusteiden kertausta haluaville. Laajennetaan sanavarastoa
tutustumalla mm. hyvinvointiin ja juhliin liittyvään sanastoon ja jatketaan
keskeisimpien perusrakenteiden
opettelua. Monipuoliset keskusteluharjoitukset rohkaisevat arkielämän
puhetilanteisiin.
Oppikirjana Everyday English 2 kappaleesta 8, jonka jälkeen jatkamme
Everyday English 3 -kirjaan. A2

KESKITASO
1203012 Englanti perus 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.45–19.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Vuoden tai pari opistossa opiskelleille
ja muille kielen perusteiden kertausta
kaipaaville. Harjoitellaan monipuolisesti arkielämän puhetilanteita, tutustutaan mm. matkoilla ja ostoksilla
tarvittavaan sanastoon ja opiskellaan
kielen perusrakenteita. Suullisen kielitaidon kehitystä tukevat monipuoliset
harjoitukset rohkaisevat kielen puhumiseen. Oppikirjana Everyday English 1 kappaleesta 7, jonka jälkeen
jatkamme kirjaan Everyday English 2.
Teaching in Finnish. A1-A2

1203041 Englanti perus 5 @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 11.15–12.45
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Sopii opistossa muutaman vuoden
kieltä opiskelleille ja perusteiden
kertausta haluaville. Pääpaino on
suullisen kielitaidon kehittämisessä.
Mukaansatempaavat keskusteluharjoitukset kannustavat opiskelijaa
käyttämään kieltä rohkeasti. Oppikirjana Everyday English 3 kappaleesta
6, jonka jälkeen siirrytään Everyday
English 4 -kirjaan. A2
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1203011 Englanti perus 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 19.30–21.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Englannin kieleen tutustuneille ja
alkeiden kertausta kaipaaville. Harjoitellaan monipuolisesti arkielämän
puhetilanteita, tutustutaan mm. matkailu- ja ruokasanastoon ja opiskellaan kielen perusrakenteita. Suullisen
kielitaidon kehitystä tukevat monipuoliset harjoitukset rohkaisevat kielen
puhumiseen. Oppikirjana Everyday
English 1 alusta. Teaching in Finnish.
A1

ENGLANTI

EDISTYNEET
1203075 Englanti jatko 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.30–19.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
KM Jari Suvikas
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viimevuotiselle kurssille, johon
myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Sopii englantia useita vuosia
kansalaisopistossa opiskelleille ja
perustaitojen kertaajille. Aiheet liittyvät aikuiseen arkeen kuten urheiluun,
kodin kunnostukseen ja ruokailuun.
Etenemme rauhalliseen tahtiin englannin perusteita tehokkaasti oppien
ja kerraten. Oppikirjana Everyday
English 5 kappaleesta 5. Jatkamme
syksyn kuluessa Destinations 4 -kirjalla. A2-B1
1203081 Englantia iisisti – Nice ’n’
Easy English @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ma 11.00–12.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 49 €
Kurssi sinulle, joka haluat ylläpitää
englannin kielen taitoasi ja kehittää
sanastoa ja puheesi sujuvuutta rennossa, positiivisessa ja kannustavassa seurassa. Kurssimateriaalista ja
ohjelmasta päätetään yhdessä osallistujien kanssa, ja opettaja antaa
ohjausta ja palautetta kielestä koko
kurssin ajan. A2-B1

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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Start your week learning English! This
course is designed for you who wish
to develop your fluency, vocabulary,
and everyday English communication
skills in a positive, relaxed and
supportive atmosphere. The course
material is varied, and made
according to participants’ needs and
wishes. Language feedback is given
throughout the course. A2-B1
1203088 Tuesday English Catch
Up @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 14.30–16.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 49 €
Elvytä ja kehitä englannin kielen taitoasi mukavassa seurassa. Kurssin
aikana keskustelemme niin arki- kuin
maailmantilanteistakin. Osallistujana
voit vaikuttaa kurssin sisältöön. Way
Ahead -oppikirjan lisäksi käytetään
muutakin ajankohtaista oppimateriaalia. B1-B2

@ = the course will be
carried out remotely if contact
sessions are not allowed

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

1203101 Senior Wednesday
Club @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ke 10.00–11.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Englantia jo vuosia opiskelleille senioreille, jotka haluavat ylläpitää osaamistaan. Jutellaan ajankohtaisista
aiheista ja kasvatetaan sanavarastoa
erilaisten harjoitusten kautta. Toisinaan myös kieliopin kertausta ja kotitehtäviä. Oppimateriaali monisteina.
B1-B2

KESKUSTELUKURSSIT
1203085 Jutellaan englanniksi @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 10.45–12.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Oletko opiskellut englantia kansalaisopistossa jo muutaman vuoden,
mutta englanniksi jutustelu tuntuu
vaikealta? Kurssilla opit vähitellen
rentoutumaan, kehittämään suullista
kielitaitoasi ja saamaan itsevarmuutta kielenkäyttäjänä. Keskustelemme
arkipäiväisistä ja elämänläheisistä
aiheista. Tule rohkeasti mukaan irrottelemaan kielenkantoja! Oppikirjana
Catching Up. B1
1203105 English Conversation
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 18.00–19.30
13.9.–13.12.
B.A. Nicholas Capri
Kurssimaksu 29 €
A casual environment to practice conversation skills and discuss topics of
interest. Advanced-level discussion
group to help improve vocabulary and
fluency. C1
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1203099 Refresh Your English
online with Beverley
Etäkurssi
ma 18.30–20.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 49 €
This online course is designed
for you who wish to maintain and
develop your fluency, vocabulary,
and everyday English communication
skills - from the comfort of your own
home! During the course we will
be utilising different easy-to-learn
apps and aids to learning, making
it fun as well as useful. The course
programme is varied and designed
according to the participants’ needs
and wishes. Language feedback
is given throughout the course, in
various forms. See more information
on distance learning on page 138.
B1-B2

SAKSA

SAKSA

ALKEET
1204011 Saksa 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.00–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Monika Engel
Kurssimaksu 49 €
Saksan alkeiskurssi vasta- ja valealkajille. Harjoitellaan käytännönläheisiä puhetilanteita, ääntämistä sekä
kuullun ymmärtämistä unohtamatta
sanastoa ja kielioppia. Opit kertomaan itsestäsi ja perheestäsi sekä
esim. asioimaan ravintolassa saksaksi. Oppikirjana Hallo! 1 alusta. A1
1204021 Saksa 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.00–19.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Monika Engel
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viimevuotiselle Saksa 1 -kurssille ja muille saksaa noin vuoden
opiskelleille. Harjoitellaan käytännönläheisiä puhetilanteita, ääntämistä sekä kuullun ymmärtämistä unohtamatta sanastoa ja kielioppia. Opit
kertomaan itsestäsi, perheestäsi ja
harrastuksistasi sekä asioimaan ravintolassa saksaksi.
Oppikirjana Hallo! 1 kappaleesta 7.
A1-A2

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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1204031 Saksa 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.15–20.45
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viime vuoden Saksa 3 -kurssille ja muille saksaa 3-4 vuotta
opiskelleille. Harjoitellaan runsaasti käytännönläheisiä puhetilanteita,
ääntämistä sekä kuullun ja tekstin
ymmärtämistä unohtamatta sanastoa
ja kielioppia. Oppikirja Hallo! 2 jatkuu
kappaleesta 7. A2
1204051 Saksan puhe- ja
tekstikurssi @
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
to 13.15–14.45
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
Sirpa Eklund
Kurssimaksu 49 €
Oletko joskus opiskellut jonkin verran
saksaa ja haluat nyt vetreyttää niin
tekstien ymmärtämistä kuin puhetaitoasi? Teemme helppoja, ohjattuja
harjoituksia opettajan oman materiaalin pohjalta. Tekstiharjoituksissa
käytämme myös Deutsch Perfekt
-lehteä 2-3 numeroa/lukuvuosi. A2

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

1204071 Saksa 8 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30–19.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Satu Sinisalo
Kurssimaksu 49 €
Jatkokurssi saksaa 5-6 vuotta opiskelleille. Syvennetään ja laajennetaan saksan osaamista mukavassa
porukassa. Pääpaino on puhumisen
aktivoinnissa ja harjoittelussa sekä
sanaston kartuttamisessa erilaisten
tekstien avulla. Kielioppiasioitakin
kerrataan matkan varrella. Oppimateriaalin saa opettajalta. B1

1204101 Deutsch macht Spass! @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 18.45–20.15
12.9.–5.12.
M.A. Jorinde Wormsbecher
Kurssimaksu 29 €
Herzlich willkommen zur Gruppe
Deutsch macht Spaß! Hier können
Sie sich in angenehmer Atmosphäre
und Gesellschaft austauschen. Es
werden aktuelle und zeitlose Themen
besprochen, mal ein aktueller
Zeitungsartikel gelesen und auch viel
gelacht! Hauptsache, jeder kommt mal
zu Wort. Grammatikalisch korrekte
Sätze spielen hier eine kleinere
Rolle. Die ersten 6 Termine werden im
Klassenraum stattfinden, die weiteren
6 Termine online über Zoom.
Tervetuloa turisemaan ajankohtaisuuksista ja ajattomuuksista, aktivoimaan ja laajentamaan sanavarastoa
ja puhumaan saksaa. Leppoisassa
ilmapiirissä eivät kielioppivirheet haittaa. Kuusi ensimmäistä tapaamista lähiopetuksena, syysloman jälkeen jatketaan Zoom-etäopetuksessa. B1-B2
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1205001 Ranskan alkeet @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 19.15–20.45
14.9.–8.12. ja 11.1.–5.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Vasta-alkajille. Harjoitellaan monipuolisesti tavallisimpia puhetilanteita, kuten tervehtiminen ja esittäytyminen,
ostoksilla käynti, sään ja ajan ilmaukset sekä opitaan kielen perusrakenteita.
Oppikirjana C’est parfait! 1 alusta. A1
1
1205002 Ranska 2 @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu
atu 2
ma 17.30–19.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Jatketaan ranskan alkeiden
n opettelua. Tutuiksi tulevat esimerkiksi
erk
er
kiksi ostoksilla ja ruokakaupassa asiointi
as
siointi ja
omasta vapaa-ajasta kertominen.
kerto
ke
ominen.
Lisäksi opitaan lisää kielen
elen perusrael
p
kenteita. Oppikirjana C’est
C’
parfait!
p
1
kappaleesta 5. A1
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1205101 Français actif en
groupe @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.30–19.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Ranskaa useita vuosia opiskelleille.
Ylläpidetään ja kohennetaan ranskan
kielen taitoa mukavassa ryhmässä
lukien, kuunnellen ja keskustellen.
Kerrataan myös jo aiemmin opittuja
rakenteita,
rake
ra
ken
kulttuuritietoutta unohtamatta. O
Oppikirjana
ppik
pp
ik
Escalier 4 (3.–5. p)
alusta ja opettajan
opettaja
jan
n materiaali.
m
B1-B2

ESPANJA

1206001 Venäjän alkeet, etänä
Etäkurssi
ma 16.45–18.15
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 49 €
Tule oppimaan venäjän alkeita Zoometäopetuksella. Tutustumme aakkosiin, harjoittelemme ääntämistä ja
opimme käytännön perusasioita ja
lauseita. Kurssin jälkeen osaat mm.
esitellä itsesi, kysyä kuulumisia ja tehdä ostoksia sekä ymmärrät arkipäivän puhekieltä. Oppikirjana Pora! 1
alusta. Katso lisätietoja etäkursseista
sivulta 138. A1

ALKEET

120600
1206003
003
3 Venäjä 2 @
Tarvonsaaren
Tarvons
s
koulu, Lyseokatu 2
ti 16.30
16.30–18.00
30
13.9.–13.12.
13.9.–
–
ja 10.1.–4.4.
B.A.. Beverley Griffiths
Kur
r
Kurssimaksu
49 €
Jatkoa
Ja
at
viimevuotiselle alkeiskurssille.
le
e Jatkamme aakkosiin tutustumista,
harjoittelemme ääntämistä ja opimme
h
käytännön perusasioita ja lauseita.
Kurssin jälkeen osaat toimia arkipäiväisissä tilanteissa kuten ostoksilla ja
kahvilassa. Oppikirjana Pora! 1 kappaleesta 4. A1

1207001 Espanja 1A @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ti 11.15–12.45
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Tarkoitettu aivan vasta-alkajille. Oppikirjana Buenas Migas 1 (uusi painos
2022). Kirjasarja on aikuisopiskelijoille suunnattu. Kirja kattaa yleisimmät
matkailutilanteet, kuten perustietojen
kertominen itsestä, majoittuminen,
ruokailu, ostokset, tien kysyminen ja
lääkärissä asiointi. Voit valita viikoittain, osallistutko A- vai B-ryhmään,
käsiteltävät asiat ovat samat. A1
1207002 Espanja 1B @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 17.00–18.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Sisältö sama kuin edellä.
1207021 Espanja 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 18.45–20.15
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viimevuotisille alkeiskursseille, uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita. Kurssi sopii noin vuoden espanjaa opiskelleille. Oppikirjana Buenas
Migas 1 kappaleesta 7. Kirjasarja on
aikuisopiskelijoille suunnattu ja kattaa
yleisimmät matkailutilanteet. A1
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1207031 Espanja 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.45–20.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 2
-kurssille, uudetkin opiskelijat ovat
tervetulleita. Kurssi sopii pari vuotta
espanjaa opiskelleille. Oppikirjana
Buenas Migas 2 alusta. Kirjasarja on
aikuisopiskelijoille suunnattu. A2
1207041 Espanja 4 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 49 €
Jatkoa viimevuotiselle Espanja 3
-kurssille, uudetkin opiskelijat ovat
tervetulleita. Kurssi sopii kolmisen
vuotta espanjaa opiskelleille. Oppikirjana Buenas Migas 2 kappaleesta 7. Kirjasarja on aikuisopiskelijoille
suunnattu. A2
EDISTYNEET
1207061 Ventana – ikkuna
espanjaan, etänä
Etäkurssi
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Heli Kajaala
Kurssimaksu 49 €
Jatkamme kielen etäopintoja iloisessa
porukassa. Teemoina mm. matkustaminen, elämänvaiheista kertominen,
elokuvat, musiikki ja monipuolisista
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aiheista jutustelu. Kieliopissa pääpaino on menneissä aikamuodoissa.
Sopii espanjaa useamman vuoden
opiskelleille. Oppikirjana Ventana 3
alusta. A2-B1 Opetus Zoom-sovelluksen kautta. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138. A2-B1
1207101 Activa tu español con
Siddharth @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 18.00–19.30
15.9.–8.12.
Siddharth Gurjar
Kurssimaksu 29 €
¿Quieres hablar en español? Este
curso está dirigido principalmente a
todas aquellas personas que quieren
mejorar su dominio del español. En
este curso los participantes pueden
discutir, argumentar y debatir en la
clase acerca de los aspectos más
relevantes de la cultura y sociedades
hispanohablantes. Las clases son
íntegramente en español, aunque
algunas explicaciones sobre la
gramática puedan ser introducidas
en inglés. B1-B2
Edistyneemmän tason keskustelupainotteinen kurssi. Kurssikielenä on
espanja ja apukielenä englanti. Sopii
noin 5-6 vuotta opistossa espanjaa
opiskelleille. B1-B2

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

1208001 Italia 1 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.30–19.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Vasta-alkajille. Opetellaan arkielämän
tilanteita ja sanastoa, kuten tervehtiminen, itsestä kertominen ja ravintolassa asioiminen. Opitaan kieltä
lukien, kuunnellen ja puhuen, kulttuuritietoutta unohtamatta. Oppikirjana
Bella Vista 1 alusta. A1
1208003 Italia 2 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 19.15–20.45
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
FM Siiri Jokela
Kurssimaksu 49 €
Italiaa opistossa vuoden verran opiskelleille. Opetellaan arkielämän tilanteita ja sanastoa kuten ruokakaupassa ja hotellissa asiointia lukien,
kuunnellen ja puhuen. Oppikirjana
Bella Vista 1 kappaleesta 8. A1-A2

1208041 Italia 5 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
FM Jenny Ranta
Kurssimaksu 49 €
Italiaa opistossa useamman vuoden
opiskelleille. Opetellaan kieltä monipuolisten tekstien, kuunteluharjoitusten ja suullisten tehtävien avulla.
Kieltä lähestytään oppikirjan tekstien
ja harjoitusten lisäksi myös musiikin
kautta. Oppikirjana
Italiano per passione alusta. A2-B1
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1208021 Italia 3 @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ti 17.45–19.15
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
Heidi Ahlbom
Kurssimaksu 49 €
Opetellaan italiaa sanaston, rakenteiden ja käytännön tilanteiden kautta.
Keskitytään puhutun kielen harjoitteluun unohtamatta kuitenkaan kirjoitettua kieltä. Sopii italiaa opistossa pari
vuotta opiskelleille. Oppikirjana Bella
Vista 1 kappaleesta 14, jonka jälkeen
siirrymme kirjaan Bella Vista 2. A1-A2

MUUT KIELET

MUUT KIELET
1298120 Viron alkeet @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
to 17.00–18.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
FM Karmen Tomson
Kurssimaksu 49 €
Aloitetaan viron kielen opiskelu aivan
alusta, aihepiireinä ovat esimerkiksi
perhe ja matkustaminen. Opitaan sukukielen perussanastoa, aika- ja kohteliaisuusilmauksia sekä lukusanoja.
Opiskellaan kielen perusrakenteita ja
verrataan näitä suomen kielen rakenteisiin virolaisen opettajan johdolla.
Kielen oppimisen ohessa kurssilla
tutustutaan virolaiseen kulttuuriin ja
elämään. Oppikirjana Meie keelesild
ja opettajan omat materiaalit. A1
1298123 Viron keskustelu @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke 16.00–17.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
FK Juha-Lassi Tast
Kurssimaksu 49 €
Tere tulemast jälle vestlema, sina kes
saad enam-vähem hakkama eesti
keelega. Loeme ka osalejate toodud
materjale ja räägime nendest. Õpime
uusi sõnu ja väljendeid ning kordame
seda, mis on varem õpitud. Loeme ka
õpikut: E nagu Eesti. B1-B2
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1298141 Kreikan alkeet, etänä
Etäkurssi
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 29 €
Tule oppimaan kreikan alkeita Zoometäopetuksella. Opimme aakkosten
lisäksi ääntämistä sekä tutustumme
perussanastoon ja -lauseisiin. Opettaja on yhteydessä ilmoittautuneisiin
kurssilla käytettävästä oppikirjasta.
Katso lisätietoja etäkursseista sivulta
138. A1
1298142 Kreikan jatko 1A, etänä
Etäkurssi
ma 18.45–20.15
12.9.–5.12.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 29 €
Keväällä aakkosista alkanut kreikan
kurssi Zoom-etäopetuksella jatkuu.
Voit liittyä uutenakin opiskelijana seuraamme, jos kreikkalaiset aakkoset ja
aivan perusasiat, kuten tervehdykset
ja esittelyt, ovat tuttuja. Voit valita
viikoittain, osallistutko A- vai B-ryhmään, käsiteltävät asiat ovat samat.
Oppikirjana Ellinika A kappaleesta 3.
Katso lisätietoja etäkursseista sivulta
138. A1
1298143 Kreikan jatko 1B, etänä
Etäkurssi
ti 18.45–20.15
13.9.–13.12.
FM Lenita Lehto
Kurssimaksu 29 €
Sisältö sama kuin edellä.

DIGIKURSSIT
Katso sivulta 60 Digikuvaus ja
kuvankäsittely
3401022 Digikahvila @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 12.30–14.30
22.9.–1.12.
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
Kiinnostaako sinua digitalisaatio ja erilaiset digitaaliset laitteet ja palvelut?
Tule mukaan keskustelemaan muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa
päivän polttavimmista digiasioista.
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, sovitaan käsiteltävät aiheet ja saat mukaan ”digisanakirjan”. Vapaa pääsy, kahvimaksu
1 € maksetaan käteisellä.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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1298144 Korean alkeet, etänä
Etäkurssi
ti 18.00–19.30
13.9.–13.12.
FM Johanna Shah
Kurssimaksu 29 €
Opitaan korean kielen alkeita Zoometäopetuksella. Aakkosten lisäksi
opiskellaan hyödyllistä sanastoa,
ääntämistä ja kielioppia sekä tutustutaan korealaiseen kulttuuriin erilaisten harjoitusten kautta. Opettajan
oma materiaali. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138. A1

TIETOISKUT

TIETOISKUT

Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
tietotekniikan AmO Leena Väinölä
pe 10.00–12.15
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. Opetushallituksen tukema, ei kurssimaksua.
3401031 Älypuhelimen
peruskäyttö
pe 23.9.
Opitaan älypuhelinten käytön perusasioita kuten soittaminen, vastaaminen, yhteystietojen ylläpito, videopuhelut ja erilaiset viestisovellukset.
3401032 TikTok
pe 30.9.
Tutustutaan TikTok-sovelluksen käyttöön ja videoiden luontiin.
3401034 Älypuhelimen asetukset,
tietoturva ja käyttövinkkejä
pe 7.10.
Opitaan puhelimen suojaukseen liittyvät asiat, tietoturva-asiat, päivitykset,
varmuuskopiointi, tärkeimpien asetusten säätäminen ja hyödyntäminen
sekä erilaisia käyttövinkkejä.
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3401038 Älypuhelimen
sovellukset
pe 21.10.
Opitaan sovellusten lataaminen ja
asennus sekä tutustutaan erityyppisten sovellusten hyötykäyttöön.
3401040 Windows 11 uudet
ominaisuudet
pe 4.11.
Windows 11 on julkaistu 10/2021,
ja se on muuttanut tietokoneen työpöydän sekä muiden perustoimintojen ulkoasua ja ominaisuuksia sekä
käyttöä. Käydään tärkeimmät muutokset läpi esimerkkien kera.
3401044 Pilvipalvelut
pe 18.11.
Käydään läpi eri pilvipalvelujen kuten
Googlen Kuvat ja Drive, OneDrive
sekä iCloud ominaisuuksia, eroja ja
käyttöä.
3401048 Google-tili
pe 2.12.
Google-tili pitää sisällään käyttäjille
ilmaisia monipuolisia sovelluksia ja
toimintoja kuten sähköposti (Gmail),
pilvipalvelut (Kuvat ja Drive), toimistoohjelmat, kalenteri, karttapalvelut ja
kymmeniä sekä huvi- että hyötykäyttöön tarkoitettuja sovelluksia. Tutustaan niihin esimerkkien kautta.

Pulmia tietokoneen kanssa? Kysymyksiä kännykästä? Tabletin toiminnasta? Sähköinen asiointi? Sovellusten asentaminen? Salasana
hukassa? Tilin luominen? Ominaisuuksia ja käyttöä. Vertaisohjaajat
auttavat sinua, vastaavat kysymyksiisi ja ratkovat pulmia kanssasi. Ota
mukaan oma laitteesi, jos mahdollista. Opetushallituksen tukema, ei kurssimaksua.
3401102 Rauman pääkirjastossa
Rauman pääkirjasto, Alfredinkatu 1
ma 10.00–12.30
to 15.00–17.30
8.8.–8.12.
3401106 Lapin lähikirjastossa
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
8.8.–31.10.
Kokoontuu 8.8., 5.9., 3.10. ja 31.10.
3401108 Kodisjoen lähikirjastossa
Kodisjoen lähikirjasto,
Kodisjoentie 1432
ti 15.00–17.00
9.8.–1.11.
Kokoontuu 9.8., 6.9., 4.10. ja 1.11.

RUOKAKURSSIT
Katso sivulta 14 luento
9991005 Sisilialainen keittiö
Suurin osa ruokakursseista pidetään
Hj. Nortamon peruskoulun väistötiloissa, Nummenvahe 6A, Nanun
ruokalan vieressä. Sisäänkäynti kotitalousluokkaan ruokalan puoleisesta
päädystä.
Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja rasia mahdollisille kotiin vietäville maistiaisille.
8102002 Pääosassa kasvikset
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 21.9. klo 17.30–20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 15 €
Tehdään kotoista arkiruokaa kasviksista. Valmistetaan kasvispataa,
-keittoa ja -lisäkkeitä esim. liha- tai
kalaruoan kaveriksi, leivontaa ja salaatteja unohtamatta. Resepteissä
käytetään maitotuotteita ja mahdollisesti kananmunaa. Kurssilla huomioidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita
niistä toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Materiaalimaksu noin 1015 € maksetaan opettajalle käteisellä.
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8102006 Säilöntäkurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
to 18.00–19.30
22.9. ja 29.9.
keruutuoteneuvoja Anna Nikkari
Kurssimaksu 15 €
Tutustumme säilönnän eri muotoihin
kuten kuivaamiseen, umpiointiin, fermentointiin jne. Opimme perusasiat
eri tavoista ja maistelemme valmiita
tuotteita. Käymme läpi, miten nämä
säilöntätavat sopivat paitsi luonnontuotteille myös puutarhan sadolle.
Teemme käytännön harjoituksen ja
kokeilemme myös säilömistä ilman
sähköä. Tarvikemaksu 3 € maksetaan
opettajalle kurssilla.
8102008 Pullakurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ma 26.9. klo 17.00–20.00
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 19 €
Pullantuoksuinen kurssi, jossa leivotaan perinteistä pullaa! Kurssilla valmistetaan pullataikina, josta leivotaan
erilaisia leivonnaisia kuten pitkoja,
korvapuusteja, bostonkakkua yms.
Leipomisen jälkeen juodaan pullakahvit.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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8102010 Gluteeniton hapanjuurileipä
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 28.9. klo 16.00–21.00
kotitalousopettaja Sarita Martikainen
Kurssimaksu 19 €
Tutustutaan gluteenittoman hapanjuurileivonnan perusteisiin, leivotaan
gluteenitonta hapanjuurileipää riisijauhoista valmistetulla hapanjuurella
ja maistellaan uunituoretta leipää.
Gluteeniton leivonta koetaan monesti
haastavaksi ja lopputulos ei aina miellytä, varsinkin jos verrokkina on vehnästä tehty tuote. Kurssilla leivottava
gluteeniton maalaisleivän tyyppinen
juurileipä palkitsee leipojansa uunista
tulevalla tuoksulla, rapealla kuorella,
kauniilla ulkonäöllä sekä pehmeällä
ja todella maukkaalla sisuksella. Tätä
leipää kelpaa tarjota kaikille! On myös
mahtavaa, että sen leipominen on
nopeampaa kuin vehnäjauhoilla valmistettavan juurileivän. Kurssilta saa
mukaan lämpimän leivän, riisijuurta
ja vinkkejä juurella leipomiseen. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.

8102014 Hapanjuurileipää vehnäjuurella, jatkokurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 9.00–14.30
su 9.00–13.00
26.–27.11.
kotitalousopettaja Sarita Martikainen
Kurssimaksu 31 €
Kerrataan juuren hoitaminen ja taikinan teko. Voit esittää opettajalle
ennakkoon kysymyksiä ja kertoa
haasteista, joihin olet törmännyt juurileivonnassa (sarita.m.martikainen@
gmail.com). Leivotaan ensimmäisenä
päivänä erilaisia leipiä vaaleasta hapanjuuresta esim. maalaisleipä, rukiinen maalaisleipä, patonkeja, sämpylöitä ja pizzataikinaa. Opetellaan
hyödyntämään ylijäämäjuurta leipomalla crackerseja. Toisena päivänä
paistetaan leivät yhteiseen kahvipöytään maisteltavaksi ja kerrataan ensimmäisen päivän oppeja. Kurssilta
on mahdollista saada mukaan vaaleaa hapanjuurta. Sopii hapanjuurileivonnan perusteet taitaville, mutta ei
ole edellytyksenä kurssille osallistumiseen. Tarvikeluettelo kotisivulta ja
toimistosta.

RUOKAKURSSIT

8102012 Hapanjuurileipää vehnäjuurella, perusteet
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 9.00–14.30
su 9.00–13.00
1.–2.10.
kotitalousopettaja Sarita Martikainen
Kurssimaksu 31 €
Opitaan hapanjuurileivonnan perusteet: juuren valmistaminen ja ylläpitäminen sekä taikinan teko ja leipien erilaiset muotoilutavat. Saadaan
vinkkejä leivän paistamiseen kotiuunissa. Rauhassa kohonnut juurileipä
palkitsee leipojansa uunista tulevalla
tuoksulla, rapealla kuorella, kauniilla
ulkonäöllä sekä pehmeällä ja aromikkaan makuisella sisuksella. Ensimmäisenä päivänä opiskellaan ja leivotaan erilaisia hapanjuurileipiä, joista
osa paistetaan seuraavana päivänä
yhteiseen kahvipöytään nautittavaksi. Jokainen kurssilainen saa myös
leivän kotiin paistettavaksi ja elävän
vehnähapanjuuren ja ohjepaketin
hapanjuurileivontaan. Tarvikeluettelo
kotisivulta ja toimistosta.

RUOKAKURSSIT

8102016 Reikäleipää ruisjuurella
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 15.10. klo 9.00–15.00
kotitalousopettaja Sarita Martikainen
Kurssimaksu 27 €
Tutustutaan ruisjuuren (raskin) valmistamiseen, ylläpitämiseen, säilyttämiseen ja leipomiseen. Leivotaan
reikäleipää ja reikäleivän kaveriksi
valmistetaan kalakeittoa. Saat kurssilta kotiin vietäväksi reikäleivän,
ruisjuurta sekä vinkkejä ja ohjeet ruislimppujen ja ruispalojen leipomiseen.
Kurssilla huomioidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita niistä etukäteen
ilmoittautumisen yhteydessä. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.
8102018 Kahvikurssi COFFEE 101
Capri Coffee, Rikantilantie 280
pe 7.10. klo 17.30–19
B.A Nicholas Capri
Kurssimaksu 11 €
What is coffee? A course for beginners
and curious individuals to enhance
knowledge and understanding of
coffee. Presentation will focus on
value chain production and will include
tastings and preparation basics.
Sopii kaikille, jotka haluavat tietää perusasioita kahvista. Esitellään kahvin
arvoketju eli viljely, käsittely, paahtaminen ja kulutus aina pensaasta
kuppiin asti. Lisäksi opetellaan kahvin valmistusprosessin perusteita ja
maistellaan kahveja. Opetus englanniksi ja suomeksi.
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8102022 Arjen helpot pastat
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ma 3.10. klo 17.00–20.30
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 25 €
Valmistetaan erilaisia helppoja pastoja arkiruokailuun. Kurssilla valmistetut pastat helpottavat arjen kiireitä,
mausta tinkimättä.
8102024 Suolaisia piirakoita ja
pasteijoita
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 18.10. klo 17.30–20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 15 €
Valmistetaan suolaisia piirakoita ja
pasteijoita, jotka sopivat niin illanistujaisiin, juhlapöytään kuin arkeenkin.
Täytteistä löytyy lihaa, kalaa ja kasviksia, tuttuja makuja ja myös makuja
maailmalta. Kurssilla huomioidaan
myös erityisruokavaliot, ilmoita niistä
etukäteen toimistoon ilmoittautumisen
yhteydessä. Materiaalimaksu noin 1015 € maksetaan opettajalle käteisellä.
8102028 Monipuolinen mukula
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 1.11. klo 17.30–20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 15 €
Peruna on edullista lähiruokaa ja sen
lisäksi erittäin monipuolinen raaka-aine. Kurssilla käytämme perunaa mm.
lisäkkeiden, salaattien ja leivonnaisten (myös makeiden) valmistukseen.
Kurssilla huomioidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita ne etukäteen
toimistoon. Materiaalimaksu 10-12 €
maksetaan opettajalle käteisellä.

8102030 Italialaista ruokaa
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 5.11. klo 9.00–14.00
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 27 €
Jos olet italialaisen ruoan ystävä ja
rakastat ruoanlaittoa, tule valmistamaan yhdessä kokonainen menu.
Alkuruoaksi tehdään panzerotti eli
italialaiset nyytit. Sitten paljastuu
täydellisesti valmistetun gnocchin
eli perunataikinamöykkyjen salaisuus. Pääruoaksi helppoja, nopeita
ja maukkaita Saltimbocca-täytettyjä
kanapaloja ja lopuksi valmistetaan
”Crostata alla frutta” eli piirakka vaniljakermalla ja tuoreilla hedelmillä.
Tervetuloa ja Buon Apetito!

8102032 Vihannesten
leikkaaminen
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 12.11. klo 9.00–12.00
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 25 €
Haluatko oppia leikkaamaan vihanneksia kukkien muotoon? Muutamien pienten temppujen avulla teemme
juhlapöydän yksinkertaisista koristeista ainutlaatuisen kauniita. Mukaan
erittäin terävä veitsi, jossa on lyhyt ja
kapea terä sekä tarjotin tai lautanen,
johon voi asetella omat koristeet.
8102034 Hedelmien leikkaaminen
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 19.11. klo 9.00–12.00
B.A. Yoana Nikolova
Kurssimaksu 25 €
Haluatko oppia leikkaamaan hedelmiä kukkien muotoon? Muutamien
pienten temppujen avulla teemme
juhlapöydän yksinkertaisista koristeista ainutlaatuisen kauniita. Mukaan
erittäin terävä veitsi, jossa on lyhyt ja
kapea terä sekä tarjotin tai lautanen,
johon voi asetella omat koristeet.

RUOKAKURSSIT

8102029 Pikkukokkikurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 16.00–17.45
2.11.–7.12.
LitM Emmi Lainio
Kurssimaksu 41 €
Ruoanvalmistuksen peruskurssi
7-8-vuotiaille. Jokaisella opetuskerralla valmistamme terveellisen
pienen aterian, joten keittiössä työskentelyn perustaidot tulevat tutuiksi.
Kurssimaksu sisältää raaka-aineet.
Kurssilla huomioidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita niistä toimistoon
ilmoittautumisen yhteydessä. Ota
mukaasi sisäkengät, esiliina ja rasiat
kotiin viemisiä varten.

RUOKAKURSSIT

8102036 Joulun kalaherkut
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 29.11. klo 17.30–20.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 15 €
Valmistetaan pikagraavattua kalaa,
moussea, mureketta ja montaa muuta kalaherkkua joulupöytään silakasta, sillistä ja vähän isommistakin kaloista, mätiä unohtamatta. Kurssilla
huomioidaan myös erityisruokavaliot,
ilmoita niistä etukäteen toimistoon
ilmoittautumisen yhteydessä. Materiaalimaksu noin 10-15 € maksetaan
opettajalle käteisellä.
8102038 Piparkakkutalo
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
pe 16.30–19.30
la 10.00–14.00
9.–10.12.
restonomi Sanna Jäntti
Kurssimaksu 20 €
Tule viettämään piparintuoksuista
joulunalusaikaa: tehdään syötävä piparkakkutalo valmistaikinasta. Muotit
ja muut tarpeet löytyvät paikan päältä. Talo paistetaan, kootaan ja koristellaan ja saat sen kurssin jälkeen
mukaasi. 10–15-vuotiaille. Sisäänkäynti kotitalousluokkaan ruokalan
puoleisesta päädystä. Ota mukaan
sisäkengät, esiliina ja rasia mahdollisille kotiin vietäville maistiaisille.
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8102040 Helpotusta jouluruokarumbaan
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
la 10.12. klo 9.30–12.30
kotitalousopettaja Riitta Isotalo
Kurssimaksu 15 €
Jouluruokien valmistukseen saa
paljon apua ruokateollisuuden valikoimista. Valmiit soseet, taikinat ja
monet pakasteet tai puolivalmisteet
helpottavat ja nopeuttavat jouluruokien valmistusta. Kurssilla valmistetaan laatikoita, salaatteja, leivotaan,
tehdään kalasta, mm. sillistä nopeita
lisäkkeitä, perinteitä mukaillen ja uusia ideoita tarjoillen. Kurssilla huomioidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita niistä toimistoon ilmoittautumisen
yhteydessä. Materiaalimaksu 10-15
€ maksetaan opettajalle käteisellä.

Viinikurssit ovat Vanhalla opistolla,
osoite Vähäkoulukatu 8
Opettajana Jari Ukkonen
Kurssimaksu 15 €/kurssi maksetaan
ilmoittautumisen yhteydessä tai se
laskutetaan. Maistelumaksu on erikseen, ja se maksetaan suoraan opettajalle käteisellä.

8102104 Hieman vähemmän
tunnettuja Espanjan viinejä
ke 9.11. klo 18.00–19.30
Espanja on yksi Euroopan suurista viinimaista, jonka kehitys kohti
maanosan terävintä viinikärkeä on
varsinkin muutaman viimeisen vuosikymmenen ajan ollut hyvinkin nopea.
Sen lisäksi, että vanhat maineikkaat
alueet ovat kyenneet uudistumaan ja
pitämään pintansa, löytyy tämän päivän Espanjasta paljonkin mielenkiintoisia alueita, jotka kaipaisivat esittelyä. Mukana kurssilla ainakin uusi
nousija Priorat, luoteiskulman Bierzo
sekä pari muuta yllätystä. Maistelumaksu 20 €.
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8102102 Ranskalaisia punaviinejä:
Bordeaux – Lounais-Ranska
ke 28.9. klo 18.00–19.30
Bordeaux, tuo Ranskan viinimaailman hienostunut jakkupukurouva,
jonka neuvot ovat luotsanneet uusia
viiniyrittäjiä jo pitkälti toistasataa vuotta. Bordeaux on vaikuttanut viiniviljelyn - varsinkin viinin myynnin - kehitykseen enemmän kuin mikään muu.
Kuitenkin aivan naapurissa levittäytyy
Lounais-Ranskan sinnikäs viinialue,
jonka parhaat viinit kestävät hyvinkin
vertailun isoon serkkuunsa. Asia saanee vahvistuksen tällä viinikurssilla?
Maistelumaksu 20 €.

LIIKUNTA, KEVYT JA PALAUTTAVA TUNTI

LIIKUNTA
Katso sivulta 22 kurssi
3203090 Äänimaljarentoutus A
Katso sivulta 20 kurssi
3203055 Pieni päätös päivässä
– painonhallintakurssi
Katso sivulta 23 kurssi
3203100 Ohjattu rentoutus &
mindfulness
8301007 Geokätköilykurssi @
Rauman Lyseon lukio, Urheilukatu 22
ke ja to 17.15–18.45
3.–24.11.
geokätköilijä Petteri Koponen,
toimittaja Anna Riutta-Salo
Kurssimaksu 26 €
Tutustutaan geokätköilyn ihmeellisen
maailman perusasioihin ja opitaan
uusia asioita harrastuksen helpottamiseksi. Perehdytään geocaching.
com -kätköilysivustoon, geocache.
fi -sivustoon sekä muihin kätköilyä
helpottaviin työkaluihin. Opetellaan
kätköilyä myös matkapuhelimen avulla ja yleisimpien geokätköilyohjelmien (Geocaching ja c:geo) käyttöä
Android-älypuhelimilla. Käsittelyssä
mm. hakutoiminnot, listojen tekeminen, kartan käyttö ja kätköjen kirjaaminen järjestelmään. Opetellaan
myös, kuinka tehdään oma geokätkö.
Sopii ihan vasta-alkajille ja harrastuksen jo aloittaneille. Kokoontumiset to
3.11., ke 9.11., to 10.11., ke 16.11., ke
23.11. ja to 24.11.

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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KEVYT JA
PALAUTTAVA TUNTI
Rauhallista ja helppoa liikuntaa,
keskitytään kehon ja mielen hyvinvointiin sekä liikkuvuuteen. Terveyttä ja kuntoa ylläpitävää.
8301008 Suurenmoisten
liikuntapruuvi
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 14.30–15.30
12.9.–17.10.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 21 €
Ryhmä on tarkoitettu ylipainoisille,
jotka haluavat aloittaa liikkumaan
monipuolisesti ja turvallisesti. Kokoontumiskertoja syksyllä kuusi. Ota
mukaan oma jumppa-alusta ja vastuskuminauha (pituus väh. 1,5 m).
8301010 Aamujumppa @
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
ma 9.00–10.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 47 €
Aloitetaan viikko aamuselän hoidolla
ja iloisilla rytmeillä.
8301012 Kunnollinen
tuolijumppa @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ma 9.45–10.45
12.9.–8.12. ja 9.1.–3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 47 €
Istuen ja seisten tuettuna tehtäviä lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavia
liikkeitä koko keholle. Ota mukaan
vastuskuminauha.

8301020 Shindo ja venyttely A @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ma 18.20–19.20
12.9.–5.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
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.
8301021 Shindo ja venyttely B @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ma 18.20–19.20
9.1.–3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

8301026 Aamukimppajumppa @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 8.00–9.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 47 €
Ponnahda uuteen päivään aamujumpan kautta.
8301028 Selkäryhmä
WinNova, Terveydenhuoltooppilaitos, Steniuksenkatu 8
ti 11.00–12.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
liikunnanohjaaja Rainer Helkkula
Kurssimaksu 47 €
Liikunnallinen tunti keskipäivää kohti. Kaikille sopiva ryhmä voimistellen,
kehonpainoa ja erilaisia apuvälineitä (pallot, kuminauhat, kepit, nauhat
yms.) käyttäen. Pysty- ja mattoliikkeitä soveltaen kohotamme kuntoa
ja mielihyvää mukavassa ryhmässä.
Musiikkina Suomi - muu maailma mukaellen. Oma alusta mukaan.
8301030 Varhaisaamun asahi A @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
to 8.30–9.30
15.9.–8.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Herätä kehosi aamulla lempeästi
pehmeillä virtaavilla liikkeillä. Asahi
vahvistaa ja rentouttaa koko kehon.
Harjoittelu lievittää ja ehkäisee tukija liikuntaelimistön ongelmia. Liikkeet
tehdään seisten tai istuen.
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8301018 Selkäjumppa A @
Karin koulu, sali, Savilankatu 5
ma 17.00–18.00
12.9.–28.11. ja 9.1.–3.4.
LitM Hanna Osara
Kurssimaksu 47 €
Rauhallinen selän ja niska-hartiaseudun hyvinvointiin keskittyvä tunti.
Liikkeet tehdään omaan tahtiin omaa
kehoa kuunnellen. Tunti sisältää alkulämmittelyn, lihaskuntoliikkeitä ja pitkän venyttelyosuuden. Mukaan oma
jumppa-alusta.

KEVYT JA PALAUTTAVA TUNTI

8301031 Varhaisaamun asahi B @
Ankkuri, Nortamonkatu 5
to 8.30–9.30
12.1.–6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301034 Ilta-asahi A @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ma 17.15–18.15
12.9.–5.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Rauhoita kehosi illalla hitailla ja pehmeillä liikkeillä. Asahi vahvistaa ja
rentouttaa koko kehon. Harjoittelu
lievittää ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Liikkeet tehdään
seisten tai istuen.
8301035 Ilta-asahi B @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ma 17.15–18.15
9.1.–3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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8301038 Fasciamethod – lihashuoltotunti A @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ke 13.00–14.00
14.9.–7.12.
fysioterapeutti (AMK)
Pauliina Paakkinen
Kurssimaksu 25 €
Tunnilla yhdistyy myofaskiaalinen liikkuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmävenyttely kireille lihaksille, liikehallintaharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla.
Tunnilla tehdään pumppaavia venyttelyitä ja kehoa avaavia harjoitteita.
8301039 Fasciamethod – lihashuoltotunti B @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ke 14.00–15.00
14.9.–7.12.
fysioterapeutti (AMK)
Pauliina Paakkinen
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä.
8301041 Fasciamethod – lihashuoltotunti C @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ke 13.00–14.00
18.1.–12.4.
fysioterapeutti (AMK)
Pauliina Paakkinen
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

8301045 Tuolijumppaa
eläkeläisille
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00–16.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 47 €
Tällä tunnilla liikut omaa kehoa kuunnellen. Teemme liikkeitä seisten sekä
tuolilla istuen. Ylläpidämme lihasvoimaa, tasapainoa ja nivelten liikeratoja yhdessä - hymy huulilla. Tule rohkeasti mukaan kokeilemaan!

8301048 Terve selkä B
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
Ke 19.15–20.00
11.1.–5.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301050 Pommarin keveät
pantterit @
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari), Lännentie 1
to 10.00–11.30
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 54 €
Kevyempää ja rauhallisempaa menoa
ikinuorille ukoille. Mukaan jumppaalusta, käsipainot ja vastuskuminauha. Välitunti vietetään kuntosalilla.
Hyvällä säällä ollaan pihalla.

8301047 Terve selkä A
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 19.15–20.00
14.9.–7.12.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
Rauhallinen, selän hyvinvointiin keskittyvä tunti. Sisältää kehoa huoltavia,
selkää tukevia ja avaavia liikkeitä.
Liikkeet tehdään omaan tahtiin, omaa
kehoa kuunnellen ja omaa hengitystä
seuraten. Tehdään liikkuvuusharjoitteita sekä seisten että lattialla. Mukaan oma jumppa-alusta.
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8301042 Fasciamethod – lihashuoltotunti D @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ke 14.00–15.00
18.1.–12.4.
fysioterapeutti (AMK)
Pauliina Paakkinen
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

REIPAS JA KESKIRASKAS TUNTI

REIPAS JA KESKIRASKAS TUNTI

Reipasta liikuntaa, jossa tehokkuutta voit muokata oman kunnon
mukaan. Erinomaista terveysliikuntaa, joka kehittää peruskuntoa.
8301060 Steniuksenkadun
aamujumppaajat +70 @
WinNova, Terveydenhuoltooppilaitos, Steniuksenkatu 8
ma 8.30–9.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 47 €
Aikuisten iloinen ja reipas liikuntaryhmä. Lihakset vahvistuvat, nivelet
notkistuvat ja tasapaino paranee.
Liikkeet tehdään seisten ja lattialla.
Ota mukaan jumppa-alusta, vastuskuminauha ja vesipullo. Hyvällä kelillä
voidaan olla myös ulkona!
8301061 Selkäjumppa B @
Karin koulu, Savilankatu 5
ma 18.00–19.00
12.9.–29.11. ja 9.1.–3.4.
LitM Hanna Osara
Kurssimaksu 47 €
Selän hyvinvointiin keskittyvä tunti,
joka voimistaa, virkistää ja elvyttää
rankaasi. Sisältää reippaan alkulämmittelyn, selän liikkuvuusliikkeitä
sekä lihaskunto-osion. Tunnilla syke
hieman nousee. Tunti ei kuitenkaan
sisällä vaikeita askelkuvioita eikä
hyppyjä. Mukaan oma jumppa-alusta.
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8301063 Kuntoliikunta A @
Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487
ma 18.00–19.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
jumppaohjaaja Jonna Rajakangas
Kurssimaksu 47 €
Keskitymme tunnin aikana eri lihasryhmiin. Teemme aluksi kunnon lämmittelyn, jonka jälkeen siirrymme lihasharjoitteisiin. Joka tunnin ohjelmassa on
core (keskivartalo), ja lopuksi teemme
hieman pidemmän lihashuollon.
8301064 Kuntoliikunta B @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 19.30–20.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
jumppaohjaaja Jonna Rajakangas
Kurssimaksu 47 €
Sisältö sama kuin edellä.
8301065 Naisten
kuntojumppa A @
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali,
Pohjoiskehäntie 14
ma 18.00–19.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 47 €
Kehoa monipuolisesti muokkaavaa
perusjumppaa mukavan musiikin tahdissa. Aloitetaan liikeratoja avaten ja
venyttäen, jatketaan aerobisella osuudella sykettä nostaen. Tehokkaan tiukan lihaskunto-osion jälkeen rentoutetaan keho ja mieli: kun keho voi hyvin,
on mielikin korkealla. Selkeitä askelluksia, ei hyppyjä. Tehokasta lihasten
vahvistusta vaihtoehtoisin suoritustavoin, jolloin rasitustasoa on helppo
säädellä oman kunnon ja halun mukaisesti, omaa kehoa kuunnellen.

8301070 Naisten
kuntojumppa C @
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,
Nummenvahe 5
ke 17.15–18.15
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 47 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8301065.
8301072 Naisten
kuntojumppa D @
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,
Nummenvahe 5
ke 18.30–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 47 €
Sisältö sama kuin kurssilla 8301066.

8301068 Toiminnallinen
tasapainoryhmä
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,
Nummenvahe 5
ti 19.00–20.00
13.9.–13.12.
Ninni Viitanen
Kurssimaksu 25 €
Tunnin aikana keskitytään erityisesti
tasapainoharjoitteisiin, tehdään syketreeniä sekä harjoitetaan liikkuvuutta ja voimaa. Tavoitteena on aina
olla pikkuisen parempi kuin edellisellä
kerralla. 12 viikon harjoittelu sisältää
alku- ja loppukartoituksen sekä kotiharjoitteita.
8301074 Kourujärven
tuolivoimala @
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 A
ke 15.00–16.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 47 €
Reipastahtinen tunti, jossa lihakset
saavat harjoitusta ja mieli virkistyy.
Liikkeet tehdään istuen ja tuettuna
seisten. Tarvitset vain vastuskuminauhan.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään

Ilmoittautumisohjeet sivulla 7 ja 9.
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8301066 Naisten
kuntojumppa B @
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali,
Pohjoiskehäntie 14
ma 19.00–20.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
KM, opinto-ohjaaja
Anna-Maija Haapala
Kurssimaksu 47 €
Vauhdikkaampaa, juoksu- ja hyppyaskeliakin sisältävää kokonaisvaltaista perusjumppaa mukavan musiikin
tahdissa. Aloitetaan liikeratoja avaten
ja venyttäen, jatketaan aerobisella
osuudella sykettä nostaen. Tehokkaan tiukan lihaskunto-osion jälkeen
rentoutetaan keho ja mieli: kun keho
voi hyvin, on mielikin korkealla. Liikkeille myös vaihtoehtoisia suoritustapoja, jolloin rasitustasoa on helppo
säädellä oman kunnon ja halun mukaisesti, omaa kehoa kuunnellen.

REIPAS JA KESKIRASKAS TUNTI

8301076 Kuntojumppaa
eläkeläisille
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00–17.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 47 €
Teemme alkulämmittelynä liikkuvuusharjoitteita ja omaan tahtiin lihaskuntoliikkeitä. Puolet tunnista kehohuoltoa venytellen sekä tasapainoa ja
nivelten liikeratoja ylläpitäen. Teemme liikkeitä sekä seisten että lattialla.
Käytämme myös kuminauhoja, keppiä, pilatespalloa tai teemme kuntopiirin. Mukaan oma jumppa-alusta.
8301078 Kunnon treeni @
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 18.00–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
ryhmäliikuntaohjaaja Vilma Pouhakka
Kurssimaksu 54 €
Kaikille sopiva, koko kehoa voimistava treeni. Apuna voidaan käyttää
esim. jumppakuminauhaa tai käsipainoja. Usein myös sykettä kohottavia liikkeitä. Ohjaajalta saa liikkeisiin
useita vaihtoehtoja, joista voi jokainen
valita itselleen sopivan. Tunnin kesto
on 90 min, josta 30 min on varattu
loppuvenyttelylle. Tämä on tunti, jolle haluat tulla aina uudelleen ja josta
lähdet iloisena. Nähdään treenis!

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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8301080 Kuntojumppa
Kodiksamissa A
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 18.00–19.00
14.9.–7.12.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
Teemme alkulämmittelynä liikkuvuusharjoitteita, omaan tahtiin lihaskuntoliikkeitä ja puolet tunnista on kehohuoltoa venytellen sekä tasapainoa ja
nivelten liikeratoja ylläpitäen. Teemme liikkeitä sekä seisten että lattialla.
Käytämme myös kuminauhoja, keppiä, pilatespalloa tai teemme kuntopiirin. Mukaan oma jumppa-alusta.
8301081 Kuntojumppa
Kodiksamissa B
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 18.00–19.00
11.1.–5.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301082 KKI-jumppa naisille ja
miehille A @
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 1
ke 17.00–18.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 47 €
Monipuolista kuntoliikuntaa kehonpainolla ja erilaisilla kuntovälineillä. Paikka- ja kiertoharjoittelua vaihtelevasti
suoritettuna. Ei vaativia askelkuvioita. Sopii kaiken tasoisille kuntoilijoille. Vaihtelevaa Suomi-muu maailma
-musiikkia fiiliksen mukaan.

8301085 Pommarin hurjat
pantterit @
Kourujärven väestönsuoja
(Pommari), Lännentie 1
to 11.30–13.00
15.9.–8.12. ja 12.1.–6.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 54 €
Hieman hurjempaa ja nopeampaa
menoa ikinuorille ukoille. Mukaan
jumppa-alusta, käsipainot ja vastuskuminauha. Välitunti vietetään kuntosalilla. Hyvällä säällä ollaan pihalla.
8301087 Etäilijät eli
kotokuntoilijat A
Etäkurssi
to 15.00–16.00
15.9.–8.12.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Liikkua voi myös kotoa käsin. Jumppa
tulee luoksesi viikoittain, eikä sinun
tarvitse lähteä minnekään. Kohtalaisesti kuormittavaa lihaskuntoharjoittelua seisten ja lattialla eri välineillä
sekä kehon omalla painolla. Välineet:
tietokone, vastuskuminauha, harjanvarsi, käsipainot ja alusta. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138.

8301088 Etäilijät eli
kotokuntoilijat B
Etäkurssi
to 15.00–16.00
19.1.–13.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301090 Tanssijumppa A @
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.15–18.15
15.9.–8.12.
ohjaaja Katriina Riikilä
Kurssimaksu 25 €
Hauska ja iloa tuottava tanssillinen
jumppatunti, jossa soi pääosin kotimainen tanssimusiikki. Tunti sopii
kaikenikäisille ja -kuntoisille liikkujille.
Mukaan sisätossut tai -kengät ja vesipullo.
8301091 Tanssijumppa B @
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 17.15–18.15
12.1.–30.3.
ohjaaja Katriina Riikilä
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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8301083 KKI-jumppa naisille ja
miehille B @
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali,
Pohjoiskehäntie 14
ke 18.30–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
LitM Kimmo Kouru
Kurssimaksu 47 €
Sisältö sama kuin edellä. Käynti kouluun Uudenlahdentien kautta.

REIPAS JA KESKIRASKAS TUNTI, TEHOKAS JA HAASTAVA TUNTI

8301094 Kuntojumppa @
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
to 18.15–19.15
15.9.–8.12. ja 12.1.–13.4.
kuntosaliohjaaja Hanna Verno
Kurssimaksu 47 €
Teemme alkulämmittelynä liikkuvuusharjoitteita, nostamme sykettä ja
teemme lihaskuntoliikkeitä. Voit liikkua rauhallisesti omien voimiesi mukaan tai haastaa itseäsi. Puolet tunnista kehonhuoltoa venytellen sekä
tasapainoa ja nivelten liikeratoja ylläpitäen. Teemme liikkeitä sekä seisten
että lattialla. Käytämme vaihteluna
kuminauhoja, keppiä, pilatespalloa
tai teemme kuntopiirin. Mukaan oma
jumppa-alusta.

TEHOKAS JA
HAASTAVA TUNTI
Fyysisesti kovatehoista liikuntaa
koko keholle. Parantaa kestävyysja lihaskuntoa. Tunti, jossa voit
haastaa itsesi.
8301096 Kehon rakennus 60+ @
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
ma 11.00–12.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 47 €
Tehokas ja kuormittava tunti. Soveltuu aktiivisesti liikkuville henkilöille.
Liikkeet tehdään seisten ja lattialla.
Ota mukaan jumppa-alusta, vastuskuminauha ja vesipullo. Hyvällä kelillä
voidaan olla myös ulkona.
8301098 Supermiesten
satujumppa @
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 18.30–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
TtM Satu Lamminpää
Kurssimaksu 47 €
Miesten ikioma ryhmäliikuntapiiri.
Pääpaino lihaskuntoharjoittelussa,
liikkuvuutta unohtamatta. Ota mukaan jumppa-alusta, vastuskuminauha ja vesipullo. Joulukuun tunnit ulkona, muutenkin hyvällä kelillä voidaan
jumpata ulkona.
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8301202 Tuolijooga A
Ankkuri, Nortamonkatu 5
ti 10.30–12.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54 €
Tuolijooga on tuolilla istuen tehtävää
hathajoogaa, joka sopii kaikenikäisille,
aloittelijoille ja joogaa jo harrastaneille. Harjoitukset tehdään oman hengityksen rytmissä omaa kehoa kuunnellen. Joustava asu ja villasukat.
8301204 Tuolijooga B
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 16.15–17.15
13.9.–29.11.
SJL jooganopettajaopiskelija
Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
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.
8301205 Tuolijooga C
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 16.15–17.15
10.1.–4.4.
SJL jooganopettajaopiskelija
Hanna Verno
Kurssimaksu 25 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

8301212 Hathajooga, alkeet @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 9.15–10.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
fysioterapeutti (YAMK) Sini Koivunen
Kurssimaksu 50 €
Perehdytään hathajoogaharjoitukseen ja rentoutumiseen. Sopii aloittelijoille sekä aiemmin joogaa harrastaneille. Joustava asu ja joogamatto
mukaan.
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8301210 Medijooga (MediYoga)
Etäkurssi
ma 17.00–18.15
12.9.–5.12.
joogaopettaja, sairaanhoitaja (AMK)
Nina Viljanen
Kurssimaksu 26 €
Medijoogan (MediYoga) keskiössä
ovat hengitys ja meditaatio - hengitykseen ja sen sujuvuuteen on hyvä
kiinnittää huomiota. Tutustumme hengitys- ja mantrameditaatioihin ja harjoittelemme yksinkertaisia, kaikille soveltuvia hengitystekniikoita. Tunnilla
tehtävät liikkeet ovat helppoja, hitaasti oman hengityksen tahdissa tehtäviä liikkeitä. Ne tehdään pääasiassa
lattialla istuen ja maaten. Liikkeet voi
tehdä myös tuolilla istuen. Medijooga
on saanut inspiraationsa kundaliinijoogasta, intialaisesta ja kiinalaisesta
lääketieteestä sekä tantrisesta joogatraditiosta. Medijoogaa käytetään
terapeuttisessa tarkoituksessa, ja
tyylisuunnan ohjaajilla on hoitoalan
koulutustausta. Katso lisätietoja etäkursseista sivulta 138.

JOOGA

8301214 Hathajooga,
alkeisjatko A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 18.00–19.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54 €
Hathajooga on hyvä itsehoitomenetelmä, joka tasapainottaa, rentouttaa ja virkistää kehoa ja mieltä sekä
parantaa keskittymiskykyä ja auttaa
olemaan tässä ja nyt. Harjoitukset
koostuvat virittäytymisestä, kehon
lämmittelystä ja asteittain rauhallisesti tehtävistä liikkeistä ja liikesarjoista
aina omaa kehoa kunnioittaen, oman
hengityksen luonnollisessa rytmissä.
Sopii sekä aloittelijoille että joogaa jo
harrastaneille. Joustava asu ja joogamatto mukaan.
8301216 Hathajooga, alkeisjatko B
Ankkuri, alasali, Nortamonkatu 5
ke 9.00–10.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54 €
Sisältö sama kuin edellä.
8301218 Hathajooga, alkeisjatko C
Ankkuri, alasali, Nortamonkatu 5
ke 10.45–12.15
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54 €
Sisältö sama kuin edellä.

8301221 Hathajooga, alkeisjatko D
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 17.30–18.45
13.9.–29.11.
SJL jooganopettajaopiskelija
Hanna Verno
Kurssimaksu 26 €
Alkajille ja hieman jo joogaa harjoitelleille suunnattu kehon hyvinvointia
edistävää liikuntaa. 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 joogamatto mukaan.
8301223 Hathajooga, alkeisjatko E
Työväentalo, Lappi, Hinnerjoentie 15
ti 17.30–18.45
10.1.–4.4.
SJL jooganopettajaopiskelija
Hanna Verno
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

Tarkista sivulta 10
avustukset
kurssimaksuihin.
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8301230 Yin-jooga A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 9.30–10.45
18.9.–4.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 26 €
Yin-joogalle 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 joogamatto ja
joustava asu.

8301232 Yin-jooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 9.30–10.45
15.1.–2.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301235 Meditoivaa joogaa
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ti 18.00–19.30
13.9.–25.10.
Hanna Elo
Kurssimaksu 20 €
Käydään läpi kehon ja mielen rentoutumistekniikoita astanga- ja kundaliinijoogan metodeja lainaten. Opetellaan yhdistämään tietoinen hengitys
kehon liikkeeseen. Tunnin jälkeen on
energinen, mutta rauhallinen olo. Aiempaa kokemusta joogasta ei tarvita. Mukaan joogamatto, viltti tai tyyny
sekä mukava, joustava vaatetus. Ei
kokoonnu 4.10.

@ = kurssi siirtyy verkkoon,
jos lähiopetus kielletään
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8301228 Äijäjooga @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ti 19.30–21.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
joogaohjaaja Riitta Wilen-Kaitila
Kurssimaksu 54 €
Äijäjooga on hyvä itsehoitomenetelmä, joka tasapainottaa, rentouttaa ja virkistää kehoa ja mieltä sekä
parantaa keskittymiskykyä ja auttaa
olemaan tässä ja nyt. Harjoitukset
koostuvat virittäytymisestä, kehon
lämmittelystä ja asteittain rauhallisesti tehtävistä liikkeistä ja liikesarjoista
aina omaa kehoa kunnioittaen, oman
hengityksen luonnollisessa rytmissä.
Sopii sekä aloittelijoille että joogaa jo
harrastaneille. Joustava asu ja joogamatto mukaan.

JOOGA

8301242 Dynaaminen
hathajooga A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 17.00–18.15
14.9.–7.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 26 €
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.
Mukaan joustava asu ja joogamatto.
8301244 Dynaaminen
hathajooga B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ke 17.00–18.15
18.1.–12.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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8301246 Dynaaminen
hathajooga C @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
pe 17.00–18.15
16.9.–9.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä.
8301248 Dynaaminen
hathajooga D @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
pe 17.00–18.15
13.1.–31.3.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 26 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

8301251 Astangajoogan
alkeet A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 28 €
Perehdytään astangajoogaharjoituksen ensimmäiseen asentosarjaan.
Kehoa vahvistavat ja notkistavat harjoitukset tehdään oman ujjayi-hengityksen rytmissä. Sopii aloittelijoille
sekä aiemmin joogaa harrastaneille.
Mukaan joogamatto ja joustava asu.
8301252 Astangajoogan
alkeet B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
ma 17.00–18.30
16.1.–4.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

8301259 Astangajoogan jatko
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 17.10–18.25
17.1.–11.4.
joogaohjaaja Rita Saarinen
Kurssimaksu 26 €
Soveltuu syksyn astangajoogan alkeisjatkokurssin käyneille ja kaikille,
joilla on vähintään astangajoogan
alkeiskurssi käytynä. Käymme harjoitusta läpi rauhallisessa tahdissa,
ja etsimme jokaisen keholle sopivan
version kustakin asanasta. Etenemme harjoituksessa istumasarjaa
aina Navasanaan asti. Opetus Sri K.
Pattabhi Joisin perinteen mukaan.
Mukaan joogamatto, joustava kevyt
vaatetus ja lämmintä vaatetta loppurentoutukseen. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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8301258 Astangajoogan
alkeisjatko
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 17.10–18.25
13.9.–13.12.
joogaohjaaja Rita Saarinen
Kurssimaksu 26 €
Soveltuu kaikille astangajoogan alkeiskurssin käyneille. Käymme harjoitusta läpi rauhallisessa tahdissa,
ja etsimme jokaisen keholle sopivan
version kustakin asanasta.
Ensimmäisillä kerroilla kertaamme alkeiskurssilla opittuja asioita. Syksyn
aikana etenemme harjoituksessa istumasarjaan, aina Janu Sirsasanoihin
asti. Opetus Sri K. Pattabhi Joisin perinteen mukaan. Mukaan joogamatto,
joustava kevyt vaatetus ja lämmintä
vaatetta loppurentoutukseen.

ASTANGAJOOGA, ESITTÄVÄ TANSSI

8301262 Astangajoogan
jatkoryhmä A @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 10.50–12.35
18.9.–4.12.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 28 €
Astangajoogaa Sri K. Pattabhi Joisin
perinteen mukaan. Perehdytään ensimmäiseen asentosarjaan. Kehoa
vahvistavat ja notkistavat harjoitukset tehdään oman ujjayi-hengityksen
rytmissä. Harjoitus päättyy rentoutukseen. Sopii aloittelijoille ja jatkajille.
Mukaan joogamatto ja joustava asu.
8301264 Astangajoogan
jatkoryhmä B @
Hj. Nortamon peruskoulu,
monitoimitila, Nummenvahe 5
su 10.50–12.35
15.1.–16.4.
jooganopettaja Georgi Nikolov
Kurssimaksu 28 €
Sisältö sama kuin edellä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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1105004 Maanantain
tanssituokio @
Uimahalli, jumppasali, Hankkarintie 8
ma 13.30–14.30
12.9.–5.12.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 25 €
Virkistävä tanssituokio, harjoitellaan
eri itämaisten tanssien liikkeitä ja kuvioita kauniin musiikin säestyksellä.
Sopii kaikenikäisille ja -kokoisille naisille. Voit tehdä liikkeitä oman kunnon
mukaan. Opetus suomeksi ja/tai englanniksi. Mukaan juotavaa, mukava
asu ja jumppatossut.
Start your week with some elegant
exercise and join us in the joy of
dancing to beautiful music! Suitable for
ladies of all ages, sizes and shapes,
we will learn different movements and
short choreographies. The course will
be varied to suit everyone’s abilities.
Teaching in Finnish and/or English.
Wear comfortable keep-fit clothes
and soft gym slippers – and come
with a bottle of water. The course
will be carried out remotely if contact
sessions are not allowed.

8301014 Shuffle Dancen alkeet
Karin koulu, Savilankatu 5
ke 19.30–20.30
14.9.–7.12.
toimintaterapeutti, ohjaaja
Anne-Mari Ignatius
Kurssimaksu 25 €
Tule mukaan opettelemaan somen
kautta ilmiöksi nousseen Shuffle Dance -tanssityylin perusaskeleita. Jokaisella kerralla otetaan harjoitteluun uusi
askellus ja tehdään lyhyt askelsarja.
Tuntiin kuuluu myös alkulämmittely ja
nopeat loppuvenytykset. Taatusti hikinen ja aivot haastava tunti. Sisältää
hyppyjä. Jalkaan sisätiloihin soveltuvat lenkkarit/tennarit/streetkengät.

LAVATANSSIT
Lavatanssikurssit pidetään
Karin koulun salissa, osoite
Savilankatu 5.
Opettajina geronomi Tanja
Hakulinen ja musiikkiterapeutti
Pasi Kailaanmäki.
8301301 Lavatanssin alkeet
ti 18.15–20.45
13.9.–1.11.
Kurssimaksu 33 €
Opetellaan valssin, foksin, tangon ja
humpan perusteet sekä muutamia
tanssikuvioita. Lisäksi harjoitellaan
oikean rytmin löytämistä ja opetellaan viemisen ja seuraamisen perusteita. Aiempaa tanssikokemusta tai
tanssiparia et tarvitse. Tärkeintä on
ilo tanssia. Kurssi sisältää seitsemän
opetuskertaa, viimeisellä kerralla järjestetään alkeiskurssitanssit.
8301303 Hitaan valssin
alkeiskurssi
ti 18.15–19.30
8.–29.11.
Kurssimaksu 15 €
Opetellaan hitaan valssin perusteet
sekä muutamia tanssikuvioita. Aiempaa tanssikokemusta tai tanssiparia
et tarvitse. Kurssin teemoina ovat
mm. hitaan valssin liitelevän liikkeen
ja rytmin löytäminen kehoon sekä
vienti ja seuraaminen.
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1105008 Itämainen tanssituokio @
Kaivopuiston päiväkoti,
Kaivopuistontie 14
ti 18.30–19.30
13.9.–13.12.
B.A. Beverley Griffiths
Kurssimaksu 25 €
Tervetuloa tiistaitansseille! Kurssilla
opimme erilaisia liikkeitä ja tanssimme pienimuotoisia koreografioita (ei
hyppyjä). Sopii kaikenikäisille naisille,
myös ”valealkajille”. Opetus suomeksi ja/tai englanniksi. Mukaan rento,
mukava asu, jumppatossut, juotavaa
ja sopivan pituinen huivi lantiolle.
Welcome to the joy of moving to
beautiful music in this belly dance
course. We will practise basic and
more advanced steps and rhythms,
as well as some short choreographies.
Suitable for ladies of all ages. You will
need: comfortable keep-fit clothes, soft
gym slippers and a scarf for around
your hips. Teaching in Finnish/English.
The course will be carried out remotely
if contact sessions are not allowed.

LAVATANSSIT

8301305 Fuskun alkeiskurssi
ti 19.30–20.45
8.–29.11.
Kurssimaksu 15 €
Opetellaan fuskun perusteet sekä
muutamia kuvioita. Aiempaa tanssikokemusta tai tanssiparia et tarvitse.
Teemoina ovat mm. fuskun perusaskelikko, fuskulle tyypillinen jousto
sekä vienti- ja seuraamisharjoituksia.
8301311 Lavatanssin alkeisjatko
ti 18.15–19.30
17.1.–14.3.
Kurssimaksu 26 €
Lähtötasona lavatanssin alkeet. Opetellaan bluesin perusaskeleet. Blues
on tyylikäs tapa tanssia hitaita. Foksiin ja fuskuun opetellaan lisää kuvioita. Harjoitellaan myös edellä mainittujen lajien ominaispiirteiden yhdistelyä
eläväksi ja vaihtelevaksi tanssiksi ja
perehdytään viemisen ja seuraamisen perusteisiin. Iloa tanssista.
Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023
klo 18.00.
8301313 Parilattarit
ti 19.30–20.45
17.1.–28.2.
Kurssimaksu 21 €
Tanssilajeina kurssilla ovat yleisimmät lavoilla tanssitut lattarit: cha cha,
rumba ja salsa. Opetellaan tanssien
perusaskeleet ja muutama paritanssikuvio. Lisäksi harjoitellaan oikean rytmin löytämistä ja opetellaan viemisen
ja seuraamisen perusteita paritanssin
iloa unohtamatta. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
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8301315 Jiven alkeet
ti 19.30–20.45
7.–14.3.
Kurssimaksu 7 €
Tutustumme jiven alkeisiin. Jive on
vauhdikas ja näyttävä tanssi, josta
fusku on aikoinaan kehittynyt. Opetellaan jiven perusaskelikko ja kokeillaan, miten fuskussa opittuja kuvioita
voidaan käyttää jivessä. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301317 Lavatanssien tiivistetyt
alkeet
ti 18.15–20.45
21.3.–11.4.
Kurssimaksu 26 €
Haluatko ottaa nopeasti haltuun yleisimmät Suomessa tanssitut seuratanssit? Opetellaan valssin ja foksin
alkeet sellaisina kuin niitä lavoilla
ja muissa tilaisuuksissa tanssitaan.
Mausteena kurssilla perinteinen suomalainen jenkka. Ilmoittautuminen
alkaa 2.1.2023 klo 18.00.
8301320 Häävalssikurssi
ti 18.15–20.45
18.–25.4.
Kurssimaksu 15 €
Oletko ensi kesänä menossa naimisiin? Oletko kaaso, bestman, anoppi
tai appiukko ja haluat tanssia häävalssien aikana tyylikkäästi? Opetellaan
valssin ja hitaan valssin perusteet ja
muutama helpohko kuvio, joilla selviät
valsseista missä vain. Hääparit voivat
ottaa mukaansa oman häävalssinsa
musiikin ja yhdessä voidaan miettiä,
miten tanssi ja musiikki saadaan yhdistettyä kokonaisuudeksi. Ilmoittautuminen alkaa 2.1.2023 klo 18.00.

Katso sivulta 142 Kuvataidekoulu
Katso sivulta 141 Teatterikoulu
1102115 Monitaiteellinen ryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
ke 17.00–18.30
14.9.–14.12. ja 11.1.–10.5.
2198000 Erityisnuorten kurssi
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 17.00–18.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
MUSIIKKI
1101520 Nuorten bändikurssi
Raumameren koulu,
Pyynpäänkatu 27
ti 16.00–17.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
1101601 Rumpukurssi lapsille A @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ma 16.30–18.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1101602 Rumpukurssi
lapsille B @
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
ti 16.30–18.00
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
1101702 Ukulelestartti alakouluikäisille
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
to 16.30–18.00
3.11. ja 10.11.

1101953 Pikku pianistit B,
lasten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
pe 14.15–16.45
16.9.–9.12. ja 13.1.–14.4.
TEATTERI
1102110 Teatteria eskari-ikäisille
Kellariteatteri, Pallerokuja
pe 16.00–17.00
16.9.–9.12. ja 3.1.–31.3.
1102112 Lasten improryhmä
Kellariteatteri, Pallerokuja
su 17.00–18.30
18.9.–11.12. ja 15.1.–16.4.
1102113 Sirkuskurssi: Akrobatian
ja pariakrobatian alkeet
Sampaanalan budotila,
Sampaanalantie 38
la-su 9.30–12.00
1.–2.10.
1102116 Nuorisoteatteri
Kellariteatteri, Pallerokuja
ma 19.00–21.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–15.5.
1102100 Tunnista ja löydä tonttuja
Vanhasta Raumasta
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ke 17.30–19.00
23.11. ja 30.11.
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1101951 Pikku pianistit A,
lasten pianoryhmä @
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma 16.00–16.45
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.

TAIDE
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1103111 Eläinveistoksia lapselle ja
aikuiselle
Ankkuri, Nortamonkatu 5
la-su 10.30–13.45
8.–9.10. ja 15.–16.10.
1103159 Lasten ja nuorten
kuvataide Uotilassa @
Uotilan koulu, Sippolantie 4
ma 15.00–17.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1103161 Piirretään ja maalataan
maailmaa
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1103162 Pikkuateljee –
kuvataiteen tekniikat lapsille
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
pe 14.45–17.00
16.9.–9.12. ja 13.1.–31.3.
1103165 Keijuniitty
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
su 18.9. klo 10.00–14.00
1103168 Avaruusseikkailu
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 15.10. klo 10.00–14.00
1103173 Frozen: Huurteinen
seikkailu Elsan ja Annan kanssa
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 12.11. klo 10.00–14.00
1103176 Valojuttu
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la 26.11. klo 10.00–14.00
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1103180 Kesäisiä akvarellimaalauksia
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
ma-pe 13.00–14.30
5.–9.6.
1103185 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
5.–8.6.
1103186 Valmennuskurssi
Tylypahkasta haaveileville
jästilapsille B
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-to 10.00–15.00
12.–15.6.
1103187 Jatkokurssi Tylypahkaan
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
ma-ke 10.00–15.00
19.–21.6.
1103043 Manga-pohjainen
piirustus @
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 18.00–20.00
13.9.–29.11. ja 10.1.–11.4.
KERAMIIKKA
1104864 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
13.9.–18.10.

1104293 Kässää ja kuvista
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.

1104867 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle C
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
10.1.–14.2.

1104295 Jouluaskartelua eskari–2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
14.11.–12.12.

1104868 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle D
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
28.2.–4.4.

1104296 Jouluaskartelua
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
14.11.–12.12.

1104872 Perhekeramiikka A
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00–14.30
1.–2.10. ja 8.–9.10.

1104298 Jouluaskartelua yhdessä
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 10.00–12.00
3.–4.12.

1104873 Perhekeramiikka B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 11.00–14.30
22.–23.10., 29.–30.10. ja 6.11.

1104299 Jouluaskartelua lapsille
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
la-su 12.30–14.30
3.–4.12.

LUONTO

RUOKAKURSSIT

1104290 Minipuutarha yhdessä
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ti 18.10. klo 17.30–20.00

8102029 Pikkukokkikurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
ke 16.00–17.45
2.11.–7.12.

KÄSITYÖ, ASKARTELU

8102038 Piparkakkutalo
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,
Nummenvahe 6A
pe 16.30–19.30 ja la 10.00–14.00
9.–10.12.

1104292 Kässää ja kuvista eskari–2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.
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1104865 Keramiikkaa lapselle ja
aikuiselle B
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7
ti 16.30–19.00
1.11.–13.12.

RAUMLAINE JOUL

JOULUKURSSIT 2022

Tähän on koottu kansalaisopiston jouluaiheiset kurssit. Tarkemmat tiedot
kurssien sisällöistä ovat oppaan sisäsivuilla ainealueittain.
1104209 Nyplätään joulupallo
la-su 12.–13.11. klo 10.00–14.15
sivu 73
1104875 Jouluista keramiikkaa
la-su 11.00–15.00
12.–13.11. ja 4.12.
sivu 55
1104295 Jouluaskartelua eskari–
2.-luokkalaisille Lapissa
ma 14.11.–12.12. klo 17.00–18.30
sivu 76
1104296 Jouluaskartelua
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
ma 14.11.–12.12. klo 15.00–16.45
sivu 76
9991050 Himmelien maailmanvalloitus -luento
ti 15.11. klo 18.00–19.30
sivu 16
1104421 Kranssikurssi Rauma
ti 22.11. klo 17.30-20.30
sivu 85
9991055 Tonttujen yllättävät
luonteet, ominaisuudet ja
piirteet – Voi tonttu, minkä teit!
ke 23.11. klo 17.30–19.00
sivu 16
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1102100 Tunnista ja löydä tonttuja
Vanhasta Raumasta
ke 23.11. ja 30.11. klo 17.30–19.00
sivu 42
1101721 Ukuleleilta: Joululaulut
to 24.11. klo 17.30–19.30
sivu 39
1104150 Parkkinahasta pientä
pe 25.11. klo 17.30–20.00
sivu 68
1104419 Himmeli
pe 17.00–20.00, la ja su 9.00–13.15
25.–27.11.2022
sivu 85
1104422 Kranssikurssi Lappi
la 26.11. klo 13.00-16.00
sivu 85
1104247 Huovutetaan tonttutalo ja
tonttuja
la-su 26.–27.11. klo 9.00–14.45
sivu 74
8102036 Joulun kalaherkut
ti 29.11. klo 17.30–20.30
sivu 112

1104073 Tonttu tai maahinen
pe 17.00–20.15, la-su 10.00–16.30
2.-4.12. ja 9.-11.12.
sivu 66

8102038 Piparkakkutalo
pe 16.30–19.30, la 10.00–14.00
9.–10.12.
sivu 112

1104414 Jouluisia helmitöitä
la-su 3.–4.12. klo 10.00–15.00
sivu 84

8102040 Helpotusta jouluruokarumbaan
la 10.12. klo 9.30–12.30
sivu 112

1104298 Jouluaskartelua yhdessä
la-su 3.–4.12. klo 10.00–12.00
sivu 76
1104299 Jouluaskartelua lapsille
la-su 3.–4.12. klo 12.30–14.30
sivu 77

KURSSIT
LAPISSA

KURSSIT LAPISSA

9991040 Nojatuolimatka:
Kivikylän historia
Kivikylän Kotipalvaamo,
Savulaaksontie 121
ma 31.10. klo 17.30–19.00
1101406 Sekakuoro Lapponia
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ma 18.00–20.00
12.9.–12.12. ja 9.1.–3.4.
1101531 Varttuneiden
musiikkiryhmä @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ma 15.30–16.30
12.9.–5.12.
1101964 Pianotuokio D @
Lapin koulu, Kirkkotie 6
ti 15.10–17.30
13.9.–13.12. ja 10.1.–4.4.
1104822 Keramiikka Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ti 17.45–21.00
13.9.–2.12. ja 10.1.–4.4.
1104087 Kudonta C, Lappi
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 18.00–20.30, la 10.00–15.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1104292 Kässää ja kuvista
eskari–2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.
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1104293 Kässää ja kuvista
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
12.9.–7.11. ja 9.1.–3.4.
1104295 Jouluaskartelua eskari–
2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 17.00–18.30
14.11.–12.12.
1104296 Jouluaskartelua
3.–6.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
ma 15.00–16.45
14.11.–12.12.
1104422 Kranssikurssi Lappi
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
la 26.11. klo 13.00–16.00
3401106 Digiohjaus Lapin
lähikirjastossa
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
ma 13.30–15.30
8.8., 5.9., 3.10. ja 31.10.
8301045 Tuolijumppaa
eläkeläisille
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 15.00–16.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
8301047 Terve selkä A
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 19.15–20.00
14.9.–7.12.

8301076 Kuntojumppaa
eläkeläisille
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 16.00–17.00
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
8301078 Kunnon treeni @
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6
ke 18.00–19.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
8301080 Kuntojumppa
Kodiksamissa A
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 18.00–19.00
14.9.–7.12.
8301081 Kuntojumppa
Kodiksamissa B
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
ke 18.00–19.00
11.1.–5.4.

KURSSIT
KODISJOELLA
1101966 Pianotuokio F @
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
ke 14.30–16.30
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
1103019 Maalaus ja piirustus
Kodisjoella @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
to 18.00–20.30
15.9.–1.12. ja 12.1.–30.3
1104086 Kudonta B, Kodisjoki
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
ke 18.15–20.45
14.9.–7.12. ja 11.1.–5.4.
3401108 Digiohjaus Kodisjoen
lähikirjastossa
Kodisjoen lähikirjasto,
Kodisjoentie 1432
ti 15.00–17.00
9.8., 6.9., 4.10. ja 1.11.
8301064 Kuntoliikunta B @
Kodisjoen koulu, Kodisjoentie 1432
ma 19.30–20.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
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8301048 Terve selkä B
Kodiksamin koulu, Lappi,
Kodiksamintie 403
Ke 19.15–20.00
11.1.–5.4.

ETÄKURSSIT

ETÄKURSSIT

Ohjeita etäopiskeluun
Etäkursseilla opettaja opettaa pääsääntöisesti Teams- tai Zoom-ohjelman välityksellä. Opettaja tiedottaa
sähköpostilla, mitä ohjelmaa hän
käyttää, ja lähettää samalla linkin ja
muita ohjeita.
Opiskelija tarvitsee internet-yhteyden
sekä tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen. Tietokoneeseen tarvitaan lisäksi kaiutin ja mikrofoni sekä useilla
kursseilla myös kamera, mikäli niitä
ei ole sisäänrakennettu laitteeseen.
Tietokoneella voi osallistua nettiselaimen kautta, tablettiin ja älypuhelimeen pitää ladata tarvittava sovellus.
Kursseille ilmoittautuessa on
tärkeää ilmoittaa ajantasainen
sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta opettaja voi olla
yhteydessä opiskelijoihin.
Etäopetukseen osallistumiseen riittävät perustaidot tietokoneen tai älylaitteen käytöstä. Ohjeita Teamsin ja
Zoomin käyttöön on myös opiston
kotisivulla https://www.rauma.fi/kansalaisopisto/opiskelu/etaopiskelu/
Mikäli tarvitset apua, voit olla yhteydessä kurssin opettajaan, opiston
toimistoon tai muuhun päätoimiseen
henkilökuntaan. Voit myös hyödyntää Rauman kansalaisopiston digiohjaustilaisuuksia, joissa saat ohjausta
myös etäopiskeluun. Digiohjaustilaisuudet, ks. sivu 107.
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Information on distance learning
Rauma Adult Education Centre offers
several distance learning courses. In
addition, if needed, we are prepared
to switch some of our courses to
distance learning due to COVID-19.
When you register for a course,
please provide your current email
address and phone number. A link
you can use to access your distance
learning session and other possible
instructions and materials will be sent
to your email. The programs used
for distance learning are Zoom and
Microsoft Teams. On a computer, you
can use Zoom or Microsoft Teams
with a browser. If you are using
your phone or a tablet, you need to
download an app.
1101255 Etälaulukurssi
to 18.00–20.00
15.9.–8.12. ja 19.1.–20.4.
1103090 Ikonimaalaus etänä
ti 9.30–11.45
13.9.–29.11. ja 10.1.–4.4.
1106020 Kirjoittajatreffit verkossa
ti 14.00–15.45
4.10.–15.11.
1201003 Suomea suomeksi 1B,
etänä - Finnish in Finnish 1B,
online
to 19.00–20.30
15.9.–8.12.

1201008 Suomea suomeksi 3,
etänä – Finnish in Finnish 3,
online
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.
1203099 Refresh Your English
online with Beverley
ma 18.30–20.00
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1206001 Venäjän alkeet, etänä
ma 16.45–18.15
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1207061 Ventana – ikkuna
espanjaan, etänä
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12. ja 9.1.–3.4.
1298141 Kreikan alkeet, etänä
ma 17.00–18.30
12.9.–5.12.
1298142 Kreikan jatko 1A,
etänä
ma 18.45–20.15
12.9.–5.12.
1298143 Kreikan jatko 1B,
etänä
ti 18.45–20.15
13.9.–13.12.

1298144 Korean alkeet, etänä
ti 18.00–19.30
13.9.–13.12.
8301087 Etäilijät eli
kotokuntoilijat A
to 15.00–16.00
15.9.–8.12.
8301088 Etäilijät eli
kotokuntoilijat B
to 15.00–16.00
19.1.–13.4.
8301210 Medijooga (MediYoga)
ma 17.00–18.15
12.9.–5.12.

ETÄKURSSIT

1201004 Suomea suomeksi 2,
etänä – Finnish in Finnish 2,
online
ma 18.45–20.15
12.9.–5.12.

140

RAUMAN TEATTERIKOULU
Teatterikoulussa 7–18-vuotiaat lapset ja nuoret voivat
opiskella teatteritaiteen perusopetuksen yleisen
oppimäärän mukaisesti.

Lukuvuosi 2022–2023
Syyslukukausi alkaa ma 22.8.2022
Syysloma ma – pe 24.– 28.10.
Kevätlukukausi alkaa ma 9.1.2023
Talviloma ma – pe 20.– 24.2. (vk 8)
Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.

Lukujärjestys
maanantai 15.00– 16.30
Teatterikoulu 3 vk
Syventyminen teatteriharjoitteisiin ja näyttelijäntyöhön
16.45 – 18.45
Teatterikoulu 6 vk
Teatterin ja sen tyylilajien tutkimista sekä
esitystekniikkaan perehtymistä
tiistai
15.00 – 16.30
Teatterikoulu 2 vk
Teatteriharjoituksia ja tutustumista näyttelijäntyöhön
16.45 – 18.15
Teatterikoulu 5 vk
Teatteriesityksen tekemistä ryhmän kanssa ja
tutustumista dramaturgiaan
keskiviikko 15.00 – 16.30
Teatterikoulu 1 vk
Teatterileikit ja keskittyminen
torstai
16.00 – 18.00
Teatterikoulu 7 vk
Teatterin tutkimista ja päättötyön toteuttaminen
Lukuvuosimaksu on 240 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 120 €/syksy ja
120 €/kevät. Sisaralennus on –20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta
alkaen. Alennuksen –20 € saa myös, jos opiskelee myös Kuvataidekoulussa tai
Käsityökoulu Taitavassa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.
Syksyn haku to 18.8.2022 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja
eri ryhmiin voi kysellä lukukauden aikana puhelimitse tai
sähköpostilla teatterikoulun vastaavalta opettajalta.
Rauman Teatterikoulu
käynti Pallerokujalta, Urheilukadun varrelta
Aleksi Kumpula, vastaava opettaja, puh. 044 403 6178
Kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
teatterikoulu@rauma.fi, www.rauma.fi/teatterikoulu
Instagram: raumanteatterikoulu
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RAUMAN KUVATAIDEKOULU
Kuvataidekoulussa voivat opiskella 7–18-vuotiaat lapset ja nuoret.
Opetus alkaa peruskurssien yleisillä opinnoilla, joiden suorittamisen
jälkeen siirrytään opiskelemaan työpajoihin teemaopintoja. Peruskurssit käydään yleensä ikäryhmittäin järjestyksessä. Työpajan voi
valita oman kiinnostuksen mukaan vapaassa järjestyksessä.

LUKUVUOSI 2022 – 2023

Syyslukukausi alkaa maanantaina 22.8.2022
Syysloma on 24.–28.10. (vko 43)
Ei opetusta itsenäisyyspäivänä tiistaina 6.12.
Syyslukukausi päättyy torstaina 16.12.
Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023
Talviloma on 20.–24.2. (vko 8)
Ei opetusta kiirastorstaina 6.4., eikä pääsiäismaanantaina 10.4.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 12.5.
Lukuvuosi päättyy pajoilla 19.5.
maanantai
15.30 – 17.00
17.15 – 19.30
17.15 – 19.30
tiistai
15.30 – 17.00
15.30 – 17.00
17.15 – 18.45
17.15 – 19.30
keskiviikko
15.30 – 17.00
17.15 – 18.45
17.15 – 19.30
torstai
15.30 – 17.00
15.30 – 17.00
17.15 – 18.45
17.15 – 19.30

Peruskurssi 1B
Peruskurssi 5
Keramiikkapaja
Peruskurssi 3A
Peruskurssi 4A
Peruskurssi 1A
Piirustuspaja
Peruskurssi 3B
Peruskurssi 3C
Tilataide- ja
grafiikkapaja
Peruskurssi 2A
Peruskurssi 2B
Peruskurssi 4B
Maalauspaja

Lukuvuosimaksu on 240 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 120 €/syksy ja
120 €/kevät. Sisaralennus on –20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta alkaen.
Alennuksen –20 € saa, jos opiskelee myös Teatterikoulussa tai Käsityökoulu
Taitavassa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.
Syksyn haku to 18.8.2022 klo 14.00 asti. Vapaita paikkoja lukuvuoden aikana ja
lisätietoa opiskelusta voi kysellä koulunjohtajalta, Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
tai lähettää sähköpostia kuvataidekoulu@rauma.fi
Rauman Kuvataidekoulu
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
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kuvataidekoulu@rauma.fi
http://www.rauma.fi/kuvataidekoulu
Instagram: raumankuvataidekoulu

RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA
Käsityökoulu Taitavassa 7–18-vuotiaat lapset ja nuoret opiskelevat
taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti.

LUKUVUOSI 2022 – 2023
Perusopinnot IV ja Teemaopinnot I keskiviikko klo 15.30 – 17.30
Syyslukukausi alkaa ma 22.8.2022
Syysloma ma – pe 24.– 28.10.
Joululoma 19.12.– 8.1.
Kevätlukukausi alkaa 9.1.2023
Talviloma ma – pe 20.– 24.2. (vk 8)
Ei opetusta kiirastorstaina 6.4.
Kevätlukukausi päättyy 19.5.
Opintojen aikana Taitavassa opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti erilaisia materiaaleja.
Lukuvuosimaksu on 240 €, mikä laskutetaan kahdessa erässä: 120 €/syksy ja 120 €/
kevät. Sisaralennus on –20 €/lukuvuosimaksu toisesta sisaruksesta alkaen. Alennuksen –20 € saa, jos opiskelee myös Kuvataidekoulussa tai Teatterikoulussa. Lukuvuosimaksuun sisältyvät opetus ja materiaalit.
Käsityökoulu Taitavaan ei ole hakua.
Vapaita paikkoja toimivissa ryhmissä voi kysellä puhelimitse tai sähköpostitse.
Rauman käsityökoulu Taitava
Nummenvahe 6 A, 26100 Rauma
vastuuopettaja puh. 044 793 4518
kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515

kasityokoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/kasityokoulutaitava
Instagram: kasityokoulutaitava

LOISTAVA TILAISUUS TUTUSTUA YHDELLÄ KURSSILLA
ERI TAITEENALOIHIN:
TEATTERI, KUVATAIDE, MUSIIKKI JA KÄSITYÖ
1102015 Monitaiteellinen ryhmä
ke 17.00 –18.30
14.9.–14.12. ja 11.1.–10.5.
useita opettajia
Kurssimaksu 70 €
Mitä on monitaiteellisuus? Miten eri taiteen lajit voivat toimia yhdessä? Minkälaista taidetta saadaan aikaan, kun yhdistetään musiikki ja käsityö tai teatteri
ja kuvataide? Monitaiteellinen ryhmä kiertää lukuvuoden aikana kuvataide-,
käsityö- ja teatterikoulussa ja musiikkiopistossa. Tavoitteena on hankkia työkaluja oman taiteen kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Kurssi toimii lisäopintoina
taiteen perusopetuksessa oleville, mutta mukaan voivat tulla kaikki halukkaat.
Kurssimaksu sisältää materiaalit. 13 –18-vuotiaille.
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RAUMAN KANSALAISOPISTON
OPISTOLAISYHDISTYS r.y.
Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/ sekä
puheenjohtaja Jani Huhtala, puh. 050 374 2107.
YHDISTYKSEN JÄSENYYS
Kaudella 2022–2023 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)
• Tmi Art & Design Salme Kauppi
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 2022–2023
avustusta myönnetään vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole
saaneet opistolaisyhdistyksen avustusta lukuvuoden 2021–2022
aikana. Syyslukukaudella avustusta saaneille ei myönnetä avustusta
keväällä.
Anomukset tulee jättää syyslukukaudella viimeistään pe 11.11.2022 ja
kevätlukukaudella viimeistään pe 14.4.2023 opiston toimistoon.
Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeellä.
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KAUDEN 2022–2023 OHJELMA
la 8.10. yhdistyksen 100-vuotisjuhla klo 15.00 Kulttuuritalo Posellissa.
Yhdistys täyttää 100 vuotta ja merkkivuotta juhlitaan ohjelmallisella juhlalla.
Juhla on avoin kaikille. Kahvitarjoilu ja tervehdysten vastaanotto alkaa
klo 14.30.
su 20.11. Suomen Kädentaidot -messut Tampereella.
Lähtö Rauman linja-autoaseman tilausajolaiturista klo 8.00 ja
paluu noin klo 19.00. Hinta 35 € jäsenet/40 € muut (sis. lippu ja
kuljetus). Ilmoittautumiset ma 31.10. mennessä sähköpostitse
raumanopistolaisyhdistys@gmail.com tai puh. 044 793 3242.
Ilmoita osallistujan nimi sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään
maksutiedot matkan maksamista varten. Ilmoittautumisen yhteydessä voit
myös liittyä yhdistyksen jäseneksi.
ma 21.11. Rauman Kansalaisopiston Opistolaisyhdistys r.y.:n
vuosikokous klo 17.30 Café Salin alakerrassa, Kuninkaankatu 22.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa kaikki jäsenet!
TULOSSA KEVÄÄLLÄ 2023
Teatterimatka Tampereelle maaliskuussa ja Türin messumatka (Viro)
toukokuussa.
Tarkempia tietoja kevään 2023 tapahtumista löydät kevään opintooppaasta. Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös ilmoitustauluilla sekä
Raumalainen-lehden yhdistyspalstalla.
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.
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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 6A
Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja,
käynti Urheilukadun puolelta
Ankkuri, Nortamonkatu 5
Capri Coffee, Rikantilantie 280,
Eurajoki
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 ovesta
Kaunisjärven hyvinvointikeskus,
Steniuksenkatu 4
Kauppiksen liikuntasali,
Satamakatu 26
Kellariteatteri, Pallerokuja,
käynti Urheilukadun puolelta
Kivikylän Kotipalvaamo,
Savulaaksontie 121
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
Lönnströmin taidemuseo,
Syväraumankatu 41
Marela, Kauppakatu 24
Merimuseo, Kalliokatu 34
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 pääkirjasto, Alfredinkatu 1
Raumanmeren koulu,
Pyynpäänkatu 27
Riekkomäki, Vähäkinnontie 2
Sampaanalan budotila,
Sampaanalantie 38
Talviharjoitteluhalli, Hankkarintie 8
Tammela, Eteläpitkäkatu 17
Tarvonsaaren koulu, Lyseokatu 2
Työväentalo, Hinnerjoentie 15, Lappi
Uimahalli, Hankkarintie 8
Unajan koulu, Laivolantie 10
Uotilan koulu, Sippolantie 4
Uotilan palloiluhalli, Sippolankuja 2
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8
Vasaraisten koulu, Nihattulantie 487
Vermuntilan rukoushuone,
Vermuntilantie 163
WinNova, Steniuksenkatu 8

Julkinen tiedote
kaikkiin talouksiin

RAUMAN KANSALAISOPISTO
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
puh. 044 793 4515 ja 044 793 4517
TOIMISTO avoinna
12.9.–9.12.2022 ja 9.1.–21.4.2023
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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