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Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja, käynti Urheilukadun puolelta
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REHTORIN TERVEISET

Viime kesänä astuin hetken mielijohteesta sisään käsityöliikkeeseen kartoitta-
maan sukkalankavalikoimaa. Ehkä päähänpiston syynä oli ukkoskuuro, jonka voi-
masta lainehtivat kadut saivat ajatukset kääntymään kohti kylmempiä vuodenaikoja 
ja saapaskelejä. Käsitöiden tekeminen on viime vuosina jäänyt vähälle ja villasuk-
kien vielä vähemmälle – sen yhden ja ainoan sukkaparin valmistumisesta koulun 
käsityötunnilla on jo ”pikku” hetki vierähtänyt. Näin jälkiviisaana tämänhetkisessä 
tilanteessa, jossa toinen sukka on valmis ja toinen jäänyt vähän vaiheeseen (kanta-
päähän), voisin todeta, että ehkä olisi sittenkin kannattanut valita ihan tavallinen vil-
lalanka eikä ohuinta laatua. Toisaalta, projektin aikana olen saanut nyhertää mene-
mään useampia silmukoita ja kerroksia, joten kaipa taidon hiominen oikein kunnolla 
kaikkien vuosien jälkeen on oikeastaan ihan hyväksikin.

Keskeneräiset käsityöt kätkevät sisälleen erilaisia tarinoita. Työn tekemiseen on 
lähdetty tietynlaisin odotuksin lopputulos kirkkaana mielessä. Välillä täytyy hen-
gähtää tai pitää tuumaustauko, muuttaa suunnitelmaa tai aikataulua. Joskus itse 
prosessi kommelluksineen ja onnistumisineen osoittautuukin tärkeämmäksi kuin 
alkuvaiheessa visioitu päämäärä. Keskeneräisyyttä on välillä siedettävä niin käsi-
töissä kuin elämässä yleensäkin. Taidot karttuvat matkan varrella kärsivällisesti 
harjoittelemalla, ja jos joskus silmukat putoavat tai arjen aikataulukudelma kiertyy 
solmulle, voi onneksi aina kysyä neuvoa alan osaajilta tai taitavilta ystäviltä, noilta 
henkisiltä virkkuukoukuiltamme.  

Onnea kaikille uusille kokeiluille ja projekteille vuonna 2023!

Mira Ellmén
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ILMOITTAUTUMINEN 
INTERNETIN KAUTTA alkaa

maanantaina 2.1.2023 klo 18.00 
osoitteessa 
www.opistopalvelut.fi/rauma
Ohjeet ilmoittau- 
tumiseen löytyvät  
samasta osoitteesta.

ILMOITTAUTUMINEN 
OPISTON  
TOIMISTOON alkaa

tiistaina 3.1.2023 klo 8.00–17.00 
Käy toimistossa tai soita  
puh. 044 793 4515 tai  
044 793 4517

KURSSIMAKSU
A) Kurssimaksun voit maksaa netti- 
ilmoittautumisen yhteydessä verkko-
pankissa tai ePassilla.
B) Jos et maksa kurssimaksua net-
ti-ilmoittautumisen yhteydessä, saat 
laskun. Lasku lähetetään kurssin 
alettua.
C) Jos ilmoittaudut puhelimessa tai 
opiston toimistossa, saat laskun. Lasku 
lähetetään kurssin alettua.
Kurssimaksuihin on mahdollista saada 
avustusta. Katso sivu 96.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Yhden opetuskerran peruuntuminen  
lukukaudessa ei oikeuta kurssimaksun 
alennukseen tai korvaavaan opintoker- 
taan. Jos opiskelija itse keskeyttää 
kurssin, kurssimaksua ei palauteta.

VARALLE
Suositut kurssit täyttyvät nopeasti – 
ilmoittautumisjärjestys ratkaisee. Jos 

kurssi on täynnä, ilmoittaudu varasi-
jalle, sillä voit päästä varasijalta kurs-
sille tai pystymme ehkä järjestämään 
uuden kurssin.

PERUMINEN
Ilmoittautuessasi sitoudut maksa-
maan koko kurssimaksun. Vaikka jät-
täisit kurssimaksun maksamatta, se 
ei tarkoita kurssipaikan perumista.  
Perumisen voit tehdä itse internetissä 
tai ilmoittaa siitä opiston toimistoon. 
Varatun kurssipaikan voit perua mak-
sutta viimeistään 7 päivää ennen 
kurssin alkamista. 

KURSSI ALKAA
Opetuksen toteutuminen päätetään 
viikkoa ennen kurssin tai luennon alkua. 
Opetus toteutuu, jos opiskelijoita on sil-
loin riittävä määrä. Opisto tiedottaa 
mahdollisista muutoksista. Kurssin al-
kamisesta ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

TUTUSTU!
Tutustu  opiston  kurssitarjontaan  ja         
valitse    itsellesi       sopivat kurssit. Tarkista 
kurssikohtaiset tiedot, kuten kurssi-
paikka ja kurssin  ajankohta kurssi- 
kohtaiselta ilmoittautumissivulta.

ILMOITTAUDU!
Ilmoittaudu netissä, puhelimitse tai 
opiston toimistossa. Tutustu opiston 
maksukäytäntöihin ja perumisehtoihin 
sivu 94-95. Ilmoittautua voi niin kauan 
kuin kursseilla on tilaa. Muistathan  
ilmoittautua ajoissa.
Ilmoittaudu myös luennoille.

Katso tarkemmat tiedot ilmoittautumi-
sesta ja kurssimaksuista sivulta 94.

ILMOITTAUTUMINEN
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Facebook 
Rauman kansalaisopisto
Rauman teatterikoulu
Instagram 
raumankansalaisopisto
raumankuvataidekoulu
kasityokoulutaitava
raumanteatterikoulu

Kotisivu: www.rauma.fi/kansalaisopisto

TIEDOTUS
Muutoksista ilmoitetaan suoraan kurs-
silaisille. Uusista kursseista tiedote-
taan opiston kotisivuilla, ilmoitustau-
luilla ja sosiaalisessa mediassa.

Mikäli lähiopetus joudutaan keskeyt-
tämään, kurssit siirtyvät etäopetuk-
seen mahdollisuuksien mukaan. Opis-
kelijoita tiedotetaan asiasta erikseen. 

Kevätnäyttelyt järjestetään 
22.-23.4.2023 Posellissa ja 
Vanhalla opistolla. 

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

OPETUSTILAT
Opetustiloja on eri puolilla kaupunkia, 
opetuspaikkaluettelo osoitteineen on 
oppaan takakannen sisäpuolella.

KANSALAISOPISTON TOIMINTA
Kansalaisopiston opinnot on tarkoi-
tettu kaikille asuinpaikasta ja pohja-
koulutuksesta riippumatta. Opiston toi-
minta-alueena on Rauman kaupunki.
Toiminta perustuu lakiin vapaasta si-
vistystyöstä. Kuvataidekoulun, käsi-
työkoulun ja teatterikoulun opetus 
noudattavat taiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän opetussuunni-
telmia ja toiminta perustuu taiteen 

perusopetuksesta säädettyyn lakiin.  
Toimintaa ohjaa sivistysvaliokunta.

Kansalaisopisto on aikuisoppilaitos 
ja suurin osa kursseista on tarkoitettu 
aikuisille. Lasten ja nuorten kurssit on 
koottu erilliselle sivulle. Ikäsuositukset 
ja kohderyhmät mainitaan kurssin otsi-
kossa tai kurssikuvauksessa. Opetus-
kieli on suomi, jos ei muuta ilmoiteta.

TODISTUKSET
Opiskelija voi pyynnöstä saada todis-
tuksen opinnoistaan.
Ennen vuotta 2011 suoritettujen opin-
tojen todistuksista laskutetaan 15 €.
Todistus toimitetaan viikon sisällä.

SIIRTOTENTTIMAHDOLLISUUS
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa 
yliopistojen (tenttimaksu 50 €, laskute-
taan) ja OPH:n tenttejä.
Ilmoittautumiset Terhi Ojalalle
terhi.ojala@rauma.fi

KURSSIARVIOINTI JA PALAUTE
Kurssiarviointi toteuteaan sähköisesti. 
Lukuvuonna 2022-23 kysymme palau-
tetta sanataiteen, teatterin ja käsitöiden 
opiskelijoilta.  Myös kurssin aikana opis-
kelijat voivat antaa palautetta kansalai-
sopiston toimistoon tai kurssin opetta-
jalle. 

LUKUVUOSI 2022–2023

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.
Käynnissä on opiston 107. lukuvuosi.
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ENGLISH SUMMARY 

What is an adult education centre?
Most of the Rauma adult education 
centre’s courses are intended for 
adults. We also offer courses aimed at 
children and young people, which you 
can find on page 81. Studying at the 
Rauma adult education centre is pos-
sible for everyone regardless of their 
place of residence or educational back-
ground. We organise teaching in diffe-
rent parts of the city and in many diffe-
rent subjects, including arts and crafts, 
music, sports, languages and well-
being. We also organise lectures on 
current topics. 
The language of teaching is Finnish if 
not stated otherwise. However, some 
of our teachers can give you instruc-
tions in English. 

How to register for a course?
The registration for spring term 
courses begins on 2.1.2023 at 18.00 on-
line on www.opistopalvelut.fi/rauma/. 
Instructions for registration can be 
found on the same page. Please note 
that you can register online only if you 
have a Finnish social security number. 

ACADEMIC YEAR 2022-2023

The spring term begins on week 2,
 on Mon 9.1.2023.
Winter break is on 20.-26.2.2023.
On Thu 6.4. teaching is not 
organised after 4 PM.
The length of a lesson is 45 minutes.

website: 
www.rauma.fi/kansalaisopisto

Arts and crafts made by our 
students are presented in our 
spring exhibition at Poselli and 
Vanha opisto on 22.-23.4.2023. 

You can register for a course also by 
calling tel. 044 793 4515 or 044 793 
4517 or by visiting the office starting on 
3.1.2023 at 8.00-17.00.
Please note that by registering for a 
course you agree to pay the course 
fee regardless of your attendance to 
the course. If you want to cancel your 
registration before the course starts, 
you can either cancel it online or call 
the office.

The course will take place if enough 
students have registered for the 
course. If the number of participants is 
too small, the course will be cancelled 
and those who have registered will be 
notified about it. 
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3401023 Digikahvila
Tarvonsaaren koulu 
to 12.30–14.30  
19.1.–13.4.  
tietotekniikan AmO Leena Väinölä

Kiinnostaako sinua digitalisaatio ja eri-
laiset digitaaliset laitteet ja palvelut? 
Tule mukaan keskustelemaan muiden 
aiheesta kiinnostuneiden kanssa 
päivän polttavimmista digiasioista. Jo-
kaisella kerralla on erillinen digiin ja 
tietotekniikkaan liittyvä aihe ja pieni 
alustus aiheesta, jonka jälkeen vapaata 
keskustelua, kenties pientä väittelyä ja 
tietenkin kahvia. Aloituskerralla käy-
dään läpi digisanastoa, sovitaan käsi-
teltävät aiheet ja saat mukaan ”digisa-
nakirjan”. Kahvimaksu 1 € maksetaan 
käteisellä. Opistolaisyhdistyksen tu-
kema, ei kurssimaksua. 

DIGIOHJAUSTILAISUUDET
Pulmia tietokoneen kanssa? Kysy-
myksiä kännykästä? Tabletin toimin-
nasta? Sähköinen asiointi? Sovellusten 
asentaminen? Salasana hukassa? Tilin 
luominen? Vertaisohjaajat auttavat 
sinua, vastaavat kysymyksiisi ja rat-
kovat pulmia kanssasi. Ota mukaan oma 
laitteesi, jos mahdollista. Opistolaisyh-
distyksen tukema, ei kurssimaksua.

3401101 Rauman  
pääkirjastossa
Rauman pääkirjasto 
ma 10.00–12.30 
to 15.00–17.30  
Kokoontuu maanantaina 23.1., 6.2., 
27.2., 13.3., 27.3., 17.4., ja 8.5. sekä 
torstaina 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 
13.4., 27.4. ja 4.5.

3401103 Lapin lähikirjastossa 
Lapin lähikirjasto 
pe 13.30–15.30  
Kokoontuu 13.1., 10.2., 3.3. ja 31.3. 

3401105 Kodisjoen  
lähikirjastossa
Kodisjoen lähikirjasto 
to 15.30–17.30  
Kokoontuu 12.1., 9.2., 2.3. ja 30.3.

TIETOISKUT 
Rauman pääkirjasto 
tietotekniikan AmO Leena Väinölä

Tietoiskuja digiin liittyvistä aiheista. Jo-
kaisen tietoiskun alussa on alustus, 
jonka jälkeen kokeillaan itse sovel-
lusten toimintaa opettajan avustuk-
sella ja keskustellaan aiheesta. Jokai-
sella osallistujalla tulee olla mukana 
oma älylaite, puhelin, tabletti, tietokone 
tai vaikka kaikki. Opistolaisyhdistyksen 
tukema, ei kurssimaksua.

3401039 Turvallisesti  
Internetissä 
pe 10.00–12.15  
13.1.  
Tutustumme Internetin toimintaan, käyt-
töön, tietoturva-asioihin ja yleensä ver-
kossa toimiseen mahdollisimman tur-
vallisesti. Käymme läpi myös siellä usein 
käytettyjä termejä ja niiden merkityksiä.

3401041 Google Lens  
- tunnistusta, hakuja ja  
kääntämistä
pe 10.00–12.15  
27.1. 
Google Lens on uudehko mielenkiin-
toinen sovellus, jolla voit hakea tietoja 
netistä, tunnistaa kohteita kameralla, 
kääntää tekstejä eri kielille, kopioida ym. 
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3401042 Älypuhelimen  
peruskäyttö
pe 10.00–12.15  
10.2.

Opitaan älypuhelinten käytön perus-
asioita kuten soittaminen, vastaaminen, 
yhteystietojen ylläpito, videopuhelut ja 
erilaiset viestisovellukset sekä vinkkejä 
puhelimen käyttöön.
 
3401043 Älypuhelimen  
tietoturva ja asetukset
pe 10.00–12.15  
17.2.

Opitaan puhelimen suojaukseen liitty-
vät asiat, tietoturva-asiat, päivitykset, 
varmuuskopiointi, tärkeimpien asetus-
ten säätäminen ja hyödyntäminen sekä 
erilaisia käyttövinkkejä. 

3401045 Älypuhelimen  
sovellukset
pe 10.00–12.15  
3.3. 

Opitaan sovellusten lataaminen ja asen-
nus sekä tutustutaan erityyppisten so-
vellusten hyötykäyttöön.

3401046 Instagram - kuvat ja 
videot jakoon
pe 10.00–12.15  
pe 17.3. 

Instagram on suosittu sosiaalinen ver-
kosto, jonne käyttäjät voivat jakaa mm. 
kuviaan ja videoitaan sekä lähettää vies-
tejä. Tutustumme tilin luomiseen ja Ins-
tagramin käyttöön monipuolisesti. 

3401047 Google-tilin  
monet mahdollisuudet 
pe 10.00–12.15  
31.3. 

Google-tili pitää sisällään käyttäjille 
ilmaisia, monipuolisia sovelluksia ja 
toimintoja kuten sähköposti (Gmail), 
pilvipalvelut (Kuvat ja Drive), toimis-
to-ohjelmat, kalenteri, karttapalvelut ja 
kymmeniä sekä huvi- että hyötykäyt-
töön tarkoitettuja sovelluksia. Tutus-
taan niihin esimerkkien kautta. 

3401049 Kuvankäsittely 
älylaitteella
pe 10.00–12.15  
21.4. 

Opi tekemään valokuviisi monipuoliset  
säädöt, rajaukset, suoristukset ja kor- 
jaukset ilmaisella Snapseed - sovelluk- 
sella älylaitetta käyttäen. 
Lisäksi tutustutaan tallennukseen ja 
jakamismahdollisuuksiin. Tehdään hy-
vistä kuvista vielä parempia! Ota mu-
kaan älypuhelin tai tabletti, jossa on 
tallennettuna muutama digivalokuva. 
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ARKEOLOGIA
4102025 Lähdetään  
arkeologiselle retkelle
Rauman Lyseon lukio 
ti 18.00–19.30  
14.3., 21.3., 28.3. ja 18.4. 
historioitsija Timo Lampinen  
Kurssimaksu 30 €

Saat tietoa Suomen ja Satakunnan ar-
keologisista kohteista, aikakausista ja 
tietolähteistä. Opit myös retkien käy-
tännön toteutuksesta sekä muistakin 
arkeologian harrastuksen tavoista kuin 
vain retkeilystä. Tarkoitettu aloittele-
ville harrastajille. Kurssiin sisältyy neljä 
retkeä. Retkiajat sovitaan kurssilla.

LUENNOT
9991060 Merenkulkijat  
poikkeusoloissa: Piikkilanka- 
hotelli Man-saarella
Merimuseo 
ke 11.1. klo 17.30–18.30  
FT Mikko Aho

Man-saaren leireille internoitiin toisen 
maailmansodan aikana jopa 420 suo-
malaista, joista valtaosa oli merimiehiä. 
Leirejä oli perustettu lomakohteen ho-
telleihin, matkustajakoteihin ja yksityis-
koteihin. Olosuhteet leireillä olivat kui-
tenkin kaukana lomailusta. Kuullaan 
saarella olleiden merimiesten kokemuk-
sista. Osana Rauman merimuseon näyt-
telyä, jossa kerrotaan merenkulkijoiden 
kohtaamista poikkeustilanteista maail-
malla. Yhteistyössä Rauman merimu-
seon kanssa. Vapaa pääsy. 

9991065 Tuulivoima, luonto  
ja maisema Raumanmerellä 
Rauman Lyseon lukio 
ti 31.1. klo 18.00–19.30  
erikoissuunnittelija Satu Kalpio,  
Metsähallitus

Tuulienergiatuotannon tiedossa olevat 
hankkeet ja merialuesuunnittelu. Muka- 
na mm. Satakuntaliiton edustajia. Juon- 
tajina merimuseonjohtaja Anna Mero- 
nen sekä Juhani Korpinen. Yhteistyös- 
sä Rauman merimuseon kanssa. Va- 
paa pääsy.

9991070 Salaperäinen Rauman 
historia
Rauman Lyseon lukio 
ti 7.3. klo 18.00–19.30  
FM, tietokirjailija Tapio Niemi  
Luentomaksu 7 €

Niin Rauman kaupungin kaukaisessa 
kuin läheisessäkin historiassa on koko 
joukon asioita, isompia ja pienempiä, 
joita ei joko tiedetä tai joista eivät his-
toriankirjat kerro. Yleisöltä toivotaan 
keskustelua.

9991075 Erityisherkkänä  
työelämässä
Etäkurssi  
to 9.3. klo 18.00–19.30  
YTT Hannu Sirkkilä  
Luentomaksu 7 €

Saat perehtyä erityisherkän työntekijän 
piirteisiin ja vahvuuksiin. Opit tunnis-
tamaan, millaisia haasteita voit koh-
data työssäsi ja työpaikallasi erityis-
herkkänä. Millaisia ovat erityisherkän 
työuran piirteet ja mahdollisuudet? Saat 
myös pohtia, millainen on sinulle erityis-
herkkyysystävällinen työpaikka ja mitä 
on hyvä johtajuus, kun olet johdettava 
tai toimit itse johtajana. Luento pidetään 
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etänä, ilmoittautuneille lähetetään linkki 
ja ohjeet luennolle.
 
9991080 Vaihtoehtoinen
Rauman historia
Rauman Lyseon lukio 
ti 21.3. klo 18.00–19.30  
FM, tietokirjailija Tapio Niemi  
Luentomaksu 7 €

Mitä Raumalle olisi tapahtunut, jos 
tietyissä kohdin historia olisi mennyt 
toisin? Esimerkkejä on monia: jos pää-
kaupunki olisi pysynyt Turussa, jos tal-
visodan pommitukset olisivat onnistu-
neet venäläisiltä paremmin, jos Alvar 
Aallon opit olisivat toteutuneet Vanhan 
Rauman osalta? Mitä muuta? Tule poh-
timaan näitä kontrafaktuaalisia asioita 
eli ”toteutuneiden tosiasioiden vastaista 
historiaa”, historiallista jossittelua.

katso sivulta 35 kurssit
1103049 Mitä patsaat  
kertovat 1 - Sankareita
1103050 Mitä patsaat  
kertovat 2 - Hyväntekijöitä

 9991085 Rauman historiaa 
kanalinrannan kävelyllä - osa 2
Retkikohde  
to 13.4. klo 17.00–18.45  
TaM, Rauma-opas Kirsi Kuusisto  
Luentomaksu 7 €

Tule kävelylle läpi Rauman 580-vuotisen 
historian. Retki alkaa Kanalin Helmen 
puistosta. Miten joesta tuli kanali? Missä 
sijaitsivat ja millaisia olivat Aittakari, Pu-
susilta ja Suojan kahvila? Miten satama 
on muuttunut vuosisatojen kuluessa? 
Kuljemme kanalin vartta sataman 
suulle. Näillä rannoilla on sijainnut ja 
edelleen sijaitsee kulttuurirakennuksia, 

virastoja, kouluja ja teollisuutta. Reitin 
pituus on noin 2 km. Pukeudu lämpi-
mästi, sillä retken tarinoiden tavoin ke-
väinen merituuli yltää luihin ja ytimiin 
asti.

LUENTOSARJAT
IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON 
ETÄLUENNOT 
Tarvonsaaren koulu 
Jyväskylän kesäyliopiston Ikäänty-
vien yliopiston etäluento. 
Vapaa pääsy.

9991160 Kohti parempia unia, 
uni hyvinvoinnin perustana
ke 14.00–16.00  
18.1. 
unilääkäri, dosentti Henri Tuomilehto

9991165 Hyvinvointialue- 
uudistus mahdollisuutena
ke 14.00–16.00  
15.2.  
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet 

9991170 Voiko mediaan  
luottaa?   
Yleisön etu vai median etu
ke 14.00–16.00  
5.4.  
tutkija emeritus Heikki Kuutti

9991175 Sotaisa Venäjä ja 
energia. Mikä on Euroopan  
vastaus?
ke 14.00–16.00  
19.4.  
professori Veli-Pekka Tynkkynen

9991180 Kepissä on kaksi  
päätä. Taiteesta ja totuudesta.
ke 14.00–16.00  
3.5
näyttelijä Hannu-Pekka Björkman
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LÄHDETÄÄN ROOMAAN
Rauman Lyseon lukio 
KM, HuK Leena Ohtonen 
Luentomaksu 7 €/luento

9991200: Historiallinen Rooma
to 18.00–20.00  
20.4. 

Käännetään katse Rooman tuhansien 
vuosien historiaan ja pohditaan, miten 
se näkyy yhä koko kaupungissa. Tu-
tustutaan historian aikakausiin ja tyyli-
suuntiin. 

9991205 Ruokailijan Rooma
to 18.00–20.00  
27.4. 

Roomalainen ruokakulttuuri antiikista 
nykyaikaan. Tutustutaan Rooman ra-
vintola- ja kahvilatarjontaan.

YHTEISKUNTA
3201010 Taloyhtiön hallituksen 
peruskoulutus 
Rauman Lyseon lukio   
ti 17.00–18.30  
7.3. ja 14.3.
Rauman Kiinteistöyhdistyksen  
toiminnanjohtaja Mari Häyhtiö  
Kurssimaksu 15 € 

Saat perustiedot taloyhtiön päätöksen-
teosta. Käymme läpi hallitustyösken-
telyä taloyhtiössä, yhtiökokousmenet-
telyä sekä taloyhtiön kunnossapidon 
ja korjausten suunnittelua. Saat nä-
kemyksen siitä, mitä tehtäviä ja vas-
tuita taloyhtiön hallituksessa toimimi-
seen sisältyy ja vinkkejä hallitustyös-
kentelyn tueksi. Yhteistyössä Rauman 
Kiinteistöyhdistyksen kanssa. 

ELOA SUKUTUTKIMUKSEEN
Rauman Lyseon lukio 
sukututkija Juha Vuorela 
Luentomaksu 15 €/luento

9991185 Kulkuväylien  
historiaa maalla ja merellä
ke 17.00–20.15  
25.1. 

Maanteiden historiaa 1400-luvulta aina 
1800-luvulle sekä niiden varrella sijain-
neiden postitoimistojen ja kestikieva-
reiden vaiheita. Kulttuurihistoriallinen 
katsaus vie sinut myös meriliikenteen 
pariin merimieshuoneiden arkistojen 
osalta. Eikä unohdeta myöskään sisäve-
siliikennettä.

999119  1800-luvun käsialoista 
to 17.00–20.15  
16.2. 

Perehdyt etenkin 1800-luvun saksa-
laistyyppiseen käsialaan sekä asiakir-
jakulttuureihin yleisemmin. Kuulet lu-
kuisista käytännön esimerkeistä. Lu-
vassa on myös harjoituksia. Sopii eri-
tyisesti niille, joille vanhat käsialat 
1800-luvulta tuottavat hankaluuksia. 

9991195 Pelastustoimen  
historiaa
ti 17.00–20.15  
25.4.  

Kuulet poliisin, palokunnan ja sairaskul-
jetusten historiasta. Saat selkeän kuvan 
näiden instituutioiden vaiheista sekä 
katsauksen niiden tuottamaan asiakir-
ja-aineistoon. Erityisesti käymme läpi 
palontorjunnan historiaa ja palovakuu-
tuksia. 
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Oletko kirjoittanut tai haaveillut näy-
telmän kirjoittamisesta? Mahtavaa! 
Tule mukaan opettelemaan draaman 
kirjoittamista ja perehtymään draaman 
perusteisiin, kuten draaman kaari, kat-
harsis, tilanne ja protagonisti. Käymme 
läpi hieman teoriaa, luemme ja käsitte-
lemme kurssilaisten tekstejä. Teemme 
kirjoitustehtäviä ja tähtäämme siihen, 
että kurssin loputtua jokaisella osallis-
tujalla olisi jonkinlainen teksti tai runko 
valmiina. Ota mukaan kirjoitusvälineet, 
joko oma kannettava kone tai kynä ja 
paperia. 

1106035 Aforismikurssi 
Rauman Lyseon lukio 
la-su 10.00–14.15  
18.–19.3.  
runoilija Tommi Parkko  
Kurssimaksu 21 € 

Aforismikurssilla perehdyt lyhyeen ilmai-
semiseen. Usein aforismi on poleeminen 
väitelause, mutta se voi olla myös lyy-
rinen tiivistymä. Kurssilla käymme läpi 
suomalaisen aforistiikan historiaa esi-
merkein. Toisena kurssipäivänä keskus-
telemme osallistujien aforismeista. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toimis-
toon, saat samalla tietää kevään kurs-
simaksun. 

1302010 Kirjallisuuspiiri 
Rauman pääkirjasto 
ma 30.1.–3.4. 
17.30–19.00

15

3202020 Kansalais- 
vaikuttamisen kurssi 
Vanha opisto  
to 13.00–15.00  
2.–16.2.  
HuK, sosionomi, sanataideohjaaja  
Elise Erämaa ja alue- ja  
kaupunginvaltuutettu, toimittaja  
Pekka Wallenius 
Kurssimaksu 21 €

Haluatko tietoa vaikuttavan kirjoit-
tamisen perusteista ja kunnallisesta 
päätöksenteosta? Miten laadit ytimek-
kään mielipidekirjoituksen (kolumnin)? 
Miten, milloin ja mihin voit toimittaa 
mielipiteen, muistutuksen, huomau-
tuksen, valituksen, oikaisuvaatimuksen 
tai kansalaisaloitteen? Jos haluat, voit 
palauttaa viimeiseksi kerraksi tekstin, 
josta saat palautetta.  Vapaa pääsy.

3202025 Tieteenharrastuspiiri: 
”Sähisten säkenöi” 
Tarvonsaaren koulu  
ma 18.00–19.30  
16.1.–17.4. (joka toinen viikko) 
VTK, OTK Timo Lampinen  
Kurssimaksu 26 € 

Sopii kaikenikäisille monipuolisesti eri 
tieteenaloista, hauskasta tieteen har-
rastamisesta, tieteenhistoriasta tai tie-
dettä sivuavasta kirjallisuudesta sekä 
näistä aiheista keskustelemisesta kiin-
nostuneille. Ohjelmaan voi sisältyä ly-
hyitä kävelyitä lähiympäristössä.

 SANATAIDE
1106030 Kirjoita näyttämölle
Tarvonsaaren koulu 
la-su 11.00–15.15
11.–12.2.  
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  
Aleksi Kumpula  
Kurssimaksu 21 €
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VUOROVAIKUTUS
2198005 Erityisnuorten  
kuviskurssi 
Pyynpään opisto  
ti 17.00–18.30  
17.1.–14.2.  
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti 
Tuula Kallas  
Kurssimaksu 21 € 

Harrastuskurssi sinulle 12–17-vuotias 
erityisnuori. Rentoa ja mukavaa yhdes-
säoloa: piirrämme, maalaamme ja as-
kartelemme. Henkilökohtaista avustajaa 
tarvitsevalla pitää olla avustaja mukana. 

2198007 Erityisnuorten  
voimaantumiskurssi 
Pyynpään opisto  
ti 17.00–18.30  
28.2.–28.3.  
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti 
Tuula Kallas  
Kurssimaksu 21 €

Harrastuskurssi sinulle 12-17-vuotias eri-
tyisnuori. Luvassa on kuvatehtäviä, ren-
toutusharjoituksia ja keskusteluja. Niiden 
avulla voit saada lisää voimavaroja ja opit 
tunnistamaan tunteitasi ja ajatuksiasi. 
Osallistuminen ei vaadi kuvataiteellista 
osaamista. Henkilökohtaista avustajaa 
tarvitsevalla pitää olla avustaja mukana. 

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

2198006 Vuorovaikutustaitoja 
aikuisille kehitysvammaisille 
Rauman Lyseon lukio   
to 17.00–18.30  
12.1.–13.4.

1106005 Luova kirjoittaminen 
Vanha opisto 
to 9.30–12.00,  
12.1.–6.4. 

1106010 Puhuva kynä 
Rauman Lyseon lukio 
ma 18.00–20.00  
9.1.–20.3. 

1106015 Sanapaja aikuisille 
kehitysvammaisille
Rauman Lyseon lukio 
ti 17.00–18.30  
10.1.–4.4.

SUKUTUTKIMUS
1398010 Sukututkimuksen  
jatkokurssi 
Rauman Lyseon lukio 
la-su 10.30–15.00 
4.–5.3. ja 11.–12.3.  
sukututkija Hannu Numminen  
Kurssimaksu 33 € 

Tule saamaan lisää tietoa sukututki-
muksesta: 1700-luvun kirjoitustyylistä, 
perukirjoista, sotilasrullista, maa- ja 
henkikirjoista sekä Suomen Asutuksen 
Yleisluettelosta. Jatkokurssin jälkeen 
pystyt tulkitsemaan itsenäisesti 1700-
luvun ja uudempia asiakirjoja. Opit hyö-
dyntämään internetissä olevia tieto-
lähteitä. Oma kannettava tietokone 
on hyvä olla mukana. Sopii Sukutut-
kimuksen peruskurssin käyneille tai 
muuten perustiedot osaaville. 
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YKI - YLEISET  
KIELITUTKINNOT  
 
Yleiset kielitutkinnot (YKI) ovat aikui-
sille suunnattuja virallisia kielitaitotut-
kintoja, joihin voi osallistua kuka ta-
hansa riippumatta siitä, miten ja missä 
kielitaito on hankittu. Tutkinnot tes-
taavat taitoa viestiä vieraalla tai toi-
sella kielellä. Suomen kielen testit on 
tarkoitettu ulkomaalaisille. Tutkinnossa 
mitataan kielen eri osa-alueiden hal-
lintaa, ja osallistuja saa taidoistaan vi-
rallisen todistuksen. Arvioitavat osa-
kokeet ovat luetun ymmärtäminen, kir-
joittaminen, kuullun ymmärtäminen ja 
puhuminen.
Sanallisten taitotasokuvausten perus-
teella osallistuja arvioi, millä tasolla 
hänen kielitaitonsa on ja ilmoittautuu 
sopivaan testiin. Yleisissä kielitutkin-
noissa osaaminen perustuu 6-portai-
seen taitotasoasteikkoon (joka on yh-

teismitallinen yleiseurooppalaisen vii-
tekehyksen taitotasoasteikon (A1-C2) 
kanssa. Taitotasoasteikko ja harjoitte-
lumateriaalia löytyy Opetushallituksen 
internet-sivuilta.
Perustason testi (tasot 1-2, A1-A2) sopii 
osallistujalle, joka selviytyy kaikkein ta-
vallisimmista jokapäiväisistä kielen-
käyttötilanteista. Tutkintomaksu 120 €.
Keskitason testi (tasot 3-4, B1-B2) sopii 
esimerkiksi lukion oppimäärän suorit-
taneille tai heille, jotka käyttävät kieltä 
melko paljon töissä tai vapaa-aikana.  
Tutkintomaksu 140 €.
Ylimmän tason testiä (tasot 5-6, C1-C2) 
ei ole mahdollista suorittaa Raumalla.
Ilmoittautuminen vain sähköisesti: 
https://yki.opintopolku.fi
Ilmoittautumisen jälkeen saat mak-
sulinkin sähköpostiisi. Jollet maksa 
laskua 8 päivän sisällä, paikkasi pe-
ruuntuu. Jos et voi osallistua, peru 
paikkasi.

Tutkinnot pidetään lauantaisin Tarvonsaaren koulussa, Lyseokatu 2
klo 9.30-14.00.

Kevät
ilmoittautuminen 2.-13.1. klo 10-16  28.1.  suomi  (keskitaso)

ilmoittautuminen 1.-28.2. klo 10-16  11.3. englanti, italia  (perus- ja keskitaso) 
 18.3. suomi  (keskitaso)
 15.4. ruotsi, ranska  (perus- ja keskitaso)

ilmoittautuminen 20.-31.3. klo 10-16 29.4. suomi  (perustaso)

ilmoittautuminen 17.-28.4. klo 10-16 20.5. suomi  (keskitaso)
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SUOMI
ALKEET
1201001 Suomea suomeksi 1C 
- Finnish in Finnish 1C 
Rauman Lyseon lukio 
ti 17.30–19.00  
17.1.–11.4.  
kielitieteiden maisteri Aleksandra 
Wróblewska  
Kurssimaksu 10 €

Keskitytään sanaston, ääntämisen ja 
kommunikaation harjoitteluun. Aiheina 
ovat esim. tervehdykset, numerot ja 
itsestä kertominen. Opetuskielenä on 
suomi. Oppikirjana Suomen mestari 1 
(uusi painos). Oma sanakirja 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 mes- 
tari 1 (latest edition). You also need a 
dictionary. Please enroll on the internet. 
A1

1201007 Puhumme suomea 2
Rauman Lyseon lukio 
to 18.00–19.30  
19.1.–20.4.  
FM Saana Simula  
Kurssimaksu 10 €

Syksyllä aivan alkeista alkanut suomen 
puhumisen kurssi, jonne uudetkin opiske-
lijat ovat tervetulleita. Harjoitellaan jutte-
lemaan erilaisista arkipäiväisistä ai-
heista. Kirjaa ei ole, vaan opettaja hankkii 
materiaalin. Oma sanakirja mukaan. Op-
etushallituksen tukema, kurssimaksu 

alennettu. Ilmoittaudu netissä. A1  
Welcome to a Finnish speaking course 
for beginners. We will practice talking 
about different everyday topics. There 
is no book, the teacher will give you all 
the material. Come with an open mind 
and take a dictionary with you if pos-
sible. Please enroll on the internet. A1 
 
1201010 Suomen  
alkeiden kevätkertaus
Tarvonsaaren koulu 
ke 18.00–19.30 
to 18.00–19.30  
19.4.–25.5.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 10 €

Tule kertaamaan Suomen mestari 1 
-kirja kevään intensiivikurssille! Kurs-
silla käydään läpi keskeisimmät kie-
lioppiasiat ja opiskellaan myös sa-
nastoa. Kokoonnumme kaksi kertaa 
viikossa, keskiviikkoisin ja torstaisin, 
paitsi viikolla 20 maanantaina ja keski-
viikkona. Ei opetusta torstaina 18.5. A1  
We will revise the course book Suomen 
mestari 1 during this intensive course. 
Lessons twice a week on Wednesdays 
and Thursdays, except on week 20 on 
Monday and Wednesday. No teaching 
on Thursday 18th of May. A1 

1201012 Suomea suomeksi 2  
- Finnish in Finnish 2
Rauman Lyseon lukio 
ti 17.00–18.30  
17.1.–11.4.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 10 € 

Keskitytään sanaston, ääntämisen ja 
kommunikaation harjoitteluun. Aiheina 
ovat mm. perhe ja ulkonäkö. Opetus-
kielenä on suomi. Oppikirjana Suomen 
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mestari 1 (uusi painos) kappaleesta 
4. Oma sanakirja mukaan. Ilmoit-
taudu netissä. Opetushallituksen tu-
kema, kurssimaksu alennettu. A1 
Yo u  w i l l  l e a r n  p r o nu n c ia t i o n ,  
vocabulary and basic grammar while 
getting to know Finnish culture and 
habits. Topics are e.g. family and how 
to describe what someone looks like. 
Teaching in Finnish. Study material 
Suomen mestari 1 (latest edition) from 
chapter 4. You also need a dictionary. 
Please enroll on the internet. A1  

KESKITASO
1201066 Suomen jatkokurssi 3 
Rauman Lyseon lukio 
ti 18.45–20.15  
17.1.–11.4.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 15 €

Kurssi sinulle, joka haluat jatkaa 
suomen kielen opiskelua. Opimme lisää 
sanastoa ja kielioppia. Aiheina ovat esi-
merkiksi juhlat, tavat, koulutus ja työ. 
Kirjana Suomen mestari 2 kappaleesta 
5. Opetushallituksen tukema, kurssi-
maksu alennettu. A2
 

EDISTYNEET
1201071 Suomea arkeen ja 
työelämään 2
Rauman Lyseon lukio 
ke 18.45–20.15  
18.1.–12.4.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 15 € 

Kurssi sinulle, joka haluat oppia työelä-
mässä ja arjessa tarvittavaa suomea. 
Aiheina ovat esimerkiksi asiointi vi-
rastossa ja erilaiset juhlat sekä kieli-

opista esim. perfekti ja pluskvamper-
fekti. Opettajan materiaali. Opetushal-
lituksen tukema, kurssimaksu alen-
nettu. B1 

1201077 Suomen  
keskustelupiiri
Rauman Lyseon lukio 
to 18.30–19.30  
19.1.–20.4.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 15 €

Sinulle, joka haluat kehittää suomen 
kielen puhettasi ja keskustelutaitoasi. 
Keskitymme kommunikaatioon, emme 
kielioppiin. Keskustelujen aiheista sovi-
taan yhdessä kurssin aikana. Opettajan 
materiaali. Opetushallituksen tukema, 
kurssimaksu alennettu. B1 

RUOTSI
1202105 Ruotsin kevätkertaus
Tarvonsaaren koulu 
ti 17.30–19.00  
18.4.–23.5.  
FM Anne Perttula  
Kurssimaksu 26 € 

Oletko lähdössä Ruotsiin lomalle tai 
töihin, mutta ruotsin kieli ei oikein ota 
sujuakseen? Tällä kurssilla kertaat 
ruotsin kielen rakenteita, kohennat kes-
kustelutaitoja ja laajennat sanavarastoa. 
Kurssin käytyäsi osaat kertoa ruotsiksi 
päivän tapahtumista, omista mieltymyk-
sistäsi ja harrastuksistasi, osaat tien-
neuvomisfraaseja ja selviydyt ostosti-
lanteissa. Sopii ruotsia jo aikaisemmin 
opiskelleille tai perustiedot omaaville. 
Opettajan materiaali. Taitotaso A2-B1. 
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1202001 Ruotsi 1 
Rauman Lyseon lukio   
ke 17.00–18.30  
11.1.–5.4. 

1202102 Lätt prat på svenska 
Rauman pääkirjasto 
to 11.30–13.00  
12.1.–6.4. 

ENGLANTI
1203010 Englannin  
alkeiden kertaus
Tarvonsaaren koulu  
ti 17.30–19.00  
17.1.–11.4.  
FM Siiri Jokela  
Kurssimaksu 29 € 

Oletko joskus aloittanut englannin 
opiskelun, mutta kaikki tuntuu unohtu-
neen? Tule kertaamaan Everyday Eng-
lish Starter -kirjan keskeisimpiä kieli-
oppiasioita, ääntämistä ja sanastoa. Pa-
lautettuasi perusasiat mieleen osaat 
kertoa hieman itsestäsi, perheestäsi ja 
vapaa-ajastasi. Teaching in Finnish. A1 

1203108 English Conversation
Tarvonsaaren koulu  
ti 16.30–18.00  
17.1.–11.4.  
B.A. Beverley Griffiths  
Kurssimaksu 29 €

A casual environment to practice  
conversation skills and discuss topics 
of interest, chosen by the participants. 

Advanced-level discussion group to 
help improve vocabulary and fluency. 
C1 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1203012 Englanti perus 2
Tarvonsaaren koulu  
to 17.45–19.15  
12.1.–13.4.

1203031 Englanti perus 4 
Tarvonsaaren koulu  
to 11.15–12.45  
12.1.–6.4. 

1203041 Englanti perus 5 
Tarvonsaaren koulu  
ma 11.15–12.45  
9.1.–3.4. 

1203075 Englanti jatko 4
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.30–19.00  
9.1.–3.4. 

1203081 Englantia iisisti -  
Nice ’n’ Easy English
Pyynpään opisto  
ma 11.00–12.30  
9.1.–3.4. 

1203085 Jutellaan englanniksi
Tarvonsaaren koulu  
to 10.45–12.15  
12.1.–6.4. 

1203088 Tuesday English  
Catch Up 
Tarvonsaaren koulu  
ti 14.30–16.00  
10.1.–4.4. 
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RANSKA
Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1205001 Ranskan alkeet 
Tarvonsaaren koulu  
ke 19.15–20.45  
11.1.–5.4. 

1205002 Ranska 2 
Tarvonsaaren koulu  
ma 17.30–19.00  
9.1.–3.4. 

1205101 Français actif en 
groupe 
Tarvonsaaren koulu  
ke 17.30–19.00  
11.1.–5.4. 

SAKSA
1204103 Deutsch macht Spass! 
Etäkurssi  
ma 18.45–20.15  
16.1.–17.4.  
M.A. Jorinde Wormsbecher  
Kurssimaksu 29 € 

Herzlich willkommen zur Gruppe 
Deutsch macht Spaß! Wir treffen uns 
online per zoom. Hier können Sie 
sich in angenehmer Atmosphäre und  
G ese l l sc haf t  aus tausc hen . Es 
werden aktuelle und zeitlose Themen  
besprochen,  mal  e in  ak tuel ler  
Zeitungsartikel gelesen und auch viel 
gelacht! Hauptsache, jeder kommt mal 
zu Wort. Grammatikalisch korrekte 
Sätze spielen hier eine kleinere Rolle. 

1203099 Refresh Your English 
online with Beverley 
Etäkurssi  
Ma 18.30–20.00  
9.1.–3.4. 

ESPANJA
Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1207001 Espanja 1A 
Tarvonsaaren koulu  
ti 11.15–12.45  
10.1.–4.4. 

1207002 Espanja 1B
Rauman Lyseon lukio   
ke 17.00–18.30  
11.1.–5.4. 

1207021 Espanja 2
Rauman Lyseon lukio   
ke 18.45–20.15  
11.1.–5.4. 

1207041 Espanja 4 
Rauman Lyseon lukio   
to 17.00–18.30  
12.1.–13.4. 

1207061 Ventana -  
ikkuna espanjaan, etänä 
Etäkurssi  
ma 17.00–18.30  
9.1.–3.4. 
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Tervetuloa turisemaan ajankohtaisuuk-
sista ja ajattomuuksista, aktivoimaan 
ja laajentamaan sanavarastoa ja puhu-
maan saksaa. Leppoisassa ilmapiirissä 
eivät kielioppivirheet haittaa. Opetus 
tapahtuu zoomissa. B1-B2 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1204031 Saksa 4 
Rauman Lyseon lukio   
ke 18.15–19.45  
11.1.–5.4. 

1204051 Saksan  
puhe- ja tekstikurssi 
Rauman pääkirjasto 
to 13.15–14.45  
12.1.–6.4.

ITALIA
12080010 Matkailuitaliaa 
Tarvonsaaren koulu  
to 19.30–21.00  
2.3.–13.4.  
FM Siiri Jokela  
Kurssimaksu 26 € 

Haluaisitko oppia hyödyllistä käyttö-
kieltä matkailijan tarpeisiin? Tutustut 
lausumisen perusteisiin ja opit tarpeel-
lista sanastoa keskittyen käytännön 
puhetilanteisiin, kuten itsensä esitte-
lyyn ja ravintolassa asioimiseen. Kurs-
sille osallistuminen ei vaadi aiempaa 
kielitaitoa. Opettajan materiaali. A1 

1208015 Italian alkeiden  
intensiivikertaus
Tarvonsaaren koulu  
ma 19.15–20.45  
6.2.–3.4.  
FM Siiri Jokela  
Kurssimaksu 30 €

Oletko opiskellut italiaa opistossa 
vuoden tai pari ja haluaisit joko kerrata 
tai elvyttää aiemmin oppimaasi? Tällä 
kurssilla kertaat Bella vista 1 -kirjan 
alkuosan kieliopin perusasioita, kuten 
artikkeleja ja erilaisten verbien taivu-
tusta sekä keskeistä sanastoa ja il-
mauksia. Oppikirjan lisäksi opettajan 
materiaali. A1-A2

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1208003 Italia 2
Tarvonsaaren koulu  
ti 19.15–20.45  
10.1.–4.4. 

1208041 Italia 5 
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.00–18.30  
9.1.–3.4. 

MUUT KIELET
1298147 Kreikan alkeet 2,  
etänä 
Etäkurssi  
ma 17.00–18.30  
16.1.–17.4.  
FM Lenita Lehto  
Kurssimaksu 29 €

Syksyllä aakkosista alkanut kreikan 
kurssi Zoom-etäopetuksella jatkuu. 
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Tule mukaan tutustumaan kreikan aak-
kosiin, lausumiseen ja muihin kielen 
perusasioihin.Kurssin jälkeen osaat 
lukea kylttejä, tervehtiä, kommentoida 
säätä ja kertoa perustiedot itsestäsi. 
Opettajan materiaali. A1-A2

1298155 Korea 1, etänä
Etäkurssi 
ti 18.00–19.30  
24.1.–18.4.  
FM Johanna Shah  
Kurssimaksu 29 € 

Syksyllä aakkosista ja peruslausah-
duksista alkanut korean kielen kurssi 
Zoom-etäopetuksella jatkuu. Voit liittyä 
uutenakin opiskelijana mukaan, jos pe-
rusasiat kuten aakkoset ja niiden ään-
täminen ovat tuttuja ja osaat jo vä-
hintäänkin perustervehdyksiä ja it-
sesi esittelyn koreaksi. Kurssilla ker-
taamme aluksi aakkoset ripeämmällä 
otteella, jonka jälkeen syvennymme 
korean kielen verbeihin, teemasanas-
toihin ja hyödylliseen kielioppiin eri-
laisten harjoitusten kautta. Tutus-
tumme ohessa myös korealaiseen kult-
tuuriin. Opettajan materiaali. A1 

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1298123 Viron keskustelu
Rauman Lyseon lukio   
ke 16.00–17.30  
11.1.–5.4.

Voit liittyä uutenakin opiskelijana seu-
raamme, jos kreikkalaiset aakkoset ja 
aivan perusasiat, kuten tervehdykset 
ja esittelyt, ovat tuttuja. Oppikirjana  
Ellinika A kappaleesta 3. A1 

1298149 Kreikan jatko 1A  
kevät, etänä
Etäkurssi  
ma 18.45–20.15  
16.1.–17.4.  
FM Lenita Lehto  
Kurssimaksu 29 € 

Kreikan kurssi Zoom-etäopetuksella 
jatkuu. Voit liittyä uutenakin opiskeli-
jana seuraamme, jos kreikkalaiset aak-
koset ja kielen perusasiat ovat tuttuja. 
Voit valita viikoittain osallistutko A- 
vai B-ryhmään, käsiteltävät asiat ovat 
samat. Oppikirjana Ellinika A kappa-
leesta 6. A1-A2
 
1298151 Kreikan jatko 1B 
kevät, etänä 
Etäkurssi  
ti 18.45–20.15  
17.1.–11.4.  
FM Lenita Lehto  
Kurssimaksu 29 € 

Sisältö sama kuin edellä.
  
1298152 Eväitä  
Kreikan lomalle 
Pyynpään opisto  
ti-to 17.30–20.00  
18.–20.4.  
FM Lenita Lehto  
Kurssimaksu 21 € 

Onko loma Kreikkaan tiedossa vai oletko 
muuten kiinnostunut kreikan kielestä? 
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LAULUNOPETUS  
JA YHTEISLAULU
1101120 Musikaalilaulun  
kurssi
Vanha opisto 
la-su 13.00–17.15  
28.–29.1.  
näyttelijä (FIA), musiikkipedagogi 
(AMK), Venla Wallenius  
Kurssimaksu 21 € 

Kiinnostaako sinua laulaminen ja näyt-
teleminen? Pidätkö musikaaleista? 
Pääset kurkistamaan musikaalilaulun 
maailmaan harjoittelemalla laulamisen 
ja näyttelemisen yhdistämistä. Musi-
kaalissa laulu on hahmon monologi, 
ja sen tulkintaa voidaan harjoitella 
näyttelijäntyöllisin keinoin. Jokainen 
pääsee vuorollaan laulamaan valit-
semaansa kappaletta ja kaikki saavat 
seurata toistensa tekemistä. Ei tarvitse 
olla aiempaa kokemusta musikaalilau-
lusta, kokeillaan ja pohditaan asioita 
yhdessä. Katso lisätietoja kotisivuilta. 

1101121 Kesytä jännitys
Vanha opisto 
ti 17.30–19.30  
16.–23.5.  
musiikkipedagogi (YAMK) Solja Virta  
Kurssimaksu 15 € 

Jännittääkö? Kaipaisitko apua jännityk-
sesi kanssa? Tarkoitettu kaikille, jotka 
haluavat käsitellä omaa jännittämis-
tään eri tilanteissa. Syvennytään jän-
nittämiseen ja itseen tehtävien, harjoi-
tusten ja keskusteluiden avulla. Teh-
dään kehotietoisuus-, hengitys-, ja rau-
hoittumisharjoituksia ja pohditaan kei-
noja jännityksen lieventämiseksi. Lisä-
tietoja: Solja Virta 040 533 7387 

1101122 Laululla  
hyvinvointia elämään
Kaivopuiston päiväkoti 
ke 18.00–19.30  
17.–31.5.  
musiikkipedagogi (YAMK) Solja Virta  
Kurssimaksu 15 €

Tunnetko kiinnostusta ääntä ja sen mah-
dollisuuksia kohtaan? Laulaessa vah-
vistat kehotietoisuuttasi, ja oikeanlaisella 
hengityksellä vaikutat suoraan hyvin-
vointiisi. Sopii itseään laulutaidottomina 
pitäville, jännittäjille sekä kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita äänen hyvinvointivai-
kutuksista. Opetus tapahtuu ryhmässä. 

1101123 Innostu kuorolaulusta 
- kuorolaulun alkeet 
Vanha opisto 
ti 17.30–19.30  
15.8.–5.9.  
musiikkipedagogi (YAMK) Solja Virta  
Kurssimaksu 26 € 

Kiinnostaako kuorolaulu, mutta pel-
käät, etteivät taidot riitä? Tutustumme 
ryhmässä niihin taitoihin, jotka auttavat 
sinua aloittamaan kuoromatkasi; ää-
nenmuodostukseen, stemmalaulun pe-
rusteisiin sekä nuotinlukuun. Kurssin 
käytyäsi voit rohkeasti hakea kuorotoi-
mintaan mukaan.
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1101221 Stemmalaulukurssi
Vanha opisto 
ti 17.00–17.45  
10.1.–4.4. 

1101251 Laulukurssi 
Pohjoiskehän koulu 
ke 17.45–21.00  
18.1.–12.4. 

1101255 Etälaulukurssi 
Etäkurssi  
to 18.00–20.00  
19.1.–20.4. 

1101262 Poplaulu
Tarvonsaaren koulu  
to 17.00–19.00  
12.1.–13.4. 

1101281 Lauluyhtye
Tarvonsaaren koulu  
to 19.15–20.45  
12.1.–13.4. 

1101310 Varttuneiden  
laulupiiri 
Vanha opisto 
ma 10.00–11.30  
9.1.–3.4. 

ORKESTERIT  
JA YHTYEET
1101521 Nuorten bändikurssi, 
kevät
Raumanmeren koulu 
ti 16.00–17.30  
17.1.–11.4.  
muusikko Kalle Valanne  
Kurssimaksu 30 € 

Opitaan bändissä soittamisen perus-
asioita ja tutustutaan tarpeen mukaan 
bändisoittimiin sekä äänentoistolaittei-
siin. 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. 

1101137 Ensiaskeleet  
improvisointiin viikonloppu 
Musiikkiopisto 
la-su 12.00–15.15  
4.–5.2.  
opettaja, muusikko Sampo Hiukkanen  
Kurssimaksu 21 €

Piristä soittoasi improvisoinnin keinoin. 
Käydään läpi pop/jazz-musiikin teoriaa 
käytännönläheisin menetelmin. Opittua 
asiaa hyödynnetään soittamalla, jol-
loin teoria ja toteutus kohtaavat välittö-
mästi. Hyödynnetään improvisoinnissa 
sointusäveliä, rytmiikkaa sekä tyylin-
mukaista fraseerausta. Päätavoitteena 
on avata musiikillista ilmaisua teoria-
tietämyksen kautta ja oppia kuulemaan 
uusia sävyjä osana musiikkia ja imp-
rovisaatiota. Tärkeää on, että instru-
mentin perusteet ovat hallussa. Suun-
nattu aikuisille. 
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1101501 Puhallinorkesteri I 
(Pläkkploosarit) 
Rauma-sali 
ti 19.00–21.00  
10.1.–4.4. 

1101502 Puhallinorkesteri II 
(Vermuntilan soittokunta)
Vermuntilan rukoushuone 
ma 18.00–19.30  
9.1.–3.4. 

1101503 Big Band
Musiikkiopisto 
su 15.30–17.30  
5.2.–14.5. 

1101504 Harmonikka- ja  
mandoliinipiiri 
Rauman Lyseon lukio   
ma 16.30–19.00  
9.1.–3.4.

KUOROT
Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.  
 
1101401 Rauman Kamarikuoro
Vanha opisto 
ti 18.00–20.30  
10.1.–4.4. 

1101402 Naiskuoro I  
(Rauma Flikkatten Göör) 
Pohjoiskehän koulu 
ma 18.00–20.30  
16.1.–17.4. 

1101403 Naiskuoro II  
(Rauman Työväen Naiskuoro)
Vanha opisto  
to 17.45–19.45  
12.1.–13.4. 

1101404 Mieskuoro  
(Rauman Työväen Mieslaulajat) 
Pyynpään koulu 
ma 18.00–20.30 
to 18.00–20.30  
9.1.–13.4. 

1101405 Viihdekuoro  
(Rauma Hupiköör) 
Vanha opisto  
ke 18.00–20.00  
11.1.–5.4. 

1101406 Sekakuoro Lapponia
Lapin koulu 
ma 18.00–20.00  
9.1.–3.4. 

UKULELEN SOITTO
1101705 Ukulele soimaan! 
Pyynpään koulu 
to 17.00–19.00  
26.1., 9.2., 16.2., 9.3., 23.3., 13.4. ja 
20.4. 
musiikkipedagogi (YAMK)  
Salla Hirvilammi  
Kurssimaksu 30 €

Lähde mukaan hyvän mielen uku-
leleorkesteriin! Mukaan ovat lämpi-
mästi tervetulleita kaiken tasoiset soit-
tajat, kunhan ukulelen perussoinnut 
(C, F, G, Am) ovat jo tuttuja. Orkesteri 
soittaa monipuolisesti radiosta tut-
tuja sävelmiä ja ohjelmistoa suunni-
tellaan osallistujien mieltymysten mu-
kaan. Suunnattu aikuisille. 
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1101907 Opi säestämään  
pianolla, alkeet F 
Tarvonsaaren koulu  
pe 17.00–19.30
5.5. 
la 10.00–15.15 
6.5 
Katriina Karvinen  
Kurssimaksu  21 €

Sisältö sama kuin edellä. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.
 
1101953 Pikku pianistit B,  
lasten pianoryhmä
Tarvonsaaren koulu  
pe 14.15–16.45  
13.1.–14.4. 

1101962 Pianotuokio B
Tarvonsaaren koulu  
ma 19.10–20.10  
9.1.–3.4. 

1101964 Pianotuokio D 
Lapin koulu 
ti 15.10–17.10  
10.1.–4.4.

KITARAN SOITTO
Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1101801 Kitaransoitto
Rauman Lyseon lukio   
ke 16.30–19.05  
11.1.–5.4.

PIANON SOITTO
1101905 Opi säestämään  
pianolla, alkeet D 
Tarvonsaaren koulu  
pe 17.00–19.30
3.2. 
la 10.00–15.15
4.2. 
Kerttu Rapala  
Kurssimaksu 21 € 

Haluaisitko oppia säestämään pianolla 
itseäsi, lastasi tai vaikka yhteislaulua? 
Tehokurssilla opit sointumerkeistä 
soittamisen ja komppaamisen perus-
teet. Opettelemme säestämään tuttuja 
tasa- ja kolmijakoisia lauluja erilaisilla 
säestystavoilla ja -rytmeillä. Ei haittaa, 
vaikka et osaa lukea nuotteja tai soitto-
taitosi on ruosteessa. Opetus tapahtuu 
pienryhmässä, jossa jokaisella on käy-
tössä oma sähköpiano. 

1101906 Opi säestämään  
pianolla, alkeet E 
Tarvonsaaren koulu  
pe 17.00–19.30
3.3. 
la 10.00–15.15 
4.3. 
Kerttu Rapala  
Kurssimaksu 21 € 

Sisältö sama kuin edellä. 
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KUVATAIDE
IKONIMAALAUS
1103093 Ikonimaalauksen  
kevätkurssi 
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–14.30  
24.–28.4.  
ikonografi Mari Zabyshnyi  
Kurssimaksu 36 €

Maalataan ortodoksisen perinteen mu-
kaisia ikoneita. Myös aloittelijoille. 

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1103090 Ikonimaalaus etänä
Etäkurssi  
ti 9.30–11.45  
10.1.–11.4.

MAALAUS
1103025 Akvarellin alkeita
Vanha opisto  
to 17.45–21.00  
12.1.–13.4.  
kuvataiteilija (AMK)  
Vilma Wallenström  
Kurssimaksu 44 €

Iloittele väreillä kohti kevättä ja tutustu 
samalla vesivärien ominaisuuksiin 
ja eri välineiden mahdollisuuksiin. 
Opit papereista, pensseleistä ja väri- 
en valinnasta sekä nautit maalaa- 
misesta. Pääset kokeilemaan eri- 
laisia akvarellipapereita, siksi pieni 
tarvikemaksu 7 € opettajalle.

1103026 Henkilö- ja 
muotokuvamaalaus
Pyynpään opisto  
ma 17.00–20.15  
16.1.–10.4.  
kuvataiteilija (AMK)  
Monica Häggström  
Kurssimaksu 41 €

Opitaan havainnointia ja toteuttamaan 
kohteen näköisyys ja olemus sekä se-
koittamaan värejä ja löytämään erityi-
sesti ihon sävyt. Ota mukaan kuvia ja 
luonnoksia esim. läheisistäsi. Sopii ih-
misten kuvaamisesta kiinnostuneille, 
myös vasta-alkajille. Kurssilla käyte-
tään akryyli- ja öljyvärejä . Öljyväri-
maalareilla käytössä hajuton tärpätti. 
Ensimmäisellä kerralla info kurssilla 
käytettävistä materiaaleista. 

1103027 Tussimaalaus 
Vanha opisto  
pe 17.30–20.45 
31.3. 
la 10.00–15.45 
1.4.  
kuvataiteilija Riitta Lehto-Toivanen  
Kurssimaksu 26 € 

Tussimaalaus rauhoittaa kehon ja 
mielen. Se on taidetta ja samalla ener-
giaharjoitus koko keholle. Maalataan 
tussilla ja vesiväreillä perinteisten ink 
brush painting -mallien avulla riisipa-
perille ja vesiväripaperille. Bambusi-
veltimiä, tussia ja riisipaperia voi ostaa 
opettajalta. Aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita, sopii kaikille kiinnostuneille. 
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1103028 Akvarellimaalausta 
kesällä 
Vanha opisto  
ma-pe 13.00–15.30  
12.–16.6.  
kuvataiteilija Tuula Kallas  
Kurssimaksu 26 € 

Tutustutaan erilaisiin akvarelliteknii-
koihin ja maalataan ulkona, jos sää 
sen sallii. Mukaan tarvitset akvarel-
lipaperia, siveltimiä, vesikipon, suih-
kepullon, värejä, lyijykyniä, maalarin-
teippiä ja maalausalustan. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1103013 Öljyvärimaalarien 
iltapäivä
Vanha opisto  
to 13.00–16.15  
12.1.–6.4. 

1103015 Öljy- ja  
akryylivärimaalaus
Pyynpään opisto  
to 17.30–20.45  
12.1.–13.4.

PIIRUSTUS  
JA KALLIGRAFIA
1103039 Elävän mallin  
piirustus
Pyynpään opisto  
ma 17.00–20.15  
9.1.–3.4.  
B.A. Nikolay Nikolov  
Kurssimaksu 44 €
Piirrä ihmisestä luonnoksia, pikapiir-
roksia ja tarkempia tutkielmia. Opit ha-

vainnointia ja ihmisen mittasuhteiden 
piirtämistä. Voit työskennellä sinulle 
mieluisilla piirtimillä. Tarvikeluettelo 
kotisivuilta ja toimistosta. Teaching 
also in English.

1103042 Klassinen piirustus
Vanha opisto 
ti 17.00–20.15  
10.1.–4.4.  
B.A. Nikolay Nikolov  
Kurssimaksu 44 €
Piirtäminen on tärkeä lähtökohta kai-
kessa kuvataiteessa. Aiheena ase-
telmat, klassiset patsaat ja elävä malli. 
Harjoittelet mittasuhteita, sommittelua 
ja piirustusmenetelmiä sekä opit teke-
mään kolmiulotteisen optisen harhan. 
Opettaja näyttää kaikki vaiheet. Omat 
välineet mukaan. Suositeltava piirus-
tuspaperi 46x55 cm. Teaching also in 
English. 

1103052 Kalligrafian  
peruskurssi
Rauman Lyseon lukio   
ke 17.00–19.15  
11.1.–29.3.  
kalligrafi Sarikka Vuorenoja  
Kurssimaksu 30 €

Tule aloittamaan, oppimaan uutta tai 
kertaamaan kalligrafian perusasioita. 
Tämä kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että kalligrafiaa jo harrastaneille. Tu-
tustut kahteen kirjaimistoon sekä väli-
neisiin, väreihin ja materiaaleihin. 
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1103054 Koristellut kirjaimet
Pyynpään opisto  
pe 17.00–20.00 
la-su 10.00–15.00 
3.–5.3.  
kalligrafi Sarikka Vuorenoja  
Kurssimaksu 30 €

Tule tekemään kirjaimia eri välineillä ja 
koristelemaan niitä erilaisilla kuvioilla 
ja väreillä. Kimallusta kirjaimiin saat 
lisäämällä lyöntimetallia. Kurssi sopii 
kalligrafian alkeet osaaville.
 
Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1103041 Luova piirustus
Pyynpään opisto 
ke 17.30–20.00 
11.1.–5.4.

TAIDEGRAFIIKKA
1103044 Kartonkigrafiikka
Pyynpään opisto  
la-su 10.00–15.00  
11.–12.3.  
TaM Kirsi Kuusisto  
Kurssimaksu 26 € 

Tutustu taidegrafiikan menetelmään, 
jossa vedoslevynä käytetään sella-
kalla siveltyä kartonkilevyä. Menetel-
mällä voit tehdä monipuolisesti eri-
laisia viivoja ja sävyjä ilman myrkkyjä. 
Valmistat laatat erilaisista kartongeista 
ja voit kokeilla erilaisia vedostamista-
poja. Tuo mukanasi syväpainovedos-
papereita. Tarvikeluettelo kotisivuilta ja 
toimistosta. Materiaalimaksu noin 10 € 
maksetaan opettajalle. 

1103045 Syväpainografiikan 
viikonloput
Pyynpään opisto  
la-su 10.00–15.00  
18.–19.3. ja 25.–26.3.  
taidegraafikko  
Tommi-Wihtori Roström  
Kurssimaksu 33 €

Tule tekemään taidegrafiikkaa jo re-
nessanssiajalla käytetyillä tekniikoilla, 
viivasyövytyksellä ja akvatintalla. Le-
vymateriaalina käytetään kuparia ja 
valmiiksi leikattuja painolaattoja voi 
hankkia opettajalta. Pohjustetulle ku-
parille piirretty kuva syövytetään ha-
polla, minkä jälkeen levystä voidaan 
ottaa vedoksia. Kurssilla voi keskittyä 
vedostuskokeiluihin tai vedostaa ko-
konaisia sarjoja. Sopii kaikille taide-
grafiikasta kiinnostuneille, vasta-alka-
jista pitkään harrastaneille. Materiaali-
maksu 20 € maksetaan opettajalle. 

KUVANVEISTO
1103110 Puutarhaveistoksia - 
Garden sculptures
Ankkuri 
pe 17.30–20.45  
13.1.–7.4.  
B.A. Nikolay Nikolov  
Kurssimaksu 41 € 

Opi luomaan ja suunnittelemaan ulko-
tiloihin taiteellisia kokonaisuuksia. Si-
poreksia veistämällä tai betonia ja tu-
kirunkoa käyttämällä teet veistoksia, 
reliefejä, keinotekoisia kallioita, suih-
kulähteitä, taiteellisia grillejä tai kukka-
purkkeja. Opetus suomeksi ja englan-
niksi. Teaching also in English. 
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1103112 Eläinveistoksia -  
lapsi ja aikuinen yhdessä
Ankkuri
la-su 10.30–13.45
4.–5.2. ja 11.–12.2. 
B.A. Nikolay Nikolov 
Kurssimaksu 60 €

Tule tekemään oma lemmikki, metsän-
eläin tai vaikka lohikäärme tai yksis-
arvinen betonista tukirungon avulla. 
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita, 
vain intoa tehdä yhdessä. Lapsi ja ai-
kuinen kokevat yhteistä luovuuden 
iloa! Valmiin veistoksen voi sijoittaa 
sisälle tai ulos. Kurssilla ei ole ikä-
rajaa. Voit ottaa mukaan eväät ja pitää 
mehu/kahvitauon. Arvioitu materiaa-
limaksu 20-45 € maksetaan opetta-
jalle. Opetus suomeksi ja englanniksi. 
Teaching also in English. Aikuinen il-
moittautuu, lapsen tiedot kysytään 
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana 
yksi lapsi. Kurssimaksu 30 €/henkilö 
eli 60 €. 

TAITEEN  
ERIKOISKURSSIT
1103010 Kollaasi 
Vanha opisto  
ma 9.30–12.45  
9.1.–3.4.  
TaM Kirsi Kuusisto  
Kurssimaksu 44 € 

Tule tekemään elämäsi kollaasi! Miltä 
tänään tuntuu? Mitä sinulle kuuluu? Tu-
tustu kollaasitaiteeseen ja tee eri mate-
riaaleja yhdistämällä taidetta sommit-
telusääntöjen ehdoilla tai omalla henki-
lökohtaisella tunteenpalolla. Voit tehdä 
kollaaseja pahvi- tai paperipohjille, ra-
kentaa hieman kolmiulotteisemman 

teoksen tai tehdä vaikka scrapbookeja, 
leikekirjoja ja artjournaleja itsellesi tai 
lahjaksi. Kerää ja ota mukaasi kaikkea 
mahdollista pikkutavaraa, lehtileik-
keitä, kiiltokuvia, kirjankansia, värejä ja 
yleisliimaa. Tarkempi materiaaliluettelo 
kotisivuilla. 

1103012 Värien maailmassa
Vanha opisto  
ti 13.00–15.30  
17.1.–28.3.  
TaM Kirsi Kuusisto  
Kurssimaksu 39 € 

Näetkö lämpimän ja kylmän värisävyn 
eron? Miten väriä murretaan tai tai-
tetaan? Miten monta värisävyä voi 
havaita? Tule havainnoimaan ja poh-
timaan värejä. Opit yksinkertaisilla 
harjoituksilla värisävyjen eroja sekä 
löytämään lähivärien harmoniaa ja 
vastavärien raikkautta. Harjoitukset 
tehdään väripaperitehtävinä leikaten 
ja liimaten. Materiaalimaksu sisältyy 
kurssimaksuun. 

1103034 Voimaantumiskurssi 
aikuisille kehitysvammaisille
Pyynpään opisto  
ke 18.00–19.30  
18.1.–15.2.  
kuvataiteilija, kuvataideterapeutti 
Tuula Kallas  
Kurssimaksu 26 € 

Erityisryhmäläisille tarkoitettu voi-
maantumiskurssi, jossa lisätään omia 
voimavaroja ja itsetuntemusta kuvatai-
deterapeuttisten menetelmien, rentou-
tusharjoitusten ja keskustelujen avulla. 
Osallistuminen ei vaadi kuvataiteel-
lista osaamista. Henkilökohtaista avus-
tajaa tarvitsevalla pitää olla avustaja 
mukana. Materiaalit sisältyvät kurssi-
maksuun. 



35

1104894 Emalointi 
Pyynpään opisto  
pe 17.30–20.45 
10.2. 
la 10.00–15.45 
11.2.  
kuvataiteilija Soile Kujala  
Kurssimaksu 26 € 

Lähde sinäkin mukaan emalin kiehto-
vaan maailmaan! Luo uusia koruja, nap-
peja, mosaiikkia tai vaikkapa maala-
uksia. Emalointi on ikivanha tekniikka, 
jossa emalijauhe (hienoksi jauhettu lasi-
jauhe) sulatetaan kuparin pintaan ema-
liuunissa. Jauheet ovat värillisiä, joko 
peittäviä tai läpikuultavia ja sisältävät 
myös rakeita tai helmiä. Voit käyttää 
valmiiksi muotoon leikattuja kupari-
pohjia tai muotoilla itse kuparilevystä. 
Työkalu- ja uuninkäyttökorvaus 10 €. 
Muut tarvikkeet paikan päältä, maksu 
opettajalle käteisellä käytön mukaan. 

1103049 Mitä patsaat  
kertovat 1 - Sankareita 
ti 17.30–19.00 
4.4.  
TaM Kirsi Kuusisto  
Kurssimaksu 7 € 

Kävelykierros Rauman keskustan pat-
saalta toiselle. Mitä veistokset kertovat 
meille? Mitä on julkinen taide ja miksi 
sitä on ympäristössämme? Patsas-
kierros 1 alkaa Keskuspuistosta, me-
renkulkijoiden muistomerkin luota.
 
1103050 Mitä patsaat  
kertovat 2 - Hyväntekijöitä 
ti 17.30–19.00 
11.4.  
TaM Kirsi Kuusisto  
Kurssimaksu 7 € 

Kävelykierros Rauman keskustan pat-
saalta toiselle. Mitä veistokset kertovat 
meille? Mitä on julkinen taide ja miksi 
sitä on ympäristössämme? Patsas-
kierros 2 alkaa Nortamon puistosta, Nor-
tamon muistomerkin luota. 

DIGIKUVAUS JA  
KUVANKÄSITTELY
1103196 Valokuvataan  
järjestelmäkameralla 
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.00–20.15  
6.3.–3.4.  
tietotekniikan AmO Leena Väinölä  
Kurssimaksu 30 € 

Sopiva kurssi juuri kameran hankki-
neille, mutta soveltuu kertauksena 
muillekin valokuvauksesta ja kameran 
toiminnoista kiinnostuneille. Tavoit-
teena on oppia käyttämään ja hallit-
semaan kameran eri toimintoja erilai-
sissa kuvaustilanteissa ja sommittele-
maan kuvan sisältö. Tutustutaan myös 
kameran lisävarusteisiin ja tekijänoike-
uksiin. Kurssi sisältää teoriaa, esimerk-
kejä ja harjoituksia sekä kuvausteh-
täviä. Ota mukaan oma kamera ja sen 
käyttöopas. 

1103209 Kuvankäsittelyä 
Lightroomilla ja Photoshopilla 
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.00–20.15  
16.1.–13.2.  
tietotekniikan AmO Leena Väinölä  
Kurssimaksu 30 €

Lightroom Classic ja Photoshop ovat 
yhdessä ratkaisu kuvien hallintaan ja 
jälkikäsittelyyn. Tutustut Lightroomin 
käyttöperiaatteisiin, kuten kuvien tuo- 
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misen kuvakirjastoon (Catalog) sekä  
kuvien järjestelyn ja hallinnan. Opit kuvi- 
en perussäädöt ja maskien käytön sekä 
Lightroomin ja Photoshopin  yhteis- 
käyttöä. Opit muuttamaan kuvien 
koon ja resoluution käyttökohteen mu-
kaan, korjaamaan mm. sävyjä ja väri-
maailmaa, tasojen ja maskien käyttöä, 
poistamaan kuvista elementtejä sekä 
yhdistelemään kuvia ja tekstejä. Opet-
taja käyttää opetuksessa ohjelmien uu-
sinta englanninkielistä versiota. Ota 
mukaan kannettava tietokone.

1103211 Canva 
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.00–20.15  
27.2.  
tietotekniikan AmO Leena Väinölä  
Kurssimaksu 15 €

Canva on ilmainen netissä toimiva gra-
fiikkajulkaisujen työkaluohjelmisto. 
Sillä suunnittelet ja luot helposti näyt-
täviä julisteita, mainoksia, kortteja 
ym. graafisia julkaisuja. Opit Canvan 
käyttöä sekä keskeisiä toimintoja, 
kuten suunnittelua, toteutusta sekä 
tallennuksen ja jakamisen. Ota mukaan 
kurssille kannettava tietokone.

POSLIININMAALAUS
Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun.

1103095 Posliinimaalaajien 
iltapäivä 
Pyynpään opisto  
ke 13.00–15.30  
11.1.–5.4. 

KERAMIIKKA
1104867 Keramiikkaa lapselle 
ja aikuiselle C 
Pyynpään opisto  
ti 16.30–19.00  
10.1.–14.2.  
keramiikkataiteilija Anne Virtanen  
Kurssimaksu 60 € 

Keramiikkaa lapsen ja aikuisen yhtei-
seksi harrastukseksi. Molemmat voivat 
tehdä omia töitään tai työskennellä yh-
dessä. Lapsi ja aikuinen kokevat yh-
teistä tekemisen iloa. Savi tulee mo-
lemmille tutuksi ja pienetkin sormet 
muotoilevat suuria ajatuksia. Aikai-
sempaa kokemusta keramiikasta ei 
tarvita ja työt saavat (ja niiden kuu-
luukin) olla jokaisen oman taidon mu-
kaisia. Ikärajaa kurssille ei ole. Voit 
ottaa mukaan eväät ja pitää mehu/
kahvitauon. Arvioitu materiaalimaksu 
20-30 €. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen 
tiedot kysytään myöhemmin. Yhden ai-
kuisen mukana yksi lapsi. Kurssimaksu 
30 €/henkilö eli yhteensä 60 €. 

1104868 Keramiikkaa lapselle 
ja aikuiselle D 
Pyynpään opisto  
ti 16.30–19.00  
28.2.–4.4.  
keramiikkataiteilija Anne Virtanen  
Kurssimaksu 60 € 

Sisältö sama kuin edellä.
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1104874 Perhekeramiikka 
Pyynpään opisto  
la-su 11.00–14.30  
4.–5.2. ja 11.–12.2.  
kuvataiteilija (AMK)  
Vilma Wallenström  
Kurssimaksu 30 € 

Lapsi ja aikuinen tekevät yhdessä sa-
vesta pieniä veistoksia ja käyttöesi-
neitä. Tervetuloa niin lasten, lasten-
lasten tai vaikka kummilasten kanssa. 
Pääasiana aikuisen ja lapsen yhteinen 
tekeminen ja tekemisen ilo. Omia ide-
oita saa toteuttaa ja opettajan johdolla 
voidaan myös ideoida. Voit ottaa mu-
kaan eväät ja pitää mehu/kahvitauon. 
Arvioitu materiaalimaksu riippuen 
töiden koosta 40-60 € maksetaan opet-
tajalle. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 
Kurssi soveltuu yli 4-vuotiaille. Kurssi-
maksu 30 €/henkilö HUOM! Ilmoittau-
tuminen alkaa ti 10.1. klo 10-15 soitta-
malla toimistoon puh. 044 793 4515.

1104876 Keväistä  
keramiikkaa
Pyynpään opisto  
la-su 11.00–15.00. 
25.–26.3. 
la 11.00–14.00 
1.4. 
kuvataiteilija (AMK)  
Vilma Wallenström 
Kurssimaksu 26 € 

Inspiroidu keväästä. Tee savesta pää-
siäiskoristeita tai mitä kevät päähän ja 
käsiin tuo! Kokoontuu 25.-26.3. ja lasi-
tuskerta on 1.4. Kurssille voivat osal-
listua myös yli 6-vuotiaat lapset yh-
dessä aikuisen kanssa. 

1104851 Rakukeramiikka A 
Pyynpään opisto  
ti-ke 15.30–18.00 
pe 10.00–18.00  
11.–12.4. ja 28.4. (poltto)  
Leena Rantama-Palviainen  
Kurssimaksu 30 € 

Tuli - hapeton tila - vesi: siitä syntyy 
upea mustan ja säihkyvien värien yh-
distelmä. Voit valmistaa koriste-esi-
neitä, reliefejä ja pienehköjä astioita. 
Työt valmistetaan opistolla ja poltetaan 
perjantaina luonnon helmassa Kukolan 
viikinkikylässä eväsretkitunnelmissa. 
Tekniikka on yllätyksellinen ja kokemus 
on kiehtova! Sopii myös alkajille. Arvi-
oitu materiaalimaksu 20–30 €. 
 
1104853 Rakukeramiikka B
Pyynpään opisto  
ti-ke 18.30–21.00 
la 10.00–18.00  
11.–12.4. ja 29.4. (poltto) 
Leena Rantama-Palviainen  
Kurssimaksu 30 € 

Sisältö sama kuin edellä. 

1104877 Kesäkeramiikkaa  
lapsille Lapissa 
Lapin kunnantalo, taide  
ma-pe 10.00–14.30  
5.–9.6.  
kuvataiteilija (AMK) Jenny Vuorela  
Kurssimaksu 36 €

Kivaa tekemistä keramiikasta kesän al-
kuun! Tehdään koriste ja käyttöesineitä 
ja kokeiluja erilaisista savista. Omat 
eväät mukaan. Aiempaa kokemusta ei 
tarvita. 8–13-vuotiaille keramiikasta 
kiinnostuneille. Materiaalimaksu 30 € 
maksetaan käteisellä opettajalle. 
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1104878 Kesäkeramiikkaa  
lapsille Pyynpäässä
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–14.30  
12.–16.6.  
kuvataiteilija (AMK) Jenny Vuorela  
Kurssimaksu 36 € 

Sisältö sama kuin edellä.

1104880 Keramiikkaa  
toukokuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 16.00–19.30  
8.–12.5.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 30 €

Tule tekemään käsinrakennusmene-
telmällä keraamisia veistoksia korkea-
polttosavesta, omien ideoiden mukaan. 
Saven käsittelyn eri tekniikoita ja työ-
tapoja sekä lasitus- ja pintakäsittely-
menetelmiä. Sopii myös vasta-alka-
jille. Arvioitu materiaalimaksu 40-80 
€ riippuen töiden koosta. Materiaali-
maksu maksetaan käteisellä opetta-
jalle. Töiden haku sovitaan kurssilla.
 
1104881 Keramiikkaa  
kesäkuussa
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–16.00  
5.–9.6.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 39 €

Sisältö sama kuin edellä.

11048001 Keramiikkaa  
elokuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 16.00–19.30  
7.–11.8.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 30 € 

Sisältö sama kuin edellä.

1104883 Dreijausta 
toukokuussa
Pyynpään opisto  
ma-pe 16.00–19.30  
22.–26.5.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 30 € 

Opi dreijauksen perusteet. Voit tehdä 
astioita, kippoja ja ruukkuja myös käsin-
rakentamalla. Opit lasitteiden ja engo-
bien käyttöä. Aikaisempaa kokemusta ei 
tarvita. Sopii myös pidemmälle ehtineille 
dreijaajille. Arvioitu materiaalimaksu 40 
€. Materiaalimaksu maksetaan kätei-
sellä opettajalle. Töiden haku sovitaan 
kurssilla.

1104884 Dreijausta  
kesäkuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–16.00  
26.–30.6.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 39 € 

Sisältö sama kuin edellä.
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peria. Työkalukorvaus 6 € opettajalle, 
sulatusmaksu työn koon mukaan. Lisä-
tietoa opettajalta puh. 050 559 0056. Il-
moittaudu viimeistään 14.1. materiaa-
lien hankinnan takia.

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104888 Lasityö 
Pyynpään opisto  
to 17.00–20.00  
12.1.–30.3.

LASTEN JA NUORTEN 
KUVATAIDE
1103169 Valojuttu 
Pyynpään opisto  
la 10.00–14.00  
4.2. 
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 30 €

Tule leikkimään valoilla ja seinille syn-
tyvillä kummallisilla hahmoilla, jotka 
seikkailevat villeinä taidetyöpajassa. 
Mukaan kotiin vietäväksi valmistuu kol-
miulotteinen teos, jonka voi sijoittaa si-
sälle tai ulos ja johon voi laittaa halutes-
saan led-valot. Teos voi olla vaikka hurja 
värikäs lohikäärme tai ihanasti hehkuva 
yksisarvinen. 3–7-vuotiaille lapsille ai-
kuisen kanssa. Materiaalit 15 € sisäl-
tyvät kurssimaksuun. Aikuinen ilmoit-
tautuu, lapsen tiedot kysytään myö-
hemmin. Yhden aikuisen mukana yksi 
lapsi. 

11048002 Dreijausta  
elokuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 16.00–19.30  
21.–25.8.  
Eija Hietanen  
Kurssimaksu 30 €

Sisältö sama kuin edellä.
 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104822 Keramiikka Lapissa 
Lapin kunnantalo 
ti 17.45–21.00  
10.1.–4.4. 

1104835 Keraaminen  
kuvanveisto 
Pyynpään opisto  
to 16.15–19.30  
12.1.–30.3.

LASITYÖ
1104892 Lasinsulatus B
Pyynpään opisto  
la-su 9.00–15.45  
21.–22.1.  
lasityön ohjaaja Eeva-Liisa Rintanen  
Kurssimaksu 30 € 
Valmistetaan uunisulatustekniikalla su-
latuslaseista tasotöitä, lautasia, vateja, 
valaisimia ja koruja. Voit myös tehdä 
puutarhaan tai verannalle ripustet-
tavia lintuja, kukkia ym. Sulatuslaseja 
voi ostaa kurssipaikalta. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet, lyijykynä, pyyhe-
kumi, viivain, sakset, musta vedenpi-
tävä ohutkärkinen tussi ja piirustuspa-
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1103175 Yö kaatopaikalla 
-otuspaja
Pyynpään opisto  
la 1.4. klo 10.00–14.00  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 30 €

Muuttuuko tuttu huone illalla rikki-
näisten lelujen kaatopaikaksi? Pystyi-
sikö rakkaita aarteita vielä pelasta-
maan ja mitä niistä voisi tehdä? Tässä 
pajassa rikkinäisten lelujen osat ja 
pienet hylätyt leluhahmot heräävät 
henkiin kaaoksen kesyttäjinä ja ros-
kasyöppöinä. Lemmikkiotus rakenne-
taan ja maalataan. Työpaja on 4–7-vuo-
tiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. 
Materiaalit 15 € sisältyvät kurssimak-
suun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen 
tiedot kysytään myöhemmin. Yhden ai-
kuisen mukana yksi lapsi. 

1103180 Kesäisiä  
akvarellimaalauksia 
Vanha opisto  
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. 
Tarkoitettu 7–12-vuotiaille. Materiaalit 
sisältyvät kurssimaksuun.

1103170 Frozen: Huurteinen 
seikkailu Elsan ja  
Annan kanssa 
Pyynpään opisto  
la 11.3. klo 10.00–14.00  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 25 € 

Frozen-elokuvaan perustuva elämyk-
sellinen taidetyöpaja 3–7-vuotiaille lap-
sille 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.
 
1103171 Avaruusseikkailu 
Pyynpään opisto  
la 18.3. klo 10.00–14.00  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 30 € 

Mitä löytyy mustasta aukosta? Koe 
elämyksellisessä taidetyöpajassa läpi 
avaruuden kiitävät pyrstötähdet, kau-
kaiset galaksit ja tähtisumut. 3–7-vuo-
tiaille lapsille yhdessä aikuisen kanssa. 
Materiaalit 15 € sisältyvät kurssimak-
suun. Aikuinen ilmoittautuu, lapsen 
tiedot kysytään myöhemmin. Yhden ai-
kuisen mukana yksi lapsi. 
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1103187 Jatkokurssi  
Tylypahkaan 
Tarvonsaaren koulu 
ma-ke 10.00–15.00  
19.–21.6.  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 55 € 

Jos et ole vielä saanut kutsua Tylypah-
kaan ja olet osallistunut jo aikaisem-
mille valmennuskursseille, niin täällä 
pääset huispaamaan ja syventämään 
velhotaitojasi Ankeuttajien varalle. Ma-
teriaalit 25 € sisältyvät kurssimaksuun. 
Kurssipaikka on kiviportaineen ja juh-
lasaleineen täydellinen Tylypahka! 

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun.
 
1103162 Pikkuateljee -  
kuvataiteen tekniikat lapsille 
Pyynpään opisto  
pe 14.45–17.00  
13.1.–31.3.  
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1103185 Valmennuskurssi  
Tylypahkasta haaveileville  
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu  
ma-to 10.00–15.00  
5.–8.6.  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 66 € 

Olisiko sinusta tylypahkalaiseksi? Nyt 
pääset kokeilemaan samoja oppiai-
neita, joita velholapsetkin opiskelevat 
esim. astrologiaa, taikaeläinten hoitoa, 
loitsuja ja taikaliemiä. Myös jästihuis-
paus, alruunoiden hoito, ajatuseula 
ja Iseeviot-peili kuuluvat ohjelmaan. 
Puettuasi taikaviitan olet valmis koh-
taamaan myös velhomaailman ihmeo-
tukset. Tämän valmennuskurssin käy-
tyäsi olet aina valmiina, mikäli sinulle 
joskus sattuisi saapumaan kirje Tyly-
pahkasta. Harry Potter -kirjoihin pe-
rustuvalla 3.–6.-luokkalaisten kesä-
kurssilla eläydytään velhomaailmaan 
kuvataiteen ja ilmaisutaidon keinoin. 
Materiaalit 30 € sisältyvät kurssimak-
suun. Kurssipaikka on kiviportaineen ja 
juhlasaleineen täydellinen Tylypahka! 

1103186 Valmennuskurssi  
Tylypahkasta haaveileville  
jästilapsille B 
Tarvonsaaren koulu 
ma-to 10.00–15.00  
12.–15.6.  
kuvataiteilija Merja Ala-Olla  
Kurssimaksu 66 € 

Sisältö sama kuin edellä.
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KÄDEN TAIDOT
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toiset metallityöt myös mahdollisia. Ko-
koontumiskertoja on kaksi, joten suun-
nittele jo ennalta mitä haluat kurssilla 
tehdä. Näin pääset työskentelemään 
mahdollisimman tehokkaasti. 

PUUTYÖPÄIVÄT
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
KM Eetu Kanerva  
Kurssimaksu 7 €/päivä

Tule tekemään omia puutöitä - sahaa tai 
höylää. Jatka keskeneräistä tai aloita 
uutta. Mukaan omat materiaalit. Käy-
tössä on teknisen työn tila, työkalut ja 
koneet. Paikalla opettaja neuvomassa.

1104373 Puutyöpäivä D
ma 30.1. klo 15.15–17.15

1104374 Puutyöpäivä E
 ma 27.2. klo 15.15–17.15

1104375 Puutyöpäivä F 
ma 27.3. klo 15.15–17.15 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104356 Naisten puutyö 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma 17.30–20.45  
9.1.–3.4. 

1104360 Soitinrakennus 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ke 18.00–20.30  
11.1.–5.4. 

1104366 Puutyö B
Nuorten työpaja 
to 17.00–20.15  
12.1.–13.4. 

KÄDEN TAIDOT TEKNINEN TYÖ  
JA PUUTYÖ
Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä 
tilojen ja välineiden käytön, ellei kurs-
sikuvauksessa toisin mainita. Opis-
kelijat ostavat käyttämänsä materi-
aalit itse. Teknisen työn ja puutyökurs-
seilla opastetaan koneiden turvallista 
käyttöä. Kursseille osallistuva sitoutuu 
noudattamaan opetuksesta ja turvalli-
suudesta vastaavan opettajan ohjeita.
 
1104353 Pienpuutyö 2
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
to 17.30–20.00  
12.1.–13.4.  
KM Eetu Kanerva  
Kurssimaksu 38 € 

Harjoitellaan puuntyöstöä käsi- ja säh-
kötyökaluin. Opetus tapahtuu yksilöl-
lisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. 
Kurssilla on mahdollista työstää myös 
metallia. Kurssitöitä voivat olla nukke-
kodit, lintulaudat, rasiat, korut, lelut, 
valaisimet ja kellot. Sopii myös aloit-
telijoille. 

1104368 Puutyön lyhytkurssi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
pe 16.00–21.00  
17.3. ja 24.3.  
KM Johan-Anton Korteniemi  
Kurssimaksu 26 € 

Tule toteuttamaan pieniä puutöitä 
tai lyhytkestoisia työvaiheita. Halu-
atko tehdä kapustan, paistolastan tai 
kauhan? Vai korjata kehykset, maa-
lata pienen huonekalun tai liimata ve-
neen luukun irronneet listat? Voit myös 
tehdä oman laajemman käsityöprojek-
tisi jotain tiettyä työvaihetta. Pienimuo-
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Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun.
 
1104388 Huonekalujen  
entisöinti ja vanhat  
maalaustekniikat 
Nuorten työpaja 
ti 17.30–20.30  
10.1.–4.4. 

REMONTOINTI  
JA KUNNOSTUS
1104387 Ikkunan kunnostus
Tammela 
la-su 9.00–15.45  
22.–23.4. ja 6.–7.5.  
pintakäsittelyn ja restauroinnin  
opettaja Minna Mansikka-aho-Lehto  
Kurssimaksu 39 € 

Hilseileekö maali? Ovatko puuosat ha-
pertuneet ja metalliosat ruosteessa? 
Onko huoltotoimien aika? Opetellaan 
huoltamaan ja korjaamaan vanhoja 
ikkunoita. Ota mukaasi oma ikkuna. 
Ensimmäisellä kerralla teemme ik-
kunastasi kuntoarvion ja listan kun-
nostukseen tarvittavista materiaa-
leista. Kurssille osallistuva hankkii 
itse tarvittavat työvälineet. Kurssi-
laisille lähetetään tarkempi kurssisi-
sältö ja tarvikeluettelo sähköpostilla. 

VERHOILU JA  
ENTISÖINTI
Pyynpään opisto 
verhoilijamestari (AMK)  
Hannele Männistö

Perinteisten ja teollisten huonekalujen 
verhoilua, tarvittaessa myös pienten 
puuosien korjauksia ja pintakäsittelyä. 
Verhoile pieniä huonekaluja kuten pik-
kutuoleja tai kevytrakenteisia nojatuo-
leja tai raheja, joissa on kangas- tai 
nahkaverhoilu, joustinsidonta, juutti-
vöitä, vaahtomuovia tai haapalastu- ja 
meriheinäpehmustus sekä vanupeh-
mustus. Tuo verhoilutyö mukanasi jo 
ensimmäisellä kerralla. Alkajille suosi-
tellaan pikkutuolin tai rahin verhoilua. 
Materiaalitarpeista voit kysyä opetta-
jalta mannistohannele@gmail.com.

1104395 Verhoilu F 
pe 9.00–12.00  
20.1.–14.4.  
Kurssimaksu 38 €  
Ei kokoonnu 24.2. ja 3.3. 

1104396 Verhoilu D
ma-to 9.00–15.00  
20.–23.2.  
Kurssimaksu 36 €

1104398 Verhoilu E
ma-to 9.00–15.00  
22.–25.5.  
Kurssimaksu 36 €  
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OMPELU
1104023 Ompelemisen iloa B 
Raumanmeren koulu 
ma 17.30–20.00  
9.1.–3.4.  
vaatetusalan ammatinopettaja  
Arja Lehtonen  
Kurssimaksu 38 € 

Tunnetko kipinän tehdä käsilläsi? Et-
sitkö uutta harrastusta vai jatkatko 
vanhaa? Varaa itsellesi aikaa to-
teuttaa suunnitelmiasi ompelun pa-
rissa. Koetko erityisen haastavana 
esim. kaavat, leikkuun, ompelukoneen 
tai ompelutekniikat, vai tarvitsetko vain 
koneet ja laitteet toteuttaaksesi ideat? 
Oli miten tahansa, saat opetusta kai-
kenlaisissa vaatetuksen ja sisustus-
tekstiilien valmistukseen liittyvissä 
asioissa. Käytämme lehtien ja kirjojen 
kaavoja. Mukaan muistiinpanovälineet, 
ompelutarvikkeet sekä paljon intoa ja 
ideoita.
 
1104036 Ommellaan  
koiralle vaate 
Pyynpään opisto  
ti 19.00–20.00 
la-su 10.00–15.00 
24.1. ja 4.–5.2.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 26 € 

Ommellaan koiralle takki tai heijastin-
liivi. Standardikokoiset vaatteet eivät 
ole sopivia kaikille koirille ja itseteh-
tynä vaatteeseen saa kaikki tarvittavat 
ominaisuudet. Koirasta tarvitaan mitat 
tai vanha vaate malliksi. Materiaaliksi 
soveltuu esim. softshell tai muu ulkoi-
luvaatekangas. Ensimmäisellä kerralla 
käydään läpi, mitä materiaaleja ja tar-

vikkeita tarvitaan. Tarvikeluettelo koti-
sivulta ja toimistosta.
 
1104037 Ommellaan  
softshell-takki 
Pyynpään opisto  
ti 19.00–20.00 
pe 17.00–20.00 
la-su 10.00–15.00  
14.2. ja 3.–5.3.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 30 € 

Softshell on hyvä materiaali välikausi-
vaatteisiin sen joustavuuden ja veden-
pitävyyden vuoksi. Lisäksi sen ompelu 
on sujuvaa eikä vuorikangasta tarvita. 
Voit tuoda kaavan mukanasi tai etsiä 
sopivan mallin opiston käsityölehdistä. 
Ensimmäisellä kerralla valitaan kaava 
ja katsotaan tarvittavat materiaalit ja 
tarvikkeet. Tarvikeluettelo kotisivulta 
ja toimistosta.
 
1104038 Puolihame  
omilla mitoilla 
Pyynpään opisto  
pe 17.00–20.00 
la-su 10.00–15.00 
17.3. ja 25.–26.3.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 30 € 

Tutustumme hameen kuositteluteknii-
koihin ja käymme läpi, mitä kangasta 
ja tarvikkeita omaan hameeseen tar-
vitaan. Jos sinulla on jo kangas, ota se 
mukaan. Viikonloppuna kuositellaan, 
piirretään kaavat ja ommellaan. Käy-
tämme kuosittelun lähtökohtana stan-
dardimitoilla kaavoitettuja peruskaa-
voja. Tarvikeluettelo kotisivulta ja toi-
mistosta. 
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1104039 Maskottiasu 
Pyynpään opisto  
la, su 10.00–15.00 
11.–12.3. ja 19.3.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 30 € 

Valmistetaan ns. fursuit tai naamiaisasu. 
Voit tehdä koko puvun tai keskittyä pel-
kästään esim. päähineen valmistuk-
seen. Vaahtomuovista on helppo muo-
toilla isojakin muotoja eikä puvusta 
tule liian painava. Ensimmäisellä ker-
ralla tutustutaan maskotin muotoilu-
tekniikoihin ja käydään läpi materiaa-
lien tarve. Tarvikeluettelo kotisivulta ja 
toimistosta. 

1104040 Ompelusunnuntai
Pyynpään opisto  
su 10.00–15.45 
2.4.   
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 21 € 
Sunnuntain yhteisöllinen ompelupäivä. 
Voit piirtää kaavoja, leikata, ommella 
tai korjata. Käytössä on opiston leik-
kuupöydät, ompeluluokka, ompeluko-
neet ja saumurit sekä käsityölehdet. 
Voit ottaa myös oman koneen mu-
kaan. Päivän aikana saat vinkkejä ja 
apua ompeluun. Tuo itsellesi tarpeet-
tomat kankaat kankaiden vaihtopöy-
tään ja valitse tilalle mieluisat. Saumu-
rilangoista ja kaavapaperista peritään 
maksu käytön mukaan. Ota mukaan 
ompelutarvikkeet (mm. ompelulangat, 
sakset) ja eväät. 

1104041 Tunikoita ja mekkoja 
joustavasta materiaalista 
Pyynpään opisto  
ke 17.00–21.00 
pe 17.00–21.00 
la-su 9.00–14.45 
12.4. ja 14.–16.4.  
KT, käsityötieteen lehtori 
Marja-Leena Rönkkö  
Kurssimaksu 33 € 

Valmistetaan tunika tai mekko yksin-
kertaisella ja helpolla kaavalla tri-
koosta tai joustocollegesta. Kaavaa 
voidaan muokata oman mallin mukaan. 
Harjoitellaan saumurin käyttöä. Ensim-
mäisellä kerralla suunnitellaan omaa 
työtä, keskustellaan materiaaleista ja 
piirretään kaavat. Tarvikeluettelo koti-
sivulta ja toimistosta.
 
1104042 Uusi elämä vaatteelle
Pyynpään opisto  
la-su 10.00–15.00  
6.–7.5.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 26 € 

Vähennetään tekstiilijätettä pidentä-
mällä vaatteiden elinkaarta ja hyödyn-
tämällä käyttökelpoinen kangasmateri-
aali uusiokäytössä. Muokataan epäso-
pivat vaatteet sopiviksi ja päivitetään 
tyylillisesti vanhentuneet nykyaikaan. 
Pienillä muokkauksilla ei-niin-kivoista 
vaatteista voi saada uusia lempivaat-
teita. Ota mukaasi muokattavia vaat-
teita ja mahdollisesti kankaita tai muita 
tarvikkeita, joiden avulla vaatteille voi 
antaa uuden ilmeen. Voit myös tuoda 
tarpeettomat vaatteet ja muut mate-
riaalit yhteiseen pöytään - jospa joku 
muu keksisi niistä jotain. Tarvikeluet-
telo kotisivulta ja toimistosta. 



47

1104043 Pussukat  
ja käsityöpussit 
Pyynpään opisto  
la-su 9.30–16.15  
11.–12.2.  
artenomi Sointu Varjus  
Kurssimaksu 30 € 

Ommellaan käsityöpusseja puikoille ja 
projekteille, meikkilaukkuja, pystype-
naaleita, nyörikiinnitteisiä pussukoita, 
vetoketjupussukoita sekä kehyskukka-
roita (nipsukukkaroita), tukirauta- ja jou-
sipussukoita. Tarjolla on erilaisia malleja 
helpoista haastaviin. Kaavat ja ohjeet 
saat kurssin aikana ommeltuihin töihin. 
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta. 

1104044 Kehyskukkaron  
valmistus
Pyynpään opisto  
ti 18.00–21.00 
7.2.  
Sanna Nieminen  
Kurssimaksu 15 €

Opetellaan kukkaron valmistuksen 
niksit: piirretään kaavat, leikataan kan-
kaasta, ommellaan ja kiinnitetään se 
kukkaron kehykseen. Illan aikana ehtii 
tehdä kaksi työtä. Opettaja tuo ke-
hykset ja muut tarvikkeet, hinta noin 
10 €/2 kukkaroa. Tarvikeluettelo koti-
sivuilta ja toimistosta.

1104046 Kehyslaukun  
valmistus
Pyynpään opisto  
ti 18.00–21.00 
14.2.  
Sanna Nieminen  
Kurssimaksu 15 € 

Soveltuu Kehyskukkarokurssin käyn-
neille tai jo entuudestaan kädentai-
toja hallitseville konkareille. Opetellaan 
laukun valmistuksen niksit: piirretään 
kaavat, leikataan kankaasta, ommel-
laan ja kiinnitetään laukku kehykseen. 
Opettaja tuo kehyksen ja muut tarvik-
keet, hinta noin 10 €/laukku. Tarvike-
luettelo kotisivuilta ja toimistosta.

1104048 Kansallispuku- 
kurssi B 
Pyynpään opisto  
ti 18.00–20.30  
17.1.–4.4.  
kansallispukujen valmistaja  
Pia Ala-Äijälä  
Kurssimaksu 35 €

Voit perinteisiä valmistustapoja nou-
dattaen tehdä tai korjata kansallis-
puvun tai sen osia: paidan, hameen, 
liivin tai taskun. Voit myös päällystää 
tykkimyssyn kopan. Tutustumme suo-
malaiseen kansallispukuperinteeseen 
ja puvun valmistustapoihin perintei-
sesti käsin ommellen. Tarkempi kurs-
sisisältö sovitaan ensimmäisellä ker-
ralla. Jokainen hankkii itse pukuunsa 
kaavat ja työohjeet. Hankinnat on hyvä 
tehdä opettajan ohjauksessa, älä siis 
tilaa tarvikkeita vielä ensimmäiselle 
kerralle. Opettaja on yhteydessä opis-
kelijoihin ennen kurssin alkua. Lisä-
tietoja sähköpostilla pia@ala-aijala.fi 
Tarvikeluettelo kotisivuilta ja toimistosta.



4848

1104049 Korjaa tai  
uudista kansallispukuasi
Pyynpään opisto  
la-su 10.00–15.45  
25.–26.3.  
kansallispukujen valmistaja  
Pia Ala-Äijälä  
Kurssimaksu 26 €

Kaipaako kansallispukusi hame lisää 
mittaa vyötäröön tai helmaan tai liivi 
tai paita lisää kangasta? Voit tulla 
myös tekemään täydennysosia pukuun 
(tasku, esiliina, alushame). Viikonlopun 
aikana ehdit tehdä pukuun korjaus-
muutoksia tai ainakin päästä alkuun. 
Ennen kurssin alkua opettaja on yh-
teydessä kurssilaisiin ja selvitetään yh-
dessä, mitä kukin haluaa tehdä. Voit 
myös itse lähettää kysymyksiä opet-
tajalle osoitteeseen pia@ala-aijala.fi  
Tarvikeluettelo kotisivulta ja toimistosta.

KÄSITYÖPÄIVÄT 
Pyynpään opisto  
KM, käsityönopettaja 
Johanna Maijala  
Kurssimaksu 7 €/päivä
Jatka keskeneräistä, tee uutta tai 
korjaa vanhaa. Ompele verhojen kään-
teet tai lyhennä farkut. Voit neuloa, vir-
kata tai ommella. Tekniikka on vapaa! 
Tee omaksi iloksi tai lahjaksi. Ota mu-
kaan ompelutarvikkeet, materiaalit 
sekä työt ja tule tekemään ne valmiiksi.

1104054 Käsityöpäivä D
ma 23.1. klo 13.30–16.30 

1104055 Käsityöpäivä E
ma 13.2. klo 13.30–16.30 

1104056 Käsityöpäivä F
 ma 20.3. klo 13.30–16.30 

1104071 Perinnelelupaja B
Pyynpään opisto  
pe 17.00–20.15 
la-su 10.00–16.30 
27.–29.1. ja 10.–12.2.  
opettaja Teija Ruuhikorpi-Mäki  
Kurssimaksu 44 € 

Voit valmistaa perinteisin menetelmin 
Martta-nuken, antiikkinallen tai perin-
nepehmon (kissan, kanin tai koiran). 
Nukkea valmistaessa opit hiomaan, 
pohjustamaan ja maalaamaan nuken 
kasvot. Vartalo ommellaan kankaasta 
ja täytetään tiiviiksi sahanpurulla. 
Perinnepehmot ommellaan käsin mo-
hairkankaasta. Pahvinivelet saavat 
lelut liikuttamaan kaikkia jäseniä ja kä-
sinpuhalletut lasisilmät saavat lelut 
elämään. Täytemateriaalina käytetään 
ekokuitua. Saat paljon tietoa lelujen 
historiasta. Kurssilla ehtii valmista-
maan 1–2 työtä. Materiaalikustannus 
nuken valmistuksessa 23 €. Nukkepa-
ketit alkaen 31 € (sis. pään ja vartalo- 
ja vaatekaavat). Perinnepehmolelut al-
kaen 35 €/hahmo. Opettajalta voi ostaa 
materiaalia. Opettaja lähettää kirjeen 
ennen kurssin alkua. Lisätietoja www.
nukkekamari.fi



49

TILKKUTYÖT
Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1104131 Tilkkutyöt 
Pyynpään opisto  
ti 12.30–15.00  
10.1., 24.1., 7.2., 28.2., 14.3. ja 28.3. 

TAITOKURSSIT
1104416 Perinteisiä  
merimieskäsitöitä 
Vanha opisto  
la-su 9.00–14.45  
18.–19.3.  
merikapteeni, KM Jarmo Teränen  
Kurssimaksu 26 € 

Valmistetaan perinteisiä merimieskäsi-
töitä: fendareita, köysimattoja, pannuna-
lusia, laivakellon kahvoja ja merimies-
kistun kahvoja. Voit myös tehdä kes-
keneräisen merimiessäkin valmiiksi ja 
opetella solmuja tulevaa veneilykautta 
varten. Ilmoittautuminen viimeis-
tään 27.2. Opettaja hankkii tarvittavan 
materiaalin, joten lähetä sähköpostia 
opettajalle malspiikk@gmail.com 
27.2. mennessä ja kerro mitä haluat 
tehdä kurssilla. Materiaalikustannus 
esim. pannunalunen noin 5 €, kynnys-
matto noin 40 €, köysi noin 1 €/m. Ma-
teriaalimaksu käteisellä opettajalle.

1104426 Kahvipussin  
uusiokäyttöä C
Pyynpään opisto  
su 10.00–14.00  
15.1., 5.2., 5.3. ja 26.3. 
Seija Saarinen  
Kurssimaksu 30 €

Kierrätystä parhaimmillaan. Valmiste-
taan kahvipusseista erilaisia kasseja, 
koreja, koruja, kortteja, lampunvarjos-
timia, sateenvarjotelineitä ym. Ensim-
mäisellä kerralla tarvitset pestyjä ja 
kuivattuja molemmista päistä avattuja 
kahvipusseja. Tarvikeluettelo kotisi-
vulta ja toimistosta.

1104427 Kahvipussin  
uusiokäyttöä D
Pyynpään opisto  
su 15.00–19.00  
15.1., 5.2., 5.3. ja 26.3. 
Seija Saarinen  
Kurssimaksu 30 € 

Sisältö sama kuin edellä. Tarvikeluet-
telo kotisivulta ja toimistosta.

Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun. 

1104411 Kirjansidonta 
- tee itse omat muistikirjasi 
Pyynpään opisto  
ti 9.30–12.00  
10.1., 24.1., 7.2., 28.2., 14.3. ja 28.3.
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Sen jälkeen kutominen jatkuu myös it-
senäisesti ja mielellään myös kokoon-
tumiskertojen välillä. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104085 Kudonta A, Rauma
Tarvonsaaren koulu  
to 18.00–20.30  
12.1.–13.4. 

1104087 Kudonta C, Lappi 
Lapin kunnantalo 
ma 18.00–20.30  
9.1.–3.4.  
ei kokoonnuta la 21.1. 

KIRJONTA
Alla syksyllä alkanut kurssi, voit tulla 
vielä mukaan. Ilmoittaudu toimistoon, 
saat samalla tietää kevään kurssi-
maksun.
 
1104117 Kirjonta 
Vanha opisto  
ti 9.30–12.00  
17.1.–28.3. 

LANKATYÖ
1104172 Makramee 
Pyynpään opisto  
la-su 9.30–16.15  
28.–29.1.  
artenomi Sointu Varjus  
Kurssimaksu 30 € 

Opetellaan ensin makrameen pe-
russolmut. Sen jälkeen on mahdol-

KUDONTA
1104088 Matonkuteiden  
leikkuu 
Tarvonsaaren koulu  
la 10.00–13.00 
1.4.  
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki  
Kurssimaksu 15 €

Löytyykö kaapeistasi esim. vanhoja la-
kanoita, verhoja, käyttämättä jääneitä 
trikoovaatteita tai farkkuja? Materiaalin 
tulisi mielellään olla puuvillaa. Ota ne ja 
terävät sakset mukaan ja tule leikkaa-
maan kuteita hyvässä seurassa. Ope-
tellaan erilaisia matonkuteiden leikkuu-
tapoja. Kuteita voi käyttää esim. maton 
kutomiseen, virkkaukseen tai punon-
taan.

1104089 Kudo kevätmatto 
Tarvonsaaren koulu  
ke 18.00–20.30 
26.4., 3.5., 10.5., 17.5., 24.5. ja 31.5. 
la 10.00–15.45  
6.5. ja 13.5. 
tekstiilityön opettaja Oili Lehtomäki  
Kurssimaksu 39 €

Kudotaan kangaspuilla mattoja eri-
laisia kuteita (esim. räsyä, trikoota, 
onteloa) ja sidoksia käyttäen. Ensim-
mäisellä kerralla suunnitellaan kudot-
tavat työt kurssilaisten toiveiden mu-
kaan. Tutustutaan myös erilaisiin ku-
teisiin, käytettäviin sidoksiin, viimeis-
telytapoihin ja loimen rakentamiseen 
kangaspuihin sekä teoriassa että käy-
tännössä. Opettaja tilaa loimilangat, 
maksu menekin mukaan käteisellä 
opettajalle. Kuteet kurssilaiset hank-
kivat itse. Kurssilaiset luovat ja raken-
tavat loimet kangaspuihin yhteistyönä. 
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lista solmeilla seinävaate, amp-
peli, valaisin, lasipurkinsuojus tai ko-
ruja. Tarvikelista lähetetään sähkö-
postilla noin viikkoa ennen kurssia. 

1104173 Pirtanauhan  
peruskurssi 
Pyynpään opisto  
pe 17.30–20.30 
la-su 10.00–15.45 
3.–5.2.  
artesaani Ritva Liljeroos  
Kurssimaksu 30 € 

Opitaan kutomaan loimi- ja poikkirai-
taisia ripsinauhoja. Tutustumme mal-
leihin, kutomiseen, ohjeisiin ja niiden 
tulkintaan. Laskemme loimen menekin 
ja luomme loimen valitun mallin mu-
kaan. Pistelemme loimen pirtaan ja ku-
domme nauhaa erilaisiin tarkoituksiin. 
Nauhaa voi tehdä perinteisten käyttö-
tapojen lisäksi esim. vaatteiden tuu-
naukseen, hiusnauhaksi, rannekoruksi, 
avainnauhaksi, vetoketjun vetimeksi, 
kirjanmerkiksi, pyyhkeen ripustimeksi, 
korin reunan koristeeksi tai somis-
teeksi. 

1104174 Käpyilyn alkeet
Vanha opisto  
10.00–15.45 
su 2.4.  
Marjatta Paasikivi  
Kurssimaksu 21 € 

Opetellaan käpypitsin alkeita kävyillä ja 
neulalla. Mukaan oma käpy, jos sinulla 
on. Tarvikkeita saa lainata opettajalta.

1104176 Kehruukurssi -  
alkeet ja jatko 
Vanha opisto  
la-su 10.00–15.00  
4.–5.3.  
ohjaustoiminnan artenomi  
Mia Heikkilä  
Kurssimaksu 26 €

Tule kehräämään villat ja muut kuidut 
langaksi. Teemoina yksisäikeinen 
lanka, kertaaminen ja erikoistekniikat. 
Kuiduksi voi tuoda myös koiran tai 
muun lemmikin karvaa. Kuidun pituus 
on hyvä olla yli kolme senttiä. Voimme 
sekoittaa lampaanvillaa kuidun jouk-
koon. Opettajalla on villaa mukana. 
Värttinöitä ja rukkia voi lainata tai ottaa 
omat mukaan. Tarvikeluettelo kotisi-
vulta ja toimistosta. Lisätietoja voi ky-
sellä viljamianpaja@outlook.com 

1104182 Novellikoukku 
Rauman pääkirjasto 
ke 17.00–18.45  
11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. 
KM, käsityönopettaja  
Johanna Maijala

Novellikoukussa neulotaan ja kuunnel-
laan novelleja. Joka kerralla kuulet no-
velleja eri kirjailijoilta, mutta aikaa jä-
tetään myös keskustelulle. Voit tehdä 
omaa käsityötä tai osallistua hyvän-
tekeväisyyteen lahjoitettavien neule-
töiden tekoon. Paikan päällä on saata-
villa käsityöohjeet ja lahjoituksena saa-
tuja lankoja. Osallistujat voivat myös 
itse tuoda mukanaan omaa villalankaa. 
Yhteistyössä Rauman kirjaston kanssa. 
Vapaa pääsy. 
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.
 
1104160 Käpyily eli frivolité 
Pyynpään opisto  
ti 17.45–20.15  
10.1.–4.4. 

1104164 Virkataan ja  
neulotaan vaikka mitä 
Pyynpään opisto  
to 17.30–20.00  
12.1.–30.3.

HUOVUTUS
Huovutuskurssien tarvikeluettelot saat 
kotisivuilta tai toimistosta.
 
1104250 Maanantain
päivähuovutus 
Pyynpään opisto  
ma 10.00–14.15  
23.1.–6.3.  
Seija Paavola  
Kurssimaksu 36 € 

Sukelletaan huovutuksen maailmaan. 
Tutustutaan erilaisiin huovutusteknii-
koihin valmistamalla lämpimiä asus-
teita. Tehdään uudella nopeammalla 
tekniikalla pipomyssy, rannekkeet tai 
kaulahuivi. Uutta ilmettä sisustukseen 
huovutetuilla tyynyillä, torkkupeitoilla 
ja seinätekstiileillä. Materiaaleina suo-
menlampaanvillaa, merinovillaa, neu-
lahuopalevyä, erilaisia huopuvia lan-
koja ja kuituja. Kokeillaan myös pesu-
konehuovutusta. 

1104251 Pysy lämpimänä  
- pukeudu villaan 
Pyynpään opisto  
ke 18.00–19.00 
18.1. 
la-su 9.30–16.15 
28.–29.1.  
Seija Paavola  
Kurssimaksu 30 € 

Huovutetaan lämpimiä huiveja, pon-
choja ja vaatetuskankaita. Luodaan 
upeita ja uniikkeja asusteita talven vii-
moja vastaan! Käytetään suomenlam-
paan- ja/tai merinovillaa. Lisänä eri-
laisia huopuvia lankoja ja kuituja. Poh-
jakankaana valkoista tai värjättyä side-
harsoa, villapalttinaa tai neulahuopaa. 
Ke 18.1. käydään läpi tarvittavat mate-
riaalit, läsnäolo välttämätön. 
 
1104252 Asusteita  
valmiista neulahuopalevystä
Pyynpään opisto  
la 9.30–16.15  
18.2.  
Seija Paavola  
Kurssimaksu 21 € 

Tule huovuttamaan pipopäähine, ran-
nekkeet tai kaulahuivi. Käytetään val-
mista merinovillasta valmistettua neu-
lahuopalevyä. Työhön sopii hyvin kä-
sinvärjätty ”Ohukainen” -neulahuopa, 
mutta muutkin merino -esihuovat 
käyvät. Tekniikka on hieman nopeampi, 
kuin ”perinteinen” huovuttaminen. Val-
miin esihuovan lisäksi käytetään me-
rinovillaa. Halutessa voi käyttää villan 
koristeluun tarkoitettuja silkkejä, huo-
puvia lankoja, sekä muita kuituja. Val-
miita töitä voi myös kirjailla. 
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1104253 Keväisiä  
huovutustöitä kotiin ja itselle 
Pyynpään opisto  
la-su 9.30–15.15  
18.–19.3.  
Seija Paavola  
Kurssimaksu 26 € 

Huovutetaan itselle keväisiä asusteita 
tai tekstiilejä piristämään kevätkotia. 
Voit tehdä kaitaliinan, tyynynpäällisen, 
pieneen ikkunaan verhot tai itselle 
esim. huivin tai laukun. Töissä käyte-
tään omien mieltymysten mukaan suo-
menlampaan- ja/tai merinovillaa, esi-
huopia, huopuvia lankoja ja muita huo-
vutuksessa käytettäviä kuituja.

KETJU- JA  
HOPEAKORUT
1104308 Ketjukorupunonta 
Pyynpään opisto  
la-su 10.00–15.45  
18.–19.3.  
posliininmaalaajamestari  
Päivi Kähkönen  
Kurssimaksu 26 € 

Perinteinen hopeaketjun punonta lähtee 
langasta. Kurssilla tutustutaan langan 
veivaukseen jouseksi, sahaukseen len-
keiksi sekä punontaan, aloittaen hel-
poista malleista. Jos kiinnostuit, tule 
kokeilemaan, miltä työskentely tuntuu. 
Voit yllättyä iloisesti, se on helpompaa 
kuin luuletkaan. Ohjaajalta voi ostaa lan-
koja ja lukkoja. Kurssipaikalta löytyvät 
kaikki työvälineet. Työvälinemaksu 3 €. 

1104324 Hopeakorukurssi,  
alkeet C 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la-su 10.00–16.30  
4.–5.2.  
koru- ja esinemuotoilija (AMK)  
Annaleena Soini  
Kurssimaksu 30 €

Valmistetaan ensin sileä sormus ja opi-
taan kultasepän perustekniikoita: piir-
rottamista, sahaamista, viilaamista, juot-
tamista, metallin pintojen käsittelyä ja 
korun viimeistelyä ym. Tämän jälkeen 
tehdään vaativampia töitä, kuten kivi-
sarjan tekoa, kiven istutusta, vaativampia 
juotostöitä opettajan esimerkeistä ja/tai 
omien suunnitelmien mukaan. Opetta-
jalta saa ostaa hopeaa ja jonkun verran 
kiviä ym. Kurssipaikalla on tarvittavat 
työkalut, myös omia työkaluja ja materi-
aaleja voi ottaa mukaan. Työvälinemaksu 
5 € ja materiaalimaksu käytön mukaan. 

1104326 Hopeakorukurssi,  
alkeet D
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la-su 10.00–16.30  
11.–12.2.  
koru- ja esinemuotoilija (AMK)  
Annaleena Soini  
Kurssimaksu 30 €

Sisältö sama kuin edellä.
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1104334 Hopealusikasta  
koru C 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la-su 10.00–15.45  
11.–12.3.  
korumuotoilija (AMK)  
Mari Syren-Fawaz  
Kurssimaksu 26 €

Tehdään vanhoista hopealusikoista eri-
laisia koruja ja pieniä esineitä taivutta-
malla, sahaamalla, juottamalla ja pin-
takäsittelemällä. Ota mukaan omia lu-
sikoita (mieluiten hopeaa). Opettajalta 
voi ostaa hopealankaa ja -levyä sekä 
korukiviä yhdistettäväksi lusikkaosiin. 
Työvälinemaksu 5 € ja materiaalimaksu 
käytön mukaan. 

1104336 Hopealusikasta  
koru D 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la-su 10.00–15.45  
18.–19.3.  
korumuotoilija (AMK)  
Mari Syren-Fawaz  
Kurssimaksu 26 €

Sisältö sama kuin edellä.
 

NAHKATYÖ
1104148 Nahkalaukku C 
Pyynpään opisto  
pe 17.00–21.00 
la 12.00–17.00 
su 11.00–17.00  
17.–19.2.  
suutari Rita Saarinen  
Kurssimaksu 30 € 

Valmistetaan nahkalaukku käsin ompe-
lemalla joko valmiita tai itse suunnitel-
tuja kaavoja käyttäen. Voit myös tulla 

tekemään valmiiksi edellisiltä kurs-
seilta kesken jääneet työt. Perehdy-
tään nahan ominaisuuksiin ja perustyö-
tapoihin. Materiaaleja voi ostaa opetta-
jalta. Työkaluja saa lainaksi 5 €:n kor-
vausta vastaan. Materiaalit alkaen noin 
40 €. 

104149 Nahkalaukku D
Pyynpään opisto  
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.

1104153 Nahkasandaalit
Pyynpään opisto  
pe 17.00–21.00 
la 12.00–18.00  
31.3.–1.4.  
suutari Rita Saarinen  
Kurssimaksu 26 €

Valmistetaan värjäämättömästä park-
kinahasta sandaalit omien mittojen mu-
kaan. Päälliset suunnitellaan myös itse. 
Materiaalit ostetaan opettajalta. Työka-
luja sekä työvälineitä saa lainata 5€:n 
korvausta vastaan. Materiaalikustan-
nukset alkaen n.30 €/pari. 
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104200 Pitsinnypläyksen  
alkeet 
Pyynpään opisto  
ke 18.00–20.30  
11.1.–5.4. 

1104203 Pitsinnypläys B
Vanha opisto  
ke 10.00–12.30  
11.1.–5.4. 

1104204 Pitsinnypläys C
Pyynpään opisto  
to 13.00–15.30  
12.1.–6.4. 

1104206 Pitsinnypläys E
Pyynpään opisto  
to 18.00–20.30  
12.1.–13.4. 

Raumalace.fi Pitsinnypläyksen si-
vusto osoitteessa www.raumalace.fi 
Voit käyttää sivustoa omatoimiseen 
opiskeluun tai nypläyskurssien oheis-
materiaaliksi.
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PITSINNYPLÄYS
1104208 Pitsimallien  
suunnittelu, etänä
Etäkurssi  
ke 18.00–19.30  
11.1.–5.4.  
KM, käsityömestari Tarmo Thorström  
Kurssimaksu 33 € 

Opetellaan suunnittelemaan pitsejä 
ja piirtämään niistä valmiita pitsi-
malleja. Suunnittelussa keskitytään 
torchon-pitseihin, joihin kuuluvat suuri 
osa Rauman ja Orimattilankin pitseistä. 
Suunnittelu aloitetaan perinteisemmin 
kynän ja paperin avulla ja edetään tie-
tokoneavusteiseen piirtämiseen, jossa 
käytetään ilmaista Inkscape-ohjelmaa 
ja sen pitsinnypläykseen liittyvää li-
säosaa. Opetus tapahtuu Zoomin väli-
tyksellä. 

1104210 Nyplätään kevätpallo 
Vanha opisto  
la-su 10.00–14.15  
28.–29.1.  
Taina Uitto  
Kurssimaksu 21 € 

Nyplätään värillisen lasipallon päälle 
pitsi. Valitse nypläysmalli, pallon ja 
langan väri omien mieltymysten mu-
kaan. Ota mukaan nypläystyyny, 16-20 
paria nypylöitä ja nuppineuloja. Opet-
tajalta saa ostaa palloja ja lankaa. 
Nypläyksen perusteet hallitseville. 
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niikasta itselle sopivimman ja miellyt-
tävimmän. Voit keskittyä samaan tek-
niikkaan useamman päivän tai tehdä 
jokaisena päivänä eri työn. Vaihtoeh-
doista löytyy niin perinteisiä käsityö-
menetelmiä kuin luovaa rakentelua. 
Mukaan tarvitset iloisen asenteen ja 
eväät. Kurssimaksu sisältää materi-
aalit. Yli 9-vuotiaille. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1104292 Kässää ja kuvista  
eskari–2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo 
ma 17.00–18.30  
9.1.–3.4. 

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

56

VÄRJÄYS
1104268 Lankojen värjäys
Pyynpään opisto  
pe 17.30–19.00,  
la-su 10.00–15.00  
28.4. ja 27.–28.5.  
ohjaustoiminnan artenomi  
Mia Heikkilä  
Kurssimaksu 26 € 

Värjätään villalankoja luonnosta saa-
tavilla väreillä ja vähän ruokakaappien 
antimillakin. Sinistä indigolla, punaista 
krapilla, ruskeaa ja vihreää sipulin-
kuorilla yms. Ihastu luonnonvärien yh-
teensointuvuuteen ja värikirjoon. Tar-
vikeluettelo kotisivulta ja toimistosta. 
Teaching also in English. 

LASTEN JA  
NUORTEN KÄSITYÖ
1104300 Käsillä kesäkurssi 
lapsille
Pyynpään opisto  
ke-pe 10.00–14.00  
7.–9.6.  
teatteripuvustuksen artenomi (AMK) 
Minna Pihlainen  
Kurssimaksu 39 € 

Tehdään käsitöitä kesämeiningillä! 
Kurssilla saa valita muutamasta tek-



5757

LIIKUNTA JA 
HYVINVOINTI
LIIKUNTA ......................58–61
JOOGA ...........................62–64
ESITTÄVÄ TANSSI ..........65–66

LAVATANSSIT ................66–67
HYVINVOINTI ................67–70

57



58

LIIKUNTA
KEVYT JA PALAUTTAVA TUNTI
Rauhallista ja helppoa liikuntaa, kes-
kitytään kehon ja mielen hyvinvointiin 
sekä liikkuvuuteen. Terveyttä ja kuntoa 
ylläpitävää.

8301021 Shindo ja venyttely B
Kaivopuiston päiväkoti 
ma 18.20–19.20  
9.1.–3.4.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 25 € 

Japanilainen meridiaanivenyttely on 
hyvin rauhallista ja rentouttavaa. 
Shindo perustuu kuuteen erilaiseen 
asentoon, jotka suoritetaan tietoisesti, 
omaa kehoa kunnioittaen ja kiireettö-
mästi. Tule kokemaan, miten keho ja 
mieli elpyvät liikesarjojen vaikutuk-
sesta. Ota mukaan alusta, villasukat, 
ohut peitto ja tyyny. 

8301029 Kehonhuolto  
ja rentoutus
Karin koulu, sali 
ke 19.30–20.30  
18.1.–12.4.  
liikunnanohjaaja Rainer Helkkula  
Kurssimaksu 25 € 

Tule mukaan valmistamaan kehosi ja 
mielesi tulevaan yöhön ja huomiseen. 
Tunnilla tehdään lihaskuntoa pääsään-
töisesti oman kehon painolla ja välillä 
käytetään myös välineitä esim. palloja, 
kuminauhoja ja keppejä. Rentoutushar-
joituksia tehdään jokaisella kerralla. 
Ota mukaan alusta, vettä, villasukat ja 
rentoutukseen jotain lämmintä päälle. 

8301031 Varhaisaamun  
asahi B
Ankkuri 
to 8.30–9.30  
12.1.–6.4.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 25 €

Herätä kehosi aamulla lempeästi peh-
meillä virtaavilla liikkeillä. Asahi vah-
vistaa ja rentouttaa koko kehon. Har-
joittelu lievittää ja ehkäisee tuki- ja lii-
kuntaelimistön ongelmia. Liikkeet teh-
dään seisten tai istuen.
 
8301035 Ilta-asahi B
Kaivopuiston päiväkoti 
ma 17.15–18.15  
9.1.–3.4.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 25 €

Rauhoita kehosi illalla hitailla ja peh-
meillä liikkeillä. Asahi vahvistaa ja ren-
touttaa koko kehon. Harjoittelu lievittää 
ja ehkäisee tuki- ja liikuntaelimistön on-
gelmia. Liikkeet tehdään seisten tai istuen. 

8301041 Fasciamethod -  
lihashuoltotunti C
Uimahalli, jumppasali 
ke 13.00–14.00  
18.1.–12.4.  
fysioterapeutti (AMK)  
Pauliina Paakkinen  
Kurssimaksu 25 € 

Tunnilla yhdistyy myofaskiaalinen liik-
kuvuusharjoittelu, dynaaminen täsmä-
venyttely kireille lihaksille, liikehallin-
taharjoittelu ja faskiakäsittely pallolla. 
Tunnilla tehdään pumppaavia venytte-
lyitä ja kehoa avaavia harjoitteita. Tunti 
perustuu Fasciamethod-harjoitteluun, 
opettaja ei omaa virallista lisenssiä.
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8301042 Fasciamethod -  
lihashuoltotunti D
Uimahalli, jumppasali 
ke 14.00–15.00  
18.1.–12.4.  
fysioterapeutti (AMK)  
Pauliina Paakkinen  
Kurssimaksu 25 €

Sisältö sama kuin edellä.
  
8301044 Fasciamethod -  
lihashuoltotunti E
Kaivopuiston päiväkoti 
to 17.00–18.00  
19.1.–13.4.  
fysioterapeutti (AMK)  
Pauliina Paakkinen  
Kurssimaksu 25 € 

Sisältö sama kuin edellä.
  
8301048 Terve selkä B
Kodiksamin koulu, Lappi 
ke 19.15–20.00  
11.1.–5.4.  
kuntosaliohjaaja Hanna Verno  
Kurssimaksu 25 € 

Rauhallinen, selän hyvinvointiin kes-
kittyvä tunti. Sisältää kehoa huoltavia, 
selkää tukevia ja avaavia liikkeitä. Liik-
keet tehdään omaan tahtiin, omaa 
kehoa kuunnellen ja omaa hengitystä 
seuraten. Tehdään liikkuvuusharjoit-
teita sekä seisten että lattialla. Mukaan 
oma jumppa-alusta.

REIPAS JA KESKIRASKAS 
TUNTI
Reipasta liikuntaa, jossa tehokuutta 
voit muokata oman kunnon mukaan. 
Erinomaista terveysliikuntaa, joka ke-
hittää peruskuntoa.

8301081 Kuntojumppa  
Kodiksamissa B
Kodiksamin koulu, Lappi 
ke 18.00–19.00  
11.1.–5.4.  
kuntosaliohjaaja Hanna Verno  
Kurssimaksu 25 €

Teemme alkulämmittelynä liikkuvuus-
harjoitteita, omaan tahtiin lihaskun-
toliikkeitä sekä puolet tunnista keho-
huoltoa venytellen sekä tasapainoa ja 
nivelten liikeratoja ylläpitäen. Teemme 
liikkeitä sekä seisten että lattialla. 
Käytämme välillä myös kuminauhoja, 
keppiä, pilatespalloa tai teemme kunto-
piirin. Mukaan oma jumppa-alusta. 

8301088 Etäilijät eli  
kotokuntoilijat B
Etäkurssi  
to 15.00–16.00  
19.1.–13.4.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 25 €

Liikkua voi myös kotona. Jumppa tulee 
luoksesi viikoittain, eikä sinun tarvitse 
lähteä minnekään. Kohtalaisesti kuor-
mittavaa lihaskuntoharjoittelua seisten 
ja lattialla eri välineillä sekä kehon 
omalla painolla. Välineet: tietokone, 
vastuskuminauha, harjanvarsi, käsi-
painot ja alusta.
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8301091 Tanssijumppa B
Työväentalo, Lappi 
to 17.15–18.15  
12.1.–30.3.  
tanssiksi ohjaaja Katriina Riikilä  
Kurssimaksu 25 €

Hauska ja iloa tuottava tanssillinen 
jumppatunti, jossa soi pääosin koti-
mainen tanssimusiikki. Tunti sopii kai-
kenikäisille ja -kuntoisille liikkujille. Mu-
kaan sisätossut tai -kengät ja vesipullo. 

8301002 Juoksukoulu alkeet 
Lähdepellon urheilukeskus
ma ja to 17.30–19.00 
27.3., 30.3., 3.4., 17.4., 20.4.,  
24.4. ja 27.4.
Laura Sinikallas 
Kurssimaksu 26 €
Alkeisjuoksukoulu juoksua aloittele-
valle. Kun valotolppien väli tuntuu liian 
pitkältä juosta, lähde ryhmään mukaan 
hakemaan tsemppiä juoksemisen aloit-
tamiseen. Tehdään erilaisia juoksua tu-
kevia harjoitteita ja erityisesti saadaan 
juoksuun voimaa saman henkisestä 
seurasta. Kokoontuminen Lähdepellon 
huoltorakennuksen edessä. Mukaan 
tarvitset säähän sopivat lenkkeily vaat-
teet, mukavat lenkkarit (ei liian pienet 
eikä liian isot) ja juomapullon. 

8301003 Juoksukoulu jatko 
Lähdepellon urheilukeskus
ma ja to 19.00–20.30 
27.3., 30.3., 3.4., 17.4., 20.4.,  
24.4. ja 27.4.
Laura Sinikallas 
Kurssimaksu 26 €

Juoksukoulu juoksua jo harrastaville. 
Ryhmä sopii sinulle joka olet jo juossut 
5-10 km ja nyt tavoitteenasi on esim. 

puolimaraton. Tehdään ryhmässä eri-
laisia juoksua tukevia harjoitteita. Saatat 
löytää motivaation uusiin juoksu tavoit-
teisiin saman henkisestä seurasta. Ko-
koontuminen Lähdepellon huoltora-
kennuksen edessä. Mukaan tarvitset 
säähän sopivat lenkkeily vaatteet, mu-
kavat lenkkarit (ei liian pienet eikä liian 
isot) ja juomapullon. 

8301075 Kourujärven  
tuolivoimalan jatkot! 
Kourujärven koulu  
ke 15.00–16.00  
12.4.–10.5.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 15 €

Viiden kerran viimeistelyleiri ennen 
kesätaukoa. Reipastahtinen tunti, 
jossa lihakset saavat harjoitusta ja 
mieli virkistyy. Liikkeet tehdään istuen 
ja tuettuna seisten. 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.
 
8301010 Aamujumppa
Talviharjoitteluhalli 
ma 9.00–10.00  
9.1.–3.4. 

8301018 Selkäjumppa A 
Karin koulu, sali 
ma 17.00–18.00  
9.1.–3.4. 

8301028 Selkäryhmä
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos 
ti 11.00–12.00  
10.1.–4.4. 
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8301045 Tuolijumppaa  
eläkeläisille
Lapin liikuntahalli 
Ke 15.00–16.00  
11.1.–5.4.

8301060 Steniuksenkadun  
aamujumppaajat +70 
WinNova, Terveydenhuolto-oppilaitos 
ma 8.30–9.30  
9.1.–3.4. 

8301063 Kuntoliikunta A 
Vasaraisten koulu, sali 
ma 18.00–19.00  
9.1.–3.4. 

8301064 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu 
ma 19.30–20.30  
9.1.–3.4.

8301066 Naisten  
kuntojumppa B
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali 
ma 19.00–20.00  
9.1.–3.4. 

8301072 Naisten  
kuntojumppa D
Hj. Nortamon peruskoulu, liikuntasali,  
ke 18.30–19.30  
11.1.–5.4.

8301074 Kourujärven  
tuolivoimala
Kourujärven koulu  
ke 15.00–16.00  
11.1.–5.4.

8301076 Kuntojumppaa  
eläkeläisille 
Lapin liikuntahalli 
ke 16.00–17.00  
11.1.–5.4. 

8301082 KKI-jumppa  
naisille ja miehille A
Uotilan palloiluhalli 
ke 17.00–18.00  
11.1.–5.4. 

8301083 KKI-jumppa  
naisille ja miehille B
Pohjoiskehän koulu, liikuntasali 
ke 18.30–19.30  
11.1.–5.4. 

8301085 Pommarin hurjat 
pantterit
Kourujärven väestönsuoja (Pommari)  
to 11.30–13.00  
12.1.–6.4.

8301094 Kuntojumppa 
Työväentalo, Lappi
to 18.15–19.15  
12.1.–13.4. 

8301096 Kehon rakennus 60+
Kauppiksen liikuntasali 
ma 11.00–12.00  
9.1.–3.4. 

8301098 Supermiesten  
satujumppa
Karin koulu, sali 
ke 18.30–19.30  
11.1.–5.4. 
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JOOGA
8301205 Tuolijooga C
Työväentalo, Lappi 
ti 16.15–17.15  
10.1.–4.4.  
SJL jooganopettajaopiskelija  
Hanna Verno  
Kurssimaksu 25 €

Tuolilla istuen tehtävät harjoitukset 
perustuvat hathajoogaan, joka lisää 
kehon liikkuvuutta, venyttää ja vah-
vistaa lihaksia sekä edesauttaa ren-
toutumista. Sopii kaikenikäisille, aloit-
telijoille ja aiemmin joogaa harrasta-
neille. Pukeudu joustavaan asuun ja 
villasukkiin.
 
8301209 Medijooga (MediYoga)
Etäkurssi  
ma 17.30–18.45  
9.1.–3.4.  
joogaopettaja, sairaanhoitaja (AMK) 
Nina Viljanen  
Kurssimaksu 26 €

Medijoogan (MediYoga) keskiössä ovat 
hengitys ja meditaatio. Tutustumme 
hengitys- ja mantrameditaatioihin ja 
harjoittelemme yksinkertaisia, kaikille 
soveltuvia hengitystekniikoita. Liikkeet 
tehdään pääasiassa lattialla istuen 
ja maaten. Voit tehdä liikkeet myös 
tuolilla istuen. Medijoogaa käytetään 
terapeuttisessa tarkoituksessa, ja 
tyylisuunnan ohjaajilla on hoitoalan 
koulutustausta. Kurssi sopii niin uusille 
opiskelijoille kuin Medijoogaa jatkaville. 

8301223 Hathajooga,  
alkeisjatko E
Työväentalo, Lappi 
ti 17.30–18.45  
10.1.–4.4.  
SJL jooganopettajaopiskelija  
Hanna Verno  
Kurssimaksu 26 € 

Alkajille ja hieman jo harjoitelleille 
suunnattu kehon hyvinvointia edis-
tävää liikuntaa. Harjoituksissa yhdis-
tyvät kehoa vahvistavat ja notkistavat 
asennot ja asentosarjat. Rauhalliset, 
oman hengityksen rytmissä tehdyt liik-
keet parantavat keskittymiskykyä ja 
auttavat kehoa rentoutumaan ja mieltä 
tyyntymään. Joustava asu ja oma joo-
gamatto mukaan. 

8301232 Yin-jooga B
Hj. Nortamon peruskoulu,  
monitoimitila 
su 9.30–10.45  
15.1.–2.4.  
jooganopettaja Georgi Nikolov  
Kurssimaksu 26 €

Yinjoogalle on tyypillistä passiiviset 
asennot kevyellä, pehmeällä venytyk-
sellä, rauhallisuuteen ja tietoiseen läs-
näoloon perustuen. Jokaisessa asen-
nossa ollaan vähintään 3-5 minuuttia, 
mikä antaa aikaa myös mielen rauhoit-
tamiselle. Mukaan oma matto ja jous-
tava asu. 
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8301244 Dynaaminen  
hathajooga B
Hj. Nortamon peruskoulu,  
monitoimitila 
ke 17.00–18.15  
18.1.–12.4.  
jooganopettaja Georgi Nikolov  
Kurssimaksu 26 €

Monipuolinen joogaharjoitus, joka on 
perinteisesti ohjattua hathajoogaa 
hieman voimakkaampaa. Harjoitukset 
vahvistavat, lisäävät kestävyyttä ja 
notkeutta sekä edistävät aineenvaih-
duntaa. Sopii kaikille liikunnallisem-
masta joogasta kiinnostuneille. Jäyk-
kyys ei ole este vaan haaste. Tarvitset 
joustavan asun ja ohuen joogamaton.

8301248 Dynaaminen  
hathajooga D
Uimahalli, jumppasali 
pe 17.00–18.15  
13.1.–31.3.  
jooganopettaja Georgi Nikolov  
Kurssimaksu 26 €

Sisältö sama kuin edellä.

8301250 Astangajooga alkeet
Kaivopuiston päiväkoti 
la-su 12.00–14.30 
14.–15.1.  
joogaohjaaja Rita Saarinen  
Kurssimaksu 15 €

Tutustumme kurssilla astangajoo-
gassa käytettäviin Ujjayi-hengityk-
seen ja lihaslukkoihin, sekä alkeistason  
asentosarjaan. Kurssi soveltuu niin 
vasta-alkajille, kuin jo aiemmin joogan-
neille jotka haluavat kerrata astanga-
joogan perusteita ja syventää omaa 

osaamistaan. Kurssi antaa valmiuden 
jatkaa harjoittelua tiistain ohjatuilla As-
tangajoogan jatko -tunneilla. Mukaan 
tarvitset joogamaton ja joustavan ke-
vyen vaatetuksen, sekä lämmintä vaa-
tetta loppurentoutukseen.

8301252 Astangajoogan  
alkeet B
Hj. Nortamon peruskoulu,  
monitoimitila 
ma 17.00–18.30  
16.1.–4.4.  
jooganopettaja Georgi Nikolov  
Kurssimaksu 28 €

Perehdytään astangajoogaharjoi-
tuksen ensimmäiseen asentosarjaan. 
Kehoa vahvistavat ja notkistavat har-
joitukset tehdään oman ujjayi-hengi-
tyksen rytmissä. Mukaan oma matto ja 
joustava asu. 

8301259 Astangajoogan jatko
Kaivopuiston päiväkoti 
ti 17.10–18.25  
17.1.–11.4.  
joogaohjaaja Rita Saarinen  
Kurssimaksu 26 €

Soveltuu syksyn astangajoogan alkeis-
jatkokurssin käyneille ja kaikille, joilla 
on vähintään astangajoogan alkeis-
kurssi käytynä. Käymme harjoitusta 
läpi rauhallisessa tahdissa, ja etsimme 
jokaisen keholle sopivan version kus-
takin asanasta. Etenemme harjoituk-
sessa istumasarjaa aina Navasanaan 
asti. Opetus Sri K. Pattabhi Joisin pe-
rinteen mukaan. Mukaan joogamatto, 
joustava kevyt vaatetus ja lämmintä 
vaatetta loppurentoutukseen. 
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ja tarkkaavaisuustekniikoita. Met-
sässä oleskelun tiedetään vähentävän 
stressiä, lievittävän masennusta ja eh-
käisevän allergioiden syntyä. Kokoon-
numme Kivikylän palvaamon alapark-
kipaikalle, Savulaaksontie 121, 27230 
Lappi. Säänmukainen, mukava ja jous-
tava pukeutuminen. Tervetuloa mu-
kaan joogaamaan metsässä! 

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

8301202 Tuolijooga A
Ankkuri 
ti 10.30–12.00 
10.1.–4.4.

8301216 Hathajooga,  
alkeisjatko B
Ankkuri 
ke 9.00–10.30 
11.1.–5.4.

8301218 Hathajooga,  
alkeisjatko C
Ankkuri 
ke 10.45–12.15 
11.1.–5.4.

8301264 Astangajoogan  
jatkoryhmä B
Hj. Nortamon peruskoulu,  
monitoimitila 
su 10.50–12.35  
15.1.–16.4.  
jooganopettaja Georgi Nikolov  
Kurssimaksu 28 €

Astangajoogaa Sri K. Pattabhi Joisin 
perinteen mukaan. Perehdytään en-
simmäiseen asentosarjaan. Kehoa vah-
vistavat ja notkistavat harjoitukset 
tehdään oman ujjayi-hengityksen ryt-
missä. Harjoitus päättyy rentoutuk-
seen. Sopii aloittelijoille ja jatkajille. Mu-
kaan oma joogamatto ja joustava asu.

8301208 Joogaa metsässä
ti 18.00–19.00  
16.–30.5.  
SJL jooganopettajaopiskelija  
Hanna Verno  
Kurssimaksu 15 €

Lyhytkurssi on suunnattu kaikille joo-
gasta kiinnostuneille taitotasosta riip-
pumatta. Luvassa on leppoisaa oleilua 
metsässä ja raikkaan ilman hengittä-
mistä keskellä arjen melskeitä. Käy-
tämme joogasta tuttuja elementtejä; 
asentoharjoituksia sekä hengitys- 
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ESITTÄVÄ TANSSI
1105005 Maanantain  
tanssituokio
Uimahalli, jumppasali 
ma 13.30–14.30  
9.1.–3.4.  
B.A. Beverley Griffiths  
Kurssimaksu 25 €

Virkistävä tanssituokio, missä harjoi-
tellaan eri itämaisen tanssin liikeitä ja 
lyhyitä, helppoja kuvioita - kauniin mu-
siikin kera. Sopii kaikenikäisille ja -ko-
koisille naisille kunnosta riippumatta. 
Opetus suomeksi ja/tai englanniksi. Ota 
mukaan juotavaa, mukava asu ja jump-
patossut, sekä iloinen ja avoin mieli.  
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 bring with you 
a bottle of water, and happy thoughts!

1105009 Itämainen  
tanssituokio
Kaivopuiston päiväkoti 
ti 18.30–19.30  
10.1.–4.4.  
B.A. Beverley Griffiths  
Kurssimaksu 25 €

Kurssilla opit erilaisia itämaisen liik-
keitä ja pienimuotoisia koreogra-
fioita (ei hyppyjä). Opetus suomeksi 

ja/tai englanniksi. Mukaan rento, 
mukava asu, jumppatossut, juo-
tavaa ja sopivan pituinen huivi lan-
tiolle. Nautitaan yhdessä tanssiniloa!  
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. Bring something to drink, 
too! Teaching in Finnish/English. 

SHUFFLE DANCE
Uimahalli, jumppasali 
toimintaterapeutti, ohjaaja  
Anne-Mari Ignatius

Tule mukaan opettelemaan somen 
kautta ilmiöksi noussutta Shuffle Dance 
-tanssityyliä. Jokaisella kerralla otetaan 
harjoitteluun uusi askellus ja tehdään 
lyhyt askelsarja. Tuntiin kuuluu myös al-
kulämmittely ja nopeat loppuvenytykset. 
Taatusti hikinen ja aivot haastava tunti. 
Sisältää hyppyjä. Jalkaan sisätiloihin 
soveltuvat tasapohjaiset lenkkarit/ten-
narit/streetkengät.

8301013 Shuffle Dance
uudet alkeet lyhytkurssi
ti 18.00–19.00  
10.–31.1.  
Kurssimaksu 15 €

Shufflea aloittelijoille. Opetellaan muu-
tama shufflen perusaskel ja lyhyet askel-
sarjat. Et tarvitse aiempaa tanssitaustaa.
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8301015 Shuffle Dance  
jatkotaso lyhytkurssi
ti 19.00–20.00  
10.–31.1.  
Kurssimaksu 15 €

Shufflea heille, jotka osaavat jo ai-
nakin running manin, polly pocketin ja 
t-stepin. Syksyn -22 kurssin kertausta 
ja askelten hiontaa.

8301016 Shuffle Dance  
alkeet B
ti 18.00–19.00  
28.2.–2.5.  
Kurssimaksu 26 €

Shufflea vasta-alkajille. Sopii hyvin 
tammikuun Shuffle dance uudet alkeet
-lyhytkurssin jatkoksi ja myös ihan 
ensikertalaiselle. Kertaa syksyn -22 
Shuffle dance alkeet -kurssin kuvioita. 
Perusaskelia ja lyhyitä askelsarjoja.

8301017 Shuffle Dancen jatko
ti 19.00–20.00  
28.2.–2.5.  
Kurssimaksu 26 €

Shufflea heille, jotka ovat hiukan shuf-
flanneet ja osaavat perusaskeleet run-
ning manin, polly pocketin ja t-stepin. 
Sopii jatkoksi syksyn -22 Shuffle dance 
alkeiden tai tammikuun Shuffle dance 
jatkotaso lyhytkurssin jälkeen. 

LAVATANSSIT
Lavatanssikurssit pidetään Karin kou-
lun salissa. 
Opettajina Tanja Hakulinen ja Pasi 
Kailaanmäki.

8301311 Lavatanssin  
alkeisjatko
ti 18.15–19.30  
17.1.–14.3.  
Kurssimaksu 26 €

Lähtötasona lavatanssin alkeet. Ope-
tellaan bluesin perusaskeleet. Blues on 
tyylikäs tapa tanssia hitaita. Foksiin ja 
fuskuun opetellaan lisää kuvioita. Har-
joitellaan myös edellä mainittujen lajien 
ominaispiirteiden yhdistelyä eläväksi ja 
vaihtelevaksi tanssiksi ja perehdytään 
viemisen ja seuraamisen perusteisiin. 
Iloa tanssista.

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 paritans-
sikuvio. Lisäksi harjoitellaan oikean 
rytmin löytämistä ja opetellaan vie-
misen ja seuraamisen perusteita pari-
tanssin iloa unohtamatta. 
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8301315 Jiven alkeet
ti 19.30–20.45  
7.–14.3.  
Kurssimaksu 15 €

Tutustumme jiven alkeisiin. Jive on 
vauhdikas ja näyttävä tanssi, josta 
fusku on aikanaan kehittynyt. Opetel-
laan jiven perusaskelikko ja kokeillaan, 
miten fuskussa opittuja kuvioita voi-
daan käyttää jivessä.
 
8301317 Lavatanssien  
tiivistetyt alkeet
ti 18.15–20.45  
21.3.–11.4.  
Kurssimaksu 26 €

Haluatko ottaa nopeasti haltuun ylei-
simmät Suomessa tanssitut seura-
tanssit? Opetellaan valssin ja foksin 
alkeet sellaisina kuin niitä lavoilla 
ja muissa tilaisuuksissa tanssitaan. 
Mausteena kurssilla perinteinen suo-
malainen jenkka.
 
8301320 Häävalssikurssi
ti 18.15–20.45  
18.–25.4.  
Kurssimaksu 15 €

Oletko ensi kesänä menossa naimi-
siin? Oletko kaaso, bestman, anoppi 
tai appiukko ja haluat tanssia häävals-
sien aikana tyylikkäästi? Opetellaan 
valssin ja hitaan valssin perusteet ja 
muutama helpohko kuvio, joilla sel-
viät valsseista missä vain. Hääparit 
voivat ottaa mukaansa oman hää-
valssinsa musiikin ja yhdessä voidaan 
miettiä, miten tanssi ja musiikki saa-
daan yhdistettyä kokonaisuudeksi.  

 

HYVINVOINTI
3203120 Ohjattu rentoutus  
& mindfulness
Kaivopuiston päiväkoti 
ti 20.00–21.00  
10.1.–14.2.  
fysioterapeutti Laura Torvinen  
Kurssimaksu 21 € 

Onko sinulla vaikeuksia palautumisen 
kanssa? Koetko vaikeaksi sisällyttää hil-
jentymistä arkipäiviisi? Panosta palautu-
miseesi ja anna itsellesi ohjattu hengäh-
dyshetki arjen keskelle. Käymme läpi eri-
laisia rentoutustekniikoita, mm. hengitys-
rentoutus, progressiivinen lihasrentoutus, 
autogeeninen rentoutus sekä mielikuva-
rentoutus. Opit myös mindfulness-har-
joittelun alkeita, jotta opit käyttämään tie-
toista läsnäoloa myös arjen keskellä pa-
lautumiseen. Tunneilta voit saada apua 
mm. univaikeuksiin ja stressin säätelyyn 
sekä lisätä työssä ja arjessa jaksamistasi. 
Voit osallistua myös etänä. 

3203060 Pieni päätös päivässä 
- painonhallintakurssi B
Rauman Lyseon lukio   
ma 17.30–19.00  
16.1.–27.3.  
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja 
Kristiina Erkkilä  
Kurssimaksu 30 €

Sydän- ja Diabetesliiton kehittämän Pieni 
päätös päivässä -ohjelman mukana saat 
kattavan peruspaketin, jonka avulla opit 
tulemaan tietoisemmaksi omista ruo-
kailuun, liikuntaan ja terveyteen liitty-
vistä tottumuksista. Pieniä päätöksiä te-
kemällä pääset kohti terveempää ja ko-
konaisvaltaisempaa hyvinvointia. Kurs-
siin sisältyy punnitus kehonkoostumus-
vaa’alla alussa ja lopussa.
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3203095 Äänimaljarentoutus B
Ankkuri 
ti 9.00–10.00  
17.1.–11.4.  
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 har-
monisia ja hoitavia ja saavat sinut no-
peasti syvärentoutuneeseen tilaan. 
Äänet syntyvät, kun opettaja napauttaa 
kulhoja iskimillä. Kulhojen ääni lohduttaa 
ja virittää kehoa ja mieltä takaisin hyvin-
voinnin taajuudelle, kun stressi ja eri-
laiset tunteet ovat riepotelleet ne sieltä 
pois. Tässä tilassa sinun on helppo me-
ditoida tai ottaa vastaan intuitiivisia vies-
tejä, ja luovuutesi voi lähteä liikkeelle. 
Tunnin aluksi joogalämmittely, sitten ren-
toutus. Mukaan rennot vaatteet, jooga-
matto, ohut peitto ja tyyny. 
 
3203004 Juttu-tupa 2
Pyynpään opisto  
ke 10.00–12.30  
18.1.–12.4.  
sosionomi (AMK) Elise Erämaa  
Kurssimaksu 10 €

Aivoliitossa on kehitetty kurssi, jonka 
tavoitteena on tarjota afaattisille hen-
kilöille mahdollisuus opiskella uusia 
kommunikointikeinoja ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä oppia uusia asioita eri 
teemojen kautta turvallisessa ympä-
ristössä. Kommunikointikeinoja har-
joitetaan keskustelun avulla ja teemat 
vaihtuvat kuukausittain. Vuorovaiku-

tustaitoja harjoitellaan myös pelien, 
taiteen sekä musiikin avulla. Kurssille 
voi osallistua tulkin kanssa, jos kurssi-
lainen niin haluaa. Läheiset ja avustajat 
voivat saattaa kurssilaiset paikalle ja 
olla lähettyvillä avustamassa tarpeen 
mukaan. Voit ilmoittautua myös suo-
raan ohjaajalle kurssin alussa. Lisätie-
toja ohjaajalta puh. 050 331 0693. Ope-
tushallituksen tukema, kurssimaksu 
alennettu.

3203008 Muistikoulu B 
Vanha opisto  
to 10.00–11.30  
19.1.–13.4.  
sairaanhoitaja Elina Koivisto  
Kurssimaksu 10 €

Tarkoitettu muistitoimintojen vahvista-
misesta ja aivojen huoltamisesta kiin-
nostuneille ikääntyville. Harjoitetaan 
aivoja rennossa ilmapiirissä erilaisten 
tehtävien avulla, ja perehdytään aivo-
terveellisiin arjen valintoihin. Opetus-
hallituksen tukema, kurssimaksu alen-
nettu.
 
3203012 Muisti on pääasia
Vanha opisto  
la 4.2. klo 10.00–12.00  
sairaanhoitaja Elina Koivisto  
Kurssimaksu 7 €

Miten muisti oikein toimii? Ja miksei 
se aina toimikaan? Mistä osa-alueista 
muisti koostuu? Muistia voi parantaa 
ja kehittää: Tule kuulemaan mitä on 
aivoergonomia. Saat aivoterveyttä 
tukevaa tietoa, sekä vinkkejä tekijöistä, 
jotka edistävät aivojen hermoverkon 
toimintaa.
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3203066 Intialaisen  
päähieronnan jatkokurssi 
Vanha opisto  
su 10.00–14.45 
5.2.  
su 10.00–13.15 
12.2. 
fysioterapeutti YAMK Sini Koivunen  
Kurssimaksu 21 € 

Intialaisen päähieronnan jatkokurssilla 
opit tekemään pidemmän 50 minuutin 
päähieronnan. Kurssille osallistuminen 
edellyttää, että olet käynyt 30 minuutin 
kurssin (Intialainen päähieronta) ja 
osaat siinä tehtävät otteet. 30 minuutin 
hoito on pohjana pidemmälle hoidolle, 
ja siihen lisätään otteita kaikkiin eri 
osioihin. Ensimmäisenä kurssipäivänä 
opettelet otteet näytehoidon kautta, 
jonka jälkeen harjoittelet parin kanssa 
opettajan ohjauksessa. Intialaista pää-
hierontaa opit vain tekemällä, joten toi-
vomuksena on, että olet valmis harjoit-
telemaan ensimmäisenä kurssipäivänä 
oppimiasi otteita viikon aikana. Toisena 
sunnuntaina käymme yhdessä läpi ot-
teita ja mahdollisia kysymyksiä ennen 
kuin pareittain tehdään keskeytyksettä 
hoidot. Ota mukaan pieni tyyny, fleece-
peitto tai vastaava sekä omat eväät. 

3203080 Hyvän olon päivä
Vanha opisto  
la 10.00–14.30  
11.2.  
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja 
Kristiina Erkkilä  
Kurssimaksu 15 €

Pysähdy ja hellitä hetkeksi: Saat mah-
dollisuuden irtautua arjen pyörityk-
sestä ja keskittyä itseesi. Päivä koostuu 
mm. pienistä liikunta- ja rentoutumis-
tuokioista. Käsittelemme myös mielen 
ja kehon hyvinvoinnin merkitystä oman 
elämänlaadun parantamiseksi. Saat 
kurssilta mukaasi materiaalipaketin. 
Jos haluat, pääset punnitukseen ke-
honkoostumusvaa’alla. Ota mukaasi 
muistiinpanovälineet, mukava asu ja 
jumppa-alusta sekä omat eväät. 
 
3203112 Elämänkartta  
omista valokuvista
Vanha opisto  
su 10.00–13.15  
12.–26.3.  
YTM Annariina Kiponoja  
Kurssimaksu 26 €

Palaat kuvia katsomalla ja tärkeitä 
kuvia muille näyttämällä mennei-
syyden merkityksellisiin hetkiin. Muo-
dostat henkilökohtaisista kuvista vi-
suaalisen elämäkerran juuri niistä 
asioista, joita itse koet tärkeäksi muis-
tella. Ytimessä on myös ajatus siitä, että 
toisten ihmisten kuvissa voit nähdä it-
sellesi merkityksellisiä asioita, ja täl-
löin kuvien kautta muistaminen voi olla 
jonkin uuden luomista. Aiempaa osaa-
mista elämänkartta- tai valokuvatyös-
kentelystä ei vaadita.
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3203085 Hyvän olon päivä  
pariskunnille
Vanha opisto  
la 10.00–14.30 
25.3.   
sairaanhoitaja, painonhallintaohjaaja 
Kristiina Erkkilä  
Kurssimaksu 15 €/osallistuja

Pysähdy ja hellitä hetkeksi: Saat mah-
dollisuuden irtautua arjen pyörityk-
sestä ja keskittyä itseesi ja puolisoosi. 
Saat mahdollisuuden oppia toisesta 
enemmän keskustelemalla ja kuuntele-
malla. Näin voitte parantaa keskinäistä 
luottamusta ja syventää parisuhdetta. 
Päivä koostuu mm. pienistä liikunta- ja 
rentoutumistuokioista. Käsittelemme 
myös mielen ja kehon hyvinvoinnin 
merkitystä oman elämänlaadun paran-
tamiseksi. Saat kurssilta mukaasi ma-
teriaalipaketin. Jos haluat, pääset pun-
nitukseen kehonkoostumusvaa’alla. 
Ota mukaasi muistiinpanovälineet, mu-
kava asu ja jumppa-alusta sekä omat 
eväät. 

3203125 Erityisherkkyydestä 
iloa ja voimaa
Vanha opisto  
la 10.00–15.00 
15.4.  
YTT Hannu Sirkkilä  
Kurssimaksu 15 €

Tunnistamme aluksi aistiympäristöön, 
ihmissuhteisiin, työhön ja vapaa-ai-
kaan liittyviä haasteita sekä jaamme 
omia erityisherkkyyskokemuksiamme. 
Pohdimme, miten voit ehkäistä liial-
lista kuormittumista ja mitä on sinulle 
hyvää palautumista. Teemme näky-
väksi kunkin omia voimaantumisen 
muotoja ja ilon aiheita. Laadit oman hy-
vinvoinnin edistämisen suunnitelman. 

3203115 Kohti petäjää! 
Retkikohde  
ke 17.00–18.00  
19.4.–3.5.  
TtM Satu Lamminpää  
Kurssimaksu 15 €

Happea ja hyvinvointia ulkoliikunnasta 
Rauman ympäristössä. Keväinen lii-
kuntahetki keskellä metsää, lähellä 
merta ja korkealla kalliolla. Perus-
kunnon lisäksi tarvitset hyvät jalkineet. 
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RUOKAKURSSIT
Suurin osa ruokakursseista pidetään 
Hj. Nortamon peruskoulun väis-
tötiloissa, Nanun ruokalan vieres- 
sä. Sisäänkäynti ruokalan puoleises- 
ta päädystä. Raaka-ainemaksu sisäl- 
tyy kurssimaksuun.
Ota mukaan sisäkengät, esiliina ja 
rasia mahdollisille kotiin vietäville 
maistiaisille.
 
8102004 Taloudellinen  
ruuanlaitto
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma 18.00–19.30  
6.2 ja 13.2.  
keruutuoteneuvoja Anna Nikkari 
Kurssimaksu 18 € 

Kuinka laittaa ruokaa edullisesti ja 
huomioiden korkea energian hinta? 
Kurssilla opit hyödyntämään raaka-ai-
neista huolellisesti, jotta hävikiltä väl-
tytään. Saat myös vinkkejä, mitä voit 
hyödyntää ns. hävikkiä. Kokkaillaan 
yhdessä ja löydetään keinoja, kuinka 
olla taloudellinen kotikokki. Opit myös 
kuinka lähiluonnosta saatavilla tuot-
teilla voi saada säästöä keittiössä.
 
8102005 Hapattaminen eli  
fermentointi
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ti 18.00–19.30  
2.5. ja 9.5.  
keruutuoteneuvoja Anna Nikkari  
Kurssimaksu 18 €

Hapattaminen eli fermentointi on van- 
ha säilöntätapa, joka on aina ajankoh-
tainen ja sekä terveellinen tapa säilöä. 
Opit kurssilla hapattamisen perusteet: 

kuinka hapattaa ja mitä kaikkea voi-
kaan hapattaa esim. kaali, kurkku ja 
luonnonantimet. Kurssilla käydään läpi 
myös fermentoitujen juomien kuten 
kombuchan ja hapanmahlan valmistus. 
Kurssilla valmistetaan hapatteita, joita 
voit viedä kotiin.
 
8102013 Hapanjuurileipää
vehnäjuurella, perusteet
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la 9.00–14.30 
11.2. 
su 9.00–13.00 
12.2.   
kotitalousopettaja Sarita Martikainen  
Kurssimaksu 32 € 

Kurssilla opitaan hapanjuurileivonnan 
perusteet – juuren valmistaminen ja 
ylläpitäminen sekä taikinan teko ja 
leipien erilaiset muotoilutavat. Saa-
daan vinkkejä leivän paistamiseen ko-
tiuunissa. Rauhassa kohonnut juuri-
leipä palkitsee leipojansa uunista tu-
levalla tuoksulla, rapealla kuorella, 
kauniilla ulkonäöllä sekä pehmeällä 
ja aromikkaan makuisella sisuksella. 
Ensimmäisenä päivänä opiskellaan 
ja leivotaan erilaisia hapanjuurileipiä, 
joista osa paistetaan seuraavana päi-
vänä yhteiseen kahvipöytään nautitta-
vaksi. Jokainen kurssilainen saa myös 
leivän kotiin paistettavaksi. Tämän li-
säksi kurssilta saa elävän vehnähapan-
juuren ja ohjepaketin hapanjuurileivon-
taan. Raaka-ainekustannukset sisäl-
tyvät kurssinmaksuun. 
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8102035 Vihannesten ja  
hedelmien leikkaaminen  
eläinten muotoon
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la 9.00–13.00 
4.3.  
B.A. Yoana Nikolova  
Kurssimaksu 32 €

Haluatko tehdä hedelmien ja vihan-
nesten syömisestä miellyttävää ja 
hauskaa toimintaa erityisesti lapsille? 
Leikkaamme hedelmät ja vihannekset 
eläinten muotoisiksi terävällä veitsellä 
ja mielikuvituksella. Ota mukaan sarja 
teräviä veitsiä ja tietysti paljon intoa! 

8102020 Kahvikurssi  
COFFEE 101, B
Capri Coffee 
la 14.00–16.00 
28.1.  
B.A. Nicholas Capri  
Kurssimaksu 15 €

A short course for beginners to help 
enhance basic understanding of coffee. 
Focus will be on home preparation 
methods. Learn more about processes, 
flavor profiles, and more coffee essen-
tials. Will include tastings. Opetus  on 
englanniksi.
 

8102015 Gluteeniton  
hapanjuurileipä 
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
la 9.00–14.30  
21.1. 
kotitalousopettaja Sarita Martikainen  
Kurssimaksu 26 €

Kurssilla tutustutaan gluteenittoman 
hapanjuurileivonnan perusteisiin ja lei-
votaan gluteenitonta hapanjuurileipää 
riisijauhoista valmistetulla hapanjuu-
rella. Kurssilla maistellaan uunituo-
retta leipää. Gluteeniton leivonta koe-
taan monesti haastavaksi ja lopputulos 
ei aina miellytä, varsinkin jos verrok-
kina on vehnästä tehty tuote. Kurs-
silla leivottava gluteeniton maalais-
leivän tyyppinen juurileipä palkitsee 
leipojansa uunista tulevalla tuoksulla, 
rapealla kuorella, kauniilla ulkonäöllä 
sekä pehmeällä ja todella maukkaalla 
sisuksella. Tätä leipää kelpaa tarjota 
kaikille! On myös mahtaa, että tämän 
leipominen ei vie yhtä kauan aikaa, 
kun vehnäjauhoilla valmistettavan juu-
rileivän. Kurssilta saat mukaan läm-
pimän leivän, riisijuurta ja vinkkejä juu-
rella leipomiseen. 
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8102021 Kahvikurssi  
COFFEE 101, C
Capri Coffee 
la 14.00–16.00 
11.3.   
B.A. Nicholas Capri  
Kurssimaksu 15 €

Sisältö sama kuin edellä. Opetus eng-
lanniksi.

8102026 Hyvinvointia ruuasta
Kuovin nuorisotalo 
ti 9.30–11.45  
31.1.–7.3.  
LitM Emmi Lainio  
Kurssimaksu 38 € 

Miten lisätä kasviksia ruokavalioon, 
mistä saada hyviä rasvoja tai miten 
valmistaa kasvisruokaa? Haluaisitko 
syödä terveellisemmin, mutta ideat tai 
innostus käytännön toteutukseen ovat 
hukassa? Kurssilla saat tietoa ja vink-
kejä terveelliseen arkiruokaan. Jokai-
sella kerralla kokataan yhdessä mais-
tuvaa ruokaa pienellä budjetilla. Kurs-
silla huomioidaan myös erityisruokava-
liot, ilmoita niistä toimistoon ilmoittau-
tumisen yhteydessä. Ota mukaan sisä-
kengät ja esiliina. 

8102027 Kokkikurssi  
7-9-vuotiaille
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma-pe 10.00–13.00 
5.–9.6.  
LitM Emmi Lainio  
Kurssimaksu 45 €

Ruoanvalmistuksen peruskurssi 7-9- 
vuotiaille. Jokaisella opetuskerralla 
valmistamme terveellisen pienen ate-
rian, joten keittiössä työskentelyn pe-
rustaidot tulevat tutuiksi. Kurssimaksu 
sisältää raaka-aineet. Kurssilla huomi-
oidaan myös erityisruokavaliot, ilmoita 
niistä toimistoon ilmoittautumisen yh-
teydessä. 

8102023 Leivontakurssi 
10–12-vuotiaille
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma-pe 10.00–13.00 
12.–16.6.  
LitM Emmi Lainio  
Kurssimaksu 45 €

Tule tutustutaan leivonnan maailmaan 
helppojen reseptien avulla. Leivomme 
niin suolaista kuin makeaa esimer-
kiksi pullaa, keksejä, piirakoita, säm-
pylöitä ja pasteijoita. Kurssilla opit lei-
vonnan perustekniikat ja erilaisten tai-
kinoiden valmistamisen. Kurssi sopii 
10–12 -vuotiaille leivonnasta kiinnos-
tuneille ja kurssilaisten toiveet otetaan 
huomioon. Maksu sisältää raaka-ai-
neet. Kurssilla huomioidaan myös eri-
tyisruokavaliot, ilmoita niistä toimis-
toon ilmoittautumisen yhteydessä. 
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VIINIKURSSIT
Viinikurssit ovat Vanhalla opistolla. 
Opettajana Jari Ukkonen 
Kurssimaksu 15 € 

Maksetaan ilmoittautumisen yhtey-
dessä tai se laskutetaan. Maistelu-
maksu on erikseen, ja se maksetaan 
suoraan opettajalle käteisellä. Maiste-
lumaksu 22 €/kurssi.

8102110 Alsace!
ke 18.00–19.30 
1.2.   
Kurssimaksu 15 €

Ranskan kuulu valkoviinialue, ja oikein 
huutomerkin kera! Alsace lienee Stras-
bourgin ja perinteisen keittiönsä lisäksi 
meille suomalaisille tutuin Rieslingistä, 
mikä taso huomioon ottaen ei liene yl-
lätys. Tällä kurssilla luomme katseen 
hivenen sivuun niistä kaikkein tunne-
tuimmista tuotteista. Lisäksi maiste-
lussa punaviinejä, jotka hitaasti mutta 
varmasti ovat nostaneet viljelyalaa, 
laatua ja suosiotaan. 

8102112 Yllätysviinikurssi 1
ke 18.00–19.30 
1.3.  
Kurssimaksu 15 €

Opetusta kolhinut pandemia rikkoi 
myös viinikurssien dynamiikan. Kurs-
silla tarjotaan kaikkea sitä, mikä jäi 
maistamatta. Eli mahdollisesti valko-, 
rose-, tai punaviiinejä, ehkä kuohuvaa. 
Tule kurssille ja ylläty - tarjolla voi olla 
mitä vaan mistä vaan (laadustahan 
emme luonnollisesti tingi). 

8102114 Yllätysviinikurssi 2
ke 18.00–19.30 
5.4.   
Kurssimaksu 15 €

Sisältö sama kuin edellä

LUONTO JA RETKEILY
4102015 Lintukurssi
Rauman Lyseon lukio   
ma 18.00–19.30  
16.1.–13.2., 6.3. ja 20.3. 
luontokartoittaja Ari Ahlfors  
Kurssimaksu 39 €

Opetellaan tunnistamaan Satakunnan 
pesimälinnustoa sekä yleisimpiä lä-
pimuuttajia. Lajituntemuksen li -
säksi tutustutaan myös elinympä-
ristöihin, muuttoon, levinneisyyteen 
yms. Kurssi on tarkoitettu aloittele-
ville harrastajille. Myös alle 15-vuoti-
aille. Kurssiin sisältyy neljä maasto-
retkeä. Retkipäivät sovitaan kurssilla.  

4102030 Meidän metsähetki
Retkikohde  
ti 9.45–11.15  
18.4.–30.5.  
varhaiskasvatuksen opettaja  
Riina Kallio  
Kurssimaksu 26 €

Tule yhdessä 1–5-vuotiaiden lasten 
kanssa nauttimaan metsän pienistä 
ihmeistä ja sen virkistävästä vaiku-
tuksesta! Metsähetki tarjoaa vahvis-
tusta lasten luontosuhteelle ja luon-
nossa temmeltäessä myös muut ryh-
mäläiset tulevat tutuiksi. Puuhai-
lemme monipuolisesti ikätason mu-
kaisesti ja tietysti nautimme joka 
kerta myös eväshetkestä. Toimimme 
aina samassa metsäpaikassa, ko-
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koontuminen parkkipaikalla Metsä-
tähdentien ja Pyynpäänkadun riste-
yksessä. Aikuinen ilmoittautuu, las- 
ten tiedot kysytään myöhemmin. 
Lisätietoja 
luonnonlapsiariina@gmail.com tai 
puh. 040 723 1308.

4102035 Vauvojen luontokylpy
Retkikohde  
ti 14.00–15.30  
16.5.–6.6.  
varhaiskasvatuksen opettaja  
Riina Kallio  
Kurssimaksu 21 €

Pääset vauvasi (4kk-18kk) kanssa 
nauttimaan luonnon hyvinvointivaiku-
tuksista, ja vauvasi saa turvallisen en-
sikosketuksen luontoon. Tutustumme 
yhdessä luonnon elementteihin ja toi-
siimme leikkien, laulujen ja aistien 
avulla, vauvojen tahdissa. Hyödyn-
nämme Vauvojen luontokylpy -mene-
telmää.Kokoontuminen Sepän talon 
puutarhassa. Luontohetken aikana 
vauvan hoitotoimia voi tehdä joko ul-
kona pääkirjastossa. Voit ottaa mukaan 
rattaat tai kantovälineen. 
Lisätietoja voi kysellä ohjaajalta 
luonnonlapsiariina@gmail.com tai 
puh. 040 723 1308 

7198020 Kerätään syötäviä 
luonnonkasveja
Retkikohde  
ti 23.5. 17.30–20.00 
23.5.   
keruutuoteneuvoja Anna Nikkari  
Kurssimaksu 7 €

Opit perusasioita kasvien keräämisestä 
ja tunnistuksesta. Otetaan selvää ylei-
sistä villiyrteistä ja muista syötävistä 
luonnonkasveista sekä niiden käytöstä. 

Tietysti myös maistellaan yrttejä! Sopii 
kaikille villiyrteistä kiinnostuneille. 
Tieto Raumalla olevasta retkikohteesta 
lähetetään ilmoittautuneille. 

MAATALOUS
4102040 Perusta pienkanala 
Rauman Lyseon lukio   
ti 18.00–19.30  
28.2.–28.3.  
kanalanhoitaja Ilona Hankonen  
Kurssimaksu 21 €

Opit perusasiat oman pienkanalan pe-
rustamisesta ja hoidosta: Mitä kanojen 
hankkiminen edellyttää? Millaiseen ti-
laan ympärivuotisen kanalan voi pe-
rustaa? Miten eri kanarodut eroavat 
toisistaan? Miten pienkanala sisuste-
taan? Miten kanoja ruokitaan ja mitä 
kuuluu kanojen päivittäiseen hoitoon? 
Käymme lyhyesti läpi myös kanojen 
terveydenhoitoa, sairauksia ja poikas-
tuotantoa.

 
VENEILY
5102008 Saaristolaivurikurssi
Rauman Lyseon lukio   
ti 18.00–20.00  
10.1.–21.3.  
merikapteeni Hannu Soinila  
Kurssimaksu 36 €

Käydään läpi navigoinnin perusteita ja 
vesiliikennesäädöksiä. Merenkulun pe-
rustietojen kuten kulkusääntöjen, me-
rimerkkien, kompassin ym. laitteiden 
hallitseminen tuo varmuutta pienve-
neilijän toimintaan vesillä, ja kurssi 
antaa hyvän teoriapohjan käytännön 
veneilyyn. Opetusmateriaalin (Venei-
lijän merenkulkuoppi I, Saaristona-
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vigointi 15.painos, Carta Marina, lois-
toluettelo, astelevy, harppi) hinta-arvio 
yhteensä maks. 90 € voi hankkia itse 
kirjakaupasta, Suomen Navigointilii-
tosta tai kurssilla yhteistilauksena.

ILMAILU
5103002 Drone -tietopaketti 
harrastelijoille ja  
ammattilaisille
Rauman Lyseon lukio   
ma 18.00–19.30  
13.–20.3.  
Jari Klaus  
Kurssimaksu 15 €

Onko sinulla drone tai oletko hank-
kimassa dronen? Droneja koskevat 
säädökset ovat uudistuneet ja lähes 
kaikkien drone -käyttäjien velvollisuus 
on rekisteröityä dronetoimijarekiste-
riin. Kurssilla käydään läpi dronen len-
nättämisen teoriaa ja lainsäädäntöä. 

Kurssin jälkeen osaat turvallisen len-
totoiminnan perusteet ja miehittämä-
töntä ilmailua koskevan lainsäädännön 
perusperiaatteet. Kurssilla opitut vaa-
timukset kauko-ohjaajalle soveltuvat 
niin harrastus- kuin ammattitoimin-
taan. Voit myös suorittaa A2-valvotun 
lisäteoriakokeen, joka antaa luvan 
lennättää enintään 4kg painavaa C2-
luokan dronea tiheästi asutuilla alu-
eilla turvallisella etäisyydellä ihmi-
sistä. Teoriakoe järjestetään 27.3. klo 
18-19. Osallistuminen teoriakokeeseen 
on vapaaehtoista, koemaksu 50 €. Ko-
keessa tarvitset oman kannettavan tie-
tokoneen, jolla pääsee wifi-verkkoon. 
Tarkempaa tietoa teoriakokeesta saat 
kurssilla tai voit ottaa yhteyttä opet-
tajaan jari@lansisuomenilmakuvaus.fi  
Teoriakokeen materiaali löytyy
Traficomin nettisuvuilta. 
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ILMAISUTAITO
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TEATTERI JA
ILMAISUTAITO

TEATTERI 
1102111 Teatteria  
eskari-ikäisille
Kellariteatteri  
ke 17.00–18.00  
18.1.–5.4.  
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  
Jenni Helenius  
Kurssimaksu 26 €

5–6-vuotiaat lapset pääsevät sukel-
tamaan teatterin ja näyttelemisen sa-
loihin leikin ja improvisaation kautta. 
Leikki on näyttelemisen alkulähde ja 
se onnistuu lapsilta jo luonnostaan. 
Näytteleminen ja improvisaatio sti-
muloivat lapsen luovuutta ja edistävät 
ajattelua. Teatterileikkien kautta lapsi 
voi oppia myös jotakin itsestään. Ryh-
mässä otetaan kaverit huomioon ja pi-
detään hauskaa. 

1102117 Teatterileikkejä  
yhdessä A
Kellariteatteri  
la 4.2. klo 10.00–12.00  
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  
Jenni Helenius  
Kurssimaksu 14 €

Tällä hauskalla intensiivikurssilla 
7–10-vuotiaat lapset pääsevät yhdessä 
oman aikuisensa kanssa sukeltamaan 
teatterileikkien ja improvisaation maa-
ilmaan. Harjoituksia ja leikkejä tehdään 
sekä lapsi-aikuinen-pareissa, että koko 
ryhmän kanssa. Lapsen oma aikuinen 
voi olla vanhempi, kummi, mummi tai 
aikuinen kaveri. Ei vaadita aiempaa 
kokemusta teatterileikeistä. Vietetään 
yhdessä mukava aamupäivä, josta 
jää kotiinviemiseksi iloinen mieli yh-
dessä koetusta kurssista, jossa var-

masti nauru raikaa. Aikuinen ilmoit-
tautuu, lapsen tiedot kysytään myö-
hemmin. Yhden aikuisen mukana yksi 
lapsi. Kurssimaksu 7 €/henkilö eli 14 €.
 
1102118 Teatterileikkejä  
yhdessä B
Kellariteatteri  
la 11.2. klo 10.00–12.00  
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  
Jenni Helenius  
Kurssimaksu 14 €

Sisältö sama kuin edellä. Aikuinen il-
moittautuu, lapsen tiedot kysytään 
myöhemmin. Yhden aikuisen mukana 
yksi lapsi. Kurssimaksu 7 €/henkilö 
eli 14 €.

1102135 Teatteria kesällä
Kellariteatteri  
ma, ti, ke 17.00–19.30 
29.5.–12.8.  
teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)  
Aleksi Kumpula  
Kurssimaksu 64 €

Tule mukaan tekemään teatteria ke-
sällä! Valitaan yhdessä hauska näy-
telmä, joka harjoitellaan kesä- ja hei-
näkuun aikana ja esitetään elo-
kuussa. Kesäteatteri on ikimuis-
toinen kokemus! Tule nauttimaan ke-
sästä, auringosta, mahtavasta ryh-
mähengestä ja teatterin riemusta! Jo-
kainen on lämpimästi tervetullut mu-
kaan iästä ja kokemuksesta riippu-
matta. Ainoa mitä tarvitset mukaan, 
on kiinnostus teatteriin! Nähdään teat-
terin merkeissä. Tarkemmat kokoon-
tumiskerrat kotisivulta tai toimistosta. 

Katso myös Musikaalilaulun ja Kesytä 
jännitys -kurssit sivu 26.
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun. 

1102112 Lasten improryhmä
Kellariteatteri  
su 17.00–18.30  
15.1.–16.4. 

1102116 Nuorisoteatteri 
Kellariteatteri  
ma 19.00–21.00  
9.1.–15.5.

1102132 Varttuneiden  
ohjelmapiiri
Kellariteatteri  
ke 11.00–12.30  
11.1.–5.4. 
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KUVATAIDE JA  
KERAMIIKKA
1103169 Valojuttu
Pyynpään opisto  
la 4.2. klo 10.00–14.00

1103112 Eläinveistoksia -  
lapsi ja aikuinen yhdessä
Ankkuri 
la-su 10.30–13.45  
4.–5.2. ja 11.–12.2.

1103170 Frozen: Huurteinen 
seikkailu Elsan ja Annan  
kanssa
Pyynpään opisto  
la 10.00–14.00 
11.3.

1103171 Avaruusseikkailu
Pyynpään opisto  
la 10.00–14.00 
18.3.

1103175 Yö kaatopaikalla 
-otuspaja
Pyynpään opisto  
la 10.00–14.00 
1.4.

1103180 Kesäisiä  
akvarellimaalauksia
Vanha opisto  
ma-pe 13.00–14.30  
5.–9.6.

TEATTERI
1102111 Teatteria  
eskari-ikäisille
Kellariteatteri  
ke 17.00–18.00  
18.1.–5.4.

1102118 Teatterileikkejä  
yhdessä A 
Kellariteatteri  
la 10.00–12.00  
4.2.

1102118 Teatterileikkejä  
yhdessä B 
Kellariteatteri  
la 10.00–12.00 
11.2.

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1102116 Nuorisoteatteri
Kellariteatteri  
ma 19.00–21.00  
9.1.–15.5. 

1102112 Lasten improryhmä
Kellariteatteri  
su 17.00–18.30  
15.1.–16.4.

MUSIIKKI
1101521 Nuorten bändikurssi, 
kevät
Raumanmeren koulu 
ti 16.00–17.30  
17.1.–11.4.
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1104876 Keväistä keramiikkaa
Pyynpään opisto  
la-su 25.–26.3. klo 11.00–15.00.  
la 1.4. klo 11.00–14.00

Kurssille voivat osallistua myös yli 
6-vuotiaat lapset yhdessä aikuisen 
kanssa.

1104877 Kesäkeramiikkaa  
lapsille Lapissa
Lapin kunnantalo 
ma-pe 10.00–14.30  
5.–9.6.

1104878 Kesäkeramiikkaa  
lapsille Pyynpäässä 
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–14.30  
12.–16.6.

Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1103162 Pikkuateljee -  
kuvataiteen tekniikat lapsille
Pyynpään opisto  
pe 14.45–17.00  
13.1.–31.3.

KÄSITYÖKURSSIT
1104300 Käsillä  
kesäkurssi lapsille
Pyynpään opisto  
ke-pe 10.00–14.00  
7.–9.6.

1103185 Valmennuskurssi  
Tylypahkasta haaveileville  
jästilapsille A
Tarvonsaaren koulu  
ma-to 10.00–15.00  
5.–8.6.

1103186 Valmennuskurssi  
Tylypahkasta haaveileville  
jästilapsille B
Tarvonsaaren koulu 
ma-to 10.00–15.00  
12.–15.6.

1103187 Jatkokurssi  
Tylypahkaan
Tarvonsaaren koulu 
ma-ke 10.00–15.00  
19.–21.6.

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

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

1104874 Perhekeramiikka
Pyynpään opisto  
la-su 11.00–14.30  
4.–5.2. ja 11.–12.2.
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Alla syksyllä alkaneita kursseja, voit 
tulla vielä mukaan. Ilmoittaudu toi-
mistoon, saat samalla tietää kevään 
kurssimaksun.

1104292 Kässää ja kuvista  
eskari–2.-luokkalaisille Lapissa
Lapin kunnantalo 
ma 17.00–18.30  
9.1.–3.4. 

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

LUONTO JA RETKEILY
4102030 Meidän metsähetki
Retkikohde  
ti 9.45–11.15  
18.4.–30.5.

4102035 Vauvojen Luontokylpy 
Retkikohde  
ti 14.00–15.30  
16.5.–6.6.

84

VUOROVAIKUTUS
2198005 Erityisnuorten  
kuviskurssi
Pyynpään opisto  
ti 17.00–18.30  
17.1.–14.2.

2198007 Erityisnuorten  
voimaantumiskurssi
Pyynpään opisto  
ti 17.00–18.30  
28.2.–28.3.

RUOKAKURSSIT
8102027 Kokkikurssi  
7-9-vuotiaille
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma-pe 10.00–13.00 
5.–9.6.

8102023 Leivontakurssi 
10–12-vuotiaille
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat 
ma-pe 10.00–13.00 
12.–16.6.
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ETÄKURSSIT

OHJEITA ETÄOPISKELUUN

Etäkursseilla opetus toteutetaan pääsääntöisesti Teams- tai Zoom-oh-
jelman välityksellä. Opettaja tiedottaa sähköpostilla, mitä ohjelmaa hän 
käyttää, ja lähettää samalla linkin ja muita ohjeita.
Opiskelija tarvitsee internet-yhteyden sekä tietokoneen, tabletin tai äly-
puhelimen. Tietokoneeseen tarvitaan lisäksi kaiutin ja mikrofoni sekä 
useilla kursseilla myös kamera, mikäli niitä ei ole sisäänrakennettu lait-
teeseen. Tietokoneella voi osallistua nettiselaimen kautta, tablettiin ja 
älypuhelimeen pitää ladata tarvittava sovellus.

Kursseille ilmoittautuessa on tärkeää ilmoittaa ajantasainen sähkö-
postiosoite ja puhelinnumero, jotta opettaja voi olla yhteydessä opis-
kelijoihin.

Etäopetukseen osallistumiseen riittävät perustaidot tietokoneen tai 
älylaitteen käytöstä. Ohjeita Teamsin ja Zoomin käyttöön on myös 
opiston kotisivulla https://www.rauma.fi/kansalaisopisto/opiskelu/eta-
opiskelu/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 9.

INFORMATION ON DISTANCE LEARNING 

Rauma Adult Education Centre offers several distance learning 
courses. 
When you register for a course, please provide your current email add-
ress 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. 



86

1101255 Etälaulukurssi
to 18.00–20.00  
19.1.–20.4.  
sivu 27

1103090 Ikonimaalaus etänä
Ti 9.30–11.45  
10.1.–11.4.  
sivu 31

1104208 Pitsimallien  
suunnittelu, etänä
ke 18.00–19.30  
11.1.–5.4.  
sivu 55

8301088 Etäilijät eli  
kotokuntoilijat B
to 15.00–16.00  
19.1.–13.4.  
sivu 59

 
8301209 Medijooga (MediYoga)
ma 17.30–18.45  
9.1.–3.4.  
sivu 62 
 

 
 
 
 

9991075 Erityisherkkänä  
työelämässä
to 18.00–19.30 
9.3.   
sivu 12

1207061 Ventana -  
ikkuna espanjaan, etänä
ma 17.00–18.30 
9.1.–3.4.  
sivu 22 

1204103 Deutsch macht Spass! 
ma 18.45–20.15  
16.1.–17.4.  
sivu 22

1298147 Kreikan alkeet 2,  
etänä
ma 17.00–18.30  
16.1.–17.4.  
sivu 23 
 
1298149 Kreikan jatko  
1A kevät, etänä
ma 18.45–20.15  
16.1.–17.4.  
sivu 24

1298151 Kreikan jatko  
1B kevät, etänä
ti 18.45–20.15  
17.1.–11.4.  
sivu 24

1298155 Korea 1, etänä
ti 18.00–19.30  
24.1.–18.4  
sivu 24
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3401103 Digiohjaus Lapin  
lähikirjastossa
Lapin lähikirjasto 
pe 13.30–15.30  
Kokoontuu 13.1., 10.2., 3.3. ja 31.3.
sivu 9

8301205 Tuolijooga C
Työväentalo, Lappi 
ti 16.15–17.15  
10.1.–4.4.  
sivu 62

8301223 Hathajooga,  
alkeisjatko E
Työväentalo, Lappi 
ti 17.30–18.45  
10.1.–4.4.  
sivu 62

8301048 Terve selkä B
Kodiksamin koulu, Lappi 
ke 19.15–20.00  
11.1.–5.4  
sivu 59

KURSSIT LAPISSA JA
KODISJOELLA

8301081 Kuntojumppa  
Kodiksamissa B
Kodiksamin koulu, Lappi 
ke 18.00–19.00  
11.1.–5.4.  
sivu 59

8301091 Tanssijumppa B
Työväentalo, Lappi 
to 17.15–18.15  
12.1.–30.3.  
sivu 60

1104877 Kesäkeramiikkaa 
lapsille Lapissa
Lapin kunnantalo, taide 
ma-pe 10.00–14.30 
5.–9.6.  
sivu 37

8301064 Kuntoliikunta B
Kodisjoen koulu 
ma 19.30-20.30  
9.1.–3.4.  
sivu 61

3401105 Digiohjaus  
Kodisjoen lähikirjastossa
Kodisjoen lähikirjasto 
to 15.30–17.30  
Kokoontuu 12.1., 9.2., 2.3. ja 30.3.  
sivu 9
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KESÄKURSSIT

88

LAULUNOPETUS JA 
YHTEISLAULU

1101123 Innostu kuorolaulusta 
- kuorolaulun alkeet
Vanha opisto 
ti 17.30–19.30  
15.8.–5.9. 
sivu 26 

MAALAUS

1103028 Akvarellimaalausta 
kesällä 
Vanha opisto  
ma-pe 13.00–15.30  
12.–16.6. 
sivu 31

KERAMIIKKA

1104881 Keramiikkaa  
kesäkuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–16.00  
5.–9.6.  
sivu 38

11048001 Keramiikkaa  
elokuussa 
Pyynpään opisto 
ma-pe 16.00–19.30  
7.–11.8.  
sivu 38 

1104884 Dreijausta  
kesäkuussa 
Pyynpään opisto  
ma-pe 10.00–16.00  
26.–30.6. 
sivu 38

11048002 Dreijausta  
elokuussa 
Pyynpään opisto 
ma-pe 16.00–19.30  
21.–25.8. 
sivu 38 
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TAITEEN PERUSOPETUS

RAUMAN TEATTERIKOULU

Kellariteatteri, Pursikatu 4, Rauma 
Käynti Urheilukadulta puolelta Pallerokujan kautta 
teatterikoulu@rauma.fi
www.rauma.fi/teatterikoulu
Instagram: raumanteatterikoulu
Facebook: Rauman teatterikoulu
vastaava opettaja Aleksi Kumpula, puh. 044 4036 178
Lyseokatu 2, 26100 Rauma 
Kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515

Teatteritaiteen perusopetus on teatteri- ja ilmaisukasvatusta lapsille. Opinnot voi 
aloittaa 8-vuotiaana. Teatterikoululaiset oppivat mm. teatteri-ilmaisua ja -leikkejä, 
fyysistä ilmaisua ja äänenkäyttöä, näyttelijäntyötä, ohjaajantyötä, dramaturgiaa, pu-
vustusta ja maskeerausta.

Opetus on monipuolista ja teatterialan eri ammattilaiset toimivat opettajina. Teat-
teritaiteen opinnoissa kehittyvät itseilmaisu, persoonallisuus, luovuus, keskitty-
minen, toisten huomioiminen sekä havainnointikyky itseä ja maailmaa kohtaan. 
Opetus antaa hyvät eväät jatko-opintoihin ja elämään!

HAKEMINEN
Hakuaika on 2.5.-17.8.2023.
Ilmoittaudu hakujonoon torstaihin 
17.8.2023 klo 14.00 mennessä.
www.opistopalvelut.fi/rauma/
1020000 TEATTERIKOULU 
ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON

Vapaita paikkoja teatterikoulun kaikkiin 
ryhmiin voi kysellä myös lukuvuoden aikana.

Lukukausimaksu keväällä 2023 on 120 €.
Lukuvuoden 2023-2024 maksut ilmoitetaan 
myöhemmin.

Teatterikoulun esitykset ovat huhti-toukokuussa. 
Lisätietoja opiston toimistosta, opiston kotisivuilta 
ja teatterikoulun Facebookista.
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RAUMAN KUVATAIDEKOULU

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

Rauman kuvataidekoulussa lapset ja nuoret opiskelevat  
taiteen yleisen oppimäärän perusteita. Kuvataidekoulussa  
mm. maalataan, piirretään, rakennellaan, valokuvataan,  
tehdään animaatioita, vedostetaan taidegrafiikkaa ja muovaillaan savesta ruukku-
ja ja veistoksia. Luova ajattelu kehittyy monipuolisten taitojen ja tietojen karttues-
sa. Taideopetus antaa valmiuksia myös ammattiopinnoille. Työskentelytilat ovat 
Tarvonsaaren koulussa. Kuvataidekoulun 7–11-vuotiaat oppilaat opiskelevat perus-
kursseilla ja 12–18-vuotiaat työpajoissa.  Ryhmien opetus on iltapäivisin tai iltaisin 
kerran viikossa.
 
HAKEMINEN
Peruskursseille ja pajoihin hakuaika on 2.5.-17.8.2023.
Ilmoittaudu hakujonoon torstaihin 17.8.2023 klo 14.00 mennessä. Oppilaat otetaan 
vapaille ikäryhmän mukaisille paikoille ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulu ilmoit-
taa valinnoista puhelimella, muista siis laittaa hakemukseen puhelinnumero.
www.opistopalvelut.fi/rauma/
1103250  KUVATAIDEKOULU ILMOITTAUTUMINEN HAKUJONOON

Vapaita oppilaspaikkoja voi kysellä myös lukuvuoden 
aikana suoraan koulunjohtajalta.
Lukukausimaksu keväällä 2023 on 120 €. 
Lukuvuoden 2023-2024 maksut ilmoitetaan myöhemmin.

Kevätnäyttely on 19.4.-5.5.2023 kuvataidekoulun omissa 
tiloissa, Lyseokatu 2.
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RAUMAN KÄSITYÖKOULU TAITAVA

Nummenvahe 6 A, 26100 Rauma
www.rauma.fi/kasityokoulutaitava
Instagram: kasityokoulutaitava

vastaava opettaja Johanna Maijala, puh. 044 793 4518 
kansalaisopiston toimisto puh. 044 793 4515 
kasityokoulu@rauma.fi

Opintojen aikana Taitavassa mm. ommellaan, 
painetaan kangasta, huovutetaan, muovaillaan savesta, 
tehdään puutöitä – opitaan erilaisia käsityötekniikoita ja käytetään monipuolisesti 
erilaisia materiaaleja.

KÄSITYÖKOULU TAITAVAAN EI OLE HAKUA.

Uusia opiskelijoita ei enää oteta suorittamaan 
taiteen perusopetuksen oppimäärää (500 t), 
mutta toimivaan ryhmään otetaan lisää 
opiskelijoita, jos on tilaa.
Vapaita paikkoja toimivissa ryhmissä voi 
kysellä puhelimitse tai sähköpostilla 
vastaavalta opettajalta.

Lukukausimaksu keväällä 2023 on 120 €.
Lukuvuoden 2023-2024 maksut ilmoitetaan 
myöhemmin.

Monitaiteellinen kesäkurssi
ma-pe klo 10.00–15.00 
5.–9.6.2023  
Aleksi Kumpula, Tommi-Wihtori Roström, Minna Pihlainen 
Kurssimaksu 46 € 

Minkälaista taidetta saadaan aikaan, kun yhdistetään teatteri, kuvataide ja 
käsityö? Viikon aikana kierretään kuvataidekoulussa, käsityökoulussa ja 
teatterikoulussa. Tehdään yhdessä esitys, johon valmistetaan tarpeistoa 
esim. maalaten ja ommellen. Kurssi toimii taiteen perusopetuksen lisäopin-
tona ja on tarkoitettu kaikilla taiteen perusopetuksessa oleville 11–18-vuoti-
aille oppilaille. Kurssimaksu sisältää materiaalit. Tarkempi info ja ilmoittau-
tumisohjeet jaetaan TPO:n oppilaille kuvataide-, teatteri- ja käsityökoulussa 
sekä musiikkiopistossa.
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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 useim-
miten 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
  Art & Design Salme Kauppi
  Rauman City-Sukka (ompelutarvikkeet)

Näytäthän voimassaolevan jäsenkorttisi liikkeissä oston yhteydessä.
 
AVUSTUKSET OPISKELIJOILLE
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus anoa Rauman kansalaisopiston opistolaisyh-
distykseltä avustusta kurssimaksuihin tai kurssin tarvikehankintoihin. Avustusta 
myönnetään enintään 50 €/opiskelija/lukuvuosi (lukuvuosi = syyslukukausi ja ke-
vätlukukausi). Avustus maksetaan kuittia vastaan ja kuitti liitetään anomuslomak-
keeseen. Lomakkeita on saatavana opiston toimistosta. Toimintakaudella 2022-2023 
avustusta myönnetään vain sellaisille opiskelijoille, jotka eivät ole saaneet opis-
tolaisyhdistyksen avustusta lukuvuoden 2021-2022 aikana. Syyslukukaudella 
avustusta saaneille ei myönnetä avustusta keväällä.

Anomukset tulee jättää kevätlukukaudella viimeistään pe 14.4.2023 opiston toimis-
toon. Kaikille hakijoille tiedotetaan päätöksestä kirjeellä. 

RAUMAN KANSALAISOPISTON 
OPISTOLAISYHDISTYS r.y

Lisätietoa yhdistyksestä ja tapahtumista:
https://raumanopistolaisyhdistys.wordpress.com/  
sekä
puheenjohtaja Jani Huhtala, puh. 050 374 2107.
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KEVÄÄN 2023 OHJELMA 
Yhdistyksen tapahtumista ilmoitetaan myös ilmoitustauluilla sekä Raumalai-
nen-lehden yhdistyspalstalla. 
Lauantaina 18.3. matka Tampereen Teatteriin Anastasia-musikaaliin. Lähtö 
Rauman linja-autoasemalta klo 9.00, näytös alkaa klo 13.00. Tampereella on mah-
dollisuus esim. omatoimiseen ruokailuun ennen näytöstä. Matkan hinta jäseniltä 
50 €, muilta 60 €. Hinta sisältää lipun ja kuljetuksen.  Ilmoittautumiset pe 31.1. 
mennessä sähköpostitse raumanopistolaisyhdistys@gmail.com tai puh. 044 793 
3242. Ilmoita osallistujan nimi sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään 
maksutiedot matkan maksamista varten, ja matka tulee maksaa 14.2. mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit myös liittyä yhdistyksen jäseneksi ja hyödyntää 
edullisemman matkahinnan. 
Suunnitelmissa on järjestää Türin puutarhamessumatka Viroon toukokuussa. 
Matkasta tarkempia tietoja myöhemmin nettisivuillamme sekä Raumalainen-lehden 
yhdistyspalstalla. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 
Puheenjohtaja Jani Huhtala, hallituksen jäsenet Pia Ala-Äijälä (varapj. ja talouden-
hoitaja), Riitta Johansson (sihteeri), Nina Kuusinen, Päivi Kähkönen, Tarja Mark-
kanen ja Marjo Savolainen. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi 
kaudeksi kerrallaan ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. 
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Ilmoittautuminen kursseille 
ja luennoille 
Kursseille ja luennoille ilmoittaudutaan 
ennakkoon.
Netissä ilmoittautuminen alkaa
maanantaina 2.1.2023 kello 18.00 
Nettiosoite: 
www.opistopalvelut.fi/rauma
Puhelimessa ja opiston toimistossa
ilmoittautuminen alkaa 
tiistaina 3.1.2023 kello 8.00-17.00
Soita puhelinnumeroon 044  793 4515 
tai 044 793 4517 tai tule toimistoon, 
Lyseokatu 2, Rauma.
Et voi ilmoittautua sähköpostilla, teksti-
viestillä tai viestillä puhelinvastaajaan.
Kun ilmoittaudut, annat seuraavat tie- 
dot: kurssin numero ja nimi, opiske-
lijan henkilötiedot ja äidinkieli.
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuoli-
sille. Tietoja käytetään opiskelijoiden 
tunnistamiseen ja kurssimaksujen las-
kuttamiseen. Alaikäisen osalta tarvi-
taan myös huoltajan tiedot. 

Jos kurssi on täynnä, voit ilmoittau- 
tua varasijalle. Mikäli paikkoja vapau- 
tuu, voit päästä kurssille tai opisto voi 
järjestää uuden kurssin.

Kurssin toteutuminen
Opetuksen toteutuminen päätetään 
viikkoa ennen kurssin tai luennon 
alkua. Opetus toteutuu, jos opiskeli-
joita on silloin riittävä määrä. Joka 
kurssilla tulee olla minimimäärä opis-
kelijoita, jotta kurssi alkaa. Jos mini-

ILMOITTAUTUMINEN JA 
KURSSIMAKSUT 

mimäärää opiskelijoita ei ole ilmoittau-
tunut, kurssia ei järjestetä. 

Kurssien ja luentojen alkamisesta ei 
erikseen ilmoiteta.

Opiskelun onnistuminen edellyttää 
säännöllistä osallistumista. Jos olet 
usein poissa, voit pudota kärryiltä. 
Kurssisi voidaan joutua myös keskeyt-
tämään monien opiskelijoiden poissa-
olojen vuoksi. Tilapäisen poissaolon 
jälkeen voit tietysti palata takaisin. 

Ilmoittautumisen peruminen
ja perumisehdot
Peru ilmoittautuminen, jos et pääse-
kään kurssille. Perumisen voit tehdä 
itse internetissä tai ilmoittaa siitä 
opiston toimistoon. Perumista et voi 
tehdä opettajalle etkä sähköpostilla. 
Varatun kurssipaikan voit perua mak-
sutta viimeistään 7 päivää ennen 
kurssin alkamista. Tämän jälkeen, 
ennen kurssin käynnistymistä tehtä-
vistä perumisista peritään toimisto-
maksu 10 €. Mikäli peruminen tehdään 
kurssin alettua, veloitetaan koko kurs-
simaksu. 

Kaikki maksamattomat laskut me-
nevät Sarastia Kuntaperintä Oy:lle pe-
rintään. Ota yhteyttä opiston toimistoon 
viikon sisällä laskun saatuasi, jos las-
kussa on huomautettavaa tai tarvitset 
esim. eräpäivän siirtoa. Eräpäivän jäl-
keen laskuihin liittyvissä asioissa tulee 
ottaa yhteyttä suoraan Sarastia Kunta-
perintä Oy:n asiakaspalveluun. 
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Yhden opetuskerran peruuntuminen 
lukukaudessa ei oikeuta kurssimaksun 
alennukseen tai korvaavaan opinto-
kertaan.

Kurssimaksun maksaminen 
Jokaisella kurssilla on oma kurssimak-
sunsa, joka on ilmoitettu kurssiteks-
tissä. Ilmoittautuessasi sitoudut mak-
samaan koko kurssimaksun. Vaikka jät-
täisit kurssimaksun maksamatta, se ei 
tarkoita kurssipaikan perumista.

Maksutavat: 
A) Voit maksaa kurssimaksun netti-il-
moittautumisen yhteydessä verkko-
pankissa tai ePassilla.
B) Jos et maksa kurssimaksua net-
ti-ilmoittautumisen yhteydessä, saat 
laskun. Lasku lähetetään kurssin 
alettua.
C) Jos ilmoittaudut puhelimessa tai 
opiston toimistossa, saat laskun. Lasku 
lähetetään kurssin alettua.
Laskun voit maksaa pankissa tai kau-
pungin palvelupiste Pyyrmannissa, 
Valtakatu 2A, käteisellä, pankkikortilla 
tai kulttuuri- tai liikuntasetelillä (ePassi, 
Smartum Kulttuuriseteli, Edenred Viri-
keseteli, Tyky-Kuntoseteli+). 

Maksu ei yleensä sisällä oppikirjoja 
eikä tarvikkeita. Poikkeukset on mai-
nittu kurssin kohdalla. Tarvikemaksut 
maksetaan opettajalle.

Yli 70 euron kurssimaksun voit halu-
tessasi maksaa kahdessa erässä. Ota 
yhteyttä opiston toimistoon.   

Alle 18-vuotiaan opiskelijan kurssi-
maksu laskutetaan huoltajalta.

Kurssin peruuntuminen ja 
kurssimaksun palauttaminen
Jokaisella kurssilla ja luennolla on vä-
himmäisopiskelijamäärä, joka vaadi-
taan opetuksen aloittamiseksi. Mikäli 
opiskelijoita ei ilmoittaudu riittävästi, 
opetus ei ala. Kurssin peruuntumisesta 
ilmoitamme kurssille ilmoittautuneille. 

Kurssin peruuntuminen: 
A) Jos kurssia ei järjestetä, sinulle il-
moitetaan asiasta ja kurssimaksu pa-
lautetaan.
B) Jos kurssi alkaa, mutta opiskelija-
määrä vähenee alle minimin, kurssi 
keskeytyy. Kurssimaksua ei palauteta. 
Kesken lopetetun kurssin opiskelijalla 
on mahdollisuus siirtyä vastaavan hin-
taiselle toiselle kurssille edellyttäen, 
että kurssilla on vapaita paikkoja. Jos 
opiskelija haluaa siirtyä kalliimmalle 
kurssille, hän maksaa erotuksen.
C) Jos keskeytät kurssin, kurssimaksua
ei palauteta.
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TYÖTTÖMÄT
Työttömille avustusta voidaan myöntää 
kaikille kursseille. Avustusta voi saada 
puolet kurssimaksusta yhteen kurssiin 
syys- ja kevätlukukautena. 
Kurssimaksun alennusta haetaan kir-
jallisesti 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. 

AVUSTUKSET  
KURSSIMAKSUIHIN 

OPISTOLAISYHDISTYKSEN 
AVUSTUKSET
Opiston opiskelijoilla on mahdollisuus 
anoa Rauman kansalaisopiston opisto-
laisyhdistykseltä avustusta kurssimak-
suihin tai kurssin tarvikehankintoihin. 
Avustusta myönnetään enintään 50 €/
opiskelija/lukuvuosi (lukuvuosi = syys-
lukukausi ja kevätlukukausi). Avustus 
maksetaan kuittia vastaan ja kuitti lii-
tetään anomuslomakkeeseen. Lomak-
keita on saatavana opiston toimistosta.
Toimintakaudella 2022-2023 avustusta 
myönnetään vain sellaisille opiskeli-
joille, jotka eivät ole saaneet opisto-
laisyhdistyksen avustusta lukuvuoden 
2021-2022 aikana. Syyslukukaudella 
avustusta saaneille ei myönnetä avus-
tusta keväällä. 
Anomukset tulee jättää kevätlukukau-
della viimeistään pe 14.4.2023 opiston 
toimistoon. Kaikille hakijoille tiedote-
taan päätöksestä kirjeellä.
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TOIMISTO avoinna 
Lukukausi 9.1.– 21.4.2023
ma, ke, to klo 9.00–16.00
ti  klo 9.00–17.00
pe  klo 9.00–15.00
Muina aikoina tarkista aukioloajat 
kotisivuilta. 

KANSALAISOPISTON  
YHTEYDESSÄ TOIMIVAT
Rauman kuvataidekoulu 
Lyseokatu 2
Kirsi Kuusisto, puh. 044 793 3427
rauma.fi/kuvataidekoulu
kuvataidekoulu@rauma.fi

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

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

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

apulaisrehtori  
Emmi Lainio, LitM 
puh. 044 793 4511 
emmi.lainio@rauma.fi

musiikinopettaja  
Marika Bindar, MuM, KM 
puh. 044 403 6014 
marika.bindar@rauma.fi

kieltenopettaja
Siiri Jokela, FM
puh. 044 793 4513
siiri.jokela@rauma.fi

suunnittelijaopettaja, taideaineiden
opettaja, Rauman kuvataide-
koulun johtaja
Kirsi Kuusisto, TaM
puh. 044 793 3427
kirsi.kuusisto@rauma.fi

suunnittelijaopettaja, 
käsityönopettaja
Johanna Maijala, KM
puh. 044 793 4518 
johanna.maijala@rauma.fi

koulutussuunnittelija
Kristina Haavisto, FM
puh. 044 403 6177
kristina.haavisto@rauma.fi

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

iltavalvoja
Taru Kauppi
Rauman Lyseon lukio, 
Urheilukatu 22
Iltavalvoja on paikalla 
opetuksen aikana
puh. 044 793 4516 
taru.kauppi@rauma.fi

HENKILÖKUNTA

kurssisihteeri
Taru Tyni 
puh. 044 793 4517
taru.tyni@rauma.fi

TOIMISTO 
   

toimistosihteeri
Terhi Ojala 
puh. 044 793 4515
terhi.ojala@rauma.fi



Kuvat  Opettajat ja opiston arkistot 
Ulkoasu ja taitto  Päivi Salminen 
Painopaikka PunaMusta Oy 2022

Rauman  
Kansalaisopisto

Painotuotteet 
4041-0619

OPETUSPAIKAT JA OSOITTEET

Ankkuri, Nortamonkatu 5
Capri Coffee, Rikantilantie 280, Eurajoki
Hj. Nortamon peruskoulu väistötilat,  
Nortamonkatu 29
Hj. Nortamon peruskoulu, monitoimi- 
tila 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
Kauppiksen liikuntasali, Satamakatu 26
Kellariteatteri, Pallerokuja,  
käynti Urheilukadun puolelta
Kodiksamin koulu,  
Kodiksamintie 403
Kodisjoen koulu,  
Kodisjoentie 1432
Kodisjoen lähikirjasto, Kodisjoentie 1432
Kodisjoen terveysasema, Silontie 5 A
Kodistupa, Kodisjoentie 1453 A
Kortelan koulu, Kortelantie 23
Kourujärven koulu, Karpalotie 3 
Kourujärven väestönsuoja Pommari,  
Lännentie 1
Kukolan viikinkikylä,  
Suurniementie 246, Reila 
Kuovin nuorisotalo, Kuovinkuja 4
Lapin lähikirjasto, Kivisillantie 6
Lapin kunnantalo, Kivisillantie 6
Lapin koulu, Kirkkotie 6 
Lapin liikuntahalli, Kirkkotie 6

Lähdepellon urheilukeskus,  
Kodisjoentie 91 
Merimuseo, Kalliokatu 34
Musiikkiopisto, Nortamonkatu 5
Nuorten työpaja, Sinkokatu 1
Pohjoiskehän koulu,  
Pohjoiskehäntie 14, käynti liikunta-
saliin 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
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, Terveydenhuolto- 
oppilaitos, Steniuksenkatu 8

Kansalaisopisto, Lyseokatu 2 
Pyynpään opisto, Vähäkinnontie 7 
Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8 
Rauman kuvataidekoulu, Lyseokatu 2 
Rauman Käsityökoulu Taitava, Nummenvahe 6 A
Rauman Teatterikoulu, Pallerokuja, käynti Urheilukadun puolelta



RAUMAN KANSALAISOPISTO

OPINTO-OPAS
KEVÄT 2023

www.rauma.fi/kansalaisopisto

Julkinen tiedote  
kaikkiin talouksiin

RAUMAN KANSALAISOPISTO
Lyseokatu 2, 26100 Rauma

Puhelin 044 793 4515 ja 044 793 4517

TOIMISTO avoinna
Lukukausi 9.1.– 21.4.2023

 ma, ke, to klo 9.00–16.00
 ti klo 9.00–17.00
 pe klo 9.00–15.00

Muina aikoina tarkista aukioloajat kotisivuilta.

www.rauma.fi/kansalaisopisto 
Asiointisähköposti: kansalaisopisto@rauma.fi


