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Somero-opisto panostaa työttömiin 

 Opetushallitus on myöntänyt Somero-opistolle 10 000 euron laatu- ja kehit-

tämisavustuksen vuosille 2015-2016. Avustuksen turvin opisto tulee panos-

tamaan työttömien aktivointiin aiempaa enemmän. 

Avustusta käytetään työttömille suunnatun koulutustoiminnan kehittämi-

seen. Hankkeessa kehitettävien koulutusten tavoitteena on tukea erityisesti 

nuorten, mutta myös muiden työttömien kouluttautumista, osaamisen vah-

vistamista, aktiivista kansalaisuutta sekä edistää työttömien hyvinvointia.  

Hanke toteutetaan monialaisessa yhteistyössä, ja se linkitetään Someron 

työllisyyden edistämisen ohjausryhmän toimintaan. Opiston rehtori ja kurs-

sisihteeri ovat mukana ohjausryhmässä, jonka tavoitteena on työllisyyden 

edistämistoimenpiteiden vahvistaminen ja toimialojen välisen yhteistyön 

koordinoiminen. 

Opiston vastuulla on ensisijassa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille suunnatun 

työelämävalmiuksia ja työllistymistä edistävän koulutuksen järjestäminen it-

se tai yhdessä muiden kanssa. Ensimmäinen kolmen kuukauden mittainen 

koulutus käynnistyy syyskuussa yhteistyössä Faktian kanssa. Opiskelijat kou-

lutukseen rekrytoidaan yhteistyössä sosiaalitoimen ja TE-toimiston kanssa. 

Työttömien osallistumista opiston muille kursseille tuetaan myöntämällä 

kaikille työttömille 50 % alennus opiston koko kurssitarjonnasta. Eläkeläisille 

ja maahanmuuttajille alennuksia myönnetään osasta kursseja. Työttömien 

alennus perustuu sivistyslautakunnan keväiseen päätökseen, ja alennuksen 

myöntämisen eläkeläisille ja maahanmuuttajille mahdollistaa opetushallituk-

sen myöntämä 2500 euron opintoseteliavustus. 

Sotiemme varjossa –verkkoluennot  

Turun suomenkielinen työväenopisto järjestää Sotiemme varjossa –

luentosarjan, joka välitetään Somerolle verkon välityksellä. Luentosarja si-

sältää kuusi asiantuntijaluentoa, joissa tutustutaan eri näkökulmista sota-

aikaan ja siihen liittyviin asioihin. Yleisö pääsee seuramaan luentoja eloku-

vateatterin isolta valkokankaalta. Luentojen aiheita ovat mm. sota-ajan 

puhdetyöt, kaatuneitten omaiset ja koulukirjat sodan pyörteissä. 
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Taiteen perusopetuksessa ensimmäiset oppilaat saavat tutkintotodistukset  

Ensimmäiset taidekoululaiset saavat tutkintotodistuksen joulukuussa. Osa 

oppilaista on edennyt opinnoissaan loppusuoralle, ja aloittavat syksyllä vii-

meisen taiteen perusopetuksen kurssin. Valmistuvilla on takanaan noin 

kymmenen vuoden opinnot, jotka sisältävät 500 tuntia opetusta. Nuorten 

työpajaopinnoissa on tänä syksynä alkamassa Sarjakuva ja piirustuskurssi, 

jolle otetaan mukaan taidekoulun oppilaiden lisäksi myös muita kuvataiteis-

ta kiinnostuneita nuoria.  

Taidekoulun valmentava opetus käynnistyy tänä syksynä Pirita Kämi-

Conwayn ohjauksessa. Valmentava opetus on suunnattu esiopetuksessa ja 

perusopetuksen ensimmäisellä luokalla oleville. Taidekoulun vuoden teema 

pohjautuu Outi Rätön tarinaan Ellinooran uni. Tarina on vuorokauden mittai-

nen katsaus Ellinooran ensimmäisestä koulupäivästä uudessa koulussa sekä 

sitä edeltävästä unesta. Tarinassa käsitellään uusien asioiden kohtaamiseen 

liittyviä pelkoja, kuten epäonnistumisen häpeää ja yksinjäämisen pelkoa se-

kä pelkojen voittamista, itsetunnon vahvistamista ja ystävyyden solmimista. 

Samalla hyödynnämme Suomen lasten ja nuorten kuvataideliiton suosittele-

maa Löytöretkellä -teemaa kuvantekemisen ja muotoilun maailmassa. 

Mahdollisuus seitsemän kielen opiskeluun 

 Syksyn kielikurssivalikoima on poikkeuksellisen laaja. Tarjolla on englannin 

lisäksi ruotsia, saksaa, venäjää, viroa ja portugalia sekä suomea, jota opete-

taan äidinkielenään venäjää puhuville. 

 Portugalin kielen kurssi järjestetään yhteistyössä Vakka-Suomen kansalais-

opiston kanssa siten, että opiskelijat ilmoittautuvat Uudessakaupungissa 

monimuoto-opetuksena järjestettävälle kurssille. Opiskelu sisältää syksyn ja 

kevään aikana yhteensä kuusi Uudessakaupungissa järjestettävää lähiopetus-

kertaa sekä Somerolla ja Uudessakaupungissa kerran viikossa pidettäviä 

opintoryhmäkokoontumisia. Someron ryhmän tuutorina toimii Olla-Riitta Aa-

rikka. 

Uutuuksina Logo Art taideterapiaa ja aktiivisen ikääntymisen työpaja 

Logo Art on voimaannuttava taiteellisen toiminnan menetelmä, jossa oppilas 

voi työstää turvallisesti ja ohjatusti menneisyyttään ja tätä hetkeä sekä lisä-

tä hyvänolon tunnetta ja saada voimaa arjessa jaksamiseen. Menetelminä 

käytetään pääasiassa maalaamista ja piirtämistä, joista opiskelijalla ei tar-
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vitse olla aiempaa kokemusta. Voimaannu ja rentoudu Logo Art –

taideterapian parissa –kurssi järjestetään sekä Somerolla että Koskella. 

Syksyn uutuuksia on myös Aktiivisen ikääntymisen työpaja, joka järjestetään 

yhteistyössä Salon muistiyhdistyksen kanssa. Kurssi on suunnattu kaikille 

ikäihmisille — miehille ja naisille — jotka haluavat ylläpitää ja kehittää ke-

hon ja mielen hyvinvointia. Ohjelmassa on erilaisia ikääntyneitä kiinnostavia 

aiheita sekä rentoutus- ja muistiharjoituksia. Työpajassa voidaan myös pela-

ta ja järjestää tietokilpailuja. Mukaan voidaan kutsua myös asiantuntijoita 

kertomaan kurssilaisia kiinnostavista asioista. 

Joulunajan tunnelmaa rakennetaan yhdessä Somerolla ja Koskella 

Tänä syksynä on tarjolla erityisen paljon lyhyitä jouluaiheisia uutuuskursse-

ja. Joulun tunnelmaan pääsee Eira Mäkisen seimikurssilla, Pirjo Salon jou-

luista keramiikkaa –kurssilla, Maria Malmströmin nukkekodin joulu -kurssilla 

ja Anne Turkulaisen lasihimmelikurssilla, jotka järjestetään Somerolla. Sini 

Perssonin kauniit joulukortit Encaustic Art –tekniikalla ja Arja Perälän mehi-

läisvahakynttilät ovat kursseja, jotka järjestetään sekä Somerolla että Kos-

kella ja Ilona Kivelän jouluisia asetelmia kukista ja luonnonmateriaaleista –

kurssi on tarjolla vain Koskella.  

Koskella laaja luentosarja ja koiratkin pääsevät kurssille 

 Koskella järjestettävässä laajassa luentosarjassa tavoitellaan leppoisampaa 

elämään mielen ja kehon tasapainolla. Kuudella luentokerralla tutustutaan 

erilaisiin terapia- ja työskentelymuotoihin, kuten Mindfulnessiin, Life 

Coachiin, NLP:hen, hypnoosiin ja reiki-energiahoitoon. 

 Mielenkiintoinen uutuus opiston kurssitarjonnassa on myös Metsästyskoirien 

jäljestyksen alkeet –kurssi, jolla tutustutaan metsästyskoirien jäljestämisko-

keisiin ja koiran harjoitteluun niitä varten sekä käytännön jälkityöhön. Kurssi 

pitää sisällään teoriaopetusta sekä käytännön harjoittelua yhdessä koiran 

kanssa.   

Kehittämistyötä opistoverkostossa 

 Somero-opisto tekee kiinteää kehittämisyhteistyötä viiden varsinaissuomalai-

sen kansalaisopiston verkostossa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Osaava-

ohjelmasta rahoitetussa, Pramilla III –hankkeessa painopiste on opettajien 

työhyvinvoinnissa ja koulutuksessa. Hankkeen kolmas vaihe käynnistyy tänä 
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syksynä ja kestää ensi vuoden loppuun. Somero-opistossa työskentelee vuo-

sittain keskimäärin 70 sivutoimista tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. 

Opistotyö käynnistyy syyskuun alussa 

 Opinto-opas jaetaan Someron ja Kosken koteihin perjantaina 21.8. ja ilmoit-

tautumisia otetaan vastaan maanantaista 24.8. klo 19 alkaen. Taiteen pe-

rusopetus alkaa viikolla 36, ja muut kurssit viikosta 37 alkaen. 

Somero-opiston syyskauden ohjelmassa on yhteensä 126 kurssia ja luentoa. 

Opetuksesta noin 80 % järjestetään Somerolla ja loput Koskella. 

 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama kansalaisopisto, jonka toi-

minta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. Opistossa 

järjestetään vuosittain noin 200 kurssia, joilla opiskelee noin 1400 opiskeli-

jaa. Opetusta annetaan kaikkiaan noin 5000 tuntia. Kursseilla opiskellaan 

mm. kieliä, kädentaitoja, musiikkia, taideaineita ja tietotekniikkaa; omaksi 

iloksi, yleissivistykseksi ja virkistykseksi. Tärkeänä painopistealueena on 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Visuaalisen taiteen perusopetusta 

antava Someron taidekoulu toimii Somero-opiston alaisuudessa. 

Lisätietoja  

 www.somero-opisto.fi 

 sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm p. 044 779 1230 

 kurssisihteeri Riitta Ryhtä p. 044 779 1270 

 suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen p. 044 779 1273 

 Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä p. (02) 4842 751 

   


