Somero
opisto
Kevät 2022

Koronainfo
Kasvomaskin
käyttöä suositellaan
kaikilla kursseilla
Somero-opisto noudattaa lähiopetuksena annettavilla kursseilla kulloinkin voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.
• Kaikkien tulee pestä kätensä aina ulkoa sisälle tullessaan. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
• Lähikontaktien välttämiseksi pyritään järjestämään riittävät turvavälit. Opetustilanteissa noudatetaan
mahdollisuuksien mukaan suositeltuja etäisyyksiä henkilöiden välillä.
• Opiskelijan, huoltajan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen eikä oleskella opetus- eikä eteistai aulatiloissa, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Opettajan sairastumisesta johtuvista
kurssikerran peruutuksista ilmoitetaan kurssilaisille tekstiviestillä.
• Jos opiskelija sairastuu kurssikokoontumisen aikana, tulee hänen poistua välittömästi opetustilasta.
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.
• Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.
• Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua opetus-, eteis- ja aulatiloissa tulee välttää, ja sitä
voidaan epidemiatilanteen vaikeutuessa rajoittaa.
• Koronatilanteen vaikeutuessa lähiopetuksena toteutettavia kursseja voidaan siirtää soveltuvin tavoin
etäopetukseen tai keskeyttää. Muutoksista ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä.
Ajankohtaiset tiedotteet koronan vaikutuksista Somero-opiston toimintaan löytyvät opiston verkkosivuilta
osoitteesta www.somero-opisto.fi.
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Tervetuloa!

Meidän Somero-opiston tiimi toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi onnellisten oppijoiden
joukkoon – harrastamaan, uutta oppimaan, innostumaan, oivaltamaan ja voimautumaan!
Anne, Riitta, Minna & Santeri

4

Yhteystiedot
Toimisto
Toimisto sijaitsee Kiiruun koulukeskuksessa.
Osoite: Kiiruuntie 4, 31400 SOMERO
Sähköpostiosoite: somero-opisto@somero.fi
Sovi tapaamisaika puhelimitse etukäteen ja/tai soita
ovelta. Koulukeskuksen ovet ovat lukossa.

Toimipaikat Somerolla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joensuun koulun teknisen työn tilat, Heikintie 35
Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4 (päätoimipaikka)
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 5
Majatalo Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Nuppulinna, Vanha Härkätie 5
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Pitkäjärven koulu, Turuntie 1300
Toukola, Terttiläntie 736
Toimintakeskus, Leivontie 5

Toimipaikat Koskella
• Kirjasto – Koskisali, Hämeentie 12
• Kosken koulukeskus ja liikuntahalli, Lampitie 3
• Talolan koulu, Arkkilantie 2

Seuraa meitä Instagramissa
Tykkää meistä Facebookissa

Henkilökunta
Rehtori, sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
Johto, hallinto ja kehittäminen.
Työskentelee Someron kaupungintalolla.
Puh. 044 779 1230.
minna.makela-ronnholm@somero.fi

Koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä
Suunnittelu, viestintä, markkinointi ja koordinointi.
Someron kaupungin hyvinvointikoordinaattori.
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa.
Puh. 044 779 1270.
riitta.ryhta@somero.fi

Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Taiteen perusopetuksen sekä kuvataide- ja kädentaitokurssien opetus, suunnittelu ja kehittäminen.
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa.
Puh. 044 779 1273.
anne.turkulainen@somero.fi

Asiakaspalvelusihteeri Santeri Aarnio
Asiakaspalvelu, vahtimestaritehtävät ja digituki
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa opistokauden aikana kurssi-iltoina ja opistokauden ulkopuolella
aamupäivisin.
Puh. 044 779 1271.
santeri.aarnio@somero.fi

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä
Puh. 050 305 5017.
pirkko.kesala@somero.fi
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HYVÄ TIETÄÄ

Kursseille ilmoittautuminen
Ilmoittautumisia vastaanotetaan
maanantaista 13.12.2021 klo 17.00 alkaen
Puhelinilmoittautumiset

Internet-ilmoittautumiset

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina
13.12.2021 klo 17.00–18.00 alla mainituissa puhelinnumeroissa.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista
13.12.2021 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 koulutuskoordinaattori
044 779 1271 asiakaspalvelusihteeri
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

Tutustu ilmoittautumispalveluun huolellisesti ja lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelusihteerille:
•
•
•
•

14.12.–23.12.2021 klo 9.00–12.00
24.12.2021–2.1.2022 joululoma
3.–5.1.2022 ja 7.1.2022 klo 9.00–12.00
10.1.2022 alkaen ma–to klo 17.00–19.00.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille.

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta
www.opistopalvelut.fi/somero
Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukäteen ilmoittautumalla kurssille
0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu
Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin tai koulutuskoordinaattoriin.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Opiskeluoikeus
Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta
riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on maininta suositusikärajoista.

Työvuosi ja lomat
Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Pääosa kevätkauden opetuksesta tapahtuu kuitenkin seuraavalla
aikavälillä:
Kevätlukukausi 10.1.–29.4.2022
Pääosa kevätkauden opetuksesta alkaa viikolla 2. Kurssikuvauksissa on maininta kunkin kurssin alkamis- ja
päättymispäivistä.
Talvilomaviikko 21.–27.2.2022 (vk 8)
Koulujen lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä
opetusta. Kurssit eivät kokoonnu yleensä myöskään kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä eivätkä useimmiten myöskään aattopäivinä. Poikkeuksia on, joten
tarkista asia kurssisi kalenterista internetistä, opettajalta
tai asiakaspalvelusihteeriltä.

Opintoryhmän koko
Kurssi alkaa, kun sille on ennakkoilmoittautumisajan loputtua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa.
Poikkeuksena yksilöopetus ja pienryhmäopetuksena
järjestettävät kurssit 5–7 opiskelijalle. Pienryhmäopetuksena voidaan järjestää esimerikiksi kielikurssi, jos
sille ei kevätkaudella ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita. Pienryhmäopetus on kallinpaa kuin normaaliopetus
vähintään kahdeksan opiskelijan ryhmässä. Pienryhmäopetuksen käynnistämisestä sovitaan tapauskohtaisesti.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille tulee ilmoittautua yleensä viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa internetissä tai puhelimitse (ks. s. 6). Poikkeuksista on maininta
kurssin tiedoissa. Myöhemminkin kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja, mutta ilmoittautumisajan
päättymisajankohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin
aloittamisen tai peruuntumisen.
Aiemmasta käytännöstä poiketen suurin osa syksyllä
alkaneista kursseista päättyi joulukuussa. Ainoastaan
taiteen perusopetuksen kurssit ja harrastamisen Someron malli -koululaiskerhot jatkuvat kevääseen saakka.
Musiikin yksilöopetuksen kursseille otetaan ensisijassa
syksyllä kurssille osallistuneet. Mahdollisille vapaille
opiskelupaikoille otetaan myös uusia opiskelijoita. Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedeustella puhelimitse koulutuskoordinaattorilta.
Kaikkille muille kursseille tulee ilmoittautua sivun 6 ohjeiden mukaisesti.
Joillekin kursseille voidaan ottaa opiskelijoita vielä kurssin alettuakin. Vapaita paikkoja voi kysyä asiakaspalvelusihteeriltä.
Sekä internetissä että puhelimitse ilmoittauduttaessa
jokaisesta opiskelijasta tarvitaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite, jos on
koulutustausta
pääasiallinen toiminta (työllinen, työtön, opiskelija,
eläkeläinen)
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HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Alle 18-vuotiaitten opiskelijoiden huoltajista tarvitaan
lisäksi seuraavat tiedot kurssimaksun laskutusta varten:
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja tai yhdistys, tulee
laskutustiedot ilmoittaa täydellisinä sisältäen Y-tunnuksen.

Kurssipaikkojen täyttäminen
Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis
järjestyksessä.
Kurssipaikan saaneille lähetetään automaattinen sähköpostimuistutus viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkamispäivää. Ellet saa muistutusviestiä, varmista
kurssin alkaminen tarvittaessa asiakaspalvelusihteeriltä.

Kurssin peruuntuminen
Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, se
peruuntuu. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan aina ilmoittautuneille tekstiviestillä tai puhelimitse.

Ilmoittautumisen peruutus
Mikäli kurssille ilmoittautunut henkilö ei aio osallistua
kurssille, tulee hänen peruuttaa ilmoittautumisensa
viipymättä, viimeistään viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Näin vapaaksi jäävälle opiskelupaikalle voidaan
kutsua toinen henkilö.
Pitkille, vähintään kolme kertaa kokoontuville, kursseille
voi käydä tutustumassa maksutta yhden kerran. Mikäli
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opiskelija ei halua jatkaa opiskelua kyseisellä kurssilla,
hänen tulee ilmoittaa keskeytyksestä viikon kuluessa
kurssin alkamisesta.
Peruutus- ja keskeytysilmoitukset tulee tehdä mieluiten
sähköpostitse osoitteeseen somero-opisto@somero.fi
tai asiakaspalvelusihteerille puh. 044 7791 271. Opettajalle kerrottu keskeytysilmoitus ei riitä.
Kurssimaksu laskutetaan kaikilta kursseille ilmoittautuneilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan tai ilmoittaneet keskeytyksestä edellä esitetyllä tavalla.

Peruutuspaikan vastaanotto
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän
kuin mahtuu. Kurssin ulkopuolelle jääneet saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa.
Vapautuneista opiskelupaikoista ilmoitetaan yleensä
tekstiviestillä, jonka saatuaan opiskelijan pitää vielä vahvistaa tai peruuttaa osallistumisensa vastaamalla viestiin tai soittamalla viestin lähettäjälle.

Henkilörekisterit
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen
laskutusta ja tilastointia varten. Henkilötunnus tarvitaan
laskutuksessa. Tiedot muodostavat sähköisen henkilörekisterin. Tietosuojaseloste on luettavissa opiston
verkkosivuilla.
Opiston hallussa olevia opiskelijoiden henkilötietoja käsitellään laissa määriteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Myöskään
tuntiopettajien yhteystietoja ei anneta opiskelijoille.

Kurssimaksut ja laskutus
Maksut perustuvat Someron kaupungin sivistyslautakunnan 12.6.2018 tekemään päätökseen. Maksuista on
maininta kunkin kurssin ja luennon kohdalla.
Kurssimaksut laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan viimeistään
viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Lasku lähetetään
siihen osoitteeseen, jonka opiskelija on antanut ilmoittautuessaan. Alaikäisten kurssimaksulaskut osoitetaan
huoltajalle.

Henkilökuntaeduilla maksaminen
Liikunta- ja kulttuurikurssien maksuja voi suorittaa seuraavilla työnantajien liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon myöntämilla maksuvälineillä:
•
•
•
•

Smartum Liikuntaetu
Smartum Liikunta- ja kulttuurietu
ePassi Sportti & Kulttuuri
Eazybreak

Setelit ja passit ovat työnantajien henkilökunnalleen
kustantamia etuja, joiden avulla pyritään edistämään
työhyvinvointia. Niiden käyttömahdollisuus perustuu
verohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoisesta liikunta- ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna.
Liikuntaetu koskee esimerkiksi joogaa ja tanssia. Kulttuurietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen ja kulttuurialan kursseja, joita ovat esimerkiksi kuvataiteen, musiikini ja kädentaitojen kurssit.
Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden
kurssimaksuihin voidaan käyttää edellä mainittuja maksuvälineitä.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Maksuohjeita
Smartuminen verkkomaksu ja ePassi ovat sähköisiä
maksuvälineitä, jolla kurssimaksu on mahdollista suorittaa kurssille verkossa ilmoittauduttaessa.
Ota yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin, jos haluat maksaa
kurssimaksusi Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Smartum Paylla tai Eazybreakilla.
Kurssin peruuntuessa ilmoittautumisen yhteydessä
ennakkoon suoritetut maksut palautetaan opiskelijan
ePassi- tai Smartum-tilille ilman eri pyyntöä. Mikäli palautus ei ole tullut tilillesi, ole tarvittaessa yhteydessä
asiakaspalvelusihteeriin.

Lisätietoja
•
•
•
•
•
•

asiakaspalvelusihteeri p. 044 779 1271
www.somero-opisto.fi
www.vero.fi
www.smartum.fi
www.epassi.fi
www.eazybreak.fi

Opintosetelialennus
Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja eläkeläisillä on mahdollisuus saada 20 euron alennus yhdestä kurssista, mikäli yhden tai useamman kurssin yhteenlasketut kurssimaksut ovat lukuvuoden 2021-2022
aikana vähintään 70 euroa.
Alennuksen saaminen edellyttää, että sitä haetaan
verkkoilmoittautumisen tai puhelinilmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin.
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Hyvä tietää
Työttömän alennus

Opetustilat

Työttömät saavat 50 %:n alennuksen kaikista kurssimaksuista. Alennus ei koske luentomaksuja.

Pääosa Somerolla kokoontuvista kursseista kokoontuu
Kiiruun koulukeskuksessa.

Alennuksen saamisen edellytyksenä on, että sitä haetaan joko

Rakennuksessa on kaksi opiskelijoiden käytössä olevaa
sisäänkäyntiä, joista pääsisäänkäynti (A-ovi) sijaitsee
uimahallin ja ison parkkipaikan puolella. Liikuntasaliin,
kuvataide- ja kädentaito-opetustiloihin sekä opiston
omaan monikäyttöopetustilaan kuljetaan Kiiruun puiston puoleisesta sisäänkäynnistä (D-ovi). Kummassakin
ovessa on isot kirjaimet, joiden perusteella oikea ovi
löytyy helposti.

• valitsemalla verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Maksutapa-valikosta kohta ”Haen työttömän alennusta” tai
• kertomalla puhelimitse ilmoittautuessaan olevansa
työtön tai
• sähköpostitse somero-opisto@somero.fi tai puhelimitse 044 7791 271 viikon kuluessa kyseisen kurssin
alkamisesta.
Alennusta tulee hakea jokaisesta kurssista erikseen,
eikä sitä myönnetä sen jälkeen, kun kurssimaksu on
laskutettu.

Opiskelumateriaalit
Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskelijat
hankkivat omalla kustannuksellaan. Kohtuullinen määrä opettajien jakamia kopioita sisältyy kurssimaksuun.
Muista opiskelijoiden pyytämistä kopioista peritään
omakustannushinta 0,20 e/kpl.

Päiväkursseille kuljetaan pääasiassa D-ovesta. Iltaisin
sisäänkäynti tapahtuu opetustilasta riippuen joko pääovesta tai D-ovesta. Kunkin kurssin kohdalla on maininta opetustilasta ja kummasta ovesta kulku tapahtuu.
Koulukeskuksen ovet ovat enimmäkseen lukittuina, ja
opiskelijat pääsevät sisään noin kymmenen minuuttia
ennen kurssin alkua. Asiakaspalvelusihteeri työskentelee
rakennuksessa kurssi-iltoina ja huolehtii yhdessä opettajien kanssa opiskelijoiden pääsystä opetustiloihin. Päivisin opetustiloihin pääsystä huolehtivat opettajat.
Koskella pääosa opetuksesta tapahtuu koulujen tiloissa
ja kirjaston Koskisalissa.
Opinto-oppaassa on kunkin kurssin kohdalla maininta
opetustilasta ja sen osoite.

Tilojen esteettömyys
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaansa heidän huomioon ottamisessa.
Kun tarvitset tietoa tai apua esimerkiksi liikkumiseen tai
näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnittelijaopettajaan.
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Kurssisuunnittelu
Opistossamme järjestetään vuosittain yli 200 kurssia ja
luentoa, joille osallistuu 1000-1500 opiskelijaa. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin 5000.
Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn
ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja kevään ohjelma marraskuun aikana.
Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa
suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit
suunnittelee koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä.
Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden internetsivuilta löytyvällä lomakkeella. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan suunnittelijoihin. Mieluiten kuitenkin
suunnitteluaikaan keväisin ja syksyisin.
Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun ottamatta, opiston toiminta-alueella ja lähiseudulla asuvia
sivutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ottavat mielellään vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajista,
jotka voisivat toimia tuntiopettajana. Ota rohkeasti yhteyttä.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Viestintä
Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista
ilmoitetaan opiston verkkosivuilla. Uusista kursseista
tiedotetaan myös Somero-lehdessä ja Auranmaan viikkolehdessä sekä sosiaalisen median palveluissa.
Koronatilanteeseen liittyvä ajankohtainen tieto julkaistaan opiston internetsivujen koronainfossa.

Internetsivut
• http://www.somero-opisto.fi

Sosiaalinen media
•
•
•
•

http://www.facebook.com/somero.opisto
http://www.twitter.com/somero_opisto
http://www.youtube.com/user/someronopisto
http://www.instagram.com/someroopisto

Kursseja suunniteltaessa seurataan toteutettujen kurssien opiskelijamääriä ja osallistumisaktiivisuutta sekä
saatua kurssipalautetta. Tärkeimmät kurssin toteutumisen edellytykset ovat sopivan opettajan ja opetustilan löytyminen. Nämä kaksi asiaa määrittelevät pitkälti
myös kurssin kokoontumispäivän ja kellonajan.

Yhteistyö yhdistysten kanssa
Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa ja hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina
hyötyä kummallekin osapuolelle.

Ota yheyttä suunnittelijoihin:
Riitta Ryhtä, puh. 044 779 1270
Anne Turkulainen, puh. 044 779 1273
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somero
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on lapsille, nuorille ja aikuiselle
tarkoitettua tasolta toiselle etenevää tavoitteellista opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

SOMERO

Somero-opistossa annettavaa yleisen oppimäärän mukaista opetusta järjestetään sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukaisesti. Opetussuunnitelma on luettavissa opiston verkkosivuilla.

Varhaisiän valmentavat opinnot
Varhaisiän opetus on suunnattu esikouluikäisille ja niille
alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole
vielä aloittaneet taiteen perusopetusta.
Valmentavien opintojen ryhmä käynnistyy vuorovuosin
perusopetuksen alkavan ryhmän kanssa. Kevätkaudella
jatkuu syksyllä alkanut ryhmä.

Nuorten teemaopinnot
Teemaopinnot on suunnattu ensisijassa Taiteen perusopetuksen opiskelijoille, mutta mahdollisille vapaille
paikoille voidaan ottaa myös muita riittävät perustaidot
osaavia opiskelijoilta.
Kevätkaudella 2021 teemaopinnoissa alkaa päättötyön
kurssi.tietoja: www.somero-opisto.fi

Aikuisten taiteen perusopetus
Somero-opisto aloitti aikuisille suunnatun kuvataiteen
perusopetuksen syksyllä 2019, jolloin otettiin ensimmäiset opiskelijat kolmevuotisiin opintoihin. Opintoryhmä on täynnä. Seuraava ryhmä aloittaa toimintansa todennäköisesti lukuvuonna 2022–2023.

Lasten yhteiset opinnot
Taiteen perusopetusta annetaan joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun
puolella.
Lukuvuonna 2021–2022 toimii kaksi yhteisten opintojen
ryhmää.
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Lisätietoja: www.somero-opisto.fi
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella
suunnittelijaopettajalta puh. 044 779 1273,
anne.turkulainen@somero.fi

Lasten kurssit
Muskarit

Muskarit 3–6-vuotiaille

Alle kouluikäisille suunnatut muskarit järjestetään yhteistyössä Someron Musiikinystävät ry:n kanssa Kiiruun
koulukeskuksessa opetustilassa 1084, D-ovi.
Muskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä kuten
muillekin kursseille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Opetuksesta vastaa musiikkipedagogi (AMK)
Maaria Varonen

Anna-

Kaikkien muskarien kurssimaksu on 19,50 € lapselta.

Vauva-, muksu- ja sisarusmuskarit

Isompien muskareihin lapsi osallistuu ilman aikuista.

1049927 Muskari 3–4-vuotiaat
Keskiviikko 16.30–17.15, 12.1.–6.4.2022

1049925 Muskari 5–6-vuotiaat A
Tiistai 17.15–18.00, 11.1.–5.4.2022

1049928 Muskari 5–6-vuotiaat B
Keskiviikko 17.30–18.15, 12.1.–6.4.2022

Pienimpien muskareihin lapsi osallistuu yhdessä aikuisen kanssa.

1059903 Värileikki 4–6-vuotiaille

Vauvamuskarit on suunnattu 6–18-kuukauden ikäisille
lapsille, muksumuskarit 1,5–3-vuotiaille ja sisarusmuskari 0,5–4-vuotiaille. Sisarusmuskariin voi osallistua yhden tai kahden lapsen kanssa. Ilmoittautuminen pitää
tehdä kummastakin lapsesta erikseen.

Kiiruun koulukeskus, ot 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 16.15–17.15, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 30,00 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

1049921 Vauvamuskari

Lasten värileikissä kurkistetaan taiteen maailmaan tutustumalla leikin avulla erilaisiin väreihin, muotoihin ja
materiaaleihin. Samalla kehitetään lapsen motoriikkaa
taiteilemalla pieniä taideteoksia.

Tiistai 14.45–15.15, 11.1.–5.4.2022

1049922 Muksumuskari A

SOMERO

Kuvataide

Tiistai 15.30–16.00, 11.1.–5.4.2022

1049924 Muksumuskari B
Tiistai 16.30–17.00, 11.1.–5.4.2022

1049926 Sisarusmuskari
Keskiviikko 15.45–16.15, 12.1.–6.4.2022
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Luennot
Kevään tarjonnassa on kolmenlaisia luentoja
1. Perinteinen luento joka järjestetään Kiiruun koulukeskuksen auditoriossa. Perinteiselle
luennolle ei tarvitse ilmoittautua.
2. Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja, joita voi seurata Kiiruun koulun
auditoriossa, jolloin ennakkoilmoittautumista ei vaadita. Luentojen seuraaminen on syksyn tapaan mahdollista myös kotona omilla laitteilla, jolloin tätä mahdollisuutta käyttävien tulee ilmoittautua koko luentosarjan seuraajaksi.
3. Verkkoluento, jota voi seurata kotona omilla laitteilla.

SOMERO

Verkkoluennoille Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki, jonka kautta luentojen
seuraaminen tapahtuu.

Perinteinen luento
Ennakoinnilla ymmärrystä tulevaisuudesta
Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 22.3.2022 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5,00 €, peritään käteisenä ovella.
Tulevaisuudentutkijat Kristiina Paju ja Marianna MäkiTeeri vievät kuulijat tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin
maailmaan. Luennolla tutustutaan siihen, mitä ennakointi on ja miten se auttaa tulevaisuuden muutoksiin
varautumisessa. Luento sopii hyvin esimerkiksi kuntapäättäjille ja yrittäjille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Verkkoluento
4090421 Mitä pitäisi syödä pysyäkseen
terveenä? - verkkoluento
Tiistai 1.2.2022 klo 18.00–19.30
Maksuton hyvinvointiluento
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilän luennon aiheena on puhdas ruoka, joka ravitsee elimistöä sekä
auttaa pysymään terveenä ja luo hyvää oloa. Teamsilla
pidettävälle verkkoluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki,
josta luentoa voi seurata omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Luennot
1090621 Ikis-verkkoluennot
Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat verkkoluennot
järjestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä usealle paikkakunnalle ympäri Suomea. Somerolla niitä
pääsee seuraamaan Kiiruun koulukeskuksen auditorion
valkokankaalta, Kiiruuntie 4, sisäänkäynti A-ovesta.
Maksuttomat luennot järjestetään keskiviikkoisin klo 14
alkaen, ja ne kestävät puolestatoista tunnista kahteen
tuntiin.

Ohjelma:

– luennoitsija varmistuu myöhemmin.

30.3.2022: Hyvä paha kolesteroli?
– professori emeritus, sisätautien erikoislääkäri Petri Kovanen

13.4.2022: Yksilöllinen syövän ehkäisy ja hoito
sekä täsmälääketieteen menetelmät
–Syöpätutkimuksen proferrori Toni Seppälä, Tampereen yliopisto, yksilöllisen syövänhoidon kehittämisen
ylilääkäri ja vatsaelinkirurgian erikoislääkäri, TAYS

SOMERO

Syksyn tapaan luentoja voi seurata myös omilta laitteilta kotona, jolloin luentosarjan seuraajaksi tulee ilmoittautua. Ilmoittautuneille lähetetään viikoittain vaihtuva
Youtube-linkki, josta luentoa pääsee seuraamaan.

16.3.2022: Rytmit rypyssä – tietoa sydämen
rytmihäiriöistä, niiden tutkimuksesta ja
hoidosta

11.5.2022: Jubilee! Rakkaudesta musiikkiin
– toimittaja, kirjailija Minna Lindgren

19.1.2022: Yhteinen onni – paras onni.
– professori emeritus Markku Ojanen, Tampereen yliopisto

2.2.2022: Aktiivinen elämäntapa ja ikääntyvät
aivot
–PsT, työterveyspsykologi Juho Strömmer, Terveystalo

9.2.2022: Revontulet – Auringon terveiset
Pohjolan talviyöhön
– FT Tiera Laitinen, Ilmatieteen laitos

2.3.2022: Miten lisätä vireitä vuosia ja
parantaa toimintakykyä?
– professori emeritus Jaakko Valvanne, Tampereen yliopisto
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Luennot
Hyvän ikääntymisen eväitä -luennot
Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Salon muistiyhdistyksen ja Someron kaupungin perusturvatoimen
kanssa. Luentojen yhteydessä yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa ja palveluitaan.
Noin kerran kuukaudessa järjestettävät maksuttomat
hyvinvointuluennot järjestetään Kiiruun koulukeskuksen auditoriossa, Kiiruuntie 4, A-ovi.

Iloisesti ikääntyen

SOMERO

Tiistai 8.2.2022 klo 17.00–19.00
Ikääntyminen tuo monia muutoksia muistiin, mutta ne
eivät aina tarkoita sairautta. Geriatri Aleksi Väänänen
Someron terveyskeskuksesta luennoi ikääntymisestä ja
siihen liittyvistä muutoksista sekä siitä, miten niistä huolimatta eletään aktiivista arkea.
Salon Muistiyhdistyksen muistiohjaajat ja Someron seniorihoitaja Raila Hakamäki ovat paikalla kertomassa
tarjolla olevista palveluista.

Pidä huolta aivoterveydestäsi

Tiistai 5.4.2022 klo 17.00–19.00

Tiistai 15.3.2022 klo 17.00–19.00

Usein ajatellaan, että koti on turvallinen paikka, mutta
todellisuudessa suuri osa onnettomuuksista tapahtuu
juuri kotona. Palotarkastaja Erik Virtanen Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta luennoi kodin paloturvallisuudesta.

Aivoterveydestäsi pidät huolta olemalla aktiivinen ja
huolehtimalla itsestäsi. Elintaparemonttia ei voi aloittaa
liian myöhään. Tule kuulemaan vinkkejä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Alustajana toiminnanjohtaja Marika
Lindholm Salon Muistiyhdistyksestä.
Tarjolla myös tietoa vapaaehtoistoiminnasta, liikuntapalveluista ja muista erityisesti ikääntyville suunnatuista
harrastusmahdollisuuksista.
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Kodin turvallisuus

Toimintaterapeutti Niina Hakanen ja sosiaalityöntekijä
Jaakko Kaunisto kertovat Someron kaupungin palveluista ja tuista muutostöihin liittyen. Muistiohjaaja Pauliina Römpötti Salon Muistiyhdistyksestä antaa vinkkejä
ikä- ja muistiystävällisiin ratkaisuihin.

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 9.30–11.00, 13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
FK Kaija Parko

1010122 Vanhojen käsialojen kurssi
Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–20.00, 15.–29.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
FM, historian lehtori Vesa Hänninen

Uutuus

Kurssilla opiskellaan käytännön harjoitusten kautta
tulkitsemaan Ruotsin vallan aikana ns. saksalaisella
kirjoitustyylillä laadittuja asiakirjoja. Samalla opitaan
keskeistä asiakirjoissa esiintyvää sanastoa ja syvennetään lähdeaineiston tuntemusta. Pääpaino on 1600- ja
1700-luvun käsialoissa. Kurssi sopii erityisen hyvin sukuja paikallishistoriallista tutkimusta harrastaville.

1010124 Netin sukupuut
Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 2.2.2022 klo 17.30–19.45
Kurssimaksu 14,50 €
Yrittäjä, sukututkija Juha Vuorela

Perehdytään netin sukupuupalveluihin, kuten Geni, Myheritage ja Familysearch. Mitä palveluita käytettäessä
pitää ottaa huomioon, miten merkitään lähdetiedot ja
mitä on lähdekritiikki? Tarjolla myös tietoa tekijänoikeuksista ja tietosuojasta sekä palveluiden käytöstä sinänsä.

1010125 1800-luvun käsialat ja dokumentit
Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 9.2.2022 klo 17.30–19.45
Kurssimaksu 14,50 €
Yrittäjä, sukututkija Juha Vuorela

Tuottavatko 1800-luvun käsialat ja dokumentit tulkintavaikeuksia? Tällä käytännönläheisellä kurssilla pureudutaan 1800-luvun kirkollisiin asiakirjoihin runsaiden
esimerkkien kera. Samalla saat tietoa kyseisten dokumenttien käytöstä sukututkimuksessa. Iltaan sisältyy
myös parityöskentelyä.

1010123 Geneettisen sukututkimuksen ilta

1010721 SPR Ensiapukurssi EA 1®

Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 26.1.2022 klo 17.30–19.45
Kurssimaksu 14,50 €
Yrittäjä, sukututkija Juha Vuorela

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 9.00–15.30, 5.–12.2.2022
Kurssimaksu 45,00 €
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo

Kurssi antaa osallistujalle selkeän kuvan dna- eli geneettisen sukututkimuksen perusteista, testien tekemisestä ja testitulosten tulkinnasta. Ilta sopii erittäin hyvin
vasta-alkajalle sekä kaikille, joita aihe kiinnostaa. Asiat
käydään läpi ruohonjuuritasolla rauhallisesti ja selkeästi.

SOMERO

Uutuus

Paikallishistoriaa, kotiseudun elämänmenoa ja somerolaisuuden erikoisuuksia valotetaan osallistujien yhteisillä tiedoilla ja muisteluilla, luovasti rönsyillen.

Uutuus

1010121 Tarinoita Somerolta

Uutuus

Ihminen ja yhteiskunta

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa
todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen. .
17

SOMERO

Ihminen ja yhteiskunta
1010722 SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

1010727 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 10.3.2022 klo 17.00–20.15
Kurssimaksu 25,00 €
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo

Kiiruun koulukeskus, ot 1133 A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 14.2.2022 ja tiistai 15.2.2022 klo 17.00–21.00
Kurssimaksu 25,00 €
Järjestyksenvalvojakouluttaja Kimmo Nurkse

Kurssilla opiskellaan ja kerrataan hätäensiaputaitoja. Jos
olet suorittanut SPR Ensiapukurssi EA 1® - tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -kurssin kolmen vuoden sisällä, voit
tämän kurssin suorittamalla jatkaa ensiaputodistuksesi
voimassaoloaikaa toiset kolme vuotta.

1010723 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus

Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamisen edellyttämä järjestyksenvalvojan
kertauskoulutus. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään
lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin.

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4

1019921 Elintarvikehygieniakoulutus

Kurssipäivät: tiistai 5.4.2022 klo 17:00–21.15, keskiviikko
6.4.2022 klo 17.00–21.15, torstai 7.4.2022 klo 17.00–21.15,
perjantai 8.4.2022 klo 17.00–21.15, lauantai 9.4.2022 klo
9.00–15.00 (voimankäyttö ryhmä 1), sunnuntai 10.4.2022
klo 9.00–15.00 (voimankäyttö ryhmä 2), maanantai
11.4.2022 klo 17.00–20.15 (ensiapu), tiistai 12.4.2022 klo
17.00–21.15, keskiviikko 12.4.2022 (palo- ja pelastus) klo
17.00–21.15.

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–20.15, 4.–11.4.2022
Kurssimaksu 45,00 €
Cateringalan opettaja Maija Marjasto

Kurssimaksu 90,00 €
Järjestyksenvalvojakouluttaja Kimmo Nurkse
Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön määräysten
mukaan sisältäen kokeen ja todistuksen. Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Opetukseen
sisältyy teoriaopetusta sekä voimankäyttökoulutusta ja
-harjoituksia. Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa,
jotka jaetaan tarvittaessa voimankäyttökoulutuksessa
kahteen enintään 10 opiskelijan ryhmään. Kurssimaksu
sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalin. Todistuksen
saadakseen opiskelijan tulee olla läsnä yhdellä voimankäyttökoulutuskerralla ja kaikilla muilla kurssikerroilla.
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Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot elintarvikehygieniasta, mikrobiologiasta, henkilökohtaisesta hygieniasta, hygieenisistä työskentelytavoista, keittiöiden omavalvonnasta ja hygienialain
vaatimuksista. Kurssi ja itseopiskelumateriaaliin tutustuminen antavat valmiuksia läpäistä hygieniaosaamistestin, joka on mahdollista suorittaa kurssin päätteeksi.
Testin hyväksytysti suorittaneet saavat Ruokaviraston
myöntämän hygieniapassin. Mahdollisista erityisjärjestelytarpeista tulee ottaa yhteyttä koulutuskoordinaattoriin ennen kurssia. Kurssin sähköinen oppimateriaali on
luettavissa opiston verkkosivuilla. Koulutus järjestetään
yhdessä Lounais-Suomen Koulutus Oy:n kanssa. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, testin ja hygieniapassin.
Mahdolliset uusintatestit voi suorittaa Lounais-Suomen
Koulutus oy:n kanssa sopien Loimaalla. Uusintatestistä
peritään 20 euron maksu.

Luonto ja luonnossa liikkuminen
1020123 Lintuharrastuskurssi aloittelijoille
Kiiruun koulukeskus, ot 1110, A-ovi, Kiiruuntie 4
Kurssipäivät: torstai 21.4.2022 klo 17.00–19.15, lauantai 23.4.2022 klo 10.00–13.00 ja lauantai 14.5.2022 klo
8.00–11.00
Kurssimaksu 19,50 €
Biologian ja maantiedon opettaja Heikki Tuominen

SOMERO

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, jotka haluavat oppia
tuntemaan yleisimmät pihojen ja peltojen linnut. Ensimmäisellä tapaamiskerralla käydään läpi lintuharrastusta
ja siihen tarvittavia välineitä sekä myös lintututkimusta.
Lisäksi opetellaan kuvista yleisimpiä lintulajejamme.
Kurssiin sisältyy kaksi linturetkeä, joiden ajankohdat
saattavat sääolosuhteista johtuen muuttua. Omat kiikarit olisi hyvä olla, mutta niitä saa myös retkille lainaksi.
Kurssi alkaa teoriaopetuksella Kiiruun koulukeskuksessa torstaina 21.4. Linturetket suuntautuvat Pajulan pelloille lauantaina 23.4. ja keskustan puistoihin lauantaina
14.5.

1029921 Retkeilykurssi
Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 4.5.2022 ja 11.5.2022 klo 17.30–20.30 ja lauantai 21.5.2022 klo 10.00 – sunnuntai 21.5.2022 klo 16.00
Kurssimaksu 24,50 €
Eräopas Jarmo Mettovaara
Retkeily on noussut suureen suosioon. Lähde oppimaan retkeilyn perustaitoja keväisessä luonnossa. Kahden ulkona vietettävän illan aikana perehdymme retkeilyvarusteisiin ja retkiruokaan. Suunnittelemme myös
yhdessä lähiseudun kohteeseen suuntautuvan yön yli
kestävän retken, jolle lähdemme lauantaina 21.5. Retkellä majoitumme teltassa tai muussa majoitteessa.
Kurssi soveltuu kaikille retkeilystä kiinnostuneille eikä

vaadi aikaisempaa retkeilykokemusta. Tarvitset omat
retkeilyvarusteet, mutta telttoja löytyy lainattavaksi.
Kurssimaksu sisältää opetuksen. Retken kustannuksista
kukin opiskelija vastaa itse. Ensimmäisenä kurssi-iltana
kokoonnutaan Kiiruun koulukeskuksen A-ovelle.
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Kielet
Uutuus

Uusina alkavat kielikurssit
1030224 Englantia laulujen sanojen
pohjalta
Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.00–20.00, 11.1.–15.2.2022
Kurssimaksu 17,00 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

Uutuus

SOMERO

Leppoisassa ryhmässä kartutetaan sanavarastoa ja kerrataan peruskielioppia englanninkielisten laulujen sanoja tutkien, lukien, lausuen ja laulaen.

1030323 Viaje al sol - espanjaa
matkailijoille
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 13.30–15.00, 12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
FM Päivi Leikkonen

Käytännönläheisellä matkailuespanjan kurssilla opit
hyödyllistä sanastoa ja fraaseja. Opit tilaamaan syötävää ja juotavaa ravintolassa, tekemään ostoksia ja selviämään espanjaksi ongelmatilanteissa. Samalla tutustut espanjalaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.
Kurssi sopii sinulle, joka olet opiskellut aiemmin espanjan alkeita ja haluat kerrata oppimaasi tai olet vasta-alkaja ja haluat edetä nopeasti. Kielioppia tällä kurssilla
käsitellään vain tarvittavassa määrin. Oppikirja De viaje
(Finn Lectura). Taitotaso A1. Kurssi toteutetaan hybridinä
eli osa kokoontumiskerroista on etäopetuksena, ja lähiopetuskertoihin voi osallistua tarvittaessa myös etänä
kotoa käsin.

Tykkää meistä Facebookissa
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Syksyltä jatkuvat kielikurssit
Syksyn kielikurssit jatkuvat myös kevätkaudella, mikäli
riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua syksyllä mukana olleiden lisäksi myös uudet
opiskelijat. Syksyllä tehty ilmoittautuminen ja maksettu
kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden opetusta.
Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.
Espanjan, ranskan ja italian kurssit toteutetaan hybridinä
eli osa kokoontumiskerroista on etäopetuksena, ja lähiopetuskertoihin voi osallistua tarvittaessa myös etänä
kotoa käsin.

1030121 Finskij po-russki – suomen kieltä
venäjänkielisille
Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai ja torstai 19.00–20.30, 11.1.–7.4.2022
Maksuton kurssi.
FM Julia Topchii

1030122 Keskustelevaa suomen kieltä maahanmuuttajille
Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.30–20.00, 12.1.–6.4.2022
Maksuton kurssi
FK Kaija Parko

1030221 English cafe – Evening group
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 19.00–20.30, 10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Richard Conway

Kielet
1030322 Club de español en Somero
Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 16.30–18.00, 12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
FM Päivi Leikkonen

1030421 Andiamo avanti!
Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.15–19.45, 12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
FM Päivi Leikkonen

1030921 Ranskan alkeiden jatkokurssi

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 10.30–12.00, 11.1.–12.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Richard Conway

1030223 Englantia eteenpäin
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 10.00–11.30, 12.1.–6.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

1030321 Perfecto! - Espanjan jatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 18.45–20.15, 10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
FM Päivi Leikkonen

SOMERO

1030222 English cafe – Day group

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–18.30, 10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
FM Päivi Leikkonen

1031721 Viron alkeisjatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.30–19.00, 11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Vivian Majevski

1031722 Edasi eesti keeles
Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.15–20.45, 11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Vivian Majevski

Seuraa meitä Instagramissa
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Musiikin yksilöopetus
Yksilöopetusta pianon, kitaran ja harmonikansoitossa
järjestetään kevätkaudella lähinnä vain syksyllä opetukseen osallistuneille. Mahdollisia vapaita opiskeluaikoja
voi tiedustella puhelimitse koulutuskoohdinaattorilta.

Muskarit
Alle kouluikäisille suunnatut muskarit löytyvät sivulta 13.

Kuorolaulu
SOMERO

Kaikkien, jotka haluavat osallistua kuorojen harjoituksiin
myös kevätkaudella, tulee ilmoittautua kursseille uudelleen. Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

1040521 Metka kööri
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 19.00–20.30, 12.1.–6.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
MuM Annika Kuntsi

1040522 Someron naiskuoro
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Tiistai 18.00–19.30, 18.1.–12.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
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Kuvataide
Uusina alkavat kuvataidekurssit
Uutuus

Musiikki

1050701 Lasin lumoa
Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–20.15, 10.1.–28.2.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Lasialan yrittäjä Tuula Saarela

Kurssilla tutustutaan erilaisiin taidelasitekniikoihin. Sulatamme vanhasta ikkunalasista tarjoiluastioita, koruja
tai tauluja, päällystämme värillisillä lasinpaloilla mosaiikkitekniikalla vanhan lautasen, ruukun tai valaisimen.
Tiffanytekniikkaan tutustumme esimerkiksi tekemällä
enkeleitä. Värilliset lasinpalat mosaiikki- ja pieniin tiffanytöihin opiskelijat saavat opettajalta maksutta, muut
materiaalit kurssilaiset maksavat itse. Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin lasitöitä tehneille.

Syksyltä jatkuvat kuvataidekurssit
Osa syksyn ohjelmassa olleista kuvataidekursseista jatkuu kevätkaudella, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua syksyllä mukana
olleiden lisäksi myös uudet opiskelijat.. Syksyllä tehty
ilmoittautuminen ja maksettu kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden opetusta.
Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

1040523 Someron laulumiehet

1050202 Kokeileva kuvataide

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Tiistai 19.30–21.00, 18.1.–12.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 12.15–14.30, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 34,50 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Kuvataide

Tanssi

1050205 Taidetta maalaten

1060321 Itämaisen tanssin alkeet

Kiiruun koulukeskus, ot 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 34,50 €
Taidemaalari Hannu Nikander

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Sunnuntai 16.30–18.00, 16.1.–10.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Irene

1050206 Ikonimaalaus

Naisille suunnatussa ryhmässä lähdetään liikkeelle ryhdistä ja luonnollisten liikeratojen haltuunotosta musiikin
tahdissa. Tasoa nostetaan vähitellen ja tarvittaessa jokaisen oman etenemisen mukaan. Sano hyvästi niskahartiakivuille sekä löydä uusi notkea ja sulava naisellisuus.

1050208 Oma taidepolkuni

1050502 Keramiikka
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 8.45–12.00, 12.1.–23.3.2022
Kurssimaksu 48,00 €
Keraamikko Pirjo Salo

1050802 Kalligrafia
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Perjantai 16.00–18.15, 14.1.–11.3.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski

Seuraa meitä Instagramissa

Kädentaidot

SOMERO

Kiiruun koulukeskus, ot 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–19.15, 11.1.–22.3.2022
Kurssimaksu 39,00 €
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke

Uusina alkavat kädentaitokurssit
Uutuus

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 9.00–12.15, 11.1.–5.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Raija Laiho

1071007 Neulekahvila
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–19.30, 13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Artesaani Mervi Virta

Neulekahvilassa koemme yhdessä neuloen hyvän mielen ja voimaannuttavan hengähdyshetken arjen keskellä. Voit aloittaa vaikkapa sukan neulomisella ja oppia
kantapään tekemisen, mutta voit valita työksesi myös
muun itsellesi mieluisan neuleen ja saada tarvitessasi opettajalta apua sen suunnitteluun ja tekemiseen.
Teemme mahdollisuuksien mukaan omakustanneretken käsityöliikkeeseen.
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1070203 Vaatteita ommellen
Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.15–20.30, 19.1.–16.2.2022
Kurssimaksu 22,00 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

SOMERO

Kurssilla harjoitellaan helpohkojen vaatteiden kaavojen
muokkaamista omalle vartalolle sopiviksi, sekä ompelukoneen ja saumurin sujuvaa käyttöä. Samaan työhön
voidaan yhdistää uusia kankaita ja vanhojen vaatteiden
osia. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että konkareille, koska valmistettavan vaatteen vaikeustason voi valita omien taitojen mukaan.

1070906 Koruja tinalankapunoksesta
Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Perjantai 16.00–18.15, 21.1.–11.2.2022
Kurssimaksu 19,50 €
KteO Helena Ponkala

Uutuus

Kädentaidot
1070908 Nahkatöiden peruskurssi
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 9.4.2022 klo 10.00–16.30 ja sunnuntai
10.4.2022 klo 9.00–15.30
Kurssimaksu 22,00 €
Perinneparkitsija, valjasseppä Annika Härkönen

Perinteisellä käsinompelutekniikalla valmistetaan paksusta valjasnahasta esim. laadukas nahkavyö. Aloitamme pienellä yhteisellä työllä mikä valmistetaan yhdessä
opettajan kanssa vaihe vaiheelta. Lisäksi ehtii tekemään
yhden viikonlopun aikana pieniä valjastöitä hevosille,
koiralle pannan tai remmin, punotun rannekorun tai
nahkakannet muistiviholle. Omia työtoiveita toteutetaan
mahdollisuuksien mukaan. Ompeluvälineet saa lainaksi
ja materiaaleja voi ostaa opettajalta.

Kurssilla opitaan valmistamaan erilaisia ranne-, kaula- ja
korvakoruja saamenkäsitöistä tutusta tinalankapunoksesta ja poronnahasta. Hopeanhohtoiset tinalankakorut
ovat nikkelittömiä, käytössä miellyttävän lämpimiä ja
kevyitä. Ensikertalaiset valmistavat aluksi perusrannekkeen. Alkeet jo osaavien kanssa opetellaan vaativampia
palmikointimalleja ja valmistetaan näyttäviä koruja yhdistämällä työhön esimerkiksi erilaisia helmiä, nauhoja
ja nyörejä. Kurssilla tutustutaan myös poronsarvinappien valmistukseen. Aikaisempaa osaamista ei tarvita.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Kädentaidot
Syksyltä jatkuvat kädentaitokurssit
Syksyn kädentaitokurssit jatkuvat myös kevätkaudella,
mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua syksyllä mukana olleiden lisäksi myös
uudet opiskelijat. Syksyllä tehty ilmoittautuminen ja maksettu kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden opetusta.
Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

1070724 Terttilän kudonta

1070720 Kudonnan peruskurssi
Torstai 17.00–19.15, 3.2.–19.5.2022
Kurssimaksu 52,50 €
Artenomi Jaana Janhunen
Aloituspäivä saattaa muuttua. Kokoontumispaikka ilmoitetaan kurssille ilmoittautuville niiden varmistuttua.

1070722 Kudonnan syventävä kurssi
Keskiviikko 17.00–19.15, 2.2.–11.5.2022
Kurssimaksu 52,50 €
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä
Aloituspäivä saattaa muuttua. Kokoontumispaikka ilmoitetaan kurssille ilmoittautuville niiden varmistuttua.

Seuraa meitä Instagramissa

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 12.15–14.30, 10.1.–11.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

1070501 Lankojen lumoissa
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 12.30–14.30, 12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

1071003 Kahvipussit ja muut
kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön

SOMERO

Toukola, Terttiläntie 736
Tiistai 17.30–19.45, 18.1.–26.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä

1071005 Suomalaisia villapaitoja ja asusteita

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00–20.00, 11.1.–26.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
Artenomi Kirsi Hämäläinen

1070921 Huonekalujen entisöinti- ja
puutyökurssi, päiväryhmä
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 13.30–15.45, 12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu 48,00 €
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi

1070922 Huonekalujen entisöinti- ja
puutyökurssi, iltaryhmä
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Torstai 17.30–19.45, 13.1.–14.4.2022
Kurssimaksu 48,00 €
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
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Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai ja perjantai 9.30–11.45, 10.–20.5.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Uutuus

SOMERO

Kurssilla kerrataan kannettavan tietokoneen käytön perusteita ja tutustutaan tarkemmin tietokoneen hallintaan
ja internetin käyttöön. Tutuksi tulevat verkkopankki- ja
verkkokauppapalvelut ynnä muut hyödylliset verkkopalvelut. Perehdymme langattomien verkkojen toimintaan ja älypuhelimen verkon jakamiseen. Siirrämme
valokuvia älypuhelimesta omalle koneelle. Lähetämme
sähköpostitse kuvia ja tiedostoja sekä tallennamme
niitä oman läppärin levylle. Harjoittelu tapahtuu ensi sijassa omilla kannettavilla tietokoneilla. Opetustilassa on
käytettävissä langaton verkko. Opistolla on myös muutamia kannettavia tietokoneita, joita kurssilaiset voivat
tarvittaessa käyttää.

1089923 Etäkurssit, -luennot ja
-kokoukset
Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00–20.15, 1.–15.2.2022
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Tule harjoittelemaan sujuvaa osallistumista erilaisille etäluennoille, -kursseille ja -kokouksiin. Opit miten
etätapahtumiin liitytään, miten etäohjelman ääniä- ja
videokuvaa hallitaan sekä kuinka oman näytön saa jaettua muille nähtäväksi. Harjoittelemme luokkatilassa
ilmaisen Google Meet -etäohjelman käyttöä käytännönläheisesti osallistujan, luennoitsijan ja opettajan näkökulmasta. Kurssi soveltuu hyvin myös yhdistystoiminnassa mukana oleville.
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1080524 Järjestelmäkameran
peruskäyttö
Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00–20.15, 1.–22.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla perehdytään kameran käsisäätöihin: aukko,
syväterävyys, suljinaika, isoherkkyys, tarkennus ja valkotasapaino; sekä siihen miten ne vaikuttavat kuvaamiseen. Opitaan pitämään kuvat järjestyksessä tietokoneen kansioissa ja varmuuskopioimaan niitä. Lisäksi
tutustutaan internetin kuvapalveluihin ja kuvakirjan tekemiseen. Kurssi on tarkoitettu aloittelevalle tai vähän
kuvanneille järjestelmäkameran käyttäjille. Ota kamera,
sen ohjekirja ja liitäntäjohdot mukaan jo ensimmäisellä
kerralla!

Uutuus

1080224 Kannettava tietokone haltuun –
kertaus- ja jatkokurssi senioreille

Uutuus

Tietojenkäsittely

1080525 Vanhat valokuvat digimuotoon
ja kuvakirjaksi
Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 15.15–17.30, 1.–22.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssilla harjoitellaan valokuvien digitoimista skannerin avulla ja tutustutaan laitteen ominaisuuksiin. Tutuksi tulevat myös kuvien tiedostomuodot, kuvakoot
ja resoluutiot sekä digikuvien korjausmahdollisuudet
ja varmuuskopioiden tekeminen. Lisäksi opettelemme
tekemään ja tilaamaan verkkopalvelun ohjelmalla kuvakirjan omista digikuvista. Ota ensimmäisellä kerralla
mukaan omia paperivalokuvia, negatiiveja tai dioja ja
muistitikku, jolle skannatut valokuvat tallennetaan. Saat
myös vinkkejä oman skannerin hankintaan.

Tietojenkäsittely
1089921 Android-älypuhelin ja -tabletti
tutuksi

1089922 Android-älypuhelin ja -tabletti
tutuksi – jatkokurssi

Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 15.15–17.30, 1.–15.2.2022
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 9.30–11.45, 3.–24.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Android on älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käyttöjärjestelmä, joka on käytössä muun muassa Samsung-, Huawei-, Sony, Nokia ja LG-laitteissa. Tutustumme laitteen asetuksiin, toimintoihin sekä ohjelmien
lataamiseen ja asentamiseen. Harjoitukset tehdään
omalla laitteella, joten ota se latureineen mukaan kurssille.

Perusasioiden kertauksen jälkeen perehdymme laajemmin älylaitteen toimintoihin ja hyödyllisiin ohjelmiin
eli applikaatioihin ja asennamme niitä omille laitteillemme. Tutustumiskohteina ovat muun muassa WhatsApp,
navigointi, kalenteri, pankki- ja lippupalvelut sekä monet muut sovellukset. Harjoitukset tehdään omalla laitteella, joten se latureineen mukaan kurssille.

SOMERO

Digituki
Temppuileeko tabletti, tökkiikö
tietokone tai kenkkuileeko kännykkä?
– Somero-opisto tarjoaa digitukea
ajanvarauksella
Ota rohkeasti yhteyttä Santeriin!
Puh. 044 779 1271
Sp. santeri.aarnio@somero.fi
Santerin tavoitat varmimmin:
• ma–to klo 17.00–19.00.
• opiston loma-aikoina ma–pe 9.00–12.00
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Hyvinvointi ja liikunta
Hyvinvointiluennot
1090621 Ikis-verkkoluennot

SOMERO

Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat verkkoluennot
järjestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä usealle paikkakunnalle ympäri Suomea. Somerolla niitä
pääsee seuraamaan Kiiruun koulukeskuksen auditorion
valkokankaalta.

Syksyn liikunta ja joogakurssit jatkuvat myös kevätkaudella, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua syksyllä mukana olleiden lisäksi
myös uudet opiskelijat. Syksyllä tehty ilmoittautuminen
ja maksettu kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden
opetusta.

Tarkemmat tiedot ja luentoaikataulu on sivulla 15

Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

Hyvän ikääntymisen eväitä -luennot

1090121 Syvävenyttely tutuksi

Kolmen illan luentosarja toteutetaan yhteistyössä Salon
muistiyhdistyksen ja Someron kaupungin perusturvatoimen kanssa. Luentojen yhteydessä yhteistyökumppanit esittelevät toimintaansa ja palveluitaan.

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Sunnuntai 18.15–19.00, 16.1.–10.4.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Pirita I. Hipp-Koskenoja

Tarkemmat tiedot ja luentoaikataulu on sivulla 16.

4090102 Kehonhuoltoa verkko-opetuksena

4090421 Mitä pitäisi syödä pysyäkseen
terveenä? - verkkoluento

Perjantai 17.00–18.00, 14.1.–8.4.2022
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

Tiistai 1.2.2022 klo 18.00–19.30
Maksuton hyvinvointiluento

1090123 Jomon-Shindo®

Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilän luennon aiheena on puhdas ruoka, joka ravitsee elimistöä sekä
auttaa pysymään terveenä ja luo hyvää oloa. Teamsilla
pidettävälle verkkoluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki,
josta luentoa voi seurata omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

Tykkää meistä Facebookissa
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Syksyltä jatkuvat kurssit

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Maanantai 18.30–20.00, 10.1.–4.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €

1090124 Tuoli-Jomon-Shindo®
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Maanantai 13.00–14.00, 10.1.–4.4.2022
Kurssimaksu 22,00 €
Shindo®-hoitaja/kouluttaja Merja Rintamaa-Lehtonen

Hyvinvointi ja liikunta
1090321 Kirkonmäen alkeisjooga

1090344 Myötätuulen lempeä jooga

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Maanantai 18.00–19.50, 10.1.–25.4.2022
Kurssimaksu 29,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen

Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Keskiviikko 13.00–14.50, 12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu 29,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen

1090323 Kirkonmäen lempeä jooga

4090321 Joogaa verkko-opetuksena

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Keskiviikko 15.30–17.20, 12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu 29,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen

Tiistai 18.00–19.50, 11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu 29,50€
Joogaopettaja Saara Turpeinen

SOMERO

Uutuus

Puutarhanhoito
1100222 Kotipihan ja -puutarhan
kasvivalinnat ja hoito
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 10.00–15.00, 12.–19.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Hortonomi (AMK) Perttu Tiilikainen

Kurssin tavoitteena on tarjota tietoa oman pihan ja
puutarhan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kasvualustan merkityksestä ja valmistuksesta sekä kasvien

valinnasta, istutuksesta ja hoidosta. Käymme läpi kasvien oikeaoppisen istutuksen, tuennan ja leikkauksen.
Opimme näkemään, miten monilajiset ja -kerrokselliset dynaamiset istutukset sopivat osaksi omaa pihaa.
Pohdimme erilaisten kumppanuuskasvien käyttöä
puutarhassa ja viljelykierron hyötyjä sekä huomioimme
permakulttuurin mahdollisuuksia ja tutustumme kohopenkin valmistukseen (hugelkulttuuri). Tutustumme
myös luonnonmukaisen hulevesien hallinnan mahdollisuuksiin omalla tontilla.
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Ruoanvalmistus

1100421 Kasvispitoiset piirakat, keitot ja
salaatit
Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.2.2022 ja 3.3.2022 klo 17.30–20.30
Kurssimaksu 17,00 €
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä

Uutuus

Tutustumme erityyppisiin kasvispitoisiin piirakoihin,
keittoihin ja salaatteihin ja valmistamme niistä maistiaisia. Opettaja kerää raaka-ainemaksun, n. 10 €/kerta.
Ota mukaan essu, sisäjalkineet ja rasioita mahdollisia
kotiin viemisiä varten.
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1100422 Kokkailua keventäjille
Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.30–20.30, 7.–21.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä

1100423 Metsän antimia ruokapöytään
Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 16.3.2022 ja 23.3.2022 klo 17.30–20.30
Kurssimaksu 17,00 €
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä

Näissä illoissa opit valmistamaan alku-, pää- ja jälkiruokia kotimaisista sienistä ja marjoista. Täydennämme aterioita myös muilla metsän antimilla. Tule tutustumaan
suomalaiseen superfoodiin! Opettaja kerää raaka-ainemaksun, n. 10 € / kerta. Ota mukaan essu, sisäjalkineet
ja rasioita mahdollisia kotiin viemisiä varten.

Uutuus

Uutuus

SOMERO

Uutuus

Tule hakemaan vinkkejä ja reseptejä painonhallintaan
ravinnon avulla! Valmistamme enimmäkseen kasvispainotteisia ruokia, hyviä proteiineja ja rasvoja unohtamatta. Opettaja kerää raaka-ainemaksun, n. 10 € / kerta.
Ota mukaan essu, sisäjalkineet ja rasioita mahdollisia
kotiin viemisiä varten

1100425 Hortsinat ja villiyrttijuomat
Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 21.5.2022 klo 10.00–16.00
Kurssimaksu 17,00 €
Biologi, FM Päivi Eronen

Hortsinat ovat villiyrttejä hyödyntävä ruiskuoreen leivottu naposteltava. Ne muistuttavat rakenteeltaan ja
tarkoitukseltaaan hieman karjalanpiirakoita, mutta ovat
makumaailmaltaan maanläheisempiä ja niissä on ripaus
jopa kansainvälisyyttä. Hortsinoiden lisäksi valmistetaan
tuoreista yrteistä omat villiyrttijuomat. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Opettaja perii lisäksi viiden euron
materiaalimaksun käteisenä. Ota mukaan rasioita. Hortsinoita tehdään niin paljon, että niitä saa myös mukaan.

KOSKI
4090421 Mitä pitäisi syödä pysyäkseen
terveenä? - verkkoluento
Tiistai 1.2.2022 klo 18.00–19.30
Maksuton hyvinvointiluento
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilän luennon aiheena on puhdas ruoka, joka ravitsee elimistöä sekä
auttaa pysymään terveenä ja luo hyvää oloa. Teamsilla
pidettävälle verkkoluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki,
josta luentoa voi seurata omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

2010721 SPR Ensiapukurssi EA 1®
Kosken koulukeskus, yleisluokka 1, Lampitie 3
Lauantai 22.1.2022 ja 5.2.2022 klo 9.00–15.30
Kurssimaksu 45,00 €
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Mari Paasikivi

2030221 Englannin alkeiden kertaus
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 10.00–11.30, 13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

Käymme läpi englannin kielen keskeisiä rakenteita, kartutamme sanavarastoa ja opimme käyttämään kieltä
arkisissa tilanteissa. Alun kertauksen jälkeen opiskelemme English for you too 1 kirjan mukaan rauhallisesti
edeten.

2030222 Keskustellaan englanniksi
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 12.00–13.30, 13.1.–7.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Syksyllä alkanut kurssi jatkuu myös kevätkaudella, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua myös uudet opiskelijat. Syksyllä tehty
ilmoittautuminen ja maksettu kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden opetusta. Kurssikuvaus löytyy opiston
verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

KOSKI

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa
todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi kokoontuu kahtena lauantaina kahden viikon välein. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen.

Uutuus

Luennot – Ensiapu – Kielet

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Musiikki
Musiikin yksilöpetus
Pianon ja kitaransoiton yksilöopetusta järjestetään kevätkaudella lähinnä vain syksyllä opetukseen osallistuneille. Mahdollisia vapaita opiskeluaikoja voi tiedustella
puhelimitse koulutuskoohdinaattorilta.

Kuorolaulu
Kaikkien, jotka haluavat osallistua kuorojen harjoituksiin
myös kevätkaudella, tulee ilmoittautua kursseille uudelleen. Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

2040521 Sekametelikuoro
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Ma 18.30–20.00, 10.1.–4.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Muusikko Aimo Peuralahti

2040522 Termia-kuoro
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Ti 17.00–18.30, 11.1.–5.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Muusikko Aimo Peuralahti

Kuvataide
Uutena alkava kurssi
2050203 Akvarellimaalaus
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Lauantai ja sunnuntai klo 11.00–16.00, 11.1.–5.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
Taidemaalari Tatsuo Hoshika
Pääpaino on perinteisessä akvarellimaalauksessa. Myös
japanilaisen tussimaalauksen alkeita on mahdollista
kokeilla. Opimme samalla valon ja varjon havainnointia
sekä tunteiden ilmaisua pensselin avulla. Ota mukaan
akvarellitarvikkeet ja hiili. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että jatkajille. Kurssipäivät ovat 5.-6.3., 12.-13.3. ja 9.-10.4.

Syksyltä jatkuvat kurssit
Syksyn kuvataidekurssit jatkuvat myös kevätkaudella,
mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua myös uudet opiskelijat. Syksyllä tehty
ilmoittautuminen ja maksettu kurssimaksu eivät sisältäneet kevätkauden opetusta. Kurssikuvaukset löytyvät
opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

2050504 Savesta keramiikaksi
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00–20.15, 13.1.–14.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
Keraamikko Pirjo Salo

KOSKI

2059911 Me ja muut maailman taiteilijat
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 16.00–17.30, 12.1.–20.4.2022
Kurssimaksu 27,00 €
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke
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Kädentaidot

2060621 Akrobatiaa alakoululaisille

Lyhytkurssilla valmistetaan nahkapaloista koruja ja
pieniä nahkatöitä. Nahan ompelutaitoa ei tarvita, vaan
töissä käytetään niittejä, neppareita, puuhelmiä ja nahkapiuhoja punontaan. Opettajalta voi ostaa tarvittavat
materiaalit, mutta voit ottaa mukaan myös omia nahkapaloja.

Opetellaan akrobatiaa sen eri muodoissa: eri versioita
kärrynpyöristä ja kuperkeikoista. Lisämaustetta liikkumiseen saadaan eri välineillä. Omalta tasolta lähtien jokainen pystyy kehittymään ja löytämään rohkeutta kurottaa vielä pidemmälle. Kurssille voivat osallistua sekä
aikaisemmin akrobatiaa harrastaneet että aloittelijat.

Kädentaidot
2070602 Nypläys ja kirjonta
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Joka toinen torstai 18.00–20.15, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
Artenomi Leena Laiho

2070902 Nahkakorukurssi
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Lauantai 26.2.2022 klo 10.00–16.30
Kurssimaksu 17,00 €
Perinneparkitsija, valjasseppä Annika Härkönen

Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3
Tiistai 18.1.2022 klo 18.00–21.15
Kurssimaksu 14,50 €
Luonto ja ympäristöneuvoja Maisa Paakkinen

2070904 Voidepaja
Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3
Tiistai 1.2.2022 klo 18.00–21.15
Kurssimaksu 14,50 €
Luonto ja ympäristöneuvoja Maisa Paakkinen

Opettelemme valmistamaan vedettömät ja lisäaineettomat käsi- ja jalkavoiteet. Kurssin jälkeen saat ohjeet
mukaasi, ja voit valmistaa voiteita jatkossa kotona. Kurssilainen saa kotiin viemisiksi 50 ml käsi- ja jalkavoidetta.
Otathan mukaan kaksi 50 ml purkkia voiteille. Materiaalimaksu 5 euroa.

KOSKI

Uutuus

Kurssilla nyplätään ja kirjotaan erilaisia töitä oman valinnan mukaan. Etsitään yhdessä uusia asioita ja ideoita.
Töiden myötä taidot karttuvat Ryhmä kokoontuu joka
toinen viikko.

2070903 Saippuapaja

Opettelemme valmistamaan saippuaa lipeästä ja luonnonöljyistä. Tuoksuina käytämme eteerisiä öljyjä ja väreinä mausteita tai mica-värejä. Saippuaa valmistuu kotiin vietäväksi reilu kilo. Kurssi sopii huoltajan seurassa
myös 14–17-vuotiaille, jolloin molemmat ilmoittautuvat.
Ota mukaan keittiöhanskat, essu, sauvasekoitin, kattila
ja nuolija sekä pari tyhjää maitopurkkia, Pringlespurkkia
tai silikonivuokaa. Pukeudu pitkähihaisiin vaatteisiin. Materiaalimaksu 10 €.

Uutuus

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Perjantai 15.00–16.00, 14.1.–8.4.2022
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

Uutuus

Akrobatia
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2070907 Palashampoopaja
Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3
Tiistai 15.2.2022 klo 18.00–21.15
Kurssimaksu 14,50 €
Luonto ja ympäristöneuvoja Maisa Paakkinen

Uutuus

Illan aikana valmistamme lipeästä, kasvirasvoista ja
-öljyistä lisäaineetonta palashampoota, jota saat kotiin
viemisiksi useita paloja. Kurssi sopii huoltajan seurassa
myös 14–17-vuotiaille, jolloin molemmat ilmoittautuvat.
Ota mukaasi keittiöhanskat, essu, sauvasekoitin, kattila
ja nuolija. Vuo’aksi sopii tyhjä Pringles-purkki, maitopurkki tai silikonivuoka. Materiaalimaksu 10 e.

2070906 Riipuksia ja korvakoruja hopealangasta
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Keskiviikko 18.00–20.15, 12.1.–13.4.2022
Kurssimaksu 32,00 €
KteO Helena Ponkala

Kurssilla valmistetaan riipuksia, korvakoruja sekä avaimenperiä hopea- ja tompakkilangoista. Ketjunpunonnasta tuttu avolenkkitekniikka lukuisine ketjumalleineen soveltuu erinomaisesti tähtien, sydänten sekä
geometristen muotojen punomiseen. Voit yhdistää koruihin myös omia kivi- tai lasihelmiä. Ota mukaan kahdet sileäleukaiset lattapihdit. Materiaaleja ostettavissa
opettajalta käteisellä. Kurssilla ei tehdä juotoksia.

Kurssilla tutustutaan pajun punontaan valmistamalla
helpohkoja koriste- ja käyttöesineitä itse kerätystä pajusta. Kerää runsaasti villiä, oksatonta kuoripajua esim.
yleisten teiden varsilta ja ojien pientareilta eli paikoilta,
jotka raivataan vuosittain puhtaaksi. Ilmoittautuneille lähetetään keräysohjeita ja tietoa mitä välineitä kannattaa
ottaa kurssille mukaan. Kurssille osallistuminen ei edellytä aikaisempaa punontaosaamista.

Puutarhanhoito
Uutuus

Uutuus

Kädentaidot

Uutuus

Uutuus

KOSKI
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Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Maanantai 17.30–20.45, 24.1.–14.2.2022
Kurssimaksu 22,00 €
Hortonomi (AMK) Perttu Tiilikainen

Kurssi keskittyy piha-alueen omatoimiseen suunnitteluun luonnos vaiheeseen saakka. Kurssin pääsisältönä
on pihan rajausten, kulkujen ja näkymien hahmottelu.
Luonnossuunnitteluun keskittyvä kurssi sopii niille, jotka ovat jo perehtyneet puutarhanhoidon perusasioihin,
ja haluavat opiskella lisää pihan ja puutarhan toimintoihin, kasvillisuuden merkitykseen sekä hulevesiin liittyviä asioita.

2070905 Punotaan itse kerätystä pajusta
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Perjantai 11.3.2022 klo 17.00–19.25 ja lauantai
12.3.2022 klo 10.00–16.00
Kurssimaksu 17,00 €
KteO Helena Ponkala

2100221 Oman pihan suunnittelu

2100222 Kotipihan ja -puutarhan
kasvivalinnat ja hoito
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Maanantai 17.30–20.45, 28.2.–14.3.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Hortonomi (AMK) Perttu Tiilikainen

Hyvinvointi ja liikunta
Kurssin tavoitteena on tarjota tietoa oman pihan ja
puutarhan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, kasvualustan merkityksestä ja valmistuksesta sekä kasvien
valinnasta, istutuksesta ja hoidosta. Käymme läpi kasvien oikeaoppisen istutuksen, tuennan ja leikkauksen.
Pohdimme erilaisten kumppanuuskasvien käyttöä puutarhassa ja viljelykierron hyötyjä sekä huomioimme permakulttuurin mahdollisuuksia ja tutustumme kohopenkin valmistukseen (hugelkulttuuri). Tutustumme myös
luonnonmukaisen hulevesien hallinnan mahdollisuuksiin omalla tontilla.

Uutuus

Hyvinvointi ja
liikunta

Syksyltä jatkuvat kurssit
Syksyn liikunta ja joogakurssit jatkuvat myös kevätkaudella, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu. Kursseille voivat ilmoittautua myös uudet opiskelijat. Syksyllä
tehty ilmoittautuminen ja maksettu kurssimaksu eivät
sisältyneet kevätkauden opetusta.
Kurssikuvaukset löytyvät opiston verkkosivuilta ja syksyn opinto-oppaasta.

2090121 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä A
2090122 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä B
Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Ryhmä A: keskiviikko 15.00–15.45, 12.1.–27.4.2022
Ryhmä B: keskiviikko 16.00–16.45, 12.1.–27.4.2022
Kurssimaksu 19,50 €
Opettaja Tuula Rautoma

2099921 Vireyttä arkeen

2090321 Kosken jooga

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Maanantai 12.00–13.30, 10.1.–4.4.2022
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Torstai 18.00–19.50, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 29,50€
Joogaopettaja Saara Turpeinen

4090102 Kehonhuoltoa verkko-opetuksena
Perjantai 17.00–18.00, 14.1.–8.4.2022
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

KOSKI

Kurssi on suunnattu koskelaisille — miehille ja naisille —
jotka haluavat ylläpitää ja kehittää oman kehon ja mielen hyvinvointia. Keskustellaan ajankohtaisista aiheista,
tehdään rentoutus- ja muistinhallintaharjoituksia, pelataan erilaisia lauta- ja korttipelejä sekä järjestetään
tietokilpailuja. Välillä vetreytetään myös kehoa ja poiketaan vaikka pihalle jaloittelemaan. Mukaan toivotaan
myös koskelaisen elämäntavan ja historian tuntijoita,
joiden kertomana pääsisimme kuulemaan tosielämän
tarinoita Koskelta. Kurssilaiset pääsevät osallistumaan
yksityiskohtaisemman ohjelman laadintaan.

4090321 Joogaa verkko-opetuksena
Tiistai 18.00–19.50, 11.1.–19.4.2022
Kurssimaksu 29,50€
Joogaopettaja Saara Turpeinen
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Ilmoittautumisia vastaanotetaan
maanantaista 13.12.2021 klo 17.00 alkaen

Puhelinilmoittautumiset

Internet-ilmoittautumiset

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina
13.12.2021 klo 17.00–18.00 alla mainituissa puhelinnumeroissa.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista
13.12.2021 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 koulutuskoordinaattori
044 779 1271 asiakaspalvelusihteeri
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

Tutustu ilmoittautumispalveluun huolellisesti ja lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelusihteerille:
•
•
•
•

14.12.–23.12.2021 klo 9.00–12.00
24.12.2021–2.1.2022 joululoma
3.–5.1.2022 ja 7.1.2022 klo 9.00–12.00
10.1.2022 alkaen ma–to klo 17.00–19.00.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille.

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta
www.opistopalvelut.fi/somero
Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukäteen ilmoittautumalla kurssille
0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu
Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin tai koulutuskoordinaattoriin.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

