


Tietoa, taitoa, elämyksiä

kirjasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 11-19, 
lauantaisin klo 10-14, juhlapyhien aattoina klo 10-16

kirjastoauton aikataulun saa kirjastosta, autosta ja verkkokirjastosta

neuvonta 040 1268 331 
kaukopalvelu 040 1268 332 
somero.verkkokirjasto.fi

tervetuloa kirjastoon
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Tervetuloa Somero-opistoon
Kuka olen, mistä tulen ja minne olen matkalla? – Näi-
hin elämän suurimpiin kysymyksiin voit etsiä vasta-
uksia Somero-opistossa. 

Ensimmäistä kertaa opisto tarjoaa Somerolla mah-
dollisuuden osallistua luennoille verkon välityksellä. 
Turun suomenkielisen työväenopiston järjestämät  
Sotiemme varjoissa –luennot pidetään Turussa, mut-
ta ne ovat nähtävissä ja kuultavissa myös Somerol-
la. Koskella voi tavoitella leppoisampaa elämää mie-
len ja kehon tasapainoa kehittävällä luentosarjalla. 

Kuvassa opiston vakinainen henkilökunta Someron torin 
härkäpatsaalla: suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 
(edessä vasemmalla), iltavahtimestari Tiina Jankama, reh-
tori, sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm  ja patsaan 
takana kurssisihteeri Riitta Ryhtä. Valokuva: Juuso Laakso.

Tarjolla on ensimmäistä kertaa myös portugalin kiel-
tä, jota voi voi opiskella uudenlaisella verkko- ja lä-
hiopetuksena toteutettavalla kurssilla, joka järjeste-
tään yhdessä Vakka-Suomen kansalaisopiston kans-
sa. Kurssitarjonnassa peilautuu toiminnan kehittämi-
nen yhteistyötä lisäämällä. – Yhdessä tehden olem-
me enemmän!

Somero-opisto haluaa syventää rooliaan alueen yh-
teiskunnallisena tukijalkana. Teollisen rakennemuu-
toksen myötä työttömyys on kohdannut viime vuosi-
na useita alueen kotitalouksia. Somero-opiston kes-
keisenä tavoitteena onkin tukea entistä paremmin 
somerolaisten ja koskelaisten työttömien työnhaki-
joiden hyvinvointia. 

Opetushallitus myönsi opistolle laadunkehittämis-
rahaa, joka käytetään työttömille suunnatun koulu-
tustoiminnan kehittämiseen. Hanke linkitetään viime 
keväänä Somerolle perustetun työllisyyden edistämi-
sen ohjausryhmän toimintaan, jossa opisto on vah-
vasti mukana. 

Opisto ei pysty auttamaan laskujen maksamisessa 
eikä tarjoamaan uutta työtä, mutta toivottavasti roh-
kaisua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa. Vas-
toinkäymiset voivat luoda myös uusia mahdollisuuk-
sia pysähtyä ja pohtia omaa elämää. – Kuka olen, 
mistä tulen ja minne olen matkalla?

Minna Mäkelä-Rönnholm, rehtori, sivistysjohtaja
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TOImISTO
Toimisto sijaitsee Jukolan talon toisessa kerroksessa 
Someron torin laidalla. Sisäänkäynti torin puolelta.

osoite: Jukolantie 3, 31400 SOMERO

sähköpostiosoite: somero-opisto@somero.fi

Toimisto on avoinna varmimmin maanantaista 
perjan taihin klo 9–11 ja 12–15. 

TOImIpaIkaT SOmErOLLa

Someron lukio, SoLu, Myllypellontie 10 E 
(päätoimipaikka)
Jukola, Jukolantie 3
Joensuun koulu, Heikintie 35
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 5
Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Nuppulinna, Vanha Härkätie 5
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Toukola, Terttiläntie 736
Terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
Toimintakeskus, Leivontie 5

TOImIpaIkaT kOSkELLa 

Kirjasto – Koskisali, Hämeentie 12
Koulukeskus ja liikuntahalli, Lampitie 3
Kosken nuortentupa, Härkätie 3
Talolan koulu, Arkkilantie 2

HENkILÖkUNTa

rehtori, sivistysjohtaja  
minna mäkelä-rönnholm  
Puh. 044 779 1230
minna.makela-ronnholm@somero.fi

Kurssisihteeri riitta ryhtä
Tavattavissa toimistossa maanantaista perjantaihin 
klo 9-11 ja 12-15
Puh. 044 779 1270
riitta.ryhta@somero.fi

suunnittelijaopettaja anne turkulainen 
Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot
Tavattavissa toimistossa varmimmin 
keskiviikkoisin klo 12-13
Puh. 044 779 1273
anne.turkulainen@somero.fi

iltavahtimestari tiina Jankama
Tavattavissa SoLu:ssa kurssi-iltoina
Puh. 044 779 1271
tiina.jankama@somero.fi

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

Yhteystiedot

liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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kursseille ilmoittautuminen

Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä. 
Kummallakin il moittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan.

ilmoittaudu maanantaina 24.8.2015 klo 19 alkaen.
voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkamista.

pUHELINILmOITTaUTUmISET 
Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantai-
na 24.8.2014 klo 19–20 ja sen jälkeen toimiston au-
kioloaikoina. 

044 779 1270 kurssisihteeri

044 779 1271 iltavahtimestari  

044 779 1273 suunnittelijaopettaja

050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil-
moittautumiset ensisijassa kurssisihteerille.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittau-
tumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoit-
tautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. 

INTErNET-ILmOITTaUTUmISET
Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantai-
na 24.8.2014 klo 19 alkaen ja sen jälkeen joka päi-
vä kaikkina vuorokaudenaikoina. 

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

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

www.opistopalvelut.fi/somero

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös 
etukäteen ilmoittautumalla kurssille 

0000001 ilmoittautumisen harJoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin.

IL
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OpISkELUOIkEUS
Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjas-
ta riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähin-
nä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla 
on maininta suositusikärajoista. 

TYÖvUOSI ja LOmaT
Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Pääosa ope-
tuksesta tapahtuu kuitenkin seuraavina aikoina:

syyslukukausi  7.9.–4.12.2015

Kevätlukukausi  4.1.–24.4.2016

Kunkin kurssin kohdalla on maininta alkamis- ja päät-
tymispäivistä. Taiteen perusopetus alkaa viikolla 36.

syysloma vk 42 12.–18.10.2015

talviloma vk 8 22.–28.2.2016

Lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä opetus-
ta. Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina juh-
lapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä eivät-
kä niiden aattopäivinä. Varmista asia opettajaltasi.

OpINTOrYHmÄN kOkO
Kurssi alkaa, kun sille on ennakkoilmoit tautumisajan 
loputtua ilmoittautunut vähintään kah deksan opis-
kelijaa. 

Poikkeuksena ovat yksilö- tai pienryhmäopetuksena 
järjestettävät kurssit. Yksilö opetuksen ja pienryhmä-
opetuksen maksut ovat korke ampia kuin tavanomai-
sen ryhmäopetuksen. 

kUrSSIpaIkkOjEN TÄYTTÄmINEN
Kursseille tulee ilmoittautua yleen sä viimeistään viik-
koa ennen ensimmäistä kokoontu miskertaa. Myö-
hemminkin kannattaa  tiedustella vapaita opiskelu-
paikkoja, mutta ilmoittautumisajan päättymisajan-
kohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin aloittami-
sen tai peruuntumisen.

Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittau-
tumis järjestyksessä. Joissain tapauksissa, mikäli 
opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin on opiske-
lupaikkoja, suoritetaan opiskelijavalinta arpomalla.

Kurssille ilmoittautuneille ei yleensä lähetetä vah-
vistuskirjettä tai muuta informaatiota ennen kurssin 
alkua. Pääsääntöisesti opiskelijan tulee muistaa itse 
kurssit, joille on ilmoittautunut. 

Opistosta otetaan kuitenkin yhteyttä aina, jos kurs-
si peruuntuu tai varasijalle jäänyt opiskelija saa pe-
ruutuksen myötä opiskelupaikan.

kUrSSIpErUUTUkSET
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enem-
män kuin mahtuu. Ulkopuolelle jääneet saavat jono-
tuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruu-
tuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa.

Mikäli kurssille ilmoittautunut henkilö ei aio osallistua 
kurssille, tulee hänen peruuttaa ilmoittautumisensa 
pikaisesti, viimeistään viikon kuluessa kurssin alka-
misesta. Näin vapaaksi jäävälle opiskelupaikalle voi-
daan kutsua toinen henkilö. 

Hyvä tietää
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kursseille voi käydä tutustumassa maksutta yhden 
kerran. Mikäli opiskelija ei tutustumiskerran jälkeen 
halua jatkaa opiskelua kyseisellä kurssilla, hänen tu-
lee peruuttaa ilmoittautumisensa viimeistään viikon 
kuluessa kurssin alkamisesta.

Peruutusilmoitukset tulee tehdä opiston toimistoon  
(ei opettajalle) sähköpostitse somero-opisto@some-
ro.fi tai puhelimitse 044 7791 270.

Kurssimaksu laskutetaan kaikilta opiskelijoilta, jotka 
eivät ole peruuttaneet osallistumistaan edellä esite-
lyllä tavalla.

ILmOITTaUTUmISLOmakE
Puhelimitse tai internetissä tehty ilmoittautuminen 
vahvistetaan kurssin alussa täy tettävällä paperisella 
ilmoittautumislomakkeella, jolla kerätään tietoa las-
kutusta ja tilastointia varten. Alle 18-vuotiaan lomak-
keeseen tarvitaan laskutusta varten myös huoltajan 
henkilötiedot ja allekirjoitus. 

HENkILÖrEkISTErIT
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötieto-
ja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksu-
jen laskutusta varten. Henkilötunnus tarvitaan las-
kutuksessa. Henkilötietolain 13 §:n mukaan henki-
lötunnusta saa käsitellä mm. luotonannossa tai saa-
tavan perimisessä.

Opistossa käsitellään henkilötietoja laissa määritelty-
jen henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten pe-
riaatteiden mukaisesti, eikä luovuteta tietoja ulko-
puolisille. Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään 
tuntiopettajien yhteystietoja opiskelijoille.

kUrSSI- ja LUENTOmakSUT
Kurssit ja luennot ovat yleensä maksullisia. Maksut 
perustuvat Someron kaupungin sivistys lautakunnan 
päätökseen. Kunkin luennon ja kurssin kohdalla on 
maininta maksusta. Useinmiten kurssimaksut mää-
räytyvät opetustuntimäärän perusteella. Lisätietoa 
kurssimaksuista ja niiden määräytymisestä on luet-
tavissa opiston internetsivuilla.

Kurssimaksut laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta, 
jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan viimeis-
tään viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Lasku lähe-
tetään siihen osoitteeseen, jonka opiskelifja on anta-
nut ilmoittautuessaan tai ilmoittautumislomakkeella. 

Joissain tapauksissa lasku voidaan lähettää jo ennen 
kurssin alkua, kun kurssin toteutuminen on varmis-
tunut. Maksuja ei palauteta kurssin keskey tyessä. 

Luentomaksut peritään käteisenä luentotilaisuuden 
alussa. Ei korttimaksuja. 

kUrSSImakSUISTa 
mYÖNNETTÄvÄT aLENNUkSET

Opetusministeriön tukemana työttömillä, maahan-
muuttajilla ja eläkeläisillä on mahdollisuus saada 
joidenkin kurssien maksuista 50 – 100 % alennus. 
Alennuksen piiriin kuuluvien kurssien kohdalla on 
maininta alennuksesta.

Kaikki TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi il-
moittautuneet opiskelijat saavat 50 %:n alennuk-
sen kaikista kurssimaksuista. Alennus ei koske lu-
entomaksuja. 

Alennus myönnetään ilmoittautumislomakkeeseen 
tehtyjen merkintöjen perusteella.
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smartumin liikunta- ja Kulttuurisetelit

Käytettäessä Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä maksu-
välineenä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteise-
nä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurs-
sin alkamisesta. Setelit toimivat käteisen rahan ta-
paan, jolloin osa maksusta voidaan maksaa seteleil-
lä ja osa käteisenä rahana. 

ePassi (sporttiPassi ja KulttuuriPassi)

ePassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suo-
ritetaan pääsääntöisesti verkkomaksuna kurssille in-
ternetissä ilmoittauduttaessa. ePassin verkkomaksua 
käytettäessä tulee koko maksu suorittaa kerralla. 

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kurssimaksua verk-
komaksuna ilmoittautuessaan, mutta haluaa  kuiten-
kin maksaa kurssin ePassilla, tai haluaa maksaa sil-
lä vain osan maksusta, tulee hänen ottaa yhteyttä 
kurssisihteeriin kahden viikon kuluessa kurssin al-
kamisesta. 

Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut 
palautetaan kyseisen henkilön ePassi-tilille ilman eri 
pyyntöä. 

LISÄTIETOja 
• kurssisihteeri Riitta Ryhtä p. 044 779 1270 
• www.somero-opisto.fi
• www.vero.fi 
• www.smartum.fi
• www.epassi.fi

LIIkUNTa- ja kULTTUUrI- 
SETELIT SEkÄ EpaSSI

Somero-opiston taide- ja kädentaitokursseja voi 
maksaa Smartumin 5 euron Liikunta- ja Kulttuuri-
seteleillä sekä ePassilla (Sporttipassi ja Kulttuuripas-
si). Liikunta-, tanssi- ja joogakurssien maksamiseen 
voi lisäksi käyttää Smartumin 4 euron Liikuntasete-
leitä.

Setelit ja passit ovat työnantajien henkilökunnalleen 
kustantamia etuja, joiden avulla pyritään edistämään 
työhyvinvointia. 

Seteleiden ja passien käyttömahdollisuus perustuu 
verohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoisesta lii-
kunta- ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna. 
Ohjeessa määritellään minkälaista liikunta- ja kult-
tuuritoimintaa verottoman edun piiriin hyväksytään.

Liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita 
suomalaiset yleisesti harrastavat. Tällaisia ovat esi-
merkiksi kuntosaliharjoittelu, uinti, ohjatut liikunta-
tunnit, jooga, tanssi, keilailu, ratsastus, suunnistus 
ja monet muut liikuntalajit.

Kulttuurietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen 
alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toiminta on oh-
jattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. Tällaisia 
ovat esimerkiksi kuva- ja ja näyttämötaiteen sekä 
musiikin ja kädentaitojen kurssit. 

Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joi-
den kurssimaksuihin voidaan käyttää edellä mainit-
tuja maksuvälineitä.
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Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskeli-
jat hankkivat omalla kustannuksellaan. Kohtuul-
linen mää rä opettajien jakamia kopioita sisältyy 
kurssimak suun. Muista opiskelijoiden pyytämistä ko-
pioista peritään omakustannushinta 0,20 e/kpl. 

kUrSSISUUNNITTELU
Opistossamme järjestetään vuosittain noin 200 kurs-
sia ja luentoa, joille osallistuu 1000-1500 opiskeli-
jaa. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin 5000. 

Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syk-
syn ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä 
ja kevään ohjelma marraskuun lopussa. Kesäkurssit 
suunnitellaan maalis-huhtikuussa. 

Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vas-
taa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut 
kurssit suunnittelee kurssisihteeri Riitta Ryhtä.

Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. 
Mieluiten kuitenkin suunnitteluaikaan keväisin ja 
syksyisin. 

Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun 
ottamatta, opiston toiminta-alueella ja lähiseudulla 
asuvia sivutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ot-
tavat mielellään vastaan tietoa eri alojen asiantunti-
joista ja osaajista, jotka voisivat toimia tuntiopetta-
jana. Ilmianna ystäväsi tai ilmoita omasta kiinnos-
tuksestasi.

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

YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN ja 
jÄrjESTÖjEN kaNSSa

Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen 
kanssa. Yhteistyöllä saavutamme paremmin koh-
deryhmämme ja opiston tehokkaan markkinoin-
nin avulla yhdistystenkin koulutustapahtumat tule-
vat laajemman yleisön tietoon. Opiston luennoille ja 
kursseille on yleensä matala osallistumiskynnys.

Opisto hyödyntää suunnittelussaan mielellään toi-
mijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyös-
tä on aina hyötyä kummallekin osapuolelle. Kerro 
luento- tai kurssi-ideastasi rehtorille, suunnittelija-
opettajalle tai kurssisihteerille. Kehitetään sitä yh-
dessä edelleen.

OppILaITOSTEN vÄLINEN 
YHTEISTYÖ ja HaNkkEET

Somero-opisto on verkostoitunut useiden varsinais-
suomalaisten kansalaisopistojen kanssa. Merkittävin 
yhteistyökumppani on Salon kansalaisopisto, jonka 
kanssa on tehty pitkään yhteistyötä mm. avoimen 
yliopisto-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Opisto on mukana viiden varsinaissuomalaisen kan-
salaisopiston yhteisessä Pramilla III -hankkeessa, jo-
ka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitta-
maa valtakunnallista Osaava-ohjelmaa. Pramilla III 
-hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien 
opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja 
tukeminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuar-
vioinnin syventäminen. 

Hanketta koordinoi Salon kansalaisopisto. Muut mu-
kana olevat kansalaisopistot ovat  Turun suomenkie-
linen työväenopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto 
ja Åbo svenska arbetarinstitut. Hanke tekee yhteis-
työtä myös Rauman kansalaisopiston kanssa.
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ÄTYÖTTÖmIEN kOULUTTamINEN 
Somero-opisto panostaa työttömien aktivointiin toi-
minnassaan entistä enemmän syyslukukaudesta 
2015 lähtien. Opetushallitus on myöntänyt opistolle 
laatu- ja kehittämisavustusta 10.000 € vuosille 2015-
2016. 

Avustusta käytetään työttömille suunnatun koulu-
tustoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kehitet-
tävien koulutusten tavoitteena on tukea erityisesti 
nuorten, mutta myös muiden työttömien kouluttau-
tumista, osaamisen vahvistamista, aktiivista kansa-
laisuutta sekä edistää työttömien hyvinvointia. 

Hanke toteutetaan monialaisessa yhteistyössä, ja 
se linkitetään Someron työllisyyden edistämisen oh-
jausryhmän toimintaan. Opiston rehtori ja kurssisih-
teeri ovat mukana ohjausryhmässä, jonka tavoittee-
na on työllisyyden edistämistoimenpiteiden vahvis-
taminen ja toimialojen välisen yhteistyön koordinoi-
minen.

Opiston vastuulla on ensisijassa pitkäaikaistyöttömil-
le ja nuorille suunnatun työelämävalmiuksia ja työl-
listymistä edistävän koulutuksen järjestäminen itse 
tai yhdessä muiden kanssa.

lisätietoJa 

• kurssisihteeri Riitta Ryhtä p. 044 779 1270 

TILOjEN ESTEETTÖmYYS
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huo-
mioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa hen-
kilökuntaansa heidän huomioon ottamisessa. 

Kun tarvitset tietoa tai apua liikkumiseen tai esimer-
kiksi näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä 
suunnittelijaopettajaan.

TIEDOTUS
Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksis-
ta ja uusista kursseista ilmoitetaan paikallisissa sa-
nomalehdissä ja internetissä. Tietoa saa myös opis-
ton toimistosta ja Kosken yhdyshenkilöltä. 

internetsivut
http://www.somero-opisto.fi

internetilmoittautumiset
http://www.opistopalvelut.fi/somero

taideKoulun BloGi
http://someron-taidekoulu.blogspot.fi

sosiaalinen media
http://www.facebook.com/somero.opisto
http://www.twitter.com/somero_opisto
http://www.youtube.com/user/someronopisto
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avOIN YLIOpISTO-OpETUS
Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avoin-
ta kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutukses-
ta riippumatta. 

Avoimen yliopiston opinnot koostuvat lähi- ja etä-
opetuksesta sekä itseopiskelusta, jota tukee opiske-
lijan ohjaus ja neuvonta. Useimmilla kursseilla hyö-
dynnetään tietoverkkoja. Pääpaino opiskelussa on 
opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäko-
koontumisiin ja kuulusteluihin valmistautumisessa 
sekä etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät ko-
koontuvat yleensä kerran viikossa tai harvemmin. 
Opintoryhmätyöskentely tukee itseopiskelua. 

Somero-opisto ja Salon kansalaisopisto valmistele-
vat yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjes-
tettävää avoimen yliopiston opetusta kolmen vuo-
den ajanjaksolle. Suunnitelmaan voi tutustua opis-
tojen internetsivuilla. 

avOImEN YLIOpISTON kUrSSEILLE 
ILmOITTaUTUmINEN
Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kurs-
seille on otettu ilmoittautumisia elokuun alusta al-
kaen ja kursseille tulee ilmoittautua viimeistään viik-
koa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myö-
hemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös 
yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä 
osoitteessa, joka lähetetään sähköpostitse ennen 
kurssin alkua.

TENTTIIN ILmOITTaUTUmINEN ja 
OSaLLISTUmINEN
Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko 
kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen) 
tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautumi-
nen tehdään sähköpostitse osoitteeseen somero-
opisto@somero.fi. Ilmoittauduttaessa tulee mainita 
tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi se-
kä tenttijän nimi.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opin-
tojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsi-
naiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen si-
sältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kol-
mas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä 
onko opiskelija osallistunut varsinaiseen tenttiin. 12 
euron tenttimaksu peritään käteisenä uusintatent-
tiin tultaessa.

Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua 
myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa 
tapauksissa tenttijän tulee ottaa hyvissä ajoin yhte-
ys opiston toimistoon, ja sopia tenttipaikasta myös 
järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu 
peritään käteisenä tenttiin tultaessa.

luKuvuoden 2015–2016 tenttiPäivät

Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäi-
vinä Somerolla Solussa klo 18–21.

syyslukukaudella: 

19.8., 16.9., 14.10., 11.11. ja 9.12.2015

Kevätlukukaudella: 

13.1., 17.2., 16.3., 13.4., 11.5. ja 8.6.2016

SOmErO
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SOmErO-OpISTOSSa

1010401 erityisPedaGoKiiKan 
PerusoPinnot 25 oP

Solu, luokka 5, Myllypellontie 10 E  
Tiistai 17.00–19.15
8.9.2015–1.12.2015 ja 16.1.2016–19.4.2016,  
KM Mari Haapanen
Somero-opiston kurssimaksu 85,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 250,00 €

Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät 
25 op:n laajuiset opinnot perehdyttävät opiskelijat 
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasva-
tukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimuk-
seen. 

Erityispedagogista tietoa voi hyödyntää esimerkik-
si kasvatus-, koulutus-, opetus- sekä sosiaali- ja ter-
vysalan tehtävissä. Sisällöt puhuttelevat vanhempia, 
kasvattajia ja muita lasten ja nuorten kanssa teke-
misissä olevia. 

Monimuoto-opintoina järjestettäviin opintoihin sisäl-
tyy Somerolla pidettäviä opintoryhmäkokoontumisia 
sekä luentoja, joille voi osallistua verkkokokousym-
päristössä Somerolla tai paikanpäällä Turussa. Ope-
tustapahtumia on syksyllä 1-2 kertaa viikossa ja ke-
väällä harvemmin. Osa opintojaksoista suoritetaan 
kirjallisilla oppimistehtävillä ja osa tenttimällä. 

hyvinvointia Ja terveyttä valoKuvista

Valokuvaa on käytetty menestyksellisesti terapian tu-
kena ja menetelmät ovat sovellettavissa myös hyvin-
voinnin, terveyden ja oppimisen tukemiseen. 

Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävä    
3 op:n opintojakso järjestetään Somerolla kevätlu-
kukaudella 2016.

avOImEN YLIOpISTON TarjONTa 
SaLON kaNSaLaISOpISTOSSa
• Kasvatustiede, perusopinnot 25 op
• Kasvatustiede, aineopinnot 35 op 
• Johtaminen ja liiketoiminta 4 op
• Työhyvinvointi 5 op
• Johdatus gerontologian opintoihin ja vanhene-

misen ulottuvuudet 5 op
• Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
• Stressilääketiede 3 op
• Hyvinvointia ja terveyttä valokuvista 3 op
• Ohjelmointiin keskittyvät tietojenkäsittelytie-

teen opinnot 13 op
• Johdatus oikeustieteeseen 5 op
• Työoikeus, oikeudenalojen perusteet 7 op
• Englannin tekstinymmärtäminen 4 op
• Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestin-

tä 5 op.

salon kansalaisopiston yhteyshenkilö:
Kurssisihteeri Riitta Honkanen p. (02) 778 4569, 
sp. riitta.honkanen@salo.fi 

lisätietoJa internetissä

www.somero-opisto.fi
www.salonkansalaisopisto.fi
www.avoinyliopisto.fi
www.avoin.utu.fi

NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa 
yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen pe-
rusopetusta Somerolla. 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuo-
rille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle ete-
nevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perus-
opetuksesta. 

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan 
kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tie-
toisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan 
kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on ke-
hittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvit-
see elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle val-
miuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. 

Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä 
Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelma on luettavissa opiston in-
ternetsivuilla. 

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu si-
sältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat väli-
neet ja materiaalit.

Kaikkiin taiteen perusopetuksen ryhmiin voidaan 
ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikko-
ja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuk-
sia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044-
7791273.

pErUSOpINNOT
Perusopintojen tavoitteena on kehittää oppilaan ku-
vallisia ajattelun valmiuksia, kädentaitoja ja taiteen 
tekemisen perustaitoja. Oppilas harjoittelee myös 
toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymis-
tä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista. 

Uusia ryhmiä aloitetaan joka toinen vuosi. Tänä syk-
synä aloittavaan valmentavaan opetuksen ryhmään 
valitaan esiopetuksessa ja perusopetuksen ensim-
mäisellä luokalla olevia oppilaita. 

Aiemmin opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisi-
jaisesti jatkamaan opintojaan seuraavalle vuodelle, 
vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Perus-
opintojen laajuus on yhteensä kuusi vuotta.

Ryhmät kokoontuvat Jukolan alakerran taideluokas-
sa, Jukolantie 3.

Valokuva: Riitta Ryhtä
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kurssimaksu on 40 euroa ja varsinaisten perusopin-
tojen 65 euroa vuodessa. Kurssimaksut sisältävät 
opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja 
materiaalin.

1050101 taiteen PerusoPetuKsen 
valmentava oPetus, 6–7-vuotiaat

Torstai 16.15–17.15
10.9.2015–3.12.2015 ja 14.1.2016–7.4.2016

Tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataitee-
seen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luo-
vuuden kehittymistä. 

lmoittautumiset tähän ryhmän 24.8.2015 klo 19 al-
kaen internetissä ja puhelimitse. Ilmoittautumisoh-
jeita takakannessa.

tPo 2, 8–9-vuotiaat
Tiistai 17.00–18.30
1.9.2015–8.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, 
valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä.

tPo 4, 10–11-vuotiaat

Maanantai 17.45–19.15
31.8.2015–7.12.2015 ja 11.1.2016–25.4.2016

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin 
aistihavaintoihin lähiympäristöstä.

tPo 6, 12–13-vuotiaat
Tiistai 15.15—16.45
1.9.2015—8.12.2015 ja 12.1.2016—19.4.2016

Syvennytään ympäristön havainnointiin ja kuvaami-
seen sekä etsitään omaa kuvallista ilmaisua.

TYÖpajaOpINNOT
Perusopintojen jälkeen taidekoulun oppilas aloittaa 
työpajaopinnot, joissa hänellä on mahdollisuus sy-
ventää osaamistaan, kehittää omaa ilmaisuaan ja et-
siä itselleen luontaisinta taiteen osa-aluetta. 

Työpajoja tarjotaan sekä kuvataiteen että käsityön 
puolelta. Oppilas voi opiskella työpajaopintoja tar-
jolla olevassa järjestyksessä, oman mielenkiinnon 
mukaan. Oppilaat kokoavat työpajan aikana käyttä-
mänsä ideamateriaalit, luonnokset ja kokeilut port-
folioksi.

Suoritettuaan kaikki yleisen oppimäärän mukaiset 
opinnot, on opintojen laajuus 500 tuntia ja kesto 
kahdeksan vuotta. Opinnot pyritään suorittamaan 
loppuun ennen 18 ikävuotta. Päättötodistus kirja-
taan kuvataiteeseen, mutta perusopinnot ja työpa-
jaopinnot voivat sisältää myös käsityön osa-alueita. 

Työpajaopintoihin otetaan vapaille paikoille myös uu-
sia opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopet-
taja Anne Turkulaiselle p. 044 779 1273.

Työpajaopintojen kurssikohtainen maksu on 65 eu-
roa.

sarJaKuva Ja Piirustus

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 15.15—17.30
31.8.2015—7.12.2015 

Sarjakuvan ja piirustuksen työpajaopinnoissa syven-
netään oppilaan kuvantekemisen taitoja erilaisten 
piirtämisharjoitusten avulla. Sarjakuvakerronnassa 
perehdytään eri tyylisuuntiin ja tutustutaan sarja-
kuvan kielioppiin. Tavoitteena on kehittää oppilaan 
omaa kuvallista ilmaisua sekä valmistaa piirustuksia 
ja lyhyitä sarjakuvia.
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LaSTEN ja NUOrTEN kUrSSIT

mUSkarIT
Alle kouluikäisille suunnatut muskarit järjestetään 
Aholassa, Joensuuntie 20, yhteistyössä Someron 
musiikinystävät ry:n kanssa.

Opettajana on musiikkipedagogi (AMK) Satu Kastell.

Kaikkien ryhmien kurssimaksu on 23 euroa.

Muskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä viimeis-
tään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa, 
ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

vauva- Ja muKsumusKarit

Vauva- ja muksumuskarit ovat lapsen ja aikuisen yh-
teisiä musiikkihetkiä. Lauletaan, körötellään, loruil-
laan, soitetaan ja liikutaan musiikin mukana. Iloitaan 
yhdessä musiikista!

Vaivamuskarit on suunnattu 6–18-kuukauden ikäisil-
le lapsille ja Muksumuskarit 1,5–3-vuotiaille. 

1049901 vauvamusKari – aamuryhmä

Keskiviikko 11.10–11.40
9.9.2015–2.12.2015

1049902 vauvamusKari – iltaryhmä

Torstai 17.50–18.20
10.9.2015–3.12.2015

1049903 muKsumusKari – aamuryhmä

Keskiviikko 9.45–10.15
9.9.2015–2.12.2015

1049904 muKsumusKari – iltaryhmä

Torstai 16.20–16.50
10.9.2015–3.12.2015

kEvÄÄN 2016 TYÖpajaOpINNOT

mediaPaJa

Mediapajan työpajaopinnoissa keskitytään valokuva-
ukseen ja videokuvaukseen sekä kuvankäsittelyn pe-
rusteisiin. Teorian sekä kuvaamisharjoitusten avulla 
tutustutaan muun muassa kameran polttoväleihin, 
aukkoihin ja herkkyyksiin. Kuvattavaan kohteeseen 
pyritään löytämään kuvaajan omaa tulkintaa. Oppi-
laalla on suotavaa olla kurssilla mukana oma digijär-
jestelmäkamera.

PoiKKitaiteellinen työPaJa

Poikkitaiteellisessa työpajaopinnoissa tehdään yh-
teistyötä lähiseudun taiteen perusopetuksen oppi-
laitosten, koulujen tai yrityselämän kanssa. Yhteis-
työssä toteutetaan kulttuuritapahtuma, joka voi olla 
esim. näyttely, näytelmä tai musiikkiesitys. 

Oppilaat keskittyvät poikkitaiteellisessa työpajaopin-
noissa tapahtuman visuaalisen ilmeen suunnitteluun 
sekä toteutukseen, jossa he rakentavat suunnitel-
man mukaisesti tarvittavan kuvituksen, lavastuksen, 
valaistuksen ja puvustuksen. 
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SEUraa mEITÄ  
TWITTErISSÄ

TaIDEkOULUN bLOgI
someron-taidekoulu.blogspot.fi

TYkkÄÄ mEISTÄ 
FacEbOOkISSa
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musKarit 3–6-vuotiaille

Isommille lapsille suunnatuissa muskareissa ”sukel-
letaan” musiikin elämykselliseen maailmaan laulaen, 
musiikkia kuunnellen, soittaen keho- ja rytmisoitti-
mia, liikkuen sekä tanssien. Opitaan musiikillisia pe-
ruskäsitteitä sekä kehitetään rytmi- ja melodiatajua. 

1049905 musKari 3–4-vuotiaat  
– aamuryhmä

Keskiviikko 10.20–11.05
9.9.2015–2.12.2015

1049906 musKari 3–4-vuotiaat  
– iltaryhmä a

Torstai 15.30–16.15
10.9.2015–3.12.2015

1049907 musKari 3–4-vuotiaat  
– iltaryhmä B

Torstai 17.00–17.45
10.9.2015–3.12.2015

1049908 musKari 5–6-vuotiaat

Torstai 18.25–19.10
10.9.2015–3.12.2015

mUUT kUrSSIT

1040501 nuorisoKuoro

Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 19.00–20.30
7.9.2015–30.11.2015
4.1.2016–18.4.2016
Musiikin lehtori, MuM Katriina Jaatinen
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla opetellaan äänenmuodostus- ja hengitys-
tekniikkaa, stemmalaulua ja fraseerausta kevyen 
musiikin tahdissa. Ohjelmistossa on poppia, rockia 
ja laulelmaa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Mahdol-
lisesti tehdään myös keikkoja. Sopii kaikille laulami-
sesta innostuneille 13 – 19 -vuotiaille nuorille, myös 
pojille! Uudet laulajat tervetuloa! 

KaiKeniKäisille soPivia KursseJa

Monet muutkin kurssit sopivat myös lapsille ja nuo-
rille. Tällaisia ovat muun muassa: kitaran-, harmo-
nikan- ja pianonsoitto, kuvataide- ja kädentaitokurs-
sit sekä tanssikurssit.

Valokuva: Julia Lindeman
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liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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LUENNOT

muistiviiKon luento – 
aJanKohtaista muistisairauKsista
Bio Jukola, Jukolantie 3
Tiistai 22.9.2015 klo 17.30-19.00
Maksuton luento.

Salon Muistiyhdistyksen kanssa yhteistyössä järjes-
tettävällä luennolla neurologian erikoislääkäri , do-
sentti Juha Rinne kertoo ajankohtaisen tutkimustie-
don pohjalta muistisairauksista sekä niiden tutkimi-
sesta ja hoidosta. 

toimintamalleJa erityislasten  
Kanssa toimimiseen
Bio Jukola, Jukolantie 3
Tiistai 29.9.2015 klo 18.00-19.30
Luentomaksu 5 €, peritään käteisenä ovella

Tutkija, KM, erityisopettaja Erja Sandberg keskittyy 
luennollaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuo-
riin perheen, varhaiskasvatuksen sekä koulun näkö-
kannalta. Saat kattavat tiedot yleisimmistä lasten ja 
nuorten neuropsykiatrisia sairauksista (mm. ADHD, 
Asperger, Tourette, aistiherkkyydet) ja keinoja vä-
hentää oireita sekä kehittää toimintamalleja erilai-
siin ympäristöihin.

esteettömyysilta – 
aJanKohtaista esteettömyydestä
Bio Jukola, Jukolantie 3
Torstai 22.10.2015 klo 17.30-19.00
Maksuton luento.

Someron vammais- ja vanhusneuvoston kanssa yh-
teistyössä järjestettävällä luennolla Tampereen kau-
pungin vammaisasiamies Jukka Kaukola alustaa  nii-
den henkilöiden esteettömyyden edistämisestä, joil-
la on rajoituksia esimerkiksi liikkumisessa,  näkemi-
sessä tai ymmärtämisessä.

SOTIEmmE varjOISSa  -LUENNOT
Turun suomenkielisen työväenopiston toteuttama lu-
entosarja sisältää kuusi asiantuntijaluentoa, joissa 
tutustutaan eri näkökulmista sota-aikaan ja siihen 
liittyviin asioihin. 

Luennot järjestetään Turussa työväenopiston luen-
tosalissa ja välitetään Somerolle verkon välityksellä. 
Niitä pääsee seuraamaan elokuvateatterin isolta val-
kokankaalta Bio Jukolassa, Jukolantie 3.

Luentomaksu 5 €, peritään käteisenä ovella.

hanGon rintama

Tiistai 27.10.2015 klo 17.30–19.00
Kimmo Ikonen, FT, yhteiskuntahistorian dosentti

turun ilmaPuolustus talvisodassa

Tiistai 3.11.2015 klo 17.30–19.00
Mikko Meronen, amanuenssi, Forum Marinum

sota-aJan Puhdetyöt

Tiistai 10.11.2015 klo 17.30–19.00
Olli Kleemola, VTM, tutkija

KouluKirJat sodan Pyörteissä

Tiistai 17.11.2015 klo 17.30–19.00
Virpi Kivioja, tutkija ja tietokirjailija

Kaatuneitten omaiset

Tiistai 24.11.2015 klo 17.30–19.00
Erkki Marttinen, rovasti, Lounais-Suomen 
Sotaorvot ry:n puheenjohtaja

miinanraivaus suomenlahdella 
toisen maailmansodan JälKeen

Tiistai 1.12.2015 klo 17.30–19.00
Eero Auvinen, VTT, komentaja evp. ja 
Matti Ketola, komentaja evp.
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NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi

IHmINEN ja YHTEISkUNTa 

1010101 tarinoita somerolta

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Keskiviikko 9.30–11.00
9.9.2015–2.12.2015
FM, kulttuurituottaja Miia Raivikko
Kurssimaksu 27 €, työttömille, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille maksuton.

Tutustumme yhdessä mielenkiintoisiin somerolaisiin 
paikkoihin sekä keräämme ja tallennamme niihin liit-
tyviä tarinoita. Kurssin ohjelma suunnitellaan yhdes-
sä opiskelijoiden kanssa. Kurssi järjestetään yhdes-
sä Someron Kulttuuri ry:n ja Somero-seuran kanssa. 

1010201 työKaluJa onnellisuuteen

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 19.15–20.45
22.9.2015–17.11.2015
Jody Merelle ja Saara Roto
Kurssimaksu 23,00 €

Positiivinen psykologia, intuitio, voimaannuttavat ky-
symykset, omien voimavarojen hyödyntäminen - voi-
ko niistä oikeasti olla hyötyä arjessa? Tule etsimään 
ja ehkä löytämään itsellesi sopivia työkaluja arjen 
onnellisuuteen. 

1019902 aKtiivisen iKääntymisen 
työPaJa

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Tiistai 13.30–15.00
22.9.2015–17.11.2015
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 23,00 €, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus.

Kurssi on suunnattu kaikille ikäihmisille — miehil-
le ja naisille — jotka haluavat ylläpitää ja kehittää 
oman kehon ja mielen hyvinvointia. Keskustellaan 
ajankohtaisista erityisesti ikääntyneitä kiinnostavis-
ta aiheista, tehdään rentoutus- ja muistinhallintahar-
joituksia, pelataan erilaisia lauta- ja korttipelejä sekä 
järjestetään tietokilpailuja. Mukaan kutsutaan myös 
asiantuntijoita kertomaan esimerkiksi lakiasioista tai 
ikäihmisten palveluista. Kurssilaiset pääsevät osallis-
tumaan yksityiskohtaisemman ohjelman laadintaan. 
Työpaja järjestetään yhteistyössä Salon Muistiyhdis-
tyksen kanssa. 

Valokuva: Julia Lindeman
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TYkkÄÄ mEISTÄ 
FacEbOOkISSa

1010701 ensiavun PerusKurssi - ea1

Solu, Myllypellontie 10 E
Lauantai 09.00–15.30
26.9.2015–3.10.2015
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK  Mari Salo
Kurssimaksu 43,00 € 

SPR:n ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja 
-taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sai-
raus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-kurssin suorit-
tamisesta saa todistuksen, joka on voimassa kolme 
vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuk-
sen. 

1019901 elintarviKehyGieniaKoulutus

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–20.45
10.11.2015–17.11.2015
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen
Kurssimaksu 40,00 € 
huom! lmoittautumiset viimeistään 26.10.2015.

Elintarvikkeiden kanssa työskenteleville suunnatulla 
kurssilla käsitellään elintarvikehygienian ja mikrobio-
logian perusteita, ruokamyrkytyksiä, henkilökohtais-
ta hygieniaa ja hygieenisiä työskentelytapoja sekä 
lainsäädäntöä ja omavalvontaa. Kurssiin sisältyy kir-
jallinen testi, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat 
Eviran myöntämän todistuksen. Kurssimaksu sisältää 
oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuksen. 
Mahdollisista testitilaisuuteen liittyvistä erityisjärjes-
telyistä tulee sopia kurssisihteerin kanssa etukäteen. 
Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n 
kanssa. Mahdolliset uusintatestit voi suorittaa Fak-
tian toimipisteessä Forssassa yleisenä testipäivänä. 

kIELET 

1030101 FinsKiJ Po-russKi,  
suomea venäJänKielisille

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai ja perjantai 19.15–20.45 
8.9.2015–8.12.2015
FM Julia Topchii
Kurssimaksu 35,00 € , maahanmuuttajille 50 % 
alennus.
Suomen alkeiskurssi venäjänkielisille maahanmuut-
tajille. Kurssilla opiskellaan suomen kielen alkeita, 
perussanastoa ja kielen käyttämistä puheviestintäti-
lanteissa. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille sekä jon-
kin verran suomea puhuville. Apukielenä venäjä. 

1030201 helPPoa enGlantia

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–19.00
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Tarvitsetko englannin kieltä työssäsi tai vapaa-aika-
nasi, mutta koet kommunikoinnin vieraalla kielellä 
vaikeaksi? Tämä kurssi on tarkoitettu kaikille, jot-
ka haluavat parantaa kielitaitoaan rennossa ilmapii-
rissä. Kouluenglanti tai pari kolme vuotta englan-
nin opiskelua opistossa riittää hyvin pohjaksi. Kurs-
sin tavoitteena on rohkaista puhumaan englantia ja 
käyttämään kieltä eri tilanteissa. We look forward to 
welcoming you! 

1030202 enGlannin alKeisJatKo

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 15.15–16.45
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2015 
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 
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sessä ympäristössä! Kurssi on jatkoa viime kevään 
alkeiskurssille. Harjoitellaan arki- ja lomaenglantia. 
Oppikirja: English for You, too Starter. Kaikki ovat 
tervetulleita! 

1030203 enGlish For you, too 4

Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Tiistai ja torstai 17.30–19.00
20.10.2015–3.12.2015 ja 12.1.2016–18.2.2016
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 39,00 €

Kaksi kertaa viikossa kokoontuvalla kurssilla opiskel-
laan arjessa ja matkoilla tarvittavaa perussanastoa 
rauhallisesti edeten. Tiistaisin keskitytään sanastoon 
ja kielioppiin ja torstaisin puheilmaisuun. Opiskelija 
voi osallistua kurssille kumpanakin iltana tai halutes-
saan vain jompanakumpana. Kurssi sopii viime kau-
della English for You, too 3 -kurssin opiskelijoille se-
kä uusille englannin kielen perusteet osaaville. Op-
pikirja: English for You, too 4. 

1030204 somero enGlish CluB

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 19.00–20.30
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Somero English Club is a group of people of all ages 
and backgrounds who enjoy meeting in a friendly at-
mosphere and chatting in English. There is no formal 
teaching in this group. We meet and talk over a cof-
fee and biscuits and usually end up laughing about 
something too. If you understand this then you know 
enough English to join us. Come and make some 
new friends in Somero and practise your English at 
the same time. We look forward to meeting you! 

1030205 esPanJan alKeisJatKo

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.15–18.45
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 €

Tule opiskelemaan espanjaa ystävällisessä ympäris-
tössä! Käytämme kirjaa Dime 1, ja aloitamme lu-
vusta 6. Kurssi on jatkoa viime talven alkeiskurssil-
le. Myös uudet, vähän espanjaa osaavat opiskelijat 
ovat tervetulleita. Bienvenidos! 

1031101 ruotsin Kertaus Ja KesKustelu

Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 17.30–19.00
7.9.2015–30.11.2015 ja 4.1.2016–18.4.2016
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla keskitytään puhekieleen ja käydään läpi ny-
kyaikaista sanastoa sekä kerrataan peruskielioppia. 
Kurssi sopii hieman ruotsia opiskelleille. Oppikirja ja 
muu materiaali valitaan ensimmäisellä tunnilla. 

1031201 saKsan alKeisKurssi

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.30–19.00
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 39,00 € 

Aloitetaan saksan oppiminen ihan alkeista, aiempaa 
kielitaitoa ei tarvita. Tavoitteena on oppia nykypäi-
vän saksaa ja peruskielioppia. Alusta asti keskitytään 
puhekieleen, esim. matkustussanastoon. Oppikirja-
na Einverstanden 1. 
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Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–19.00
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 39,00 €

Kurssi on jatkoa viime vuoden intensiivikurssille, eli 
se sopii jo jonkin verran saksaa osaaville. Pääpaino 
on puhekielessä ja keskusteluharjoituksissa. Oppikir-
jasta päätetään ensimmäisellä kerralla. 

1031501 venäJän alKeisJatKo

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 19.15–20.45
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
FM Julia Topchii
Kurssimaksu 39,00 €

Kurssilla jatketaan venäjän kielen opiskelua Mozh-
no 1 -kirjan kappaleesta 4 eteenpäin. Tavoitteena 
on oppia ymmärtämään yksinkertaista puhuttua ja 
kirjoitettua kieltä sekä ilmaisemaan itseään venäjän 
kielellä käytännön tilanteissa. Kurssi sopii yhden vuo-
den venäjää lukeneille ja alkeiden kertaajille. 

1031502 venäJän JatKoKurssi

Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.30–19.00
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
FM Julia Topchii
Kurssimaksu 39,00 €

Jatketaan venäjän kielen opiskelua Mozhno 1 -kirjan 
kappaleesta 14 eteenpäin. Keskitymme keskustelu-
harjoituksiin ja sanavaraston laajentamiseen. Tavoit-
teena on oppia ilmaisemaan itseään venäjän kielel-
lä erilaisissa arjen tilanteissa. Kielioppia käydään lä-
pi tarpeen mukaan. Kurssille sopii 2–3 vuotta venä-
jää opiskelleille. 

1031701 viron alKeisKurssi

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 16.30–17.15 
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
Vivian Majevski
Kurssimaksu 27,00 €

Aloita mielenkiintoinen harrastus sukukielen parissa. 
Opiskelemme viron kielen alkeita puhuen sekä kieli-
oppiin ja Viron kulttuuriin tutustuen. 

1031702 edasi eesti Keeles

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 19.15–20.45
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
Vivian Majevski
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla jatketaan viron kielen opiskelua lehtiartikke-
lien ja pienten tekstien avulla sekä keskustelemalla, 
kielioppia unohtamatta. Kurssi on suunnattu muuta-
man vuoden viroa opiskelleille. 

PortuGalin alKeita uudella tavalla

Vakka-Suomen kansalaisopisto järjestää Uu-
dessakaupungissa portugalin kielen kurssin 
monimuoto-opetuksena. Toteutustapa mah-
dollistaa myös kauempana asuvien osallistu-
misen kurssille. 

Opiskelu muodostuu Uudessakaupungissa järjestet-
tävästä lähiopetuksesta sekä Somerolla ja Uudes-
sakaupungissa itsenäisesti kokoontuvista tuutorryh-
mistä. Lähiopetusta järjestetään lukuvuoden aikana 
kuutena lauantaina, ja siitä vastaa FL, kulttuuriantro-
pologi Inkeri Aula. Somerolla kerran viikossa kokoon-
tuvan ryhmän tuutorina toimii Olla-Riitta Aarikka.

Tiedustelut: Olla-Riitta Aarikka p. 045 316 7280.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.vakkaopisto.fi 
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1040506 yKsinlaulu

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 16.00–19.15
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–6.4.2016
MuM, laulupedagogi Sanna Mansikkaniemi
Kurssimaksu 215,00 € 

Lumoaako laulu? Tule opiskelemaan yksinlaulua! Et-
sitään yhdessä uusia mahdollisuuksia äänenkäyttöö-
si, perehdytään hengitystekniikkaan sekä syvenny-
tään ohjelmiston tulkintaan. Henkilökohtainen opis-
keluaika 30 minuuttia. Kurssille otetaan enintään 6 
opiskelijaa. Etusijalla uudet opiskelijat. Tarvittaessa 
arvonta, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu enemmän 
kuin on opiskelupaikkoja. 

1040401 Kitaransoitto
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 18.00–20.00
Torstai 18.00–19.30
9.9.2015–3.11.2015 ja 13.1.2016–7.4.2016
Muusikko Vesa Toukkari
Kurssimaksu 115,00 € 

Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kita-
raa soittaneille. Opetus tapahtuu ensisijassa yksilö-
opetuksena ja henkilökohtainen opiskeluaika on 15 
minuuttia viikossa. Myös pienryhmäopetus on mah-
dollista samantasoisille opiskelijoille, jolloin opetus-
ta saa kerralla pidemmän aikaa. Pidempään opis-
kelleilla on ilmoittautuneiden opiskelijoiden määräs-
tä riippuen mahdollisuus 30 minuutin henkilökohtai-
seen opiskeluaikaan, jolloin kurssimaksu on 215 e/
lukuvuosi. Kurssille otetaan ensisijassa yli 12-vuoti-
aita, mutta mikäli ryhmään mahtuu, voidaan alakou-
luikäisiä ottaa mukaan yhdessä vanhemman kanssa. 

1040403 Pianonsoitto
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 16.45–20.00 ja torstai 15.15–18.30
9.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–7.4.2016
Musiikkipedagogi Kati Jokiniemi
Kurssimaksu 115,00 € 

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kai-
kentasoisille ja -ikäisille soittajille. Henkilökohtainen 
opiskeluaika yksilöopetuksena on 15 minuuttia vii-
kossa keskiviikkona tai torstaina.  Pidempään opis-
kelleilla on ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrästä 
riippuen mahdollisuus 30 minuutin opiskeluaikaan, 
jolloin kurssimaksu on 215 e/lukuvuosi. 

1040402 harmoniKansoitto

Jukolan yläkerran taideluokka, Jukolantie 3
Lauantai 10.30–14.45
12.9.2015–5.12.2015 ja 9.1.2016–16.4.2016
Harmonikansoiton opettaja Sari Jokela
Kurssimaksu 115,00 €
huom! Ilmoittautumiset viimeistään 2.9.2015.

Harmonikansoiton opetusta yksilöllisesti edeten. So-
veltuu kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilö-
kohtainen opiskeluaika yksilöopetuksena on 15 mi-
nuuttia viikossa. Pidempään opiskelleilla on ilmoit-
tautuneiden opiskelijoiden määrästä riippuen mah-
dollisuus 30 minuutin opiskeluaikaan, jolloin kurssi-
maksu on 215 e/lukuvuosi. 

OpETUSaIkOjEN jakO
yksinlaulun sekä kitaran-, pianon- ja 
harmonikansoiton henkilökohtaiset 
opetusajat jaetaan torstaina 3.9. 2015 
klo 14–18, jolloin opistolta soitetaan 
opiskelijoille/huoltajille. 
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Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Maanantai 17.15–18.45
7.9.2015–30.11.2015 ja 4.1.2016–18.4.2016
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 39,00 € 

Naiskuoro on omia äänellisiä rajojaan hakevien nais-
ten joukko. Kuoroon tulevien uusien laulajien ei tar-
vitse olla huippulaulajia, mutta sitkeyttä, pitkäjäntei-
syyttä ja halua itsensä kehittämiseen laulajana pitää 
olla. Kuorolla on tähtäimessä Walesin matka kesällä 
2017, joten nyt on hyvä hetki aloittaa kuoroharras-
tus. Katso myös http://someronkulttuuri.fi/jasenyh-
distykset/someron-naiskuoro 

1040503 someron laulumiehet

Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Maanantai 19.00–20.30
7.9.2015–30.11.2015 ja 4.1.2016–18.4.2016
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 39,00 €

Laulumiehet on mieskuoro, joka pitää Somerolla yl-
lä traditionaalista mieskuoroperinnettä, kuitenkaan 
unohtamatta tätä päivää. Kuoron jäsenen ei tarvitse 
olla huippulaulaja, mutta sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä 
ja halua laulutaitonsa kehittämiseen tarvitaan. Täs-
sä kuorossa kehityt varmasti, ja jälkiharjoituksetkin 
sujuvat mallikkaasti. Katso myös http://someronkult-
tuuri.fi/jäsenyhdistykset/someron-laulumiehet 

1040504 yhteislaulu

Toimintakeskus, Leivontie 5
Tiistai 18.00–19.00
7.9.2015–30.11.2015 ja 11.1.2016–11.4.2016
Jaana Viitamäki
Kurssimaksu 31,00 € 

Lauletaan yhdessä kevyitä sävelmiä opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Lähde rohkeasti mukaan. Tär-
keintä ei ole laulutaito, vaan halu laulaa yhdessä eri-
laisten ihmisten kanssa. Suunnattu lähinnä erityis-
lapsille ja -aikuisille, mutta sopii myös muille laulu-
haluisille. 

1040505 metKa Kööri

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 19.30–21.00
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
MuM, laulupedagogi Sanna Mansikkaniemi
Kurssimaksu 39,00 € 

Metka Kööri on iloisten laulajien sekakuoro, joka ha-
luaa oppia, edistyä ja iloita lauluharrastuksestaan. 
Jokainen voi kehittyä laulajana. Viihdekuorokurssilla 
opetellaan muun muassa äänenkäyttöä ja nuotinlu-
kua sekä harjoitellaan esiintymisiä varten ja tehdään 
lukuvuoden aikana muutama keikka. 

nuorisoKuoro

Laulamisesta innostuneille nuorille suunnatussa kuo-
rossa lauletaan poppia, rockia ja laulelmaa. Katso 
tarkemmat tiedot sivulta 17.

musKarit

Alle kouluikäisille suunnatut Muskarit järjestetään 
yhteistyössä Someron musiikinystävät ry:n kanssa. 
Katso tarkemmat tiedot sivulta 16-17. 

pUHELINILmOITTaUTUmISET
Kurssisihteeri   044 779 1270
iltavahtimestari  044 779 1271
suunnittelijaopettaja  044 779 1273 
Kosken yhdyshenkilö  050 305 5017 
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1050201 KoKeileva Kuvataide

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 12.15–14.30
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–21.4.2016
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 47,00 €

Päästä luovuutesi valloilleen ja heittäydy taiteen te-
kemiseen tutkivalla ja kokeilevalla otteella. Ohjel-
massa alustuksia ja keskustelua taideteoksista, nii-
den erilaisista ilmaisumuodoista ja taiteen tekemi-
seen vaikuttaneista taustoista. Keskustelujen innoit-
tamana maalaamme ja muotoilemme erilaisilla tek-
niikoilla ja välineillä. Teemme myös opintokäyntejä 
ajankohtaisiin taidenäyttelyihin. 

1050205 PäiväPiirustus

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 13.00–15.15
11.9.2015–27.11.2015 ja 8.1.2016–15.4.2016
Kuvanveistäjä Marjukka Malkki
Kurssimaksu 43,00 € 

Kurssilla muistutetaan mieliin piirtämisen perusasi-
oita ja perehdytään myös muotokuvan piirtämiseen. 
Harjoitusten avulla kehitetään omaa kuvallista ilmai-
sua. 

1050203 iKonimaalaus

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3 
Joka toinen keskiviikko 14.00–17.15
16.9.2015–9.12.2015 ja 13.1.2016–6.4.2016
Raija Laiho
Kurssimaksu 39,00 €
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ni omavalintaisella aiheella. Tarvikkeita voi hank-
kia opettajalta. Aloituspaketin hinta on n. 45 euroa. 
Tuo ensimmäiselle kerralle mukaan valkoinen teevati 
tai kaakelilaatta, pehmeitä siveltimiä, palettiveitsi ja 
pipettipullo. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että ai-
emmin maalausta harrastaneille. Ryhmä kokoontuu 
joka toinen viikko. 

1050206 voimaannu Ja rentoudu  
loGo art -taideteraPian Parissa

Jukolan yläkerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 17.00–19.15
21.9.2015–9.11.2015
LogoArt-taideterapiaohjaaja Katja Kajaan
Kurssimaksu 27,00 € 

LogoArt -taideterapia on voimaannuttava taiteellisen 
toiminnan menetelmä, jossa voit työstää turvallisesti 
ja ohjatusti menneisyyttäsi ja tätä hetkeä sekä lisä-
tä hyvänolon tunnetta ja saada voimaa arjessa jak-
samiseen. Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneil-
le, aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvi-
ta. Menetelminä käytetään pääasiassa maalaamista 
ja piirtämistä. Materiaalimaksu 10 €.

1050202 ölJyvärimaalausKurssi
Jukolan yläkerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 18.00–21.15
24.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–17.3.2016
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu 47,00 €

Kurssilla opiskellaan piirtämisen ja maalauksen tek-
niikoita opiskelijoiden valitsemissa aiheissa. Opetuk-
sen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, jo-
ka tukee omaehtoista työskentelyä ja ilmaisun kehit-
tymistä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin kuvatai-
detta harrastaneille. 

1050207 Kortit arKeen Ja Juhlaan 
enCaustiC art-teKniiKalla

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 18.9.2015 klo 18.00–20.15 ja 
lauantai 19.9.2015 klo 9.30–14.15
Sini Persson
Kurssimaksu 19,00 € 

Encaustic Art on vahamaalausta, jota tehdään sulat-
tamalla värillisiä mehiläisvahakuutioita lämpöraudal-
la. Encaustic on helppoa, nopeaa ja hauskaa! Se so-
pii kaikille, sillä se ei vaadi esimerkiksi piirustustai-
toja. Jokainen voi kokea onnistumisen iloa jo ensim-
mäisillä kokeiluilla! Kortteihin voi taiteilla esimerkik-
si kukkia, maisemia, kynttilöitä ja tekstejä. Opetta-
ja tuo kurssille maalausvälineitä yhteiskäyttöön, jos-
ta peritään 15 euron materiaalimaksu. Halutessaan 
opettajalta voi hankkia encaustic-tarvikkeita. 

kEramIIkka 

1050501 KeramiiKKa PäiväKurssi

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Tiistai 09.00–12.15
8.9.2015–24.11.2015
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 55,00 € 

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä eri-
laisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasittei-
siin ja erilaisiin pinnankoristelutekniikoihin. Tarvik-
keet hankitaan yhteistilauksena. Kurssimaksuun si-
sältyy opetus ja poltot. 

NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 18.00–21.15
10.9.2015–22.10.2015
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 39,00 € 

Kaunista puutarhaasi itsetehdyillä keramiikkatuotteil-
la. Kurssilla voit valmistaa karkeasta savesta esim. 
keskikokoisen ruukun, lyhdyn tai tuulikellon. Kurs-
si sopii sekä aloittelijoille että aiemmin keramiikkaa 
harrastaneille. Tarvikkeet hankitaan yhteistilauksina. 
Kurssimaksuun sisältyy opetus ja poltot. 

1050503 Jouluista KeramiiKKaa

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 18.00–21.15
29.10.2015–3.12.2015
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 39,00 €

Rakenna joulutunnelmaa itsetehdyllä keramiikalla. 
Voit valmistaa vaikkapa enkeleitä, tonttuja ja tähti-
rasioita. Kurssin tarvikkeet hankitaan yhteistilaukse-
na. Kurssimaksuun sisältyy opetus ja poltot. Kurs-
si sopii sekä aloittelijoille että aiemmin keramiikkaa 
harrastaneille. 

Valokuva: Riitta Ryhtä
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1050801 KalliGraFia

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–19.00
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski
Kurssimaksu 39,00 €

Kalligrafia on kaunista kirjoittamista, joka harjaan-
nuttaa silmien, aivojen ja käsien yhteistyötä. Aloitte-
lijoille ja aiemmin kalligrafiaa harrastaneille suunna-
tulla kurssilla harjoitellaan muun muassa copperpla-
te- eli kuparikaiverrusmenetelmää. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että aiemmin kalligrafiaa harrastaneille. 

1050901 diGiJärKKäriKurssi

Kamerakerhon toimitila, Heikintie 35
Keskiviikko 18.00–21.15
9.9.2015–7.10.2015
Valokuvaaja Lassi Tuominen
Kurssimaksu 23,00 € 

Kurssilla opiskellaan digijärjestelmäkameralla ku-
vaamisen perusteita sekä erilaisia kuvaustoiminto-
ja. Ota mukaan digijärjestelmäkamera ja ohjekirja 
sekä mahdollinen ulkoinen salama. Kurssi toteute-
taan yhdessä Someron kamerakerhon kanssa. Opet-
tajina toimivat Lassi Tuominen ja muut kameraker-
hon jäsenet. 

1050701 lasityöPaJa

Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 18.00–21.15
1.10.2015–26.11.2015 ja 4.2.2016–7.4.2016
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu 43,00 € 

Perehdytään tiffany-, lyijylasi-, lasimosaiikki- ja la-
sinsulatustekniikkaan valmistamalla itselle mieluisia 
lasitöitä, kuten koruja, tasotöitä ja lamppuja. Kurssi 
sopii sekä aloittelijalle että aiemmin lasitöitä tehneel-
le, ja jokainen voi valita työlleen sopivan valmistus-
tavan. Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon 
mukaan. 

Valokuva: Riitta Ryhtä
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Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 23.10.2015 klo 17.30–20.45 ja 
lauantai 24.10.2015 klo 9.30–13.30 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 19,00 € 

huom! lmoittautumiset viimeistään 9.10.2015.

Lasihimmelit ovat kauniita, valossa välkehtiviä täh-
tiä tai himmeleitä, joita voidaan pitää koristeina koko 
vuoden ajan. Kurssilla käytetään valmiiksi määrämit-
taan leikattuja hopeisia, kultaisia tai värillisiä lasiput-
kia sekä pieniä helmiä jotka tilataan yhteistilauksena. 

TaNSSI ja LUOva ILmaISU

1060303 matalan KynnyKsen 
Kuntotanssi

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 18.30–19.15
10.9.2015–3.12.2015
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 23,00 €

Matalan kynnyksen kuntotanssi edistää hyvinvoin-
tia ja kohottaa kuntoa hyppimättä. Tunnit sisältävät 
keskivartalolihasten hallintaa tukevia tanssiaskeleita 
ja koreografioita. Sama ohjelma koko syksyn. Joka 
kerta kerrataan aiemmin opittua, ja uusiin koreogra-
fioihin siirrytään vasta kun aiemmat on opittu. Ras-
kaampaa harjoitusta kaipaava voi ottaa tunnille mu-
kaan omat vauhdissa mukana pysyvät käsi- ja/tai 
nilkkapainot. Aina vesipullo mukaan kaikille! Kurssille 
osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssikokemusta.

1060301 itämainen tanssi

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 19.30–21.00
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–14.4.2016
Irene
Kurssimaksu 35,00 € 

Itämainen tanssi on mukavaa rytmistä liikuntaa, jon-
ka avulla tavoitellaan vartalon hallintaa ja hyvinvoin-
tia. Sekä aloittelijoille että aiemmin itämaista tans-
sia harrastaneille sopiva kurssi, jolla opitaan ja ker-
rataan perusteita sekä harjoitellaan uusia koreogra-
fioita.  

1069901 luovan ilmaisun Kurssi

Toimintakeskus, Leivontie 5
Tiistai 12.30–13.15
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 27,00 €

Kurssi on suunnattu toimintakeskuksen asiakkaille 
tai muille asiasta kiinnostuneille. 

pUHELINILmOITTaUTUmISET
Kurssisihteeri   044 779 1270
iltavahtimestari  044 779 1271
suunnittelijaopettaja  044 779 1273 
Kosken yhdyshenkilö  050 305 5017 
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NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi

kÄDENTaIDOT 

TEkSTIILITYÖ

1070701 KanKaanKudonnan Perusteet

Jukolan alakerran kudontaluokka, Jukolantie 3
Torstai 15.15–18.30
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–14.4.2016
Artenomi Jaana Janhunen
Kurssimaksu 87,00 €

Opiskellaan kankaan suunnittelua, loimien rakenta-
mista ja kutomista. Kurssi sopii aloittelijoille ja vä-
hän kutoneille. Aloittelijat ja aiemmin kutoneet suun-
nittelevat ja rakentavat yhteisloimet,  joista jokainen 
kutoo omien tarpeittensa ja taitojensa mukaiset yk-
silölliset käyttö- ja koristetekstiilit. Materiaalit opis-
kelijat hankkivat itse tai yhteistilauksina. Kevätluku-
kaudella kurssi kokoontuu klo 15.15–17.30. 

1070702 Kaunis Kattaus Kutoen

Jukolan alakerran kudontaluokka, Jukolantie 3
Tiistai 17.00–20.00
8.9.2015–1.12.2015
KM, artenomi (AMK) Petra Korpela
Kurssimaksu 55,00 € 

Omistatko juhla-astiaston tai käytännöllisiä ja tyy-
likkäitä arkiastoita?  Suunnittelemme ja valmistam-
me  yhdessä omiin astioihisi sopivia kattaustekstiile-
jä, kuten pöytä-, kaita- ja poikkiliinoja sekä tablet-
teja, lautasliinoja ja lautasliinarenkaita. Voit täyden-
tää pöytäkattauksesi sarjaan sopivalla matolla. Kurs-
si sopii kudonnan perusteet osaaville. Kurssi kokoon-
tuu 20.10. alkaen klo 17.00–19.15. 

1070703 terttilän Kädentaidot

Terttilä, Toukola, Terttiläntie 736
Keskiviikko 18.00–20.15
16.9.2015–25.11.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä
Kurssimaksu 35,00 € 

Monipuolisella kurssilla pääpaino on kankaankudon-
nassa. Kurssilaisten toiveiden mukaan tehdään myös 
kirjontoja, neuleita, virkkauksia ja muita erikoistek-
niikoita. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kädentai-
tojen konkareille. Kurssi kokoontuu ennen syyslomaa 
joka viikko ja syysloman jälkeen parillisina viikkoina.

1071001 Käsityöt Ja teKniiKat tutuKsi

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 12.00–14.30
7.9.2015–30.11.2015 ja 4.1.2016–18.4.2016
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 47,00 € 

Sinä käsityön tekemisestä innostunut, 
tule mukaan leppoisaan joukkoomme 
virkistämään mieltäsi ja harjaannutta-
maan kädentaitojasi. Kurssilla tutustu-
taan vanhoihin käsitöihin ja muistellaan 
niiden tekemistä ja käyttöä. Kurssin ai-
heita ovat erilaiset kirjontatyöt kuten 
käspaikat, virkkaustyöt kuten joulukir-
kot sekä fransupitsit ja kirjoneulesukat. 

1070601 PitsinnyPläys

Jukolan alakerran taideluokka, 
Jukolantie 3 
Joka toinen keskiviikko 18.00–20.15
9.9.2015–2.12.2015
Pitsinnypläyksen opettaja Pirjo 
Sammallahti
Kurssimaksu 27,00 €
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Opiskellaan kankaan suunnittelua, loimien raken-
tamista ja kutomista. Kurssi sopii aloittelijoille ja 
aiemmin vähän kutoneille. Aloittelijat ja aiemmin 
kutoneet suunnittelevat ja rakentavat yhteisloimet
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Tarvikkeita saa opettajan kautta. Joka toinen viik-
ko kokoontuva kurssi sopii aloittelijoille ja perustai-
dot hallitseville. 

1070301 tilKKutyöt

Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Torstai 18.00–20.15
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–14.4.2016
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 47,00 €

Opiskellaan käytännössä perinteisiä tilkkutekniikoi-
ta ja kokeillaan uutuuksia. Kurssi sopii sekä aloitte-
lijoille että aiemmin tilkkuilua harrastaneille. Ensim-
mäiselle kerralle mukaan tilkkuja ja ompeluvälineet. 

TEkNINEN TYÖ 

1070903 rauta taiPuu... 
-metallityöKurssi

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Tiistai 17.30–19.45
8.9.2015–1.12.2015
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu 60,00 €

Opiskellaan omaa projektia tehden metallityössä käy-
tettäviä työmenetelmiä ja tekniikoita. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoilla että kokeneille harrastajille. Vasta-alkajat 
tutustuvat perustekniikoihin ja turvallisiin työskente-
lymenetelmiin. Perustekniikat käsittävät erilaisia me-
talliosien liitostapoja, koneellista työstämistä, hitsaus-
tekniikoita sekä esineiden pintakäsittelyä. Kokeneem-
mat harrastajat harjoittelevat vaativampia työvaihei-
ta. Tarveaineet opiskelijat hankkivat itse. 

1070902 huoneKaluJen entisöinti-  
Ja PuutyöKurssi

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Torstai 17.30–19.45
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–21.4.2016
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu 79,00 € 

Kurssilla valmistetaan uusia tuotteita puusta ja enti-
söidään opiskelijan omia huonekaluja. Opitaan omaa 
projektia tehden erilaisia puuntyöstö- ja entisöintitek-
niikoita. Työtehtävät räätälöidään kunkin työhön sopi-
viksi ja opiskelijan osaamisen tason mukaisiksi. Työ-
vaiheet suoritetaan mahdollisimman oikeaoppises-
ti työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityishuo-
mio kiinnitetään puuntyöstökoneen oikeaan ja turval-
liseen käyttöön. Tarveaineet opiskelijat hankkivat itse. 

Valokuva: Julia Lindeman



32

SO
m

Er
O 1071004 Käyttötavaroita & Koristeita 

KierrätysPaPerista

Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Tiistai 18.00–20.15
8.9.2015–1.12.2015
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 31,00 € 

Valmistetaan erilaisista kierrätysmateriaaleista käyt-
tö- ja koristetuotteita. Opitaan samalla uusia ja van-
hoja käsityötekniikoita. Käytämme tuotteissa esimer-
kiksi paperia, kirjoja ja sanomalehtiä. Ota ensimmäi-
selle kerralle mukaan paksuhko vanha kirja. 

1070901 hoPeatöitä teemoittain

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 17.00–20.15
16.9.2015–2.12.2015
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 55,00 €

Tule tekemään erilaisia hopeakorutöitä teemoittain. 
Valmistettavia töitä ovat ketjut, lusikkakorut, helmi-
korut sekä levytyöt, kuten sormukset ja filigraaniko-
rut. Opit samalla tekemään lenkkejä, ja juottamaan 
sekä liittämään helmiä koruihin. 

1079902 seimiKurssi

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Lauantai 9.30–13.30
7.11.2015–5.12.2015
Eira Mäkinen, keraamikko
Kurssimaksu 23,00 €

Valmistamme jouluksi seimen. Seimen rakentamises-
sa käytetään monipuolisesti erilaisia luonnonmateri-
aaleja, hahmot muovaillaan keramiikasta sekä pääl-
lystetään halutulla materiaalilla. Kurssi kokoontuu 
lauantaisin 7.11., 28.11. ja 5.12. 

1071002 Punotaan PaJuista Ja risuista 
talvisia ulKoKoristeita

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 13.11.2015 klo 18.00–21.15 ja 
lauantai 14.11.2015 klo 10.00–15.00
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 19,00 € 

Tule punomaan talvisia koristeita pajuista ja risuis-
ta. Voit valmistaa pajusta vaikkapa jouluvalotelineet 
tai vadin sekä koivunrisuista kestäviä ulkokoristei-
ta. Tarvitset kurssille vain risuja, tukirautaa ja ohut-
ta rautalankaa. 

1071003 mehiläisvahaKynttilät

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 20.11.2015 klo 18.00–21.15 ja 
lauantai 21.11.2015 klo 10.00–15.00
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 19,00 € 

Mehiläisvaha on puhdas luonnontuote. Tule opette-
lemaan helppo tapa sulattaa mehiläisvaha ja valaa 
se kynttiläksi. Opit samalla myös silikonimuotin val-
mistuksen. 

Valokuva: Anne Turkulainen
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1080101 oma läPPäri haltuun

Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 15.15–17.30
24.9.2015–19.11.2015
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 39,00 €, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus. 

Harjoitellaan ja opiskellaan tietokoneen käytön pe-
rusteita kotikäyttäjän tarpeisiin. Ohjelmassa on lait-
teistotietoutta, tietoturva-asiaa sekä internetin ja 
sähköpostin peruskäytön opiskelua. Tutustutaan 
myös erilaisiin verkkopalveluihin. Harjoittelu tapah-
tuu omalla kannettavalla, jossa tulee olla käyttöjär-
jestelmänä Windows 8 tai 10. Kurssi sopii kaikille tie-
tokoneen käytössä tukea kaipaaville aikuisille, myös 
ikääntyneille. Opetustilassa on langaton verkko. 

1080102 tietoKone KotiKäytössä, 
alKeisKurssi

Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 18.00–20.15
24.9.2015–19.11.2015
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 39,00 € , eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus. 

Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole ai-
emmin käyttäneet tietokonetta. Sopii myös ikään-
tyneille. Harjoitellaan hiiren ja näppäimistön käyt-
töä sekä tutustutaan tietokoneen ja internetin käyt-
töön rauhalliseen tahtiin. Harjoittelu tapahtuu kou-
lun koneilla. 

1079901 nuKKeKodin Joulu

Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3 
Joka toinen lauantai ja sunnuntai 9.00–13.45
26.9.2015–1.11.2015
Puuseppä, insinööri Maria Malmström
Kurssimaksu 31,00 €

Kurssilla valmistetaan nukkekodin pienesineitä erilai-
sista materiaaleista eri tekniikoita käyttäen mittakaa-
vassa 1:12. Kurssi on suunnattu aikuisharrastajille. 
Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Kurssipäivät ja 
aiheet: 26.9. Reino-tossut, 27.9. Massailua, kakku-
ja, torttuja, piparkakkutalo, 24.10. Nukkekodin nuk-
kekoti, 25.10. Nukkekodin nukkekodin sisustaminen 
ja kalusteet, 31.10. Luistimet ja maila, 1.11. Joulu-
kuusi ja kuusenkoristeita. 

Valokuva: Maria Malmström
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Joogakurssit tarjoavat tasapainoa ja terveyttä. Har-
joitukset sopivat kaikille: aloittelijoille ja konkareil-
le. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa. 
Kurssit kokoontuat myös syyslomaviikolla.

Joogaopettaja Saara Turpeinen. 

Kurssimaksu 23 €.

1090305 maanantaiJooGa

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Maanantai 18.30–20.00
7.9.2015–9.11.2015

1090303 somerniemen lemPeä JooGa

Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Tiistai 16.00–17.30
8.9.2015–10.11.2015

Tavanomaista kevyempi joogaharjoitus sopii myös 
ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville.

1090304 tiistaiJooGa

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Tiistai 18.30–20.00
8.9.2015–10.11.2015

1090301 lemPeä PäiväJooGa

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Keskiviikko 15.15–16.45
9.9.2015–11.11.2015

Tavanomaista kevyempi joogaharjoitus sopii myös 
ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville. 

1090302 äiJäJooGa

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Keskiviikko 17.00–18.30
9.9.2015–11.11.2015

LIIkUNTa ja TErvEYS

1090101 Jomon-shindo® 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Keskiviikko 17.30–19.00
9.9.2015–2.12.2015
Shindo-ohjaaja Merja Rintamaa-Lehtonen
Kurssimaksu 27,00 €

Shindo on japanilainen kehontyöskentelymenetelmä, 
johon kuluu rentoutusharjoituksia, venytyksiä ja hoi-
toja. Yksin, parin kanssa tai ryhmässä tehtävät har-
joitukset ovat käytännönläheisiä ja helposti opitta-
via. Shindo-harjoituksilla on positiivisia vaikutuksia 
kehon ja mielen hyvinvointiin. Ota mukaan peitto ja 
makuualusta. Kurssi ei kokoonnu 22.9., mutta ko-
koontuu myös syyslomaviikolla. 

hyvinvointia Kuntosalilta 65+

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman para-
nemisella on todettu olevan merkittävää apua ikäih-
misen päivittäiselle toimintakyvylle. 

Terveyskeskuksen kuntosalissa (Turuntie 44) järjes-
tettävä ohjattu ryhmä on tarkoitettu 65 vuotta täyt-
täneille miehille ja naisille Harjoitukset on suunnitel-
tu ikääntyneille. Kumpaankin ryhmään otetaan 14 
opiskelijaa. Etusijalla uudet opiskelijat. Tarvittaessa 
aiemmin mukana olleiden kesken arvonta.

Kurssit kokoontuvat ajalla 10.9.2015–13.12.2015.
Ohjaaja Pirita Hipp-Koskenoja. 
Kurssimaksu 23 €, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus.

1090102 ryhmä a
Torstaisin klo 16.15—17.00

1090103 ryhmä B
Torstaisin klo 17.15-18.00
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LUENTOSarja

mIELEN ja kEHON TaSapaINO – 
LEppOISampI ELÄmÄ 
Luentosarjassa tutustutaan erilaisiin terapia- ja työs-
kentelymuotoihin, joilla pyritään edistämään mielen 
ja kehon hyvinvointia.

Luentosarja järjestetään Koskisalissa, Hämeentie 12. 

Luentomaksuna peritään 5 €/luento käteisenä ovel-
la. Varaa mukaasi mieluiten tasaraha.

KoKemuKsellinen Johdanto 
mindFulnessiin

Keskiviikko 9.9.2015 klo 19.00–20.30

Mindfulness-ohjaaja, lääkäri ja kognitiivinen lyhytte-
rapeutti Anastasia Kozlovski kertoo perustietoa Mind-
fulnessista sekä ohjaa meditoimista.

loGo art -taideteraPia

Keskiviikko 16.9.2015 klo 19.00–20.30

LogoArt-taideterapiaohjaaja Katja Kajaan kertoo 
kuinka taideterapian avulla voit löytää uuden suun-
nan arkeesi. Siveltimen kautta opit käsittelemään pa-
perilla tunteitasi sekä tavoittelemaan tasapainoa ja 
rytmiä elämääsi. Uskalla löytää omat voimavarasi. 

hyPnoosi  Ja reiKi

Keskiviikko 23.9.2015 klo 19.00–20.30

hypnoosi – temppu vai tehokas työkalu? 
– Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, rentoutus-, hyp-
noosi- ja suggestio-ohjaaja Sari Koskela 

reiki-energiahoidolla helpompi elämä. 
– Reiki Master Päivi Urmas.

ensimmäinen asKel

Torstai 1.10.2015 klo 19.00-20.30 

Ratkaisukeskeinen terapeutti ja Life Coach Jody Me-
relle kertoo miten voit löytää motivaatiota ottaa en-
simmäinen askel kohti parempaa elämää. Pohditaan 
mistä voi tietää minkälaista parempi elämä on, ja 
kuinka päätetään mikä se ensimäinen askel on. 

liFe CoaCh – nauti elämästä enemmän!

Keskiviikko 7.10.2015 klo 19.00–20.30

Työnohjaaja, Life Coach Mari Äikää kertoo miten voit 
vaikuttaa elämääsi ja siihen, miten viihdyt tällä het-
kellä omassa elämässäsi, ja miten saat lisää energi-
aa omaan jaksamiseesi.

mielen hyvinvointia nlP:n avulla

Keskiviikko 21.10.2015 klo 19.00–20.30

NLP-valmentaja (Licensed Master Practioner of NLP) 
Piia Tuominen kertoo miten otat  NLP:n avulla hal-
tuun oman mielesi ja voit paremmin.
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liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

kOSkEN YHDYSHENkILÖ pIrkkO kESÄLÄ pUH. 050 305 5017
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LUONTO ja YmpÄrISTÖ 

2029901 sienet Ja sieniruoat

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Maanantai 21.9.2015 ja tiistai 22.9.2015  
klo 17.00–20.15
Keruuneuvoja Ilona Kivelä
Kurssimaksu 19,00 € 

Kurssilla tutustutaan sieniin, niiden kasvupaikkoi-
hin ja jokamiehenoikeuksiin. Opitaan tunnistamaan, 
keräämään ja käsittelemään sieniä sekä valmista-
maan sieniruokia. Ensimmäisenä kurssi-iltana teh-
dään sieniretki metsään, joten varaa mukaan sie-
nikori ja -veitsi sekä sään mukainen vaatetus. Ruo-
anvalmistuksessa käytettävistä raaka-aineista peri-
tään pieni maksu. 

2029902 metsästysKoirien 
JälJestyKsen alKeet

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Lauantai 3.10.2015 ja sunnuntai 4.10.2015 
klo 9.00-13.00
Mejä-vastaava koetoimitsija Saija Kaleva
Kurssimaksu 19,00 €

MEJÄ on lyhenne metsästyskoirien jäljestämis-
kokeesta. Mejä-kokeen tarkoituksena on selvittää 
koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen ve-
rijälkeä. Kurssilla tutustutaan mejä-kokeisiin ja koi-
ran harjoitteluun niitä varten sekä käytännön jälki-
työhön. Kurssi pitää sisällään teoriaosuuden sekä ve-
rijäljenteon opastuksen ja koiran kanssa harjoitte-
lun  maastossa. Kurssille voi osallistua kaikenrotuis-
ten ja ikäisten koirien kanssa. Teoriaopetus järjeste-
tään lauantaina koulukeskuksen tiloissa ilman koiria 
ja harjoittelu maastossa sunnuntaina koirien kanssa.

kIELET 

2030201 enGlannin alKeet

Kosken kirjasto, Hämeentie 12
Keskiviikko 12.30–14.00
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 €

Oletko joskus ajatellut, että olisi mukavaa osata pu-
hua ja ymmärtää hiukan englantia? Oletko sitä miel-
tä, että kaikki muut oppivat - paitsi sinä? Tämä ys-
tävällinen, rento ja hauska kurssi on juuri sinua var-
ten. Osallistuminen ei edellytä mitään perustietoja. 
Oppikirja: English for You too, Starter. Tule rohkeas-
ti kokeilemaan! 

2030202 KosKi enGlish CluB

Kosken kirjasto, Hämeentie 12
Keskiviikko 10.30–12.00
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–20.4.2016
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Come and join a very friendly group in Koski. We 
chat in English (about all sorts of things), drink cof-
fee and usually laugh quite a lot! Everyone is wel-
come - you don’t need to be an expert in English - 
if you can understand this then you know enough 
to join our group. We look forward to meeting you! 
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NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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2040402 Pianonsoitto

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Tiistai 15.15–18.30
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–5.4.2016
Musiikkipedagogi Kati Jokiniemi
Kurssimaksu 115,00 €

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Soveltuu 
kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilökohtai-
nen opiskeluaika yksilöopetuksena on 15 minuuttia 
viikossa. Pidempään opiskelleille on ilmoittautunei-
den opiskelijoiden määrästä riippuen mahdollisuus 
30 minuutin opiskeluaikaan, jolloin kurssimaksu on 
215 e/lukuvuosi. 

2040501 yKsinlaulu
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Torstai 17.00–20.15
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–7.4.2016
MuM, laulupedagogi Sanna Mansikkaniemi
Kurssimaksu 215,00 €

Lumoaako laulu? Tule opiskelemaan yksinlaulua! Et-
sitään yhdessä uusia mahdollisuuksia äänenkäyttöö-
si, perehdytään hengitystekniikkaan sekä syvenny-
tään ohjelmiston tulkintaan. Henkilökohtainen opis-
keluaika 30 minuuttia. Kurssille otetaan enintään 6 
opiskelijaa. Etusijalla ovat uudet opiskelijat. Tarvitta-
essa arvonta, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu enem-
män kuin on opiskelupaikkoja. 

2040502 seKameteliKuoro
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Tiistai 19.00–20.30
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–19.4.2016
Musiikkipedagogi Kati Jokiniemi
Kurssimaksu 39,00 €

Lähde mukaan laulamaan sekalaiseen porukkaan! Et 
tarvitse aikaisempaa laulukokemusta, mutta kylläkin 
reilusti iloista mieltä ja huumorintajua. Laulamme 
kappaleita laidasta laitaan osallistujien mieltymys-
ten mukaan. Kahden ensimmäisen kerran opettaja-
na on Tiina Tamminen. 

2040503 KosKen mieslaulaJat

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Perjantai 18.00–19.30
18.9.2015–11.12.2015 ja 8.1.2016–22.4.2016
Kanttori Aija Haapalainen
Kurssimaksu 39,00 € 

Kuorossa kehitetään laulutaitoa ja esiintymisvalmi-
utta sekä valmistetaan ohjelmistoa esiintymisiin. 
Kuoroon toivotaan uusia hyvän sävelkorvan omaa-
via laulajia, lähde rohkeasti mukaan. Kuoro kokoon-
tuu myös pyhäinpäivän aattona, mutta ei pitkäper-
jantaina. 

OpETUSaIkOjEN jakO
Pianonsoiton ja yksilaulun henkilökoh-
taiset opetusajat jaetaan torstaina 3.9. 
2015 klo 14–18, jolloin opistolta soite-
taan opiskelijoille/huoltajille. 

TYkkÄÄ mEISTÄ 
FacEbOOkISSa

SEUraa mEITÄ  
TWITTErISSÄ
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2050202 lasten Kuvis

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 14.15–15.45
9.9.2015–2.12.2015 ja 13.1.2016–13.4.2016
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 35,00 € 

Alakouluikäisille lapsille suunnatulla kurssilla kehite-
tään lapsen omaa kuvallista ilmaisua monipuolisten 
piirustus-, maalaus-, keramiikka-, ja rakenteluharjoi-
tusten avulla. Oppilaat tuovat mukanaan tarvittavat 
välineet opettajan ohjeiden mukaan. 

2050201 taidePaJa

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Keskiviikko 18.30–21.00
23.9.2015–2.12.2015
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu 27,00 € 

Kurssilla opiskellaan piirtämisen ja maalauksen tek-
niikoita opiskelijoiden valitsemissa aiheissa. Opetuk-
sen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, jo-
ka tukee omaehtoista työskentelyä ja ilmaisun kehit-
tymistä. Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin kuvatai-
detta harrastaneille. 

2050501 savesta KeramiiKaKsi

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Tiistai 18.30–21.00
15.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–12.4.2016
Keramiikantekijä Eeva Mäkynen-Nurmi
Kurssimaksu 47,00 €

Tehdään savesta käsin rakentamalla käyttö- ja ko-
riste-esineitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurs-
si sopii aloittelijoille ja aiemmin keramiikkaa tehneil-
le. Kurssimaksu sisältää opetuksen, savesta ja pol-
tosta peritään eri maksu. 

Valokuva: Anne Turkulainen

liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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2050203 Kauniit JouluKortit 
enCaustiC art -teKniiKalla

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Perjantai  27.11.2015 klo 18.00–20.15 ja 
lauantai 28.11.2015 klo 9.30–14.15
Sini Persson
Kurssimaksu 19,00 € 

Encaustic Art on vahamaalausta, jota tehdään sulat-
tamalla värillisiä mehiläisvahakuutioita lämpöraudal-
la. Encaustic on helppoa, nopeaa ja hauskaa! Se so-
pii kaikille, sillä se ei vaadi esimerkiksi piirustustai-
toja. Jokainen voi kokea onnistumisen iloa jo ensim-
mäisillä kokeiluilla! Kortteihin voi taiteilla esimerkiksi 
kynttilöitä, mutta tekniikalla voi tehdä paljon muu-
takin. Opettaja tuo kurssille maalausvälineitä yhteis-
käyttöön, josta peritään oppilailta 15 euron materi-
aalimaksu. Halutessaan opettajalta voi hankkia en-
caustic-tarvikkeita. 

2050204 voimaannu Ja rentoudu  
loGo art -taideteraPian Parissa

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Torstai 17.00–19.15
22.10.2015–3.12.2015
LogoArt-taideterapiaohjaaja Katja Kajaan
Kurssimaksu 27,00 € 

LogoArt -taideterapia on voimaannuttava taiteellisen 
toiminnan menetelmä, jossa voit työstää turvallisesti 
ja ohjatusti menneisyyttäsi ja tätä hetkeä sekä lisä-
tä hyvänolon tunnetta ja saada voimaa arjessa jak-
samiseen. Kurssi sopii kaikille asiasta kiinnostuneil-
le, aiempaa kokemusta taiteen tekemisestä ei tarvi-
ta. Menetelminä käytetään pääasiassa maalaamista 
ja piirtämistä. Materiaalimaksu 10 €.

TaNSSI

2060301 itämainen tanssi

Nuortentupa, Härkätie 3
Keskiviikko 19.15–20.45
9.9.2015–2.12.2015  ja 13.1.2016–13.4.2016
Irene
Kurssimaksu 35,00 € 

Itämainen tanssi on mukavaa rytmistä liikuntaa, jon-
ka avulla tavoitellaan oman vartalon hallintaa ja hy-
vinvointia. Opitaan ja kerrataan perusteita sekä har-
joitellaan uusia koreografioita. Kurssi sopii aloitte-
lijoille ja aiemmin itämaista tanssia harrastaneille. 

2060302 matalan KynnyKsen 
Kuntotanssi

Nuortentupa, Härkätie 3
Keskiviikko 18.15-19.00
9.9.2015–2.12.2015
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 23,00 € 

Matalan kynnyksen kuntotanssi edistää hyvinvoin-
tia ja kohottaa kuntoa hyppimättä. Tunnit sisältävät 
keskivartalolihasten hallintaa tukevia tanssiaskeleita 
ja koreografioita. Sama ohjelma koko syksyn. Joka 
kerta kerrataan aiemmin opittua, ja uusiin koreogra-
fioihin siirrytään vasta kun aiemmat on opittu. Ras-
kaampaa harjoitusta kaipaava voi ottaa tunnille mu-
kaan omat vauhdissa mukana pysyvät käsi- ja /tai 
nilkkapainot. Aina vesipullo mukaan kaikille! Kurssille 
osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssikokemusta. 

U
U

TU
U

S
U

U
TU

U
S

liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

NETTI-ILmOITTaUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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2070201 helPPoJa Ja muKavia vaatteita 
ommellen

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Tiistai 18.00–20.15
8.9.2015–1.12.2015 ja 12.1.2016–5.4.2016
Ateljeeompelija Marja-Liisa Lankinen
Kurssimaksu 47,00 € 

Kurssilla ommellaan valmiskaavoilla uusia vaatteita 
sekä korjataan ja tuunataan vanhoja vaatteita. Ai-
emmin keskeneräisiksi jääneitä töitä voi myös om-
mella valmiiksi. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin 
ompelua harrastaneille. 

2070901 hoPeaKoruKurssi

Kosken koulukeskus, Lampitie 5 
Joka toinen torstai  18.00–20.15
10.9.2015–12.11.2015
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 39,00 €

Kurssilla tehdään hopea- ja messinkilangasta erilai-
sia kaula- ja ranneketjuja, sekä korvakoruja ja sor-
muksia. Aloittelijat tutustuvat tekniikkaan punomalla 
muinaisketjun, kuningasketjun ja Oilin. Kokeneem-
mat voivat tehdä myös hieman vaativampia koruja.

2079901 KäsityöPiiri

Kosken kirjasto, Hämeentie 12 
Joka toinen torstai 14.30–16.45
10.9.2015–3.12.2015 ja 7.1.2016–14.4.2016
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 35,00 €

Tutustutaan monipuolisesti erilaisiin uusiin ja perin-
teisiin käsityötekniikoihin ja -materiaaleihin kurssi-
laisten toiveet huomioon ottaen. 

2070902 vuoluPuuKKo
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Torstai 18.00–21.15
24.9.2015–3.12.2015
Valmistuspäällikkö Kari Rämö
Kurssimaksu 47,00 €

Tule valmistamaan itsellesi tai lahjaksi vuolupuukko 
joka soveltuu esimerkiksi metsästys- ja kalastusreis-
suille. Kurssi sopii aloittelijalle sekä kokeneemmalle 
puukontekijälle. 

Valokuva: Julia Lindeman
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Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Torstai 18.00–20.15
19.11.2015–3.12.2015
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 19,00 €

Mehiläisvaha on puhdas luonnontuote. Tule opette-
lemaan helppo tapa sulattaa mehiläisvaha ja valaa 
se kynttiläksi. Opit samalla myös silikonimuotin val-
mistuksen. 

2079902 Jouluisia asetelmia KuKista 
Ja luonnonmateriaaleista

Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Maanantai ja tiistai 17.00–20.15
14.12.2015–15.12.2015
Floristi Ilona Kivelä
Kurssimaksu 19,00 € 

Tule virittäytymään jouluun valmistamalla kukka-
asetelmat itsellesi tai lahjaksi. Kurssilla tehdään jou-
luisia asetelmia kukista ja luonnonmateriaaleista. 
Voit ottaa kurssille mukaan omia koreja ja koristei-
ta asetelmien pohjaksi. Kurssimaksu sisältää opetuk-
sen, materiaaleja voi ostaa opettajalta.

LIIkUNTa ja TErvEYS 

2090101 hyvinvointia Kuntosalilta 65+ 
Kosken liikuntahalli, Lampitie 3
Keskiviikko 17.15–18.00
9.9.2015–2.12.2015
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 23,00 €, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus.

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman para-
nemisella on todettu olevan merkittävää apua ikäih-
misen päivittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kunto-
saliryhmän harjoitukset on suunniteltu yli 65-vuoti-
aille miehille ja naisille. 

2090201 Painonhallinnan PaliKat
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Maanantai 18.30–20.00
7.9.2015–30.11.2015,  
Terveydenhoitaja Anja Ranta
Kurssimaksu 23,00 €, eläkeläisille ja 
maahanmuuttajille 50 % alennus.

Vaatteet kiristävät, vaa’alle ei viitsi mennä. Tule ta-
voittelemaan porukalla elintapojen kevennystä. Poh-
ditaan syömisiä, liikkumisia, motivaatiota tai sen 
puutetta ja houkutuksista selviämistä. Viisi ensim-
mäistä kokoontumista viikon välein, syysloman jäl-
keen joka toinen viikko.

2090301 KosKen JooGa
Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Torstai 17.00–18.30
10.9.2015–12.11.2015
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 23,00 €

Kaikille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joo-
gamatto, joustava asu ja huopa. Kurssi kokoontuu 
myös syyslomaviikolla.
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Valokuva: Riitta Ryhtä

U
U

TU
U

S



Kosken kirjasto
- voit lainata aikuisten ja lasten kirjoja, elokuvia, 
musiikkia, äänikirjoja ja aikakausilehtiä

-jos etsimääsi ei ole, Loisto –kimppalainat ja 
kaukolainat hoituvat joutuisasti

- lainattavissa on myös energiankulutusmittari 
sähkönkulutuksen mittaamiseen

- asiakkaitten käytössä on 2 tietokonetta ja 
tulostin

- kirjastossa järjestetään tapahtumia 
ja kuukausittain vaihtuvia taide- ja 
harrastusnäyttelyitä

Koski-sali
- yläkerran Koski-salia voi vuokrata kokous- ja 
juhlakäyttöön

- Koski-salissa ja kirjastossa on jatkuvasti esillä Olavi 
Hurmerinnan taidetta

Aukioloajat: ma 13-19
ti 10-16
ke 10-19
to 13-19
pe 10-16

Kosken kulttuuritoimen järjestämistä 
tapahtumista ja näyttelyistä saat tietoa 
kirjaston kotisivuilta, facebookista ja 
sähköpostitse.

Puhelin: 02 484 1106

Sähköposti: kirjasto@koski.fi



pUHELINILmOITTaUTUmISET 
Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevis-
sa puhelinnumeroissa maanantaina 24.8.2015 klo 
19.00-20.00 ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina. 

044 779 1270 kurssisihteeri

044 779 1271 iltavahtimestari  

044 779 1273 suunnittelijaopettaja

050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil-
moittautumiset ensisijassa kurssisihteerille. 

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittau-
tumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoit-
tautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppui sin.

INTErNET-ILmOITTaUTUmISET
Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaina 
24.8.2015 klo 19.00 alkaen ja sen jälkeen joka päi-
vä kaikkina vuorokaudenaikoina. 

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

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

www.opistopalvelut.fi/somero/index.asp

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös 
etukäteen ilmoittautumalla kurssille 

0000001 ilmoittautumisen harJoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin.

kUrSSEILLE ILmOITTaUTUmINEN

Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä. 
Kummallakin il moittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan.

ilmoittautudu maanantaina 24.8.2015 klo 19.00 alkaen.
voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkamista.


