1010712 ENSIAVUN KERTAUSKURSSI
Oletko suorittanut kolmen vuoden sisällä EA1 tai EA2 -kurssin? Suorittamalla
SPR:n ensiavun kertauskurssin, voit jatkaa ensiaputodistuksesi voimassaoloa
seuraavat kolme vuotta. Voit osallistua kurssille vaikket olisikaan aiemmin
suorittanut ensiapukursseja, tällöin saat todistuksen hätäensiapukurssin
suorittamisesta. Alaikäraja 12 vuotta. Koulutus järjestetään yhteistyössä
SPR:n Someron osaston kanssa.
Kurssi järjestetään tiistaina 3.6. ja torstaina 5.6. klo 17.30-20.45 Jukolan
yläaulassa, Jukolantie 3. Kurssimaksu 37,00 e, sisältää opetuksen ja todistuksen.

1050207 ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS
Piirretään elävää mallia hiilellä, lyijykynällä tai liidulla isossa koossa. Ota
mukaan elävänmallin- tms. paperia, suuri taustalevy, piirtimet ja säämiskä
(mikäli käytät hiiltä). Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin piirtäneille.
Opettajana Marjukka Malkki.
Kurssi järjestetän tiistaina 24.6 ja torstaina 25.6. klo 10-14.15, Nuppulinnan
liikuntasalissa, Vanha Härkätie 5. Kurssimaksu 24 e.

1070908 KESÄKALUSTEKURSSI
Kurssilla valmistetaan puisia piha-/puutarhakalusteita omiin tarpeisiin. Valmistus tapahtuu omien suunnitelmien tai valmiiden työpiirrosten pohjalta.
Tarvemateriaalit kalusteisiin hankitaan itse suunnittelukerralla laadittavn
osaluettelon avulla. Kurssilla tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin, pintakäsittelyyn sekä turvallisiin työtapoihin puuntyöstökoneilla. Opettajana
Vesa Helmi.
Kurssi alkaa suunnittelukerralla maanantaina 19.5. klo 17.30-19.00 ja jatkuu
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 17.30-20.15 ajalla 26.5-18.6.Joensuun
koulun teknisen työn tiloissa, Heikintie 35. Kurssimaksu 52 e.

1079903 LASTEN KESÄKÄSSÄ
Kesäkässässä tehdään käsitöitä, taiteillaan ja tuunataan. Valmistetaan mm.
aurinkovärjäyksellä uimakassi sekä lautapeli muovailtujen pelinappuloiden
kera. Ota omat eväät mukaan. Kurssi on suunniteltu 1-6 luokkien oppilaille.
Opettajana Essi Torkkomäki-Ryhtä.
Kurssi järjestetään maanantaista torstaihin 2.-5.6. klo 9.30-13.30 Jukolan
alakerran taideluokassa, Jukolantie 3. Kurssimaksu 30 e, sisältää käytettävät materiaalit.
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1090309 LEMPEÄN KESÄINEN MAANANTAIJOOGA
Tavanomaista kevyempi joogaharjoitus naisille ja miehille. Sopii myös ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville . Ota mukaan joogamatto, joustava
asu ja huopa. Opettajana Saara Turpeinen
Kurssi kokoontuu maanantai-iltoina: 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 9.6., 16.6.,
4.8., 11.8. klo 18.00-19.50 sekä 18.8. ja 25.8. klo 18.30-20.00 Kirkonmäen
koulussa, Kirkkotie 3. Kurssimaksu 24 e.

1090310 KESÄINEN TIISTAIJOOGA
Kaikille naisille ja miehille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa. Opettajana Saara Turpeinen
Kurssi kokoontuu tiistai-iltoina: 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 10.6., 17.6., 5.8.,
12.8. klo 18.00-19.50 sekä 19.8. ja 26.8. klo 18.30-20.00 Kirkonmäen koulussa, Kirkkotie 3. Kurssimaksu 24 e.

1090311 KESÄINEN TORSTAIJOOGA
Kaikille naisille ja miehille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa. Opettajana Saara Turpeinen
Kurssi kokoontuu torstai-iltoina 15.5., 22.5., 5.6., 12.6., 19.6., 7.8., 14.8.
klo 18.00-19.50 sekä 21.8., 28.8. ja 4.9. klo 18.30-20.00 Kirkonmäen koulussa, Kirkkotie 3. Kurssimaksu 24 e.

2090303 KOSKEN KESÄJOOGA
Kaikille naisille ja miehille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa. Opettajana Saara Turpeinen.
Kurssi kokoontuu keskiviikkoiltoina 7.5., 14.5., 21.5., 4.6. klo 18.15-20.05
sekä 11.6., 18.6., 6.8., 13.8., 20.8. ja 27.8. klo 18.00-19.50 Kosken kirjastossa, Hämeentie 12. Kurssimaksu 24 e.
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LMOITTAUTUMISET
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua internetissä tai puhelimitse viimeistään
viikkoa ennen kurssin ensimmäistä kokoontumiskertaa. Kurssi alkaa, jos sille on ilmoittautumisajan umpeuduttua ilmoittautunut vähintään kahdeksan
opiskelijaa. Mahdollisista kurssien peruuntumisista ilmoitetaan tekstiviestillä ilmoittautuneille.
Puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteerille p. 044 779 1270 ja suunnittelijaopettajalle p. 044 779 1273.
Internetilmoittautumiset www.somero-opisto.fi

KURSSIMAKSUT JA MAKSUTAVAT
Työttömille myönnetään kurssimaksuista 50 % alennus.
Kaikille ilmoittautuneille lähetetään kurssimaksulaskut viikon kuluttua
kurssin alkamisesta. Poikkeuksena henkilöt, jotka käyttävät maksuvälineenä
Sporttipassia tai Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä.
Kolme kertaa tai useammin kokoontuville kurssille voi käydä tutustumassa
maksutta yhden kerran. Mahdolliset keskeytykset ja peruutukset tulee tehdä kurssisihteerille viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikkei opiskelija osallistuisikaan kurssille.

SPORTTIPASSI, SMARTUMIN LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT
Kesäkurssien kurssimaksuja voi muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
maksaa Sporttipassilla tai Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteleillä. Opiston internetsivuilta löytyy lisätietoa ja ohjeita näistä maksutavoista sekä
luettelo kursseista, joiden kurssimaksuja niillä voidaan maksaa.
Sporttipassilla maksaminen tapahtuu pääsääntöisesti verkkomaksuna internetilmoittautumisen yhteydessä.
Käytettäessä Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä maksuvälineinä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon viikon kuluessa kurssin alkamisesta.

SEURAA SOMERO-OPISTOA SOSIAALISESSA MEDIASSA
www.facebook.com/somero.opisto
www.twitter.com/somero_opisto
www.someron_taidekoulu.blogspot.fi
www.kadetjakuvat.blogspot.fi
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