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1030209 ENGLISH CONVERSATION GROUP

Come and spend a few hours this summer practising your English conversation with 
a native English speaking teacher. There is no need to be shy - this is a friendly and 
welcoming group. Come and chat to us! 

Kurssi kokoontu ma 8.6., ke 10.6. ja pe 12.6. klo 12.00-13.30 Jukolan taideopetus-
tilassa, Jukolantie 3. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Jody Merelle.

1030210 HOLIDAY ENGLISH

If You have a Basic knowledge of English - here´s an opportunity to practise some 
Holiday English with a native speaker. Friendly, relaxed  atmosphere. Everyone is 
welcome!

Kurssi kokoontu ma 8.6., ke 10.6. ja pe 12.6. klo 10.00-11.30 Jukolan taideopetus-
tilassa, Jukolantie 3. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Jody Merelle.

1030211 ENGLANNIN ALKEIDEN KERTAUS

Englannin alkeiden kertausaamu ennen syksyn uusien opintojen aloittamista.  2015 
kevään alkeisryhmäläisille sekä muille opiskelun vasta aloittaneille. Tervetuloa!

Kurssi kokoontuu ke 5.8. klo 10.00-13.00 Jukolan taideopetustilassa, Jukolantie 3. 
Kurssimaksu 16 e. Opettaja Jody Merelle.

1050211  ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS 

Piirretään elävää mallia hiilellä, lyijykynällä tai liidulla isossa koossa. Ota mukaan 
elävänmallin- tms. paperia, suuri taustalevy, piirtimet ja säämiskä jos käytät hiiltä. 
Kurssi sopii aloittelijoille sekä aiemmin piirtäneille. 

Kurssi kokoontuu ti 23.6 ja ke 24.6. klo 10.00-14.15, Nuppulinnan liikuntasalissa, 
Vanha Härkätie 5. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Marjukka Malkki.

1050214 POPTAIDEPAJA

Tule kuuntelemaan ja oppimaan poptaiteesta sekä tekemään oma maalaus esim. ak-
ryyliväreillä. Valmistuneista töistä rakennetaan näyttely luokan ikkunaan Nostalgia-
viikon ajaksi.

Kurssi kokoontuu ma 11.5. ja ti 12.5. klo 15.00-17.15 Jukolan taideopetustilassa, 
Jukolantie 3. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Anne Turkulainen.  

1070916 KESÄKALUSTEKURSSI

Kurssilla valmistetaan puisia piha-/puutarhakalusteita omiin tarpeisiin. Valmistus 

tapahtuu omien suunnitelmien tai valmiiden työpiirrosten pohjalta. Tarvemateri-
aalit kalusteisiin hankitaan itse suunnittelukerralla laadittavan osaluettelon avulla. 
Kurssilla tutustutaan erilaisiin liitostekniikoihin, pintakäsittelyyn sekä turvallisiin 
työtapoihin puuntyöstökoneilla. 

Kurssi alkaa suunnittelukerralla ma 18.5. klo 17.30-19.00 ja jatkuu maanantaisin ja 
keskiviikkoisin 25.5.-17.6. klo 17.30-21.15 Joensuun koululla, Heikintie 35. Opetta-
ja Vesa Helmi. 

1070503 PUUTARHAN PITSIT

Tule hakemaan ideoita kesäkäsitöihisi. Kurssilla virkataan kesäisiä tekstiilejä par-
vekkeelle tai puutarhaan. Tunneilla voit virkata mm. riippumaton leveät reunapitsit 
tai pitsisen koristelyhdyn. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan puuvillalankoja ja 
virkkuukoukku n:o 2 tai 2,5.

Kurssi kokoontuu maanantaisin ja torstaisin 7.5. alkaen klo 12.00-14.15 Jukolan tai-
deopetustilassa, Jukolantie 3. Kurssimaksu 20 e. Opettaja Anne Turkulainen.

1079905  LASTEN KESÄKÄSSÄ 

Kurssilla tehdään kesäisiä käsitöitä. Valmistetaan mm. ompelemalla kesäshortsit/
hame sekä virkkaamalla pieni pehmolelu, kännykkäpussi tai kukkaro. Ota omat 
eväät mukaan. Kurssi on suunniteltu 1-6 -luokkien oppilaille. 

Kurssi kokoontuu Jukolan taideopetustilassa klo 9.30-13.30 ma 1.6., ti 2.6., ke 
3.6.,ja to 4.6. . Kurssimaksu 35€ sisältää materiaalit.

JOOGAT
Naisille ja miehille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu 
ja huopa. Kurssit kokoontuvat klo 18.00-19.50 Somerolla Kirkonmäen koululla, Kirk-
kotie 3 sekä Kosken kirjastossa, Hämeentie 12. Kurssimaksu 24 e.  Opettajana Saara 
Turpeinen.

1090306 KESÄINEN MAANANTAIJOOGA SOMEROLLA

Maanantaisin 25.5., 1.6., 8.6., 15.6., 22.6., 29.6., 3.8., 10.8., 17.8. ja 24.8. 

1090307  KESÄINEN TIISTAIJOOGA SOMEROLLA 

Tiistaisin 26.5., 2.6., 9.6., 16.6., 23.6., 30.6., 4.8., 11.8., 18.8., ja 25.8.  

2090302  KOSKEN KESÄJOOGA 

Keskiviikkoisin 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6., 1.7., 5.8., 12.8., 19.8. ja 26.8. 
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2030202 ENGLISH SUMMER CLUB KOSKELLA

Koski English Club has been a lot of fun - so we thought we could meet once a month 
on the summer to catch up on our summer news. We chat in English, drink coffee 
and usually laugh. Everybody is welcome!

Kurssi kokoontuu ti 12.5.,2.6., 7.7. ja ti 4.8. klo 10.30-12 Kosken kirjastossa, Hä-
meentie 12. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Jody Merelle.

2030203 HOLIDAY ENGLISH KOSKELLA

Kurssilla käydään läpi matkustaessa tarvittavaa englantia, mm. lippujen ostamista 
sekä ravintolassa ja hotellissa asioimista. Tervetuloa rentoon ilmapiiriin harjoitte-
lemaan kielitaitoasi!

Kurssi kokoontuu klo ti 23.6. ja ke 24.6. klo 10.30-13 Kosken kirjastossa, Hämeentie 
12. Kurssimaksu 16 e. Opettaja Jody Merelle.

ILMOITTAUTUMISET

Kaikille kursseille tulee ilmoittautua internetissä tai puhelimitse viimeistään viikkoa ennen 
kurssin ensimmäistä kokoontumista. Kurssi alkaa, jos sille on ilmoittautumisajan umpeudut-
tua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa. Mahdollisista kurssien peruuntumisista 
ilmoitetaan tekstiviestillä ilmoittautuneille.

Puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteerille p. 044 779 1270 ja suunnittelijaopetta-
jalle p. 044 779 1273. 

Internetilmoittautumiset www.somero-opisto.fi

KURSSIMAKSUT JA MAKSUTAVAT

Kurssimaksut laskutetaan viikon kuluttua kurssin alkamisesta. Poikkeuksena henkilöt, jotka 
käyttävät maksuvälineenä Sporttipassia tai Smartumin Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä. 

Mahdolliset keskeytykset ja peruutukset tulee tehdä kurssisihteerille viikon kuluessa kurssin 
alkamisesta. Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikkei opiskelija osallistuisikaan kurs-
sille.

SPORTTIPASSI, SMARTUMIN LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT 

Taiteen, kädetaitojen ja liikunnan kursseja voi maksaa Sporttipassilla tai Smartumin Liikunta- 
ja Kulttuuriseteleillä. www.somero-opisto.fi -sivulta löytyy lisätietoa ja ohjeita näistä mak-
sutavoista sekä luettelo kursseista, joiden kurssimaksuja niillä voidaan maksaa. Sporttipas-
silla maksaminen tapahtuu verkkomaksuna internetilmoittautumisen yhteydessä. Liikunta- ja 
Kulttuuriseteleitä käytettäessä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon 
viikon kuluessa kurssin alkamisesta.


