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TOImISTO
Toimisto sijaitsee Jukolantalon 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, Hämeentie 12
Koulukeskus, Lampitie 3
Kosken nuortentupa, Härkätie 3
Talolan koulu, Arkkilantie 2

HENKILÖKUNTA

rehtori, sivistysjohtaja minna mäkelä-
rönnholm
Tavattavissa kaupungintalossa virka-aikaan
Puh. 044 779 1230

Kurssisihteeri riitta ryhtä 
(Virkavapaalla 22.3.2015 saakka)
riitta.ryhta@somero.fi
sijaisena mia Jussila
Tavattavissa toimistossa ma-pe 9-11 ja 12-15
Puh. 044 779 1270
mia.jussila@somero.fi

suunnittelijaopettaja anne turkulainen 
Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot
Tavattavissa toimistossa varmimmin 
tiistaisin klo 13-14
Puh. 044 779 1273
anne.turkulainen@somero.fi

iltavahtimestari tiina Jankama
Tavattavissa Someron lukion opetustiloissa (SoLu) 
kurssi-iltoina 
Puh. 044 779 1271
tiina.jankama@somero.fi

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä
Puh. 050 305 5017
pirkko.kesala@somero.fi
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Rehtorin tervehdys
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Yhteystiedot
“Yksi paikka jäljellä. Otatko?”, kansalaisopiston pia-
nonsoiton opettaja lähestyi minua yllättävällä ky-
symyksellään saattaessani tyttäreni ensimmäiselle 
pianotunnille alkusyksystä. Olin iloisen hämmenty-
nyt ehdotuksesta. Kuten varmasti useimmilla elämän 
ruuhkavuosien keskellä elävistä äideistä, askel tuntui 
illalla raskaalta ja mieli odotteli jo vaipumista unten-
maille. Opettajan rauhoittava läsnäolo ja valloittava 
hymy soittotuntitarjouksineen valaisi päiväni. Miten 
opettaja saattoikaan tietää, että olin monta vuotta 
haaveillut jatkavani soittoharrastusta, kunnes sopiva 
hetki koittaisi? Kotiin päästyäni kaivoin välittömästi 
vanhat nuottivihkot kaapista. Lukukausi on nyt vie-
rähtänyt, ja odotan innolla tulevaa. Kansalaisopistos-
sa saan hetkeksi hengähtää arjen keskellä ja kado-
ta sävelten maailmaan. Virkistäytyä.

Kenties Sinäkin olet haaveillut uinuksissa olevan har-
rastuksen uudelleenherättämisestä. Tai ehkä haluai-
sit aloittaa uuden harrastuksen tai oppia jonkin tai-
don. Nyt siihen on oiva tilaisuus. Paikkoja tarjolla. 
Otatko? 

Lämpimästi suositellen 

Sivistysjohtaja ja Somero-opiston uusi rehtori 

Minna Mäkelä-Rönnholm
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HYvÄ TIETÄÄ

TYÖvUOSI jA LOmAT
Kevätlukukausi  7.1.-27.4.2015

Kunkin kurssin kohdalla on maininta kevään alkamis- 
ja päättymispäivistä. 

talviloma vk 8 16.-20.2.2015

Talvilomalla ei pääsääntöisesti järjestetä opetusta. 
Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina juhla-
päivinä, vapunpäivänä eikä niiden aattopäivinä. Var-
mista asia opettajaltasi.

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

OPINTORYHmÄN KOKO
Ryhmän jatkuvuuden ja oman oppimisen kannalta 
on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti kurs-
sin loppuun asti. 

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

Osa opetuksesta järjestetään yksilöopetuksena ja 
joitain kursseja voidaan toteuttaa myös pienryh-
mäopetuksena 5-7 opiskelijalle. Yksilö opetuksen ja 
pienryhmäopetuksen maksut ovat korke ampia kuin 
tavanomaisen ryhmäopetuksen. 

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

Kursseille tulee ilmoittautua yleen sä viimeistään viik-
koa ennen ensimmäistä kokoontu miskertaa. Myö-
hemminkin kannattaa  tiedustella vapaita paikko-
ja, mutta ilmoittautumisajan päättymisajan kohdan 
opiskelijamäärä ratkaisee kurssin aloittamisen tai pe-
ruuntumisen.

Kurssille ilmoittautuneille ei yleensä lähetetä vah-
vistuskirjettä tai muuta informaatiota ennen kurs-
sin alkua. Opistosta otetaan kuitenkin yhteyttä aina, 
jos kurssi peruuntuu tai varasijalle jäänyt opiskelija 
saa peruutuspaikan.

Joidenkin kurssien opiskelijoille lähe tetään teksti-
viestimuistutuksia tai kutsukirjeitä, mutta pääsään-
töisesti opiskelijan tulee itse muistaa kurssit, joille 
on ilmoittautunut. 

KURSSIPERUUTUKSET
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enem-
män kuin mahtuu. Ulkopuolelle jääneet opiskelijat 
saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdol-
lista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaik-
kaa.

On tärkeää, että ilmoittautumisen jälkeen tulleesta 
osallistumisesteestä ilmoitetaan opiston toimistoon 
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Näin 
vapaaksi jäävälle kurssipaikalle voidaan kutsua uu-
si opiskelija. 
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KURSSEILLE ILmOITTAUTUmINEN

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

ilmoittautudu keskiviikkona 7.1.2015 klo 16.30 alkaen.
voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkamista.

PUHELINILmOITTAUTUmISET 
Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa 
puhelinnumeroissa keskiviikkona 7.1.2015 klo 16.30-
19 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 puh. 
044 779 1270.

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 keskiviikkona 
7.1.2015 klo 16.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä 
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 

1000000 ilmoittautumisen harJoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin puh. 
044 779 1270.
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Maksut laskutetaan yleensä ilmoittautumislomakkei-
den perusteella kurssin alettua. Joissain tapauksissa 
lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, kun 
kurssin toteutuminen on varmistunut. Maksuja ei pa-
lauteta kurssin keskeytyessä. 

Luennoista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. 
Mahdolliset luentomaksut peritään käteisenä luento-
tilaisuuden alussa. Ei korttimaksuja. 

TYÖTTÖmÄN ALENNUS 
TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu-
neille myönnetään 50% alennus kaikkista kurssimak-
suista. Alennukset myönnetään ilmoittautumislo-
makkeeseen tehtyjen merkintöjen perusteella.

LIIKUNTA- jA KULTTUURI- 
SETELIT SEKÄ EPASSI 

Työnantajalla on mahdollisuus tukea työntekijöitten-
sä omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa vero-
hallinnon ohjeen mukaisesti. Etu on työnantajan tar-
joama silloin, kun toiminta on järjestetty työntekijän 
käyttöön esimerkiksi kustantamalla heille liikunta- ja 
kulttuuriseteleitä tai sähköisiä maksuvälineitä. 

Verohallinto on määritellyt ohjeessaan minkälaista 
liikunta- ja kulttuuritoimintaa verottoman edun pii-
riin 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. 

Ilmoita myös, jos et pääse paikalle ensimmäisellä 
kerralla, mutta aloitat kurssin myöhemmin.

Pitkille, kolme kertaa tai enemmän kokoontuville, 
kursseille voi käydä tutustumassa maksutta yhden 
kerran. Keskeytysilmoitus on aina tehtävä opiston 
toimistoon (ei kurssin opettajalle) viikon kuluessa 
kurssin alkamisesta. 

Opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistu-
mistaan edellä mainituissa määräajoissa, laskute-
taan kurssimaksu.

ILmOITTAUTUmISLOmAKE
Puhelimitse tai internetissä tehty ilmoittautuminen 
vahvistetaan kurssin alussa täy tettävällä paperisel-
la ilmoittautumislomakkeella, joka tulee myös alle-
kirjoittaa. Alle 18-vuotiaan lomakkeen allekirjoittaa 
huoltaja.

HENKILÖREKISTERIT
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään opiskelijois-
ta henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi se-
kä kurssimaksujen laskutusta varten. Henkilötunnus 
tarvitaan laskutuksessa. Henkilötietolain 13 §:n mu-
kaan henkilötunnusta saa käsitellä mm. luotonan-
nossa tai saatavan perimisessä.

Opisto käsittelee henkilötietoja laissa määriteltyjen 
henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaat-
teiden mukaisesti, eikä luovuta tietoja ulkopuolisil-
le. Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään tunti-
opettajien yhteystietoja opiskelijoille.

KURSSI- jA LUENTOmAKSUT
Kurssimaksut perustuvat Someron kaupungin 
sivistys lautakunnan päätökseen. Useimpien kurssi-
en maksu määräytyy opetustuntimäärän perusteella. 
Kunkin kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta. 

Somero-opiston taide- ja kädentaitokursseja voi 
maksaa Smartumin 5 euron Liikunta- ja Kulttuuri-
seteleillä sekä SporttiPassilla. Liikunta-, tanssi- ja 
joogakurssien maksamiseen voi lisäksi käyttää Smar-
tumin 4 euron Liikuntaseteleitä.

Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden 
kurssimaksuihin voidaan käyttää Liikunta- ja kulttuu-
riseteleitä tai Sporttipassia.

mAKSUOHjEITA
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

ePassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suori-
tetaan verkkomaksuna kurssille verkossa ilmoittau-
duttaessa.ePassin verkkomaksua käytettäessä tulee 
koko maksu suorittaa kerralla. Mikäli opiskelija halu-
aa maksaa ePassilla vain osan maksusta, tulee hä-
nen ottaa yhteyttä opiston toimistoon kahden viikon 
kuluessa kurssin alkamisesta. 

Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut 
palautetaan kyseisen henkilön SporttiPassi-tilille il-
man eri pyyntöä. 

LISÄTIETOjA 
• Riitta Ryhtä/Mia Jussila p. 044 779 1270 
• www.vero.fi 
• www.smartum.fi
• www.sporttipassi.fi

mUUT KUSTANNUKSET
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 yli 200 kurs-
sia ja luentoa, joille osallistuu lähes 3000 kurssilais-
ta. 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.
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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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 it-
senäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja 
kuulusteluihin valmistautumisessa sekä etätehtävien 
laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat kerran vii-
kossa tai harvemmin. Opintoryhmätyöskentely tu-
kee itseopiskelua. 

Somerolla tarjottavat avoimen yliopiston kurssit ovat 
alkaneet syyskaudella, vapaita opiskelupaikkoja voi 
tiedustella.

TENTTIIN ILmOITTAUTUmINEN jA 
OSALLISTUmINEN
Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko 
kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen) 
tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen 
tulee tehdä sähköpostitse kurssisihteerille osoittee-
seen somero-opisto@somero.fi. Ilmoittauduttaessa 
tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine, opinto-
jakson nimi sekä 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 

€ tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa.

Tentteihin voi erikseen sovittaessa osallistua muissa 
oppilaitoksissa opiskelevia. Näissä tapauksissa opis-
kelijan tulee ottaa ajoissa yhteys opiston toimistoon. 
Hänen tulee itse sopia tenttipaikasta myös järjestä-
vän yliopiston kanssa. 30 € tenttimaksu peritään kä-
teisenä tenttiin tultaessa.

KevÄtluKuKauden 2015 tenttiPÄivÄt
14.1., 11.2., 11.3., 15.4., 20.5. ja 10.6.2015. Ten-
tit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivi-
nä Somerolla Solussa klo 18-21.

AvOImEN YLIOPISTON TARjONTA 
SALON KANSALAISOPISTOSSA
• English Communication Skills / Englannin kielen 

suullinen taito, 2 op 
• Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot, 6 op
• Suomen kielen kirjallinen viestintä, lähiopetus, 

3 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

SOmERO

NETTI-ILmOITTAUTUmISET
www.somero-opisto.fi

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. 

Yhdessä Salon kanssa on myös haettu ja saatu jo 
useana vuonna Opetushallituksen opintoseteliavus-
tuksia sekä laatu- ja kehittämisrahaa. 

Opisto oli mukana viiden varsinaissuomalaisen kan-
salaisopiston yhteisessä, opetus ja kulttuuriminis-
teriön Osaava-ohjelmasta rahoitetussa, Pramilla II-
hankkeessa joka päättyi 31.12.2014. Hankkeen ta-
voitteena oli opistoissa työskentelevien opettajien 
pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tukemi-
nen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuarvioin-
nin syventäminen. Hanketta koordinoi Vakka-Suo-
men kansalaisopisto. Muut hankkeessa mukana ole-
vat kansalaisopistot olivat Salon kansalaisopisto, Tu-
run suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska 
arbetarinstitut.

TILOjEN ESTEETTÖmYYS
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huo-
mioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa hen-
kilökuntaansa erilaisten oppijoiden huomioon otta-
misessa kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

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.com

KÄdet Ja Kuvat BloGi
http://kadetjakuvat.blogspot.com

sosiaalinen media
http://www.facebook.com/somero.opisto
http://www.twitter.com/somero_opisto
http://www.youtube.com/user/someronopisto
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Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
tä opistossa tapahtuu.
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SOmERO-OPISTON TAIdEKOULU
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.

Lisätietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuo-
den saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 
044-7791273.

Taidekoulussa toimii tällä hetkellä seuraavat kolme 
ryhmää:
• TPO 1, joka on tarkoitettu 1-2-luokkalaisille
• TPO 3, joka on tarkoitettu 3-4-luokkalaisille
• TPO 5, joka on tarkoitettu 5-6-luokkalaisille

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 52 eu-
roa.

1050110 vaatesuunnittelu Ja valmistus

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
maanantai klo 15.15-17.30
12.1.2015 - 27.4.2015
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Vaatesuunnittelun työpajaopinnoissa harjoitellaan 
ihmisen piirtämistä. Opintojen aikana perehdytään 
vaatesuunnitteluun ja kootaan oma vaatemallisto. 
Suunnittelussa huomioidaan seudun paikallishistori-
aa uudelleen muokattuna. Suunnitellusta mallistosta 
valmistetaan asu monipuolisesti eri tekniikoita hyö-
dyntäen. 

1050108 esinesuunnittelu- Ja 
valmistus

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
tiistai 15.30-17.45
13.1.2015-21.4.2015
Vesa Helmi

Esinesuunnittelun työpajaopinnoissa suunnitellaan ja 
valmistetaan puinen esine, johon voidaan yhdistää 
muitakin materiaaleja. Suunnittelussa huomioidaan 
paikallishistoriaa uudelleen muokattuna. Opinnoissa 
syvennetään oppilaan tietoja ja taitoja puun työstä-
misestä sekä siihen liitettävien muiden käsityöteknii-
koiden menetelmistä. 
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TAIdEKOULUN bLOgI
someron-taidekoulu.blogspot.com
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Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
tä opistossa tapahtuu.

 L
A

ST
EN

 j
A 

N
U

O
RT

EN
 K

U
RS

SI
T

LA
ST

EN
 j

A 
N

U
O

RT
EN

 K
U

RS
SI

T

LASTEN jA NUORTEN KURSSIT

vAUvOjEN vÄRIKYLPY
Vauvojen värikylpy on koko perheen yhteistä vä-
ri-iloittelua hauskasti ja turvallisesti. Vauvan lisäksi 
myös perheen sisarukset ja isovanhemmat ovat ter-
vetulleita mukaan. 

Värikylvyssä vauvat ilmaisevat visuaalisesti näke-
määnsä, tuntemaansa ja kokemaansa yhdessä van-
hempansa kanssa. Tunnilla käytettävät materiaalit ja 
maalausaineet ovat ikäkaudelle turvallisia. 

Kurssimaksu 32 €, sisältää kurssimateriaalit. Lisätie-
toa tuntiin liittyvistä asioista saat opistomme netti-
sivuilta. 

Opettajana Anne Turkulainen.

Kursseille ilmoittaudutaan, kuten muillekin kursseille, 
lapsen nimellä viimeistään viikkoa ennen ensimmäis-
tä kokoontumiskertaa, ja paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä.

Ryhmät kokoontuvat kuutena perjantaina Nuppulin-
nan liikuntasalissa,  Vanha Härkätie 5

1059903 vauvoJen vÄriKylPy, 4 KK - 12 KK
perjantai klo 11.00 - 12.00
23.1.2015 - 6.3.2015

1059904 vauvoJen vÄriKylPy, 12 KK - 24 KK

perjantai klo 09.00 - 10.00
23.1.2015 - 6.3.2015

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

Opettajana on musiikin maisteri Sanna Rantanen.

Kaikkien ryhmien kurssimaksu on 16 euroa.

Muskareihin ilmoittaudutaan, kuten muillekin kurs-
seille, lapsen nimellä viimeistään viikkoa ennen en-
simmäistä kokoontumiskertaa, ja paikat täytetään il-
moittautumisjärjestyksessä. 

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! 

Vauvamuskarit on suunnattu 6 - 18-kuukauden ikäi-
sille lapsille ja Muksumuskarit 1,5-3-vuotiaille. 

1049916 vauvamusKari

tiistai klo 18.00 - 18.30
20.1.2015 - 17.3.2015 

1049909 vauvamusKari, aamuryhmÄ

keskiviikko klo 9.30 - 10.00
21.1.2015 - 18.3.2015

1049913 muKsumusKari, maanantain 
aamuyhmÄ

maanantai klo 9.30 - 10.00
19.1.2015 - 16.3.2015

1049915 muKsumusKari, KesKiviiKon 
aamuryhmÄ 

Keskiviikko klo 10.05 - 10.35
21.1.2015 - 18.3.2015 

1049914 muKsumusKari, iltaryhmÄ

tiistai klo 18.35 - 19.05
20.1.2015 - 17.3.2015

musKarit 3-6 -vuotiaille

Isommille lapsille suunnatuissa muskareissa 
«sukelletaan» musiikin elämykselliseen maailmaan 
laulaen, musiikkia kuunnellen, soittaen keho- ja 
rytmisoittimia, liikkuen sekä tanssien. Opitaan 
musiikillisia peruskäsitteitä sekä kehitetään rytmi- 
ja melodiatajua. 

1049911 musKari 3-4 -vuotiaat, 
aamuryhmÄ 

maanantai klo 10.05 - 10.50
19.1.2015 - 16.3.2015 

1049910 musKari 3-4 -vuotiaat

tiistai klo 16.15 - 17.00
20.1.2015 - 17.3.2015

1049912 musKari 5-6 -vuotiaat

tiistai klo 17.05 - 17.50
20.1.2015 - 17.3.2015NETTI-ILmOITTAUTUmISET

www.somero-opisto.fi
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1010203 Kohti valoa 2015

Solu, luokka 1, Myllypellontie 10 E
maanantai klo 19.15 - 20.45
19.1.2015 - 20.4.2015
Elämäntaidon valmentaja Jody Merelle 
Kurssimaksu 24,00 €  

Ryhmässä työskennellään onnellisuuden lisäämisek-
si ja pohditaan sen merkitystä elämässämme. Työ-
tapana käytetään positiivisen psykologian menetel-
miä ja työkaluja sekä tuetaan toisiamme kohti omia 
tavoitteitamme. Mukaan tarvitset positiivisen asen-
teen ja avoimen mielen. Tehdään yhdessä vuodesta 
2015 parempi vuosi. Tervetuloa! 

1010709 hÄtÄensiaPuKurssi
Solu, luokka 1, Myllypellontie 10 E
tiistai klo 18.00 - 20.30
27.1.2015 - 3.2.2015,  6 t 
TtM Liisa Anttila
Kurssimaksu 37,00 €

Hätäensiapukurssin suorittanut osaa auttaa henkeä 
uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattu-
essa. Kolmen vuoden sisällä EA1 tai EA2 -kurssin 
suorittanut opiskelija voi hätäensiapukurssin suo-
rittamalla jatkaa EA1-todistuksen voimassaoloaikaa 
toiset kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen 
ja todistuksen. 

1010710 JÄrJestyKsenvalvoJan 
PerusKoulutus

Solu, luokka 6, Myllypellontie 10 E
maanantai ja torstai klo 17.30-20.45
lauantai klo 9.30 - 16.00
2.3.2015 - 30.3.2015
Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja 
ylikonstaapeli Toni Elo
Kurssimaksu 44,00 €

Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön määräysten 
mukaan sisältäen kokeen ja todistuksen. Kokeen hy-
väksytysti suorittaneet voivat hakea poliisiviranomai-
selta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Kurssin 
opetusaineisto on tulostettavissa internetistä. Linkki 
aineistoon löytyy opiston internetsivuilta osoittees-
ta www.somero-opisto.fi. Kurssipäivät: ma 2.3., to 
5.3., ma 9.3., to 12.3., to 19.3., la 28.3. ja ma 30.3. 

1019902 annisKeluPassiKoulutus

Solu, luokka 1, Myllypellontie 10 E
tiistai klo 17.00 - 20.15
17.3.2015 - 24.3.2015
Satu Koskinen 
Kurssimaksu 60,00 €

Anniskelupassi on todistus alkoholilainsäädännön 
osaamisesta. Anniskelupaikan vastaaville hoitajil-
le ja heidän sijaisilleen suunnattu koulutus valmen-
taa anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädän-
nön testin suorittamiseen. Koulutus sisältää tietoa 

anniskelutoiminnasta, alkoholijuomien mainonnas-
ta ravintolassa sekä viranomaisvalvonnasta ja sank-
tioista. Koulutus päättyy kirjalliseen alkoholilainsää-
dännön testiin. Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjeste-
lyjä testin suorittamiseksi, tulee hänen ottaa henkilö-
kohtaisesti yhteyttä opiston toimistoon ennen ilmoit-
tautumista. Linkki opiskelumateriaaliin löytyy opiston 
internetsivuilta. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, 
opiskelumateriaalin, testin ja todistuksen. Koulutus 
järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa. Il-
moittautuminen 27.2.2015 mennessä. Huomioi poik-
keava ilmoittautumisaika! 

1019903 elintarviKehyGieniaosaamis-
Koulutus

Solu, luokka 1, Myllypellontie 10 E
tiistai klo 17.00 - 20.15
3.3.2015 - 10.3.2015
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen
Kurssimaksu 40,00 €

Kurssi sisältää kaikille elintarvikkeiden kanssa työs-
kenteleville tärkeää tietoa mikrobiologian perusteis-
ta, henkilökohtaisesta hygieniasta, elintarvikkeiden 
hygieenisestä käsittelystä ja säilytyksestä sekä lain-
säädännöstä. Kurssiin sisältyy kirjallinen testi. Jos 
opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä testin suoritta-
miseksi, tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti yhteyt-
tä opiston toimistoon ennen ilmoittautumista. Hy-
väksytysti testin suorittaneet saavat Eviran myöntä-
män hygieniaosaamistodistuksen. Kurssimaksu sisäl-
tää oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuk-
sen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus 
Oy:n kanssa. Ilmoittautuminen 13.2.2015 mennes-
sä Huomioi poikkeava ilmoittautumisaika! 

LUONTO jA YmPÄRISTÖ 

1029902 luonnonyrttiKurssi

Solu, luokka 1, Myllypellontie 10 E
maanantai ja torstai klo 17.30 - 20.00
28.5.2015 - 1.6.2015
Keruuneuvoja Ilona Kivelä
Kurssimaksu 16,00 € 

Kurssilla tutustutaan luonnonyrtteihin ja niiden ke-
ruuseen, käsittelyyn, säilytykseen ja käyttömahdol-
lisuuksiin. Toisella kokoontumiskerralla lähdetään 
luontoon keräämään voikukkia ja nokkosia. Kurssi-
maksu sisältää opetuksen. Opiskelijoilla on mahdol-
lisuus hankkia erillisellä maksulla itselleen yrttitieto-
utta ja ruokaohjeita sisältävä ohjekirjanen sekä suo-
rittaa 9 euron hintainen poimijakortti. Kurssipäivät to 
28.5. ja ma 1.6. 

UUTU
US

LUENNOT

hyvÄn olon syömistottumuKset

Someron Kaupungintalo, Joensuuntie 20
torstai 16.4.2015 klo 18.00 - 20.30

Onko tavoitteesi koko loppuelämän kestävä painon-
hallinta? Luennolla keskitytään terveyttä edistävien 
ruokatottumusten kulmakiviin, elämäntapamuutos-
ten tekemiseen ja tietoisen syömisen opetteluun.

Ravintoterapeutti Merja Kiviranta-Mölsä luennoi ter-
veellisen ruokavalion merkityksestä painonhallinnas-
sa. Maksuton luento järjestetään yhteistyössä Some-
ron Liikunta ry:n kanssa.

NETTI-ILmOITTAUTUmISET
www.somero-opisto.fi

1010103 tarinoita somerolta

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3 
Keskiviikko klo 9.00—11.15
14.1.2015—8.4.2015 
FM, kulttuurituottaja Miia Raivikko

Tutustumme yhdessä mielenkiintoisiin somerolaisiin 
paikkoihin sekä keräämme ja tallennamme niihin liit-
tyviä tarinoita. Kurssin ohjelma suunnitellaan yhdes-
sä opiskelijoiden kanssa.

Maksuton kurssi järjestetään yhdessä Someron kult-
tuuri ry:n ja Somero-seuran kanssa.
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1030101 FinsKiJ Po-russKi, suomea 
venÄJÄnKielisille

Solu, luokka 5, Myllypellontie 10 E
keskiviikko klo 19.15 - 20.45
21.1.2015 - 15.4.2015
FM Iuliia Topchii
Kurssimaksu 24,00 € 

Suomen alkeiskurssi venäjänkielisille maahanmuut-
tajille. Kurssilla opiskellaan suomen kielen alkeita, 
perussanastoa ja kielen käyttämistä puheviestintäti-
lanteissa. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille sekä jon-
kin verran kieltä puhuville. Apukielenä venäjä.

1030205 arKienGlantia
Solu, luokka 3, Myllypellontie 10 E
maanantai klo 19.15 - 20.45
19.1.2015 - 20.4.2015
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 24,00 €

Tarvitsetko englannin kieltä työssäsi tai muuten ar-
jessasi, mutta koet kommunikoinnin englanniksi 
haastavaksi? Kurssi on tarkoitettu kaikille niille, jot-
ka haluavat vahvistaa osaamistaan. Aihepiirit löyty-
vät arkisista asioista, kuten työn tai harrastusten pii-
ristä. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää kielellistä 
viestintätaitoa. Oppikirja: @Work.

1030206 enGlannin alKeet 

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
keskiviikko klo 12.30 - 14.00
21.1.2015 - 22.4.2015
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 24,00 € 

Oletko joskus ajatellut, että olisi mukavaa osata pu-
hua ja ymmärtää hiukan englantia? Oletko sitä miel-
tä, että kaikki muut oppivat - paitsi sinä? Tämä kurs-
si on juuri sinulle! Ystävällinen, rento ja hauska kurs-
si, jossa mitään perustietoja ei tarvita. Tule rohkeas-
ti kokeilemaan! 

1030208 somero enGlish CluB, 
enGlannin KesKusteluryhmÄ

Solu, luokka 7, Myllypellontie 10 E
keskiviikko klo 17.30 - 19.00
21.1.2015 - 15.4.2015
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 24,00 € 

If you would like to join a friendly group of people to 
practise your English - then please come and join us! 
Somero English Club is run by a native English spea-
ker in a relaxed environment. If you understand this 
message then you know enough English to join us! 

1031201 intensiivinen saKsan Kertaus-
Kurssi
Solu, luokka 6, Myllypellontie 10 E
tiistai klo 17.30 - 19.00
20.1.2015 - 14.4.2015
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 24,00 € 

Intensive Wiederholung im Deutschen. Kerrataan 
nykypäivän sanastoa ja keskeistä kielioppia. Harjoi-
tellaan erityisesti puhekieltä. Kurssi soveltuu jo jon-
kin verran saksaa taitaville. Herzlich willkommen, 
Deutsch macht Spass! 

KUvATAIdE 

1050205 ölJyvÄrimaalausKurssi

Jukolan yläkerran taideluokka, Jukolantie 3
torstai klo 18.00 - 21.15
22.1.2015 - 26.3.2015
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu 28,00 €  

Öljymaalauskurssi painottuu omaehtoiseen työsken-
telyyn ja ilmaisun kehittämiseen. Ohjausta saa piirtä-
misen ja maalauksen tekniikoihin opiskelijoiden va-
litsemissa aiheissa. Opetuksen pääpaino henkilökoh-
taisessa ohjauksessa. Kurssi sopii aloittelijoille ja ai-
emmin kuvataidetta harrastaneille. 

1050210 iKonimaalaus

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Joka toinen viikko  keskiviikko klo 15.00 - 18.15
21.1.2015 - 15.4.2015
Raija Laiho
Kurssimaksu 24,00 € 

Ikonimaalauksessa voit valmistaa oman ikonin oma-
valintaisella aiheella. Tarvikkeita saa ostaa opettajal-
ta. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että aiemmin maa-
lausta harrastaneille. Ryhmä kokoontuu myös talvi-
lomaviikolla.

1050212 KevÄiset Kortit enCaustiC art 
-teKniiKalla

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
perjantai klo 18.00-20.15
lauantai 09.30 - 14.15
6.3.2015 - 7.3.2015
Sini Persson
Kurssimaksu 16,00 €

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 en-
simmäisillä kokeiluilla! Aluksi tehdään abstraktia en-
caustic-taidetta, josta vähitellen siirrytään maisemi-
en, kukkien ym. maalaamiseen. Valmiit kortit ovat 
näyttäviä, persoonallisia ja usein hyvin yksityiskoh-
taisia. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin encausti-
cia aiemmin harrastaneillekin. Opettaja tuo kurssille 
maalausvälineitä yhteiskäyttöön, josta oppilailta pe-
ritään materiaalimaksu 15 €. Halutessaan opettajal-
ta voi ostaa encaustic-tarvikkeita. 

1050213 KevÄinen aKvarellimaalaus

Jukolan yläkerran taideluokka, Jukolantie 3
Joka toinen viikko  keskiviikko klo 16.30 - 19.45
8.4.2015 - 20.5.2015
Hanna Saarikoski
Kurssimaksu 20,00 €

Kurssilla tutustutaan akvarellimaalaukseen ja sii-
hen yhdistettävien sekatekniikoiden ilmaisumahdol-
lisuuksiin. Kevään myöhäisempi alkamisajankohta 
mahdollistaa myös ulkoilmamaalauksen. Opetuksen 
painopiste on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Kurs-
si kokoontuu joka toinen viikko.  
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1050503 KeramiiKKa PÄivÄKurssi

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
tiistai  klo 9.00 - 12.00
20.1.2015 - 14.4.2015
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 52,00 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä eri-
laisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasittei-
siin ja erilaisiin pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi on 
tarkoitettu aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Tar-
vikkeet hankitaan yhteistilauksena. Kurssimaksuun 
sisältyy opetus ja poltot.  

1050504 KeramiiKan alKeisKurssi

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
torstai klo 18.00 - 21.00
22.1.2015 - 16.4.2015
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 52,00 €

Aloittelijoille ja vähän harrastaneille suunnatulla 
kurssilla opiskellaan keramiikan tekemisen perus-
tekniikat valmistamalla helppoja käyttö- ja koriste-
esineitä. Opiskelijoiden ei tarvitse hankkia omia työ-
välineitä ja ensimmäisellä kerralla opettaja tuo käy-
tettävän saven. Muut materiaalit tilataan yhdessä.

1050702 lasityöPaJa

Solu, luokka 3, Myllypellontie 10 E
torstai 18.00-21.00
5.2.2015-26.3.2015,  28 t 
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu 24,00 €

Kurssilla perehdytään tiffany-, lyijylasi-, lasimosa-
iikki- ja lasinsulatustekniikkaan valmistamalla itsel-
le mieluisia lasitöitä: koruja, tasotöitä, lamppuja jne. 
Kurssi sopii sekä aloittelijalle että jo lasitöitä tehneel-

le ja jokainen voi valita työlleen sopivan valmistus-
tavan. Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon 
mukaan.  

1050802 KalliGraFia

Solu, luokka 4, Myllypellontie 10 E
tiistai klo 17.30 - 19.00
20.1.2015 - 21.4.2015
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski
Kurssimaksu 24,00 €

Kalligrafia on kaunista kirjoittamista, joka harjaan-
nuttaa silmien, aivojen ja käsien yhteistyötä. Kurssil-
la harjoitellaan kirjoittamista uuteen työhön kalligra-
fisella neuland-tyylillä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille 
että aiemmin kalligrafiaa harrastaneille. 

1050902 mustavalKovaloKuvaus Ja 
PimiötyösKentely 

Joensuun koulu, Heikintie 35
keskiviikko klo 18.00 - 20.15
lauantai 10.00 - 14.15
21.1.2015 - 7.2.2015 
Valokuvaaja Lassi Tuominen
Kurssimaksu 28,00 €

Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua taiteessa uu-
destaan esille nousevaan mustavalkokuvaukseen se-
kä päästä kehittämään itse filmi ja vedostamaan va-
lokuvia. Voit myös vedostaa mustavalkokuvia van-
hoista negatiiveista. Kurssi toteutetaan pienryhmä-
opetuksena (max. 5 oppilasta) yhteistyössä Some-
ron kamerakerhon kanssa.Opettajina toimivat Lassi 
Tuominen ja muut kamerakerhon jäsenet. Kurssi ko-
koontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 21.1. klo 
18.00-20.15 ja muut kerrat lauantaisin 24.1., 31.1. 
ja 7.2. klo 10.00-14.15. 

1059905 veistoKsia erilaisista 
materiaaleista

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
perjantai klo 9.15 - 11.30
23.1.2015 - 17.4.2015
Kuvataiteilija (AMK) Niina Laitonen
Kurssimaksu 28,00 €

Valmistamme kurssin aikana neljä veistosta käyttä-
en jokaisessa erilaisia materiaaleja. Käytämme villaa 
kuivaneulahuovutustekniikalla, paperia massana ke-
hikon ympärille, keramiikkasavea sekä erilaisia pieniä 
kierrrätys- ja/tai romuosia joita kiinnitämme sommi-
telmaksi vanerilevylle. Villaa lukuun ottamatta jokai-
selle veistokselle tulee viimeistely maalaten tai pati-
noiden. Aiempaa kokemusta tekniikoista tai materi-
aaleista ei vaadita.

TANSSI 

1060306 matalan KynnyKsen 
Kuntotanssi

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
keskiviikko klo 18.00 - 18.45
21.1.2015 - 15.4.2015
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 20,00 €

Tule edistämään hyvinvointiasi ja kohottamaan kun-
toasi iloisessa ryhmässä. Kuntotanssikurssi sisältää 
helppoja tanssiaskeleita ja koreografioita, jotka tuke-
vat niska-hartiaseutua kannattelevien keskivartaloli-
hasten hallintaa. Ohjelmassa on kehon linjoja avaa-
via sarjoja ja tasaisesti kroppaa vahvistavia liikkei-
tä, jotka tehdään hyppimättä. Samaa ohjelmaa har-
joitellaan asteittain vaikeuttaen ja kerraten. Kunto-
tanssi sopii hyvin myös vasta synnyttäneille äideille. 
Osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssikokemusta. 
Kurssi kokoontuu myös talvilomaviikolla. 

1060307 aFrotanssi

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
tiistai klo 17.30 - 19.00
20.1.2015 - 14.4.2015
Gildas Houessou
Kurssimaksu 24,00 €

Afrotanssin perusteet ilman stressiä ja vaikeita askel-
kuvioita. Kurssilla tutustutaan afrikkalaiseen rytmiik-
kaan ja liikkeisiin, tanssitaan ja rentoudutaan. Tans-
si perustuu länsiafrikkalaiseen traditioon, opetuskie-
linä suomi ja englanti. Sopii kaikille, liikkeitä voi so-
veltaa omiin valmiuksiin sopivaksi. 

Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
tä opistossa tapahtuu.
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TEKSTIILITYÖ

1070502 PalavirKKauKsen lumoissa

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
torstai klo 9.15 - 11.30
22.1.2015 - 19.3.2015
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 24,00 €

Tule tutustumaan palavirkkauksen perusteisiin ja val-
mistamaan pehmeitä kodintekstiilejä sekä ihastutta-
via pehmoleluja. Pehmoleluina voit virkata mm. di-
nosauruksia ja nalleja sekä sisustustekstiileinä tyyny-
jä ja torkkupeittoja. Mukaan voidaan yhdistää tarvit-
taessa muitakin käsityötekniikoita. Palavirkkauksessa 
voit hyödyntää jämälankoja sekä kierrätettyjä, van-
hoista villapaidoista purettuja lankoja. Ota ensim-
mäiselle kerralle mukaan erivärisiä lankoja ja virk-
kuukoukku n:o 2,5 tai 3.

1070604 PitsinnyPlÄys

Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Joka toinen keskiviikko klo 18.00 - 20.15
28.1.2015 - 22.4.2015
Pitsinnypläyksen opettaja Pirjo Sammallahti
Kurssimaksu 24,00 €

Pitsinnypläyksessä voit nyplätä perinteisiä pitsejä, 
tauluja ja koristeita. Nypläystarvikkeita saa opetta-
jan kautta. Pitsinnypläys soveltuu sekä aloittelijoille 
että perustaidot jo hallitseville. Kurssi kokoontuu pa-
rittomina viikkoina.  

TEKNINEN TYÖ 

1070914 hoPeaKorun työPaJa

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
lauantai ja sunnuntai klo 10.00 - 15.00
11.4.2015 - 19.4.2015
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 36,00 €

Tehdään erilaisia koruja hopeasta, messingistä ja 
pronssista perinteisin kultaseppämenetelmin. Mate-
riaalia voi ostaa opettajalta, mutta omat materiaalit 
ja työkalut voi ottaa myös mukaan. Kurssi kokoon-
tuu lauantaisin ja sunnuntaisin 11.-12.4. ja 18.-19.4.  

1070915 hoPeaKoruKurssi

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
keskiviikko klo 17.00 - 20.15
21.1.2015 - 25.3.2015
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 36,00 €

Kurssilla tehdään hopea- ja messinkilangasta kaula- 
ja ranneketjuja, sekä korvakoruja ja sormuksia. Ope-
tellaan perustyömenetelmiä punomalla muinaisket-
ju, kuningasketju ja Oili. Näiden oppimisen jälkeen 
voit jatkaa muilla korumalleilla. Kurssi ei kokoonnu 
viikoilla 6, 7 ja 8.  
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1079904 nuKKeKodin Pienesineet

Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Joka toinen lauantai klo 9.00 - 13.45
sunnuntai klo 9.00 - 13.45
28.2.2015 - 12.4.2015
Puuseppä, insinööri Maria Malmström
Kurssimaksu 28,00 €

Lauantaina ja sunnuntaina kokoontuvalla kurssilla 
valmistetaan nukkekodin pienesineitä. Aiempaa ko-
kemusta ei tarvitse olla. Kurssin aiheet ja päivämää-
rät: 28.2. Sukset, 1.3. Kenkiä, tossuja, saappaita, 
14.3. Nukkekodin ruokaa polymeerimassasta, 15.3. 
Nukkekodin lastenhuoneen lelut, 11.4. Silkkinauha-
kirjonta, 12.4. Laukkuja, reppuja, kasseja. 

1071013 PihaKoristeita Betonista

Untamo, Salontie 550 (Untamontie)
perjantai 17.00-21.00, lauantai 9.00-14.00, 
sunnuntai 9.00-13.00
8.5.2015-30.5.2015
Ohjausalan artenomi Arja Perälä 
Kurssimaksu 20,00 €

Kurssilla valmistetaan erilaisia betonikoristeita ulko-
käyttöön: ruukkuja, laattoja, veistoksia jne. Betoni-
massa sekoitetaan betonimyllyllä tai vispilällä. Ma-
teriaalit hankitaan yhteishankintana. Kurssi alkaa in-
fotilaisuudella Jukolan taideopetustilassa pe 8.5. klo 
18.00-18.45. Kurssipäivät ovat pe 15.5., la 16.5., su 
17.5. sekä töiden nouto 30.5. 

Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
tä opistossa tapahtuu.

NETTI-ILmOITTAUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
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1080103 oma lÄPPÄri haltuun

Solu, luokka 3, Myllypellontie 10 E
keskiviikko klo 15.15 - 17.30
21.1.2015 - 18.3.2015
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 36,00 €

Kannettavan tietokoneen käyttöä aloitteleville tai vä-
hän tietokonetta käyttäneille aikuisille ja senioreil-
le suunnatulla kurssilla harjoitellaan ja opiskellaan 
tietokoneen käytön perusteita kotikäyttäjän tarpei-
siin. Ohjelmassa on laitteistotietoutta, tietoturva-asi-
aa sekä internetin ja sähköpostin peruskäytön opis-
kelua. Kurssilla tutustutaan myös verkkopankkipal-
veluihin ja nettikauppoihin sekä erilaisiin vapaa-ajan-
viettomahdollisuuksiin kuten verkossa pelaamiseen 
ja Youtubeen. Tärkeässä osassa kurssilla ovat käy-
tännönläheiset harjoitukset. Harjoittelu tapahtuu 
omalla kannettavalla, jossa tulee olla Windows 8- 
käyttöjärjestelmä. Opetustilassa on langaton verkko.

LIIKUNTA jA TERvEYdEN 
EdISTÄmINEN 

1090106 Jomon-shindo®  

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
keskiviikko klo 17.30 - 19.00
21.1.2015 - 8.4.2015 
Shindo-ohjaaja Merja Rintamaa-Lehtonen
Kurssimaksu 24,00 €

Shindo on japanilainen kehontyöskentelymenetel-
mä, johon kuluu rentoutusharjoituksia, venytyksiä 
ja hoitoja. Yksin, parin kanssa tai ryhmässä tehtä-
vät harjoitukset ovat käytännönläheisiä ja helpos-
ti opittavia. Shindo-harjoituksilla on positiivisia vai-
kutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin. Ota mukaan 
peitto ja makuualusta. Kurssi kokoontuu myös tal-
vilomaviikolla.

1090305 somerniemen JooGa

Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
torstai klo 16.00 - 17.30
22.1.2015 - 23.4.2015
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 24,00 €

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Tavanomaista ke-
vyempi joogaharjoitus sopii myös ikääntyneille ja 
terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joogamat-
to, joustava asu ja huopa. 

hyvinvointia Kuntosalilta 65+

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

Kuntosaliryhmät on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille 
miehille ja naisille. Harjoitukset on suunniteltu erityi-
sesti ikääntyneille. Kumpaankin ryhmään otetaan 14 
opiskelijaa. Etusijalla uudet opiskelijat. Tarvittaessa 
aiemmin mukana olleiden kesken arvonta.
Ohjaaja Ulla Leino
Kurssimaksu 20 €

1090104 ryhmÄ a
Someron terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
torstai klo 16.15-17.00
22.1.2015-23.4.2015

1090105 ryhmÄ B

Someron terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
torstai klo 17.15 - 18.00
22.1.2015 - 23.4.2015

NETTI-ILmOITTAUTUmISET
www.somero-opisto.fi
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LUONTO jA YmPÄRISTÖ

2029901 luontoKurssi

Kosken koulukeskus, Lampitie 5
torstai klo 19.00 - 20.30
22.1.2015 - 23.4.2015
Lauri Laukkanen
Kurssimaksu 24,00 €

Tutustutaan Suomen luonnossa eläviin lintuihin, 
hyönteisiin ja nisäkkäisiin. Katsotaan kuvia eläimistä 
ja tehdään luontoretkiä.

KIELET 

2030201 enGlannin KesKusteluryhmÄ 

Kosken kirjasto, Hämeentie 12
torstai klo 10.30 - 12.00
27.1.2015 - 21.4.2015
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 24,00 €

Kurssilla harjoitellaan englannin kielitaitoa rennos-
sa ja ystävällisessä ilmapiirissä. Kahvittelun lomassa 
vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan englanniksi. 
Kurssilla ei tarvita sujuvaa kielitaitoa. Jos aikaisem-
min on ollut kynnys tulla tällaiseen kerhoon, niin nyt 
sen voi unohtaa! 

TANSSI 

2060304 teraPeuttinen tanssi Ja liiKe

Nuortentupa, Härkätie 3
perjantai klo 16.15 - 17.45
23.1.2015 - 17.4.2015
Leino Ulla
Kurssimaksu 24,00 €

Terapeuttisen tanssin ja liikkeen kurssilla on mahdol-
lisuus tutustua itseensä liikkeen avulla, tuntea kuin-
ka liike kulkee kehossa ja kuinka keho toimii liik-
keessä. Määrittävinä tekijöinä toimivat keho, tila ja 
liikkeen muotokieli. Kurssille osallistuminen ei vaa-
di aikaisempaa liikkumis- tai tanssikokemusta. Mu-
kaan tarvitset vain avoimen mielen, halun tutustua 
itseesi ja liikemateriaaliisi, joustavat vaatteet ja su-
kat/ ohutpohjaiset tossut. Tunti koostuu alkulämmit-
telystä, vapaasta liikeosiosta sekä rauhoittumisesta. 
Kurssi kokoontuu myös talvilomaviikolla.  

2060305 Kuntotanssi

Nuortentupa, Härkätie 3
perjantai klo 18.00 - 18.45
23.1.2015 - 17.4.2015
Leino Ulla
Kurssimaksu 20,00 €

Kuntotanssi on monipuolista ja hauskaa rytmiliikun-
taa, jossa käydään koreografisesti läpi erilaisia tans-
siaskeleita. Kyseessä on kuntoa nostava, vauhdikas 
ja hikinen tanssitunti, johon sisältyy myös hyppyjä. 
Ota mukaan vesipullo ja pieni pyyhe. Osallistuminen 
ei edellytä aiempaa tanssikokemusta. Kurssi kokoon-
tuu myös talvilomaviikolla. 

KÄdENTAIdOT 

TEKNINEN TYÖ 

2070906 hoPeaKoruKurssi

Kosken koulukeskus, biologian luokka, Lampitie 5
Joka toinen maanantai klo 18.00-20.15
19.1.2015-13.4.2015
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 36,00 €

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. 
Kurssi kokoontuu myös talvilomaviikolla.  

2070907 vuoluPuuKKo

Kosken koulukeskus, puutyöluokka, Lampitie 3
torstai klo 18.00-21.15
22.1.2015-26.3.2015
Valmistuspäällikkö Kari Rämö
Kurssimaksu 44,00 €

Tule valmistamaan itsellesi tai lahjaksi vuolupuukko, 
joka soveltuu esimerkiksi metsästys- ja kalastusreis-
suille. Kurssi sopii aloittelijalle sekä kokeneemmalle 
puukontekijälle.  
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Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja 
tiedät aina ensimmäisen joukossa mi-
tä opistossa tapahtuu.

NETTI-ILmOITTAUTUmISET
www.somero-opisto.fi



PUHELINILmOITTAUTUmISET 
Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa 
puhelinnumeroissa keskiviikkona 7.1.2015 klo 16.30 
-19 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 puh. 
044 779 1270.

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 keskiviikkona 
7.1.2015 klo 16.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä 
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 

1000000 ilmoittautumisen harJoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin puh. 
044 779 1270.

KURSSEILLE ILmOITTAUTUmINEN

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

ilmoittautudu keskiviikkona 7.1.2015 klo 16.30 alkaen.
voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkamista.


