Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki.

YHTEYSTIEDOT
Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat Somerolla Kii
ruun koulun opistosiivessä.
Kiiruuntie 4
31400 SOMERO		
somero-opisto@somero.fi
Toimisto on avoinna varmimmin maanantaista
perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.

TYÖVUOSI JA LOMAT
Syyslukukausi

9.9.-8.12.2013

Kevätlukukausi

7.1.-16.4.2014

Kunkin kurssin kohdalla on maininta syksyn ja kevään alkamis- ja päättymispäivistä. Taiteen perusopetus ja avoin yliopisto-opetus alkavat jo viikolla 36.
Syysloma vk 42
Talviloma vk 8
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14.-20.10.2013
17.-23.2.2014

Lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä opetusta.
Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä eikä niiden aattopäivinä. Varmista asia opettajaltasi.

HENKILÖKUNTA
Rehtori, sivistysjohtaja Laila Mäkelä
Tavattavissa kaupungintalossa virka-aikaan
Puh. 044 779 1230
laila.makela@somero.fi
Kurssisihteeri Riitta Ryhtä
(Virkavapaalla 2.9.-31.12.2013)
Sijaisena Kristiina Stigell
Tavattavissa toimistossa ma-pe 9-11 ja 12-15
Puh. 044 779 1270
kristiina.stigell@somero.fi
Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot
Tavattavissa varmimmin tiistaisin klo 13-14
Puh. 044 779 1273
anne.turkulainen@somero.fi
Iltavahtimestari Tiina Jankama
Tavattavissa Kiiruun koulussa kurssi-iltoina
Puh. 044 779 1271
tiina.jankama@somero.fi
Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä
Puh. (02) 484 2751 tai 050 305 5017
pirkko.kesala@somero.fi
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rehtorin tervehdys

Rehtorin tervehdys
Eräs opettajani sanoi aikanaan, että muistakaa se että jokainen
itse antaa merkityksen kaikelle elämässään – jopa aamukasteelle ja ukkosmyrskylle. Merkityksen antaminen perustuu siihen, että miten koemme ja tunnemme erilaisia asioita ja tapahtumia.
Miten sinä koet aamukasteen ja ukkosmyrskyn? Mitä tunteita ne
herättävät sinussa? Kumpaakaan niistä ei ole etukäteen merkitty
hyvän tai pahan, ihanan tai kamalan leimalla. Sinä päätät ja annat niille merkityksen.
Näemmekö mahdollisuuksia, uskallammeko kokeilla – haluammeko tuntea ja testata itse? Joka aamu olemme tavallaan päivämme
käännekohdassa. Liian usein kannamme kuitenkin huolta huomisesta, vaikka juuri se miten elämme tänään, luo tulevaisuutemme.
Somero-opistolla tarjoamme sinulle mahdollisuuden tulla tekemään, kuulemaan ja oppimaan jotain ihan uutta tai täydentämään aiemmin opittua ja tapaamaan muita opiskelijoita – tai vaikkapa rikkomaan rajojasi. Jokaisella meillä on sisällään luovuuden
pohjaton lähde, josta pulppuaa enemmän mahdollisuuksia kuin
osaamme ikinä kuvitella.
Tommy Taberman kannustaa runossaan ” Elämä on matka” muun
muassa siihen, että meidän pitää matkallamme tehdä kaikkea –
kaikkia ovia täytyy tempoa ja kuita kurkotella. On vain yksi ehto:
värisevää sielua ei saa tallata.
Olemme rakentaneet Somerolle ja Koskelle asiakkaittemme ja yhteistyökumppaneittemme toiveita kuunnellen syksyn 2013 kurssi- ja luentotarjottimen. Odotamme sinua innolla mukaan toimintaamme, tekemään kanssamme tulevaisuutta ja antamaan erilaisia merkityksiä asioille.
Tervetuloa siis tempomaan Somero-opiston ovea myös syyslukukaudella 2013!
Laila Mäkelä
Sivistysjohtaja/Somero-opiston rehtori
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Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä.
Kummallakin ilmoittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan.

Ilmoittaudu maanantaina 26.8.2013 klo 17.00 alkaen

PUHELINILMOITTAUTUMISET

INTERNET-ILMOITTAUTUMISET

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa puhelinnumeroissa maanantaina 26.8.2013 klo 17
-19 ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaina
26.8.2013 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell

Somero-opisto on ottanut käyttöön uuden ilmoittautumisjärjestelmän. Tutustu palveluun huolellisesti ja
lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit
jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

044 779 1271 Tiina Jankama		
044 779 1273 Anne Turkulainen
(02) 484 2751 Pirkko Kesälä

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil
moittautumiset ensisijassa kurssisihteeri Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell puh. 044 779 1270.

www.opistopalvelut.fi/somero

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kursseille ilmoittautuminen

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös
etukäteen ilmoittautumalla kurssille
1000000 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
Ongelmatapauksissa ota yhteys puh. 044 779 1270.
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HYVÄ TIETÄÄ
OPISKELUOIKEUS
Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla
on maininta suositusikärajoista.

OPINTORYHMÄN KOKO
Ryhmän jatkuvuuden ja oman oppimisen kannalta
on tärkeää osallistua opetukseen säännöllisesti kurssin loppuun asti.
Kurssi alkaa, jos sille on ennakkoilmoittautumisajan
loputtua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa.
Osa opetuksesta järjestetään yksilöopetuksena ja
joitain kursseja voidaan toteuttaa myös pienryhmäopetuksena 5-7 opiskelijalle. Yksilöopetuksen ja
pienryhmäopetuksen maksut ovat korkeampia kuin
tavanomaisen ryhmäopetuksen.

KURSSIPAIKKOJEN TÄYTTÄMINEN
Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis
järjestyksessä. Joissain tapauksissa, mikäli
opiskelijoita ilmoittautuu enemmän kuin on opiskelupaikkoja, suoritetaan opiskelijavalinta arpomalla.
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Kursseille tulee ilmoittautua yleensä viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin kannattaa tiedustella vapaita paikkoja, mutta ilmoittautumisajan päättymisajankohdan
opiskelijamäärä ratkaisee kurssin aloittamisen tai peruuntumisen.

Kurssille ilmoittautuneille ei yleensä lähetetä vah
vistuskirjettä tai muuta informaatiota ennen kurssin alkua. Opistosta otetaan kuitenkin yhteyttä aina,
jos kurssi peruuntuu tai varasijalle jäänyt opiskelija
saa peruutuspaikan.
Joidenkin kurssien opiskelijoille lähetetään tekstiviestimuistutuksia tai kutsukirjeitä, mutta pääsääntöisesti opiskelijan tulee itse muistaa kurssit, joille
on ilmoittautunut.

KURSSIPERUUTUKSET
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän kuin mahtuu. Ulkopuolelle jääneet opiskelijat
saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa.
On tärkeää, että ilmoittautumisen jälkeen tulleesta
osallistumisesteestä ilmoitetaan opiston toimistoon
viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista. Näin
vapaaksi jäävälle kurssipaikalle voidaan kutsua uusi opiskelija.
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.
Kaikilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet
osallistumistaan edellä mainituissa määräajoissa,
laskutetaan kurssimaksu.

Puhelimitse tai internetissä tehty ilmoittautuminen
vahvistetaan kurssin alussa täytettävällä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joka tulee myös allekirjoittaa. Alle 18-vuotiaan lomakkeen allekirjoittaa
huoltaja.

HENKILÖREKISTERIT
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään opiskelijoista henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta varten.
Henkilötunnus tarvitaan laskutuksessa. Henkilötietolain 13 §:n mukaan henkilötunnusta saa käsitellä
mm. luotonannossa tai saatavan perimisessä.
Opisto käsittelee henkilötietoja laissa määriteltyjen
henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti, eikä luovuta tietoja ulkopuolisille.
Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään tuntiopettajien yhteystietoja opiskelijoille.

KURSSI- ja luentoMAKSUT
Kurssimaksut perustuvat Someron kaupungin
sivistyslautakunnan päätökseen. Useimpien kurssien maksu määräytyy opetustuntimäärän perusteella.
Kunkin kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta.
Maksut laskutetaan yleensä ilmoittautumislomakkeiden perusteella kurssin alettua. Joissain tapauksissa
lasku voidaan lähettää jo ennen kurssin alkua, kun
kurssin toteutuminen on varmistunut. Maksuja ei palauteta kurssin keskeytyessä.
Luennoista osa on maksullisia ja osa maksuttomia.
Mahdolliset luentomaksut peritään käteisenä luentotilaisuuden alussa. Ei pankkikorttimaksuja.

ALENNUKSET
Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja
eläkeläisillä on mahdollisuus saada joidenkin kurssien maksuista 50% alennus. Alennuksen piiriin kuuluvien kurssien kohdalla on maininta alennuksesta.

hyvä tietää

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautu
neille myönnetään 50% alennus kaikkista kurssimak
suista.
Alennukset myönnetään ilmoittautumislomakkeeseen tehtyjen merkintöjen perusteella.

Liikunta- ja Kulttuurisetelit sekä SporttiPassi
Työnantajalla on mahdollisuus tukea työntekijöittensä omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa verohallinnon ohjeen mukaisesti. Etu on työnantajan tarjoama 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 piiriin hyväksytään.
Liikuntaetu koskee sellaisia liikuntamuotoja, joita
suomalaiset yleisesti harrastavat. Tällaisia ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu, uinti, ohjatut liikuntatunnit, jooga, tanssi, keilailu, ratsastus, suunnistus
ja monet muut liikuntalajit.
Kulttuurietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen
alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toiminta on ohjattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. Tällaisia
ovat esimerkiksi kuva- ja ja näyttämötaiteen sekä
musiikin ja kädentaitojen kurssit.
Somero-opiston taide- ja kädentaitokursseja voi
maksaa Smartumin 5 euron Liikunta- ja Kulttuuri-
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seteleillä sekä SporttiPassilla. Liikunta-, tanssi- ja
joogakurssien maksamiseen voi lisäksi käyttää Smartumin 4 euron Liikuntaseteleitä.
Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden
kurssimaksuihin voidaan käyttää Liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai Sporttipassia.

MAKSUOHJEITA
Liikunta- ja Kulttuurisetelit
Käytettäessä Liikunta- ja Kulttuuriseteleitä maksuvälineenä, tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Setelit toimivat käteisen rahan tapaan, jolloin osa maksusta voidaan maksaa seteleillä ja osa käteisenä rahana.
SporttiPassi
Sporttipassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suoritetaan verkkomaksuna kurssille verkossa ilmoittauduttaessa. SporttiPassin verkkomaksua käytettäessä tulee koko maksu suorittaa kerralla. Mikäli opiskelija haluaa maksaa SporttiPassilla vain osan
maksusta, tulee hänen ottaa yhteyttä opiston toimistoon kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta.
Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut
palautetaan kyseisen henkilön SporttiPassi-tilille ilman eri pyyntöä.
Kurssimaksut laskutetaan kun kurssin alkamisesta
on kulunut kaksi viikkoa. SporttiPassilla ei voi maksaa laskuja.

LISÄTIETOJA
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•
•

Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell p. 044 779 1270
www.vero.fi
www.smartum.fi
www.sporttipassi.fi

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

KURSSISUUNNITTELU
Opistossamme järjestetään vuosittain yli 200 kurssia ja luentoa, joille osallistuu lähes 3000 kurssilaista. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin 5000.
Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä
ja kevään ohjelma marraskuun lopussa. Kesäkurssit
suunnitellaan maalis-huhtikuussa.
Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa 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 ottavat mielellään vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajista, jotka voisivat toimia tuntiopettajana. Ilmianna ystäväsi tai ilmoita omasta kiinnostuksestasi.
Kursseja suunniteltaessa seurataan toteutettujen
kurssien opiskelijamääriä ja osallistumisaktiivisuutta
sekä saatua kurssipalautetta. Tärkeimmät kurssin
toteutumisen edellytykset ovat sopivan opettajan ja
opetustilan löytyminen. Nämä kaksi asiaa määrittelevät pitkälti myös kurssin kokoontumispäivän ja ajan.

Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen
kanssa. Yhteistyöllä saavutamme paremmin kohderyhmämme ja opiston tehokkaan markkinoinnin avulla yhdistystenkin koulutustapahtumat tulevat laajemman yleisön tietoon. Opiston luennoille ja
kursseille on yleensä matala osallistumiskynnys.
Opisto hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina hyötyä kummallekin osapuolelle. Kerro
luento- tai kurssi-ideastasi rehtorille, suunnittelijaopettajalle tai kurssisihteerille. Kehitetään sitä yhdessä edelleen.

OPPILAITOSTEN VÄLINEN
YHTEISTYÖ ja hankkeet
Somero-opisto on verkostoitunut useiden varsinaissuomalaisten 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 opintoseteliavustuksia sekä laatu- ja kehittämisrahaa.
Opisto on mukana viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteisessä Pramilla II-hankkeessa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa
valtakunnallista Osaava -ohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuarvioinnin syventäminen. Hanketta koordinoi Vakka-Suomen kansalaisopisto. Muut hankkeessa mukana olevat kansalaisopistot ovat Salon kansalaisopisto, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut.

TILOJEN ESTEETTÖMYYS
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaansa erilaisten oppijoiden huomioon ottamisessa kurssien suunnittelussa ja toteutuksessa.

hyvä tietää

YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN JA
JÄRJESTÖJEN KANSSA

Kun tarvitset tietoa tai apua liikkumiseen tai esimerkiksi näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä
suunnittelijaopettajaan.
Opiston seuraaviin kurssitiloihin on esteetön kulku
tai käytössä on luiska:
• Kiiruun koulu (myös hissi)
• Jukolan nuorisotila (hissi), taideopetustila ja
kudontatila
• Joensuun koulun teknisentyön tilat

TIEDOTUS
Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista ja uusista kursseista ilmoitetaan paikallisissa sanomalehdissä ja internetissä. Tietoa saa myös opiston toimistosta ja Kosken yhdyshenkilöltä.
INTERNETSIVUT
http://www.somero-opisto.fi
TAIDEKOULUN BLOGI
http://someron-taidekoulu.blogspot.com
KÄDET JA KUVAT BLOGI
http://kadetjakuvat.blogspot.com
INTERNETILMOITTAUTUMISET
http://www.opistopalvelut.fi/somero
SOSIAALINEN MEDIA
http://www.facebook.com/somero.opisto
http://www.twitter.com/somero_opisto
http://www.youtube.com/user/someronopisto
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SOMERO
AVOIN YLIOPISTO-OPETUS
Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta.
Avoimen yliopiston opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta sekä itseopiskelusta, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. Useimmilla kursseilla hyödynnetään tietoverkkoja. Pääpaino opiskelussa on
opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja kuulusteluihin valmistautumisessa
sekä etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat yleensä kerran viikossa tai harvemmin.
Opintoryhmätyöskentely tukee itseopiskelua.
Somero-opisto ja Salon kansalaisopisto valmistelevat yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjestettävää avoimen yliopiston opetusta kolmen vuoden ajanjaksolle. Suunnitelmaan voi tutustua opistojen internetsivuilla.

AVOIMEN YLIOPISTON KURSSEILLE
ILMOITTAUTUMINEN
Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseille on otettu ilmoittautumisia elokuun alusta alkaen ja kursseille tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.
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Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös
yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä
osoitteessa, joka lähetetään opiskelijan ilmoittautuessaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen
kurssin alkua.

TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA
OSALLISTUMINEN
Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko
kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen)
tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen
tulee tehdä sähköpostitse kurssisihteerille osoitteeseen riitta.ryhta@somero.fi. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi.
Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opintojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä onko opiskeluja osallistunut varsinaiseen tenttiin.
12 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa.
Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua
myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa
tapauksissa opiskelijan tulee ottaa hyvissä ajoin yhteys opiston toimistoon. Hänen tulee itse sopia tenttipaikasta myös järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa.
LUKUVUODEN 2013-2014 TENTTIPÄIVÄT
Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivinä Somerolla Kiiruun koulussa klo 18-21.
Syyslukukaudella:
18.9., 16.10., 13.11. ja 11.12.2013.
Kevätlukukaudella:
15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5. ja 11.6.2014.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

1010401 ERITYISPEDAGOGIIKAN
PERUSOPINNOT
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Torstai 17.00-19.15
5.9.2013-5.12.2013, 21 oppituntia
16.1.2014-27.3.2014, 15 oppituntia
Erityisopettaja Elina Kivelä
Somero-opiston kurssimaksu 82,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 220 e.
Turun yliopiston kanssa yhteistyössä järjestettävät
25 op:n laajuiset opinnot perehdyttävät opiskelijat
erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen.
Erityispedagogista tietoa voi hyödyntää esimerkiksi
kasvatus-, koulutus-, opetus- sekä sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Sisällöt puhuttelevat vanhempia,
kasvattajia ja muita lasten ja nuorten kanssa tekemisissä olevia.
Monimuoto-opintoina järjestettäviin opintoihin sisältyy Somerolla pidettäviä opintoryhmäkokoontumisia
sekä luentoja, joille osallistutaan Turussa.
ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT
Kauppatieteellisiin johtamisen ja organisoinnin opintoihin kuuluva 6 op:n opintojakso järjestetään kevätkaudella 2014 yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.
Tarkka alkamisaika ilmoitetaan syksyllä opiston internetsivuilla kevätkauden opinto-oppaassa.
Opintojaksolla perehdytään esimiehen rooliin, käytännön johtamistyöhön ja esimiesviestintään sekä
tutustutaan johtamiseen ja esimiestyöhön liittyviin
taustateorioihin.

Kurssi kehittää opiskelijan omaa johtajuutta sekä ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja. Opetus sisältää paikallisen tuutorin ohjaamia opintoryhmäkokoontumisia ja verkon kautta välitettäviä yliopiston
opettajan luentoja sekä itsenäistä opiskelua.
Opinnot soveltuvat johtamisesta sekä henkilöstön,
työelämän ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneille.

AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA
SALON KANSALAISOPISTOSSA
•
•

Muisti, maisema, menneisyys (3 op)
Kasvatustieteen perusopinnot (25 op)

•
•

Kasvatustieteen aineopinnot (35 op)
Johtaminen ja liiketoiminta (4 op)

•
•
•

Henkilöstöjohtaminen, kevät 2014 (5 op)
Johdatus oikeustieteeseen (5 op)
Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet,
kevät 2014 (7 op)
Psykologian perusopinnot (25 op)
Fysiikan peruskurssi 1 (4 op)
Tietojenkäsittelyn perusopinot (25 op)
Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä (5 op)

•
•
•
•

avoin ylioPisto-opetus

AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA
SOMERO-OPISTOSSA

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

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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Somero-opiston taidekoulu

SOMERO-OPISTON TAIDEKOULU
Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla.
Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.
Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia
tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri
aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua
myöhempiin opintoihin.
Opintojen laajuus on yhteensä 500 oppituntia ja kesto noin kahdeksan vuotta.
Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. Niinä vuosina, jolloin ei aloiteta perusopetuksen
ryhmää, järjestetään taiteen perusopetukseen valmentavaa opetusta.
Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä,
Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, on luettavissa opiston internetsivuilla.
Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.
Opetuksesta vastaa suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen p. 044 779 1273.

Taidekoulun blogi
12

someron-taidekoulu.blogspot.com

1050101 TAITEEN PERUSOPETUKSEN
VALMENTAVA OPETUS
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Tiistai 18.35-19.35
10.9.2013-3.12.2013, 16 oppituntia
7.1.2014-22.4.2014, 20 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 44,00 €
Esikouluikäisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille suunnatuissa valmentavissa opinnoissa
tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä.
Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisesti valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Kurssimaksu sisältää opetuksen
sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.
Aloitusinfo
Aloitusinfo on tarkoitettu taiteen perusopetuksen
valmentavan ryhmän lapsille ja heidän vanhemmilleen sekä taiteen perusopetusta aloittaville uusille
oppilaille ja heidän vanhemmilleen. Infossa tutustutaan opetustunnin käytäntöihin sekä muihin ryhmäläisiin. Aloitusinfo pidetään Jukolan taideopetustilassa tiistaina 3.9.2013, klo 18.35-19.35.
1050102 TAITEEN PERUSOPETUS 2
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Maanantai 15.15-16.45
2.9.2013-2.12.2013, 26 oppituntia
13.1.2014-28.4.2014, 30 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 60,00 €
Visuaalisen taiteen perusopetuksen 8-9 -vuotiaat
lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Tiistai 17.00-18.30
3.9.2013-3.12.2013, 26 oppituntia
7.1.2014-22.4.2014, 30 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 60,00 €
Visuaalisen taiteen perusopetuksen 10-11 vuotiaat
lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta.

Lasten ja nuorten kurssit
1040502 NUORISOKUORO
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Maanantai 18.30-20.00
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
13.1.2014-5.5.2014, 30 oppituntia
Musiikin lehtori, MuM Katriina Jaatinen
Kurssimaksu 36,00 €
Kurssilla opetellaan äänenmuodostus- ja hengitystekniikkaa, stemmalaulua ja fraseerausta kevyen
musiikin tahdissa. Ohjelmistossa on poppia, rockia,
laulelmaa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Mahdollisesti tehdään myös keikkoja. Sopii kaikille laulamisesta innostuneille 13-19-vuotiaille nuorille, myös
pojille! Uudet laulajat tervetuloa!

Lasten ja nuorten kurssit

1050103 TAITEEN PERUSOPETUS 4

1050201 NUORTEN KUVIS
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Keskiviikko 15.15-16.45
11.9.2013-11.12.2013, 26 oppituntia
uutuus
8.1.2014-16.4.2014, 28 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 36,00 €
1050104 TAITEEN PERUSOPETUS 6
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Tiistai 15.15-16.45
3.9.2013-3.12.2013, 26 oppituntia
7.1.2014-22.4.2014, 30 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 60,00 €
Visuaalisen taiteen perusopetuksen 12-13-vuotiaat
lapset opiskelevat tavoitteellisesti käsityö- ja kuvataiteita. Kysy vapaita paikkoja opettajalta.

Luvassa rentoja kuvistunteja samanhenkisten nuorten kanssa. Nuorten kuviksessa vahvistetaan omaa
kuvallista ilmaisua monipuolisten piirustus-, maalaus- ja keramiikkaharjoitusten avulla. Ota ensimmäiselle kerralle mukaan piirustuspaperia A4, puuvärit ja lyijykynä. Kurssi on suunnattu yläkoulu- ja
lukioikäisille nuorille.

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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Lasten ja nuorten Kurssit - luennot

1050202 SOMERNIEMEN KUVISKERHO
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Maanantai 17.30-19.00
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
13.1.2014-14.4.2014, 26 oppituntia
Kuvanveistäjä Marjukka Malkki
Kurssimaksu 32,00 €
Kuviskerhossa askarrellaan, piirretään ja maalataan
mielikuvituksen mukaan. Tutustutaan eri välineisiin
ja tekniikoihin. Oppilaat tuovat mukanaan piirustusja maalausvälineet: vesivärilehtiön A3, värillisiä papereita, vesivärit, puuvärit, akvarelliliidut, vahaliidut,
kumi, lyijykynä, sakset ja liimapuikko.
1100403 KOULULAISTEN SYYSLOMAKÖKSÄ
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Maanantai, tiistai ja keskiviikko klo 10.00-13.00
14.10.2013-16.10.2013, 12 oppituntia
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen ja/tai
restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu 28,00 €
Syyslomalaiset kokkaavat maistuvia pääruokia, jälkiruokia ja salaatteja sekä leipovat erilaisia leivonnaisia. Jokaisen päivän ohjelmaan kuuluu terveellinen lounas jälkiruokineen sekä jokin leivonnainen.
Reseptit ovat mukailtuja perusohjeita, joita opiskelijat pystyvät hyödyntämään myös kotona. Luvassa
taattuja makuja ja elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa. Kurssi on suunniteltu 3-6 -luokkien oppilaille. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet.
MUITA LAPSILLE JA NUORILLE SOPIVIA KURSSEJA
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Monet aikuisille suunnitellut kurssit sopivat myös lapsille ja nuorille. Tällaisia ovat mm.
• pianon-, harmonikan- ja kitaransoitto, sivu 23
• Blender-kurssi, sivu 34

LUENNOT
KATTAUS- JA TARJOILUTAVAT TUTUKSI
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.9.2013 klo 17.30-19.45
Tunnetko epävarmuutta ruokaillessasi vieraassa ympäristössä? Haluaisitko oppia kattamaan kahvi- tai
ruokapöydän oikeaoppisesti? Restonomi (AMK) Anna Paija ja elintarvikeinsinööri (AMK) Minna Mäkinen
opastavat kuulijoita etiketin mukaisten kattaus-, ruokailu- ja tarjoilutapojen viidakossa.
Luentosalin viereiseen luokkaan tehdään erilaisia
kattauksia, joihin osallistujat pääsevät tutustumaan.
Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella.
VALITSEVATKO AIVOSI MUSIIKIN VAI
KÄSITYÖN? - HARRASTUSTEN VAIKUTUS
AIVOTERVEYTEEN
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.30-20.45
Yliopiston dosentti ja Työterveyslaitoksen tutkija
Minna Huotilainen tietää miten musiikin harrastaminen ja käsitöiden tekeminen ovat hyväksi ihmisen
aivoille. Ne vähentävät stressiä, parantavat keskittymiskykyä, auttavat kielten opiskelussa ja ongelmien ratkaisussa.
Äidinkielen oppimisessa ja lukihäiriöistä kärsivälle
lapselle laulamisella on valtava merkitys. Lapsen pitää päästä laulamaan, leikkimään ja tekemään musiikkia itse. Käsitöiden tekeminen rentouttaa aivoja ja silloin vieraan asian oppiminen on helpompaa.
Käsityöt opettavat myös ottamaan epäonnistumisen
rennommin, mikä on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaiselle kehittymiselle.
Luentomaksu, 5 e, peritään käteisenä ovella.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Suosittu terveysbloggaaja ja luennoitsija, biologi
Christer Sundqvist jatkaa viime syksyn suosittuja
ravitsemusaiheisia luentoja. Nyt perehdytään ruoan
merkitykseen liikunnan, aivoterveyden ja ruoansulatuselimistön näkökulmista. Varautukaa yllätyksiin.
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
AKTIIVILIIKKUJAN RAVITSEMUS
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 2.10.2013 klo 18.00-19.30
Liikunta antaa sopivasti väljyyttä ruokavalioon niin,
ettei ihan jokaista suupalaa tarvitse tarkkailla. Christer Sundqvist kertoo millaisella ruoalla, juomalla ja
mahdollisesti ravintolisillä parhaiten tuetaan liikuntaharrastusta. Luento järjestetään yhteistyössä Someron Liikunta ry:n kanssa.
AIVOT JA TERVEYS
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 30.10.2013 klo 18.00-19.30
Christer Sundqvist kertoo siitä mikä on parasta mahdollista aivoruokaa. Hyvä ruoka - hyvä mieli. Luennolla keskustellaan siitä miten aivot voidaan pitää
kirkkaana terveellisellä ruoalla ja esitellään uutta aivotutkimusta selkokielellä.
MITEN VATSASI VOI?
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 13.11.2013 klo 18.00-19.30
Christer Sundqvist kertoo parhaimmat vinkit miten
suoliston saa toimimaan mahdollisimman hyvin. Luennolla keskustellaan hyvistä bakteereista ja siitä miten tärkeää suoliston hyvä terveys on. Tarjolla myös
tietoa uusista suolistotutkimuksista selkokielellä.

PERHE ON PARAS – VAI PAHIN?

luennot

HYVINVOINTIA TERVEELLISELLÄ
RUOALLA

Perheet elävät nyky-yhteiskunnassa lukuisten paineiden keskellä. Monien vanhempien jaksaminen on koetuksella. Et ole ainoa, joka painiskelee uhmakkaan
lapsen, parisuhteen ongelmien, eron tai muun vakavan kriisin kanssa.
Lapsen kasvattaminen on iso vastuu, mutta kenenkään vanhemman ei tarvitse selvitä siitä urakasta
yksin. Eikä koskaan ole liian myöhäistä ottaa askelia
kohti parempaa perhe-elämää.
Yhteistyössä Someron perheasiain neuvottelukeskuksen ja Salon kriisikeskuksen kanssa järjestettävän luentosarjan tavoitteena on tarjota arkisia selviytymiskeinoja vanhemmille.
Luennot sopivat myös täydennyskoulutukseksi varhaiskasvatus- ja opetushenkiöstölle.
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
VAIPPARALLISTA MURKKUTAISTELUIHIN
- MITEN SELVIÄN PERHEPYÖRITYKSESTÄ?
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Torstai 31.10.2013 klo 18.00-20.00
Monesti meinaa pää haljeta kiukusta, niin lapsilla
kuin aikuisillakin. Perhe-elämä on rankkaa, vaikka ulkopuolisille yleensä hehkutetaan vain onnea. Vaikeat tunteet ja ristiriidat kuuluvat ihmissuhteisiin. Miten meidän perheessä osataan elää erilaisuuden ja
erimielisyyksien kanssa? Voiko vanhempien voimattomuus kääntyä me-hengeksi? Miten pidän huolta
omasta hyvinvoinnistani ja parisuhteesta? Perheneuvoja Anja Nwose nostaa esiin voimavaroja, jotka auttavat ruuhkavuosien keskellä.
Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja
tiedät aina ensimmäisen joukossa mitä opistossa tapahtuu.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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luennot

SIEDETTÄVÄN ERON AAKKOSIA
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Torstai 14.11.2013 klo 18.00-20.00
Kukaan ei rakastuessaan suunnittele erovuosien taisteluja. Yhteiselämän päättyminen on iso menetys
jokaiselle perheenjäsenelle, erityisesti lapsille. Onko siedettävä ero mahdollinen? Perheneuvoja Anja
Nwose käsittelee avio- ja avoeroon liittyviä kysymyksiä: Miten autan lapsia selviämään kriisistä ja surusta? Mitä teen, kun entinen puoliso ärsyttää? Miten
rakennan uudelleen oman elämäni?
VAKAVAT KRIISITILANTEET PERHEESSÄ
– MISTÄ TAITOJA SELVIYTYMISEEN?
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Torstai 28.11.2013 klo 18.00-20.00
Lähes kaikki ihmiset ja perheet kokevat elämässään
ennalta-arvaamattomia ja usein voimakkaasti vaikuttavia kriisejä, ja joidenkin elämä on yhtä kamppailua
kriisistä toiseen. Ihmisillä on elämänkokemustensa
kautta muodostunut kyky selviytyä takaiskuista. Tätä kykyä kutsutaan resilienssiksi. Resilienssi hyödyttää yksilöitä ja perheitäkin silloin, kun on kohdattava
ja käsiteltävä haastavia ja ylivoimaiselta tuntuvia tilanteita, kuten esim. mielenterveys- tai päihdeongelmat, väkivalta, vaikea sairaus tai kuolema perheessä. Perheterapeutti Eevaliisa Lindholm pohtii selviytymistä perheen näkökulmasta.
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PAIMIONJOKI TUTUKSI
Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan
suurin Saaristomereen laskeva joki. Somerolta Painionjärvestä alkava ja Paimiossa Paimionlahteen laskeva joki on 110 km pitkä. Paimionjoen vesistö ja
sitä myötäilevät vanhat tiet, kuten Hämeen Härkätie, muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen kokonaisuuden.
Paimionjoki-yhdistys järjestää yhteistyössä jokivarren kansalaisopistojen kanssa viisi luentoa sisältävän Paimionjokeen liittyvän luentosarjan.
Luentoja järjestetään Somero-opiston lisäksi LiedonTarvasjoen, ja Auranlaakson kansalaisopistoissa sekä
Paimion opistossa. Somero-opiston luennot pidetään
Somerolla Kiiruun koulussa ja Koskella Osuuspankin
luentosalissa. Lisätietoa muissa opistoissa järjestettävistä luennoista Paimionjoki-yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.paimionjoki.fi. Luentosarja
on osa Leader-rahoitteista Paimionjoki tutuksi - kehittämishanketta.
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
NIIN VANHA MYLLY KERTOA
VOI MONTA TARINAA
Kiiruun koulu, auditorio Kiiruuntie 4
Keskiviikko 11.9.2013 klo 18.30-20.00
Ajan saatossa maailma muuttuu ja niin Paimionjoen kuin Tarvasjoenkin lukuisista myllyistä ja sahoista on jäljellä enää muistot ja lukuisat tarinat. Tarvasjokelainen kotiseutuharrastaja Juha Vuorela johdattelee jokien partailla toimineiden myllyjen ja sahojen historiaan aina Someron perukoilta Paimionlahdelle saakka. Tuo oma muisto tai tarina tilaisuuteen
ja jaa se kuulijoiden kesken. Tarinat tallennetaan ääninauhalle mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Sama luento järjestetään Koskella 25.9.2013 klo
18.30-20.00. Tarkemmat tiedot sivulla 38.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 9.10.2013 klo 18.30-20.00
Paimionjoen vesistö ympäristöineen muodostaa
merkittävän ekologisen käytäväverkoston ja elinympäristön monille eri lajeille. Purojen ja ojien kunnostamisella sekä ranta-alueiden hoidolla voidaan parantaa kalojen, rapujen ja vesieliöiden elinmahdollisuuksia. Luonnonmukaisella puron tai ojan kunnostuksella voidaan ottaa huomioon viljelyn tarpeet ja
kalataloudelliset tarpeet sekä maiseman hoito, luontoarvot ja virkistystarpeet.
Ekologi Pasi Salmen johdattamana pohditaan Paimionjoen ja siihen liittyvien pienempien ojien, purojen ja jokien merkitystä kokonaisvaltaisesti.
ON SITÄ ENNENKIN ELETTY!
- ELI RUISKUHILAISTA PAKETTIPELTOON
Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
keskiviikko 6.11.2013 klo 18.30-20.00.
Tarkemmat tiedot sivulla 38.

PAIMIONJOEN KALATALOUDELLISET
MAHDOLLISUUDET

luennot

PIENISTÄ PUROISTA ISOON JOKEEN

Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
Keskiviikko 20.11.2013 klo 18.30-20.00
Tarkemmat tiedot sivulla 39.
VANHAT RAKENNUKSET MAISEMAN KRUUNAA
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.30-20.00
Paimionjoen ja Hämeen Härkätien kulttuurimaisema
on myös talojen ja muiden rakennusten maisemaa.
Vanhan talon salaisuuksiin, ihanuuksiin ja kummallisuuksiin pääsemme tutustumaan asiantuntijan matkassa.
Tarvitseeko kodin olla prikulleen viivasuora, vai saako vanha kivijalka ja ikkunankarmi olla pikkaisen notkollaan asumismukavuuden siitä kärsimättä? Kannattaako vanhat rakennusosat säilyttää ja kunnostaa, ja mitä konsteja siihen on tarjolla? Entä miten
rakennuslainsäädäntö suhtautuu vanhoihin rakennuksiin. Tarvasjokelainen rakennusrestauroija Juha
Pönkkä johdattelee tiedon ja taidon lähteille.
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

luennot
Yhdistysklinikka on Someron Kulttuuri ry:n ja Somero-opiston yhdessä järjestämä yhdistystoimijoiden verkostoitumis- ja aktivointitapahtuma. Tapahtuma on suunnattu niin yhdistystoiminnassa jo mukana oleville kuin
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Osallistujien on mahdollista päivän aikana kuunnella alustuksia, tutustua Yhdistystorilla alueen eri toimijoihin ja saada neuvontaa hankerahoituksesta, avustuksista ja apurahoista.
Lisätietoja tapahtumasta www.someronkulttuuri.fi ja www.somero-opisto.fi
Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

LUENNOT
YHDISTYSTOIMINNAN KIEMURAT SUORIKSI
10.00-11.30
Yhdistystoiminta on antoisaa kun kaikki osaavat asiansa ja asiat saadaan hoidetuksi. Viestintäkouluttaja Olla-Riitta Aarikka perehdyttää kuulijat yhdistystoiminnan perusteisiin, kokoustekniikkaan ja
päätöksentekoon.
ARTOVAN MALLI
– UUTTA VIRTAA OMAEHTOISEEN JA
ITSEOHJAUTUVAAN TOIMINTAAN

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN
YHDISTYSVIESTINNÄSSÄ
14.00-15.00
Toimiva sisäinen ja ulkoinen viestintä on yhdistyksille
elinehto. Internet ja erityisesti sosiaalinen media on
tullut tärkeäksi osaksi yhdistysviestintää. Se on halpa ja helppo tapa välittää tietoa jäsenistölle ja yhteistyökumppaneille, ja hyvä tuki myös tapahtumamarkkinoinnille. WebDesigner Riitta Ryhtä kertoo sosiaalisen median mahdollisuuksista erityisesti
yhdistysviestinnän näkökulmasta.

12.00-13.30
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Onko sinulla tai yhdistykselläsi hyvä idea, mutta tekijät sen toteuttamiseksi puuttuvat? Kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry on onnistunut aktivoimaan oman alueensa ihmisiä uraauurtavalla tavalla ja saanut mainetta toimijana, joka saa mahdottomaltakin vaikuttavat projektit toteutettua. Hankepäällikkö Janne Kareinen Artova ry:stä kertoo,
kuinka Artovassa on onnistuttu siirtymään suunnittelusta tekoihin.

KULTTUURI

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

1010704 OLLAANKO KAVEREITA?
- KAVERITOIMINTAKOULUTUS
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
uutuus
Maanantai 18.00-19.30
16.9.2013-7.10.2013, 8 oppituntia
Kaveritoiminnan ohjaaja Henna Pirhonen ja
perhetoiminnan ohjaaja Sirpa Stenström
Kaveritoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja
nuorten hyvinvointia. Kaveritoiminnassa vapaaehtoiset aikuiset ja nuoret tapaavat säännöllisesti yhdessäolon ja yhteisen tekemisen merkeissä lasta tai
nuorta. Toiminta on 6-16-vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää toimintaa, eivätkä mukana olevien lasten perheet ole lastensuojelun asiakkaita.
Kaveritoiminnasta kiinnostuneet aikuiset ja 16 vuotta täyttäneet nuoret koulutetaan tehtävään. Koulutus sopii myös tukioppilastoiminnassa mukana olleille. Viiden kerran koulutukseen sisältyy tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen eettisistä periaatteista,
tietoa vaitiolovelvollisuudesta sekä pohdintaa vuorovaikutuksesta ja kaverisuhteesta. Maksuton koulutus järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tukemana yhteistyössä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa.
1010707 HENKISEN TUEN PERUSKURSSI
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Perjantai 20.9.2013 klo18.00-21.00 ja
lauantai 21.9.2013 klo 9.00-16.00,
12 oppituntia
uutuus
Päivi Salovaara
Kurssin tavoitteena on tukea ja rohkaista ihmisiä toimimaan ja auttamaan toisiaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa, joissa tarvitaan henkistä tukea.

Henkisen ensiavun taidot ja ymmärrys ihmisen reaktioista äkillisessä kriisissä tukevat omaa selviytymistä
ja antavat valmiuksia auttaa myös lähimmäisiä selviytymään kriisitilanteista. Maksuton kurssi toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin VarsinaisSuomen piirin kanssa.
1010705 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
KERTAUSKOULUTUS
Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4
Tiistai 24.9.2013 klo 17.30-20.45 ja
torstai 26.9.2013 klo 17.30-20.45, 8 oppituntia
Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja
ylikonstaapeli Toni Elo
Kurssimaksu 40,00 €

Ihminen ja yhteiskunta

IHMINEN JA YHtEISKUNTA

Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojan hyväksymistä uudistettaessa tarvittava sisäasiainministeriön vahvistama järjestyksenvalvojan kertauskoulutus.
Koulutuksen voi suorittaa ja hyväksymisen uudistamista hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen hyväksymisen päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Jos hyväksymisen loppumisesta on kulunut yli kuusi kuukautta, tulee järjestyksenvalvojan peruskoulutus suorittaa uudelleen. Kurssi sisältää teoriaopetusta ja voimankäyttökoulutusta. Opetusaineisto on tulostettavissa opiston internetsivulta löytyvän linkin kautta.
JÄRJESTYKSENVALVOJAN PERUSKOULUTUS
Syyskaudella koulutuksen järjestää Salon kansalaisopisto. Kurssi järjestetään Moision koulussa 21.10.25.11.2013
Lisätietoja www.salonkansalaisopisto.fi ja p. (02)
778 4561.
Peruskoulutus järjestetään Somerolla kevätkaudella 2014.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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ihminen ja yhteiskunta - kielet

1010706 ENSIAVUN PERUSKURSSI - EA1
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Tiistai 24.9.2013 klo 17.30-20.45,
torstai 26.9.2013 klo 17.30-20.45 ja
lauantai 28.9.2013 klo 9.00-15.30, 16 oppituntia
TtM Liisa Anttila
Kurssimaksu 45,00 €, eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus.
SPR:n ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja
-taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. EA1-kurssin suorittamisesta saa todistuksen, joka on voimassa kolme
vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen.
1019901 ELINTARVIKEHYGIENIAOSAAMISKOULUTUS
Kiiruun koulu, lk. 21, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.30-20.00
23.10.2013-30.10.2013, 7 oppituntia
Mira Asunmaa ja Heli Haataja
Kurssimaksu 40,00 €, eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus
Kurssi sisältää kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville tärkeää tietoa mikrobiologian perusteista, henkilökohtaisesta hygieniasta, elintarvikkeiden
hygieenisestä käsittelystä ja säilytyksestä sekä lainsäädännöstä. Kurssiin sisältyvän testin hyväksytysti suorittaneet saavat Eviran myöntämän hygieniaosaamistodistuksen. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuksen. Koulutus
järjestetään yhdessä Faktian kanssa.

netti-ilmoittautumiset
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www.somero-opisto.fi

1019902 ANNISKELUPASSIKOULUTUS
Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.30-20.00
4.11.2013-11.11.2013, 7 oppituntia
Satu Koskinen
Kurssimaksu 60,00 €

uutuus

Anniskelupassi on todistus alkoholilainsäädännön
osaamisesta. Anniskelupaikan vastaaville hoitajille
ja heidän sijaisilleen suunnattu koulutus valmentaa
anniskelupassiin vaadittavan alkoholilainsäädännön
testin suorittamiseen. Koulutus sisältää tietoa anniskelutoiminnasta, alkoholijuomien mainonnasta ravintolassa sekä viranomaisvalvonnasta ja sanktioista.
Koulutus päättyy alkoholilainsäädännön testiin. Linkki opiskelumateriaaliin löytyy opiston internetsivuilta.
Kurssimaksu sisältää koulutuksen, opiskelumateriaalin, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa.

KIELET
1030201 ENGLANTIA RAUHALLISEEN TAHTIIN
Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Tiistai 17.30-19.00
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-1.4.2014, 24 oppituntia
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 32,00 €
Kurssilla opiskellaan arjessa ja matkoilla tarvittavaa
perussanastoa rauhallisesti edeten. Pääosassa opiskelussa on puhuminen, kuunteleminen ja keskustelu kielioppiharjoituksia unohtamatta. Kurssi on jatkoa viime kaudella järjestetylle samannimiselle kurssille. Myös uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Aluksi kerrataan English for You, too 2 -kirjan keskeiset
asiat, jonka jälkeen siirrytään English for You, too 3
-kirjaan.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.30-19.00
11.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-2.4.2014, 24 oppituntia
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 32,00 €

uutuus

Kurssi on tarkoitettu erityisesti opinnoissaan ja työssään englannin kielitaitoa tarvitseville. Aihepiireinä
ovat mm. harrastukset, opinnot, tietotekniikka ja
työelämä. Kurssin tavoitteena on vahvistaa peruskielitaitoa ja kehittää kielellistä viestintätaitoa sujuvammaksi. Lähtötasona lukion tai ammatillisten oppilaitosten kieliopinnot. Oppikirja: Way to Go - Update Your English.
1030203 PUHUTAAN ENGLANTIA
Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 19.15-20.45
11.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-2.4.2014, 24 oppituntia
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 32,00 €

uutuus

Kurssilla kartutetaan sanavarastoa ja lisätään valmiutta puhua englannin kielellä. Oppimateriaalina käytetään lehtiartikkeleita ja internetiä. Keskusteluaiheina ajankohtaiset uutisaiheet, kulttuuri ja matkailu.
1030204 ENGLANTIA MATKAILIJOILLE
-INTENSIIVIKURSSI
Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Perjantai 18.00-20.30 ja lauantai 9.30-14.00
25.-26.10.2013 ja 8.-9.11.2013,
16 oppituntia
B.A. Olla-Riitta Aarikka
uutuus
Kurssimaksu 20,00 €

Tule oppimaan tai kertaamaan tavallisimmat matkoilla tarvitsemasi englannin kielen sanat ja fraasit.
Opit hoitamaan asiasi englannin kielellä esimerkiksi
lentokoneessa, hotellissa tai ravintolassa ja ymmärtämään paremmin vaikkapa englanninkielisiä ruokalistoja. Pohjatiedoksi riittää aivan alkeiden hallitseminen. Intensiiviopetus helpottaa ja nopeuttaa oppimista. Oppimateriaalista sovitaan kurssin alussa.
Kurssipaikalla on mahdollisuus ruokailuun omakustannushintaan. Halutessasi voit ottaa myös omat
eväät mukaan.

kielet

1030202 ENGLANNIN KIELEN ELVYTYS

1030301 FANTASTICO! 1 -ESPANJAN
ALKEISKURSSI
Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 19.15-20.45
11.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-2.4.2014, 24 oppituntia
FM Silvia Costantini
Kurssimaksu 32,00 €

uutuus

Puhekieleen painottuvalla alkeiskurssilla käytetään
espanjan kieltä alusta alkaen. Oppikirja: Fantastico! 1.
1030401 ESPRESSO - ITALIAN JATKOKURSSI
Kiiruun koulu, lk 52, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.30-19.00
11.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-2.4.2014, 24 oppituntia
FM Silvia Costantini
Kurssimaksu 32,00 €
Jatkokurssi italian kielen alkeet tunteville. Kertaamme aiemmin opittuja asioita sekä jatkamme arkikielen ja italian kielen peruskieliopin opiskelua. Pääpaino puhetaidossa. Benvenuti! Oppikirja: Espresso 1
kappaleesta 9 eteenpäin ja Espresso 2.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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kielet

1031201 SAKSAN ALKEISKURSSI
Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Torstai 19.00-20.30
12.9.2013-28.11.2013, 22 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 26 oppituntia
Elina Korpihete
Kurssimaksu 32,00 €

Kurssi sopii viime lukuvuonna venäjän alkeiskurssille
osallistuneille ja muille jonkin verran kieltä opiskelleille, jotka hallitsevat aakkoset ja perusasiat.
1031502 VENÄJÄN JATKOKURSSI

uutuus

Saksaa ihan alusta: kielen perusteita, maantuntemusta ja saksalaista kulttuuria sopivassa määrin. Todellisille aloittelijoille tarkoitettu kurssi. Oppikirjana
Einverstanden! 1.
1031202 SAKSAN KESKUSTELUKURSSI
Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Torstai 17.15-18.45
12.9.2013-28.11.2013, 22 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 26 oppituntia
Elina Korpihete
Kurssimaksu 32,00 €

uutuus

Kurssi sinulle, joka jo osaat saksaa. Tule aktivoimaan vanhat tietosi. Kerrataan ja keskustellaan. Sisältö tarkentuu osallistujien mukaan. Oppimateriaalista päätämme kurssin alkamispäivänä. Ein herzliches Willkommen an alle Studierenden.
1031501 VENÄJÄÄ VUODEN OPISKELLEILLE
Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.30-19.00
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
13.1.2014-14.4.2014, 26 oppituntia
FM Iuliia Topchii
Kurssimaksu 32,00 €
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Jatketaan venäjän kielen opiskelua Mozhno 1 -kirjan
kappaleesta 5 eteenpäin. Tavoitteena on vahvistaa
puhutun ja kirjoitetun kielen ymmärtämistä sekä oppia ilmaisemaan itseään venäjän kielellä.

Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Maanantai 19.15-20.45
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
13.1.2014-14.4.2014, 26 oppituntia
FM Iuliia Topchii
Kurssimaksu 52,00 €
Kurssilla jatketaan venäjän kielen opiskelua Mozhno 1 -kirjan kappaleesta 11 eteenpäin. Tavoitteena
on oppia ymmärtämään yksinkertaista puhuttua ja
kirjoitettua kieltä sekä ilmaisemaan itseään venäjän
kielellä käytännön tilanteissa. Kurssille ovat tervetulleita myös aiemmin venäjää 2-3 vuotta opiskelleet
uudet opiskelijat. Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena vähintään viiden opiskelijan ryhmälle. Mikäli opiskelijoita ilmoittautuu vähintään kahdeksan, on
kurssimaksu 32 euroa.
1031701 EDASI EESTI KEELES
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.15-20.45
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-15.4.2014, 28 oppituntia
Vivian Majevski
Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi jatkaa kieleen perehtymistä lehtiartikkelien ja
pienten tekstien avulla sekä keskustelemalla. Sekaan
vähän kielioppia ja harjoituksia.

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

1040401 PIANONSOITTO
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Yksilöopetusajat maanantaisin klo 15.30-18.00
9.9.2013-2.12.2013
13.1.2014-14.4.2014
Musiikin lehtori, MuM Katriina Jaatinen
Kurssimaksu 112,00 €
Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaikentasoisille ja -ikäisille soittajille. Soittoaika 15 minuuttia viikossa yksilöopetuksena.
1040402 KITARANSOITTO
Kiiruun koulu, lk. 29, Kiiruuntie 4
Yksilöopetusajat keskiviikkoisin tai torstaisin
klo 18.00-20.00
11.9.2013-28.11.2013
8.1.2014-10.4.2014
Muusikko Vesa Toukkari
Kurssimaksu 112,00 €
Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kitaraa soittaneille. Opetus tapahtuu ensisijassa yksilöopetuksena ja henkilökohtainen opiskeluaika on 15
minuuttia viikossa. Myös pienryhmäopetus on mahdollista samantasoisille opiskelijoille, jolloin opetusta saa kerralla pidemmän aikaa. Pidemmälle opiskeluissa edenneillä on, ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrästä riippuen, mahdollisuus 30 minuutin henkilökohtaiseen opiskeluaikaan, jolloin kurssimaksu on 212 e/lukuvuosi. Kurssille otetaan ensisijassa yli 12-vuotiaita, mutta mikäli ryhmään mahtuu,
voidaan alakouluikäisiä ottaa mukaan yhdessä vanhemman kanssa.

1040403 HARMONIKANSOITTO

musiikki

MUSIIKKI

Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Yksilöopetusajat lauantaisin klo 10.30-15.00
14.9.2013-7.12.2013, 66 oppituntia
11.1.2014-12.4.2014, 78 oppituntia
Harmonikansoiton opettaja Sari Jokela
Kurssimaksu 112,00 €
Harmonikansoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaikentaitoisille ja -ikäisille soittajille. Henkilökohtainen opiskeluaika on yksilöopetuksena vähintään
15 minuuttia. Pidemmälle opiskeluissa edenneillä
on ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrästä riippuen mahdollisuus 30 minuutin opiskeluaikaan, jolloin kurssimaksu 212 e/lukuvuosi.
1040501 YKSINLAULU
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Yksilöopetusajat maanantaisin 17.00-20.15 ja
torstaisin klo 15.15-20.15
9.9.2013-28.11.2013
9.1.2014-14.4.2014
Oopperalaulaja (L.R.A.M.) Eeva-Kaarina Vilke
Kurssimaksu 212,00 €
Opiskellaan yksinlaulua tavoitteena äänenkäytön ja
hengitystekniikan parantaminen sekä uusien näkökulmien löytäminen omaan laulamiseen ja ohjelmiston tulkintaan. Henkilökohtainen opiskeluaika 30 minuuttia viikossa. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa. Etusijalla ovat uudet opiskelijat. Tarvittaessa
arvonta, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu enemmän
kuin on opiskelupaikkoja.
Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja
tiedät aina ensimmäisen joukossa mitä opistossa tapahtuu.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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musiikki - kuvataide

1040503 SOMERON NAISKUORO
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.15-18.45
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-15.4.2014, 28 oppituntia
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 36,00 €

1040506 YHTEISLAULU

Kuorossa kehitetään laulutaitoa ja esiintymisvalmiutta sekä valmistetaan ohjelmistoa esiintymisiä silmällä pitäen. Kuoroon toivotaan uusia laulajia. Lähde rohkeasti mukaan.

Lauletaan yhdessä kevyitä sävelmiä opiskelijoiden
toiveiden mukaan. Lähde rohkeasti mukaan. Tärkeintä ei ole laulutaito, vaan halu laulaa yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Suunnattu lähinnä erityislapsille ja -aikuisille, mutta sopii myös muille lauluhaluisille.

1040504 SOMERON LAULUMIEHET
Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.00-20.30
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-15.4.2014, 28 oppituntia
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 36,00 €
Sisältö sama kuin naiskuorossa.
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Kiiruun koulu, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00-19.00
10.9.2013-3.12.2013, 16 oppituntia
7.1.2014-1.4.2014, 16 oppituntia
Jaana Viitamäki
Kurssimaksu 28,00 €

1040502 NUORISOKUORO
Laulamisesta innostuneille nuorille suunnatussa nuorisokuorossa lauletaan poppia, rockia ja laulelmaa.
Katso tarkemmat tiedot sivulta 13.

KUVATAIDE

10405055 METKA KÖÖRI

1050204 KOKEILEVA KUVATAIDE

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 19.30-21.00
11.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-9.4.2014, 28 oppituntia
Musiikinopettaja, MuM Katriina Jaatinen
Kurssimaksu 36,00 €

Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Torstai 12.15-14.30
12.9.2013-5.12.2013, 36 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 39 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 44,00 €

Metka Kööri on ilokseen laulavien sekakuoro, joka
haluaa oppia, edistyä ja iloita lauluharrastuksestaan.
Kuka tahansa voi kehittyä laulajana ja siksi Metkaan
Kööriin ovatkin tervetulleita kaikki ikään, sukupuoleen ja musiikkinumeroon katsomatta. Kurssilla opetellaan äänenkäyttöä ja nuotinlukua sekä tietysti lauletaan omaksi iloksi ja tehdään muutama keikkakin.

Päästä luovuutesi valloilleen ja heittäydy mukaan taiteen tekemiseen tutkivalla ja kokeilevalla otteella.
Tunnilla on luvassa mukaansa tempaavaa keskustelua taideteoksista, niiden syntyprosesseista ja siihen vaikuttaneista tekijöistä. Keskustelujen innoittamana teemme omia, kokeilevia kuvataideharjoituksia. Teemme myös opintokäyntejä ajankohtaisiin
taidenäyttelyihin.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, lk. 45, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.15-19.30
uutuus
9.9.2013-2.12.2013, 36 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 28,00 €
Tule tutustumaan kuivapastelliliitujen monipuoliseen
ilmaisuun. Kurssin aikana kokeilemme erilaisia paperilaatuja ja pastelliliitujen käyttötapoja, syventäen samalla kuvantulkintaa omassa työskentelyssä.
Aiheitamme tunneilla ovat maisemat, kasvit, asetelmat, eläimet, muotokuvat sekä ei-esittävä ilmaisu. Kuivapastellityöhön voidaan liittää mukaan myös
muita maalaustekniikoita. Tarvittavat välineet oppilaat hankkivat opettajan ohjeiden mukaan.
1050203 PÄIVÄPIIRUSTUS
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Perjantai 13.00-15.15
13.9.2013-29.11.2013, 30 oppituntia
10.1.2014-11.4.2014, 39 oppituntia
Kuvanveistäjä Marjukka Malkki
Kurssimaksu 40,00 €

Kurssilla valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi on
tarkoitettu aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Tarvikkeet hankitaan yhteistilauksena. Kurssimaksuun
sisältyy opetus ja poltot.

kuvataide

1050205 PASTELLIMAALAUS

1050502 KERAMIIKKA, ALKEISKURSSI
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Torstai 18.00-21.00
12.9.2013-28.11.2013, 44 oppituntia
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 52,00 €
Aloittelijoille ja vähän harrastaneille suunnatulla
kurssilla opiskellaan keramiikan tekemisen perustekniikat ja valmistetaan helppoja käyttö- ja koriste-esineitä. Opiskelijoiden ei tarvitse hankkia omia työvälineitä ja ensimmäisellä kerralla opettaja tuo käytettävän saven. Kurssimaksuun sisältyy opetus ja poltot. Muut materiaalit tilataan yhdessä.

Kurssilla muistutetaan mieliin piirtämisen perusasioita, kehitetään omaa ilmaisua piirtämällä kolmiulotteista mallia sekä herätellään mielikuvitusta luetun
tekstin avulla.
1050501 KERAMIIKKA, PÄIVÄKURSSI
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Tiistai 9.00-12.00
10.9.2013-3.12.2013, 48 oppituntia
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu 52,00 €
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

kuvataide

1050601 POSLIININMAALAUS, AAMURYHMÄ
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Maanantai 9.00-11.30
16.9.2013-2.12.2013, 33 oppituntia
13.1.2014-7.4.2014, 36 oppituntia
Posliininmaalaajamestari Rauha Savolainen
Kurssimaksu 40,00 €
Tule ja maalaa itsellesi, kotiisi tai vaikka lahjaksi posliiniesineitä, joita ei muilla ole eikä kaupasta saa ostaa. Kurssilla kerrataan erilaisia menetelmiä ja tutustutaan mahdollisiin uutuuksiin. Kurssimaksu sisältää
opetuksen. Poltosta peritään eri maksu.
1050602 POSLIININMAALAUS, ILTARYHMÄ
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Maanantai 18.30-21.00
16.9.2013-2.12.2013, 33 oppituntia
13.1.2014-7.4.2014, 36 oppituntia
Posliininmaalaajamestari Rauha Savolainen
Kurssimaksu 40,00 €
Kiinnostaako posliininmaalaus? Tule oppimaan tämä hauska ja antoisa harrastus. Vai onko mennyt
vuosia kun olet viimeksi maalannut? Liity takaisin
iloiseen posliininmaalaajien joukkoon. Viime vuoden
maalarit tietenkin jatkavat siitä mihin keväällä jäätiin. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Poltosta peritään eri maksu.
1050801 KALLIGRAFIA, ALKEISKURSSI
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.30-19.00
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski
Kurssimaksu 24,00 €
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Kalligrafiaa, eli kaunista kirjoittamista, ihan alusta.
Tutustutaan kalligrafiavälineisiin ja kirjoittamisen his-

toriaan, harjoitellaan tasaterällä aakkosten kirjoittamista unsiaali-tyylillä sekä leikitään väreillä ja opetellaan sommittelua. Keväällä järjestetään jatkokurssi.
1050901 KAMERAN KANSSA LUONNOSSA
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 18.00-21.15 ja
lauantai 9.00-12.15
11.9.2013-25.9.2013, 20 oppituntia
Valokuvaaja Lassi Tuominen
Kurssimaksu 20,00 €

uutuus

Valokuvaus on mielenkiintoinen harrastus ja luonnossa löytyy kuvattavaa kaikkina vuodenaikoina.
Kurssilla opiskellaan järjestelmäkameralla valokuvausta teoriassa ja käytännössä sekä harjoitellaan erilaisten objektiivien käyttöä. Kurssi kokoontuu Kiiruun
tilalla keskiviikkoiltoina 11.9., 18.9. ja 25.9. Kuvausretket luontoon tehdään lauantaina 14.9. ja 21.9.
(säävaraus). Kuvauspaikka ja kellonaika päätetään
kurssilla. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Someron
kamerakerhon kanssa. Opettajina toimivat Lassi Tuominen ja muut kamerakerhon jäsenet.
1050701 LASITYÖPAJA
Kiiruun koulu, lk 46, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00-21.00
3.10.2013-28.11.2013, 32 oppituntia
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu 28,00 €
Kurssilla perehdytään tiffany-, lyijylasi-, lasimosaiikki- ja lasinsulatustekniikkaan valmistamalla itselle mieluisia lasitöitä: koruja, tasotöitä, lamppuja jne.
Sopii aloittelijalle ja lasitöitä aiemmin tehneelle. Jokainen voi valita työlleen sopivan valmistustavan.
Kurssimaksu sisältää opetuksen. Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon mukaan. Lasityöpaja
jatkuu kevätkaudella uutena kurssina.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

1060302 ITÄMAISEN TANSSIN HARRASTAJAT

•
•
•

Nuorisotalo Jukola, Jukolantie 3
Maanantai 19.15-20.45
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
13.1.2014-14.4.2014, 26 oppituntia
Irene
Kurssimaksu 32,00 €

Taiteen perusopetus, sivu 12.
Nuorten kuvis, sivu 13
Somerniemen kuviskerho, sivu 14.

Luova ilmaisu ja tanssi
1069901 LUOVAN ILMAISUN KURSSI
Toimintakeskus, Leivontie 5
Tiistai 12.30-13.15
10.9.2013-3.12.2013, 12 oppituntia
7.1.2014-1.4.2014, 12 oppituntia
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Kurssimaksu 24,00 €
Ilmoittautumiset toimintakeskukseen
p. 044 779 1441.
Kurssi on suunnattu toimintakeskuksen asiakkaille
tai muille asiasta kiinnostuneille. Kevään aikana on
tarkoitus valmistaa yhteinen esitys yleisölle näyttelemisen, liikkumisen yms. keinoin.
1060301 ITÄMAINEN TANSSI
Nuorisotalo Jukola, Jukolantie 3
Maanantai 17.30-19.00
9.9.2013-2.12.2013, 24 oppituntia
Irene
Kurssimaksu 24,00 €
Itämainen tanssi on rytmikkään musiikin ja kauniiden liikkeiden lumovoimainen liikuntamuoto, jolla
on positiivinen vaikutus mm. selkäkipujen hoidossa.
Tanssi muodostuu nopeista, pyöreistä, pehmeistä ja
terävistä liikkeistä lantion, vatsan ja rintakehän alueilla, askelilla tai ilman. Kurssi sopii aloittelijoille ja
enintään pari vuotta tanssineille.

Itämaista tanssia vähintään kaksi vuotta harrastaneille suunnatussa ryhmässä kerrataan aiemmin
opittuja ja harjoitellaan uusia koreografioita sekä ylläpidetään vartalon hyvinvointia pehmein liikkein rytmisen musiikin tahdissa.

kuvataide - luova ilmaisu

NUORTEN KUVATAIDEKURSSIT

1060303 MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI
Nuorisotalo Jukola, Jukolantie 3
Torstai 18.30-19.30
12.9.2013-28.11.2013, 15 oppituntia
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 20,00 €
Kärsitkö selkäongelmista tai niska- ja hartiaseudun
kivuista? Matalan kynnyksen kuntotanssikurssilla voit
edistää hyvinvointiasi ja kohottaa kuntoasi iloisessa
ryhmässä matalalla sykkeellä ja hyppimättä. Kuntotanssitunnit sisältävät helppoja tanssiaskeleita ja koreografioita, jotka tukevat keskivartalolihasten hallintaa. Kurssille osallistuminen ei edellytä aiempaa
tanssikokemusta. Kuntotanssi sopii hyvin myös vasta synnyttäneille äideille.
1060304 AFROTANSSIN PERUSTEET
Nuorisotalo Jukola, Jukolantie 3
Tiistai 17.30-19.00
17.9.2013-10.12.2013, 24 oppituntia
Gildas Houessou
Kurssimaksu 24,00 €

uutuus
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

kädentaidot

Afrotanssin perusteet ilman stressiä ja vaikeita askelkuvioita. Kurssilla tutustutaan afrikkalaiseen rytmiikkaan ja liikkeisiin, tanssitaan ja rentoudutaan. Tanssi perustuu länsiafrikkalaiseen traditioon, opetuskielinä suomi ja englanti. Sopii kaikille, liikkeitä voi soveltaa omiin valmiuksiin sopivaksi.

KÄDENTAIDOT
1071005 KÄSITYÖT JA TEKNIIKAT TUTUKSI
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Torstai 9.00-11.30
12.9.2013-5.12.2013, 30 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 24,00 €, eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus.

Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Keskiviikko 12.15-14.30
11.9.2013-4.12.2013, 36 oppituntia
uutuus
8.1.2014-16.4.2014, 42 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 44,00 €
Tule tutustumaan käsinkirjonnan monipuoliseen
maailmaan ja löytämään itsellesi parhaiten soveltuva menetelmä. Kurssin aikana perehdytään perinteisiin kirjontatekniikoihin, kuten pisto-, leike ja revinnäiskirjontaan, sekä sovelletaan niitä tämän päivän
käsitöihin. Voit kirjoa kodintekstiilejä ja seinätauluja, kuten oman sukupuun, tai jatkaa keskeneräistä
kirjontatyötäsi. Kirjontatarvikkeita voi tilata opettajan kautta.

Sinä käsityön harrastaja, tule mukaan leppoisaan
joukkoomme virkistämään mieltäsi ja harjaannuttamaan kädentaitojasi. Kurssilla tutustutaan vanhoihin
käsitöihin ja muistellaan niiden tekemistä ja käyttöä.
Muistelun tavoitteena on saada tietoa käsitöistä ja
tallentaa paikallista käsityöhistoriaa. Aiheeseen liittyen harjoitellaan erilaisia käsityötekniikoita, kuten
lankakirjontaa, virkkauksia, neulontaa ja solmeiluja.

1070201 VAATEOMPELUN ALKEET

1070301 TILKKUTYÖT

Tämän hurmaavampaa ja luovempaa ompelukurssia
ei voi olla! Hyödynnämme tunneilla kauppojen ihania
vaatetuskankaita sekä kierrätämme kotiemme kätköistä hyväkuntoisia käytöstä poistettuja vaatteita ja
tekstiilejä, joista valmistamme yksilöllisiä sisävaatteita. Voit yhdistää ompelutyöhösi myös kirjontaa ja
applikointia. Tuntien aikana tulet oppimaan mittojen
ottamiset, kaavojen käytön ja muokkaamisen, sekä
ompelutekniikoiden salat. Kurssi sopii vasta-alkajille. Ota mukaan ensimmäiselle kerralle lyijykynä, mittanauha ja paperisakset. Kurssipäivät: 18.9., 21.9.,
2.10., 5.10., 9.10. ja 12.10.

Kiiruun koulu, tekstiilityöluokka, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00-20.15
12.9.2013-28.11.2013, 33 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 39 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 44,00 €
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1070401 KAUNISTA KIRJOEN

Kurssi sopii aloittelijoille ja aikaisemmin tilkkuilua
harrastaneille. Aloittelijat opettelevat perustekniikoita sekä ohjeiden lukua. Pidemmälle ehtineet voivat
tehdä vaativampia töitä. Ensimmäisellä kerralla ota
mukaan puuvillatilkkuja, ompeluvälineet sekä vanua.

Kiiruun koulu, tekstiilityöluokka, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.15-20.15 ja
lauantai 9.30-14.15
uutuus
18.9.2013-12.10.2013, 30 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 24,00 €

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Lauantai ja sunnuntai 11.00-15.15
14.9.2013-24.11.2013, 30 oppituntia
Nypläyksenopettaja Pirkko Särkimäki
Kurssimaksu 24,00 €

uutuus

Tällä kurssilla opiskellaan erilaisten jatkuvalankaisten- ja palapitsien tekniikoita. Syventävän opetuksen
avulla voit valmistaa esim. kukkakimpun, koriste-esineen, taulun, verhot, liinan, kansallispuvun pitsin tai
somisteen kuten kukka- tai helmisomisteisen korun
rintaan. Helminypläyksessä kuviot muodostuvat helmistä verkkopohjaa nyplättäessä. Kurssi sopii nypläyksen perustaidot osaaville ja se kokoontuu kolmena viikonloppuna: 14.-15.9., 19.-20.10. ja 23.-24.11.

1070702 KAUNISTA KANGASPUILLA
Jukolan kudontatila, Jukolantie 3
Keskiviikko 17.30-20.30
11.9.2013-4.12.2013, 41 oppituntia
8.1.2014-16.4.2014, 42 oppituntia
KM, luokanopettaja, artenomi (AMK) Petra Korpela
Kurssimaksu 84,00 €

kädentaidot

1070601 NYPLÄTEN LIINAT, KORUT JA
KORISTE-ESINEET

Kurssi on tarkoitettu sinulle, jo jonkin aikaa kankaankudontaa harrastaneelle. Kurssilla opiskellaan teoriassa ja käytännössä perussidoksia ja helppoja yhdistettyjä sidoksia. Opiskelemme lisäksi miten valmiin kudontaohjeen voi muokata itselle sopivaksi.
Kertaamme loimen rakentamisen vaiheet. Kurssilaisena pääset osallistumaan jokaiseen loimen rakennusvaiheeseen. Kurssilla toteutettavat työt suunnittelemme yhdessä ja työt toteutetaan yhteisloimissa.
Kokoontuu 23.10. alkaen klo 17.30-19.45

ILOA NYPLÄYKSESTÄ -IKKUNANÄYTTELY
Jukolan taideopetustilan ikkunassa 20.8-14.9.2013.
1070701 KANKAANKUDONTA, ALKEISKURSSI
Jukolan kudontatila, Jukolantie 3
Torstai 15.15-18.15
12.9.2013-28.11.2013, 44 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 39 oppituntia
Jaana Janhunen, artenomi
Kurssimaksu 84,00 €

uutuus

Kurssilla opiskellaan kankaan suunnittelua, loimen
rakentamista ja kutomista ihan alusta lähtien. Tutustutaan eri materiaaleihin ja kudotaan perussidoksilla
helppoja tuotteita sisustukseen ja vaatetukseen kuten esim. poppana, matto, huopa, huivi tai liina. Työt
kudotaan yhteisloimiin. Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille ja jonkin verran aiemmin kudontaa harrastaneille. Etusijalla uudet opiskelijat. Kevätlukukaudella kurssi kokoontuu klo 15.15-17.30.

1070703 TERTTILÄN KUDONTA
Terttilä, Toukola, Terttiläntie 736
Keskiviikko 18.00-20.15
11.9.2013-27.11.2013, 24 oppituntia
8.1.2014-16.4.2014, 21 oppituntia
Kotiteollisuusohjaaja Anne-Mari Mäki
Kurssimaksu 32,00 €

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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kädentaidot

Kurssilaiset suunnittelevat ja rakentavat yhteisloimia,
joihin kudotaan omien tarpeiden mukaan yksilöllisiä käyttö- ja koristetekstiilejä. Voidaan laittaa myös
omia loimia huomioiden kaluston käyttökapasiteetti.
Tavoitteena on, että kurssilaiset hallitsevat kankaankudonnan teorian perusteet ja osaavat rakentaa kankaan itsenäisesti. Kurssi kokoontuu ennen syyslomaa
joka viikko ja syysloman jälkeen parillisina viikkoina.
1070901 RAUTA TAIPUU, METALLITYÖKURSSI
Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Tiistai 17.30-20.00
10.9.2013-3.12.2013, 36 oppituntia
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu 55,00 €
Työtehtävät ja menetelmät muodostuvat yksilöllisesti valitun työn mukaan. Työskentelyn ohessa opiskelija saa tietoutta oikeista työmenetelmistä ja tekniikoista sekä tuntee onnistumisen iloa käsillä tekemisestä. Vasta-alkajat tutustuvat perustekniikoihin
ja turvallisiin työskentelymenetelmiin, joita itse valitussa työssä tullaan tarvitsemaan. Perustekniikat
käsittää erilaisia metalliosien liitostapoja, koneellista työstämistä, hitsaustekniikoita sekä esineiden pintakäsittelyä. Kokeneemmat harrastajat pyrkivät suorittamaan vaativampia työvaiheita ja näin kehittyvät
pidemmälle harrastuksessa. Tarveaineet opiskelijat
hankkivat itse.
1070903 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI- JA
PUUTYÖKURSSI

30

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Torstai 17.30-20.00
12.9.2013-28.11.2013, 33 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 39 oppituntia
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu 76,00 €

Huonekalujen entisöinnissä sisällöt muodostuvat
valitun työn mukaisesti. Entisöinnissä tulee usein
eteen vanhan pintakäsittelyn poisto tai puhdistaminen, tuotteen purkaminen ja kokoaminen, rikkoontuneiden osien korjaus tai valmistus, pintakäsittelytyöt
sekä mahdollinen verhoilun kunnostaminen. Työvaiheet tullaan suorittamaan mahdollisimman oikeaoppisesti ja ennen kaikkea työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityishuomio kiinnitetään puuntyöstökoneen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Puutyön opiskelussa opiskellaan erilaisia liitostekniikoita ja kokoamismenetelmiä. Opitaan erilaisia koneellisia työstötekniikoita ja valitsemaan sopivin materiaali kohteeseen, valmistamaan liimalevyä. Työskentely päättyy usein jonkin pintakäsittelyn suorittamiseen. Tarveaineet opiskelijat hankkivat itse.

1070904 HOPEAKORUT, ALKEISKURSSI
Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 18.30-20.45
11.9.2013-30.10.2013, 21 oppituntia
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 36,00 €
Tehdään erilaisia koruja hopea-, messinki- ja pronssilangasta. Opetellaan perustyömenetelmät kuten
sahaaminen ja juottaminen. Aloittelijat tutustuvat
tekniikkaan punomalla muinaisketjun, kuningasketjun ja Oilin. Kokeneemmat voivat tehdä myös hieman vaativampia koruja.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

1071004 HELMEILYÄ

Tehdään erilaisia koruja hopeasta, messingistä ja
pronssista perinteisin kultaseppämenetelmin.

Kurssilla opetellaan helmikorujen valmistusta käyttäen helmiäis-, lasi- tai akryylihelmiä, jotka pujotetaan siimaan tai kumilankaan. Valmiisiin helmikoruihin ja tarvikkeisiin voi tulla tutustumaan opiston toimistoon torstaina 19.9. klo 17-20.

1071001 UUSIOKORUJA ERI TEKNIIKOILLA
Kiiruun koulu, lk 46, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15-17.30
24.10.2013-28.11.2013, 18 oppituntia
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu 20,00 €, eläkeläisille ja
uutuus
maahanmuuttajille 50% alennus
Kurssilla valmistetaan uusiokoruja vanhoista vetoketjuista, villasukista, nahasta, muovipusseista ja viinipulloista. Tarvitset mukaan lankaa, neulan, sakset, liimaa, huovutusneulan ja leivinpaperia vanhojen tuunattavien tuotteiden lisäksi.
1071003 KÄYTTÖTAVAROITA JA
KORISTEITA KIERRÄTTÄEN
Kiiruun koulu, tekstiilityöluokka, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00-20.15
10.9.2013-26.11.2013, 33 oppituntia
14.1.2014-8.4.2014, 36 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 40,00 €, eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus

Kiiruun koulu, kuvataideluokka 45, Kiiruuntie 4
Lauantai 5.10.2013 klo 9.00-13.00,
5 oppituntia
Tiina Jankama
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €

kädentaidot

1070905 HOPEAKORUT, JATKOKURSSI
Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 15.15-18.15
11.9.2013-30.10.2013, 28 oppituntia
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 36,00 €

1079901 NUKKEKODIN PIENESINEET
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Joka toinen lauantai 9.00-13.45
21.9.2013-30.11.2013, 30 oppituntia
Puuseppä, insinööri Maria Malmström
Kurssimaksu 24,00 €
Lauantaisin kokoontuvalla kurssilla valmistetaan nukkekodin pienesineitä erilaisista materiaaleista eri tekniikoita käyttäen. Aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Kurssin aiheet ja päivämäärät: 21.9. kukat, 28.9.
nuken valmistus, 26.10. huonekaluja ilman sähkötyökaluja, 9.11. asusteita eli kenkiä, hattuja ja laukkuja, 30.11. koristemaalaus.

Valmistetaan erilaisista kierrätysmateriaaleista käyttö- ja koristetuotteita. Samalla opitaan vanhoja ja
uusia käsityötekniikoita. Ensimmäiselle kerralle mukaan muistiinpanovälineet.
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

tietotekniikka

TIETOTEKNIIKKA
Eläkeläisille ja maahanmuuttajille myönnetään 50% alennus kaikkien tietotekniikkakurssien maksuista.
1080101 TIETOKONE KOTIKÄYTÖSSÄ,
ALKEISKURSSI
Kiiruun koulu, Lukion ATK-luokka 31, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
9.9.2013-25.9.2013, 18 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €
Tietokoneen käyttöä aloitteleville tai vähän tietokonetta käyttäneille aikuisille suunnatulla kurssilla harjoitellaan ja opiskellaan tietokoneen käytön perusteita kotikäyttäjän tarpeisiin. Ohjelmassa on laitteistotietoutta, tietoturva-asiaa sekä internetin ja sähköpostin peruskäytön opiskelua. Tärkeässä osassa
kurssilla ovat käytännönläheiset harjoitukset. Opetus tapahtuu koulun koneilla.
1080102 OMA LÄPPÄRI HALTUUN
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
25.11.2013-4.12.2013, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €

uutuus

Kannettavan tietokoneen käyttöä aloitteleville vähän
tietokonetta käyttäneille suunnatulla kurssilla harjoitellaan ja opiskellaan tietokoneen käytön perusteita omalla kannettavalla tietokoneella. Ohjelmassa on laitteistotietoutta, tietoturva-asiaa sekä internetin ja sähköpostin peruskäytön opiskelua. Omassa
kannettavassa tulee olla Windows 8 -käyttöjärjestelmä. Opetustilassa on langaton verkko.
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1080201 LÄPPÄRI TUTUKSI, ALKEISKURSSI
IKÄIHMISILLE
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 9.00-11.30
9.9.2013-2.10.2013, 24 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 36,00 €

uutuus

Tietokoneen käyttöä aloitteleville tai vähän käyttäneille ikäihmisille suunnatulla kurssilla harjoitellaan
ja opiskellaan tietokoneen käytön perusteita rauhalliseen tahtiin omalla kannettavalla tietokoneella. Ohjelmassa on laitteistotietoutta, tietoturva-asiaa sekä internetin ja sähköpostin peruskäytön opiskelua.
Tärkeässä osassa kurssilla ovat käytännönläheiset
hiiren käytön ja tietokoneella kirjoittamisen harjoitukset. Omassa kannettavassa tulee olla Windows 8
käyttöjärjestelmä. Opetustilassa on langaton verkko.
1080202 SENIORIN NETTIPAJA
WINDOWS 7 KÄYTTÄJILLE
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 9.00-11.30
21.10.2013-30.10.2013, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €

uutuus

Ota oma läppäri kainaloon ja lähde seikkailemaan internetin ihmeelliseen maailmaan yhdessä opettajan
ja muiden ikäihmisten kanssa. Internetissä on mieletön määrä tietoa ja lukemattomia erilaisia mielenkiintoisia palveluita asioiden hoitoon ja vapaa-ajan
viettoon. Nettipajassa tutustutaan mm. verkon tietoturvaan, tiedonhakuun, pankkipalveluihin, nettikauppoihin ja -kirpputoreihin sekä pilvipalveluihin ja erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin kuten pelaamiseen tai Youtubeen. Edellyttää tietokoneen peruskäytön osaamista. Oman läppärin käyttöjärjestelmänä Windows 7. Opetustilassa on langaton verkko.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 9.00-11.30
4.11.2013-13.11.2013, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €

uutuus

Tällä kurssilla oman läppärin käyttöjärjestelmänä
Windows 8. Muuten sisältö on sama kuin Windows
7 käyttäjille suunnatulla kurssilla.
1080401 MS OFFICE 2010 HALTUUN
Kiiruun koulu, Lukion ATK-luokka 31, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
30.9.2013-9.10.2013, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €
Kurssilla opiskellaan Wordin, Excelin ja Powerpointin perusteita ja uusia aiemmista versioista poikkeavia ominaisuuksia. Kurssi sopii erityisesti Office-ohjelmien aiempia versioita käyttäneille. Edellyttää tietokoneen peruskäytön osaamista. Opetus tapahtuu
koulun koneilla.
1080501 DIGIKUVAPAJA ALOITTELIJOILLE
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
21.10.2013-30.10.2013, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 28,00 €

mään kuvia tietokoneellesi ja arkistoimaan niitä. Lisäksi saat tärkeää tietoa digitaalisen kuvan tiedostomuotojen ja -kokojen vaikutuksesta kuvan laatuun
ja käyttöön. Kurssi edellyttää tietokoneen peruskäytön osaamista. Kurssilla käytetään omaa kameraa
ja kannettavaa tietokonetta. Opetustilassa on langaton verkko.

tietotekniikka

1080203 SENIORIN NETTIPAJA
WINDOWS 8 KÄYTTÄJILLE

1080502 KUVANKÄSITTELYPAJA
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
4.11.2013-11.11.2013, 9 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 20,00 €

uutuus

Digikameralla otettuja kuvia voidaan helposti rajata ja korjata kuvankäsittelyohjelmalla. Kurssilla käytetään opiskelijan omaa kannettavaa tietokonetta.
Opetus sisältää kuvankäsittelyn perusteita ja kuvankäsittelyä ilmaisella PaintNet-ohjelmalla. Ohjelma asennetaan opiskelijan omalle koneelle opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin käytyäsi osaat säätää ja muokata (muuttaa kuvakokoa, rajata kuvia,
poistaa punaisia silmiä) sekä tallentaa ja arkistoida
kuvia käyttötarkoitukseen sopivaan muotoon. Edellyttää tietokoneen käytön ja digikuvan perusteiden
osaamista. Opetustilassa on langaton verkko.

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

uutuus

Digikamera on lähes jokaisen arkipäiväistä elektroniikkaa. Kuvaaminen on periaatteessa helppoa, mutta kuvat eivät aina vastaa odotuksia. Kurssilla opiskellaan digitaalisella pokkarikameralla kuvaamista
sekä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteita.
Opit käyttämään kameraasi tehokkaammin, siirtä-

Puhelinilmoittautumiset
Riitta 		
Tiina		
Anne		
Pirkko		

044 779 1270
044 779 1271
044 779 1273
(02) 484 2751 (Kosken kurssit)

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

33

tietotekniikka
liikunta ja terveyden edistäminen

1080503 KUVAT JA TIEDOSTOT NETTIIN
-TYÖPAJA
Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.00
13.11.2013-20.11.2013, 9 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu 20,00 €

1099907 MUISTA PÄÄASIA

uutuus

Kaikista tiedostoista ja digikuvista pitäisi aina olla
varmuuskopio oman tietokoneen ulkopuolella.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin internetin maksullisiin
ja maksuttomiin kuva- ja pilvipalveluihin, joihin kuvia ja muita tiedostoja voi tallentaa. Kurssilaiset ottavat opettajan ohjaamana käyttöön yhden palvelun,
jonka käyttöä harjoitellaan omilla kuvilla tai tiedostoilla. Lisäksi tietoturva-asiaa. Edellyttää tietokoneen
peruskäytön osaamista. Kurssilla käytetään opiskelijan omaa kannettavaa tietokonetta. Opetustilassa
on langaton verkko.
1080504 BLENDER-KURSSI
Kiiruun koulu, lk 51, Kiiruuntie 4
Lauantai14.9.2013 ja sunnuntai 15.9.2013 klo
10.00-15.00, 12 oppituntia
Nuoriso-ohjaaja Reima Luoma
Kurssimaksu 28,00 €
Oletko pohtinut miten elokuvissa tehdään 3D-mallinnukset? Nyt on mahdollisuus tutustua ilmaiseen 3Dmallinnus ja animaatio -ohjelma Blenderiin. Kurssilla
käsitellään perusteita ja mallinnetaan erilaisia kohteita tietokoneella. Tietokoneen peruskäytön hallinta
on suotavaa. Lisätietoja ohjelmasta www.blender.org
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LIIKUNTA JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN

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

Kiiruun koulu, lk 44, Kiiruuntie 4
Torstai 13.00-15.00
12.9.2013-14.11.2013, 18 oppituntia
Projektityöntekijä, sairaanhoitaja (AMK)
Anne Viirret-Rautio

uutuus

Muistiin, aivojen terveyteen ja muistisairauksien ehkäisyyn voi vaikuttaa! Kurssi on käytännönläheinen
kokonaisuus aivojen terveyden ja ikääntyvän ihmisen kognitiivisen toimintakyvyn edistämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on hyvä ikääntyminen ja toimintakyky sekä aivoterveyden ylläpitäminen.
Salon Muistiyhdistyksen kanssa yhteistyönä järjestettävä kurssi kokoontuu 9 peräkkäisenä torstai-iltapäivänä. Viimeisellä kerralla sovitaan yhdessä Muistitreffit 3-6 kk:n päähän. Tapaamiset sisältävät aina
tietopuolisen alustuksen ja toiminnallisen osuuden.
Muista Pääasia -kurssin sisältö on tuotettu Miina Sillanpää -säätiössä yhteistyössä Muistiliiton, Järvenpään Opiston ja Aivokunto Oy:n kanssa.
Maksuton kurssi on suunnattu 55 vuotta täyttäneille
ja sille otetaan enintään 15 opiskelijaa.
Kurssikertojen sisältö:
12.9. Muistin toiminta
19.9. Muistikeinot muistamisen apuna
26.9. Aivoterveyden riskit ja aivojen hyvinvoinnin
kulmakivet
3.10. Liikunnasta aivoterveyttä
10.10. Uni elvyttää
24.10. Ravinnosta aivoterveyttä
31.10. Unohtaminen ja muistihäiriöt
7.11. Aivojen aktivoiminen ja mielekäs tekeminen
14.11. Minun aivoterveyteni

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, lk 28, Kiiruuntie 4
Torstai 17.00-19.15
26.9.2013-21.11.2013, 24 oppituntia
Kuntohoitaja Eira Koistinen
Kurssimaksu 36,00 € , eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus
Koetko, että muutaman kilon painonpudotus ei olisi
pahitteeksi? Kaikille ylipainoisille naisille ja miehille
suunnatun kurssin tavoitteena on terveellisten elämäntapojen omaksuminen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen. Ohjelmassa on tietoa terveellisen ravinnon ja liikunnan merkityksestä painonhallinnassa sekä niiden vaikutuksista sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen. Kurssiin sisältyy ohjattua liikuntaa, jonka tavoitteena on kullekin sopivan ja mieluisan liikuntalajin löytyminen ja liikkuvan elämäntavan omaksuminen. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja Sydänliiton tuottaman oppimateriaalin. Mahdolliset uimahalli-, kuntosali-, ja keilahallimaksut tms. eivät sisälly kurssimaksuun. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla.
1090101 SHINDO®-PERUSKURSSI
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Keskiviikko 17.30-19.00
uutuus
18.9.2013-4.12.2013, 24 oppituntia
Shindo-ohjaaja Merja Rintamaa-Lehtonen
Kurssimaksu 24,00 €
Shindo on japanilainen kehontyöskentelymenetelmä,
johon kuluu rentoutusharjoituksia, venytyksiä ja hoitoja. Yksin, parin kanssa tai ryhmässä tehtävät harjoitukset ovat käytännönläheisiä ja helposti opittavia. Shindo-harjoituksilla on positiivisia vaikutuksia
kehon ja mielen hyvinvointiin. Ota mukaan alusta
ja joustavat vaatteet sekä huopa. Kurssi kokoontuu
myös syyslomaviikolla.

1090301 ÄIJÄJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Maanantai 18.00-20.00
9.9.2013-14.10.2013, 15 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 20,00 €
Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille äijille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
1090302 TIISTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Tiistai 18.00-20.00
10.9.2013-15.10.2013, 15 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 20,00 €

liikunta ja terveyden edistäminen

1090201 VIISAAT VALINNAT
- PAINONHALLINTAKURSSI

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille sopivia
joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
1090303 TORSTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 18.00-20.00
12.9.2013-17.10.2013, 15 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 20,00 €
Sisältö sama kuin tiistaijoogassa.
1090304 LEMPEÄ AAMUJOOGA
Nuorisotalo Jukola, Jukolantie 3
Perjantai 9.30-11.00
13.9.2013-18.10.2013, 12 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 20,00 €

uutuus

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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liikunta ja terveyden edistäminen
ruoanvalmistus

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Tule aloittamaan
päiväsi joogaharjoituksilla. Tavanomaista kevyempi
joogaharjoitus sopii myös ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.

Ruoanvalmistuskurssien kurssimaksu sisältää
opetuksen. Opettaja hankkii kurssilla käytettävät raaka-aineet ja perii niistä maksun.

HYVINVOINTIA KUNTOSALILTA 65+

1100402 KASTIKKEITA MONEEN MAKUUN

Someron terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
12.9.2013-28.11.2013, 11 oppituntia
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu 20,00 € , eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus
1099901 RYHMÄ A
Torstai 16.15-17.00
10999012 RYHMÄ B
Torstai 17.15-18.00
Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemisella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen päivittäiselle toimintakyvylle. Terveyskeskuksen kuntosalilla järjestettävä ohjattu ryhmä on tarkoitettu 65 vuotta täyttäneille miehille ja naisille.
Harjoitukset on suunniteltu erityisesti ikääntyneille.
1099906 LUONTAIS- JA KOTIKOSMETIIKKAA
ITSE VALMISTAEN
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Lauantai 26.10.2013 klo 10.00-16.30,
8 oppituntia
Jaana van Schevikhoven
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €
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Tiedätkö, että kosmetiikkatuotteita voi valmistaa helposti itse kotona? Kurssilla valmistetaan yhdessä erilaisia kasvojen ja vartalon hoitoaineita, hyvistä raaka-aineista, mahdollisimman luonnonmukaisesti. Lisäksi yrttitietoutta. Kurssimaksu sisältää opetuksen.
Tarvikemaksu, 20 e, maksetaan opettajalle.

RUOANVALMISTUS

Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Tiistai 17.30-20.30
1.10.2013-8.10.2013, 8 oppituntia
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €
On suolaisia ja makeita, kylmiä ja kuumia, pääruokiin
ja jälkiruokiin - siis kastikkeita moneen eri tarkoitukseen! Kurssin lopputuloksena pyritään makuelämyksiä tuottavaan kastikkeen valmistukseen ja opitaan
eri raaka-aineiden ja makujen yhteensovittamista.
1100401 HÖYRYÄVÄT KEITOT
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Tiistai 5.11.2013 ja keskiviikko 6.11.2013
klo 17.30-20.30, 8 oppituntia
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €
Keitot valmistuvat nopeasti ja ”kuin itsekseen”, ovat
edullisia ja terveellisiä ja niistä riittää syötävää monelle päivälle. Kurssilla palautellaan mieleen vanhoja hyviä keittoreseptejä sekä annetaan vinkkejä uudemmista tuulista.

Puhelinilmoittautumiset
Riitta 		
Tiina		
Anne		
Pirkko		

044 779 1270
044 779 1271
044 779 1273
(02) 484 2751 (Kosken kurssit)

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4
Tiistai ja keskiviikko 17.00-20.00
12.11.2013-13.11.2013, 8 oppituntia
Restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu 16,00 €
Haluatko oppia valmistamaan ruoat itse omalle vauvallesi? Vauvanruokakurssilla opetellaan valmistamaan monipuolisesti erilaisia ruokia alle yksivuotiaalle edullisesti ja helposti niin teoriassa kuin käytännössä ravitsemussuositusten mukaisesti. Sosetalkoisiin on hyvä ottaa mukaan ainakin esiliina ja pieniä rasioita kotiinviemisiä varten. Kurssi on suunnattu lähinnä esikoistaan odottaville ja alle 1-vuotiaan
vanhemmille, mutta myös muut vauvanruokien valmistuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita. Materiaalimaksu (6,50 euroa) kerätään erikseen.
1100405 HELPPOJA JA KEVEITÄ
LEIVONNAISIA KAHVIPÖYTÄÄN
Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4
Torstai ja perjantai 17.30-20.30
14.11.2013-15.11.2013, 8 oppituntia
Restonomi (AMK) Anna Paija
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €

Miten valmistaa itse lisäaineettomia leivonnaisia hieman kevyemmin? Kurssilla opetellaan valmistamaan
monipuolisia kahvipöydän herkkuja perusraaka-aineista helposti ja osittain keventäen. Kurssilta saa
hyviä, toimivia ja helppoja reseptejä omien kahvipöytä tarjoiluiden monipuolistamiseen.

ruoanvalmistus

1100404 HELPPOA JA RAVITSEVAA RUOKAA
VAUVALLE

1100406 PERINTEISET JOULULAATIKOT
-TYÖPAJA
Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4
Lauantai 09.00-13.00
23.11.2013-23.11.2013, 5 oppituntia
Pitokokki Eeva Syrjälä
uutuus
Kurssimaksu 16,00 €
Joulun tuoksuisella kurssilla valmistetaan yhteistyönä perinteisiä lanttu-, porkkana-, maksa- ja perunalaatikoita. Maksalaatikot paistetaan valmiiksi ja syödään kurssipaikalla. Muut laatikot kurssilaiset saavat
kotiin vietäväksi ja pakastettavaksi odottamaan joulua. Opettaja hankkii raaka-aineet ja foliovuoat, joista peritään maksu kurssipaikalla.
1100403 KOULULAISTEN LOMAKÖKSÄ
Syyslomaviikolla järjestettävällä kurssilla 3-6 luokkalaiset pojat ja tytöt kokkaavat maistuvia ruokia ja leivonnaisia. Tarkemmat tiedot sivulla 14.

37
Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

luennot

KOSKI
LUENNOT
PAIMIONJOKI TUTUKSI
Paimionjoki on valuma-alueeltaan ja virtaamaltaan
suurin Saaristomereen laskeva joki. Somerolta Painionjärvestä alkava ja Paimiossa Paimionlahteen laskeva joki on 110 km pitkä. Paimionjoen vesistö ja sitä myötäilevät vanhat tiet, kuten Hämeen Härkätie,
muodostavat hienon maisemallisen ja matkailullisen
kokonaisuuden.
Paimionjoki-yhdistys järjestää yhteistyössä jokivarren kansalaisopistojen kanssa viisi luentoa sisältävän Paimionjokeen liittyvän luentosarjan.
Luentoja järjestetään Somero-opiston lisäksi LiedonTarvasjoen ja Auranlaakson kansalaisopistoissa sekä
Paimion opistossa. Somero-opiston luennot pidetään
Somerolla Kiiruun koulussa ja Koskella Osuuspankin
luentosalissa. Lisätietoa muissa opistoissa järjestettävistä luennoista Paimionjoki-yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.paimionjoki.fi.
Luentosarja on osa Leader-rahoitteista Paimionjoki
tutuksi - kehittämishanketta.
Luennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
NIIN VANHA MYLLY KERTOA VOI MONTA
TARINAA
Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
Keskiviikko 25.9.2013 klo 18.30-20.00
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Ajan saatossa maailma muuttuu ja niin Paimionjoen
kuin Tarvasjoenkin lukuisista myllyistä ja sahoista on
jäljellä enää muistot ja lukuisat tarinat.

Tarvasjokelainen kotiseutuharrastaja Juha Vuorela
johdattelee jokien partailla toimineiden myllyjen ja
sahojen historiaan aina Someron perukoilta Paimionlahdelle saakka.
Tuo oma muisto tai tarina tilaisuuteen ja jaa se kuulijoiden kesken. Tarinat tallennetaan ääninauhalle
mahdollista myöhempää käyttöä varten.
Sama luento järjestetään Somerolla 11.9.2013 klo
18.30-20.00. Tarkemmat tiedot sivulla 16.
PIENISTÄ PUROISTA ISOON JOKEEN
Somero, Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 9.10.2013 klo 18.30-20.00
Tarkemmat tiedot sivulla 17.
ON SITÄ ENNENKIN ELETTY!
-ELI RUISKUHILAISTA PAKETTIPELTOON
Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
Keskiviikko 6.11.2013 klo 18.30-20.00
Paimionjokilaakso on vanhaa viljelysaluetta ja suomalaisen kulttuurin syntyseutua. Jokilaakso kehittyi
maatalouden kehityksen myötä aina uusimpiin aikoihin asti. Vasta sotien jälkeen muut elinkeinot syrjäyttivät maatalouden alueen talouselämässä.
FM Kirsi Laine Suomen maatalousmuseo Sarasta luennoi maatalouden vaiheista Paimionjokilaaksossa ja
kuvaa sitä suurta muutosta joka viljelyssä tapahtui.
Muutos ja sen vaiheet näkyvät edelleen alueen maisemassa, jos vain osaa katsella. Luennolla käytetään
olemassa olevaa historiallista tietoa ja vanhaa karttamateriaalia perustana, jonka kautta jokainen löytää uutta kotiseutunsa historiasta.

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
Keskiviikko 20.11.2013 klo 18.30-20.00
Lounais-Suomen kalatalouskeskuksen kalatalousneuvoja Olli Ylönen luennoi Paimionjoen kalataloudellisista mahdollisuuksista kalastuksen, kalakantojen ja kalaveden hoidon näkökulmasta.
VANHAT RAKENNUKSET MAISEMAN
KRUUNAA
Somero, Kiiruun koulu, auditorio, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 27.11.2013 klo 18.30-20.00

2040401 PIANONSOITTO
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Yksilöopetusajat maanantaisin klo 14.00-17.15
9.9.2013-2.12.2013
13.1.2014-14.4.2014
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 112,00 €
Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaikentasoisille ja -ikäisille soittajille. Soittoaika 15 minuuttia viikossa yksilöopetuksena.
2040402 HARMONIKANSOITTO

Tarkemmat tiedot sivulla 17.

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Yksilöopetusajat perjantaisin klo 17.00-19.30
13.9.2013-29.11.2013
10.1.2014-11.4.2014
Harmonikansoiton opettaja Sari Jokela
Kurssimaksu 112,00 €

LUONTO JA YMPÄRISTÖ
2029901 SIENIKURSSI
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Maanantai 16.9.2013 klo 17.30-19.45,
torstai 19.9.2013 klo 17.30-19.45 ja
lauantai 21.9.2013 klo 11.00-16.00
16.9.2013-23.9.2013, 15 oppituntia
Keruutuoteneuvoja Ilona Kivelä
Kurssimaksu 20,00 €

MUSIIKKI

luennot - luonto ja ympäristö
Musiikki

PAIMIONJOEN KALATALOUDELLISET
MAHDOLLISUUDET

uutuus

Kurssilla tutustutaan sieniin, niiden kasvupaikkoihin
ja jokamiehenoikeuksiin, opitaan tunnistamaan, keräämään ja käsittelemään sieniä sekä valmistamaan
sieniruokia. Kurssilla voi halutessaan suorittaa kauppasienipoimijakoulutuksen (kantarelli, suppilovahvero, haaparousku) ja saada poimijakortin. Kurssimaksu sisältää opetuksen, poimijakortista peritään 9 euron lisämaksu.

Harmonikansoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaikentasoisille ja -ikäisille soittajille. Opiskeluaika 15 minuuttia yksilöopetuksena. Pidemmälle opiskeluissaan edenneillä on, ilmoittautuneiden opiskelijoiden määrästä riippuen, mahdollisuus 30 min. opiskeluaikaan, jolloin kurssimaksu on 212 e/lukuvuosi.
2040501 YKSINLAULU
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Yksilöopetusajat tiistaisin klo 16.30-18.30 ja
keskiviikkoisin klo 17.00-19.30
17.9.2013-27.11.2013
14.1.2014-26.3.2014
MuM, laulunopettaja Tiina Tamminen
Kurssimaksu 172,00 €

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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musiikki - kuvataide

Aikuisille suunnatulla kurssilla tutustutaan omaan
ääneen erilaisten ääni- ja hengitysharjoitusten avulla sekä lauletaan lauluja opiskelijan omien tarpeiden ja toiveiden mukaan. Henkilökohtainen opetusaika 30 minuuttia viikossa. Opetusaikoja on tarjolla tiistai- ja keskiviikkoiltoina. Kurssille otetaan enintään 9 opiskelijaa. Etusijalla ovat uudet opiskelijat.
Tarvittaessa arvonta, mikäli opiskelijoita ilmoittautuu
enenmmän kuin on opiskelupaikkoja.
2040502 SEKAMETELIKUORO
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Tiistai 19.00-20.30
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-15.4.2014, 28 oppituntia
MuM, laulunopettaja Tiina Tamminen
Kurssimaksu 36,00 €
Lähde mukaan laulamaan sekalaiseen porukkaan! Et
tarvitse aikaisempaa laulukokemusta, mutta kylläkin reilusti iloista mieltä ja huumorintajua. Laulamme kappaleita laidasta laitaan osallistujien mieltymysten mukaan.
2040503 KOSKEN MIESLAULAJAT
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Perjantai 18.00-19.30
13.9.2013-13.12.2013, 24 oppituntia
10.1.2014-25.4.2014, 28 oppituntia
FM Aija Haapalainen
Kurssimaksu 36,00 €
Kuorossa kehitetään laulutaitoa ja esiintymisvalmiutta sekä valmistetaan ohjelmistoa esiintymisiä silmällä
pitäen. Kuoroon toivotaan uusia hyvän sävelkorvan
omaavia laulajia, lähde rohkeasti mukaan. Kuoro ei
kokoonnu pyhäinpäivän aattona, itsenäisyyspäivänä
eikä pitkäperjantaina.
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KUVATAIDE
2050201 LASTEN KUVIS
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Torstai 15.15-16.45
12.9.2013-5.12.2013, 20 oppituntia
uutuus
9.1.2014-10.4.2013, 26 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 32,00 €
Kosken lasten kuvisryhmä on suunnattu alakoulun
1-2 -luokkalaisille lapsille. Tunneilla kehitetään lapsen omaa kuvallista ilmaisua monipuolisten piirustus-, maalaus-, keramiikka-, ja rakenteluharjoitusten avulla. Oppilaat tuovat mukanaan tarvittavat välineet opettajan ohjeiden mukaan.
2050202 TAIDEPAJA
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Keskiviikko 18.30-21.00
11.9.2013-27.11.2013, 33 oppituntia
8.1.2014-16.4.2014, 42 oppituntia
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu 44,00 €
Kurssi painottuu omaehtoiseen työskentelyyn ja ilmaisun kehittämiseen. Opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa, jossa keskitytään piirtämisen ja maalauksen tekniikoihin. Harjoitustyöt tehdään opiskelijoiden valitsemista aiheista. Kurssi sopii sekä aloittelijoille, että aiemmin kuvataiteita harrastaneille.

ilmoittautumiset KOSKELLA
Yhdyshenkilö Pirkko Kesälä (02) 484 2751
Kurssisihteeri Riitta Ryhtä 044 779 1270
www.somero-opisto.fi

Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Torstai 18.30-21.00
19.9.2013-12.12.2013, 33 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 39 oppituntia
Keramiikantekijä Eeva Mäkynen-Nurmi
Kurssimaksu 44,00 €
Tehdään savesta käsin rakentamalla käyttö- ja koriste-esineitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin keramiikkaa tehneille. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Savesta ja poltosta peritään eri maksu.

Kurssi on tarkoitettu perustanssitaidon omaaville.
Tanssitaan perinteisiä kansantansseja ja perinteen
pohjalta tehtyjä koreografioita ilman suorituspaineita. Omaa paria ei tarvitse olla.

KÄDENTAIDOT
2070201 HELPPOJA JA MUKAVIA VAATTEITA
OMMELLEN
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Tiistai 18.30-21.00
10.9.2013-26.11.2013, 33 oppituntia
Ateljeeompelija Marja-Liisa Lankinen
uutuus
Kurssimaksu 28,00 €

kuvataide - tanssi - kädentaidot

2050501 SAVESTA KERAMIIKAKSI

Kurssilla ommellaan valmiskaavoilla uusia vaatteita
sekä korjataan ja muodistetaan vanhoja. Tutustutaan omiin väreihin ja vartalotyyppiin sopiviin vaatteisiin. Opetellaan saumurin hyödyntämistä vaateompelussa.
2079901 KÄSITYÖPIIRI

TANSSI
2060301 KANSANTANSSI
Nuortentupa, Härkätie 3
Tiistai 19.15-20.45
10.9.2013-3.12.2013, 24 oppituntia
7.1.2014-1.4.2014, 24 oppituntia
Kansantanssiohjaaja Taina Salminen
Kurssimaksu 32,00 €

Kosken kirjasto, Hämeentie 12
Joka toinen torstai 14.30-16.45
12.9.2013-28.11.2013, 18 oppituntia
9.1.2014-10.4.2014, 21 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 28,00 €
Käsityöpiirissä tutustutaan monipuolisesti käsitöissä
käytettäviin materiaaleihin ja erilaisiin käsityötekniikoihin kuten neuleisiin, virkkauksiin ja punontoihin
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Valmistetaan myös
tuotteita kierrätysmateriaaleista.
Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja
tiedät aina ensimmäisen joukossa mitä opistossa tapahtuu.

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.
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kädentaidot - tietotekniikka

2070301 TILKKUTYÖKURSSI
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Joka toinen maanantai 18.00-20.15
16.9.2013-2.12.2013, 18 oppituntia
13.1.2014-14.4.2014, 21 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
uutuus
Kurssimaksu 28,00 €
Tilkkukurssilla opetellaan tilkkutyön perustekniikoita ja valmistetaan erilaisia kasseja, pöytä- ja seinätekstiilejä yms.. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin tilkkutöitä tehneille. Syksyn kurssipäivät: 16.9., 30.9., 21.10., 4.11., 18.11. ja 2.12.2013.
Kevään kurssipäivät: 13.1., 27.1., 10.2., 3.3., 17.3.,
31.3. ja 14.4.2014
2070901 HOPEAKORUKURSSI
Kosken koulukeskus, biologian luokka, Lampitie 5
Maanantai 18.00-20.15
21.10.2013-25.11.2013, 18 oppituntia
13.1.2014-3.3.2014, 21 oppituntia
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 44,00 €
Tehdään koruja hopeasta, pronssista ja messingistä.
Ensikertalaiset aloittavat punomalla muinaisketjun,
kuningasketjun ja oilin. Kokeneemmat voivat tehdä myös erilaisia riipuksia ja sormuksia. Materiaaleja voi ostaa opettajalta, mutta omat materiaalit voi
myös ottaa mukaan.
2070902 TUOHIKAHVAINEN VUOLUPUUKKO
Kosken koulukeskus, puutyöluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00-21.15
19.9.2013-28.11.2013, 40 oppituntia
Valmistuspäällikkö Kari Rämö
uutuus
Kurssimaksu 44,00 €

Valmistetaan tuohikahvainen vuolupuukko perinteisin menetelmin omaan käyttöön. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Valmistusmateriaaleista kukin maksaa erikseen.

TIETOTEKNIIKKA
Eläkeläisille ja maahanmuuttajille myönnetään 50% alennus kaikkien tietotekniikkakurssien maksuista.
2080101 ATK-PERUSKURSSI
Kosken koulukeskus, ATK-luokka, Lampitie 3
Maanantai 17.30-19.45
Keskiviikko 17.30-19.45
23.9.2013-23.10.2013, 24 oppituntia
Tradenomi Armi Hakala
Kurssimaksu 36,00 €
Kurssi on tarkoitettu aivan aloitteleville tietokoneen
käyttäjille. Aloitetaan näppäimistön ja hiiren käytöstä, tutustutaan koneen ja käyttöjärjestelmän peruskäyttöön sekä tekstinkäsittelyyn. Tärkeässä osassa
kurssilla ovat käytännönläheiset hiiren käytön ja tietokoneella kirjoittamisen harjoitukset.
2080102 NETTIPAJA
Kosken koulukeskus, ATK-luokka, Lampitie 3
Maanantai 17.30-19.45
Keskiviikko 17.30-19.45
28.10.2013-6.11.2013, 12 oppituntia
Tradenomi Armi Hakala
uutuus
Kurssimaksu 28,00 €
Kurssilla tutustutaan internetin käyttöön, hakupalveluihin ja sosiaaliseen mediaan käytännön harjoitusten avulla. Edellyttää tietokoneen peruskäytön osaamista.
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Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 26.8.2013 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

Kosken koulukeskus, ATK-luokka, Lampitie 3
Maanantai ja keskiviikko 17.30-19.45
11.11.2013-20.11.2013, 12 oppituntia
Tradenomi Armi Hakala
uutuus
Kurssimaksu 28,00 €
Keskeisinä aihealueina ovat digitaalisten valokuvien
tuonti kamerasta tietokoneelle, kuvien arkistointi ja
varmuuskopiointi, tilaus nettikaupasta sekä CD:n tai
muistitikun lähettäminen kuvapalveluun. Edellyttää
tietokoneen peruskäytön osaamista.
2080502 KUVANKÄSITTELYPAJA
Kosken koulukeskus, ATK-luokka, Lampitie 3
Maanantai ja keskiviikko 17.30-19.45
25.11.2013-4.12.2013, 12 oppituntia
Tradenomi Armi Hakala
uutuus
Kurssimaksu 28,00 €
Kurssilla tutustutaan kuvankäsittelyn alkeisiin. Kurssin käytyäsi osaat kuvankäsittelyohjelmalla säätää
ja muokata (muuttaa kuvakokoa, rajata kuvia, poistaa punaisia silmiä) sekä tallentaa ja arkistoida kuvia käyttötarkoitukseen sopivaan muotoon. Edellyttää tietokoneen käytön ja digikuvan perusteiden
osaamista.

LIIKUNTA JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
2090201 PULLEASTA PIENEMMÄKSI
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
Maanantai 18.30-20.00
9.9.2013-2.12.2013, 18 oppituntia
Terveydenhoitaja Anja Ranta
Kurssimaksu 20,00 €, eläkeläisille ja
maahanmuuttajille 50% alennus.

Koetko, että muutaman kilon painonpudotus ei olisi pahitteeksi? Kurssin ohjelma muodostuu viidestä viikon välein pidettävästä opiskelukerrasta, joissa
perehdytään painonhallinnan perusasioihin, syömisen saloihin, erilaisiin ”ihmedieetteihin” ym. vippaskonsteihin, liikunnan iloa unohtamatta. Tietoa saadaan myös tunnesyömisestä ja motivaation merkityksestä. Syyslomaviikon jälkeen ryhmä kokoontuu
joka toinen viikko.
2090101 ESSENTIAL MOTION
Kosken kirjasto, Hämeentie 12
Maanantai 18.30-20.00
16.9.2013-25.11.2013, 20 oppituntia
Ulla Hautamäki
Kurssimaksu 20,00 €

uutuus

Essential Motion on amerikkalaisen keho- ja tanssiterapeutti Karen Roeperin kehittämä tapa ilmaista
itseään luovasti liikkuen. Siinä herätellään kehomme muistista aitoa spontaania ilmaisua, tapaa jolla olemme liikkuneet lapsina. Sallivan lempeässä ilmapiirissä oman kehon asennot, eleet ja halu liikkua
aikaansaavat ahaa-elämyksiä ja oivalluksia. Tule tutustumaan uuteen tapaan kuunnella omaa kehoa ja
purkaa jännitystiloja.

tietotekniikka
liikunta ja terveyden edistäminen

2080501 DIGIKUVAPAJA

2090301 JOOGA
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 18.00-20.00
11.9.2013-16.10.2013, 15 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 20,00 €
Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille sopivia
joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.

uutuus

Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

43

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä.
Kummallakin ilmoittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan.

Ilmoittaudu maanantaina 26.8.2013 klo 17.00 alkaen
PUHELINILMOITTAUTUMISET

INTERNET-ILMOITTAUTUMISET

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa puhelinnumeroissa maanantaina 26.8.2013 klo 17
-19 ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaina
26.8.2013 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell

Somero-opisto on ottanut käyttöön uuden ilmoittautumisjärjestelmän. Tutustu palveluun huolellisesti ja
lue ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit
jo etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

044 779 1271 Tiina Jankama		
044 779 1273 Anne Turkulainen
(02) 484 2751 Pirkko Kesälä

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil
moittautumiset ensisijassa kurssisihteeri Riitta Ryhtä/Kristiina Stigell puh. 044 779 1270.

www.opistopalvelut.fi/somero

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös
etukäteen ilmoittautumalla kurssille
1000000 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
Ongelmatapauksissa ota yhteys puh. 044 779 1270.

