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Opistovuosi 2015 –

rehtorin katsaus

Euro opistotoimintaan tuottaa neljän euron tuoton kunnalle
Sote-keskustelu on käynyt vilkkaana toimintavuoden aikana. Kuntien rooli
hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä tulee kasvamaan uudistuksen myötä entisestään. Tämä tarkoittaa, että kansalaisopiston merkitys kunnissa
korostuu lähivuosina. Taloustieteilijöiden laskelmien mukaan yhden euron
panostus kansalaisopistotoimintaan tuottaa kunnalle takaisin neljä euroa.
Kansalaisopistot tarjoavat toimintaa, johon kuntien kannattaa panostaa.
Uudistusten ohella taloudellinen tilanne on haastava niin monissa alueen
talouksissa, valtakunnallisesti kuin globaalistikin, ja epävarmuus kuvastaa
aikaamme. Tähän ilmiöön tulee vastata kansalaisopistojen tarjonnassa.
Kuluneena vuotena 2015 Somero-opisto panosti merkittävästi uuden toimintamuodon kehittämiseen. Uutena toimintana opistossamme aloitettiin työttömille työnhakijoille suunnatut koulutukset. Syksyllä järjestetyn kurssin
tavoitteena oli vahvistaa uskoa omaan osaamiseen, edistää työllistymistä
ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kuntouttavana työtoimintana toteutettu
koulutus on osa Someron kaupungin työllisyyden edistämistoimia, ja se pienentää omalta osaltaan myös kaupungin osuutta työmarkkinatukimenoista.
Palaute työttömien työnhakijoiden kurssista oli varsin myönteistä, ja täten
työttömille suunnattua koulutusta tullaan jatkamaan myös tulevaisuudessa.
Toivottavasti voimme antaa edes hyppysellisen toivoa vaikealla hetkellä.
Kurssitarjonta oli monipuolista tarjoten jotain vanhaa ja jotain uutta. Uutena toteutustapana olivat verkkoluennot, jotka keräsivät mukavasti osallistujia. Menneenä toimintakautena yhteistyötä kehitettiin muun muassa
Someron ja Kosken lukioiden sekä alueen kansalaisopistojen kanssa. Opistojen verkostoyhteistyötä jatkettiin opettajien koulutushankkeen, Pramillan,
tiimoilta.
Parhaimmat kiitokset opiston henkilöstölle sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erinomaisesti toteutuneesta ja laadukkaasta opistovuodesta 2015.
Ja kiitokset kaikille kursseille ja luennoille osallistujille – ilman teitä emme
olisi onnistuneet!
Minna Mäkelä-Rönnholm
kansalaisopiston rehtori, sivistysjohtaja
Toimitus: Riitta Ryhtä ja Anne Turkulainen | Taitto: Riitta Ryhtä
Kansi: Taidekoulun näyttelytöitä – valokuva Riitta Ryhtä
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Hallinto
Somero-opisto on Someron kaupungin omistama kansalaisopisto, jonka
toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä. Vuonna 1964 toimintansa
aloittaneen Someron kansalaisopiston nimi muuttui vuoden 2013 alussa ylläpitämisluvan uusimisen yhteydessä Somero-opistoksi. Opiston
toiminta-alueena ovat Someron kaupunki ja Kosken Tl. kunta.
Somero-opiston hallinnosta vastaa Someron kaupungin sivistyslautakunta. Lautakuntaan kuuluu yksitoista Someron kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja yksi Kosken Tl. kunnanvaltuuston valitsema jäsen.
Kosken Tl. kuntaa edustava jäsen voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksissa vain kansalaisopistotoimintaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016
Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Koivu Arto (pj)			
Nivalinna Lasse
Vasama-Kakko Kaisa (vpj)
Manni-Pettersson Päivi		
Joosela Sonja			
Vahlroos Esko (1.1.-19.10.)
				Elo Jouko (20.10. alkaen)
Kaivonen Johanna		
Sorva Irma
Kyyrä Juha-Matti		
Varjus Jutta
Laine Outi			
Haho Eevi
Lehtimäki Jarno		
Kotikoski Katariina
Näykki Lasse (19.2. alkaen) Halttunen Juha-Pekka
Ojala-Sirro Irina		
Vieri Marika
Palander Lassi			
Norrby Roope
Saarinen Maija		
Hyytiäinen Petteri

Kosken Tl. kunnan edustus
Varsinainen edustaja
Varaedustaja
Jalli Heikki			Niemelä-Laaksonen Anne

Someron kaupunginhallituksen edustus
Varsinainen edustaja
Varaedustaja
Kyyrä Jaana			Pöri Taru
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Henkilökunta
Vakinainen henkilökunta ja sijaiset
Jankama Tiina			iltavahtimestari (osa-aikainen)
Jussila Mia			
vs. kurssisihteeri (7.1.-10.4.)
Kesälä Pirkko			
Kosken yhdyshenkilö (sivutoiminen)
Mäkelä-Rönnholm Minna
sivistysjohtaja (rehtori)
Ryhtä Riitta			
kurssisihteeri (opintovapaalla 7.1.-21.4.)
Turkulainen Anne		
suunnittelijaopettaja
Suunnittelijaopettajan toimenkuvaan kuuluu taiteen perusopetuksen
sekä kuvataide- ja taitoaineiden vastuuopettajan tehtävät.
Päätoimisen musiikin opettajan virkaa ei ole täytetty.

Sivutoimiset opettajat
Opetuksesta ovat vastanneet suunnittelijaopettajan lisäksi sivutoimiset
tuntiopettajat, tuutorit ja luennoitsijat.

Opettajan nimi		

Opetusala

Aarikka Olla-Riitta		
luova ilmaisu, englannin kieli
Anttila Heikki			järjestyksenvalvojakoulutus
Conway Richard		
englannin kieli
Elo Toni			järjestyksenvalvojakouutus
Elo-Vuola Heli			matematiikka
Haapalainen Aija		
kuorolaulu
Haapanen Mari		
erityispedagogiikka
Halla-aho Miina		
kädentaidot
Helmi Vesa			
tekninen työ
Hipp-Koskenoja Pirita		
tanssi, kuntosalikurssit
Hämäläinen Kirsi		
kädentaidot
Härmälä Kaija			
englannin kieli
Jaatinen Katriina		
kuorolaulu
Janhunen Jaana		
kudonta
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Opettajan nimi		

Opetusala

Jokela Sari			harmonikansoitto
Jokiniemi Kati			
pianonsoitto, kuorolaulu
Kajaan Katja			
Logo Art -taideterapia
Kaleva Saija			koiraharrastus
Kastell Satu			
alle kouluikäisten muskarit
Kaukola Jukka			luennoitsija
Kivelä Ilona			luonnontuoteneuvonta
Kiviranta-Mölsä Merja		
luennoitsija
Korpela Petra			kudonta
Koskela Sari			luennoitsija
Koskinen Satu			luennoitsija
Kuosa Kari			tietojenkäsittely
Kämi-Conway Pirita		
taiteen perusopetus
Lahdenperä Erja		
luennoitsija
Laiho Raija			kuvataide
Lakanen Kirsi-Marja		
lasityö, kädentaidot
Lankinen Marja-Liisa		
kädentaidot
Laukkanen Lauri		
luontokurssi
Leikkonen Päivi		
espanjan kieli, englannin kieli
Leino Ulla			
tanssi, kuntosalikurssit
Majevski Vivian		
kalligrafia, viron kieli
Malkki Marjukka		
kuvataide
Malmström Maria		
kädentaidot
Mansikkaniemi Sanna		
yksinlaulu, kuorolaulu
Merelle Jody			
espanjan ja englanin kieli
Mäkinen Minna (Faktia)
elintarvikehygieniakoulutus
Mäkynen-Nurmi Eeva		
keramiikka
Nikander Hannu		
kuvataide
Nouko Susanna (Faktia)
työttömien koulutus
Ojala Minna (Faktia)		
työttömien koulutus
Pelto-Knuutila Tero		
hopeakorut
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Opettajan nimi		

Opetusala

Persson Sini			kädentaidot
Perälä Arja			
hopeakorut, lasityöt, betonityöt
Raivikko Mia			
kulttuuri ja paikallishistoria
Ranta Anja			painonhallinta
Rantanen Sanna		
musiikki
Rinne Juha			luennoitsija
Rintamaa-Lehtonen Merja
liikunta
Ryth Tarja			englannin kieli
Rämö Kari			
puukon valmistus
Saarikoski Hanna		
kuvataide
Salo Mari			ensiapukoulutus
Salo Pirjo			keramiikka
Salomäenpää Olli		
kuorolaulu
Sammallahti Pirjo		
kädentaidot
Stigell Kristiina		
kasvatustiede
Sundberg Erja			luennoitsija
Tamminen Tiina		
laulunopetus
Tontti Tarja (Faktia)		
työttömien koulutus
Topchii Iuliia			
suomen ja venäjän kieli
Torkkomäki-Ryhtä Essi
kädentaidot
Toukkari Vesa			kitaransoitto
Tuominen Lassi		
valokuvaus
Tuominen Piia			luennoitsija
Turpeinen Saara		
jooga
Urmas Päivi			luennoitsija
Varheenmaa Marja		
ruotsin ja saksan kieli
Viitamäki Jaana		
yhteislaulu
Vilke Eeva-Kaarina		
laulunopetus
Äikää Mari			luennoitsija
Kertomusvuonna opetusta antoi yhteensä 74 tuntiopettajaa, tuutoria ja
luennoitsijaa.
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Toimitilat
Opetustilat
Kosken ja Someron välillä solmitun sopimuksen mukaan kunnat luovuttavat opetuksessa käytettävät tilat opiston käyttöön korvauksetta. Pääosa
opetuksesta on järjestetty kuntien koululaitoksen tiloissa. Pelkästään
opistokäyttöön vuokrattuja tiloja olivat Somerolla Jukolan talossa sijaitsevat taideopetus- ja kudontatilat sekä Nuppulinnan liikuntasali.
Somerolla pääosa opetuksesta on järjestetty Someron lukion väistötiloissa SoLu:ssa. Siellä pidettiin kielten, musiikin ja tietotekniikan opetusta
sekä kursseja, joiden opetus on lähinnä luennointia. Lasten Muskarit kokoontuivat syksystä talvilomaan Aholassa ja sen jälkeen Nuppulinnan liikuntasalissa. Puu- ja metallityön opetus järjestettiin Joensuun koululla.
Jooga-, tanssi- ja liikuntakursseja pidettiin Kirkonmäen ja Oinasjärven
koulujen liikuntasaleissa, Nuppulinnassa ja terveyskeskuksen kuntosalissa. Kuvataide- ja kädentaito-opetusta toteutettiin myös Jukolan yläkerran opetustiloissa. Lisäksi opetusta järjestettiin Myötätuulessa, Pellavakeskuksessa, Toukolassa ja toimintakeskuksessa.
Koskella päätoimipaikkana on koulukeskus. Lisäksi opetusta järjestettiin
Nuortentuvalla, Talolan koululla ja kirjastossa.

Toimisto
Somero-opiston toimisto sijaitsi Jukolan talon toisessa kerroksessa. Toimistossa oli työtilat kurssisihteerille ja suunnittelijaopettajalle.
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Opetus
Opetustarjonta
Opetusta järjestettiin vuonna 2015 yhteensä 5100 opetustuntia. Kurssien ja luentojen brutto-osallistujamäärä oli 3143 henkilöä.
Opetusta on pyritty tarjoamaan kysynnän mukaisesti, mutta kuitenkin
mahdollisimman tasapuolisesti Someron ja Kosken alueella. Kurssisuunnitelma on tehty asukasmäärän suhteessa jaetun opetustuntimäärän perusteella.
Suurin osa annetusta opetuksesta on ollut perinteistä aikuisväestölle
suunnattua ryhmäopetusta taide- ja taitoaineissa, kielissä ja liikunnassa. Suosituimpia kursseja olivat joogaryhmät. Osa opetuksesta suunnattiin ainoastaan lapsille ja nuorille, joille järjestettiin mm. visuaalisen
taiteen perusopetusta sekä musiikki-, kädentaito- ja kuvataidekursseja.

Luennot
Vuoden aikana järjestettiin 16 luentoa (32 opetustuntia), joille osallistui
yhteensä 502 henkilöä.
Somerolla luennot pidettiin elokuvateatteri Bio Jukolassa ja kaupungintalon valtuustosalissa. Koskella luentopaikkana oli Koskisali.
Suurin osa luennoista järjestettiin yhteistyössä paikallisten tai alueellisten yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Yksittäisluennot
Hyvän olon syömistottumukset
Ravintoterapeutti Merja Kiviranta-Mölsä
Ajankohtaista muistisairauksista
Neurologian erikoislääkäri, dosentti Juha Rinne
Toimintamalleja erityislasten kanssa toimimiseen
Tutkija, KM, erityisopettaja Erja Sandberg
Ajankohtaista esteettömyydestä
Tampereen kaupungin vammaisasiamies Jukka Kaukola
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Luentosarjat
Mielen ja kehon tasapaino – leppoisampi elämä -luentosarja
Syksyllä Koskella järjestelyssä luentosarjassa tutustuttiin erilaisiin terapia- ja työskentelymuotoihin, joiden avulla pyritään edistämään mielen
ja kehon hyvinvointia. Luentosarja sai varsin hyvän vastaanoton, ja luennoille osallistui keskimäärin yli 20 asiasta kiinnostunutta
Kokemuksellinen johdanto mindfulnessiin
Mindfulness-ohjaaja, lääkäri ja kognitiivinen lyhytterapeutti
Anastasia Kozlovski
Logo Art -taideterapia
Logo Art -taidetarapiaohjaaja Katja Kajaan
Hypnoosi ja reiki
Hypnoosi – temppu vai tehokas työkalu?
Psykiatrian erikoissairaanhoitaja, rentoutus-, hypnoosi- ja
suggestio-ohjaaja Sari Koskela
Reiki-energiahoidolla helpompi elämä
Reiki Master Päivi Urmas
Ensimmäinen askel
Ratkaisukeskeinen terapeutti ja Life Coach Jody Merelle
Life Coach – nauti elämästä enemmän!
Työnohjaaja, Life Coach Mari Äikää
Mielen hyvinvointia NLP:n avulla
NLP-valmentaja Piia Tuominen
Sotiemme varjoissa -verkkoluentosarja
Somerolla oli syksyllä ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua verkossa välitelyille luennoille. Luentosarjan järjestäjänä toimi Turun
suomenkielinen työväenopisto, joka välitti luennot Adobe Connect
-verkkokokousympäristössä useaan eri oppilaitokseen ympäri Suomea.
Somerolla luentoja oli mahdollisuus seurata elokuvateatteri Bio Jukolan
valkokankaalta. Ensimmäiselle luennolle osallistui 32 henkilöä, mutta
muut luennot saivat liikkeelle vain kymmenkunta kuulijaa.
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Hangon rintama
FT, yhteiskuntahistorian dosentti Kimmo Ikonen
Turun ilmapuolustus talvisodassa
Fortum Marinumin amanuenssi Mikko Meronen
Sota-ajan puhdetyöt
VTM, tutkija Olli Kleemola
Koulukirjat sodan pyörteissä
Tutkija, tietokirjailija Virpi Kivioja
Kaatuneitten omaiset
Rovasti, Lounais-Suomen Sotaorvot ry:n puheenjohtaja Erkki Marttinen
Miinanraivaus Suomenlahdella toisen maailmansodan jälkeen
VTT, komentaja evp. Eero Aurinen ja komentaja evp. Matti Ketola

Avoin yliopisto-opetus
Avointa yliopisto-opetusta on järjestetty Salon kansalaisopiston kanssa
yhdessä laaditun suunnitelman mukaan. Vuonna 2015 annettiin opetusta
kasvatustieteen perusopinnoissa (25 op) ja erityispedagpgiikan perusopinnoissa (25 op) ja aloitettiin kasvatustieteen perusopinnot (25 op).
Yhteistyökumppanina molemmissa kursseissa oli Turun avoin yliopisto.
Opiskelijat suorittivat yhteensä 182 opintopistettä.

Taiteen perusopetus
Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukainen visuaalisen taiteen perusopetus aloitettiin syksyllä 2008.
Vuonna 2015 ryhmät ovat jatkaneet opintojaan suunnitelmien mukaisesti. Taiteen perusopetuksen oppilaista yksi sai valmiiksi taiteen perusopetuksen opinnot. Seuraavat oppilaat valmistuvat keväällä 2016. Lasten ja
nuorten taiteen perusopetukseen osallistui 69 lasta ja opetusta annettiin kolmelle perusopintojen ryhmälle, yhdelle valmentavan opintojen
ryhmälle sekä kolmelle työpajaopintojen ryhmälle yhteensä 312 tuntia.
Taidekoulun syksyn teemana oli Outi Rätön lastenmusikaali Ellinooran
uni.
Taidekoulun koko perheen kuvataidematka suuntautui Emmaan Pop Art
Design –näyttelyyn sekä siellä olleeseen pop-taiteen työpajaan.
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Vapaaehtoiset Taiteen perusopetuksen oppilaat osallistuivat kesällä lasten kesäkekkerit tapahtumaan. Tapahtuman pääorganisaattorina toimi
Someron Kulttuuri ry ja se toteutettiin yhteistyössä lasten parissa työskentelevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtumassa taidekoulu
piti yhdessä Someron kuvataideyhdistyksen kanssa työpajan, jossa sai
rakentaa laivan kaarnasta tai kierrätysmateriaaleista.
Taidekoulun 11-12–vuotiaat oppilaat osallistuivat Lionsien kutsumana
Rauhanjulistuskilpailuun. Kilpailun voittaja lähetettiin kilpailussa eteenpäin Varsinais-Suomen karsintoihin.

Lupa- ja korttikoulutukset
Opistossa järjestettiin myös järjestyksenvalvojan peruskoulutusta, elintarvikehygieniakoulutusta ja ensiapukursseja. Kurssien opiskelijat saivat virallisen todistuksen osaamisestaan. Elintarvikehygieniakoulutukset
hankittiin Faktia Koulutus Oy:ltä.

Työttömien koulutus
Opiston vuoden 2015 talousarvioon oli ensimmäisen kerran varattu määräraha työttömille kuntouttavana työtoimintana järjestettävään koulutukseen. Syksyllä järjestetty ensimmäinen koulutuskokonaisuus hankittiin Faktialta. Tulevaisuuden suunnittelu -kurssille osallistui 14 työtöntä.
Opiskelijoiden rekrytoinnista vastasivat Someron kaupungin sosiaalitoimi ja Te-toimisto. Koulutuskokonaisuus sisälsi muun muassa elintarvikehygieniakoulutuksen ja -osaamistestin.

Viestintä

ja markkinointi

Opinto-oppaat ja kurssiesitteet
Kevään ja syksyn kurssitarjonnasta julkaistiin erilliset opinto-oppaat,
jotka jaettiin, mainoskieltotalouksia lukuun ottamatta, kaikkiin toiminta-alueen koteihin. Kevään opinto-opas jaettiin vuodenvaihteessa 20142015 ja syksyn opas elokuussa.
Huhtikuussa julkaistua kesäkurssiesitettä ei jaettu koteihin, vaan sitä
oli saatavana opiston toimipisteissä ja kirjastoissa. Osasta kursseja ja
luentoja julkaistiin esitteitä ja julisteita, joita on ollut esillä opiston
omissa toimipaikoissa sekä muun muassa kaupungintalossa, kirjastoissa,
uimahallissa ja Kiiruun tilalla.
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Lehti-ilmoitukset ja mediatiedottaminen
Ilmoituksia julkaistiin vuoden aikana Somero-lehdessä, Auranmaan viikkolehdessä, Seutu-sanomissa ja Someron liikuntalehdessä.
Mediatiedotteita lähetettiin alueen lehdille syksyllä opistotyön alkaessa, jolloin järjestettiin myös mediatilaisuus, sekä aina kun tiedotettavaa
ilmeni. Somero-lehdessä ja muissa alueen lehdissä julkaistiin kymmeniä
opistotoiminnasta kertovia artikkeleita.

Verkkosivut ja sosiaalinen media
Opiston internetsivut ovat osana Someron kaupungin verkkopalvelua.
Sivuilta löytyy ajantasainen tieto opiston opetustarjonnasta ja toiminnasta. Myös painettujen opinto-oppaiden PDF-versiot ovat luettavissa
verkossa.
Verkkosivujen kautta voi myös ilmoittautua kursseille. Ilmoittautuminen
internetissä tapahtuu opiston hallinto-ohjelmaan integroidun palvelun
kautta. Ilmoittautumisista hieman yli puolet tulee internetin kautta ja
loput puhelimitse.
Opisto toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivulla ja
Twitterissä julkaistaan ajankohtaista tietoa ja kuvia opiston kursseilta
ja toiminnasta sekä aktivoidaan opiskelijoita ja kuntalaisia esittämään
kurssitoiveita ja antamaan palautetta. Facebook-sivulla on 328 tykkääjää. Vuoden aikana tykkääjien määrä on kasvanut 22 %.
Suunnittelijaopettaja ylläpitää Taidekoulun blogia (www.someron-taidekoulu.blogspot.fi) jossa julkaistaan kuvia ja tarinoita taiteen perusopetuksen kursseilta. Opistolla on oma myös Youtube-kanava ja syksyllä
2015 avattu Instagram-tili.

Kurssimaksut
Kurssimaksujen määräytyminent
Kurssimaksut koostuvat perusmaksusta, joka oli 31.7.2015 saakka 12
euroa ja sen jälkeen 15 euroa, sekä tuntimäärään, opetuskertoihin tai
opintopisteisiin sidostusta osasta. Kurssimaksut ovat vaihdelleet 19 eurosta 215 euroon. Kalleimmat maksut ovat musiikin yksilöopetuksessa.
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Luentomaksuina on peritty 31.7.2015 saakka 4 euroa ja sen jälkeen 5
euroa. Osa yhteistyönä järjestetyistä luennoista on ollut maksuttomia.
TE-toimistossa työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille opiskelijoille
myönnettiin 50% alennus kaikista kurssimaksuista.

ePassi sekä liikunta- ja kulttuurisetelit
Kurssimaksuja voi maksaa myös työnantajien henkilökunnalleen tarjoamalla ePassilla sekä Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Liikuntaseteleitä on voinut käyttää esimerkiksi jooga- ja tanssikurssien maksuihin, ja kulttuuriseteleitä ja ePassia voi edellisten lisäksi käyttää myös
esimerkiksi kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen kurssimaksuihin.

Toiminnan

tunnusluvut

Opiskelijamäärä
Opiskelijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 7 %. Kasvu kohdistui erityisesti miehiin, joiden osuus kokonaisopiskelijamäärästä kasvoi 3 prosenttiyksikköä.

Opiskelijat kunnittain
Netto-opiskelijamäärä = opiskelija laskettu kerran vaikka olisi osallistunut usealle kurssille.

Somero
Koski Tl.
Muut kunnat
Yhteensä
			

Naiset
741
172
103
1025
73 %

Miehet
293
47
37
379
27 %

Yht. As. *) Op./as.
1034
9146 11,3 %
219
2423
9,0 %
140
1404 11575

*) Asukasluku 31.12.2013

Opiskelijat ikäryhmittäin
Ikäryhmittäin tarkasteltuna suurin opiskelijaryhmä ovat yli 60-vuotiaat.
Heitä on 33 % opiston kaikista opiskelijoista. Aliedustetuin ikäryhmä ovat
21–40-vuotiaat. Heidän osuutensa opiskelijamäärästä on 12 %.
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0–20
21–40
41–60
61–80
80–
Yhteensä

Naiset
249
129
318
314
15
1025

Miehet
121
41
79
131
7
379

Yht.
370
170
397
445
22
1404

Toimintatilasto
Optus kunnittain
Kursseja Tunteja
Somero
Koski
Opetus yhteensä

173
42
215

Opisk.

4162
938
5 100

2557
592
3149

Kursseja Tunteja

Opisk.

Opisk./
kurssi
15
14
15

Opetus pääluokittain

Ihminen ja yhteiskunta
Luonto ja ympäristö
Kielet
Musiikki
Kuvataide
Tanssi, teatteri, sanataide
Kädentaidot
Tietotekniikka
Liikunta ja terveys
Koti ja harrastukset
Opetus yhteensä

22
3
27
43
39
11
35
3
31
1
215

301
40
610
1 167
1 128
161
1 105
72
501
15
5 100

387
47
374
562
420
143
387
38
784
7
3149

Opisk./
kurssi
18
16
14
13
11
13
11
13
25
7
15
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Opetus kurssilajeittain
Kursseja Tunteja
Yleisluennot ja luentosarjat
Avoin yliopisto
Taiteen perusopetus
Työttömien erilliskurssit
Kesäkurssit
Muut kurssit
Opetus yhteensä

				

Talouden

16
2
10
1
11
175
215

32
36
312
70
209
4441
5100

Opisk.
502
19
110
14
153
2351
3149

tunnusluvut

Tilinpäätöksen tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Valtionosuus

95
417
321
179

482
181
699
810

€
€
€
€

Toimintakulujen rahoituspohja
Katettavat menot
Valtio
Opiskelijat
Tuet ja avustukset sekä muut tuotot
Kosken Tl. Kunta
Someron kaupunki

417 181 €
179 810 €
65 241 €
7 212 €
23 910 €
141 008 €

Tuet ja avustukset:
•
•
•

Pramilla III -hanke 2015
Duunipolku-hanke 2015
Opintoseteliavustus 2015
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43 %
16 %
2%
6%
33 %

Opisk./
kurssi
31
10
11
14
14
13
15

Toiminnan yksikköhinnat
Opistotoiminnan bruttohinta sisältäen hankekulut ja avustukset
(katettavat menot/opetustunnit)
			81,80 €
Opetustunnin nettohinta (kuntien maksuosuus/opetustunnit)
Koski			25,49 €
Somero		
33,88 €
Koko opisto		
32,34 €

Asiakastyytyväisyys
Vuonna 2015 toimineiden kurssien opiskelijoilta on kerätty arviointitietoa seuraavista asioista:
Kurssin järjestelyt (tilat, välineet, aika, kesto)
Kurssin opetus (opettaja ja oppimateriaali)
Oppiminen (tavoitteiden saavuttaminen)
Ryhmän toiminta (ilmapiiri, osallistuminen)
Kurssipalaute on kerätty 81 ryhmästä joko opiskelijoilta kirjallisena,
opettajan tekemänä tai opettajan ja opiskelijoiden keskustelun pohjalta. Näistä kurssikohtaisista arviointitiedoista on laskettu opistokohtaiset
keskiarvot (suluissa vuoden 2014 vertailuluku).

					Arviointiasteikko
Kurssin järjestelyt
Kurssin opetus		
Oppiminen		
Ryhmän toiminta
Kaikkien keskiarvo

4,37 (4,21)
4,55 (4,46)
4,35 (4,28)
4,65 (4,55)
4,48 (4,37)

5 = kiitettävä
4 = hyvä
3 = tyydyttävä
2 = välttävä
1 = huono
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Muu

toiminta

Hypistelymuhveja vanhuksille
Terttilän kädentaitoryhmäläiset ja Someron keskustan käsityöt ja tekniikat tutuksi -ryhmäläiset osallistuivat hyvää mieltä tuottavaan, tekstiiliopettajien suosimaan, hypistelymuhvien neulontakampanjaan. Valmiit
muhvit luovutettiin Tervaskannon vanhuksille.

Taidematkat
Opiston taidekurssilaiset tekivät lukuvuoden aikana kaksi opintomatkaa.
Keväällä vierailtiin Kiasmassa Elements- ja Face to Face –näyttelyissä
sekä taiteilija Outi Heiskasen Lallukan taiteilijakodissa. Syksyllä vierailtiin Turussa taiteilijoiden Jorma Hyttisen ja Kristiina Isakssonin työhuoneilla.

Näyttelyt
Someron kevätnäyttelyt pidettiin 25.-26.4. 2015 Aholassa. Kosken kädentaitojen ja kuvataiteen kevätnäyttely järjestettiin 26.4.2015 Liipolan taidemuseossa. Terttilän kevätnäyttelyn ajankohta oli 19.4.2015.
Taidekoulu oli keväällä mukana järjestämässä poikkitaiteellisen taidetapahtuman ”Taikahuilu” yhdessä Lounais-Hämeen musiikkiopiston ja
Kiiruun koulun 8 luokan luovan ilmaisun ryhmän kanssa. Samassa yhteydessä pidettiin Taidekoulun kevätnäyttely.
Taidekoulun sarjakuvan ja piirustuksen oppilaat rakensivat marraskuun
lopussa omaan ”Totuutta ja kyyneleitä” -taidenäyttelyn Lamminniemeen.

Konsertit
Opiston kurssina harjoittelevat kuorot pitivät yhteiskonsertin Someron
seurakuntakeskuksessa 26.4.2015. Konsertissa esiintyivät Someron Laulumiehet, Someron Naiskuoro, Someron nuorisokuoro, Metka Kööri sekä
Kosken mieslaulajat.
Nuorisokuoro järjesti oman konsertin Someron vanhalla seurakuntatalolla 17.5.2015.
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Hankkeet,

verkostoituminen ja yhteistö

Duunipolku -hanke
Opetushallitus myönsi Somero-opistolle 10 000 euron laatu ja kehittämisavustuksen vuosille 2015-2016. Opisto on kehittänyt avustuksen turvin nuorille työttömille ja pitkäaikaistyöttömille järjestettävän koulutuksen kehittämiseen.
Syksyllä 2015 aloitettiin kuntouttavana työtoimintana järjestettävät
kurssit pitkäaikaistyöttömille. Lisäksi hankkeessa suunniteltiin #DREAMHUNTERS-kurssi työttömille nuorille. Sille ei kuitenkaan saatu riittävästi
opiskelijoita, ja se jouduttiin peruuttamaan. #DREAMHUNTERS-konseptin mukaista koulutusta pyritään järjestämään hankkeessa vuonna 2016.
Sivistysjohtaja ja kurssisihteeri ovat mukana myös Someron kaupunginjohtajan nimeämässä Työllisyyden edistämisen työryhmässä.

Pramilla 3 -hanke
Somero-opisto osallistui aktiivisesti opetushallituksen Osaava-ohjelmasta rahoitettuun viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteiseen
Pramilla 3 -hankkeeseen. Syksyllä 2016 liikkeelle lähtenyt hankkeen kolmas vaihe keskittyy oppiainetiimien toimintaan ja niiden suunnitteleman koulutuksen järjestämiseen.
Myönnetty avustus on huomattavasti aiempia pienempi, josta syystä
kustannuksia on pyritty karsimaan muun muassa järjestämällä oppiainetiimien ja ohjausryhmän kokoukset pääasiassa verkkokokouksina.
Somerolta ohjausryhmään kuuluvat sivistysjohtaja ja kurssisihteeri. Oppiainetiimien toimintaan on osallistunut neljä Somero-opiston opettajaa.

Suunnitteluyhteistyö
Somero-opisto on tehnyt suunnittelu ja toteutusyhteistyötä paikallisten,
seudullisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä yhdistysten kanssa on järjestetty luentoja ja kursseja. Yhteistyökumppaneina
vuonna 2015 ovat olleet muun muassa Someron musiikin ystävät, Someron kulttuuriyhdistys, Someron kamerakerho, Someron liikunta ja Salon
muistiyhdistys sekä Someron vammais- ja vanhusneuvosto.
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