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Peliohjelmointia ja Karjala-luentoja 

 Somero-opiston kevään ohjelmasta löytyy kursseja vauvasta vaariin. Monipuolinen 

kurssitarjotin sisältää myös uutuuksia, kuten visuaalista pelinkehitystä ja matema-

tiikkaa pienten lasten vanhemmille. Luentotarjonnasta löytyy muun muassa kolme 

Karjala-aiheista luentoa. 

 Koodaaminen tulee kovaa vauhtia kouluihin. Myös Somero-opisto tarjoaa tulevana 

keväänä koululaisille suunnatun Visuaalinen peliohjelmointi -kurssin, jolta oppilaat 

saavat työkaluja ja ymmärrystä pelien ohjelmointiin. Maaliskuussa järjestettävän 

kurssin opettajana toimii nuoriso-ohjaaja Reima Luoma. 

 Kuvia ja tarinoita Karjalasta –luentosarja tarjoaa mahdollisuuden tutustua kolmeen 

luovutetun Karjalan pitäjään. Matti Paavilaisen aiheena 29.2. on Kaukola, Muolaan 

pitäjäseuran jäsen Lauri Rämö kertoo 14.3. Muolaasta ja kasvatustieteen tohtori 

Ilkka Virta 4.4. Viipurista. Luennot järjestetään Bio Jukolassa yhteistyössä Someron 

karjalaseuran ja Kaukolan pitäjäseuran kanssa. 

 Erityisesti pienten, 3—8-vuotiaiden lasten vanhemmille on suunnattu kurssi, jolta 

saa eväitä lapsensa matemaattis-loogisen osaamisen tukemiseen. Helmikuussa jär-

jestettävän Matematiikkaa pienten lasten vanhemmille -kurssin tavoitteena on oh-

jata vanhempia huomaamaan matematiikka lapsen arjessa ja tutussa ympäristössä. 

Opettajana on lehtori Juha-Matti Vuorio. 

 Kevään uutuuksia ovat myös Mielenterveyden ensiapukurssi, Retkeilykurssi, Hidas 

piirustus, Kankaan luova muokkaaminen ja pintakäsittely, Noitamainen juttu ja 

Valokuvista sisustustekstiiliksi –kurssit.  

 Kevään opinto-opas on luettavissa opiston verkkosivuilla ja se jaetaan Someron ja 

Kosken koteihin tiistaina 5.1. Ilmoittautumisia otetaan vastaan torstaista 7.1. klo 

17 alkaen, jolloin voi ilmoittautua puhelimitse klo 17—18. Verkkoilmoittautuminen 

on mahdollista edellä mainitun ajankohdan jälkeen milloin vain. 

 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama kansalaisopisto, jonka toiminta-

alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. Opistossa järjestetään 

vuosittain noin 200 kurssia, joilla opiskelee lähes 1400 opiskelijaa. Kursseilla opis-

kellaan mm. kieliä, kädentaitoja, musiikkia, taideaineita ja tietotekniikkaa; omak-

si iloksi, yleissivistykseksi ja virkistykseksi. Tärkeänä painopistealueena on tervey-

den ja hyvinvoinnin edistäminen. Visuaalisen taiteen perusopetusta antava Some-

ron taidekoulu toimii Somero-opiston alaisuudessa. 
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