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

TYÖVUOSI JA LOMAT
Kevätlukukausi

7.1.-16.4.2014

Kunkin kurssin kohdalla on maininta kevään alkamisja päättymispäivistä.
Talviloma vk 8

17.-23.2.2014

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

Toimisto
Jukolan talon toisessa kerroksessa,
sisäänkäynti torin puolelta.
Osoite:
Jukolantie 3
31400 SOMERO
Sähköpostiosoite:
somero-opisto@somero.fi
Toimisto on avoinna varmimmin maanantaista
perjantaihin klo 9-11 ja 12-15.
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HENKILÖKUNTA
Rehtori, sivistysjohtaja
Tavattavissa kaupungintalossa virka-aikaan
Puh. 044 779 1230
Kurssisihteeri Riitta Ryhtä
(Virkavapaalla 9.3.2013 saakka)
riitta.ryhta@somero.fi
Sijaisena Anitta Halla-aho
Tavattavissa toimistossa ma-pe 9-11 ja 12-15
Puh. 044 779 1270
anitta.halla-aho@somero.fi
Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Taiteen perusopetus, kuvataide ja kädentaidot
Tavattavissa toimistossa varmimmin
tiistaisin klo 13-14
Puh. 044 779 1273
anne.turkulainen@somero.fi
Iltavahtimestari Tiina Jankama
Tavattavissa Kiiruun koulun väistötiloissa kurssiiltoina
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

Ilon kipinöitä ja osumia sydämeen
Tämä vuosi on mennyt Kiiruun koulukeskuksen sisäilmaongelman kieputuksessa. Tässä kiinteistössä on myös Somero-opiston opetustiloja sekä opiston hallintotilat. Tätä kirjoittaessa kellon viisarit lähenevät 19:sta ja takana on sisäilmatyöryhmän palaveri. Palaverissa todettiin, että Somero-opiston toiminta kevätlukukaudesta 2014 alkaen turvataan keskittämällä opetus välittömästi nyt rakenteilla olevaan ja piakkoin käyttöön otettavaan
kahdeksan luokkaa käsittävään esteettömään väistötilaan. Saamme terveelliset ja turvalliset opetustilat - siitä syttyi ilo kipunoimaan rehtorin rintaan!
Ilo antaa elämään sävyjä, valoa ja voimaa. Tarvitsemme iloa voidaksemme hyvin arjessa. Iloa on vaalittava, koska se katoaa helposti. Iloa on etsittäväkin välillä. Joskus ilo syntyy siitä, kuten tänään, että jokin asia saadaan yhdessä tuumin korjatuksi, viedyksi
eteenpäin - ja siten saadaan tuotettua iloa muillekin. Kiitän lämpimästi teknistä lautakuntaa, joka toimi ennakoivasti koulukeskuksen väistötilojen lisäämiseksi nopealla aikataululla. Yhteistyöllä
saimme paljon aikaan: iloisia opiskelijoita, hymyä henkilökunnan
kasvoille - kiitollista mieltä monelle taholle.
Ilo, nauru ja myönteinen olo vapauttavat energiaa, mahdollistavat uuden luomista ja edistävät oppimistakin. Iloisena saamme
myös paljon enemmän aikaan. Sydämeni saa aina osuman, kun
näen lapsen kasvot. Vilpitön katse pysäyttää, kun silmät loistavat
sielun peilinä. Arjen mylläkkä unohtuu tällaiselta harmaantuvalta
virkanaiseltakin. Levollisuus tulee tilalle. Sanoja ei silloin tarvita.
Nyt kutsun Sinut hakemaan Somero-opistolta Ilon kipinöitä ja
Osumia sydämeesi - tule rohkeasti päästämään mielihyvähormonit irti! Sydän tykkää musiikista, maalaamisesta, liikunnasta ja puhumisesta - sydän tykkää osallistumisesta.
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 perjantaina 3.1.2014 klo 13.30 alkaen.
Voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkamista.

PUHELINILMOITTAUTUMISET

INTERNET-ILMOITTAUTUMISET

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa
puhelinnumeroissa perjantaina 3.1.2014 klo 13.3015.00 ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä perjantaina
3.1.2014 klo 13.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä
kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 kurssisihteeri

Tutustu ilmoittautumispalveluun huolellisesti ja lue
ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo
etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

044 779 1271 iltavahtimestari		
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
(02) 484 2751 Kosken yhdyshenkilö
Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil
moittautumiset ensisijassa kurssisihteerille puh.
044 779 1270.
Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kursseille ilmoittautuminen

KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta
www.opistopalvelut.fi/somero
Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös
etukäteen ilmoittautumalla kurssille
1000000 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin puh.
044 779 1270.
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hyvä tietää

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.
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 korttimaksuja.

ALENNUKSET
Maahanmuuttajilla ja eläkeläisillä on mahdollisuus
saada kaikista tietotekniikkakurssien maksuista 50%
alennus. Alennuksen mahdollistaa opetusministeriön
opintosetelituki.

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. Smartumin seteleillä eikä
SporttiPassilla ei voi maksaa laskuja.

LISÄTIETOJA
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Kurssisihteeri 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, opetus ja kulttuuriministeriön Osaava-ohjelmasta rahoitetussa, Pramilla IIhankkeessa. 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 koulun väistötilat
• 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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avoin ylioPisto-opetus

SOMERO
KIIRUUN KOULUN
KÄYTTÖKIELLON VAIKUTUKSET
opiston toimintaan
Kiiruun koulurakennus on määrätty terveydensuojeluviranomaisten toimesta täydelliseen käyttökieltoon
seuraavasti: käyttökielto on kaksivaiheinen, jolloin
uudisosat poistuvat käytöstä tammikuun 2014 loppuun mennessä ja vanha osa maaliskuun 2014 loppuun mennessä.
Somero-opiston toiminta on painottunut uudisosaan,
josta syystä kaikki Kiiruun koulun päärakennuksessa kokoontuneet kurssit jatkavat toimintaansa kevätlukukauden alusta lähtien väistötiloissa, jotka sijaitsevat Myllypellontien varressa kaupungintalon ja
urheilukentän välisellä alueella. Väistötilat ovat esteettömät.
Kiiruun koulun ruokalarakennuksessa olevat kotitalousluokka ja tekstiilityöluokka ovat edelleen opetuskäytössä ja siellä kokoontuneet ryhmät jatkavat toimintaansa toistaiseksi nykyisissä tiloissa.
Kiiruun koulun iltavahtimestari siirtyy väistötiloihin.
Hänelle on varattu työpiste tiloissa olevaan opettajainhuoneeseen.
Opiston henkilökunta auttaa ja opastaa mielellään
opetustiloihin liittyvissä asioissa.
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Liity Facebook-sivumme tykkääjiin ja
tiedät aina ensimmäisten joukossa
mitä opistossa tapahtuu.

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
Kursseille tulee ilmoittautua yleensä viimeistään
viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa, ellei kurssin yhteydessä muuta mainita. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.
Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös
yliopistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä
osoitteessa, joka lähetetään opiskelijan ilmoittautuessaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ennen
kurssin alkua.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

AVOIMEN YLIOPISTON TARJONTA
SOMERO-OPISTOSSA

Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko
kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen)
tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen
tulee tehdä sähköpostitse kurssisihteerille. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine
ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi.

1019905 ESIMIESTYÖ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

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 opiskelija 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.
KEVÄTLUKUKAUDEN 2014 TENTTIPÄIVÄT
15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 14.5. ja 11.6.2014.
Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivinä Somerolla Kiiruun koulun väistötiloissa klo
18-21.

Kiiruun koulun väistötilat
Tiistai 17.00-19.00 ja torstai 18.00-20.15
18.3.2014-8.5.2014, 17 oppituntia
KTM Tanja Paassilta
Somero-opiston kurssimaksu 40,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 60,00 €
Ilm. 4.3.2014 mennessä

avoin ylioPisto-opetus

TENTTIIN ILMOITTAUTUMINEN JA
OSALLISTUMINEN

Opintojaksolla opiskelija tutustuu esimiehen rooliin,
käytännön johtamistyöhön eskä esimiesviestintään.
Harjoituksissa osallistujat pohtivat ratkaisuja erilaisiin käytännön esimiestyön tilanteisiin. Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijan omaa johtajuutta,
ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja.
Opinnot soveltuvat kaikille johtamisesta sekä henkilöstön ja työelämän kehittämisestä kiinnostuneille.
Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopiston ja Somero-opiston yhteistyönä. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat harjoitustehtävän ja suoritat tentin. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely, verkko-oppimisympäristön opintomateriaali ja keskustelualueet.
Opinnot alkavat verkkoluennolla tiistaina 18.3.2014,
muut kokoontumiset torstaisin 20.3.2014-8.5.2014.
LISÄTIETOJA INTERNETISSÄ

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

www.somero-opisto.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.
Taidekoulu tarjoaa sekä lapsille että nuorille yleisen
oppimäärän mukaista tavoitteellista ja opetussuunnitelmaan perustuvaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille.
Taidekoulussa toimii tällä hetkellä seuraavat neljä
ryhmää:
• Valmentava opetus, joka on tarkoitettu esikoululaisille ja 1-luokkalaisille
• TPO 2, joka on tarkoitettu 2-3-luokkalaisille
• TPO 4, joka on tarkoitettu 4-5-luokkalaisille
• TPO 6, joka on tarkoitettu 6-7-luokkalaisille
Lisätietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta
p. 044 779 1273.

Lasten ja nuorten kurssit
1059901 VÄRIKYLPYÄ VAUVOILLE 12-24 KK
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Perjantai 9.00-10.00
24.1.2014-21.3.2014, 9,3 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja
Anne Turkulainen
Kurssimaksu  40,00 €
uutuus
Enintään 9 opiskelijaa.
Vauvojen värikylpy on koko perheen yhteistä
väri-iloittelua hauskasti ja turvallisesti. Vauvan lisäksi
myös perheen sisarukset ja isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Värikylvyssä vauva yhdessä vanhemman kanssa ilmaisevat visuaalisesti näkemäänsä, tuntemaansa ja kokemaansa. Tunnilla käytettävät materiaalit ja maalausaineet ovat ikäkaudelle
turvallisia. Materiaalit sisältyvät hintaan. Lisätietoa
tuntiin liittyvistä asioista saat opistomme nettisivuilta. Kurssi ei kokoonnu 7.2.2014.
1059902 VÄRIKYLPYÄ VAUVOILLE 4-12 KK
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Perjantai 11.00-12.00
24.1.2014-21.3.2014, 9,3 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja
Anne Turkulainen
Kurssimaksu  40,00 €
uutuus
Enintään 9 opiskelijaa.
Sisältö sama kuin 12-24 kk:n ikäisten ryhmässä.

Taidekoulun blogi
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someron-taidekoulu.blogspot.com

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

MUITA NUORILLE SOPIVIA KURSSEJA

Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Torstai 17.00-19.15
21.1.2014-1.4.2014, 30 oppituntia
Restonomi Anna Paija
Kurssimaksu  24,00 €

Monet aikuisille suunnatut kurssit sopivat myös lapsille. Tällaisia ovat esimerkiksi:
• Elintarvikehygieniaosaamiskoulutus, sivu 15
• Blender-kurssi, sivu 21
• Magix-kurssi, sivu 21
• Tanssikurssit, sivut 17-18
• Kädentaitokurssit, sivut 18-20

Alakoulun 3-6-luokkien oppilaille suunnatulla kurssilla tutustutaan ruoanvalmistuksen kiehtovaan maailmaan. Harjoitellaan mittaamista ja turvallisia työskentelytapoja sekä valmistetaan leivonnaisia ja ruokia. Lisäksi tutustutaan ruokailu- ja kattausetiketteihin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin kokkikurssilla olleille, ruoanlaitosta kiinnostuneille lapsille. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Opettaja hankkii ruoka-aineet ja perii niistä maksun opiskelijoilta, 25 euroa.

Lasten ja nuorten kurssit

1100409 ALAKOULULAISTEN KOKKIKERHO

1100410 KOULULAISTEN LOMAKÖKSÄ
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Maanantai, tiistai ja keskiviikko 10.00-13.00
17.2.2014-19.2.2014, 12 oppituntia
Restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu  28,00 €
Lomalaiset kokkaavat maistuvia pääruokia, jälkiruokia ja salaatteja sekä leipovat erilaisia leivonnaisia.
Jokaisen päivän ohjelmaan kuuluu lounas jälkiruokineen sekä jokin leivonnainen. Luvassa taattuja makuja ja elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa. Kurssi on suunniteltu 3-6 -luokkien oppilaille. Kurssimaksu sisältää raaka-aineet.

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

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

Luennot

KÄYTÄ PÄÄTÄSI, IKÄÄNNY VIREÄSTI!
Väestö ikääntyy ja eläkeikäisten määrä tulee kasvamaan entisestään tulevaisuudessa. Eläkkeelle jääminen tulee meitä jokaista vastaan vain kerran elämässä. Tähän elämänmuutokseen liittyy monenlaisia tunteita ja odotuksia. Työelämässä ollessa esimerkiksi päivä rytmittyy työajan mukaan, mutta entäs sitten eläkkeellä? Tässä luentosarjassa eri alojen
asiantuntijat valottavat ikääntymiseen ja eläkkeelle
jäämiseen liittyviä aiheita eri näkökulmista ja erilaisin lähestymistavoin.
Luentosarja on tarkoitettu kaikille eläkkeellä oleville
tai lähivuosina eläkkeelle jääville henkilöille tai muuten asiasta kiinnostuneille. Luentosarja järjestetään
Salon Muistiyhdistyksen ja Somero-opiston yhteistyönä. Luentosarja on maksuton ja se toteutetaan
Raha-automaattiyhdistyksen tuella.
Luennot järjestetään Somerolla Osuuspankin kokoustilassa, osoitteessa Joensuuntie 11, käynti sisäpihan puolelta, 2.kerros.
VOIMAVARA VAI TAAKKA?
- IKÄÄNTYNEET YHTEISKUNNALLISEN
MURROKSEN KESKELLÄ
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HYVINVOINTITEKNOLOGISET RATKAISUT
ARJEN TUKENA
Keskiviikko 29.1.2014 klo 18.00-19.30
TtM, th, Tuula Suominen, vanhuspalvelujohtaja
Forssan kaupunki, luennoi aiheesta: Hyvinvointiteknologiset ratkaisut arjen tukena. Voisiko hyvinvointiteknologia tarjota tukea ja apua arkeemme? Minkälaisia apuvälineitä teknologialla on meille tarjolla?
ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN - HAIKEUTTA JA
HELPOTUSTA
Keskiviikko 5.2.2014 klo 18.00-19.30
Psykoterapeutti Elisa Lehtonen, Hyvinvointiteema
Oy, luennoi aiheesta: Eläkkeelle siirtyminen - haikeutta ja helpotusta. Eläkkeelle jääminen ja sen tuoma elämänmuutos on meillä jokaisella edessä jossain vaiheessa. Illan aikana käsitellään voimavaroja sekä selviytymiskeinoja siirryttäessä uuteen elämänvaiheeseen.
ELINIKÄINEN OPPIMINEN - TIEDON
LÄHTEENÄ HENKILÖHISTORIA

Keskiviikko 22.1.2014 klo 18.00-19.30

Keskiviikko 12.2.2014 klo 18.00-19.30

VTL Heikki Suhonen, Turun yliopisto, luennoi aiheesta: Voimavara vai taakka? - Ikääntyneet yhteiskunnallisen murroksen keskellä. Luennon yhteydessä pohditaan mm. miten ikääntyneet muuttavat yhteiskuntaa ja miten muut suhtautuvat ikääntyneisiin.
Onko olemassa ikärasismia? Liittyykö ikääntymiseen
pelkoja, mutta myös mahdollisuuksia?

KTT Helena Malmivirta, Turun AMK, luennoi aiheesta: Elinikäinen oppiminen - tiedon lähteenä henkilöhistoria. Teemaa tarkastellaan kokemustiedon, aivoterveyden ja muistin toiminnan edistämisen näkökulmasta.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

1010709 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKOULUTUS
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 17.30-20.45 ja
Lauantai 9.30-16.00
31.3.2014-28.4.2014, 40 oppituntia
Rikosylikonstaapeli Heikki Anttila ja
ylikonstaapeli Toni Elo
Kurssimaksu 44,00 €
Enintään 20 opiskelijaa.
Kurssi toteutetaan sisäasiainministeriön määräysten
mukaan sisältäen kokeen ja todistuksen. Kokeen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Kurssin
opetusaineisto on tulostettavissa internetistä. Linkki
aineistoon löytyy opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi. Kurssipäivät: ma 31.3., ke
2.4., ma 7.4., ke 9.4., ma 14.4., la 26.4. ja ma 28.4.
1010710 ENSIAVUN PERUSKURSSI - EA1
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Tiistai ja keskiviikko 17.30-20.45
23.4.2014-13.5.2014, 16 oppituntia
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Kurssimaksu  45,00 €
Enintään  15 opiskelijaa.
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. Kokoontumiskerrat 23.4., 29.4., 6.5. ja 13.5.

1010711 HÄTÄENSIAPUKURSSI
Kiiruun koulun väistötilat; Myllypellontie
Tiistai 4.2.2014 klo 17.30-20.45, 4 oppituntia
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja
Kurssimaksu  37,00 €
Enintään  15 opiskelijaa.
Hätäensiapukurssin suorittanut osaa auttaa henkeä
uhkaavassa tilanteessa ja sairauskohtauksen sattuessa. Kolmen vuoden sisällä EA1 tai EA2 -kurssin
suorittanut opiskelija voi hätäensiapukurssin suorittamalla jatkaa EA-todistuksen voimassaoloaikaa toiset kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuksen
ja todistuksen.

Ihminen ja yhteiskunta

IHMINEN JA YHTEISKUNTA

1019903 ANNISKELUPASSIKOULUTUS
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai klo 17.30-20.30
27.1.2014-3.2.2014, 7 oppituntia
Satu Koskinen
Kurssimaksu  60,00 €
Enintään 24 opiskelijaa.
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 kirjalliseen testiin. Jos opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä testin suorittamiseksi, tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä opiston toimistoon ennen ilmoittautumista. Linkki opiskelumateriaaliin löytyy
opiston internetsivuilta. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, opiskelumateriaalin, testin ja todistuksen.
Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n
kanssa. Kokoontumiskerrat 27.1. klo 17.30-20.30 ja
3.2. klo 17.30-19.45.

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

1019904 ELINTARVIKEHYGIENIAOSAAMISKOULUTUS
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai 17.30-20.15
31.3.2014-7.4.2014, 7 oppituntia
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen
Kurssimaksu  40,00 €
Enintään  24 opiskelijaa.
Kurssi sisältää kaikille elintarvikkeiden kanssa työskenteleville tärkeää tietoa mikrobiologian perusteista, henkilökohtaisesta hygieniasta, elintarvikkeiden
hygieenisestä käsittelystä ja säilytyksestä sekä lainsäädännöstä. Kurssiin sisältyy kirjallinen testi. Jos
opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä testin suorittamiseksi, tulee hänen ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä opiston toimistoon ennen ilmoittautumista. Hyväksytysti testin suorittaneet saavat Eviran myöntämän hygieniaosaamistodistuksen. Kurssimaksu sisältää oppimateriaalin, koulutuksen, testin ja todistuksen. Koulutus järjestetään yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa.

1050503 PÄIVÄKERAMIIKKA
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Tiistai klo 9.00-12.00
21.1.2014-8.4.2014, 44 oppituntia
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu  52,00 €
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
1050206 ÖLJYVÄRIMAALAUS
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Tiistai klo 18.00-21.15
21.1.2014-15.4.2014, 48 oppituntia
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu  32,00 €
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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
aloittelijoille ja aiemmin kuvataiteita harrastaneille.

1050504 ILTAKERAMIIKKA
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Torstai klo 18.00-21.00
23.1.2014-10.4.2014, 44 oppituntia
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssimaksu  52,00 €
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.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Torstai 18.00-21.00
6.2.2014-27.3.2014, 28 oppituntia
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu  24,00 €
Lasityöpajassa perehdytään tiffany-, lyijylasi-, lasimosaiikki- ja lasinsulatustekniikkaan valmistamalla
itselle mieluisia lasitöitä: koruja, tasotöitä, lamppuja jne.. Kurssi sopii sekä aloittelijalle että jo lasitöitä tehneelle ja jokainen voi valita työlleen sopivan
valmistustavan. Sulatustöistä peritään polttomaksu
työn koon mukaan.
1050802 KALLIGRAFIAN JATKOKURSSI
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Tiistai 17.30-19.00
21.1.2014-15.4.2014, 24 oppituntia
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski
Kurssimaksu  24,00 €
Kurssilla jatketaan kirjoittamista unsiaali-tyylillä.
Kokeillaan perinteisen ja modernin tyylin käyttöä.
Suunnitellaan ja tehdään näyttelytyöt opittuja taitoja hyödyntäen.
1050902 DIGIJÄRKKÄRIKURSSI
Joensuun koulu, Heikintie 35
(entinen asunto sivurakennuksen takana)
Keskiviikko 18.00-21.15
5.3.2014-9.4.2014, 24 oppituntia
uutuus
Valokuvaaja Lassi Tuominen
Kurssimaksu  24,00 €

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

Kurssilla opiskellaan digitaalisen järjestelmäkameran perusteita sekä erilaisia kuvaustoimintoja. Tarvitset kurssille mukaan järjestelmäkameran, ohjekirjan ja mahdollisen ulkoisen salaman. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Someron kamerakerhon kanssa.
Opettajina toimivat Lassi Tuominen ja muut kamerakerhon jäsenet.

kuvataide

1050702 LASITYÖPAJA

1059901 VÄRIKYLPYÄ VAUVOILLE 12-24 KK
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Perjantai 9.00-10.00
24.1.2014-21.3.2014
KM, suunnittelijaopettaja
Anne Turkulainen
uutuus
Kurssimaksu  40,00 €
Enintään 9 opiskelijaa.
Vauvojen värikylpy on koko perheen yhteistä
väri-iloittelua hauskasti ja turvallisesti. Vauvan lisäksi
myös perheen sisarukset ja isovanhemmat ovat tervetulleita mukaan. Värikylvyssä vauva yhdessä vanhemman kanssa ilmaisevat visuaalisesti näkemäänsä, tuntemaansa ja kokemaansa. Tunnilla käytettävät materiaalit ja maalausaineet ovat ikäkaudelle
turvallisia. Materiaalit sisältyvät hintaan. Lisätietoa
tuntiin liittyvistä asioista saat opistomme nettisivuilta. Kurssi ei kokoonnu 7.2.2014.
1059902 VÄRIKYLPYÄ VAUVOILLE 4-12 KK
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Perjantai 11.00-12.00
24.1.2014-21.3.2014
KM, suunnittelijaopettaja
Anne Turkulainen
uutuus
Kurssimaksu  40,00 €
Enintään 9 opiskelijaa.
Sisältö sama kuin 12-24 kk:n ikäisten ryhmässä.

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

17

KÄDENTAIDOT - TANSSI

TANSSI
1060305 AFROTANSSIN PERUSTEET
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Tiistai 17.30-19.00
25.2.2014-29.4.2014, 20 oppituntia
Gildas Houessou
Kurssimaksu  20,00 €
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.
1060306 ITÄMAINEN TANSSI
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Maanantai 17.30-19.00
20.1.2014-14.4.2014, 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.
1060307 MATALAN KYNNYKSEN
KUNTOTANSSI

18

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Torstai 18.30-19.30
23.1.2014-24.4.2014, 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. Kurssipäivät: 23.1., 30.1.,
6.2., 20.2., 27.2., 6.3., 20.3., 27.3., 3.4., 17.4. ja 24.4.

KÄDENTAIDOT
1070902 PUUSTA ON MONEKSI PUUTYÖKURSSI
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Tiistai 17.30-20.00
21.1.2014-15.4.2014, 36 oppituntia
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu  44,00 €
Valmistetaan puisia tarve-esineitä omien suunnitelmien mukaan. Yksilöllinen esineenvalmistus tapahtuu käsityövälineitä ja puuntyöstökoneita käyttäen. Kurssi sopii vasta-alkajille, sekä pitkään puutöitä harrastaneille. Materiaalit ja tarveaineet kurssilaiset hankkivat itse.
1070906 HOPEAKORUT, PÄIVÄRYHMÄ
Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 15.15-17.30
22.1.2014-19.3.2014, 24 oppituntia
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu  36,00 €
Kurssilla tehdään erilaisia koruja hopea-, messinkija pronssilangasta perinteisin menetelmin. Aloittelijat opettelevat perusmenetelmiä, kuten muinaisketjun. Kokeneemmat voivat tehdä vaativampia töitä.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

1071010 SKRÄPÄTYT MINIALBUMIT

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 17.45-20.45
22.1.2014-19.3.2014, 32 oppituntia
Kultaseppä Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu  44,00 €

Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Sunnuntai 2.2.2014 klo 9.30-14.15
Elina Eino
Kurssimaksu 16,00 €

Kurssilla tehdään erilaisia koruja hopea-, messinkija pronssilangasta perinteisin menetelmin. Aloittelijat opettelevat perusmenetelmät kuten muinaisketjun. Kokeneemmat voivat tehdä hieman vaativampia töitä.

uutuus

KÄDENTAIDOT

1070907 HOPEAKORUT, ILTARYHMÄ

Tule valmistamaan minivalokuva-albumi skräppäämällä. Skräppäys tarkoittaa muistojen tallentamista
leikekirjoihin askartelun avulla. Ota mukaasi valokuvia ja mahdollisia tarvikkeita. Tarkemman tarvikelistan saat toimistosta.

1071002 PRONSSIKORUJA SAVESTA
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Lauantai 10.00-16.30 ja sunnuntai 12.00-15.00
22.3.2014-30.3.2014, 12 oppituntia
Lasitaiteilija Kirsi-Marja Lakanen
Kurssimaksu  20,00 €
Pronssia on käytetty korujen valmistukseen jo 3000
v. eKr. Tällä kurssilla opit suunnittelemaan ja valmistamaan näyttävät korut pronssisavesta. Korunvalmistuksen eri työvaiheet ja vinkit tulevat tutuiksi. Pronssisaven voit hankkia itse ennen kurssin alkua tai tilata opettajalta 8.3. mennessä. Pronssisavi
on edullisempaa kuin hopeasavi. Yhden ison korun
aineet ja poltto maksavat n. 10 euroa.
11071007 HELMEILYÄ
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Sunnuntai 09.00-13.45
16.3.2014-16.3.2014, 6 oppituntia
Tiina Jankama
Kurssimaksu  16,00 €

uutuus

Sunnuntaipäivän aikana opetellaan helmikorujen valmistusta käyttäen esim. helmiäislasi- tai akryylihelmiä, jotka pujotetaan siimaan tai kumilankaan. Tarvikelistan saat toimistosta.

1079902 NUKKEKODIN PIENESINEET
Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4 ja
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Lauantai 9.00-13.45
8.2.2014-12.4.2014, 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: 8.2. Kumisaappaiden valmistus (opetus Kiiruun koulun kotitalousluokassa), 15.2. Nukkekodin valokuvaus, oma digikamera ja ohjevihko mukaan, 15.3. Vesikelkka/potkukelkka, 29.3. Linnunpönttö tai lintulauta ja linnut
(opetus Kiiruun koulun kotitalousluokka), 12.4. Nukkekodin nukkien vaatteet.

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

1071008 PUNOTAAN PAJUSTARAKENNETAAN RISUISTA
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Lauantai ja sunnuntai 10.00-15.00
29.3.2014-6.4.2014, 24 oppituntia
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu  24,00 €
Kurssilla valmistetaan pajusta tai risuista tai niiden
yhdistelmistä erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä kotiin ja pihalle. Voit punoa esimerkiksi veistoksia, koreja, kukkatukia ja amppeleita. Aloittelijat voivat tehdä esim. risulinnun. Materiaalilistan saa toimistolta.
Kurssipäivät ovat 29.3., 30.3., 5.4., ja 6.4.
1071009 PIHAKORISTEET BETONISTA
Untamo, Salontie 550 (Untamontie)
Perjantai 17.00-21.00, lauantai 9.00-14.00 ja
sunnuntai 9.00-13.00
16.5.2014-25.5.2014, 18 oppituntia
Ohjausalan artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu  20,00 €
Viikonloppukurssilla valmistetaan erilaisia betonikoristeita ulkokäyttöön: ruukkuja, laattoja, veistoksia
jne. Betonimassa sekoitetaan betonimyllyllä ja vispilällä. Materiaalit hankitaan yhteishankintana. Kurssi alkaa infotilaisuudella pe 16.5. klo 18.00-18.45.
Kurssipäivät ovat pe 23.5., la 24.5. ja su 25.5.

1071006 KÄSITYÖT JA TEKNIIKAT TUTUKSI
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Torstai 9.00-11.15
23.1.2014-10.4.2014, 33 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu  24,00 €
Sinä käsityön harrastaja, tule mukaan leppoisaan
joukkoomme virkistämään mieltäsi ja harjaannuttamaan kädentaitojasi. Kurssilla tutustutaan vanhoihin käsitöihin ja muistellaan niiden tekemistä. Muistelun tavoitteena on saada tietoa käsitöistä ja tallentaa paikallista käsityöhistoriaa. Aiheeseen liittyen
harjoitellaan erilaisia käsityötekniikoita, kuten virkkausta, neulontaa, solmeiluja ja tuftausta.
1070602 NYPLÄTEN LIINAT, KORUT JA
KORISTE-ESINEET
Jukolan taideopetustila, Jukolantie 3
Lauantai ja sunnuntai 11.00-15.15
25.1.2014-9.3.2014, 30 oppituntia
Nypläyksenopettaja Pirkko Särkimäki
Kurssimaksu  36,00 €
Nyplätyt asut ja asusteet ovat nyt in. 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: 25.-26.1., 8.-9.2. ja 8.-9.3.

netti-ilmoittautumiset
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www.somero-opisto.fi

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

Kuvataide- ja kädentaitonäyttely Somerolla
Aholassa lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.4.2014 klo 11-17

Kädentaitonäyttely Terttilässä
Toukolassa sunnuntaina 27.4.2014 klo 11-17

Kuvataide- ja kädentaitonäyttely Koskella

kädentaidot - tietotekniikka

Kevätnäyttelyt

Liipolan museossa lauantaina ja sunnuntaina 26-27.4.2014 klo 11-17

1070202 VAATEOMPELUN ALKEET
Kiiruun koulu, tekstiilityöluokka, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.15-20.15 ja lauantai 9.30-14.15
29.1.2014-15.2.2014, 26 oppituntia
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu  24,00 €
Vaateompelun alkeissa perehdymme istuvien housujen, hameiden sekä kevyiden jakkujen mittojen ottamiseen, kaavoitukseen ja ompeluun. Hyödynnämme kurssilla kauppojen ihania vaatetuskankaita ja/
tai kotoa löytyviä hyväkuntoisia vaatteita ja tekstiilejä. Voit yhdistää ompelutyöhösi myös kirjontaa ja
aplikointia. Kurssi sopii vasta-alkajille. Ota mukaan
ensimmäiselle kokoontumiskerralle lyijykynä, mittanauha ja paperisakset. Kurssipäivät: 29.1., 1.2., 8.2.,
12.2. ja 15.2.

TIETOTEKNIIKKA
Eläkeläisille ja maahanmuuttajille myönnetään 50 %:n alennus kaikkien tietotekniikkakurssien maksuista.
1080103 TIETOKONE KOTIKÄYTÖSSÄ,
ALKEISKURSSI
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 18.00-20.15
20.1.2014-12.2.2014, 24 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu  36,00 €
Tietokoneen käyttöä aloitteleville tai vähän tietokonetta käyttäneille aikuisille suunnatulla kurssilla harjoitellaan ja opiskellaan tietokoneen käytön perusteita kotikäyttäjän tarpeisiin. Ohjelmassa on laitteis-

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

totietoutta, tietoturva-asiaa sekä internetin ja sähköpostin peruskäytön opiskelua. Tärkeässä osassa
kurssilla ovat käytännönläheiset harjoitukset. Opetus tapahtuu koulun koneilla.
1080204 SENIORIN NETTIPAJA WINDOWS 7
KÄYTTÄJILLE
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 15.15-17.30
20.1.2014-12.2.2014, 24 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu  36,00 €
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.
1080205 SENIORIN NETTIPAJA WINDOWS 8
KÄYTTÄJÄLLE
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1080402 MS OFFICE 2010 HALTUUN
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 18.00-20.15
10.3.2014-19.3.2014, 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.
1080505 BLENDER-KURSSI
Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Lauantai ja sunnuntai 10.00-15.00
8.2.2014-9.2.2014, 12 oppituntia
Nuoriso-ohjaaja Reima Luoma
Kurssimaksu  28,00 €
Oletko pohtinut miten elokuvissa tehdään 3D-mallinnukset? Kurssilla tutustutaan ilmaiseen 3D-mallinnus- ja animaatio-ohjelma Blenderiin, käsitellään
perusteita ja mallinnetaan erilaisia kohteita tietokoneella. Tietokoneen peruskäytön hallinta on suotavaa. Lisätietoja ohjelmasta www.blender.org.
1080506 MAGIX-JATKOKURSSI

Kiiruun koulun väistötilat , Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 15.15-17.30
24.2.2014-19.3.2014, 24 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu  36,00 €

Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Lauantai 10.00-15.00
8.3.2014-8.3.2014, 6 oppituntia
Nuoriso-ohjaaja Reima Luoma
Kurssimaksu  20,00 €

Sisältö sama kuin kuin edellisellä kurssilla. Oman läppärin käyttöjärjestelmänä Windows 8.

Opetellaan videoiden editointia helppokäyttöisellä
ja monipuolisella Magix-ohjelmalla. Opit videoiden
muokkaamisen ja valmiiden videoiden siirtämisen
dvd:lle. Työskentely tapahtuu omalla kannettavalla tietokoneella, johon on asennettu Magix-ohjelma.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

Kiiruun koulun väistötilat, Myllypellontie
Maanantai ja keskiviikko 18.00-20.15
24.2.2014-5.3.2014, 12 oppituntia
ATK-kouluttaja Kari Kuosa
Kurssimaksu  28,00 €
Kurssilla tutustutaan Googlen ja Microsoftin internetissä (”pilvessä”) tarjolla oleviin toimisto-ohjelmistoihin ja tiedostojen tallentamiseen niiden Drive- ja
SkyDrive-palvelimille. Harjoittelemme myös tiedostojen lataamista pilveen ja tiedostojen jakamista, eli
esim. valokuva-albumin luonti ja sen katseluoikeuden myöntäminen kaverille. Kurssi edellyttää tietokoneen peruskäytön hallitsemista. Kurssin alussa luodaan tarvittaessa Googlen Gmail-sähköpostitili, jolla
pääsee käyttämään myös Drive-palvelua. Voit käyttää omaa kannettavaa, opetustilassa on langaton
verkko, tai voit työskennellä luokan tietokoneilla.

LIIKUNTA JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
1090102 SHINDO®-PERUSKURSSI
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Keskiviikko 17.30-19.00
5.2.2014-16.4.2014, 22 oppituntia
Tanssiohjaaja 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. Kurssi kokoontuu myös
talvilomaviikolla.

1090308 ÄIJÄJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Maanantai 18.00-19.45
20.1.2014-14.4.2014, 30 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu  24,00 €
Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille äijille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
1090305 TIISTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Tiistai 18.00-19.45
21.1.2014-15.4.2014, 30 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu  24,00 €

liikunta jaterveyden editäminen

1089901 ILMAISET TOIMISTOOHJELMISTOT JA TIEDOSTOT PILVESSÄ

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille sopivia
joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
1090306 TORSTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 18.00-19.45
23.1.2014-17.4.2014, 30 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu  24,00 €
Sisältö sama kuin tiistaijoogassa.
1090307 LEMPEÄ PERJANTAIJOOGA
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Perjantai 13.00-14.30
24.1.2014-11.4.2014, 22 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu  24,00 €

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

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Tavanomaista kevyempi joogaharjoitus sopii myös ikääntyneille ja
terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
HYVINVOINTIA KUNTOSALILTA 65+
Someron terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
23.1.2014-24.4.2014, 11 oppituntia
Pirita Hipp-Koskenoja
Kurssimaksu  20,00 €
1099908 RYHMÄ A
Torstai 16.15-17.00
1099909 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. Kurssipäivät: 23.1., 30.1., 6.2., 20.2., 27.2., 6.3.,
20.3., 27.3., 3.4., 17.4. ja 24.4.

1099911 MUISTA PÄÄASIA
Someron kaupungintalo, Joensuuntie 20
Keskiviikko 13.00-15.00/15.00-17.00
22.1.2014-26.3.2014, 18 oppituntia
Mari Luonsinen
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 kertaa. Viimeisellä kerralla sovitaan yhdessä Muistitreffit 3-6 kk 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 yli 55-vuotiaille ja sille otetaan enintään 15 opiskelijaa.
Kurssikertojen sisältö:
22.1.

klo 15-17 Muistin toiminta,

29.1.

klo 15-17 Muistikeinot muistamisen apuna,

5.2.

kllo 15-17 Aivoterveyden riskit ja aivojen
hyvinvoinnin kulmakivet,

12.2.

klo 15-17 Liikunnasta aivoterveyttä,

26.2.
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klo 13-15 Uni elvyttää,

5.3.

klo 13-15 Ravinnosta aivoterveyttä,

12.3.

klo 13-15 Unohtaminen ja muistihäiriöt,

19.3.

klo 13-15 Aivojen aktivoiminen ja mielekäs
tekeminen,

26.3.

klo 13-15 Minun aivoterveyteni.

Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 3.1.2014 klo 13.30. Katso ohjeet takasivulta.

1100407 TEEMANA LASTENJUHLAT
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Lauantai 8.2.2014 klo 9.00-15.00,
8 oppituntia
Restonomi (AMK) Anna Paija
uutuus
Kurssimaksu  16,00 €
Kurssilla valmistetaan lasten juhlien pitopöytään sopivia ruokaisia ja makeita tarjoiluja, joista kootaan
maistuva ja lapsia miellyttävä juhlapöytä. Kurssilla
valmistetut tarjoilut päästään testaamaan klo 13.00
kutsuvieraaksi kutsuttujen lasten kanssa (jokainen
osallistuja saa kutsua kaksi vierasta syömään). Ruokailun jälkeen siivotaan yhdessä keittiötilat ja tiskataan tiskit. Tarjoilujen suunnittelussa on otettu huomioon lapset, mutta pienellä muutoksella ruoat sopivat myös aikuisten illanistujaisiin. Opettaja perii 12
euron raaka-ainemaksun kurssilla.
1100411 MIEHET KEITTIÖSSÄ,
JATKOKURSSI
Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00-21.00
21.1.2014-11.2.2014, 16 oppituntia
Leipuri Riku Vilen
Kurssimaksu  20,00 €
Ruoanvalmistus ja leivonta on hauskaa ja useimmiten myös helppoa. Tule rohkeasti valmistamaan kotoisia arkiruokia ja herkullisia leivonnaisia leppoisassa ilmapiirissä. Kurssille ovat tervetulleita aiemmin
Miehet keittiössä -kurssille osallistuneet sekä uudet
ruoanlaittoa harrastaneet miehet. Opettaja hankkii
kurssilla käytettävät raaka-aineet ja perii niistä maksun opiskelijoilta.

1100412 TAPAKSIA ILLANISTUJAISIIN
Kiiruun koulu, kotitalousluokka, Kiiruuntie 4
Tiistai 25.2.2014 klo 18.00-21.00,
4 oppituntia
Leipuri Riku Vilen
uutuus
Kurssimaksu  16,00 €

ruoanvalmistus

RUOANVALMISTUS

Virittäydy Välimeren tunnelmiin ja tule valmistamaan
erilaisia tapaksia illanistujaisin. Kotiin viemisiä varten
ota mukaan omia rasioita. Opettaja hankkii raaka-aineet, joista peritään maksu kurssipaikalla.
1100408 TÄYTEKAKKU- JA
VOILEIPÄKAKKUKURSSI
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Keskiviikko ja torstai 17.30-20.30
2.4.2014-3.4.2014, 8 oppituntia
Restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu  16,00 €
Täytekakku ja voileipäkakku tekevät pienemmistäkin
kekkereistä juhlavat. Kurssilla valmistetaan makeita ja suolaisia kakkuja erilaisin täyttein ja koristein.
Opettaja hankkii ruoka-aineet ja perii niistä maksun
opiskelijoilta.
1100409 ALAKOULULAISTEN KOKKIKERHO
Alakoulun 3-6-luokkien oppilaille suunnattu kurssi
järjestetään Joensuun koulussa. Tarkemmat tiedot
sivulla 13.
1100410 KOULULAISTEN LOMAKÖKSÄ
Talvilomaviikolla järjestettävällä kurssilla alakoulun
3-6-luokkien oppilaat kokkaavat maistuvia ruokia ja
leivonnaisia. Tarkemmat tiedot sivulla 13.
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

KOSKI

KOSKI
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä.
Koskella puhelinilmoittautumisia vastaanottaa yhdyshenkilö Pirkko Kesälä
(02) 484 2751 tai 050 305 5017. Lisää ilmoittautumisohjeita takasivulla.

Ilmoittaudu perjantaina 3.1.2014 klo 13.30 alkaen.
2079902 NUKKEVERSTAAN PENKOJAISET

2090302 KOSKEN JOOGA

Nukketalo, Koskentie 30
Joka toinen ma 18.00-21.15
20.1.2014-17.3.2014, 30 oppituntia
Ompelija Riitta Reunanen
Kurssimaksu 24,00 €

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 18.00-19.45
22.1.2014-16.4.2014, 30 oppituntia
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu  24,00 €

uutuus

Kurssilla valmistetaan posliini- tai sveitsinnukke. Tarvikkeet voit ostaa opettajalta. Voit valmistaa nukkesi alusta asti itse tai käyttää jo osaksi tehtyjä nukkeja. Ensimmäinen kokoontuminen on klo 18.00-19.30,
jolloin suunnitellaan valmistettavia töitä.
2070202 HELPPOJA JA MUKAVIA VAATTEITA
OMMELLEN
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Tiistai 18.00-20.15
21.1.2014-8.4.2014, 33 oppituntia
Ateljeeompelija Marja-Liisa Lankinen
Kurssimaksu  28,00 €
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Ommellaan valmiskaavoilla uusia vaatteita sekä korjataan ja muodistetaan vanhoja. Tutustutaan omiin
väreihin ja vartalotyyppiin sopiviin vaatteisiin. Opetellaan saumurin hyödyntämistä vaateompelussa.

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille sopivia
joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
2070903 KORUVUOLUPUUKKO
Kosken koulukeskus, puutyöluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00-21.15
23.1.2014-3.4.2014, 40 oppituntia
Valmistuspäällikkö Kari Rämö
Kurssimaksu 44,00 €
Valmistetaan koruvuolupuukko perinteisin menetelmin omaan käyttöön tai lahjaksi. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Valmistusmateriaaleista kukin maksaa erikseen.

Ilmoittautuminen alkaa tiistaina 7.1.2014 klo 17.00. Katso ohjeet takasivulta.

koski
2070801 VILLI VILLAVIIKONLOPPU
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Lauantai ja sunnuntai 9.30-15.00
1.2.2014-2.2.2014, 14 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
uutuus
Kurssimaksu  20,00 €
Opetellaan huovutuksen perustekniikat. Valmistetaan karstavillalevystä esimerkiksi sisustustekstiilejä
tai liivikankaita. Kurssitöihin voit ostaa villaa opettajalta. Tarvikelistan saat ilmoittautumisen jälkeen toimistosta.

netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi

2071001 PUNOTAAN PAJUSTARAKENNETAAN RISUISTA
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Tiistai ja torstai 18.00-21.00 sekä
lauantai ja sunnuntai 9.30-15.00
9.4.2014-27.4.2014, 23 oppituntia
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu  24,00 €
Kurssilla valmistetaan pajusta tai risuista tai niiden
yhdistelmistä erilaisia käyttö- ja koriste-esineitä kotiin ja pihalle. Voit punoa esimerkiksi veistoksia, koreja, kukkatukia ja amppeleita. Infokerralla 9.4. klo
18.00-18.45 tietoa tarvikkeista ja valmistettavista töistä. Varsinaiset kurssipäivät ovat: ti 22.4., to
24.4., la 26.4. ja su 27.4.

Kevätnäyttelyt
Kuvataide- ja kädentaitonäyttely Somerolla
Aholassa lauantaina ja sunnuntaina 26.-27.4.2014 klo 11-17

Kädentaitonäyttely Terttilässä
Toukolassa sunnuntaina 27.4.2014 klo 11-17

Kuvataide- ja kädentaitonäyttely Koskella
Liipolan museossa lauantaina ja sunnuntaina 26-27.4.2014 klo 11-17
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Ilmoittaudu viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua netissä tai puhelimitse. Katso ohjeet takasivulta.

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

Ilmoittaudu perjantaina 3.1.2014 klo 13.30 alkaen.
Voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkamista.

PUHELINILMOITTAUTUMISET

INTERNET-ILMOITTAUTUMISET

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan alla olevissa
puhelinnumeroissa perjantaina 3.1.2014 klo 13.3015.00 ja sen jälkeen toimiston aukioloaikoina.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä perjantaina
3.1.2014 klo 13.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä
kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 kurssisihteeri

Tutustu ilmoittautumispalveluun huolellisesti ja lue
ohjeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo
etukäteen opinto-oppaasta tai opiston internetsivuilta osoitteesta www.somero-opisto.fi

044 779 1271 iltavahtimestari		
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
(02) 484 2751 Kosken yhdyshenkilö
Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil
moittautumiset ensisijassa kurssisihteerille puh.
044 779 1270.
Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta
www.opistopalvelut.fi/somero
Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös
etukäteen ilmoittautumalla kurssille
1000000 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU
Ongelmatapauksissa ota yhteys kurssisihteeriin puh.
044 779 1270.

