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Koronainfo
Kasvomaskin
käyttöä suositellaan
kaikilla kursseilla
Somero-opisto noudattaa lähiopetuksena annettavilla kursseilla viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.
• Aikuisten ja ennen vuotta 2011 syntyneiden lasten ja nuorten suositellaan käyttävän kasvomaskia kaikilla kursseilla. Suositus koskee myös vuonna 2010 syntyneitä, jos kurssilla on vanhempia opiskelijoita.
• Kaikkien tulee pestä kätensä aina ulkoa sisälle tullessaan. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
• Lähikontaktien välttämiseksi pyritään järjestämään riittävät turvavälit tilajärjestelyillä ja ryhmäkokoja
rajoittamalla. Opetustilanteissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan suositeltuja etäisyyksiä henkilöiden välillä.
• Opiskelijan, huoltajan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen eikä oleskella opetus- eikä eteistai aulatiloissa, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Opettajan sairastumisesta johtuvista
kurssikerran peruutuksista ilmoitetaan kurssilaisille tekstiviestillä.
• Jos opiskelija sairastuu kurssikokoontumisen aikana, tulee hänen poistua välittömästi opetustilasta.
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.
• Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.
• Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua opetus-, eteis- ja aulatiloissa tulee välttää, ja sitä
voidaan epidemiatilanteen vaikeutuessa rajoittaa.
• Koronatilanteen vaikeutuessa lähiopetuksena toteutettavia kursseja voidaan siirtää soveltuvin tavoin
etäopetukseen tai keskeyttää. Muutoksista ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä.
Ajankohtaiset tiedotteet koronan vaikutuksista Somero-opiston toimintaan löytyvät opiston verkkosivuilta
osoitteesta www.somero-opisto.fi.
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Toimitus
Valokuvat

Riitta Ryhtä ja Anne Turkulainen
Opiston henkilökunta, kuvapankit

Taitto		
Painopaikka

Riitta Ryhtä
Sälekarin kirjapaino Oy
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Voimia ja iloa korona-arkeen

”Kai pääsemme opiskelemaan lähiopetuksessa?” Eräs
innokas opiskelija tiedusteli, miten opinnot on tarkoitus aloittaa tulevana lukuvuotena Somero-opistossa.
Miten kovasti olisinkaan halunnut todeta rohkaisevasti
hänelle: ”Ilman muuta”. Valitettavasti niin minulla kuin
Someron kaupungin koronaryhmällä ei ole tähän vielä
vastauksia.
Koronatilanne on pahentunut viimeisten viikkojen aikana huomattavasti ja emme tiedä, mitä lähiviikot tuovat
tulleessansa. Pitäkäämme kuitenkin toivoa yllä. Meistä aivan jokainen kaipaa sosiaalista yhteyttä toisiimme
maskien takaa ja turvaetäisyyksiä päästä.
Olemme valmistelleet tulevan lukuvuoden opinto-ohjelman kesäkuussa, jolloin koronatilanne näytti valoisalta. Toki Somero-opistossa olemme valmistautuneet
opetuksen siirtämiseen etäopetukseen tilanteen niin
vaatiessa.
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Meille kaikille opiston toimijoille on tärkeää, että voimme opintojen avulla tuoda Someron ja Kosken kuntalaisten arkeen mielekästä tekemistä ja onnistumisen
iloa sekä voimautumista erityisesti tänä korona-aikana.
Uusi toimintakausi tuo tulleessaan myös uusia tuulia Somero-opiston kurssitarjontaan. Merkittävimpänä
niistä on osallistuminen Someron harrastamisen mallin
toteuttamiseen. Jokaisella Someron koululla tarjotaan
jatkossa monipuolista, houkuttelevaa kerhotoimintaa.
Tarkoitus on tavoittaa kaikki somerolaiset lapset ja nuoret jonkun itselle mielekkään harrastuksen pariin.
Toivon kaikille voimia ja valoa haastavana aikana! Pidetään huolta itsestämme sekä toisistamme!
Minna Mäkelä-Rönnholm
Somero-opiston rehtori, sivistysjohtaja

Yhteystiedot
Toimisto
Toimisto sijaitsee Kiiruun koulukeskuksessa.
Osoite: Kiiruuntie 4, 31400 SOMERO
Sähköpostiosoite: somero-opisto@somero.fi
Sovi tapaamisaika puhelimitse etukäteen ja/tai soita
ovelta. Koulukeskuksen ovet ovat lukossa.

Toimipaikat Somerolla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Joensuun koulun teknisen työn tilat, Heikintie 35
Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4 (päätoimipaikka)
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 5
Majatalo Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Nuppulinna, Vanha Härkätie 5
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Pitkäjärven koulu, Turuntie 1300
SoLu:n kudontatila, Myllypellontie 10 E
Toukola, Terttiläntie 736
Toimintakeskus, Leivontie 5

Toimipaikat Koskella
•
•
•
•

Kirjasto – Koskisali, Hämeentie 12
Kosken koulukeskus ja liikuntahalli, Lampitie 3
Nuortentupa, Härkätie 3
Talolan koulu, Arkkilantie 2

Seuraa meitä Instagramissa
Tykkää meistä Facebookissa

Henkilökunta
Rehtori, sivistysjohtaja
Minna Mäkelä-Rönnholm
Johto, hallinto ja kehittäminen.
Työskentelee Someron kaupungintalolla.
Puh. 044 779 1230.
minna.makela-ronnholm@somero.fi

Koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä
Suunnittelu, viestintä, markkinointi ja koordinointi.
Someron kaupungin hyvinvointikoordinaattori.
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa.
Puh. 044 779 1270.
riitta.ryhta@somero.fi

Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Taiteen perusopetuksen sekä kuvataide- ja kädentaitokurssien opetus, suunnittelu ja kehittäminen.
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa.
Puh. 044 779 1273.
anne.turkulainen@somero.fi

Asiakaspalvelusihteeri Santeri Aarnio
Asiakaspalvelu ja vahtimestaritehtävät.
Työskentelee Kiiruun koulukeskuksessa opistokauden aikana kurssi-iltoina ja opistokauden ulkopuolella
aamupäivisin.
Puh. 044 779 1271.
santeri.aarnio@somero.fi

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä
Puh. 050 305 5017.
pirkko.kesala@somero.fi
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HYVÄ TIETÄÄ

Kursseille ilmoittautuminen
Ilmoittautumisia vastaanotetaan
maanantaista 23.8.2021 klo 17.30 alkaen
Puhelinilmoittautumiset

Internet-ilmoittautumiset

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina
23.8.2021 klo 17.30–19.00 alla mainituissa puhelinnumeroissa.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista
23.8.2021 klo 17.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 koulutuskoordinaattori
044 779 1271 asiakaspalvelusihteeri
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

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

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelusihteerille:
• 24.8.–3.9.2021 klo 9.00–12.00.
• 6.9.2021 alkaen klo 17.00–19.00.
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
0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu
Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin tai koulutuskoordinaattoriin.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Opiskeluoikeus
Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta
riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on maininta suositusikärajoista.

Työvuosi ja lomat
Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Pääosa opetuksesta tapahtuu kuitenkin seuraavina aikoina:
Syyslukukausi 6.9.–5.12.2021
Kevätlukukausi 10.1.–29.4.2022
Taiteen perusopetuksen kurssit alkavat jo elokuussa.
Kurssikuvauksissa on maininta kunkin kurssin alkamisja päättymispäivistä.
Syyslomaviikko 18.–24.10.2021 (vk 42)
Talvilomaviikko 21.–27.2.2022 (vk 8)
Koulujen lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä
opetusta. Kurssit eivät kokoonnu yleensä myöskään kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä eivätkä useimmiten myöskään aattopäivinä. Poikkeuksia on, joten
tarkista asia kurssisi kalenterista internetistä, opettajalta
tai asiakaspalvelusihteeriltä.

Opintoryhmän koko
Kurssi alkaa, kun sille on ennakkoilmoittautumisajan loputtua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa.
Poikkeuksena yksilöopetus ja pienryhmäopetuksena
järjestettävät kurssit.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille tulee ilmoittautua yleensä viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa internetissä tai puhelimitse (ks. s. 6). Poikkeuksista on maininta
kurssin tiedoissa. Myöhemminkin kannattaa tiedustella vapaita opiskelupaikkoja, mutta ilmoittautumisajan
päättymisajankohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin
aloittamisen tai peruuntumisen.
Joillekin kursseille voidaan ottaa opiskelijoita vielä kurssin alettuakin. Vapaita paikkoja voi kysyä asiakaspalvelusihteeriltä. Taiteen perusopetuksen vapaista oppilaspaikoista saa tietoa suunnittelijaopettajalta.
Sekä internetissä että puhelimitse ilmoittauduttaessa
jokaisesta opiskelijasta tarvitaan seuraavat tiedot:
•
•
•
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero
sähköpostiosoite, jos on
koulutustausta
toiminta

Alle 18-vuotiaitten opiskelijoiden huoltajista tarvitaan
lisäksi seuraavat tiedot kurssimaksun laskutusta varten:
•
•
•
•

nimi
henkilötunnus
osoite
puhelinnumero

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja tai yhdistys, tulee
laskutustiedot ilmoittaa täydellisinä sisältäen Y-tunnuksen.
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HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Kurssipaikkojen täyttäminen
Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis
järjestyksessä.
Kurssipaikan saaneille lähetetään automaattinen sähköpostimuistutus viimeistään kolme päivää ennen kurssin alkamispäivää. Ellet saa muistutusviestiä, varmista
kurssin alkaminen tarvittaessa asiakaspalvelusihteeriltä.

Kurssin peruuntuminen
Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, se
peruuntuu. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan aina ilmoittautuneille tekstiviestillä tai puhelimitse.

Ilmoittautumisen peruutus
Mikäli kurssille ilmoittautunut henkilö ei aio osallistua
kurssille, tulee hänen peruuttaa ilmoittautumisensa
viipymättä, viimeistään viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Näin vapaaksi jäävälle opiskelupaikalle voidaan
kutsua toinen henkilö.
Pitkille, vähintään kolme kertaa kokoontuville, kursseille
voi käydä tutustumassa maksutta yhden kerran. Mikäli
opiskelija ei halua jatkaa opiskelua kyseisellä kurssilla,
hänen tulee ilmoittaa keskeytyksestä viikon kuluessa
kurssin alkamisesta.
Peruutus- ja keskeytysilmoitukset tulee tehdä mieluiten
sähköpostitse osoitteeseen somero-opisto@somero.fi
tai asiakaspalvelusihteerille puh. 044 7791 271. Opettajalle kerrottu keskeytysilmoitus ei riitä.
Kurssimaksu laskutetaan kaikilta kursseille ilmoittautuneilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan tai ilmoittaneet keskeytyksestä edellä esitetyllä tavalla.
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Peruutuspaikan vastaanotto
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän
kuin mahtuu. Kurssin ulkopuolelle jääneet saavat jonotuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa.
Vapautuneista opiskelupaikoista ilmoitetaan yleensä
tekstiviestillä, jonka saatuaan opiskelijan pitää vielä vahvistaa tai peruuttaa osallistumisensa vastaamalla viestiin tai soittamalla viestin lähettäjälle.

Henkilörekisterit
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja opiskelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen
laskutusta ja tilastointia varten. Henkilötunnus tarvitaan
laskutuksessa. Tiedot muodostavat sähköisen henkilörekisterin. Tietosuojaseloste on luettavissa opiston
verkkosivuilla.
Opiston hallussa olevia opiskelijoiden henkilötietoja käsitellään laissa määriteltyjen yleisten periaatteiden mukaisesti, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Myöskään
tuntiopettajien yhteystietoja ei anneta opiskelijoille.

Kurssimaksut ja laskutus
Maksut perustuvat Someron kaupungin sivistyslautakunnan 12.6.2018 tekemään päätökseen. Maksuista on
maininta kunkin kurssin ja luennon kohdalla.
Kurssimaksut laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan viimeistään
viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Lasku lähetetään
siihen osoitteeseen, jonka opiskelija on antanut ilmoittautuessaan. Alaikäisten kurssimaksulaskut osoitetaan
huoltajalle.

Henkilökuntaeduilla maksaminen
Liikunta- ja kulttuurikurssien maksuja voi suorittaa seuraavilla työnantajien liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon myöntämilla maksuvälineillä:
•
•
•
•

Smartum Liikuntaetu
Smartum Liikunta- ja kulttuurietu
ePassi Sportti & Kulttuuri
Eazybreak

Setelit ja passit ovat työnantajien henkilökunnalleen
kustantamia etuja, joiden avulla pyritään edistämään
työhyvinvointia. Niiden käyttömahdollisuus perustuu
verohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoisesta liikunta- ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna.
Liikuntaetu koskee esimerkiksi joogaa ja tanssia. Kulttuurietu koskee esimerkiksi erilaisia toiminnallisia taiteen ja kulttuurialan kursseja, joita ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki ja kädentaitojen kurssit.
Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden
kurssimaksuihin voidaan käyttää edellä mainittuja maksuvälineitä.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Maksuohjeita
Smartuminen verkkomaksu ja ePassi ovat sähköisiä
maksuvälineitä, jolla kurssimaksu on mahdollista suorittaa kurssille verkossa ilmoittauduttaessa.
Ota yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin, jos haluat maksaa
kurssimaksusi Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleillä, Smartum Paylla tai Eazybreakilla.
Kurssin peruuntuessa ilmoittautumisen yhteydessä
ennakkoon suoritetut maksut palautetaan opiskelijan
ePassi- tai Smartum-tilille ilman eri pyyntöä. Mikäli palautus ei ole tullut tilillesi, ole tarvittaessa yhteydessä
asiakaspalvelusihteeriin.

Lisätietoja
•
•
•
•
•
•

asiakaspalvelusihteeri p. 044 779 1271
www.somero-opisto.fi
www.vero.fi
www.smartum.fi
www.epassi.fi
www.eazybreak.fi

Opintosetelialennus
Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja eläkeläisillä on mahdollisuus saada 20 euron alennus yhdestä kurssista, mikäli yhden tai useamman kurssin yhteenlasketut kurssimaksut ovat lukuvuoden 2021-2022
aikana vähintään 70 euroa.
Alennuksen saaminen edellyttää, että sitä haetaan
verkkoilmoittautumisen tai puhelinilmoittautumisen yhteydessä tai ottamalla yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin.
Alennusta ei myönnetä, jos opiskelijan kaikkien kurssien
kurssimaksut on laskutettu.
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HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Työttömän alennus

Opetustilat

Työttömät saavat 50 %:n alennuksen kaikista kurssimaksuista. Alennus ei koske luentomaksuja.

Pääosa Somerolla kokoontuvista kursseista kokoontuu
Kiiruun koulukeskuksessa.

Alennuksen saamisen edellytyksenä on, että sitä haetaan joko

Rakennuksessa on kaksi opiskelijoiden käytössä olevaa
sisäänkäyntiä, joista pääsisäänkäynti (A-ovi) sijaitsee
uimahallin ja ison parkkipaikan puolella. Liikuntasaliin,
kuvataide- ja kädentaito-opetustiloihin sekä opiston
omaan monikäyttöopetustilaan kuljetaan Kiiruun puiston puoleisesta sisäänkäynnistä (D-ovi). Kummassakin
ovessa on isot kirjaimet, joiden perusteella oikea ovi
löytyy helposti.

• valitsemalla verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
Maksutapa-valikosta kohta ”Haen työttömän alennusta” tai
• kertomalla puhelimitse ilmoittautuessaan olevansa
työtön tai
• sähköpostitse somero-opisto@somero.fi tai puhelimitse 044 7791 271 viikon kuluessa kyseisen kurssin
alkamisesta.
Alennusta tulee hakea jokaisesta kurssista erikseen,
eikä sitä myönnetä sen jälkeen, kun kurssimaksu on
laskutettu.

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

Kaikille päiväkursseille kuljetaan D-ovesta. Iltaisin sisäänkäynti tapahtuu opetustilasta riippuen joko pääovesta tai D-ovesta. Kunkin kurssin kohdalla on maininta opetustilasta ja kummasta ovesta kulku tapahtuu.
Koulukeskuksen ovet ovat enimmäkseen lukittuina, ja
opiskelijat pääsevät sisään noin kymmenen minuuttia
ennen kurssin alkua. Asiakaspalvelusihteeri työskentelee
rakennuksessa kurssi-iltoina ja huolehtii yhdessä opettajien kanssa opiskelijoiden pääsystä opetustiloihin. Päivisin opetustiloihin pääsystä huolehtivat opettajat.
Koskella pääosa opetuksesta tapahtuu koulujen tiloissa
ja kirjaston Koskisalissa.
Opinto-oppaassa on kunkin kurssin kohdalla maininta
opetustilasta ja sen osoite.

Tilojen esteettömyys
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaansa heidän huomioon ottamisessa.
Kun tarvitset tietoa tai apua esimerkiksi liikkumiseen tai
näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnittelijaopettajaan.
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Kurssisuunnittelu
Opistossamme järjestetään vuosittain noin 200 kurssia
ja luentoa, joille osallistuu 1000-1500 opiskelijaa. Opetustunteja järjestetään yhteensä noin 5000.
Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn
ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja kevään ohjelma marraskuun aikana.
Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa
suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit
suunnittelee koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä.
Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden internetsivuilta löytyvällä lomakkeella. Yhteyttä voi ottaa myös suoraan suunnittelijoihin. 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. Ota rohkeasti yhteyttä.

HYVÄ TIETÄÄ

Hyvä tietää
Viestintä
Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista
ilmoitetaan opiston verkkosivuilla. Uusista kursseista
tiedotetaan myös Somero-lehdessä ja Auranmaan viikkolehdessä sekä sosiaalisen median palveluissa.
Koronatilanteeseen liittyvä ajankohtainen tieto julkaistaan opiston internetsivujen koronainfossa.

Internetsivut
• http://www.somero-opisto.fi

Sosiaalinen media
•
•
•
•

http://www.facebook.com/somero.opisto
http://www.twitter.com/somero_opisto
http://www.youtube.com/user/someronopisto
http://www.instagram.com/someroopisto

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 kellonajan.

Yhteistyö yhdistysten kanssa
Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa ja hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina
hyötyä kummallekin osapuolelle.

Ota yheyttä suunnittelijoihin:
Riitta Ryhtä, puh. 044 779 1270
Anne Turkulainen, puh. 044 779 1273
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somero
Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

SOMERO

Somero-opistossa järjestetään yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille.
Taidekoulun tehtävänä on tukea oppilaan kuvataiteen
opiskelua määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Opiskelu
pohjautuu oppilaan visuaalisen ajattelun ja taidon kehittämiseen. Opintojen aikana oppilas saa yleissivistävää
tietoa kuvataiteesta, sen taustoista ja kehittymisestä
tähän päivään. Tämä avaa oppilaalle mahdollisuuden
ymmärtää ihmisyyttä, kulttuurien välisiä eroja sekä yhteneväisyyksiä ja sitä kautta taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Opintoihin kuuluvien harjoitusten avulla kehitetään oppilaan luovaa ajattelua, motorisia taitoja ja
kykyä hahmottaa maailmaa kolmiulotteisesti.
Someron sivistyslautakunnan hyväksymä, Somerolla
annettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, on luettavissa opiston internet-sivuilla.
Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten
ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit. Aikuisten ryhmissä kurssimaksu ei sisällä harjoituksissa käytettäviä
materiaaleja.
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Valmentavat opinnot
Varhaisiän opetus on suunnattu esikouluikäisille ja niille
alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole
vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena
on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteenperusopetuksen tavoitteita.

1050101 Taiteen perusopetus, valmentava –
6–7-vuotiaat
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.20–18.20, 9.9.–9.12.2021, 13.1.–21.4.2022
Kurssimaksu 48,00 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway
Ryhmässä tutustutaan leikinomaisesti kuvataiteeseen,
tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä.
Valmentavan opetuksen suorittaneet lapset ovat etusijalla valittaessa oppilaita seuraavana vuonna alkavaan
taiteen perusopetuksen ryhmään. Kurssimaksu sisältää
opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.
Ryhmään otetaan 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston kursseille 23.8.2021 klo
17.00 alkaen internetissä tai puhelimitse. Ks. sivu 6.

Taiteen perusopetus
Lasten yhteiset opinnot
Taiteen perusopetusta annetaan joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun
puolella.
Yhteisten opintojen jälkeen oppilas aloittaa 13–19-vuotiaille suunnatut teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia.

Aikuisten taiteen perusopetus
Somero-opisto aloitti aikuisille suunnatun kuvataiteen
perusopetuksen syksyllä 2019, jolloin otettiin ensimmäiset opiskelijat kolmevuotisiin opintoihin. Opintoryhmä on täynnä. Seuraava ryhmä aloittaa toimintansa todennäköisesti lukuvuonna 2022–2023.

Lukuvuonna 2021–2022 toimivat seuraavat
yhteisten opintojen opetusryhmät:

SOMERO

• Taiteen perusopetus 2 – 8–9-vuotiaat
• Taiteen perusopetus 4 – 10–11-vuotiaat
Molemmat ryhmät ovat täynnä.

Nuorten teemaopinnot
Lukuvuonna 2021–2022 järjestetään
seuraavat yhteisten opintojen opetusryhmät:
• Taiteen maailmat, ryhmä täynnä
• Rakennettu ympäristö, vapaita paikkoja
• Päättötyö (kevät 2022)
Teemaopinnot on suunnattu ensisijassa Taiteen perusopetuksen opiskelijoille, mutta mahdollisille vapaille
paikoille voidaan ottaa myös muita riittävät perustaidot
osaavia opiskelijoilta.

Lisätietoja: www.somero-opisto.fi
Vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella
suunnittelijaopettajalta puh. 044 779 1273,
sp. anne.turkulainen@somero.fi.
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Lasten kurssit
Muskarit
Alle kouluikäisille suunnatut muskarit järjestetään yhteistyössä Someron Musiikinystävät ry:n kanssa Kiiruun
koulukeskuksessa opetustilassa 1084, D-ovi.
Muskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä viimeistään
viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Opetuksesta vastaa musiikkipedagogi (AMK)
Maaria Varonen

Anna-

Kaikkien muskarien kurssimaksu on 19,50 € lapselta.

SOMERO

Vauva-, muksu- ja sisarusmuskarit
Vauva-, muksu- ja sisarusmuskarit ovat lapsen ja aikuisen yhteisiä musiikkituokioita. Lauletaan, loruillaan,
soitetaan ja liikutaan musiikin mukana. Iloitaan yhdessä
musiikista!
Vauvamuskarit on suunnattu 6–18-kuukauden ikäisille
lapsille, muksumuskarit 1,5–3-vuotiaille ja sisarusmuskari 0,5–4-vuotiaille. Sisarusmuskariin voi osallistua yhden tai kahden lapsen kanssa. Ilmoittautuminen pitää
tehdä kummastakin lapsesta erikseen.

1049902 Vauvamuskari
Tiistai 14.45–15.15
7.9.–30.11.2021

14

1049901 Sisarusmuskari A
Tiistai 14.00–14.30
7.9.–30.11.2021

1049906 Sisarusmuskari B
Keskiviikko 15.45–16.15
8.9.–1.12.2021

Muskarit 3–6-vuotiaille
Isommille lapsille suunnatuissa muskareissa ”sukelletaan” musiikin elämykselliseen maailmaan laulaen,
musiikkia kuunnellen, soittaen keho- ja rytmisoittimia,
liikkuen sekä tanssien. Opitaan musiikillisia peruskäsitteitä sekä kehitetään rytmi- ja melodiatajua.

1049903 Muskari – 3–4-vuotiaat A
Tiistai 15.30–16.15
7.9.–30.11.2021

1049904 Muksumuskari A

1049907 Muskari – 3–4-vuotiaat B

Tiistai 16.30–17.00
7.9.–30.11.2021

Keskiviikko 16.30–17.15
8.9.–1.12.2021

1049905 Muksumuskari B

1049908 Muskari – 5–6-vuotiaat

Keskiviikko 15.00–15.30
8.9.–1.12.2021

Keskiviikko 17.30–18.15
8.9.–1.12.2021

Lasten kurssit
1030205 Kids play

1059902 Värileikki 2–6-vuotiaille

Sepäntien avoin päiväkoti, Sepäntie 16 A
Keskiviikko 17.15–18.00, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Lastentarhanopettaja Reija Talikka ja
perhepäivähoitaja Madelyn Lauttia

Kiiruun koulukeskus, ot. 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 16.15–17.15, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 25,50 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Kids Play on 4–5-vuotiaille suunnattu leikkihetki, jossa
laulaen, leikkien ja loruillen opitaan englannin kieltä. Ilmoittautuminen tulee tehdä lapsen nimellä.

Lasten värileikissä kurkistetaan taiteen maailmaan tutustumalla leikin avulla erilaisiin väreihin, muotoihin ja
materiaaleihin. Samalla kehitetään lapsen motoriikkaa
taiteilemalla pieniä taideteoksia. Ilmoittautuminen tulee
tehdä lapsen nimellä.

SOMERO
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Koululaiskerhot
Harrastamisen Someron malli
-hankkeen koululaiskerhot
”Harrastamisen Someron malli” -koululaiskerhot ovat
Opetus- ja kulttuuriministeriön ”Harrastamisen Suomen
malli” -hankkeessa rahoittamaa toimintaa, jonka tavoitteena on taata jokaiselle suomalaiselle koululaisille
mieluinen harrastus. Kerhot ovat osallistujille maksuttomia.
Kerhoihin ilmoittaudutaan kuten muillekin opiston kursseille 23.8.2021 klo 17.30 alkaen internetissä tai puhelimitse.
Ks. sivu 6.

1029902 Tiedepaja 3–6-luokkalaisille
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 15.00–15.30, 9.9.–9.12.2021, 13.1.–28.4.2022
Richard Conway
Tiedepajassa tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen
näkökulmasta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alkutaivalta tieteen maailmassa. Kerhossa opitaan myös englannin kieltä, sillä skotlantilainen opettaja käyttää opetuksessa suomen lisäksi englantia.

SOMERO

1059901 Me ja muut maailman taiteilijat
1–6-luokkalaisille
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Maanantai 14.00–15.30, 6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke
Tutkimme erilaisia taiteen muotoja ja ideoimme niiden
ympärille teoksia. Kokeilemme erilaisia materiaaleja
sekä tekniikoita ja etsimme pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keskitymme myös vahvasti yhteisöllisyyteen ja
opimme arvostamaan toisten teoksia ja tyyliä.

1029901 Tiedepaja 2–4-luokkalaisille
Joensuun koulu, Heikintie 35
Tiistai 13.00–14.30, 7.9.–7.12.2021, 11.1.–26.4.2022
Richard Conway
Tiedepajassa tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen
näkökulmasta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alkutaivalta tieteen maailmassa. Kerhossa opitaan myös englannin kieltä, sillä skotlantilainen opettaja käyttää opetuksessa suomen lisäksi englantia.
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1059904 Me ja muut maailman taiteilijat
1–6-luokkalaisille
Pitkäjärven koulu, Turuntie 1300
Keskiviikko 14.00–15.30, 8.9.–1.12.2021, 12.1.–20.4.2022
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke
Tutkimme erilaisia taiteen muotoja ja ideoimme niiden
ympärille teoksia. Kokeilemme erilaisia materiaaleja
sekä tekniikoita ja etsimme pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keskitymme myös vahvasti yhteisöllisyyteen ja
opimme arvostamaan toisten teoksia ja tyyliä.

Koululaiskerhot
1059905 Nykytaidemyrsky 7–9-luokkalaisille

1079901 Askartelupaja 1–2-luokkalaisille

Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 15.00–16.30, 7.9.–7.12.2021, 11.1.–26.4.2022
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke

Joensuun koulu, Heikintie 35
Keskiviikko 13.15–14.00, 8.9.–8.12.2021, 12.1.–27.4.2022
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Taidekerhossa tutustutaan monipuolisesti erilaisiin taiteen tekemisen muotoihin. Voit valita tehtäviisi valokuvauksen, videokuvauksen, digipiirtämisen tai kuviksen
perustekniikat.

Kerhossa askarrellaan pieniä töitä erilaisista materiaaleista. Askartelutyöt tehdään mallin mukaan, mutta oppilasta kannustetaan käyttämään omaa luovuuttaan ja
ideoitaan töiden tekemisessä. Askartelun lomassa lapsen kädentaidot, motoriikka ja luovuus kehittyvät.

1070901 Puutyöpaja 3–6-luokkalaisille

Kerhossa harjoitellaan puuntyöstämisen perusasioita,
kuten sahaamista, poraamista ja naulaamista sekä puuliimalevyn valmistusta. Töihin voidaan yhdistää myös
metallia.

1079902 Kässäpaja 3–6-luokkalaisille
Joensuun koulu, Heikintie 35
Keskiviikko 14.15–15.45, 8.9.–8.12.2021, 12.1.–27.4.2022
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

SOMERO

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Maanantai 17.30–19.00, 6.9.–29.11.2021, 10.1.–25.4.2022
Puuseppä Jesse Tulokas

Kerhossa tutustutaan erilaisiin käsityön tekemisen tapoihin, tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kannustetaan
oppilaita jatkamaan käsityöharrastusta omatoimisesti
myös vapaa-ajallaan. Kurssin aikana harjoitellaan muun
muassa käsin ompelun, kirjonnan, huovutuksen, kankaanpainannan ja lankatöiden taitoja.

1079903 Kässäpaja 7–9-luokkalaisille
Kiiruun koulukeskus, ot. 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 15.00–16.30, 7.9.–7.12.2021, 11.1.–26.4.2022
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kerhossa perehdytään erilaisiin käsityön tekemisen
tekniikoihin ja materiaaleihin, kuten virkkaukseen, neulontaan ja ompeluun. Tehtävän käsityön voi valita oman
mielenkiinnon mukaan. Oppilasta kannustetaan jatkamaan käsityöharrastusta omatoimisesti myös vapaaajallaan.

Seuraa meitä Instagramissa
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Luennot
Syksyn tarjonnassa on kolmenlaisia luentoja:
1. Perinteinen luento joka järjestetään Kiiruun koulukeskuksen auditoriossa.
2. Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston verkkoluentoja, joita voi seurata Kiiruun koulun
auditoriossa.
3. Verkkoluento, jota voi seurata kotona omilla laitteilla.
Kaikille luennoille tulee ilmoittautua ennakkoon, ja mahdolliset luentomaksut laskutetaan
ilmoittautuneilta. Auditiossa järjestättävien luentojen terveysturvallinen osallistujamäärä
on rajattu kolmeenkymmeneen.

SOMERO

Verkossa välitettäville luennoille ilmoittautuneille lähetetään sähköpostiin linkki, jonka
kautta luentojen seuraaminen tapahtuu kotona omilla laitteilla.
Mikäli koronarajoitukset estävät lähiopetuksen, muutetaan myös perinteiset luennot ja
Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot kotona seurattaviksi.
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1010803 Ennakoinnilla ymmärrystä
tulevaisuudesta

1029903 Hulevesien luonnonmukainen
hallinta

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 5.10.2021 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5,00 €

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 8.11.2021 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5,00 €

Tulevaisuudentutkijat, VTM Kristiina Paju ja FM Marianna Mäki-Teeri vievät kuulijat tulevaisuusajattelun ja
ennakoinnin maailmaan. Luennolla tutustutaan siihen,
mitä ennakointi on ja miten se auttaa tulevaisuuden
muutoksiin varautumisessa.

Rakennetun ympäristön hortonomi (AMK) Perttu Tiilikaisen luennolla pyritään herättämään mielenkiinto hulevesien luonnonmukaisen hallinnan mahdollisuuksiin
omalla tontilla. Hulevedet ohjataan usein puhdistamattomana vesistöihin, ja niiden mukana sinne kulkeutuu
muun muassa mikromuovia, raskasmetalleja ja muita
epäpuhtauksia. Hulevesien luonnonmukainen hallinta
on hyvä vaihtoehto epäpuhtauksien vesistöihin pääsyn
vähentämisessä. Miten hulevesien luonnonmukainen
hallinta poikkeaa perinteisestä, ja kuinka voit toteuttaa
sen omalla tontilla? Hulevedet koetaan rasitteena, tästä
esimerkkinä kaupunkien hulevesimaksut, vaikka hulevesiä voitaisiin hyödyntää sinivihreän infran osana.

Luennot
4090401 Ravitsemustietoutta 55+ ikäisille
-verkkoluento
Tiistai 9.11.2021 klo 18.30–20.00
Maksuton hyvinvointiluento.
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä luennoi
ikääntymisen huomioivasta ravitsemuksesta. Teamssovelluksella pidettävälle verkkoluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään
sähköpostiin linkki, josta luentoa voi seurata omalta
tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

1090601 Ikis-verkkoluennot

Mikäli koronarajoitukset estävät lähiopetuksen, muutetaan myös Ikis-verkkoluennot kotona omilla laitteilla
seurattaviksi.
Luentosarjan seuraajaksi tulee ilmoittautua ennakkoon.
Maksuttomat luennot järjestetään keskiviikkoisin klo 14
alkaen, ja ne kestävät puolestatoista tunnista kahteen
tuntiin.

– tietokirjailija, ulkomaantoimittaja Heikki Aittokoski, HS

15.9.2021: Rokotusten mahdollisuudet ja uhat
– LT, ylilääkäri Hanna Nohynek, THL

29.9.2021: Terveellinen ruokavalio ja
supervoimia luonnosta
– professori emerita Raija Tahvonen TY

13.10.2021: Luontoaskel terveyteen, allergiat
esimerkkinä

SOMERO

Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat verkkoluennot
järjestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä usealle paikkakunnalle ympäri Suomea. Somerolla niitä
pääsee seuraamaan Kiiruun koulukeskuksen auditorion
valkokankaalta, Kiiruuntie 4, sisäänkäynti A-ovesta.

8.9.2021: Matka Onnellisten saarelle
– eri kansojen keinot hyvän yhteiskunnan
rakentamiseen

– professori, emeritus Tari Haahtela, HYKS, Iho- ja allergiasairaala

27.10.2021: Aivojen hyvä elämä
– professori, aivotutkija Minna Huotilainen, HY

3.11.2021: Miten tekoäly muuttaa elämää?
– poliitikko, tietokirjailija Osmo Soininvaara

10.11.2021: Luonnonvalinta ja virusten
evoluutio – kuka voittaa kilpajuoksun?
– apulaisprofessori Lotta-Riina Sundberg, JYU

24.11.2021: Suolistomikrobisto ja terveys
– PhD, ja Ass.Prof Jonna Jalanka, HY ja Nottinghamin
yliopisto

Netti-ilmoittautumiset

1.12.2021: Kaunis elämä, kaunis ihminen ja
kaunis maailma

www.somero-opisto.fi

– professori emeritus Esko Valtaoja, TY
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Ihminen ja yhteiskunta
1019903 Hyvinvointia kulttuurista ja
liikunnasta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 13.00–14.30, 9.9.–2.12.2021
Vaihtuvat opettajat

Uutuus

SOMERO

Oletko jäänyt viime aikoina eläkkeelle tai vasta muuttanut Somerolle? Kaipaatko arkeesi toimintaa, mutta et
tunne mahdollisuuksia, joita kotikunnassasi on tarjolla?
Järjestämme yhteistyössä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa maksuttoman kurssin, jolla pääset tutustumaan erilaisiin oppimis- ja harrastusmahdollisuuksiin.
Kurssilaisista muodostuvassa yhteisöllisessä ryhmässä
voidaan herätellä myös kulttuurikaveri- tai ulkoiluystävätoimintaa, jolloin harrastusseuraa olisi aina helposti
löydettävissä. Lähde rohkeasti mukaan!

1010101 Tarinoita Somerolta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 9.30–11.00, 9.9.–21.10.2021
Kurssimaksu 19,50 €
FK Kaija Parko

Uutuus

Paikallishistoriaa, kotiseudun elämänmenoa ja somerolaisuuden erikoisuuksia valotetaan osallistujien yhteisillä tiedoilla ja muisteluilla, luovasti rönsyillen.
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1010102 Sukututkimuksen jatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–20.00, 7.–21.9.2021
Kurssimaksu 19,50 €
FM, historian lehtori Vesa Hänninen

Kurssilla syvennetään kirkon arkistolähteiden hyödyntämistaitoja sukututkimuksessa. Lisäksi tutustutaan
tärkeimpiin niin sanottuihin maallisiin lähdeaineistoihin, kuten kruunun veroluettelot ja Suomen asutuksen
yleisluettelo (SAY) sekä oikeuslaitoksen asiakirjat ja sotilasasiakirjat. Harjoitellaan myös vanhojen käsialojen
tulkitsemista.

1010201 Mielitreeni™

Uutuus

Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 9.9.–7.10.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Henkilöstövalmentaja, mindfulness-ohjaaja
Päivi Hoikkala

Mielitreeni™ tukee vahvuuksien tiedostamista ja aktiivista käyttöönottoa NLP:n ja mindfulnessin keinoin.
Kurssin harjoituksista osallistujat voivat koota itselleen
sopivan ajattelutaito- ja toimintatyökalupakin mielen
hyvinvoinnin ja tasapainon ylläpitämiseen.

1010701 SPR Ensiapukurssi EA 1®
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 9.00–15.30, 18.9.2021 ja 2.10.2021
Kurssimaksu 45,00 €
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo
Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa
todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi kokoontuu kahtena lauantaina kahden viikon välein. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen.

Ihminen ja yhteiskunta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.00–20.15, 23.9.2021
Kurssimaksu 25,00 €
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo
Kurssilla opiskellaan ja kerrataan hätäensiaputaitoja. Jos
olet suorittanut SPR Ensiapukurssi EA 1® - tai SPR Ensiapukurssi EA 2® -kurssin kolmen vuoden sisällä, voit
tämän kurssin suorittamalla jatkaa ensiaputodistuksesi
voimassaoloaikaa toiset kolme vuotta.

1010801 Sijoittamisen perusteet

Oletko pohtinut mitä sijoittamisella tarkoitetaan, miten
sijoittaminen käytännössä tapahtuu ja minkälaisia asioita tulee huomioida sijoitussuunnitelmaa laadittaessa?
Koulutus on suunnattu sijoittamisesta kiinnostuneille
tai sijoittajauransa alussa oleville. Kurssilla opiskellaan
sijoittamisen perusasioita, kuten sijoitussuunnitelman
rakentamista, riskienhallintaa ja verotuskysymyksiä. Lisäksi tutustutaan tavallisimpiin sijoitustuotteisiin ja tuottojen muodostumiseen. Kurssi järjestetään yhteistyössä
Someron osakesäästäjät ry:n kanssa, jonka puheenjohtajana kouluttaja toimii.

1010802 Rautaisannos
osakkeenomistajille taloyhtiön
taloushallinnosta
Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi,
Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.00–19.30, 6.10.2021 ja 13.10.2021
Kurssimaksu 14,50 €
Yrittäjä Aulis Kankare

Mitä jokaisen asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenen
ja osakkeenomistajan olisi hyvä tietää taloyhtiön hallinnosta ja taloushallinnosta? Luennot keskittyvät taloyhtiön hallinnon järjestämiseen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liitetietoineen sekä toimintakertomukseen. Lisäksi
käsitellään korjaushankkeita, vastikelaskelmia, verotusta ja yhtiöjärjestystä sekä pöytäkirjojen laatimista ja näihin liittyviä asioita. Asiat käsitellään osakkeenomistajan
näkökulmasta ja ne pidetään selkeinä ja helppoina ymmärtää. Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä etukäteen osoitteeseen: aulis.kankare@paratiisiconsulting.fi

SOMERO

Kiiruun koulukeskus, ot. 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.00–19.45, 20.10.–24.11.2021
Kurssimaksu 59,00 €
Yrittäjä Hannu Heikkilä

Uutuus

1010702 SPR Hätäensiapukurssi 4 t®

Netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi
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Kielet
1030101 Finskij po-russki – suomen kieltä
venäjänkielisille
Kiiruun koulukeskus, ot. 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.00–20.30, To 19.00–20.30, 7.9.–2.12.2021
Maksuton kurssi
FM Julia Topchii

SOMERO

Suomen kielen alkeis-jatkokurssi (A -kielitaitotasosta)
ensi sijassa venäjänkielisille. Kurssilla kerrataan aluksi suomen kielen perusasioita, opiskellaan arkipäivän
sanastoa ja tarpeellista kielioppia, harjoitellaan kielen
käyttämistä erilaisissa puheviestintätilanteissa. Oppikirjana ”Suomen mestari 1”. Kurssin aiheina ovat perhe,
asuminen, työ, arkipäivätilanteet ja vapaa-aika. Kurssille
ovat tervetulleita sekä viime lukuvuonna suomea alkeiskurssilla opiskelleet, että uudet oppijat.
FINSKIJ PO-RUSSKI / ФИНСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
РУССКОГОВОРЯЩИХ
Вторник 19.00 – 20.30 и четверг 19.00 – 20.30.
Начальный курс финского языка (с уровня А1) для
русскоговорящих. На курсе повторяем вначале
основы финского языка, изучаем повседневную
лексику и необходимую грамматику, тренируем
использование финского языка в различных
коммуникативных ситуациях. Работаем по учебнику
”Suomen mestari 1”. Темами курса являются семья,
проживание, работа, бытовые ситуации и свободное
время. На курс приглашаются учащиеся, уже
начавшие изучение финского, а также новые ученики.
Обучение на курсе будет проводиться очно, однако
в связи с возможными ограничениями, вызванными с
эпидемией корона вируса, очное обучение перейдет
в дистанционную форму. Курс бесплатный.
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Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
1030102 Keskustelevaa suomen kieltä
maahanmuuttajille
Kiiruun koulukeskus, ot. 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai ja torstai 18.30–20.00, 6.9.–21.10.2021
Maksuton kurssi
FK Kaija Parko

Intensiivinen kurssi kokoontuu kaksi kertaa viikossa. Se
soveltuu viime lukuvuodella aloittaneille tai muutoin
suomen kielen perusteet tunteville. Opetus etenee
opettajan opetusmateriaalin mukaan.

1030201 English cafe – Evening group
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 19.00–20.30, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Richard Conway
Come and practice your conversational English over
coffee and biscuits. Forget the stress of formal teaching
and the traditional classroom structure that may hold
you back. Let your conversation flow naturally as if you
were with friends in a café.

Kielet
1030204 Englantia arkeen ja lomille
Kiiruun koulukeskus, ot. 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.00–20.00, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 22,00 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Englannin kielen peruskieliopin ja -sanaston osaaville
suunnatulla kurssilla keskitytään ensi sijassa puhekieleen arjen kielenkäyttötilanteissa työssä, harrastuksissa
ja matkoilla. Taitotaso B1 - B2. Oppikirja: Destinations 4.

1030301 Espanjan alkeiden jatkokurssi

Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 10.30–12.00, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Richard Conway
Come and practice your conversational English over
coffee and biscuits. Forget the stress of formal teaching
and the traditional classroom structure that may hold
you back. Let your conversation flow naturally as if you
were with friends in a café.

1030203 Englantia eteenpäin
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 10.00–11.30, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Tule opiskelemaan englantia mukavassa päiväryhmässä rauhalliseen tahtiin. Jatketaan English for you too 4
kirjan kappaleesta 5 eteenpäin. Pääpaino opiskelussa
on englannin puhumisessa kielioppia unohtamatta.

SOMERO

1030202 English cafe – Day group

Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 18.45–20.15, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
FM Päivi Leikkonen
Viime kaudella alkanut espanjan kurssimme jatkuu,
oppikirjan kappaleesta 7. Aloitamme syksyn kuitenkin
kertaamalla jo opittua, joten uudetkin opiskelijat ovat
tervetulleita mukaan. Rauhalliseen tahtiin etenevällä
kurssilla opitaan matkailijan tarvitsemaa sanastoa ja
tähdätään hyvään käytännön kielitaitoon eri tilanteissa.
Oppikirjana Perfecto 1 (Finn Lectura), loppuun. Valitsemme uuden oppikirjan alkusyksyn aikana. Taitotaso
A1-A2.
Kurssikerroista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa
verkko-opetuksena yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti. Kurssi alkaa lähiopetuksena, jolloin opiskelijat
perehdytetään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. Ota ensimmäisellä kokoontumiskerralla oma läppäri tai tabletti mukaan kurssille.

Tykkää meistä Facebookissa
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Kielet
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
1030302 Club de español en Somero
Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.00–18.30, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
FM Päivi Leikkonen

SOMERO

Jatkamme espanjan opiskelua nykyisen Ventana 3 -kirjan parissa syyslomaan asti (vko 42), johon mennessä
valitsemme uuden oppikirjan jatkoon. Kurssi sopii viime
talvena mukana olleille ja muille noin 4–5 vuotta kieltä
opiskelleille, kun esimerkiksi espanjan aikamuodot ovat
jo tuttuja. Taitotaso B1.
Kurssikerroista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa
verkko-opetuksena yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti. Kurssi alkaa lähiopetuksena, jolloin opiskelijat
perehdytetään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. Ota ensimmäisellä kokoontumiskerralla oma läppäri tai tabletti mukaan kurssille.

1030401 Andiamo avanti!
Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.45–20.15, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
FM Päivi Leikkonen
Kurssilla opimme lisää menneen ajan muodoista italian
kielessä. Oppikirjan aihepiirit liittyvät matkusteluun Italian eri alueilla, ruokakulttuuriin, asumiseen, jokapäiväiseen elämään ja kulttuurinautintoihin. Kurssi sopii noin
3–4 vuotta kieltä opiskelleille ja kertaajille. Oppikirjana
Sì parte 2 (Finn Lectura), kappaleesta 5 eteenpäin, syksyn alussa kertausta. Taitotaso A2.
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Kurssikerroista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa
verkko-opetuksena yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti. Kurssi alkaa lähiopetuksena, jolloin opiskelijat
perehdytetään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. Ota ensimmäisellä kokoontumiskerralla oma läppäri tai tabletti mukaan kurssille.

1030901 Ranskan alkeiden jatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–18.30, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
FM Päivi Leikkonen
Matka ranskan kieleen jatkuu taas ja sen kautta tutustuminen Ranskaan maana, sen kulttuuriin ja elämäntapaan. Rauhalliseen tahtiin etenevällä kurssillamme
pääpaino on käytännön kielitaidon saavuttamisessa,
ääntämisen harjoittelussa ja matkailuun liittyvissä aihepiireissä. Oppikirjana Chez Olivier 1, kappaleesta 6
eteenpäin. Syksyn alussa kertausta, joten uudetkin opiskelijat ovat tervetulleita mukaan! Taitotaso A1.
Kurssikerroista osa järjestetään lähiopetuksena ja osa
verkko-opetuksena yhdessä sovittavan aikataulun mukaisesti. Kurssi alkaa lähiopetuksena, jolloin opiskelijat
perehdytetään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. Ota ensimmäisellä kokoontumiskerralla oma läppäri tai tabletti mukaan kurssille.

Seuraa meitä Instagramissa

Kielet
1031701 Viron alkeisjatkokurssi

1031702 Edasi eesti keeles

Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.30–19.00, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 39,50 €
Vivian Majevski

Kiiruun koulukeskus, ot. 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 19.15–20.45, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Vivian Majevski

Kurssilla jatketaan alkeiden kertauksen jälkeen viron
kielen opiskelua Meie keelesild -kirjan kappaleesta
seitsemän eteenpäin.

Jatkokurssi viron kielen perusteet osaaville. Laajennetaan sanavarastoa erilaisia tekstejä lukien ja keskustellen sekä kerrataan ja harjoitellaan kielioppia.

SOMERO
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Musiikki
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

SOMERO

Kitaransoitto

Pianonsoitto

Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kitaraa
soittaneille. Opetus tapahtuu ensi sijassa yksilöopetuksena, ja henkilökohtainen opiskeluaika on 20 minuuttia
viikossa. Alaikäraja 12 vuotta. Opetusajat jaetaan torstaina 2.9. klo 14-18, jolloin opistolta soitetaan opiskelijoille/
huoltajille.

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Henkilökohtainen opiskeluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opetusajat jaetaan torstaina 2.9. klo 14-18,
jolloin opistolta soitetaan opiskelijoille/huoltajille. Myös
muut sekä opettajalle että oppilaalle sopivat ajat voivat
tulla kyseeseen.

Kurssimaksu 87,00 €
Opettajana muusikko Vesa Toukkari

Kurssimaksu 87,00 €
Opettajana muusikko Pekka Leppälä

1040401 Kitaransoitto A

1040403 Pianonsoitto A

Kiiruun koulukeskus, ot, 1023, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.00–19.35, 8.9.–1.12.2021

Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 14.15–18.30, 6.9.–29.11.2021

1040402 Kitaransoitto B

1040404 Pianonsoitto B

Kiiruun koulukeskus, ot, 1023, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–19.35, 9.9.–2.12.2021

Kiiruun koulukeskus, ot. 1023, A-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 15.15–17.45, 8.9.–1.12.2021

1040405 Pianonsoitto C
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.45, 9.9.–2.12.2021

1040406 Pianonsoitto D
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Perjantai 13.15–16.30, 10.9.–3.12.2021

Alle kouluikäisille suunnatut muskarit
löytyvät sivulta 14.
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Musiikki
Harmonikansoitto

Kuorot ja yhteislaulu

1040408 Harmonikansoitto

1040501 Metka kööri

Kiiruun koulukeskus, Kiiruuntie 4
Tiistai 14.00–15.35 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 87,00 €
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Sanna Rantanen

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Keskiviikko 19.00–20.30, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
MuM Annika Kuntsi

Harmonikansoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Soveltuu kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilökohtainen opiskeluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia
viikossa. Kurssin toteutuspaikka ja -aika ovat alustavia.
Opettaja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin ja sopii henkilökohtaisista opiskeluajoista.

Metka Kööri on iloisten laulajien sekakuoro, joka haluaa
oppia, edistyä ja iloita lauluharrastuksestaan. Jokainen
voi kehittyä laulajana.

1040502 Someron naiskuoro

SOMERO

Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Tiistai 18.00–19.30, 14.9.–7.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Naiskuoro on laulutaidossaan kehityshaluisten naisten
joukko. Kuoro laulaa monipuolista musiikillista ohjelmistoa. Kuoroon tulevien uusien laulajien ei tarvitse olla
huippulaulajia, mutta sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja halua
itsensä kehittämiseen laulajana pitää olla. Katso myös
https://www.facebook.com/someronnaiskuoro/

1040503 Someron laulumiehet
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Tiistai 19.30–21.00, 14.9.–7.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Someron laulumiehet on pitkät perinteet omaava aktiivisesti esiintyvä mieskuoro. Kuoroon ovat tervetulleita
myös uudet laulamisesta kiinnostuneet miehet, jotka
haluavat laulaa yhdessä sekä kehittää omaa laulamistaan ja lauluääntään.
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Kuvataide

Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 12.15–14.30, 9.9.–9.12.2021
Kurssimaksu 32,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

SOMERO

Heittäydy taiteen tekemiseen ennakkoluulottomalla ja
kokeilevalla otteella! Kurssin aikana opit taidehistoriaa
ekspressionismista tähän päivään. Alustusten innoittamana teemme omia taideteoksia vahvistaen omaa ilmaisua.

1050203 Ikonimaalaus
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 9.00–12.15, 14.9.–23.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Raija Laiho
Tutustutaan ikonimaalaukseen ja valmistetaan ikoni
omavalintaisella aiheella. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille
että aiemmin maalausta harrastaneille.

1050204 Taidetta maalaten
Kiiruun koulukeskus, ot. 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 28.10.–2.12.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssilla maalataan öljy-, akryyli- ja akvarelliväreillä
sekä opitaan kuvantekemisen perustekniikoita. Pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä oman kuvailmaisun löytämisessä ja kehittämisessä. Sopii aloittelijoille ja aiemmin maalausta harrastaneille.
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1050207 Oma taidepolkuni
Kiiruun koulukeskus, ot. 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–19.15, 14.9.–16.11.2021
Kurssimaksu 27,00 €
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke

Lähde kulkemaan kanssamme polkua kohti omaa taideilmaisuasi. Matkan varrella luomme teoksia erilaisten
vesipohjaisten materiaalien ja sekatekniikan avulla. Tavoitteenamme on avata polku omaan kuvantekemiseen
ilon ja värien kautta.

Uutuus

1050201 Kokeileva kuvataide

Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

1050211 Päiväpiirustus
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Perjantai 12.15–13.45, 10.9.–26.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Kurssilla opitaan piirtämisen perusteita. Alustusten jälkeen siirrytään piirtämisharjoituksiin, joissa apuna ovat
mallikuvat ja asetelmat. Harjoitusten avulla kehitetään
omaa kuvallista ilmaisua.

1050501 Keramiikka
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 9.00–11.15, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 48,00 €
Keraamikko Pirjo Salo
Kurssilla harjoitellaan käsinrakentamisen perustekniikoita valmistamalla käyttöesineitä tai pieniä veistoksia.
Opitaan työn lasittamista ja erilaisia pinnankoristelutekniikoita. Kurssimaksuun sisältyy opetus ja poltot.

1050801 Kalligrafia
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Perjantai 16.00–18.15, 10.9.–5.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski
Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Kurssilla opitaan
uusi tyyli, jonka jälkeen edetään sommitteluun. Kurssi
sopii sekä aloittelijalle että pitempään kalligrafiaa harrastaneelle.

Uutuus

Tanssi, luova ilmaisu, kirjallisuus

Naisille suunnatussa ryhmässä lähdetään liikkeelle ryhdistä ja luonnollisten liikeratojen haltuunotosta musiikin
tahdissa. Tasoa nostetaan vähitellen ja tarvittaessa jokaisen oman etenemisen mukaan. Sano hyvästi niskahartiakivuille sekä löydä uusi notkea ja sulava naisellisuus. Kurssi ei kokoonnu isänpäivänä.

1069901 Toimintakeskuksen luovan ilmaisun
kurssi
Toimintakeskus, Leivontie 5
Torstai 10.00–11.00, 9.9.–2.12.2021
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Kurssi on suunnattu toimintakeskuksen asiakkaille tai
muille luovasta ilmaisusta kiinnostuneille.

Uutuus

1069903 Iloa ja oivalluksia kirjoista ja
kirjoittamisesta
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Joka toinen sunnuntai 16.00–17.30,
19.9.–12.12.2021
Kurssimaksu 19,50 €
PsM, valmentaja Päivi Pentti

SOMERO

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Sunnuntai 16.30–18.00, 5.9.–28.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Irene

Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Joka toinen sunnuntai 16.00–17.30,
12.9.–17.10.2021
Kurssimaksu 17,00 €
FK Kaija Parko

Kurssin tavoitteena on avata runouden maailmaa tekstejä yhdessä tutkien ja oppia näkemään, miten eri tavoin
runot puhuvat. Kurssipäivät: 12.9.; 26.9.; 10.10. ja 17.10.

Tanssi, luova ilmaisu, kirjallisuus
1060301 Itämaisen tanssin alkeet

1069902 Jos runo kiinnostaa

Kiinnostaako sinua kirjoittaminen, lukeminen, keskustelut ja tarinat? Jos vastaat kyllä yhteenkin asiaan,
tämä ryhmä voi olla sinua varten. Mitään kirjoittamisen
ennakko-osaamista ei tarvita; riittää että olet halukas
pohtimaan yksin ja ryhmässä arkea ja elämää ehkäpä
kirjoittamisen ja lukemisen inspiroimana. Ensimmäisellä
kerralla sovimme yhdessä syksyn teemat ja työskentelytavat. Inspiraation lähteinä voivat olla vaikkapa luonto,
unet, sadut tai elokuvat. Kirjallisuus ja kirjoittaminen on
peili, ovi ja ikkuna johonkin uuteen. Sunnuntai-iltojen
tavoitteena on tuoda jokaisen arkeen iloa, energiaa ja
oivalluksia yhteisistä keskusteluista ja kirjoittamisesta.

Netti-ilmoittautumiset
www.somero-opisto.fi
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Kädentaidot

Kiiruun koulukeskus, ot. 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 17.15–20.30, 15.9.–13.10.2021
Kurssimaksu 22,00 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

SOMERO

Kurssilla harjoitellaan helpohkojen vaatteiden kaavojen
muokkaamista omalle vartalolle sopiviksi, sekä ompelukoneen ja saumurin sujuvaa käyttöä. Samaan työhön
voidaan yhdistää uusia kankaita ja vanhojen vaatteiden
osia. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että konkareille, koska valmistettavan vaatteen vaikeustason voi valita omien taitojen mukaan.

1070500 Lankojen lumoissa
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 12.30–14.30, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 29,50 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Houkuttelevatko lankahyllyt sinua luokseen? Tule
suunnittelemaan pehmeitä asusteita hyödyntäen luokan käsityölehtiä ja -kirjoja. Kurssin aikana opit monipuolisesti erilaisia ja ajankohtaisia kirjonta-, neule- ja
virkkaustekniikoita. Opit samalla lukemaan malliohjeita
ja laskemaan käsityösi silmukkalukuja, jotta voit soveltaa valmismalleja omiin töihisi.

1071004 Suomalaisia villapaitoja ja
asusteita

Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 12.15–14.30, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 32,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssilla perehdytään suomalaisiin neulepaitoihin, kuten Saimaa-paitaan ja Kalevala-aiheisiin paitoihin sekä
niihin yhdistettäviin pienempiin asusteisiin. Opit kirjoneuleen valmistuksen, levennykset ja kavennukset
sekä hihojen ja pääntien tekemisen jujut. Kurssi sisältää mahdollisesti omakustanteisen retken käsityöyritykseen. Kurssilla voi suorittaa perinnepaitojen taitaja
-osaamismerkin.

Uutuus

1070202 Vaatteita ommellen

Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

1071006 Neulekahvila
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Keskiviikko 18.30–20.00, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Lähihoitaja Mervi Virta

Neulekahvilassa koemme yhdessä neuloen hyvän mielen ja voimaannuttavan hengähdyshetken arjen keskellä. Voit aloittaa vaikkapa sukan neulomisella ja oppia
kantapään tekemisen, mutta voit valita työksesi myös
muun itsellesi mieluisan neuleen ja saada tarvitessasi opettajalta apua sen suunnitteluun ja tekemiseen.
Teemme mahdollisuuksien mukaan omakustanneretken käsityöliikkeeseen.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Uutuus

Kädentaidot
1070707 Kudonnan teoriaa ja vinkkejä
kankaankudontaan kotona
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 9.9.–14.10.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Artenomi Kirsi Hämäläinen

Kankaankudonnan teoriakurssilla opitaan laskemaan
lankojen tarve ja matonkuteiden menekki, perehdytään
valmiin niisintämallin leveyden muuttamiseen sekä
käydään läpi tavallisimpia mattosidoksia ja opitaan erilaisten mattojen kutominen samasta loimesta. Ratkaistaan myös kurssilaisen omien kangaspuiden ongelmia.
Kurssi ei sisällä kudontaa opistolla.

Solun kudontatilat, Myllypellontie 10 E
Torstai 17.00–19.15, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 48,00 €
Artenomi Jaana Janhunen
Haaveiletko itsetehdystä matosta tai huivista? Aloittelijoille ja hieman kutoneille suunnatulla kurssilla opiskellaan kaikkia työvaiheita sekä teoriassa että käytännössä. Tutustumme sidosopissa perussidoksiin ja niistä
johdettuihin sidoksiin. Kudomme yhteisloimiin syksyllä
muun muassa mattoja, tuolinpäällisiä ja kangaskoreja,
ehkäpä myös huopia ja huiveja.

1070701 Kudonnan syventävä kurssi
Solun kudontatilat, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.00–19.15, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 48,00 €
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä

1070703 Terttilän kudonta
Toukola, Terttiläntie 736
Tiistai 17.30–19.45, 21.9.–7.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä
Monipuolisella kurssilla pääpaino on kankaankudonnassa, mutta myös erikoistekniikoita kokeillaan opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että kädentaitojen konkareille. Kokoontumiset syyslomaviikkoon saakka joka viikko ja sen jälkeen joka toinen viikko. Kurssilla on mahdollista suorittaa kudonnan
osaamismerkkejä.

SOMERO

1070705 Kudonnan peruskurssi

la valmistetaan kodintekstiilejä perinteisillä sidoksilla.
Keskitymme kattaustekstiileihin, mutta myös muut kodintekstiilit ovat mahdollisia. Työt suunnitellaan yhdessä
ja kudotaan yhteisloimissa. Materiaalit voit hankkia itse
tai yhteistilauksina. Kurssilla on mahdollisuus suorittaa
kudonnan osaamismerkkejä.

1070909 Sisustustuotteita solmeilemalla
Kiiruun koulukeskus, ot. 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 18.00–20.15, 6.9.–11.10.2021
Kurssimaksu 22,00 €
KteO Helena Ponkala
Kurssilla opitaan solmeilemaan omien toiveiden mukainen seinävaate, verho, matto tai muu sisustuksellinen tuote kotia piristämään tai juhlaa koristamaan. Ota
suunnittelun tueksi mukaan luonnos tai ideakuvia itseäsi inspiroivista makrameetöistä. Solmuharjoituksia varten tarvitset taipuisaa paksuhkoa narua (esim. moppilanka, punoskude, yksivärinen trikookude) sekä sakset,
mittanauhan, ilmastointiteippiä ja muistiinpanovälineet.

Kudonnan perusteet hallitseville suunnatulla kurssil31

Kädentaidot
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
1071002 Kahvipussit ja muut
kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön
Kiiruun koulukeskus, ot. 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00–20.00, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 29,50 €
Artenomi Kirsi Hämäläinen

SOMERO

Kierrätyskurssilla kahvipussit, karkkipaperit, tölkinnipsut, sanomalehdet ja vanhat kirjat muuntuvat uudelleen
käyttö- ja koriste-esineiksi. Samalla opimme erilaisia käsityötekniikoita. Ota mukaan muistiinpanovälineet.

1070905 Koruja tinalankapunoksesta,
alkeis-jatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot. 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 18.00–20.15, 1.–22.11.2021
Kurssimaksu 19,50 €
KteO Helena Ponkala
Kurssilla opitaan valmistamaan erilaisia ranne-, kaula- ja
korvakoruja saamenkäsitöistä tutusta tinalankapunoksesta ja poronnahasta. Hopeanhohtoiset tinalankakorut
ovat nikkelittömiä, käytössä miellyttävän lämpimiä ja
kevyitä. Ensikertalaiset valmistavat aluksi perusrannekkeen. Alkeet jo osaavien kanssa opetellaan vaativampia
palmikointimalleja ja valmistetaan näyttäviä koruja yhdistämällä työhön esimerkiksi erilaisia helmiä, nauhoja
ja nyörejä. Kurssilla tutustutaan myös poronsarvinappien valmistukseen. Aikaisempaa osaamista ei tarvita.

Tykkää meistä Facebookissa
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1070902 Huonekalujen entisöinti- ja
puutyökurssi
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Torstai 17.30–19.45, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 48,00 €
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssilla valmistetaan uusia tuotteita puusta ja entisöidään opiskelijan omia huonekaluja. Opitaan omaa
projektia tehden erilaisia puuntyöstö- ja entisöintitekniikoita. Työtehtävät räätälöidään kunkin työhön sopiviksi
ja opiskelijan osaamisen tason mukaisiksi. Työvaiheet
suoritetaan mahdollisimman oikeaoppisesti työturvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityishuomio kiinnitetään puuntyöstökoneen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Tarveaineet opiskelijat hankkivat itse.

Tietojenkäsittely
1089901 Android-älypuhelin ja -tabletti
tutuksi

Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 9.30–11.45, 25.10.–29.11.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.30, 9.–23.9.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

Kurssi on tarkoitettu tietokoneen käyttöä aloitteleville
senioreille ja kaikille, jotka kaipaavat opastusta kannettavan tietokoneen käyttöön. Tärkeässä osassa ovat
käytännönläheiset harjoitukset omalla kannettavalla tietokoneella. Kurssilta saa vinkkejä tietokoneen ja
oheislaitteiden hankintaan. Opistolla on myös muutamia kannettavia tietokoneita, joita kurssilaiset voivat tarvittaessa käyttää. Opetus tapahtuu Windows 10 -tietokoneella.

Android on älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käyttöjärjestelmä, joka on käytössä muun muassa Samsung-, Huawei-, Sony, Nokia ja LG-laitteissa. Tutustumme laitteen asetuksiin, toimintoihin sekä ohjelmien
lataamiseen ja asentamiseen. Tavoitteena on antaa
osallistujille varmuutta ja vinkkejä oman laitteen käyttöön. Harjoitukset tehdään omalla laitteella, joten se latureineen mukaan kurssille.

1080501 Canvalla helppoa kuvankäsittelyä ja
julkaisua
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 9.–23.9.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt
Canva on netissä käytettävä helppokäyttöinen graafinen
suunnitteluohjelma. Kurssilla opit käyttämään ohjelman
maksutonta versiota ja tekemään sen avulla näyttäviä
julkaisuja. Kurssi soveltuu kaikille tietokoneen peruskäytön hallitseville, jotka ovat kiinnostuneita tekemään
esimerkiksi julkaisuja sosiaaliseen mediaan tai paperille
tulostettuina. Tutustumme myös Issuu julkaisualustaan,
jonka ilmaisversiolla voi tehdä kaksi julkaisua vuodessa
maksutta.

SOMERO

1080201 Kannettava tietokone haltuun –
peruskurssi senioreille

1089902 Android-älypuhelin ja -tabletti
tutuksi – jatkokurssi
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.30, 30.9.–14.10.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt
Perusasioiden kertauksen jälkeen perehdymme laajemmin älylaitteen toimintoihin ja hyödyllisiin ohjelmiin
eli applikaatioihin ja asennamme niitä omille laitteillemme. Tutustumiskohteina ovat muun muassa WhatsApp,
navigointi, kalenteri, pankki- ja lippupalvelut sekä monet muut sovellukset. Harjoitukset tehdään omalla laitteella, joten se latureineen mukaan kurssille.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Tietojenkäsittely
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
1089903 Tietokoneen syyssiivous ja
kansioiden hallinta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 30.9.–14.10.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt

SOMERO

Kurssilla opitaan keskeisimmät tietokoneen ylläpitoon,
tietoturvaan ja huijausviesteihin liittyvät asiat ja toimet:
ohjelmien asennukset, päivitykset ja poistot sekä sivuhistorian ja evästeiden tyhjennykset. Kurssilla laitetaan
myös oman tietokoneen kansiot ja internetselaimen
kirjanmerkit järjestykseen. Ota oma kannettava tietokoneesi kurssille jo ensimmäiselle kurssikerralle. Osallistumisen edellytyksenä on oman laitteen peruskäytön
hallinta. Opetus tapahtuu Windows 10 -tietokoneella.

1089904 Seniorit somessa
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 15.15–17.30, 23.11.–14.12.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssilla opiskellaan Facebookin ja muiden sosiaalisten
medioiden käyttöä tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Pääpaino on Facebookissa, sen asetuksissa ja
käytössä, erityisesti yhteydenpidossa perheenjäsenten
ja tuttavien kanssa. Tutustumme myös WhatsAppiin,
Skypeen, Twitteriin ja Instagramiin. Ota oma läppäri tai
älylaite mukaan ja tule rohkeasti kurssille. Opetus tapahtuu Windows 10 -tietokoneella ja Android älylaitteilla.

1089905 Pilvipalvelut ja Windows 10
Kiiruun koulukeskus, ot. 1133, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 18.00–20.15, 23.11.–14.12.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt
Pilvipalvelut ovat internetissä sijaitsevia tiedostojen
tallennustiloja. Pilven avulla voit helposti muokata ja
jakaa tiedostoja useilla tietokoneilla ja älylaitteilla. Tunnetuimpia palveluja ovat Microsoft OneDrive ja Google
Drive. Harjoitukset tehdään omilla kannettavilla tietokoneilla, joissa on Windows 10 -käyttöjärjestelmä. Kurssi
soveltuu yksityishenkilöille, pienyrityksille ja yhdistystoiminnassa mukana oleville, jotka hallitsevat vähintään
tietokoneen peruskäytön.

Tykkää meistä Facebookissa
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Digituki

Digituesta saat apua, jos omat taidot eivät riitä

SOMERO

Digituella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmisiä tuetaan digilaitteiden ja verkkopalveluiden käytössä. Digilaitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet. Verkkopalveluilla ymmärretään internetissä käytettäviä palveluija, kuten pankkipalveluja, erilaisia viranomaispalveluja ja erilaisia kaupallisia palveluja.
Somero-opiston antaman digituen tavoitteena on opastaa ja tukea niitä kuntalaisia, joilla on vaikeuksia käyttää
digilaitteita ja asioida itsenäisesti verkossa.
Matalan kynnyksen palvelun avulla voidaan edistää ensi sijassa ikääntyneen väestön osaamista ja mahdollisuuksia
erilaisten sähköisten viranomaispalveluiden käyttöön. Ikä ei kuitenkaan rajoita palvelun saantia, vaan kuka tahansa
voi kääntyä digituen puoleen. Tavoitteena on myös rohkaista itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja toimimiseen omien laitteiden kanssa ja verkossa.

Somero-opisto tarjoaa digitukea
ajanvarauksella
Ota rohkeasti yhteyttä Santeriin!
Puh. 044 779 1271
Sp. santeri.aarnio@somero.fi
Santerin tavoitat varmimmin:
• 2.8.–3.9.2021 klo 9.00–12.00.
• 6.9.2021 alkaen klo 17.00–19.00.
• voit jättää myös viestin vastaajaan

Vertaistukitoiminta käynnistetään
uudelleen syksyllä
Koronapandemian vuoksi keskeytynyt vertaistukitoiminta on tarkoitus käynnistää uudelleen syksyllä, mikäli
se tautitilanne huomioon ottaen on mahdollista.
Vertaistukijoista muodostetaan verkosto, jolle järjestetään koulutusta ja yhteisiä tapaamisia.
Jos olet kiinnostunut toimimaan vertaistukijana, ota yhteyttä Riittaan sp. riitta.ryhta@somero.fi tai puh. 044 779
1270.
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Hyvinvointi ja liikunta

Monitoimitalo, Kiiruuntie 6
Tiistai 10.00–11.30, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

Uutuus

SOMERO

Vanhemmalle väelle suunnatulla kurssilla aktivoidaan
aivoja ja kehoa erilaisilla hauskoilla harjoituksilla. Pelataan lautapelejä, leikitään sanoilla, runoillaan ja riimitellään. Välillä vetreytetään myös kehoa ja poiketaan
vaikka pihalle jaloittelemaan. Kurssilaiset pääsevät
suunnittelemaan kurssikertojen sisältöä yhdessä opettajan kanssa.

1019903 Hyvinvointia kulttuurista ja
liikunnasta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 13.00–14.30, 9.9.–2.12.2021
Maksuton kurssi
Vaihtuvat opettajat

Oletko jäänyt viime aikoina eläkkeelle tai vasta muuttanut Somerolle? Kaipaatko arkeesi toimintaa, mutta et
tunne mahdollisuuksia, joita kotikunnassasi on tarjolla?
Järjestämme yhteistyössä liikunta- ja kulttuuritoimijoiden kanssa maksuttoman kurssin, jolla pääset tutustumaan erilaisiin oppimis- ja harrastusmahdollisuuksiin.
Kurssilaisista muodostuvassa yhteisöllisessä ryhmässä
voidaan herätellä myös kulttuurikaveri- tai ulkoiluystävätoimintaa jolloin harrastusseuraa olisi aina helposti
löydettävissä. Lähde rohkeasti mukaan!

Uutuus

1099903 Senioriseisake

1010201 Mielitreeni™
Kiiruun koulukeskus, ot. 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 18.00–20.15, 9.9.–7.10.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Henkilöstövalmentaja, mindfulness-ohjaaja
Päivi Hoikkala

Mielitreeni™ tukee vahvuuksien tiedostamista ja aktiivista käyttöönottoa NLP:n ja mindfulnessin keinoin.
Kurssin harjoituksista osallistujat voivat koota itselleen
sopivan ajattelutaito- ja toimintatyökalupakin mielen
hyvinvoinnin ja tasapainon ylläpitämiseen.

Uutuus

Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

4090101 Kehonhuoltoa verkkoopetuksena
Perjantai 17.00–18.00, 10.9.–3.12.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

Kehonhuoltotunnille osallistut kotona verkon välityksellä. Rauhalliset harjoitteet tehdään lattiatasossa
omaa kehonpainoa hyödyntäen. Keskitytään kokonaisvaltaisiin liikkeisiin, joissa keskivartalon harjoittaminen korostuu. Lopuksi venytellään lempeästi ja
monipuolisesti. Tanssinopettajan ohjaamina liikkeet
tulee tehtyä anatomisesti oikein ja turvallisesti kehoa
kuunnellen. Opettaja lähettää osallistumisohjeet ja
-linkin sähköpostiisi.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Hyvinvointi ja liikunta
1099901 Kehonhuolto haltuun

1090104 Tuoli-Jomon-Shindo®

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Sunnuntai 14.30–16.00, 5.9.–17.10.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Pirita I. Hipp-Koskenoja

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Maanantai 13.00–14.00, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 29,50 €
Shindo®-hoitaja/kouluttaja Merja Rintamaa-Lehtonen

Kurssin opitaan tekemään erilaisia kehonhuoltoharjoitteita kotona. Tutustutaan kokeillen foamrollereilla, palloilla, fitness hulavanteilla, vastuskuminauhoilla ja kehonpainonolla tehtäviin harjoituksiin ja perusvenyttelyn
variaatioihin. Joustavat pitkähihaiset ja -lahkeiset vaatteet päälle ja vesipullo mukaan. Kurssin sisältö muuttuu, mikäli opetus joudutaan siirtämään verkkoon.

Tuoli-Jomon-Shindo on kaikille soveltuva nivelystävällinen venytys- ja rentoutusmuoto. Kaikki venytykset
tehdään tuolilla. Venytyksillä on positiivisia vaikutuksia
sekä mielen että kehon hyvinvointiin.

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Sunnuntai 18.15–19.00, 5.9.–28.11.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Pirita I. Hipp-Koskenoja
Syvävenytyksissä viihdytään ja niihin hakeudutaan rauhassa. Tällä pyritään lisäämään liikelaajuuksia ja rentoutumista sekä kehon kireyksien tunnistamista liikeketjuissa. Tavoitteena on kireyksien purkaminen. Tarvitset
mukaan jumppa-alustan ja lämpöiset, mutta joustavat
asusteet. Voit ottaa mukaan myös tyynyn ja viltin, joista
voi olla iloa. Kurssi ei kokoonnu isänpäivänä.

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Maanantai 18.30–20.00, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Shindo®-hoitaja/kouluttaja Merja Rintamaa-Lehtonen

SOMERO

1090101 Syvävenyttely tutuksi

1090103 Jomon-Shindo®

Shindo on japanilainen rentoutusharjoituksia ja venytyksiä sisältävä kehontyöskentelymenetelmä, jolla on
positiivisia vaikutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin.
Käytännönläheiset harjoitukset ovat helposti opittavia.
Mukaan tarvitaan peitto, tyyny ja makuualusta.

1090301 Kirkonmäen jooga
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Maanantai 18.00–19.50, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Alkeisryhmä on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin harrastaneet joogaa tai eivät halua siirtyä verkko-opetusryhmään. Ota mukaan joogamatto, joustava
asu ja huopa.

Seuraa meitä Instagramissa
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Hyvinvointi ja liikunta
Uutuus

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
4090301 Joogaa verkko-opetuksena
Tiistai 18.00–19.50, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen

SOMERO

Verkko-opetuksena toteutettava joogakurssi on
suunnattu ensi sijassa joogaa aiemmin harrastaneille naisille ja miehille. Harjoitukset tehdään opettajan
ohjaamina kotona. Opettaja lähettää linkin Youtubestriimiin viikoittain. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen tai älylaitteen. Kurssin voi aloittaa milloin vain
kurssin toiminta-aikana.

1090304 Myötätuulen lempeä jooga
Myötätuuli, Hämeenojantie 32
Keskiviikko 13.00–14.50, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Lempeä jooga sopii kaikille naisille ja miehille, myös
ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.

1090303 Kirkonmäen lempeä jooga
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Keskiviikko 15.30–17.20, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Lempeä jooga sopii kaikille naisille ja miehille, myös
ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
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1100201 Oman pihan suunnittelu
Kiiruun koulukeskus, ot. 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Lauantai 13.00–16.15, 16.10.–27.11.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Rakennetun ympäristön hortonomi (AMK) Perttu
Tiilikainen

Uutuus

1100402 Kalaa helposti monin eri tavoin
Kiiruun koulukeskus, ot. 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai ja tiistai 17.30–20.30, 1.–2.11.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä

Uutuus

Kala on kiireisen kokin pelastus. Terveellinen kalaruoka valmistuu nopeasti ja on ravitsevaa aivoruokaa. Tule
noutamaan ideat omiin kalaruokiisi. Opettaja kerää raaka-ainemaksun, jonka suuruus on 10 €/kerta. Ota essu,
sisäjalkineet ja rasia kotiinviemisiä varten mukaan.

1100403 Ruokaa lähiluonnosta
Kiiruun koulukeskus, ot. 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 18.00–20.15, 6.9.–18.10.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Biologi, FM Päivi Eronen

Omalta pihalta ja lähiluonnosta löytyy usein monenlaisia ravinnoksi sopivia villivihanneksia ja sieniä. Kurssilla
opetellaan tunnistamaan niitä sekä valmistamaan niistä
ruokaa ja kivoja välipaloja. Ruuan tekeminen yhdessä
lähiluonnon antimista on uskomattoman hauska ja halpa harrastus. Kurssille voi tulla, vaikka ei olisi koskaan
ennen luonnon raaka-aineita käyttänyt. Opetellaan
myös sienten säilöntää ja tehdään sienisalaattia. Kurssi
sisältää sieniretken Kummajaisen luonnonsuojelualueelle, kyydit eivät sisälly kurssin hintaan.

SOMERO

Kurssi keskittyy piha-alueen omatoimiseen suunnitteluun luonnos vaiheeseen saakka. Kurssin pääsisältönä
on pihan rajausten, kulkujen ja näkymien hahmottelu. Lisäksi mietitään, voiko oma piha olla osana alueen ekologista käytäväverkostoa. Mihin luonnos sopii?
Luonnosta voi käyttää apuna pihan omatoimiseen rakentamiseen. Luonnos ei sovellu pihan rakennuttamis
asiakirjaksi.

Tule ihastumaan ja tutustumaan erilaisiin yrtteihin. Opit
käyttämään yrttejä erilaisissa kasvis- kala- ja liharuoissa. Valmistamme myös yrttisuolaa, yrttirouhetta ja yrttiöljyä. Tervetuloa yrttien maailmaan! Ota mukaan essu,
sisäjalkineet ja muutama rasia mahdollisia viemisiä varten. Kokoontumiset 12.10, 13.10 ja 26.10. Opettaja kerää
raaka-ainemaksun, jonka suuruus on noin 10 €/kerta.

Uutuus

Uutuus

Koti ja harrastukset

1100401 Makua ja aromia yrteillä
Kiiruun koulukeskus, ot. 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai ja keskiviikko 17.30–20.30, 12.–26.10.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä
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KOSKI
Luennot – Ensiapu – Kielet
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena

4090401 Ravitsemustietoutta 55+ikäisille
-verkkoluento
Tiistai 9.11.2021 klo 18.30–20.00
Maksuton hyvinvointiluento.
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä luennoi
ikääntymisen huomioivasta ravitsemuksesta. Teamssovelluksella pidettävälle verkkoluennolle tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautuneille lähetetään
sähköpostiin linkki, josta luentoa voi seurata omalta
tietokoneelta tai mobiililaitteelta.

2010701 SPR Ensiapukurssi EA 1®
Kosken koulukeskus, yleisluokka 1, Lampitie 3
Lauantai 9.00–15.30, 18.9.–2.10.2021
Kurssimaksu 45,00 €
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Mari Paasikivi

KOSKI

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa
todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi kokoontuu kahtena lauantaina kahden viikon välein. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja todistuksen.
40

2030201 Englannin alkeiden kertaus
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 15.00–16.30, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Englannin valealkajien rento ja iloinen ryhmä, kaipaa
uusiakin opiskelijoita, joten ilmoittaudu rohkeasti mukaan. Käymme läpi keskeisiä rakenteita ja opimme käyttämään kieltä arkisissa tilanteissa. Alun kertauksen jälkeen opiskelemme English for you too 2 kirjan mukaan
rauhallisesti edeten.

2030202 Keskustellaan englanniksi
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 13.00–14.30, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä
Tule mukaan leppoisaan päiväryhmään keskustelemaan englannin kielellä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan sekä saada lisää
rohkeutta ja varmuutta puhumiseen.

Uutuus

Kielet - Musiikki
2030203 Englantia arkeen ja lomille

2040404 Ukulelensoiton alkeiskurssi

Kosken koulukeskus, yleisluokka 1, Lampitie 3
Torstai 17.00–18.30, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A. Olla-Riitta Mäkelä

Kosken koulukeskus, musiikkiluokka, Lampitie 3
Keskiviikko 17.00–17.45, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 25,50 €
Tuntiopettaja Hans Julla

Uutuus

Englannin kielen peruskieliopin ja -sanaston osaaville
suunnatulla kurssilla keskitytään ensi sijassa puhekieleen arjen kielenkäyttötilanteissa työssä, harrastuksissa
ja matkoilla. Taitotaso B1 - B2. Oppikirja: Destinations 4.

2030301 Bienvenidos!
Kosken koulukeskus, yleisluokka 3, Lampitie 3
Tiistai 19.00–20.30 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Opettaja Margarita Mora Abril

Haluatko oppia lisää espanjankielisten maiden kulttuurista, ihmisistä, ruuasta ja matkakohteista? Haluatko
pitää hauskaa ja myös oppia? Tällä kurssilla opimme ilmaisemaan itseämme espanjaksi keskustelun, kielioppi- ja sanastoharjoitusten, musiikin sekä leikkien avulla.
Opettelemme arkipäivän ilmaisuja ja matkustussanastoa leppoisassa ilmapiirissä. Ennen kaikkea pidämme
hauskaa – espanjaksi! Oppikirja: Ventana 1.

Ukulele on pienikokoinen nelikielinen kitaraa muistuttava kielisoitin. Kurssilla opitaan käyttämään ukulelea
laulun säestämiseen ja helppojen melodioiden soittamiseen. Pienryhmäopetuksena toteutettava kurssi sopii
yhtä hyvin kouluikäisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

2040405 Ukulelensoiton jatkokurssi
Kosken koulukeskus, musiikkiluokka, Lampitie 3
Keskiviikko 18.00–18.45, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 25,50 €
Tuntiopettaja Hans Julla
Kurssilla jatketaan ukulelensoiton opiskelua leppoisassa pienryhmässä.

2040403 Kitaransoitto C
Kosken koulukeskus, musiikkiluokka, Lampitie 3
Torstai 16.00–18.30, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 87,00 €
Tuntiopettaja Hans Julla

KOSKI

Kitaransoiton opetusta sekä aloittelijoille että pidempään harrastaneille. Tunnit suunnitellaan oppilaan toiveiden ja/tai tarpeiden mukaan. Henkilökohtainen
opiskeluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opetusajat jaetaan torstaina 2.9. klo 14-18, jolloin
opistolta soitetaan opiskelijoille/huoltajille. Myös muut
sekä opettajalle että oppilaalle sopivat ajat voivat tulla
kyseeseen.
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Musiikki
Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
2040401 Pianonsoitto E

2040402 Harmonikansoitto C

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Perjantai 14.30–17.45, 10.9.–3.12.2021
Kurssimaksu 87,00 €
Soitonopettaja Sari Jokela

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Lauantai 10.00–12.30, 11.9.–11.12.2021
Kurssimaksu 87,00 €
Soitonopettaja Sari Jokela

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Soveltuu
kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilökohtainen
opiskeluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa.
Opetusajat jaetaan torstaina 2.9. klo 14–18, jolloin opistolta soitetaan opiskelijoille/huoltajille. Kurssi kokoontuu myös pyhäinpäivän aattona.

Harmonikansoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Soveltuu kaikenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilökohtainen opiskeluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opetusajat jaetaan torstaina 2.9. klo 14-18, jolloin
opistolta soitetaan opiskelijoille/huoltajille.

2040501 Sekametelikuoro
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Maanantai 18.30–20.00, 6.9.–29.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Muusikko Aimo Peuralahti
Lähde laulamaan! Aikaisempaa laulukokemusta et tarvitse, mutta reilusti huumorintajua ja iloista mieltä kylläkin. Laulamme monipuolisesti kaikenlaisia kappaleita
kuorolaisten toiveiden mukaisesti.

2040502 Termia-kuoro

KOSKI

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Tiistai 18.30–20.00, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Muusikko Aimo Peuralahti
Pidätkö laulamisesta, mutta et ole vielä tohtinut lähteä
mukaan kuoroon? Termia-kuoro on uusi yksiääninen
lauluryhmä, johon kaikki laulamisesta kiinnostuneet
ovat tervetulleita.
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Kuvataide
2050202 Akvarellimaalaus

2050503 Savesta keramiikaksi

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Lauantai ja sunnuntai 11.00–16.00, 11.9.–31.10.2021
Kurssimaksu 32,00 €
Taidemaalari Tatsuo Hoshika

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00–20.15, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 32,00 €
Keraamikko Pirjo Salo

Kurssilla on pääpaino perinteisessä akvarellimaalauksessa. Myös japanilaisen tussimaalauksen alkeita on
mahdollista kokeilla. Opimme samalla valon ja varjon
havainnointia sekä tunteiden ilmaisua pensselin avulla.
Ota mukaan akvarellitarvikkeet ja hiili. Kurssi sopii sekä
aloittelijoille että jatkajille. Kokoontumispäivät ovat 11.12.9., 2.-3.10. ja 30.-31.10.

Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin
pinnankoristelumenetelmiin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Savesta ja materiaaleista
sekä poltoista peritään eri maksu.

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 16.00–17.30, 8.9.–1.12.2021,
Kurssimaksu 24,50 €
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke
Alakoululaisille suunnatulla kurssilla tutkitaan erilaisia
taiteen muotoja ja ideoidaan niiden ympärille teoksia.
Kokeilemme erilaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja etsimme pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keskitymme myös
vahvasti yhteisöllisyyteen ja opimme arvostamaan toisten teoksia ja tyyliä.

2050505 Välkehtivät lasikranssit

Uutuus

2059901 Me ja muut maailman taiteilijat

Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Perjantai 17.30–19.45 ja sunnuntai 9.30–12.45,
12.–21.11.2021
Kurssimaksu 17.00 €
Riitta Virolainen

Lasikranssit ovat kauniita, valossa välkehtiviä koristeita.
Kurssilla käytetään valmiiksi määrämittaan leikattuja
hopeisia tai kultaisia lasiputkia sekä pieniä helmiä. Materiaalit tilataan yhteistilauksena. Ensimmäisellä infokerralla 12.11. harjoitellaan lasikranssin perustekniikka ja
tehdään yhteinen tarviketilaus. Varsinaiset kurssikerrat
ovat perjantaina 19.11. ja sunnuntaina 21.11.

KOSKI
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Tanssi – Akrobatia

KOSKI

Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
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2060301 Rivitanssikurssi

2060601 Akrobatiaa alakoululaisille

Nuortentupa, Härkätie 3
Tiistai 19.15–20.15, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Kansantanssiohjaaja Taina Salminen

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Perjantai 15.00–16.00, 10.9.–3.12.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

Rivitanssi on kaikenikäisille miehille ja naisille sopiva,
hauska ja mukaansatempaava tanssilaji, jossa tanssitaan riveissä yhtenevin tanssiliikkein. Rivitanssissa et
tarvitse paria, kantrivaatteita ja bootseja, vaan tunneille
voit tulla rennoissa vaatteissa ja tanssimiseen sopivissa
sisäkengissä tai -tossuissa. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin rivitanssia harrastaneille.

Opetellaan akrobatiaa sen eri muodoissa: eri versioita
kärrynpyöristä ja kuperkeikoista. Lisämaustetta liikkumiseen saadaan eri välineillä. Omalta tasolta lähtien jokainen pystyy kehittymään ja löytämään rohkeutta kurottaa vielä pidemmälle. Kurssille voivat osallistua sekä
aikaisemmin akrobatiaa harrastaneet että aloittelijat.

Kädentaidot – Hyvinvointi ja liikunta
2070601 Nypläys ja kirjonta

2090101 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä A

Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00–20.15, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Artenomi Leena Laiho

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Keskiviikko 15.00–15.45, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Opettaja Tuula Rautoma

Kurssilla nyplätään ja kirjotaan erilaisia töitä oman valinnan mukaan. Etsitään yhdessä uusia asioita ja ideoita.
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko.

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemisella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen
päivittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kuntosaliryhmän
harjoitukset on suunniteltu erityisesti yli 65-vuotiaille
miehille ja naisille.

Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Perjantai 17.00–19.15, 10.9.–26.11.2021
Kurssimaksu 29,50 €
Artenomi Kirsi Hämäläinen

Kurssilla tehdään erilaisia lankatöitä ja opetellaan
niiden tekniikoita. Valittavia tekniikoita ovat esimerkiksi
makramee, neuleet, virkkaukset, viitelöinti ja nauhat.
Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan yhdessä kurssilaisia kiinnostavat työt.

2070204 Helppoja ja mukavia vaatteita
ommellen
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Lauantai ja sunnuntai 10.00–15.00, 13.–28.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Keskiviikko 16.00–16.45, 8.9.–1.12.2021
Kurssimaksu 19,50 €
Opettaja Tuula Rautoma
Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemisella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen
päivittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kuntosaliryhmän
harjoitukset on suunniteltu erityisesti yli 65-vuotiaille
miehille ja naisille.

2090103 Äänimaljarentoutus
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Maanantai 18.00–19.00, 13.9.–22.11.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Sointukylpyohjaaja Katja Kling

Äänimaljojen ääni rentouttaa sinua. Otat vastaan soittimista tulevat ääniaallot lattialla jumppamatolla rentoutuen. Tarvitset mukaan jumppa-alustan, tyynyn, huovan
ja rennot vaatteet.

KOSKI

Kurssilla ommellaan valmiskaavoilla uusia vaatteita
sekä korjataan ja tuunataan vanhoja vaatteita. Ommellessa tulevat tutuksi niin ompelukoneen kuin saumurinkin käyttö. Aiemmin keskeneräisiksi jääneitä töitä voi
myös ommella valmiiksi. Sopii sekä aloittelijoille että
aiemmin ompelua harrastaneille. Kurssipäivät: 13.-14.11.
ja 27.-28.11.

2090102 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä B

Uutuus

Uutuus

2070901 Lankaleikki

Seuraa meitä Instagramissa
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Hyvinvointi ja liikunta
@ Kurssi voidaan koronatilanteen vaatiessa toteuttaa verkko-opetuksena
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 17.30–19.00, 9.9.–7.10.2021
Kurssimaksu 17,00 €
Pirita I. Hipp-Koskenoja

Uutuus

Opetellaan oman parin kanssa vuorotellen kipeiden
ja väsyneiden kudosten hierontaa, joten kurssille kannattaa tulla yhdessä puolison tai kaverin kanssa. Harjoitellaan perusotteita sekä erilaisia variaatioita eri tarkoituksiin. Ota heti ensimmäiselle kerralle mukaan iso
jumppa-alusta sekä kylpy- ja käsipyyhe.

2099902 Hyvinvoinnin alku
Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 19.15–20.00, 9.9.–7.10.2021
Kurssimaksu 14,50 €
Pirita I. Hipp-Koskenoja

Kurssilla pureudut itse ohjauksella omaan hyvinvoinnin
alkuun. Kurssikertojen teemoina:: ravitsemus, uni, liikunta, jne. Tavoitteena on löytää työkalut, joita käyttämällä
kokonaisuus kehittyy paremmaksi. Vuorovaikutuksellinen luentosarja, joka sisältää kotona tehtäviä harjoitteita.

2090301 Kosken jooga

KOSKI

Talolan koulu, Arkkilantie 2
Torstai 18.00–19.50, 9.9.–2.12.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kaikille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
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4090301 Joogaa verkko-opetuksena
Tiistai 18.00–19.50, 7.9.–30.11.2021
Kurssimaksu 24,50 €
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Verkko-opetuksena toteutettava joogakurssi on
suunnattu ensi sijassa joogaa aiemmin harrastaneille naisille ja miehille. Harjoitukset tehdään opettajan
ohjaamina kotona. Opettaja lähettää linkin Youtubestriimiin viikoittain. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen tai älylaitteen. Kurssin voi aloittaa milloin vain
kurssin toiminta-aikana.

Uutuus

2099901 Kotihieronnan perusteet

4090101 Kehonhuoltoa verkko-opetuksena
Perjantai 17.00–18.00, 10.9.–3.12.2021
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari

Kehonhuoltotunnille osallistut kotona verkon välityksellä. Rauhalliset harjoitteet tehdään lattiatasossa.
Työskennellään oman kehonpainon kanssa, ilman
ylimääräisiä välineitä. Keskitytään kokonaisvaltaisiin
liikkeisiin, joissa keskivartalon harjoittaminen korostuu. Lopputunnista venytellään lempeästi ja monipuolisesti. Tanssinopettajan johdatuksella liikkeet
tulee tehtyä anatomisesti oikein ja turvallisesti kehoa
kuunnellen. Opettaja lähettää osallistumisohjeet ja
-linkin sähköpostiisi.

Tykkää meistä Facebookissa

Koronainfo
Kasvomaskin
käyttöä suositellaan
kaikilla kursseilla
Somero-opisto noudattaa lähiopetuksena annettavilla kursseilla viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.
• Aikuisten ja ennen vuotta 2011 syntyneiden lasten ja nuorten suositellaan käyttävän kasvomaskia kaikilla kursseilla. Suositus koskee myös vuonna 2010 syntyneitä, jos kurssilla on vanhempia opiskelijoita.
• Kaikkien tulee pestä kätensä aina ulkoa sisälle tullessaan. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.
• Lähikontaktien välttämiseksi pyritään järjestämään riittävät turvavälit tilajärjestelyillä ja ryhmäkokoja
rajoittamalla. Opetustilanteissa noudatetaan mahdollisuuksien mukaan suositeltuja etäisyyksiä henkilöiden välillä.
• Opiskelijan, huoltajan tai opettajan ei pidä osallistua lähiopetukseen eikä oleskella opetus- eikä eteistai aulatiloissa, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita. Opettajan sairastumisesta johtuvista
kurssikerran peruutuksista ilmoitetaan kurssilaisille tekstiviestillä.
• Jos opiskelija sairastuu kurssikokoontumisen aikana, tulee hänen poistua välittömästi opetustilasta.
Oireisten tulee herkästi hakeutua koronavirustestiin.
• Eri opiskelijaryhmien välisiä kontakteja vältetään erilaisissa siirtymätilanteissa.
• Muiden kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan oleskelua opetus-, eteis- ja aulatiloissa tulee välttää, ja sitä
voidaan epidemiatilanteen vaikeutuessa rajoittaa.
• Koronatilanteen vaikeutuessa lähiopetuksena toteutettavia kursseja voidaan siirtää soveltuvin tavoin
etäopetukseen tai keskeyttää. Muutoksista ilmoitetaan opiskelijoille tekstiviestillä.
Ajankohtaiset tiedotteet koronan vaikutuksista Somero-opiston toimintaan löytyvät opiston verkkosivuilta
osoitteesta www.somero-opisto.fi.

Ilmoittautumisia vastaanotetaan
maanantaista 23.8.2021 klo 17.30 alkaen

Puhelinilmoittautumiset

Internet-ilmoittautumiset

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina
23.8.2021 klo 17.30–19.00 alla mainituissa puhelinnumeroissa.

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista
23.8.2021 klo 17.30 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuorokaudenaikoina.

044 779 1270 koulutuskoordinaattori
044 779 1271 asiakaspalvelusihteeri
044 779 1273 suunnittelijaopettaja
050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

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

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoittautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelusihteerille:
• 24.8.–3.9.2021 klo 9.00–12.00.
• 6.9.2021 alkaen klo 17.00–19.00.
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
0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu
Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin tai koulutuskoordinaattoriin.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

