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KUVATAIDE-  JA KÄDENTAIDOT
1050901 HENKILÖKUVAUS 
Kamerakerhon toimitila, Heikintie 35   
keskiviikko 17.5. klo 18.00-20.15, 
lauantai  20.5. klo 10.00-15.00 ja 
keskiviikko 24.5. klo 18.00-20.15
Opettajat: Lassi Tuominen ja muut kame-
rakerhon jäsenet
Kurssimaksu 23,00 e  
Kurssilla opiskellaan henkilökuvauksen pe-
rusasiat ja harjoitellaan henkilökuvaamis-
ta kauniissa valossa sekä studiotilassa et-
tä luonnonympäristössä. Ota ensimmäisel-
le kerralle mukaan digijärjestelmäkamera 
ja ohjekirja, sekä mahdollinen ulkoinen sa-
lama. Kurssi toteutetaan yhdessä Someron 
kamerakerhon kanssa. 

1050902 MÄRKÄLEVY-TINTYPE- 
VALOKUVAUS
Someron Kivimeijeri, Turuntie 1034
lauantai 17.6. ja sunnuntai 18.6. klo 
10.00–15.00 
Opettaja: Annabelle Antas
Kurssimaksu 31 e
Kuvataan omakuva, josta valmistetaan 
historiallisen näköinen nykykuva märkäle-
vy-tintype-tekniikalla. Kurssimaksu 31 e. 
Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjär-
ven taide- ja kulttuuri ry:n kanssa.

KIELET JA TIETOTEKNIIKKA 

1030205 ENGLANNIN KIELIOPIN  
KERTAUSTA JA LOMAENGLANTIA
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00–
11.30 (13.00) aj. 8.5.–24.5.
Opettaja: Jody Merelle
Kertamaksiu 5 e tai kurssimaksu 23 e
Uudenlainen englannin kertauskurssi to-
teutetaan siten, että jokaisella kerralla 
on oma kielioppiteema ja viimeisellä ker-
ralla keskitytään lomaenglannin kertaami-
seen. Voit valita itsellesi sopivat aiheet ja 
maksaa kertamaksun käteisenä opettajal-
le tai ilmoittautua kurssille ja maksaa kurs-
simaksun.
Kurssikertojen teemat:
•	 8.5. Do, does, do not
•	 10.5. Artikkelit: the, a, an
•	 15.5. Prepositiot: in, off, on, to, at
•	 17.5. Sanajärjestys
•	 24.5.  klo 11.30–13 Lomaenglantia

1089905 ANDROID-ÄLYPUHELIN  
TUTUKSI 
Jukolan alakerran taideluokka, 
Jukolantie 3 
maanantai 9.00-12.15 aj. 8.5.-15.5.
Tradenomi Kai Åkerfelt  
Kurssimaksu 19,00 e  
Android on älypuhelinten ja tablettitieto-
koneiden käyttöjärjestelmä, joka on käy-
tössä mm. Samsung-, Huawei- ja LG-lait-
teissa. Kurssilla tutustumme puhelimen eri 
toimintoihin ja opimme esimerkiksi appli-
kaatioiden (pieniä hyödyllisiä ohjelmia) la-
taamisen omaan laitteeseen. Tavoitteena 
on virittää oma kännykkä käyttötoiveiden 
mukaiseksi. Kurssi sopii kaikille Android-
puhelimen käytössä tukea kaipaaville, eri-
tyisesti ikääntyneille.  

LIIKUNTA HYVINVOINTI

1029902 RETKEILYKURSSI 
Solu, Myllypellontie 11 E   
maanantai 8.5. klo 17.30-20.45 ja 
viikonloppuretki 19.5. - 21.5.
Eräopas Jarmo Mettovaara  
Kurssimaksu 27,00 €   
Haluaisitko lähteä pienelle vaellukselle 
upeaan keväiseen luontoon? Retkeilykurs-
silla pääset tutustumaan retkeilyn saloihin 
teoriassa sekä käytännössä viikonloppuret-
kellä.  Kurssimaksu sisältää opetuksen. Vii-
konloppuretken kustannuksista kukin opis-
kelija vastaa itse. 

KESÄJOOGAKURSSIT
Kesäjoogakurssit sopivat miehille ja naisil-
le. Ikääntyneille ja terveysongelmista kär-
siville sopii parhaiten Lempeä kesäjooga 
Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja 
huopa. 

Opettaja: Saara Turpeinen
Kurssimaksu 23,00 €  

1090310 KESÄJOOGA  
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3  
tiistai 18.00-19.50 aj. 16.5.–20.6.  

1090311 LEMPEÄ KESÄJOOGA 
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5   
torstai 15.30-17.20 aj. 18.5.–22.6.

2090303 KOSKEN KESÄJOOGA 
Kosken kirjasto, Hämeentie 12    
keskiviikko 18.00-19.50 aj. 17.5.-21.6.  

2100402 TÄYTEKAKKU- JA  
VOILEIPÄKAKKUKURSSI 
Kosken koulukeskus, Lampitie 3
maanantai 8.5. ja tiistai 9.5. klo 17.30-
20.30
Restonomi (AMK) Anna Paija  
Kurssimaksu 19,00 €   
Kurssilla valmistetaan makeita ja suolai-
sia kakkuja erilaisin täyttein ja koristein. 
Opettaja hankkii raaka-aineet ja perii niis-
tä maksun opiskelijoilta. Ota mukaan essu 
ja astioita kotiin viemisiä varten. 

LASTEN KURSSIT

1100404 LASTEN KESÄKEITTIÖ 
Joensuun koulu, kotitalousluokka   
maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai 
klo 9.30-12.45 aj.  5.6.-8.6.
Restonomi (AMK) Anna Paija  
Kurssimaksu 35,00 €   
Lomalaiset kokkaavat maistuvia pääruokia, 
jälkiruokia ja salaatteja sekä leipovat eri-
laisia leivonnaisia. Jokaisen päivän ohjel-
maan kuuluu lounas jälkiruokineen sekä jo-
kin leivonnainen. Luvassa taattuja makuja 
ja elämyksiä sekä mukavaa yhdessäoloa. 
Kurssi on suunniteltu kaikille koululaisille 
kolmannesta luokasta eteenpäin. Kurssi-
maksu sisältää raaka-aineet. 

1079903 LASTEN KESÄPUUHAA 
Jukolan alakerran taideluokka   
maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai 
klo 9.30-12.45 aj. 12.6.-15.6.
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-
Conway  
Kurssimaksu 35,00 €   
Aloitamme lasten kesäloman yhdessä kä-
sitöitä ja askarteluja tehden. Valmistam-
me mm. ompelemalla kepparin, kassin, 
pehmolelun tai helpon kesävaatteen. Ota 
omat eväät mukaan. Kurssi on suunnitel-
tu 1–6-luokkien oppilaille. Kurssi järjeste-
tään Kurssimaksu sisältää käytettävät ma-
teriaalit.  

LUENTO

VOIKO ITSETUNTOON VAIKUTTAA?

Pellavakeskus, Joensuuntie 49
maanantaina 8.5. klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5 e, peritään käteisenä 
ovella.
Ratkaisukeskeinen tarapeutti ja koulutta-
ja Jody Merelle kertoo keinoista, joilla voi-
daan vaikuttaa itsetuntoon. 



ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT
Kaikille kursseille tulee ilmoittautua internetissä tai puhelimitse viimeistään viikkoa 
ennen ensimmäistä kokoontumista. Kurssi alkaa, jos sille on ilmoittautumisajan umpeu-
duttua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa. Mahdollisista kurssien peruun-
tumisista ilmoitetaan tekstiviestillä.

Internetilmoittautumiset: www.somero-opisto.fi.

Puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteerille puh. 044 779 1270. 

Lisätietoa kuvataide- ja  kädentaitokursseista saa myös suunnittelijaopettajalta puh. 
044 779 1273. 

Ilmoittautuessasi annat itsestäsi/lapsestasi henkilö- ja yhteystiedot sekä taustatietoja, 
joita tarvitaan ensisijaisesti kurssimaksujen laskutuksessa ja tilastoinnissa.

KURSSIMAKSUT JA MAKSUTAVAT

Jokaisen kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta. Yleensä maksu sisältää 
pelkän opetuksen, mutta joillain kursseilla myös materiaaleja tai esimerkiksi 
keramiikan polton. 

Vähintään kolmena päivänä kokoontuvalle kurssille voi käydä tutustumassa 
maksutta yhden kerran. Ennen laskutusta (viikon kuluessa kurssin alkamisesta) 
kurssisihteerille	 sähköpostitse	riitta.ryhta@somero.fi	tai	puhelimitse	044	779	
1270 ilmoitetut keskeytykset ja peruutukset huomioidaan. Opettajalle ilmoi-
tettu keskeytysilmoitus ei riitä.

Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikkei opiskelija osallistuisikaan kurs-
sille.

TYÖTTÖMIEN ALENNUS
Työttömät saavat kaikista kurssimaksuista 50 %:n alennuksen. Alennuksen saa-
minen edellyttää, että sitä haetaan joko verkossa ilmoittautumisen yhteydessä  
tai viikon kuluessa kurssin alkamisesta kurssisihteeriltä sähköpostitse riitta.
ryhta@somero.fi	tai	puhelimitse	044	779	1270.	Alennus	ei	koske	luentomaksuja.

Alennusta ei myönnetä, jos kurssi on ehditty laskuttaa ennen kuin opiskelija on 
pyytänyt alennusta. Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikka opiskelija 
olisikin oikeutettu työttömän alennukseen.

EPASSI, SMARTUMIN LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT 
Taiteen, kädetaitojen ja liikunnan kursseja voi maksaa ePassilla tai Smartumin 
Liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Opiston verkkosivuilla on lisätietoa ja ohjeita 
näistä maksutavoista. ePassilla maksaminen tapahtuu ensisijassa verkkomak-
suna internetilmoittautumisen yhteydessä.  Smartumin seteleitä käytettäessä, 
tulee koko kurssimaksu maksaa käteisenä opiston toimistoon viikon kuluessa 
kurssin alkamisesta. 

Laskuja ei voi maksaa ePassilla eikä Smartumin seteleillä.


