


Kursseille ilmoittautuminen

PUHELINILMOITTAUTUMISET 
Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaina 
15.8.2017 klo 18–19 ja sen jälkeen toimiston aukiolo
aikoina. 

044 779 1270 koulutuskoordinaattori

044 779 1271 asiakaspalvelusihteeri 

044 779 1273 suunnittelijaopettaja

050 305 5017 Kosken yhdyshenkilö

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinil
moittautumiset ensisijassa koulutuskoordinaattorille.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumi
sia lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua 
puhelimitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. 

INTERNET-ILMOITTAUTUMISET
Kursseille voi ilmoittautua internetissä tiistaina 15.8.2017 
klo 18 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikkina vuoro
kaudenaikoina. 

Tutustu ilmoittautumispalveluun huolellisesti ja lue oh
jeet tarkasti. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo etukä
teen opintooppaasta tai opiston internetsivuilta osoit
teesta www.somero-opisto.fi

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

www.opistopalvelut.fi/somero

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukä
teen ilmoittautumalla kurssille 

0000001 ILMOITTAUTUMISEN HARJOITTELU

Ongelmatapauksissa ota yhteys koulutuskoordinaatto
riin.

Kaikille kursseille tulee ilmoittautua ennakkoon puhelimitse tai internetissä. 
Kummallakin il moittautumistavalla opiskelijat kirjautuvat samaan tietokantaan.

Ilmoittaudu tiistaina 15.8.2017 klo 18 alkaen.
Voit ilmoittautua myös myöhemmin, kuitenkin pääsääntöisesti viimeistään 
viikkoa ennen kurssin alkamista. Poikkeuksista on maininta kurssin tiedoissa.
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Juhlavuosien humua
Suomen itsenäisyyden 100vuotisjuhlavuosi on sukupolvemme mer
kittävin juhlavuosi. Se antaa mahdollisuuden ymmärtää mennyttä, 
kokea vuosi yhdessä ja luoda suuntaa Suomen tulevaisuuteen. So
merolla on ilo juhlia kaksin verroin, sillä samanaikaisesti juhlimme 
Someron 150vuotisjuhlia. Luonnollisesti juhlavuodet ovat kantava
na teemana syyslukukauden opintoohjelmassamme. 

Someroopistossa on yhteisöllisesti ideoitu Somero 150 vuotissukka 
yhdessä käsityöt ja tekniikat ryhmäläisten ja opettajien Anne Tur
kulaisen ja Essi TorkkomäkiRyhdän kanssa. Sukan idea syntyi so
merolaisen kansallispuvun hameen raidoista ja värityksestä. Some
rosukan työohjeita saa opiston käsityöryhmistä. Nyt kannattaa kai
vaa kutimet kaapista, vaalia suomalaista käsityöperinnettä ja virit
täytyä kutoen juhlatunnelmaan!

Juhlahumua tulvillaan ovat myös syksyn luennot. Syksyllä on tar
jolla neljä maksutonta juhlavuoden luentoa, joista kolme järjeste
tään Somerolla ja yksi Koskella. Luentojen aiheena on itsenäisen 
Suomen kulttuurihistoria, joka liittyy Turun yliopiston viiden opin
topisteen laajuiseen samannimiseen kulttuurihistorian kurssiin. Lu
ento on avoin kurssille ilmoittautuvien lisäksi myös muille aiheesta 
kiinnostuneille. Luennoitsijana ja kurssin opettajana toimii FT Leeni 
Tiirakari, joka pitää myös kaksi muuta Someron historiaan liittyvää 
luentoa. Tiirakarin luennoista toisessa päästään tutustumaan Joen
suuntien katukuvaan vuosien varrella ja toisessa Somerolla toimi
neisiin kyläkauppoihin. 

Koskella järjestettävällä luennolla Antti Kesälä Koskelaisseurasta 
esittelee kuvien kautta koskelaisten elämää arjessa ja juhlassa. Esi
tys perustuu 1980luvulla koottuun kuvaarkistoon. 

Someroopisto toivottaa Sinut sydämellisesti tervetulleeksi juhlimaan 
juhlavuosia kanssamme – yhdessä!

Minna MäkeläRönnholm 
Someroopiston rehtori, sivistysjohtaja
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TOIMISTO
Toimisto sijaitsee Jukolan talon toisessa kerroksessa So
meron torin laidalla. Sisäänkäynti torin puolelta.
osoite: Jukolantie 3, 31400 somero
Sähköpostiosoite: somero-opisto@somero.fi

Koulutuskoordinaattori on toimistossa varmimmin maa
nantaista perjan taihin klo 9–15, mutta pidemmältä tule
vien kannattaa varmistaa paikallaolo puhelimitse.

TOIMIPAIkAT SOMErOLLA
Someron lukio, SoLu, Myllypellontie 10 E
Jukola, Jukolantie 3
Joensuun koulu, Heikintie 35
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 5
Lamminniemen hyvinvointikeskus, Jänistie 1
Nuppulinna, Vanha Härkätie 5
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Toukola, Terttiläntie 736
Terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
Toimintakeskus, Leivontie 5

TOIMIPAIkAT kOSkELLA 
Kirjasto – Koskisali, Hämeentie 12
Koulukeskus ja liikuntahalli, Lampitie 3
Kosken Nuortentupa, Härkätie 3
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Tapio Lindholmin työtilat, Isotalontie 4

Yhteystiedot
HENkILÖkUNTA
rehtori, sivistysjohtaja minna mäkelä-rönnholm  
Johto, hallinto ja kehittäminen. 
Tavattavissa kaupungintalossa varmimmin ma–pe 9–15. 
Puh. 044 779 1230.
minna.makela-ronnholm@somero.fi

Koulutuskoordinaattori riitta ryhtä 
Suunnittelu, viestintä, markkinointi ja koordinointi.
Tavattavissa toimistossa varmimmin ma–pe 9–15
Puh. 044 779 1270.
riitta.ryhta@somero.fi

suunnittelijaopettaja anne turkulainen 
Taiteen perusopetuksen sekä kuvataide ja kädentaito
kurssien opetus, suunnittelu ja kehittäminen.
Tavattavissa toimistossa varmimmin ke 1213.
Puh. 044 779 1273.
anne.turkulainen@somero.fi

asiakaspalvelusihteeri tiina Jankama 
Asiakaspalvelu ja vahtimestaritehtävät.
Tavattavissa SoLu:ssa kurssiiltoina 17–20 ja 
opistokauden ulkopuolella toimistossa ma–pe 9–12.
Puh. 044 779 1271.
tiina.jankama@somero.fi

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

liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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HYVÄ TIETÄÄ

OPISkELUOIkEUS
Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta 
riippumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä ai
kuisille. Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on mai
ninta suositusikärajoista. 

TYÖVUOSI jA LOMAT
Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Pääosa opetuk
sesta tapahtuu kuitenkin seuraavina aikoina:

syyslukukausi  11.9.–10.12.2017

Kevätlukukausi  8.1.–29.4.2018

Kunkin kurssin kohdalla on maininta alkamis ja päätty
mispäivistä. Taiteen perusopetuksen kurssit alkavat jo 
elokuun viimeisellä viikolla.

syyslomaviikko 16–22.10.2017 (vk 42)

talvilomaviikko 19.–25.2.2018 (vk 8)

Koulujen lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä 
opetusta. Kurssit eivät kokoonnu myöskään kirkollisina 
juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä ja vapunpäivänä, eivät
kä useimmiten myöskään aattopäivinä.

OPINTOrYHMÄN kOkO
Normaalina ryhmäopetuksena toteutettava kurssi alkaa, 
kun sille on ennakkoilmoit tautumisajan loputtua ilmoit
tautunut vähintään kah deksan opiskelijaa. Poikkeukse
na ovat yksilö tai pienryhmäopetuksena järjestettävät 
kurssit.

kUrSSIPAIkkOjEN TÄYTTÄMINEN
Kursseille tulee ilmoittautua yleen sä viimeistään viik
koa ennen ensimmäistä kokoontu miskertaa internetis
sä tai puhelimitse (ks. s. 2). Poikkeuksista on maininta 
kurssin tiedoissa. Myöhemminkin kannattaa  tiedustel
la vapaita opiskelupaikkoja, mutta ilmoittautumisajan 
päättymisajan kohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin 
aloittamisen tai peruuntumisen. Joillekin kursseille voi
daan ottaa opiskelijoita vielä kurssin alettuakin. Vapaita 
paikkoja voi kysyä koulutuskoordinaattorilta tai kuvatai
de ja kädentaitokurssien osalta suunnittelijaopettajalta.

Sekä internetissä että puhelimitse ilmoittauduttaessa jo
kaisesta opiskelijasta tarvitaan seuraavat tiedot:
•	 nimi
•	 henkilötunnus 
•	 osoite
•	 puhelinnumero
•	 sähköpostiosoite, jos on
•	 koulutustausta (perusaste, toinen aste, korkeaas

te, ei tiedossa)
•	 toiminta (työllinen, työtön, opiskelija/koululainen, 

eläkeläinen, muu)

Alle 18vuotiaitten opiskelijoiden huoltajista tarvitaan li
säksi seuraavat tiedot kurssimaksun laskutusta varten:
•	 nimi
•	 henkilötunnus
•	 osoite
•	 puhelinnumero

Hyvä tietää
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HYVÄ TIETÄÄ

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja tai yhdistys, tu
lee laskutustiedot ilmoittaa täydellisinä sisältäen Ytun
nuksen. 

Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis
järjestyksessä. Joissain tapauksissa, mikäli opiskelijoita 
ilmoittautuu enemmän kuin on opiskelupaikkoja, suo
ritetaan opiskelijavalinta arpomalla. Tällaisen kurssin 
kohdalla on kurssitiedoissa maininta mahdollisesta ar
vonnasta. Näille kursseille ilmoittautuneille ilmoitetaan 
erikseen kurssille pääsystä kirjeellä tai tekstiviestillä.

Kurssipaikan saaneille ei yleensä lähetetä vah
vistuskirjettä, tekstiviestiä tai muuta informaatiota en
nen kurssin alkua. Pääsääntöisesti opiskelijan tulee 
muistaa itse kurssit, joille on ilmoittautunut. Poikkeuk
sena kurssit, joiden opiskeljavalinta tapahtuu arpomalla.

kUrSSIN PErUUNTUMINEN
Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, se 
peruuntuu. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan aina il
moittautuneille tekstiviestitse tai puhelimitse.

ILMOITTAUTUMISEN PErUUTUS
Mikäli kurssille ilmoittautunut henkilö ei aio osallistua 
kurssille, tulee hänen peruuttaa ilmoittautumisensa vii
pymättä, viimeistään viikon kuluessa kurssin alkamises
ta. Näin vapaaksi jäävälle opiskelupaikalle voidaan kut
sua toinen henkilö. 

Pitkille, kolme kertaa tai enemmän kokoontuville, kurs
seille 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 koulutus
koordinaattorille sähköpostitse tai puhelimitse 044 7791 
270. Opettajalle kerrottu keskeytysilmoitus ei riitä.

Peruutuksen tai keskeytyksen myötä kurssipaikan saa
neille ilmoitetaan tekstiviestillä tai soittamalla.

Kurssimaksu laskutetaan kaikilta kursseille ilmoittautu
neilta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallis
tumistaan tai ilmoittaneet keskeytyksestä edellä esite
tyllä tavalla.

PErUUTUSPAIkAN VASTAANOTTO
Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän 
kuin mahtuu. Kurssin ulkopuolelle jääneet saavat jono
tuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuk
sen myötä vapautuvaa paikkaa kurssilla.

Vapautuneista opiskelupaikoista ilmoitetaan yleen
sä tekstiviestillä, jonka saatuaan opiskelijan pitää vie
lä vahvistaa tai peruuttaa osallistumisensa vastaamalla 
viestiin tai soittamalla viestin lähettäjälle.

HENkILÖrEkISTErIT
Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötieto
ja	opiskelijoiden	identifioimiseksi	sekä	kurssimaksujen	
laskutusta ja tilastointia varten. Henkilötunnus tarvitaan 
laskutuksessa. Henkilötietolain 13 §:n mukaan henkilö
tunnusta saa käsitellä luotonannossa tai saatavan pe
rimisessä.

Opiston hallussa olevia opiskelijoiden henkilötietoja kä
sitellään laissa määriteltyjen yleisten periaatteiden mu
kaisesti, eikä tietoja anneta ulkopuolisille. 

Opiston henkilökunta ei luovuta myöskään tuntiopetta
jien yhteystietoja opiskelijoille.
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HYVÄ TIETÄÄ

OPINTOSETELIALENNUS
Opetusministeriön tukemana maahanmuuttajilla ja elä
keläisillä on mahdollisuus saada 20 euron alennus yh
destä kurssista, mikäli yhden tai useamman kurssin yh
teenlasketut kurssimaksut ovat lukuvuoden 2017–2018 
aikana vähintään 70 euroa. 

Alennuksen saaminen edellyttää, että sitä haetaan joko
•	 valitsemalla verkossa ilmoittautumisen yhteydessä 

Opintosetelianomusvalikosta omaan tilanteeseen 
sopiva vaihtoehto tai 

•	 koulutuskoordinaattorilta sähköpostitse tai puheli
mitse 044 7791 270 viikon kuluessa  kyseisen kurs
sin alkamisesta. 

Koulutuskoordinaattori tekee päätöksen alennuksen 
myöntämisestä. Alennuksia myönnetään niin kauan kun 
opintoseteliavustusta on käytettävissä. 

Alennusta ei myönnetä sen jälkeen kun kurssimaksu on 
laskutettu.

LIIKUNTA- JA KULTTUURISETELIT SEKÄ 
EPASSI
Liikunta ja kulttuurikursseja voi maksaa Smartumin Lii
kunta ja Kulttuuriseteleillä, mobiilimaksulla sekä ePas
silla (Sporttipassi ja Kulttuuripassi). Liikunta, tanssi ja 
joogakurssien maksamiseen voi käyttää myös Smartu
min Liikuntaseteleitä.

Setelit ja passit ovat työnantajien henkilökunnalleen 
kustantamia etuja, joiden avulla pyritään edistämään 
työhyvinvointia. Niiden käyttömahdollisuus perustuu ve
rohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoisesta liikun
ta ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna. Ohjees
sa määritellään minkälaista liikunta ja kulttuuritoimin
taa verottoman edun piiriin hyväksytään.

KURSSI- JA LUENTOMAKSUT
Kurssit ja luennot ovat yleensä maksullisia. Maksut pe
rustuvat Someron kaupungin sivistys lautakunnan pää
tökseen. Hinnat löytyvät oppaasta kunkin kurssin ja lu
ennon kohdalta. Lisätietoa kurssimaksuista ja niiden 
määräytymisestä on luettavissa opiston internetsivuilla.

Kurssimaksut laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta, jot
ka eivät ole peruuttaneet osallistumistaan viimeistään 
viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Lasku lähetetään 
siihen osoitteeseen, jonka opiskelija on antanut ilmoit
tautuessaan. Alaikäisten kurssimaksulaskut osoitetaan  
huoltajalle. Maksuja ei palauteta kurssin keskeytyessä. 

Luentomaksut peritään käteisenä luentotilaisuuden 
alussa. Ei korttimaksuja. 

TYÖTTÖMÄN ALENNUS
Sivistyslautakunnan kurssimaksupäätöksen mukaises
ti kaikki TEtoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoit
tautuneet opiskelijat saavat 50 %:n alennuksen kaikista 
kurssimaksuista. Alennus ei koske luentomaksuja. 

Alennuksen saamisen edellytyksenä on, että sitä hae
taan joko

•	 valitsemalla verkossa ilmoittautumisen yhteydessä 
Maksutapavalikosta kohta ”Haen työttömän alen
nusta” tai 

•	 koulutuskoorditaattorille sähköpostitse tai puheli
mitse 044 7791 270 viikon kuluessa kyseisen kurs
sin alkamisesta.

Alennusta tulee hakea jokaisesta kurssista erikseen, ei
kä sitä voida myöntää sen jälkeen kun kurssimaksu on 
laskutettu.
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Liikuntaetu koskee esimerkiksi ohjattuja liikuntatunteja, 
joogaa ja tanssia. Kulttuurietu koskee erilaisia toimin
nallisia taiteen alan tilaisuuksia ja kursseja, joissa toi
minta on ohjattua ja lähtökohtana on itse tekeminen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki ja käden
taitojen kurssit. 

Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden 
kurssimaksuihin voidaan käyttää edellä mainittuja mak
suvälineitä. 

MAKSUOHJEITA
smartumin liikunta- ja Kulttuurisetelit

Mikäli maksat kurssin Smartumin liikunta tai kulttuuri
seteleillä tai mobiilimaksuna, on koko kurssimaksu mak
settava viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Setelit toi
mivat käteisen rahan tapaan, jolloin osa maksusta voi
daan maksaa seteleillä ja osa käteisenä. 

ePassi (sporttiPassi ja KulttuuriPassi)

ePassi on sähköinen maksuväline, jolla maksu suorite
taan pääsääntöisesti verkkomaksuna kurssille interne
tissä ilmoittauduttaessa. ePassin verkkomaksua käytet
täessä tulee koko maksu suorittaa kerralla. 

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kurssimaksua verk
komaksuna ilmoittautuessaan, mutta haluaa  kuitenkin 
maksaa kurssin ePassilla, tai haluaa maksaa sillä vain 
osan maksusta, tulee hänen ottaa yhteyttä koulutus
koordinaattoriin viikon kuluessa kurssin alkamisesta. 

Kurssin peruuntuessa ennakkoon suoritetut maksut pa
lautetaan opiskelijan ePassitilille ilman eri pyyntöä. 

LISÄTIETOJA 
•	 koulutuskoordinaattori p. 044 779 1270 
•	 www.somero-opisto.fi
•	 www.vero.fi	
•	 www.smartum.fi
•	 www.epassi.fi

MUUT kUSTANNUkSET
Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskelijat 
hankkivat omalla kustannuksellaan. Kohtuullinen mää
rä opettajien jakamia kopioita sisältyy kurssimak suun. 
Muista opiskelijoiden pyytämistä kopioista peritään 
omakustannushinta 0,20 e/kpl. 

kUrSSISUUNNITTELU
Opistossamme järjestetään vuosittain noin 200 kurssia 
ja luentoa, joille osallistuu 10001500 opiskelijaa. Ope
tustunteja järjestetään yhteensä noin 5000. 

Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn 
ohjelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja ke
vään ohjelma marraskuun lopussa. Kesäkurssit suunni
tellaan maalishuhtikuussa. 

Kuvataide ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa 
suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit 
suunnittelee koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä.
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Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden. Mie
luiten kuitenkin suunnitteluaikaan keväisin ja syksyisin. 

Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun ot
tamatta, opiston toimintaalueella ja lähiseudulla asuvia 
sivutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ottavat mielel
lään vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajis
ta, jotka voisivat toimia tuntiopettajana. Ota rohkeasti 
yhteyttä suunnittelijoihin.

Kursseja suunniteltaessa seurataan toteutettujen kurs
sien opiskelijamääriä ja osallistumisaktiivisuutta sekä 
saatua kurssipalautetta. Tärkeimmät  kurssin toteutu
misen edellytykset ovat sopivan opettajan ja opetusti
lan löytyminen. Nämä kaksi asiaa määrittelevät pitkälti 
myös kurssin kokoontumispäivän ja kellonajan.

YHTEISTYÖ YHDISTYSTEN jA 
jÄrjESTÖjEN kANSSA
Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kans
sa. Yhteistyöllä saavutamme paremmin kohderyhmäm
me ja opiston tehokkaan markkinoinnin avulla yhdis
tystenkin koulutustapahtumat tulevat laajemman ylei
sön tietoon. Opiston luennoille ja kursseille on yleensä 
matala osallistumiskynnys.

Opisto hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoi
den asiantuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on ai
na hyötyä kummallekin osapuolelle. Kerro luento tai 
kurssiideastasi suunnittelijoille. Kehitetään sitä yhdes
sä edelleen.

OPPILAITOSTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
Someroopisto on verkostoitunut useiden varsinaissuo
malaisten kansalaisopistojen kanssa. Merkittävin yhteis
työkumppani on Salon kansalaisopisto, jonka kanssa on 
tehty pitkään yhteistyötä mm. avoimen yliopistoope
tuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 

TILOjEN ESTEETTÖMYYS
Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomi
oon erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilö
kuntaansa heidän huomioon ottamisessa. 

Kun tarvitset tietoa tai apua liikkumiseen tai esimerkik
si näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnit
telijaopettajaan.

TIEDOTUS
Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista ja 
uusista kursseista ilmoitetaan paikallisissa sanomaleh
dissä ja internetissä. Tietoa saa myös opiston toimistos
ta ja Kosken yhdyshenkilöltä. 

INTERNETSIVUT
http://www.somero-opisto.fi

TAIDEKOULUN BLOGI
http://someron-taidekoulu.blogspot.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
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Avoin yliopisto-opetus

SOMErO

Avoin yliopistoopetus on nimensä mukaisesti avointa 
kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riip
pumatta. 

Avoimen yliopiston opinnot voivat olla lähi tai moni
muotoopetusta. Monimuotoopetus muodostuu ryhmä
opetuksesta, jota järjestetään kansalaisopistoissa pai
kallisen tuutorin ohjauksessa sekä verkkoluennoista ja 
verkkotyöskentelystä. Opintosuoritukset voivat olla tent
tejä tai kirjallisia oppimistehtäviä. Pääpaino opiskelus
sa on opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmä
kokoontumisiin ja tentteihin valmistautumisessa sekä 
etätehtävien laatimisessa. Opintoryhmät kokoontuvat 
yleensä kerran viikossa tai harvemmin. 

Avoimessa yliopistossa voi tutustua yliopiston opintoihin 
ja suorittaa opintoja, joita on mahdollista myöhemmin 
sisällyttää tai hyväksilukea eri oppilaitoksissa suoritetta
viin opintoihin. Opinnoista voit myös muodostaa opinto
kokokaisuuksia, joilla on mahdollisuus hakea yliopiston 
tutkintoopiskelijaksi avoimen väylän kautta.

Someroopisto ja Salon kansalaisopisto valmistelevat 
yhteistyössä yliopistojen kanssa seudulla järjestettävää 
avoimen yliopiston opetusta kolmen vuoden ajanjak
solle.

AVOIMEN YLIOPISTON kUrSSIT 
SYYSLUkUkAUDELLA 2017

1010105 ITSENÄISEN SUOMEN 
KULTTUURIHISTORIA 5 OP

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 18.00–21.00
24.10.2017–21.11.2017
FT Leeni Tiirakari
Kurssimaksu 29,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 20 € 

Opinnot liittyvät Suomi 100 juhlavuoteen, ja ne järjes
tetään avoimena yliopistoopetuksena yhteistyössä Tu
run yliopiston kanssa. 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää tiistai
na 24.10. Jukolan elokuvateatterissa pidettävän aloitus
luennon sekä kaksi opintoryhmätapaamista. Luennolle 
voivat osallistua kurssille ilmoittautuneiden lisäksi myös 
muut aiheesta kiinnostuneet. 

Kurssilla pohditaan itsenäisyyden merkitystä kulttuuri
selta kannalta, suomalaisen kulttuurin itsenäisyyttä vii

AvOIN yLIOpISTO-OpETUS
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meisen sadan vuoden aikana, miten itsenäinen Suomi 
on rakennettu ja kuvitettu sekä minkälainen tunneyh
teisö Suomi on ollut ja miten yhteisöllisyyttä on edistet
ty. Kurssi pohjautuu teokseen Maamme. Itsenäisen Suo
men kulttuurihistoriaa (toim. Kaartinen, Salmi & Tuomi
nen, 2016). 

Kurssin arviointi tapahtuu oppimispäiväkirjan perusteel
la. Opinnot soveltuvat kaikille Suomen kulttuurihistori
asta kiinnostuneille. 

1099901 IKÄÄNTYNEIDEN SAIRAUDET JA HYVÄ 
LÄÄKEHOITO, 5 OP

Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 16.15–17.45, luentoja myös 
keskiviikkoisin ja yhtenä lauantaina
23.10.2017–11.12.2017 ja 10.1.2018–17.1.2018
TtM KirsiMarja Kaarlela
Kurssimaksu 29,00 €,
Turun yliopiston opintomaksu 50 € 

Gerontologian 25 op:n perusopintokokonaisuuteen kuu
luva Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito opin
tojakso järjestetään avoimena yliopistoopetuksena yh
teistyössä Turun yliopiston kanssa. 

Opintojaksolla käsitellään ajankohtaista alan tietoa 
asiantuntijoiden johdolla. Opinnoissa perehdytään van
huusiän sairauksiin, niiden hoitoon ja kuntoutuksen eri
tyispiirteisiin sekä tutustutaan laitoshoidon ehkäisyyn 
tähtäävään toimintatapaan. Lisäksi käsitellään vanhuus
iän kuolemaan liittyviä kysymyksiä. 

Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terve
ys ja sosiaalialalla työskenteleville. Opintojaksolle voi
vat osallistua myös kaikki aihepiiristä kiinnostuneet se
kä alan opiskelijat. 

Monimuotoopintoihin sisältyy Somerolla järjestettäviä 
opintoryhmäkokoontumisia sekä asiantuntijaluentoja, 

AvOIN yLIOpISTO-OpETUS

joille voi osallistua paikanpäällä Turussa tai verkkoko
kousympäristössä oman opintoryhmän kanssa Somerol
la. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikä
teen myös kotikoneella. Opintojen aikana on käytössä 
Moodleverkkooppimisympäristö, jonka kautta opiske
lija saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit, ja jo
ta käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana. Opin
not alkavat maanantaina 23.10.2017 klo 16.15 tutustu
mis ja orientaatiokerralla. 

AVOIMEN YLIOPISTON kUrSSIT 
kEVÄTLUkUkAUDELLA 2018

1099902 IKÄÄNTYMINEN MURROKSESSA, 5 OP 
Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 16.15–18.30
Yksi verkkoluento pidetään keskiviikkona
22.1.2018–5.3.2018,  
TtM KirsiMarja Kaarlela  
Kurssimaksu 29,00 € ,
Turun yliopiston opintomaksu 50 €  

Gerontologian 25 op:n perusopintokokonaisuuteen kuu
luva Ikääntyminen murroksessa opintojakso järjeste
tään avoimena yliopistoopetuksena yhteistyössä Turun 
yliopiston kanssa. 

Opintojaksolla perehdytään ikääntyville tarjottaviin pal
veluihin ja palvelutarpeisiin sekä opitaan ymmärtämään 
näihin liittyviä haasteita. Lisäksi paneudutaan ajankoh
taisiin kysymyksiin kuten ikääntyneiden syrjäytymiseen, 
kaltoinkohteluun ja geronteknologiaan. Pohdinnan koh
teena on myös yhteisöllisyyteen ja kulttuuriin liittyviä 
ikääntymisen sosiaalisia kysymyksiä. 

Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi kai
kille ikääntyvien kanssa sosiaali ja terveysalalla tai alan 
järjestöissä työskenteleville sekä näitä aloja opiskelevil
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AvOIN yLIOpISTO-OpETUS

le. Opintojakso soveltuu myös ikääntyneiden palveluita 
suunnitteleville ja palvelutarpeita arvioiville kuten kun
tien johtaville viranhaltijoille ja kuntapäättäjille. Aiheet 
puhuttelevat ketä tahansa ikääntymisen yhteiskunnalli
sista kysymyksistä kiinnostuneita. 

Monimuotoopintoihin sisältyy Somerolla järjestettäviä 
opintoryhmäkokoontumisia sekä asiantuntijaluentoja, 
joille voi osallistua paikanpäällä Turussa tai verkkoko
kousympäristössä oman opintoryhmän kanssa Somerol
la. Luennot tallennetaan ja ne ovat katsottavissa jälkikä
teen myös kotikoneella. Opintojen aikana on käytössä 
Moodleverkkooppimisympäristö, jonka kautta opiskeli
ja saa käyttöönsä opintoihin liittyvät materiaalit, ja jota 
käytetään tiedotuskanavana opintojen aikana.  

AVOIMEN YLIOPISTON kUrSSEILLE 
ILMOITTAUTUMINEN
Somerolla järjestettäville avoimen yliopiston kursseil
le tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ensim
mäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin voi tiedus
tella vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijoiden tulee ilmoittautua opiston lisäksi myös yli
opistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä  sen 
jälkeen kun opintojen alkaminen Somerolla on varmis
tunut. Opiskelijalle lähetetään ilmoittautumisosoite säh
köpostitse ennen kurssin alkua. 

TENTIT
Somerolla järjestettävien avoimen yliopiston kurssien 
tentit järjestetään Somerolla. Tenttiin tulee ilmoittau
tua sähköpostitse osoitteeseen someroopisto@some
ro.fi.	Ilmoittauduttaessa	tulee	mainita	tentin	päivämää
rä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opinto
jakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen 
(ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssi
maksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistu
minen on maksullista riippumatta siitä onko opiskeli
ja osallistunut varsinaiseen tenttiin. Uusintatenttimak
su 12 euroa. 

TENTTIPÄIVÄT 2017–2018
Tentit järjestetään Turun yliopiston yleisinä tenttipäivi
nä Somerolla SoLussa klo 18–21.

Syyslukukauden tenttipäivät:
20.9., 18.10., 15.11. ja 13.12.2017

Kevätlukukauden tenttipäivät:
17.1, 14.2., 14.3., 11.4., 16.5. ja 13.6.2018

LISÄTIETOJA INTERNETISSÄ
www.somero-opisto.fi
www.avoin.utu.fi
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TAITEEN PErUSOPETUS

Taiteen perusopetus
SOMERO-OpISTON TAIDEKOULU
Taidekoulu on Someroopiston osasto, joka antaa ylei
sen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusope
tusta Somerolla. 

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuoril
le tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää 
opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta. 

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan 
kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoi
suuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan ku
valliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on kehittää 
sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän 
eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua 
myöhempiin opintoihin. 

Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymä, 
Somerolla annettavan visuaalisen taiteen perusopetuk
sen opetussuunnitelma, on luettavissa opiston internet
sivuilla. 

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisäl
tää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja 
materiaalit.

Kaikkiin taiteen perusopetuksen ryhmiin voidaan ottaa 
uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mah
dollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnitteli
jaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273. Taiteen 
perusopetukseen ei voi valmentavaa opetusta lukuun 
ottamatta ilmoittautua internetissä.

TAITEEN PErUSOPETUkSEEN 
VALMENTAVA OPETUS
Taidekoulu tarjoaa myös varhaisiän opetusta esikoulu
ikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilail
le, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetus
ta. Sen tavoitteena on olla valmentavaa opetusta tule
vaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä viral
lisia taiteen perusopetuksen tavoitteita. 

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat 
ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuk
sen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitet
tavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan tai
teen peruspetuksen ryhmän kanssa.

Valmentavan opetuksen ryhmään otetaan 12 oppilas
ta ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston 
kursseille 15.8. klo 18 alkaen internetissä tai puhelimit
se. Ks. sivu 6.

1050101 VALMENTAVA OPETUS – 6–7-VUOTIAAT
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 15.30–16.30
14.9.2017–30.11.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
B.A., artenomi (AMK) Piritta KämiConway
Kurssimaksu 40,00 € 

Kurssilla tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuva
taiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luo
vuuden kehittymistä. 

Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvit
tavat välineet ja materiaalit. liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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TAIDEkOULUN bLOgI
someron-taidekoulu.blogspot.fi

TAITEEN PErUSOPETUS

PErUSOPINNOT
Perusopintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuval
lisia ajattelun valmiuksia, oppilaan kädentaitoja ja tai
teen tekemisen perustaitoja. Oppilas harjoittelee myös 
toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä se
kä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista. 

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville 
ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan 
vastaamaan oppilaan luokkaastetta alakoulun puolel
la. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäi
sellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. 

Opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisijaisesti jatka
maan opintojaan seuraavalle vuodelle, vapautuville pai
koille otetaan uusia oppilaita. Perusopintojen laajuus on 
yhteensä kuusi vuotta.

Ryhmät kokoontuvat Jukolan alakerran taideluokassa, 
Jukolantie 3.

Perusopintoryhmien opettajana toimii suunnittelijaopet
taja Anne Turkulainen.

Taiteen perusopintojen kurssimaksu on 65 euroa vuo
dessa, ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvit
tavat välineet ja materiaalin.

TPO 2 – 8–9-VUOTIAAT
Maanantai 15.15–16.45
28.8.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, val
mistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä. 

TPO 4 – 10–11-VUOTIAAT
Tiistai 17.00–18.30
29.8.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin ais
tihavaintoihin lähiympäristöstä. 

TPO 6 – 12–13-VUOTIAAT
Tiistai 15.15–16.45
29.8.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018

Syvennytään ympäristön havainnointiin ja kuvaamiseen 
sekä etsitään omaa kuvallista ilmaisua. 

TYÖPAjAOPINNOT 
Perusopintojen jälkeen taidekoulun oppilas aloittaa työ
pajaopinnot. Tällöin hänellä on mahdollisuus syventää 
osaamistaan, kehittää omaa ilmaisuaan ja etsiä itselleen 
luontaisinta taiteen osaaluetta. 

Työpajoja tarjotaan sekä kuvataiteen että käsityön puo
lelta. Oppilas voi opiskella työpajaopintoja tarjolla ole
vassa järjestyksessä, oman mielenkiinnon mukaan. Op
pilaat kokoavat työpajan aikana käyttämänsä ideamate
riaalit, luonnokset ja kokeilut portfolioksi.

Suoritettuaan kaikki yleisen oppimäärän mukaiset opin
not, on opintojen laajuus 500 tuntia ja kesto kahdek
san vuotta. Opinnot pyritään suorittamaan loppuun en
nen 18 ikävuotta. Päättötodistus kirjataan kuvataitee
seen, mutta perusopinnot ja työpajaopinnot voivat si
sältää myös käsityön osaalueita. 

Työpajaopintoihin otetaan vapaille paikoille myös uusia 
opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja An
ne Turkulaiselle p. 044 7791273.

Työpajaopintojen kurssikohtainen maksu on 65 euroa, 
ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat vä
lineet ja materiaalin.
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LASTEN jA NUOrTEN kUrSSIT

1050107 VAATESUUNNITTELU JA -VALMISTUS – 
13–19-VUOTIAAT
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 17.00–19.15
28.8.2017–4.12.2017
Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Vaatesuunnittelun työpajaopinnoissa harjoitellaan ihmi
sen ja vaatteiden piirtämistä. Opintojen aikana pereh
dytään vaatesuunnitteluun ja kootaan oma vaatemallis
to, josta valmistetaan omavalintainen asu. 

1050108 TYÖPAJAOPINNOT ESINESUUNNITTELU 
JA –VALMISTUS – 13–19-VUOTIAAT
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 15.30–17.45
30.8.2017–13.12.2017
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi

Esinesuunnittelun työpajaopinnoissa suunnitellaan ja 
valmistetaan puinen esine, johon voidaan yhdistää mui
takin materiaaleja. Opinnoissa syvennetään oppilaan 
tietoja ja taitoja puun työstämisestä sekä siihen liitet
tävien muiden käsityötekniikoiden menetelmistä. 

Lasten ja nuorten kurssit

MUSkArIT
Alle kouluikäisille suunnatut muskarit järjestetään Nup
pulinnassa, Vanha Härkätie 5, yhteistyössä Someron 
musiikinystävät ry:n kanssa.

Muskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä viimeistään 
viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa, ja pai
kat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

VAUVA-, MUKSU- JA SISARUSMUSKARIT

Vauva, muksu taaperomuskarit ovat lapsen ja aikui
sen yhteisiä musiikkituokioita. Lauletaan, loruillaan, soi
tetaan ja liikutaan musiikin mukana. Iloitaan yhdessä 
musiikista!

Vauvamuskarit on suunnattu 6–18kuukauden ikäisille 
lapsille, muksumuskarit 1,5–3vuotiaille ja sisarusmus
kari 0,5–4vuotiaille. 

Opettajana toimii MuM Sanna Rantanen.

Syyskauden kestävien muskarien kurssimaksu on 23 € 
lapselta.

1049901 VAUVAMUSKARI A
Maanantai 9.30–10.00
11.9.2017–4.12.2017

1049902 VAUVAMUSKARI B
Maanantai 17.00–17.30
11.9.2017–4.12.2017

1049904 MUKSUMUSKARI A
Maanantai 11.00–11.30
11.9.2017–4.12.2017

1049905 MUKSUMUSKARI B
Maanantai 17.45–18.15
11.9.2017–4.12.2017
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LASTEN jA NUOrTEN kUrSSIT

1049903 SISARUSMUSKARI
Maanantai 10.15–10.45
11.9.2017–4.12.2017

Ryhmään voivat osallistua vauvamuskari ja muksumus
kariikäiset lapset yhdessä aikuisen kanssa. Vanhem
malla voi olla ryhmässä 1–2 lasta, jolloin myös pienellä 
ikäerolla olevat sisarukset pääsevät samaan ryhmään. 

MUSKARIT 3–6-VUOTIAILLE

Isommille lapsille suunnatuissa muskareissa ”sukelle
taan” musiikin elämykselliseen maailmaan laulaen, mu
siikkia kuunnellen, soittaen keho ja rytmisoittimia, liik
kuen sekä tanssien. Opitaan musiikillisia peruskäsittei
tä sekä kehitetään rytmi ja melodiatajua. 

Koko lukuvuoden kestävien muskarien kurssimaksu on 
27 € ja viulumuskarin 39 €.

3–6vuotiaille suunnattujen muskarien opettajana toi
mii musiikkileikkikouluohjaaja Katja Karisukki ja viulu
muskarin opettajana FM, diplomiviulisti SiruLina Ollula.

1049906 MUSKARI 3–4-VUOTIAAT A
Perjantai 16.00–16.45
15.9.2017–8.12.2017 ja 12.1.2018–13.4.2018

1049907 MUSKARI 3–4-VUOTIAAT B
Perjantai 17.00–18.00
15.9.2017–8.12.2017 ja 12.1.2018–13.4.2018

1049908 MUSKARI 5–6-VUOTIAAT 
Perjantai 18.00–19.00
15.9.2017–8.12.2017 ja 12.1.2018–13.4.2018

1049909 VIULUMUSKARI
Perjantai 15.00–15.45
15.9.2017–8.12.2017 ja 12.1.2018–13.4.2018

Viulumuskarissa tutustutaan leikin lomassa viulun soi
ton alkeisiin, yhteismusisointiin kavereiden kanssa ja 
musiikin perusteisiin. Siellä lauletaan, leikitään, tutus
tutaan rytmien ja nuottien maailmaan ja soitetaan tie
tenkin viulua! 

Viulumuskarissa 3–5vuotiaat pienokaiset pääsevät ko
keilemaan soittoharrastusta, joka kehittää sävelkorvaa 
ja motoriikkaa sekä hahmotus ja keskittymiskykyä. 
Tunnilla tarvitaan soittajalle sopiva viulu, jonka voi tar
vittaessa vuokrata opettajalta pientä korvausta vastaan. 
Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena 5–6 lapselle. 

MUUT LASTEN jA NUOrTEN kUrSSIT
1040501 NUORISOKUORO
Solu, musiikkiluokka 8, Myllypellontie 10 E
Maanantai 19.00–20.30
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018
Musiikin lehtori, MuM Katriina Helmi
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla opetellaan äänenmuodostus ja hengitystek
niikkaa, stemmalaulua ja fraseerausta kevyen musiikin 
tahdissa. Ohjelmistossa on poppia, rockia ja laulelmaa 
ryhmän kiinnostuksen mukaan. Mahdollisesti tehdään 
myös keikkoja. Sopii kaikille laulamisesta innostuneil
le 13–19vuotiaille tytöille ja pojille. Uudet laulajat ter
vetuloa! 
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LASTEN jA NUOrTEN kUrSSIT

1060301 LASTENTANSSI 5–8-VUOTIAILLE
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Tiistai 17.45–18.30
12.9.2017–5.12.2017
Tanssinopettaja, sirkusartisti Reetta Kinnari
Kurssimaksu 23,00 € 

Lastentanssitunneilla tutustutaan omaan ja toisten 
tuottamaan liikkeeseen sekä improvisoidaan leikin 
varjolla. Samalla tutuksi tulevat tanssituntikäytännöt 
ja ryhmässä toimiminen. 

1060601 SIRKUSKURSSI ALAKOULULAISILLE
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Tiistai 16.30–17.30
12.9.2017–5.12.2017
Tanssinopettaja, sirkusartisti Reetta Kinnari
Kurssimaksu 23,00 € 

Sirkuskurssilla harjoitellaan mm. akrobatiaa, jong
leerausta ja tasapainoilua. Lämmittelyleikeissä tulee 
venyteltyä ja harjoiteltua kehon koordinaatiota kuin 
huomaamatta. Kurssi on suunnattu 7–12vuotiaille. 

1060401 LASTEN JA NUORTEN  
TEATTERI-ILMAISU

Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 15.30–17.00 ja lauantai 10.00–14.30
21.9.2017–25.11.2017 ja 11.1.2018–15.4.2018
B.A. OllaRiitta Aarikka
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla harjoittelemme teatterin tekemisen perustei
ta, äänenkäyttöä, liikkumista, improvisaatiota, näyt
telemistä ja esiintymistä. Pienillä ja suurilla harjoituk
silla tutustumme ilmaisutaitoon tavoitteena valmis
taa keväälle yhteinen esitys. Ilmoittautumisia otetaan 
vastaan SoLu:ssa torstaina 21.9. klo 19.15 järjestet

tävässä infotilaisuudessa, johon vanhempien toivotaan 
myös osallistuvan. Syksyllä kurssi kokoontuu kolmena 
lauantaina: 30.9., 28.10. ja 25.11. klo 10 – 14.30 ja ke
vätkaudella viikoittain torstaiiltaisin klo 15.30–17.00 se
kä muutamana erikseen sovittavana lauantaina. Puvus
tus ja lavastus toteutetaan yhteistyössä taiteen perus
opetuksen ryhmien kanssa. 

1079901 LASTEN KÄSSÄKERHO
Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Torstai 15.00–16.30
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 39,00 €, lisäksi materiaalimaksu 35 €. 

Tunneilla kannustetaan lasta oppimaan erilaisia käsi
työn tekemisen tapoja ja jatkamaan niiden harrasta
mista omatoimisesti vapaaajallaan. Kurssin aikana har
joitellaan ompelun, kirjonnan, huovutuksen, kankaan
painannan, lankatöiden ja etekstiilien perusteita. 

1100402 LASTEN HAMPURILAISKURSSI
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Tiistai 3.10.2017 klo 15.15–18.30
Restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu 19,00 € 
Huom! ilmoittautumiset 19.10.2017mennessä 

Lapset leipovat erilaisia hampurilaissämpylöitä ja teke
vät täytteitä niihin. Kurssilla paloitellaan, paistetaan, 
vaivataan ja herkutellaan. Käytettävät raakaaineet si
sältyvät kurssimaksuun. Ota mukaan essu, sisäjalkineet 
ja rasioita kotiin viemisiä varten. 
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Koululaisille sopivat myös mm. kaikenikäisille suun
natut  pianon, harmonikan ja kitaransoittokurssit 
sekä kuvataide, kädentaito ja tanssikurssit.
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ITSENÄISEN SUOMEN KULTTUURIHISTORIA 
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Tiistai 24.10.2017 klo 18.00–19.30

Suomi 100 ja Somero 150 juhlavuosiin lliittyvällä mak
suttomalla luennolla FT Leeni Tiirakari pohtii itsenäi
syyden merkitystä kulttuuriselta kannalta. Miten itse
näinen Suomi on rakennettu ja kuvitettu, minkälainen 
tunneyhteisö Suomi on ollut ja miten yhteisöllisyyttä 
on edistetty. 

Luento perustuu teokseen Maamme. Itsenäisen Suo
men kulttuurihistoriaa (toim. Kaartinen, Salmi & Tuomi
nen, 2016), ja se liittyy Turun yliopiston avoimen yliopis
ton kulttuurihistorian opintojaksoon. Ks. sivu 11.

Luennot

LUENNOT

Luennot ovat avoimia yleisötilaisuuksia, joille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Luentomaksut peritään käteisenä ovella. Osa luennoista on maksuttomia.

Kaikki luennot järjestetään Jukolan elokuvateatterissa, Jukolantie 3. Sisäänkäynti torin puolelta toiseen kerrokseen.

SUOMI 100 JA SOMERO 150 -JUHLAvUODEN LUENNOT

AIKAMATKA JOENSUUNTIELLE – 
KIRKONMÄELTÄ MEIJERILLE
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Torstai 28.9.2017 klo 18.00–19.30

Suomi 100 ja Somero 150 juhlavuosiin liittyvällä mak
suttomalla luennolla FT Leeni Tiirakari kertoo sanoin ja 
kuvin Someron keskustan pääraitin Joensuuntien raken
nuksista, niissä toimineista liikeyrityksistä ja Joensuun
tien varren elämästä. 

AIKAMATKA SOMERON KYLÄKAUPPOIHIN 
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Torstai 5.10.2017 klo 18.00–19.30

Suomi 100 ja Somero 150 juhlavuosiin liittyvällä mak
suttomalla luennolla FT Leeni Tiirakari kertoo sanoin ja 
kuvin Somerolla toimineista kyläkaupoista, niissä toimi
neista yrittäjistä ja elämästä kauppojen liepeillä. 
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LUENNOT

OIKEUDELLINEN ENNAKOINTI -LUENTO
TIETOA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA JA 
HOITOTAHDOSTA
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Tiistai 19.9.2017 klo 17.00–19.30

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla valtuutat etu
käteen valitsemasi läheisen huolehtimaan asioistasi ti
lanteessa, jossa et itse siihen pysty. Kattavan edunval
vontavaltuutuksen laadinta on tärkeää jokaiselle aikui
selle. Hoitotahto on kirjallinen tahdonilmaus omasta 
hoidostasi, jos menetät oikeustoimikelpoisuutesi vaka
van sairauden, onnettomuuden tai vanhuuden heikkou
den vuoksi. Lakimies Vesa Anttila luennoi näistä kahdes
ta asiakirjasta Salon Muistiyhdistyksen kanssa yhteis
työssä järjestettävässä maksuttomassa tilaisuudessa. 
Luennolla on varattu tilaa kysymyksille ja keskustelulle. 

HENkISEN HYVINVOINNIN LUENNOT
HYVÄ ITSETUNTO 
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Maanantai 23.10.2017 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5,00 €, peritään käteisenä ovella. 

Ratkaisukeskeinen terapeutti Jody Merelle kertoo kei
noista, joilla voidaan vaikuttaa itsetuntoon. 

TUNNELUKKOJEN AVAAMINEN 
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Maanantai 27.11.2017 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5,00 €, peritään käteisenä ovella. 

Miten toimitaan kun päätökset tuntuvat vaikeilta, on 
tunne, ettei osaa mennä eteenpäin eikä saa toivottu
ja asioita aikaiseksi? Ratkaisukeskeinen terapeutti Jo
dy Merellen luennolla etsitään työkaluja henkisten luk
kojen avaamiseen. 

IkÄÄNTYNEIDEN YLIOPISTON 
VErkkOLUENNOT
Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat verkkoluennot 
järjestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä use
alle paikkakunnalle ympäri Suomea. 

Somerolla niitä pääsee seuraamaan elokuvateatterin 
isolta valkokankaalta.

AKTIIVISENA VANHENEMINEN - KEINOJA 
HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Keskiviikko 13.9.2017 klo 14.00–16.00
Luentomaksu 5,00 €, peritään käteisenä ovella. 

Professori Taina Rantanen luennoi aktiivisen elämänta
van merkityksestä vanhetessa ja keinoista hyvään elä
mään. 

KIVUT JA NIIDEN HOITO
Jukolan elokuvateatteri, Jukolantie 3
Keskiviikko 25.10. klo 14.00–16.00
Luentomaksu 5,00 €, peritään käteisenä ovella. 

Neurokirurgian erikoislääkäri Kari Sulkko luennoi kivuis
ta ja niiden hoidosta. 
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Ihminen ja yhteiskunta

IHMINEN jA YHTEISkUNTA
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1010101 TARINOITA SOMEROLTA
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Tiistai 9.30–11.00
12.9.2017–28.11.2017
FK Kaija Parko
Kurssimaksu 27,00 € 

Tarinoiden avulla valaistaan kotiseudun ilmettä osallis
tujien omasta näkökulmasta. Muistellaan menneitä, kat
sellaan valokuvia ja pohdiskellaan somerolaista elämän
menoa monelta suunnalta. Tapaamisten ohjelma muo
toutuu kurssilaisten kokemusten ja ideoiden pohjalta 
luovasti somerolaiseen tyyliin. 

1010106 SUKUTUTKIMUKSEN PERUSTEET
Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 18.00–20.15
28.9.2017–23.11.2017
Pirjo Heinonen
Kurssimaksu 27,00 € 

Sukututkimus on kiehtova harrastus, joka avaa 
uusia näkökulmia omaankin elämään. Internet mahdol
listaa sukututkimuksen tekemisen entistä helpommin. 
Kurssilla perehdytään kirkonkirjoihin, niissä esiintyvään 
ruotsin kieleen ja vanhoihin käsialoihin. Lisäksi tutus
tutaan hyödyllisiin verkkosivustoihin ja kirjallisuuteen. 

1010201 TAVOITTEENA HYVÄ ITSETUNTO
Jukolan Nuorisokahvila, Jukolantie 3
Perjantai 10.00–12.15
6.10.2017–15.12.2017
Ratkaisukeskeinen terapeutti Jody Merelle
Kurssimaksu 27,00 € 

Hyvä itsetunto ei ole itsestäänselvyys, mutta itsetuntoa 
voi parantaa. Kurssilla etsitään vastauksia kysymyksiin: 
mitä itsetunto on, mihin se perustuu ja miten kuka ta
hansa pystyy parantamaan omaa itsetuntoaan? Kurssi 
on tarkoitettu matalan kynnyksen ryhmäksi kaikille, jot
ka tuntevat aiheen läheiseksi. Kurssilla ei anneta ohjei
ta eikä valmiita malleja, vaan tavoitteena on, että jokai
nen löytää ryhmässä itselleen sopivat keinot itsetunton
sa parantamiseen. Kurssipäivät: 6.10., 20.10., 27.10., 
10.11., 17.11., 24.11., 1.12. ja 15.12. 

1019901 SOHVAMATKAILIJOIDEN KLUBI – SOFA 
TRAVELLERS CLUB

Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 17.00–18.30
23.10.2017–27.11.2017
Richard Conway
Kurssimaksu 23,00 € 

Oletko matkustellut paljon ja kertoisit mielelläsi koke
muksistasi muillekin? Vaivaako sinua kenties matkakuu
me, mutta kohde on vielä epäselvä? Matkustatko ehkä 
kuitenkin mieluummin ajatuksissasi kuuntelemalla mui
den tarinoita kaukaisista maista tai läheisistä kotimaan 
matkakohteista? Sohvamatkailijoiden klubilla voit jakaa 
omia kokemuksiasi matkoistasi tai kuunnella rauhassa 
muiden tarinoita. Klubin isäntä skotlantilainen Richard 
Conway on ennen Somerolle asettumistaan matkustellut 
paljon eri puolilla maailmaa. Richard luotsaa clubia eng
lanniksi ja voit itse vetreyttää englanninkielen taitojasi 
kertomalla matkoistasi englanniksi. Yhtä hyvin voit ker
toa omista matkakokemuksistasi myös suomeksi. Come 
and share your travelling experiences and adventures 
with others in a relaxed atmosphere! UU
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IHMINEN jA YHTEISkUNTA

1010601 PUHEKURSSI TAVIKSILLE
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.30–19.45
25.10.2017–15.11.2017
B.A. OllaRiitta Aarikka
Kurssimaksu 19,00 € 

Kenelle tahansa voi tulla eteen tilanne, jossa puheen pi
täminen olisi paikallaan. Kyse voi olla vaikkapa onnitte
lupuheen, muistosanojen tai luottamustehtävään liitty
vän puheen pitämisestä. Kurssilla tutustutaan erityyp
pisiin puheisiin sekä harjoitellaan puhetilanteeseen val
mistautumista, esiintymistä ja puheen pitämistä. 

1010701 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
KERTAUSKOULUTUS
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 27.9.2017 ja 
torstai 28.9.2017 klo 17.00–21.00
Järjestyksenvalvojakouluttaja Kimmo Nurkse
Kurssimaksu 23,00 € 

Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymi
sen uudistamisen edellyttämä järjestyksenvalvojan ker
tauskoulutus. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjes
tyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään 
lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toi
mintaan liittyvät muutokset. Kurssin opetusaineisto on 
tulostettavissa opiston internetsivulta löytyvän linkin 
kautta.

1010702 ENSIAVUN PERUSKURSSI – EA1
Solu, Myllypellontie 10 E
Lauantai 9.00–15.30
30.9.2017–7.10.2017
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo
Kurssimaksu 43,00 € 

SPR:n ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja tai
dot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus 
ja onnettomuustilanteissa. EA1kurssin suorittamisesta 
saa todistuksen, joka on voimassa kolme vuotta. Kurs
simaksu sisältää opetuksen ja todistuksen. 

1019902 ELINTARVIKEHYGIENIAKOULUTUS
Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 17.00–21.00
26.10.2017–2.11.2017
Kouluttaja Eija Sippo
Kurssimaksu 40,00 € 
Huom! Ilmoittautumiset viimeistään 12.10.2017

Elintarvikkeiden kanssa työskenteleville suunnatulla 
kurssilla käsitellään elintarvikehygienian ja mikrobiolo
gian perusteita, ruokamyrkytyksiä, henkilökohtaista hy
gieniaa ja hygieenisiä työskentelytapoja sekä lainsää
däntöä ja omavalvontaa. Kurssiin sisältyy kirjallinen tes
ti, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat Eviran myön
tämän todistuksen. Kurssimaksu sisältää koulutuksen, 
testin ja todistuksen. Mahdollisista testitilaisuuteen liit
tyvistä erityisjärjestelyistä tulee sopia koulutuskoordi
naattorin kanssa ennen koulutuksen alkua. Koulutus jär
jestetään yhdessä Faktia Oy:n kanssa. Mahdolliset uu
sintatestit voi suorittaa Faktian toimipisteessä Forssassa 
yleisenä testipäivänä. Kurssin opetusaineisto on tulos
tettavissa opiston internetsivulta löytyvän linkin kautta. 
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NETTI-ILMOITTAUTUMISET
www.somero-opisto.fi

kIELET

Kielet
1030101 FINSKI PO-RUSKI – SUOMEA 
VENÄJÄNKIELISILLE
Solu, luokka 4, Myllypellontie 10 E
Tiistai  ja torstai 19.00–20.30
12.9.2017–30.11.2017
FM Julia Topchii
Kurssimaksu 35,00 € 

Suomen alkeisjatkokurssi ensisijassa venäjänkielisille. 
Kurssilla jatketaan suomen kielen opiskelua Suomen
mestari 1 kirjan kappaleesta 5 eteenpäin. Opiskellaan 
suomen kielen alkeita, perussanastoa ja kielen käyttä
mistä puheviestintätilanteissa. Kurssi on tarkoitettu jon
kin verran suomen kieltä puhuville, mutta se sopii myös 
aloittelijoille. Apukielenä venäjä.

1030101 Финский по-русски - финский язык 
для русскоговорящих 

Начальный	курс	финского	языка,	предназначенный	
в	 первую	 очередь	 для	 русскоговорящих.	 На	
курсе	 продолжаем	 обучение	 финскому	 языку	 по	
учебнику	"Suomenmestari	1"	с	урока	номер	пять.	В	
программу	курса	входит	изучение	основ	финской	
грамматики,	расширение	словарного	запаса,	а	также	
совершенствование	 навыков	 разговорной	 речи.	
Курс	предназначен	для	 уже	в	некоторой	 степени	
говорящих	по-фински,	однако	в	нем	могут	принять	
участие	также	начинающие	изучать	финский	язык.	
Обучение	будет	проводиться	на	финском	и	русском	
языках.	

1030201 ENGLANNIN ALKEISJATKO
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Keskiviikko 10.00–11.30 
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Tule opiskelemaan perusenglantia ystävällisessä ympä
ristössä! Kurssi sopii vastaavalla kurssilla viime kaudel
la mukana olleille sekä muille 1–2 vuotta englantia opis
kelleille. Harjoitellaan arki ja lomaenglantia. Oppikirja: 
English for You Too, Book 2. 

1030203 EVERYDAY ENGLISH
Solu, luokka 6, Myllypellontie 10 E
Torstai 17.30–19.00
21.9.2017–8.12.2016 ja 11.1.2018–12.4.2018
B.A. OllaRiitta Aarikka
Kurssimaksu 35,00 € 

Tarvitsetko englannin kieltä arjessasi, mutta kaipaat 
harjoitusta kielen käyttäjänä? Kurssi on tarkoitettu kai
kille, jotka osaavat englantia jonkun verran, mutta ha
luavat vahvistaa osaamistaan. Kurssilla kerrataan kie
len perusrakenteita ja sanastoa sekä harjoitellaan ar
jessa, työssä ja matkoilla tarvittavaa puhekieltä. Oppi
kirja: Everyday English 2 (Finn Lectura). 

UU
TU

US



24

1030202 SOMERO ENGLISH CLUB 
Jukolan Nuorisokahvila, Jukolantie 3
Tiistai 18.00–19.30
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Somero English Club is a group of people of all ages and 
backgrounds who enjoy meeting in a friendly atmosphe
re and chatting in English. There is no formal teaching 
in this group. We meet and talk over a coffee and bis
cuits and usually end up laughing about something too. 
If you understand this then you know enough English 
to join us. Come and make some new friends in Some
ro and practise your English at the same time. We look 
forward to meeting you! 

1030204 ENGLISH CAFE
Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 19.00–20.30
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018
Richard Conway
Kurssimaksu 39,00 € 

Come and practice your conversational English over cof
fee 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. 

1019901 SOHVAMATKAILIJOIDEN KLUBI  
– SOFA TRAVELLERS CLUB

Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 17.00–18.30
23.10.2017–27.11.2017
Richard Conway
Kurssimaksu 23,00 € 
Kurssin sisältökuvaus sivulla 21.

1030301 ¡ADELANTE! ESPANJAA ETEENPÄIN!
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.15–18.45
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018 
FM Päivi Leikkonen
Kurssimaksu 39,00 € 

Matka espanjan kieleen, maahan ja kulttuuriin jatkuu 
iloisessa ryhmässämme! Oppaanamme on uusi, ai
kuisopiskelijoille suunnattu oppikirja Buenas Migas 2 
(Otava), kappaleesta 6 eteenpäin. Opimme lisää ja har
joittelemme käyttämään erityisesti verbien meneen ajan 
muotoja. Kirjan aihepiirit ja tuore sanasto liittyvät erilai
siin arkielämän tilanteisiin. Kurssi sopii noin kolme vuot
ta kieltä opiskelleille. Bienvenido! 

1030401 CIAO ITALIA! - ITALIAN ALKEIDEN 
JATKOKURSSI
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 19.00–20.30
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018
FM Päivi Leikkonen
Kurssimaksu 39,00 € 

Tule jatkamaan italian kielen opiskelua ja tutustumista 
ihanaan maahan ja kulttuuriin! Käymme läpi kielen pe
rusasioita matkailutilanteissa. Oppikirjana Bella Vista 1 
(Sanoma Pro) kappaleesta 6 eteenpäin, alussa kerta
usta. Kurssi sopii noin vuoden kieltä opiskelleille ja ker
taajille. 

1031101 RUOTSIN KERTAUS JA KESKUSTELU
Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 17.30–19.00
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 39,00 € 

kIELET

UU
TU

US
UU

TU
US



25

kIELET

Lähes jokainen suomalainen osaa ainakin vähän ruot
sia, mutta monet kaipaavat lisäharjoitusta. Tämä kurs
si on tarkoitettu juuri heille. Kurssilla käydään läpi mo
nipuolisesti yleiskieltä ja opiskelijoiden toiveiden mu
kaista sanastoa. Oppiminen tapahtuu ensisijassa ruot
sia puhumalla ja harjoittelemalla suomenkielisille vai
keita rakenteita erilaisten keskusteluharjoitusten avulla. 

1031201 SAKSAN KERTAUS JA KESKUSTELU
Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–19.00
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
DKK Marja Varheenmaa
Kurssimaksu 39,00 € 

Jonkin verran saksaa osaaville suunnatulla kurssilla ker
rataan opiskelijoiden toiveiden mukaista sanastoa, kie
lioppia ja kuullun ymmärtämistä. Pääpaino on puhekie
lessä ja keskusteluharjoituksissa. Oppimateriaalista so
vitaan kurssin alkaessa. 

1031501 VENÄJÄN JATKOKURSSI
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.30–19.00
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018
FM Julia Topchii
Kurssimaksu 39,00 € 

Venäjän kurssi edistyneille oppijoille. Jatketaan Mozno 2 
kirjan kappaleesta 5 eteenpäin. Harjoitellaan yksinker
taista puhuttua ja kirjoitettua venäjän kieltä, kielioppia 
unohtamatta. Kurssille ovat tervetulleita myös aiemmin 
venäjää 2–3 vuotta opiskelleet uudet oppijat. 

1031701 VIRON ALKEISJATKO
Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 17.30–19.00
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
Vivian Majevski
Kurssimaksu 39,00 € 

Pari vuotta viron kieltä opiskelleille suunnatulla kurssilla 
opiskellaan viroa puhuen sekä kielioppiin ja Viron kult
tuuriin tutustuen. 

1031702 EDASI EESTI KEELES
Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 19.15–20.45
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
Vivian Majevski
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla jatketaan viron kielen opiskelua lehtiartikkeli
en ja pienten tekstien avulla sekä keskustelemalla, kie
lioppia unohtamatta. Kurssi on suunnattu pidempään 
viroa opiskelleille. 
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Musiikki

MUSIIkkI

MUSIIkIN YkSILÖOPETUS
Musiikin yksilöopetus soveltuu kaikenikäisille ja tasoi
sille opiskelijoille. Voit tulla mukaan, vaikket olisi kos
kaan ennen soittanut tai osaat jo perusteet, mutta kai
paat vielä opetusta. Henkilökohtainen opiskeluaika on 
pääsääntöisesti 15 minuuttia viikossa. 

opetusajat jaetaan ilmoittautumisaikojen pää-
tyttyä torstaina 7.9. klo 14–18, jolloin opistolta 
soitetaan opiskelijoille/huoltajille. 

1040403 PIANONSOITTO A
Solu, Myllypellontie 10 E
Maanantai 15.30–18.00
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–9.4.2018
Muusikko Pekka Leppälä
Kurssimaksu 115,00 € 

1040404 PIANONSOITTO B
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Torstai 17.30–19.00
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–26.4.2018
Musiikkipedagogi (AMK) Anna Schukov
Kurssimaksu 115,00 € 

1040402 HARMONIKANSOITTO
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 16.30–19.45
13.9.2017–29.11.2017 ja 17.1.2018–11.4.2018
Harmonikansoiton opettaja, MuM Sanna Rantanen
Kurssimaksu 115,00 € 

1040401 KITARANSOITTO
Solu, Myllypellontie 10 E
Keskiviikko 17.30–20.00
Torstai 17.30–19.15
13.9.2017–30.11.2017 ja 10.1.2018–12.4.2018
Muusikko Vesa Toukkari
Kurssimaksu 115,00 € 

Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kitaraa 
soittaneille. Instrumenttina voit käyttää akustista tai 
sähkökitaraa. Opistolla on kummatkin, ja lisäksi vah
vistin, jonka kanssa voit soittaa omaa kitaraasi. Ope
tus tapahtuu ensisijassa yksilöopetuksena ja henkilö
kohtainen opiskeluaika on 15 minuuttia viikossa. Myös 
pienryhmäopetus on mahdollista samantasoisille opis
kelijoille, jolloin opetusta saa kerralla pidemmän aikaa. 
Kurssille otetaan ensisijassa yli 12vuotiaita, mutta mi
käli ryhmään mahtuu, voidaan alakouluikäisiä ottaa mu
kaan yhdessä vanhemman kanssa. Kurssi ei kokoonnu 
pääsiäisviikolla 28.3. ja 29.3. 
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MUSIIkkI

KUORO- JA yHTEISLAULU

1040502 YHTEISLAULU
Toimintakeskus, Leivontie 5
Maanantai 18.00–19.00
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–9.4.2018
Jaana Viitamäki
Kurssimaksu 31,00 € 

Lauletaan yhdessä kevyitä sävelmiä opiskelijoiden toi
veiden mukaan. Lähde rohkeasti mukaan. Tärkeintä ei 
ole laulutaito, vaan halu laulaa yhdessä erilaisten ihmis
ten kanssa. Suunnattu lähinnä erityislapsille ja aikuisil
le, mutta sopii myös muille lauluhaluisille.

1040503 SOMERON NAISKUORO
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Tiistai 17.30–19.00
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 39,00 € 

Naiskuoro on laulutaidossaan kehityshaluisten ja omia 
äänellisiä rajojaan hakevien naisten joukko. Laulam
me yhdessä ja teemme myös muuta yhteiseksi iloksi 
ja hyväksi. Kuoro laulaa monipuolista musiikillista oh
jelmistoa. 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/ 

1040504 MIESTEN LAULUKERHO
Pellavakeskus, Joensuuntie 49
Tiistai 19.15–20.45
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–24.4.2018
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää
Kurssimaksu 39,00 € 

Miesten laulukerho on tarkoitettu matalan kynnyksen 
ryhmäksi miehille, jotka haluavat laulaa yhdessä sekä 
kehittää omaa laulamistaan ja lauluääntään. Ryhmäs
sä makustellaan ja etsitään omaa ääntä sekä rohkais
tutaan käyttämään sitä ryhmänä myös yleisön edessä. 
Myös harjoitusten jälkipuintiin on kiinnitetty huomiota. 
Sinä nuori tai vähän vanhempikin mies, sinäkin osaat 
laulaa, joten lähde rohkeasti mukaan ryhmän toimin
taan ja yhdessä laulamaan! 

1040505 METKA KÖÖRI
Kiiruun tila, Joensuuntie 22
Torstai 19.15–20.45
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–26.4.2018
Musiikkipedagogi Anna Schukov
Kurssimaksu 39,00 € 

Metka Kööri on iloisten laulajien sekakuoro, joka halu
aa oppia, edistyä ja iloita lauluharrastuksestaan. Jokai
nen voi kehittyä laulajana. Viihdekuorokurssilla opetel
laan muun muassa äänenkäyttöä ja nuotinlukua sekä 
harjoitellaan esiintymisiä varten. 

LASTEN jA NUOrTEN MUSIIkkIkUrSSIT
Erityisesti pienille lapsille suunnattua tarjontaa ovat al
le kouluikäisten muskarit, jotka löytyvät oppaan si
vuilta 16–17.

Yläkoulu ja lukioikäisille suunnattuun nuorisokuo-
roon ovat tervetulleita kaikki 13–19 vuotiaat tytöt ja 
pojat. Tarkemmat tiedot sivulla 17.

TYkkÄÄ MEISTÄ 
FAcEbOOkISSA
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Kuvataide

kUVATAIDE

1050202 KOKEILEVA KUVATAIDE
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 12.15–14.30
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–26.4.2018
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 47,00 €

Päästä luovuutesi valloilleen ja heittäydy taiteen tekemi
seen tutkivalla ja kokeilevalla otteella. Jokaiseen kurssi
kertaan sisältyy alustus ja keskustelua kuukauden tee
man mukaisista taideteoksista, niiden ilmaisumuodois
ta ja taiteen tekemiseen vaikuttaneista taustoista. Kes
kustelujen innoittamana maalaamme ja muotoilemme 
erilaisilla tekniikoilla ja välineillä. Teemme myös opinto
käyntejä taiteilijoiden työhuoneille tai taidenäyttelyihin. 

1050203 VOIMAANNU JA RENTOUDU 
TAIDETERAPIAN PARISSA
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 17.30–19.45
21.9.2017–30.11.2017
LogoArt–taideterapiaohjaaja Katja Kajaan
Kurssimaksu 27,00 € 

Taideterapia on voimaannuttava taiteellisen toiminnan 
menetelmä, jossa voit työstää turvallisesti ja ohjatus
ti menneisyyttäsi sekä tätä hetkeä lisäten samalla hy
vänolon tunnetta ja voimaa arjessa jaksamiseen. Kurs
si sopii kaikille asiasta kiinnostuneille, aiempaa koke
musta taiteen tekemisestä ei tarvita. Menetelminä käy
tetään pääasiassa maalaamista ja piirtämistä. Tarvike
maksu 10 euroa. 

1050201 TAIDETTA MAALATEN
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Keskiviikko 18.00–20.15
27.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–11.4.2018
Taidemaalari Hannu Nikander
Kurssimaksu 43,00 € 

Kurssilla maalataan öljy, akryyli ja akvarelliväreillä ja 
opitaan kuvan tekemisen perustekniikoita. Pääpaino on 
henkilökohtaisessa ohjauksessa sekä oman kuvailmai
sun löytämisessä ja kehittämisessä. Sopii aloittelijoille 
ja aiemmin maalausta harrastaneille. Kurssi kokoontuu 
myös syyslomaviikolla. 

1050204 IKONIMAALAUS
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 
Joka toinen keskiviikko 14.00–17.15
4.10.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–18.4.2018
Raija Laiho
Kurssimaksu 39,00 € 

Tutustutaan ikonimaalaukseen ja valmistetaan ikoni 
omavalintaisella aiheella. Tarvikkeita voi hankkia opet
tajalta. Aloituspaketin hinta on noin 45 euroa. Tuo en
simmäiselle kerralle mukaan valkoinen teevati tai kaa
kelilaatta, pehmeitä siveltimiä, palettiveitsi ja pipettipul
lo. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että aiemmin maala
usta harrastaneille. 

Uuden koulun valmistuttua keväällä 2017 järjeste
tään mm. keramiikkakursseja ja vauvojen värikyl
pyä, joita nyt ei ole tarjolla.
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1050801 KALLIGRAFIA
Solu, Myllypellontie 10 E
Lauantai ja sunnuntai 10.00–13.15
16.9.2017–8.10.2017
Kalligrafian	opettaja	Vivian	Majevski
Kurssimaksu 27,00 € 

Kalligrafia	on	kaunista	kirjoittamista,	 joka	harjaannut
taa silmien, aivojen ja käsien yhteistyötä. Viikonloppu
kurssilla harjoitellaan eri kirjoittamistyylejä, joiden poh
jalta valitaan mieleinen tyyli tehtävään työhön. Kurs
si kokoontuu 16.–17.9., 23.–24.9. sekä 7.–8.10. Kurs
si	sopii	sekä	aloittelijoille	että	aiemmin	kalligrafiaa	har
rastaneille. 

1050701 LASITYÖPAJA
Solu, Myllypellontie 10 E
Torstai 18.00–21.15
5.10.2017–30.11.2017 ja 1.2.2018–22.3.2018
Lasitaiteilija KirsiMarja Lakanen
Kurssimaksu 39,00 € 

Perehdytään tiffany, lyijylasi, lasimosaiikki ja lasinsu
latustekniikkaan valmistamalla itselle mieluisia lasitöi
tä, kuten koruja, tasotöitä ja lamppuja. Kurssi sopii se
kä aloittelijalle että aiemmin lasitöitä tehneelle, ja jokai
nen voi valita työlleen sopivan valmistustavan. Sulatus
töistä peritään polttomaksu työn koon mukaan. 

Tanssi ja luova ilmaisu
1060302 RIVITANSSIA MIEHILLE JA NAISILLE

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Perjantai 19.00–20.30
15.9.2017–10.11.2017
Kansantanssiohjaaja Taina Salminen
Kurssimaksu 23,00 € 

Rivitanssi on kaikenikäisille miehille ja naisille sopiva, 
hauska ja mukaansatempaava tanssilaji, jossa tans
sitaan riveissä yhtenevin tanssiliikkein. Rivitanssissa 
et tarvitse paria tai aikaisempaa tanssikokemusta, et 
myöskään kantrivaatteita ja bootseja, vaan tunneille 
voit tulla rennoissa vaatteissa ja tanssimiseen sopivis
sa sisäkengissä tai tossuissa. Tunnit sisältävät runsaas
ti opittujen tanssien kertausta, mutta joka tunnilla opi
taan jotain uutta. 

1060303 MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 18.30–19.15
14.9.2017–7.12.2017
Pirita HippKoskenoja
Kurssimaksu 23,00 € 

Matalan kynnyksen kuntotanssi edistää hyvinvointia ja 
kohottaa kuntoa hyppimättä. Vauhdikkaat tanssitunnit 
sisältävät keskivartalolihasten hallintaa tukevia tanssias
keleita	ja	koreografioita.	Joka	kerta	kerrataan	aiemmin	
opittua,	ja	uusiin	koreografioihin	siirrytään	vasta	kun	ai
emmat on opittu. Raskaampaa harjoitusta kaipaava voi 
ottaa tunnille mukaan omat vauhdissa mukana pysyvät 
käsi ja/tai nilkkapainot. Ota vesipullo mukaan! Kurssil
le osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssikokemusta. 
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kÄDENTAIDOT

Kädentaidot

kUDONTA
Kudontakursseilla oppiminen tapahtuu yhteisiä projek
teja tehden. Työt suunnitellaan yhdessä opettajan ja 
ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa ja toteutetaan yh
teisloimissa. Loimet ja muut materiaalit opiskelijat hank
kivat omalla kustannuksella. Kudonnassa voidaan käyt
tää laajasti myös kierrätysmateriaaleja, kuten vanhoja 
lakanoita ja muita tekstiilejä. 

Kudontakursseilla työskentely ei rajoitu opetustunteihin, 
vaan jokainen opiskelija saa avaimen kudontatilaan, ja 
kutominen on mahdollista omalla kudontavuorolla vaik
ka joka päivä. 

Kurssit kokoontuvat syyslomaviikkoon saakka klo 17.00–
20.00 ja loman jälkeen klo 17.00–19.15.

1060304 ITÄMAINEN TANSSI
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
Torstai 19.30–21.00
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–24.5.2018
Irene
Kurssimaksu 39,00 € 
Itämainen tanssi on mukavaa rytmistä liikuntaa, jonka 
avulla tavoitellaan vartalon hallintaa ja hyvinvointia. 
Sekä aloittelijoille että aiemmin itämaista tanssia 
harrastaneille sopiva kurssi, jolla opitaan ja kerrataan 
perusteita	sekä	harjoitellaan	uusia	koreografioita.	

1069901 LUOVAN ILMAISUN KURSSI
Toimintakeskus, Leivontie 5
Torstai 12.30–13.15
21.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–12.4.2018
B.A. OllaRiitta Aarikka
Kurssimaksu 27,00 € 

Kurssi on suunnattu toimintakeskuksen asiakkaille ja 
muille luovasta ilmaisusta kiinnostuneille. 

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnatut tanssin, sir
kuksen ja luovan ilmaisun kurssit löytyvät sivulta 
18.

1070701 KUDOTAAN KANGASPUILLA
Jukolan alakerran kudontaluokka, Jukolantie 3
Tiistai 17.00–20.00
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–17.4.2018
KM, luokanopettaja, artenomi (AMK) Petra Korpela
Kurssimaksu 79,00 € 

Kurssilla kudotaan monenkirjavia nykykotiin sopivia 
tekstiilejä kuten räsymattoja, verhoja, tyynyjä ja huone
kalukankaita uusin tuulin höystettynä. Voit käyttää töi
hisi kaupasta tai kotoa löytyviä materiaaleja. Laitetaan 
kaikki vanha materiaali hyötykäyttöön! Kurssilla opis
kellaan myös kankaan kuviointitekniikoita, kuten kak
silla varsilla kudontaa ja poimintaa. Kurssi sopii kudon
nan alkeet osaaville.
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MUUT TEkSTIILITYÖT 

1070501 LANKOJEN LUMOISSA
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Torstai 9.15–11.30
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 47,00 € 

Tuttu palavirkkauksen ryhmä laajentui virkkaus ja neu
letöihin. Pääpaino on virkkauksessa, mutta halutessasi 
voit yhdistää samaan työhön neuletta ja valmistaa esi
merkiksi vaatteen, peiton, sisustustekstiilejä tai vaikka
pa Somero 150 sukat. Ota ensimmäiselle kerralle mu
kaan muutama kerä lankaa sekä virkkuukoukut tai suk
kapuikot, ja tule mukaan lämminhenkiseen joukkoon 
nauttimaan lankatöiden rentouttavasta tunnelmasta. 

KÄSITYÖT JA TEKNIIKAT TUTUKSI

Kurssilla tutustutaan vanhoihin kädentaitoihin sekä nii
den pohjalta uudestaan esille nouseviin käsityöaiheisiin. 
Kurssin aiheita ovat mm. villakirjonta sekä pienimuotoi
set virkkaus ja neulontatyöt.

Suuren kiinnostuksen vuoksi ryhmiä on nyt tarjolla kak
si, joista toinen kokoontuu maanantaisin ja toinen kes
kiviikkoisin Jukolan alakerran taideopetustilassa Anne 
Turkulaisen opetuksessa.  Kummankin ryhmän kurssi
maksu on 47,00 €.

1071003 A-RYHMÄ
Maanantai 12.00–14.15
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–23.4.2018

1071004 B-RYHMÄ
Keskiviikko 9.15–11.30
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018

1070702 KAUNISTA KANGASPUILLA
Jukolan alakerran kudontaluokka, Jukolantie 3
Torstai 17.00–20.00
14.9.2017–30.11.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
Artenomi Jaana Janhunen
Kurssimaksu 79,00 € 

Tule kutomaan yksilölliset käyttö ja koristetekstiilit. 
Opit uutta ja kertaat vanhaa kankaan rakentamiseen 
ja kutomiseen liittyvää. Pääset osallistumaan jokaiseen 
loimen rakentamisvaiheeseen. Kurssi sopii aloittelijoille 
sekä jonkin verran kudontaa harrastaneille. 

1070703 TERTTILÄN KÄDENTAIDOT
Terttilä, Toukola, Terttiläntie 736
Keskiviikko 18.00–20.15
13.9.2017–22.11.2017 ja 17.1.2018–25.4.2018
Askartelunohjaaja Essi TorkkomäkiRyhtä
Kurssimaksu 35,00 € 

Monipuolisella kurssilla pääpaino on kankaankudonnas
sa. Kurssilaisten toiveiden mukaan tehdään myös kir
jontoja, neuleita, virkkauksia ja muita erikoistekniikoita. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kädentaitojen konka
reille. Kurssi kokoontuu ennen syyslomaa joka viikko ja 
syysloman jälkeen parittomina viikkoina. 
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1070301 TILKKUJEN TAIKAA
Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Torstai 18.00–20.15
14.9.2017–30.11.2017
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 31,00 € 

”Vähän vanhaa, hiukan uutta, mausteeksi mukaan luo
vuutta” on tilkkupiirin resepti. Kurssilla opitaan erilaisia 
tekniikoita, käytetään monenlaisia kankaita ja saadaan 
aikaiseksi tarpeellisia tuotteita. Kurssille ovat tervetul
leita sekä aloittelijat että aiemmin tilkkutöitä tehneet.

1071001 ISOT MAKRAMEE-SEINÄKORISTEET
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Perjantai 17.30–20.45
29.9.2017–13.10.2017
Artenomi Arja Perälä
Kurssimaksu 23,00 € 

Makramee on käsityötekniikka, jossa langasta solmei
lemalla aikaansaadaan koristeellisia tekstiilejä. Kurssil
la valmistetaan iso seinätekstiili. Ota mukaasi paksua 
ja pehmeää lankaa, ripustuspuu sekä halutessasi iso
ja puuhelmiä. 

TEkNINEN TYÖ

1070901 HUONEKALUJEN ENTISÖINTI- JA 
PUUTYÖKURSSI
Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35
Torstai 17.30–19.45
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–26.4.2018
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi
Kurssimaksu 79,00 € 

Kurssilla valmistetaan uusia tuotteita puusta ja entisöi
dään opiskelijan omia huonekaluja. Opitaan omaa pro
jektia tehden puuntyöstö ja entisöintitekniikoita. Työ
vaiheet suoritetaan mahdollisimman oikeaoppisesti työ
turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Erityishuomio kiin
nitetään puuntyöstökoneen oikeaan ja turvalliseen käyt
töön. Tarveaineet opiskelijat hankkivat itse. 

1070902 HOPEATÖITÄ TEEMOITTAIN
Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35
Keskiviikko 17.00–21.00
25.10.2017–29.11.2017
Kultaseppä Tero PeltoKnuutila
Kurssimaksu 39,00 € 

Kurssilla opit valmistamaan ketjuja, lusikkakoruja, hel
mikoruja	sekä	levytöitä,	kuten	sormuksia	ja	filigraani
koruja. Opit samalla tekemään lenkkejä, ja juottamaan 
sekä liittämään helmiä koruihin. Kurssi sopii sekä aloit
telijoille että aiemmin hopeatöitä tehneille. 
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Tallukkaat ovat kankaasta valmistetut, tikatut jalkineet. 
Materiaaleina on mahdollista käyttää monenlaisia kier
rätyskankaita,	jolloin	valmistat	"oman"	näköiset	talluk
kaat. Aloitamme valmistamalla lestit, joten ensimmäi
sellä kerralla mukaan vanhat sukat, ilmastointiteippiä 
ja muistiinpanovälineet. Kurssi kokoontuu 17.11., 25.–
26.11. sekä 2.12. 

1079902 NUKKEKODIN PIENESINEET
Solu, Myllypellontie 10
Joka toinen lauantai ja sunnuntai 9.00–14.00
4.11.2017–10.12.2017
Puuseppä, insinööri Maria Malmström
Kurssimaksu 31,00 € 

Valmistetaan nukkekodin pienesineitä mittakaavassa 
1:12 nukkekoti Väinölän kirjojen mukaan. Aiempaa ko
kemusta ei tarvita. Tarvikelista lähetetään etukäteen. 
Joitain materiaaleja voi hankkia myös opettajalta. Kurs
silla valmistetaan nukkeja ja niiden vaatteita, silkkimas
satöitä ja korinpunontaa sekä reppuja ja joulukoristeita. UU

TU
US
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1071005 KIERRÄTTÄEN KÄYTTÖÖN JA 
KORISTEEKSI
Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Tiistai 18.00–20.15
12.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–17.4.2018
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 47,00 € 

Tällä kurssilla kahvipussit, sanomalehdet, vanhat kirjat 
ja monet muut materiaalit muuntuvat käyttö ja koris
teesineiksi. Samalla opimme erilaisia käsityötekniikoi
ta. Ota mukaan kahvipusseja ja muistiinpanovälineitä. 

1071011 LEMMIKKIEN NAHKAVARUSTEET
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Infokerta lauantaina 16.9.2017 klo 10.00–11.30 
ja varsinainen kurssi lauantaina 14.10.2017 klo 
10.00–15.00 ja sunnuntaina klo 10.00–15.00
Valjasseppä Kirsi Saaristo
Kurssimaksu 23,00 € 

Kurssilla valmistetaan omille lemmikkieläimille sopivia 
helppovalmisteisia käsin ommeltuja nahkavarusteita, 
kuten taluttimia, kaulapantoja ja perusvaljaita. Infoker
ralla suunnitellaan tehtävät työt sekä käydään läpi en
nakkoon tarvittavat välineet: mm. hauenleuka, naska
lit ja nahkarei’itin sekä käydään läpi tarvittavat mitat. 

1071006 TALLUKKAAT
Jukolan yläkerran käsityöluokka, Jukolantie 3
Perjantai 18.00–20.15
Lauantai ja sunnuntai 10.00–15.45
17.11.2017–2.12.2017
Artenomi Kirsi Hämäläinen
Kurssimaksu 27,00 € 
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Kurssilla näet miten kamera ja älypuhelin liitetään tie
tokoneeseen ja kuinka kuvat siirtyvät koneelle. Asen
namme Skype ohjelmiston, jolla voi soittaa näkö ja 
äänipuheluita internetin välityksellä maksutta. Seikkai
lemme myös Internetissä etsien huvia ja hyötyä tarjoa
via sivustoja. Oma läppäri (Windows 7 tai uudempi) on 
kurssilla välttämätön, ota se mukaan jo ensimmäisel
le tapaamiskerralle! Opetustilassa on langaton verkko. 

1080501 DIGIKUVAUKSEN PERUSTEET JA 
VANHOJEN KUVIEN DIGITOINTI

Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 18.00–20.30
12.9.2017–10.10.2017
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 23,00 € 

Kurssilla opitaan digivalokuvauksen ja kuvankäsittelyn 
perusteita, vanhojen valokuvien digitoimista skannaa
malla tai kuvaamalla, valokuvien arkistointia sekä ku
vakirjan valmistusta ja tilaamista internetistä. Ota mu
kaan ainakin muutama vanha valokuva tai valokuvaal
bumi. Työskentely tapahtuu ensisijassa omilla laitteilla, 
joten oma läppäri ja digikamera kannattaa ottaa mu
kaan. Opistolla on tasoskanneri ja muutama kamera. 
Opetustilassa on langaton verkko. 

TIETOTEkNIIkkA

Tietotekniikka
1080201 SENIORI HALLITSE KANNETTAVA 
TIETOKONEESI -PERUSKURSSI
Solu, Myllypellontie 10 E
Tiistai 15.15–17.30
12.9.2017–10.10.2017
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 23,00 € 

Kurssi on tarkoitettu tietokoneen käyttöä aloitteleville 
senioreille ja kaikille, jotka kaipaavat opastusta kannet
tavan tietokoneen käyttöön. Tärkeässä osassa kurssil
la ovat käytännönläheiset harjoitukset omalla läppäril
lä (Windows 7 tai uudempi). Opistolla on myös kan
nettavia tietokoneita, joita kurssilaiset voivat käyttää, 
jos oma kone on vielä hankkimatta. Tutustumme myös 
verkkopankkipalveluihin, internetin mielenkiintoisiin si
vustoihin ja sähköpostiin. Opetustilassa on langaton 
verkko. 

1080202 SENIORI HALLITSE KANNETTAVA 
TIETOKONEESI -JATKOKURSSI
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 9.00–11.30
23.10.2017–4.12.2017
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 27,00 € 

Kurssilla paneudumme kannettavan tietokoneen asetus
ten muuttamiseen ja apuohjelmien asentamiseen. Har
joittelemme tiedostojen tallentamista kansioihin ja nii
den etsimistä oman koneen levyltä. Opimme tallenta
maan sähköpostissa saamamme valokuvat ja tiedostot 
omalle koneelle ja lähettämään niitä eteenpäin. 
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1089901 ANDROID-ÄLYPUHELIN TUTUKSI
Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3
Maanantai 9.00–11.30
25.9.2017–9.10.2017
Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 19,00 € 

Android on älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käyttö
järjestelmä, joka on käytössä mm. Samsung, Huawei 
ja LGlaitteissa. Tutustumme aloitusnäyttöön, asetuk

siin, kameratoimintoihin, karttapalveluihin (navigoin
tiin) ja kalenteriin. Kurssilla selviää myös, kuinka appli
kaatioita (pieniä hyödyllisiä ohjelmia) ladataan Android
puhelimelle Playkaupasta. Halukkaille lataamme niitä 
omiin puhelimiimme. Tavoitteena on laittaa kännykkäsi 
näyttö juuri sinun käyttötoiveittesi mukaiseksi. Kurssilla 
saat hyviä vinkkejä oman älypuhelimen käyttöön. Kurs
si sopii kaikille Androidpuhelimen käytössä tukea kai
paaville, erityisesti ikääntyneille. 

Liikunta ja terveys
1090104 LÄHEISYYTTÄ JA TASAPAINOA -  
LAPSI-VANHEMPI-SHINDO® 

Lamminniemen hyvinvointikeskus, Jänistie 1  
Maanantai 17.3018.15
11.9.20174.12.2017 
Shindoohjaaja Merja RintamaaLehtonen
Kurssimaksu 23,00 € 

Shindokehotyöskentelyssä haetaan leikkimielellä levol
lisuutta ja lämmintä läheisyyttä. Venytellen, kaikki aistit 
mukana mielikin rauhoittuu. Lapsen ja vanhemman yh
teinen venyttelyhetki on arvokas kokemus, jossa ope
tellaan kunnioittavaa kosketusta ja leppoisaa läsnäoloa. 
Ajatuksena on pysäyttää kiire hetkeksi, antaa lapsen ja 
vanhemman (tai muun lapselle läheisen ihmisen) rau
hoittua ja kokea lämmintä läsnäoloa ja rentoutua yh
dessä. Kurssi soveltuu noin 510vuotiaille lapsille ai
kuisen läheisen kanssa. Sekä lapsen että mukaan tule
van aikuisen tulee kummankin ilmoittautua kurssille ja 
kummaltakin peritään myös kurssimaksu. Mukaan tar
vitaan peitto ja makuualusta. 

1090101 JOMON-SHINDO® 
Lamminniemen hyvinvointikeskus, Jänistie 1  
Maanantai 18.3020.00
11.9.20174.12.2017 
Shindoohjaaja Merja RintamaaLehtonen
Kurssimaksu 27,00 € 

Kaipaatko kiireiseen arkeen rauhoittumishetkeä? Shin
do on japanilainen rentoutusharjoituksia ja venytyksiä 
sisältävä kehontyöskentelymenetelmä, jolla on positii
visia vaikutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin. Käytän
nönläheiset harjoitukset ovat helposti opittavia. Mukaan 
tarvitaan peitto ja makuualusta. 
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HYVINVOINTIA kUNTOSALILTA 65+
Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemi
sella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisten 
päivittäiselle toimintakyvylle. 

Ohjattut kuntosaliryhmät on tarkoitettu 65 vuotta täyt
täneille miehille ja naisille. Harjoitukset on suunniteltu 
ikääntyneille. Kumpaankin ryhmään otetaan 14 opiske
lijaa. Etusijalla uudet opiskelijat. Tarvittaessa aiemmin 
mukana olleiden kesken arvonta. Arvonnan tulokses
ta ilmoitetaan kirjeitse kaikille kurssille ilmoittautuneille 
ennen kurssin alkua.

Opettaja: Pirita HippKoskenoja. 
Kurssimaksu 23 €

1090102 RYHMÄ A
Terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
Torstai 16.15–17.00
7.9.2017–7.12.2017

1090103 RYHMÄ B
Terveyskeskuksen kuntosali, Turuntie 44
Torstai 17.15–18.00
7.9.2017–7.12.2017

Someron Liikunta ry:n ohjatut ryhmät käynnistyvät ma 4.9.2017
Katso liikuntaryhmien aikataulut osoitteesta www.someronliikunta.fi 

tai nouda lukujärjestys uimahallin kahviosta.

SOMERON UIMAHALLI Aukioloajat:
ma, ke ja pe klo 6–21

ti klo 12–21
to klo 9–21

la, su klo 12–18
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1100403 KOTILEIVONNAN PERUSTEET
Joensuun koulu, kotitalousluokka, Heikintie 35
Tiistai 17.30–20.45
31.10.2017–31.10.2017
Restonomi (AMK) Anna Paija
Kurssimaksu 19,00 € 
Huom! Ilmoittautumiset 12.10.2017 mennessä 

Kotitalous

kOTITALOUS
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jOOgAkUrSSIT
Saaara Turpeisen ohjaamat joogakurssit tarjoavat tasa
painoa ja terveyttä. Harjoitukset sopivat sekä aloitteli
joille että konkareille. Lempeät joogaryhmät sisältävät 
tavanomaista kevyempiä joogaharjoituksia, ja sopivat 
hyvin myös ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville. 

Kurssit kokoontuvat myös syyslomaviikolla.
Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
Kurssimaksu 27 €.

1090301 MAANANTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3  
Maanantai 18.00–19.50
4.9.2017–20.11.2017

1090302 TIISTAIJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3  
Tiistai 18.00–19.50
5.9.2017–21.11.2017

Leipominen on hauskaa ja palkitsevaa puuhaa. Kurssil
la leivotaan erilaisia suolaisia ja makeita leivonnaisia. 
Leivonnan perusteista alkava kurssi sopii hyvin aloitte
lijoille. Käytettävät raakaaineet sisältyvät kurssimak
suun. Mukaan essu, sisäjalkineet ja rasioita kotiin vie
misiä varten. 

LASTEN HAMPURILAISKURSSI, ks. sivu 18. 

1090303 SOMERNIEMEN LEMPEÄ JOOGA
Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103  
Tiistai 15.30–17.20
5.9.2017–21.11.2017

1090304 LEMPEÄ KESKIVIIKKOJOOGA  
A-RYHMÄ
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5  
Keskiviikko 13.15–15.05
6.9.2017–22.11.2017

1090305 LEMPEÄ KESKIVIIKKOJOOGA 
B-RYHMÄ
Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5
Keskiviikko 15.30–17.20
6.9.2017–22.11.2017
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ELÄMÄÄ ARJESSA JA JUHLASSA KOSKELAISTEN 
VALOKUVIEN KERTOMANA 1890 - 1940
Kosken Osuuspankin luentosali, Hämeentie 14
Perjantai 20.10.2017 klo 18.30–20.00

Vuonna 1983 Kosken silloinen kulttuurilautakunta sai 
idean, että etsittäisiin ympäri pitäjää vanhoja valokuvia 
ja tehtäisiin niistä kokoelma. Kulttuurilautakunnan pu
heenjohtaja Matti Heinoselle lankesi tämä kaksi vuotta 
kestänyt pesti. Valokuvista tietoineen syntyi mappisarja 
joka sisältää 704 kuvaa vuosilta 1890–1940. 

Kuvamapit ovat olleet kirjastossa ja kuvatkin nykyään 
netissä mutta silti monen ulottumattomissa ja tietämät
tömissä. 

Antti Kesälä Koskelaisseurasta on valinnut esitykseensä 
kuvia joissa seurataan koskelaisten elämää niin arjessa 
kuin juhlassakin. Tarkoitus on linkittää kuvia myös ny
kyhetkeen henkilöhistoriallisesti ja paikallisesti. 

Suomi 100 juhlavuoteen liittyvä tilaisuus on kaikille 
avoin ja maksuton. 
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HYVÄ ITSETUNTO -LUENTO
Kosken kirjasto  Koskisali, Hämeentie 12
Maanantai 30.10.2017 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5 €

Ratkaisukeskeinen terapeutti Jody Merelle kertoo kei
noista, joilla voidaan vaikuttaan itsetuntoon. 

POSITIIVISUUSLUENTO
Kosken kirjasto – Koskisali, Hämeentie 12
Maanantai 13.11.2017 klo 18.00–19.30
Luentomaksu 5 €

Ratkaisukeskeinen terapeutti Jody Merelle kertoo positii
visen ajattelun merkityksestä elämän haasteissa.

IkÄÄNTYNEIDEN YLIOPISTON  
VErkkOLUENNOT
Jyväskylän kesäyliopiston toteuttamat verkkoluennot 
järjestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä use
alle paikkakunnalle ympäri Suomea. 

Koskella niitä pääsee seuraamaan kunnanviraston val
tuustosalissa, Härkätie 5

Viiden euron luentomaksut peritään käteisenä ovella.

AKTIIVISENA VANHENEMINEN - KEINOJA  
HYVÄÄN ELÄMÄÄN
Kosken kunnantalon valtuustosali, Härkätie 5
Keskiviikko 13.9.2017 klo 14.00–16.00
Professori Taina Rantanen 

KIVUT JA NIIDEN HOITO
Kosken kunnantalon valtuustosali, Härkätie 5
Keskiviikko 25.10.2017 klo 14.00–16.00
Neurokirurgian erikoislääkäri Kari Sulkko.

Kielet
2030201 ENGLANNIN ALKEISJATKO
Kosken kirjasto  Koskisali, Hämeentie 12
Keskiviikko 14.15–15.45
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Tervetuloa opiskelemaan perusenglantia ystävällises
sä ympäristössä! Kurssi sopii vastaavalla kurssilla viime 
kaudella mukana olleille sekä muille 1–2 vuotta englan
tia opiskelleille. Harjoitellaan arki ja lomaenglantia. Op
pikirja: English for You Too, Book 2. 

2030202 KOSKI ENGLISH CLUB
Kosken kirjasto  Koskisali, Hämeentie 12
Keskiviikko 12.30–14.00
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–25.4.2018
Kielten opettaja Jody Merelle
Kurssimaksu 39,00 € 

Come and join a very friendly group in Koski. We chat in 
English (about all sorts of things), drink coffee and usu
ally laugh quite a lot! Everyone is welcome  you dont 
need to be an expert at English  if you can understand 
this then you know enough to join our group. We look 
forward to meeting you! 

2030301 ESPANJAN ALKEISJATKO
Kosken kirjasto  Koskisali, Hämeentie 12
Torstai 18.00–19.30
14.9.2017–7.12.2017 ja 11.1.2018–26.4.2018
HuK Johanna Aho
Kurssimaksu 39,00 € 
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Hola amigos! Tule opiskelemaan espanjaa viime talvena 
aloittaneessa ryhmässä! Kurssi sopii myös uusille aloit
telijoille ja aiemmin espanjan alkeita opiskelleille ker
taajille. Oppimisen tukena käytetään oppikirjaa Dime 
1, jonka opiskelua jatketaan kertauksen jälkeen kappa
leesta 7 eteenpäin. Opiskelu tapahtuu rennossa ilmapii
rissä ryhmän taitotason ja toiveet huomioiden. 

Musiikki
MUSIIkIN YkSILÖOPETUS
Musiikin yksilöopetus soveltuu kaikenikäisille ja tasoi
sille opiskelijoille. Voit tulla mukaan, vaikket olisi kos
kaan ennen soittanut tai osaat jo perusteet, mutta kai
paat vielä opetusta. Henkilökohtainen opiskeluaika on 
pääsääntöisesti 15 minuuttia viikossa. 

opetusajat jaetaan ilmoittautumisaikojen pää-
tyttyä torstaina 7.9. klo 14–18, jolloin opistolta 
soitetaan opiskelijoille/huoltajille. 

2040403 PIANONSOITTO
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Perjantai 15.00–17.00 ja 15.9.2017–8.12.2017
12.1.2018–13.4.2018
Soitonopettaja Sari Jokela
Kurssimaksu 115,00 €

2040402 HARMONIKANSOITTO
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Torstai 15.15–17.30
14.9.2017–7.12.2017 ja 18.1.2018–19.4.2018
Harmonikansoiton opettaja, MuM Sanna Rantanen
Kurssimaksu 115,00 € 

2040404 KITARANSOITTO
Tapio Lindholmin työtilat, Isotalontie 4
Keskiviikko 15.00–17.15
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–11.4.2018
Kitaransoiton opettaja/muusikko Tapio Lindholm
Kurssimaksu 115,00 € 

Kitaransoiton opetusta sekä aloittelijoille että pidem
pään harrastaneille. Tunnit suunnitellaan oppilaan toi
veiden ja/tai tarpeiden mukaan. Tunneilla voidaan kes
kittyä esimerkiksi pop, rock, blues, jazz ja heavy
musiikin alkeisiin tai vaikka klassiseen kitaraan oppilaan 
toiveiden mukaisesti. Mukaan sisällytetään nuotinlukua, 
soinnuilla säestämistä ja muita kitaralle oleellisia soitto
tyylejä. Kurssille voi osallistua sekä sähkö että akusti
sen kitaran kanssa! Opetus tapahtuu ensisijassa yksilö
opetuksena ja henkilökohtainen opiskeluaika on 15 mi
nuuttia viikossa. Myös pienryhmäopetus on mahdollista 
samantasoisille opiskelijoille, jolloin opetusta saa kerral
la pidemmän aikaa. Opettaja ottaa ilmoittautuneisiin tai 
heidän vanhempiinsa yhteyttä ilmoittautumisajan um
peuduttua. 

kUOrOLAULU

2040502 KOSKEN MIESLAULAJAT
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Perjantai 18.00–19.30
15.9.2017–8.12.2017 ja 12.1.2018–27.4.2018
Kanttori Aija Haapalainen
Kurssimaksu 39,00 € 

Kuorossa kehitetään laulutaitoa ja esiintymisvalmiutta 
sekä valmistetaan ohjelmistoa esiintymisiin. Kuoroon 
toivotaan uusia hyvän sävelkorvan omaavia laulajia, 
lähde rohkeasti mukaan. Kuoro kokoontuu myös 
pyhäinpäivän aattona, mutta ei pitkäperjantaina. 
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2040501 SEKAMETELIKUORO
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Maanantai 18.30–20.00
11.9.2017–4.12.2017 ja 8.1.2018–16.4.2018
Kanttoriurkuri Tapio Laurila
Kurssimaksu 39,00 € 

Lähde laulamaan! Aikaisempaa laulukokemusta et tar
vitse, mutta reilusti huumorintajua ja iloista mieltä kyl
läkin. Laulamme monipuolisesti kaikenlaisia kappaleita 
kuorolaisten toiveiden mukaisesti. 

Kuvataide
2050201 LASTEN KUVIS
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Keskiviikko 14.15–15.45
13.9.2017–29.11.2017 ja 10.1.2018–18.4.2018
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen
Kurssimaksu 35,00 € 

Lasten kuvisryhmä on suunnattu alakoululaisille. Tun
neilla kehitetään lapsen omaa kuvallista ilmaisua moni
puolisten piirustus, maalaus ja rakenteluharjoitusten 
avulla. Oppilaat tuovat mukanaan tarvittavat välineet 
opettajan ohjeiden mukaan. 

2050501 SAVESTA KERAMIIKAKSI
Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3
Torstai 18.30–20.45
21.9.2017–30.11.2017 ja 11.1.2018–19.4.2018
Keramiikantekijä Eeva MäkynenNurmi
Kurssimaksu 43,00 € 

Tehdään savesta käsin rakentamalla käyttö ja koris
teesineitä opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi so
pii aloittelijoille ja aiemmin keramiikkaa tehneille. Kurs
simaksu sisältää opetuksen. Savesta ja poltosta peri
tään eri maksu. 

Tanssi ja sirkus
2060301 SATUTANSSI 3–6-VUOTIAILLE
Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Torstai 17.45–18.30
14.9.2017–7.12.2017
Tanssinopettaja, sirkusartisti Reetta Kinnari
Kurssimaksu 23,00 € 

Satutanssissa sukelletaan tanssin maailmaan leikkisäs
ti luovien harjoitteiden kautta. Tunneilla liikutaan yk
sin ja yhdessä, vapaasti ja eri teemojen alla. Tunneilla 
harjoitellaan oman kehon käyttöä tanssien sekä opetel
laan ryhmässä toimimista. Luovuus, mielikuvitus ja ko
kemuksellisuus ovat läsnä mukaansatempaavilla satu
tanssitunneilla. 

liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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2060302 RIVITANSSIA MIEHILLE JA NAISILLE
Nuortentupa, Härkätie 3
Tiistai 19.15–20.45
12.9.2017–7.11.2017
Kansantanssiohjaaja Taina Salminen
Kurssimaksu 23,00 € 

Rivitanssi on kaikenikäisille miehille ja naisille sopiva, 
hauska ja mukaansatempaava tanssilaji, jossa tanssi
taan riveissä yhtenevin tanssiliikkein. Rivitanssissa et 
tarvitse paria, kantrivaatteita tai bootseja, vaan tunneil
le voit tulla rennoissa vaatteissa ja tanssimiseen sopi
vissa sisäkengissä tai tossuissa. Kurssi on jatkoa viime 
kevään kurssille, mutta mukaan voi tulla ensikertalaise
nakin, sillä kertaamme kurssin alussa aikaisemmin opi
tut perusaskelikot ja kuviot. 

2060303 MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI
Nuortentupa, Härkätie 3
Keskiviikko 18.15–19.00
13.9.2017–29.11.2017
Pirita HippKoskenoja
Kurssimaksu 23,00 € 

Matalan kynnyksen kuntotanssi edistää hyvinvointia ja 
kohottaa kuntoa hyppimättä. Vauhdikkaat tanssitunnit 
sisältävät keskivartalolihasten hallintaa tukevia tanssi
askeleita	ja	koreografioita.	Sama	ohjelma	jatkuu	koko	
syksyn. Joka kerta kerrataan aiemmin opittua, ja uusiin 
koreografioihin	siirrytään	vasta	kun	aiemmat	on	opittu.	
Raskaampaa harjoitusta kaipaava voi ottaa tunnille mu
kaan omat vauhdissa mukana pysyvät käsi ja/tai nilk
kapainot. Ota vesipullo mukaan! Kurssille osallistuminen 
ei edellytä aiempaa tanssikokemusta. 

2060304 KORKOKENKÄILY
Nuortentupa, Härkätie 3
Keskiviikko 19.15–20.00
13.9.2017–29.11.2017
Pirita Hipp–Koskenoja
Kurssimaksu 23,00 € 

Korkokenkäily on rytmiliikuntaa korkokengillä. Opetus 
lähtee siitä, minkälainen on hyvä korkokenkä ja kuinka 
korkokengillä liikutaan kauniisti ja kehon kannalta oi
kein. Liikkuminen tapahtuu lavatanssimusiikkin ja mui
den samassa temmossa kulkevien musiikkilajien tahdis
sa. Kurssi etenee erilaisten harjoitussarjojen mukaan 
tanssien. Korkokenkäily on hikistä ja hauskaa liikuntaa, 
joka kehittää ryhtiä, tasapainoa, motoriikkaa ja voimaa. 
Jos et ole tottunut korkokenkiin, valitse ensin alle 5 sen
tin korot ja suosi valinnassa oikeita tanssikorkokenkiä, 
mutta mitkä tahansa korkokengät käyvät. 

2060601 SIRKUSKURSSI ALAKOULULAISILLE 
Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Torstai 16.30–17.30
14.9.2017–7.12.2017
Tanssinopettaja, sirkusartisti Reetta Kinnari
Kurssimaksu 23,00 € 

Sirkuskurssilla tutustutaan liikkumiseen eri sirkuslajien 
kautta. Jokaisella on mahdollisuus löytää oma vahvuu
tensa ja nauttia oppimisen ilosta. Sirkuskurssilla harjoi
tellaan mm. akrobatiaa maassa ja ilmassa, jongleera
usta ja tasapainoilua. Lämmittelyleikeissä tulee venytel
tyä ja harjoiteltua kehon koordinaatiota kuin huomaa
matta. Kurssi on suunnattu 7–12vuotiaille. Tervetuloa 
sirkuksen pariin! 
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Kädentaidot
2070201 HELPPOJA JA MUKAVIA VAATTEITA 
OMMELLEN
Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3
Tiistai 18.00–20.15
19.9.2017–28.11.2017 ja 9.1.2018–10.4.2018
Ateljeeompelija MarjaLiisa Lankinen
Kurssimaksu 43,00 € 

Kurssilla ommellaan valmiskaavoilla uusia vaatteita se
kä korjataan ja tuunataan vanhoja vaatteita. Aiemmin 
keskeneräisiksi jääneitä töitä voi myös ommella valmiik
si. Sopii sekä aloittelijoille että aiemmin ompelua har
rastaneille. 

2070601 NYPLÄYS JA KIRJONTA
Kosken kirjasto  Koskisali, Hämeentie 12
Joka toinen viikko 
Tiistai 13.00–15.15 ja 12.9.2017–5.12.2017
9.1.2018–17.4.2018
Kotiteollisuusohjaaja Leena Viljanen
Kurssimaksu 35,00 € 

Tervetuloa nypläämään tai kirjomaan erilaisia töitä va
lintasi mukaan. Etsitään uusia asioita ja ideoita. Töiden 
myötä taidot karttuvat ja saavutetaan tekemisen ilo. 
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. 

2070901 PUUTUPPINEN VUOLUPUUKKO
Kosken koulukeskus, puutyöluokka, Lampitie 3
Torstai 18.00–21.15
26.10.2017–30.11.2017 ja 11.1.2018–15.2.2018
Valmistuspäällikkö Kari Rämö
Kurssimaksu 55,00 € 

Tule valmistamaan itsellesi tai lahjaksi vuolupuukko jo
ka soveltuu esimerkiksi metsästys ja kalastusreissuil
le. Kurssi sopii aloittelijalle sekä kokeneemmalle puu
kontekijälle. 

Liikunta 
2090103 HYVINVOINTIA KUNTOSALILTA 65+ 
Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3
Keskiviikko 17.15–18.00
13.9.2017–29.11.2017
Pirita HippKoskenoja
Kurssimaksu 23,00 € 

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman parane
misella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen 
päivittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kuntosaliryhmän 
harjoitukset on suunniteltu erityisesti yli 65vuotiaille 
miehille ja naisille. Harjoitukset on suunniteltu erityi
sesti ikääntyneille. Kurssille otetaan 14 opiskelijaa. Etu
sijalla uudet opiskelijat. Tarvittaessa aiemmin mukana 
olleiden kesken arvonta. 

2090301 KOSKEN JOOGA
Talolan koulu, Arkkilantie 2
Torstai 18.00–19.50
7.9.2017–23.11.2017
Joogaopettaja Saara Turpeinen
Kurssimaksu 27,00 € 

Tasapainoa ja terveyttä joogasta. Kaikille sopivia jooga
harjoituksia. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja 
huopa. Myös miehet rohkeasti mukaan. Kurssi kokoon
tuu myös syyslomaviikolla. 



Ohjelmassa mm:
•	 Talvikauden harrastusmahdollisuuksien esittelyä
•	 Kulttuuri- ja liikuntayhdistysten toiminnan esittelyä
•	 Kirjastonhoitaja Risto Rasan kirja-, musiikki- ja elokuvasuosituksia aikuisille
•	 Arvontaa
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