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Someron kaupungin kantavana kehittämisteemana on 
uudella strategiakaudella yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys 
syntyy sujuvasta yhdessä tekemisestä ja toimimisesta. 

Suomessa yhteisöllisyydellä on pitkä historia varsinkin 
maaseudulla. Nimenomaan Somerolla on nähtävissä 
pitkät perinteet yhdessä tekemisen meiningistä laajalti 
monella eri rintamalla. 

Tulevaisuustutkijoiden mukaan tulevaisuudessa muu-
tosvoima lähtee ja kasvaa yhteisöistä ja yhteisöjen toi-
minnasta. Ihmiskunnan haasteet ja ongelmat ovat ja 
tulevat olemaan sellaisia, että niiden ratkaisemiseen 
tarvitaan yhteisöllistä voimaa, visioita, näkemyksiä ja 
osaamista.  Ennen kaikkea tarvitaan yhteisöllistä teke-
mistä. 

Somero-opistossa haluamme tukea somerolaista yh-
teisöllisyyttä muun muassa saattamalla yhteen kaiken-
ikäiset paikalliset oppijat. 

Keväällä Somerolle saapui iso joukko ukrainalaisia pa-
kolaisia, kun paikkakunnalle perustettiin vastaanot-
tokeskus ja jotkut kuntalaiset järjestivät yksityismajoi-
tuksia. Someron yhteisöllisyydestä kertoo sekin, miten 
lämpimästi heidät otettiin vastaan niin kuntalaisten 
kuin yhteisöjen taholta. 

Somero-opistossa polkaisimme nopealla aikataululla 
ukrainalaisille Pesä-toiminnan, suomen kielen opetusta 
ja kesäksi nuorten ryhmän. Kursseille osallistui kevään 
ja kesän aikana yli 100 ukrainalaista.

Nyt syksyllä tarjoamme puolestamme somerolaisille 
mahdollisuuden tutustua kurssilla ukrainan kieleen ja 
kulttuuriin ukrainalaisten opettajien johdolla. Yhteisöl-
lisyyttä parhaimmillaan.

Hyvinvointia, oppimisen ja yhdessä tekemisen iloa  
lukuvuodelle 2022-2023 

Minna Mäkelä-Rönnholm, rehtori, sivistysjohtaja

Yhteisöllinen Somero – yhdessä tekemistä ja oppimista 



5

Yhteystiedot

Toimisto

Toimisto sijaitsee Kiiruun koulukeskuksessa. 

Osoite: Kiiruuntie 4, 31400 SOMERO
Sähköpostiosoite: somero-opisto@somero.fi

Sovi tapaamisaika puhelimitse etukäteen ja/tai soita ovel-
ta. Koulukeskuksen ovet ovat lukossa. 

Toimipaikat Somerolla

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

Toimipaikat Koskella 

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

Henkilökunta

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

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

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

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

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä

Puh. 050 305 5017.
pirkko.kesala@somero.fiTykkää meistä Facebookissa
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Puhelinilmoittautumiset 

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina 
22.8.2022 klo 17.00–19.00 alla mainituissa puhelinnume-
roissa.

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

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoit-
tautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelu-
sihteerille maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstai-
sin klo 15.00–19.00.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia 
lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puheli-
mitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. 

Internet-ilmoittautumiset

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista 
22.8.2022 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikki-
na vuorokaudenaikoina. 

Ilmoittautumissivu ovat muuttunut! Tutustu huolellisesti 
ilmoittautumisohjeisiin. Linkki ohjeisiin löytyy ilmoittautu-
missuvun ylälaidasta. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo 
etukäteen opinto-oppaasta tai ilmoittautumispalvelusta.

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

uusi.opistopalvelut.fi/somero

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukä-
teen ilmoittautumalla kurssille 

0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin 
tai koulutuskoordinaattoriin.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

Ilmoittautumisia vastaanotetaan

maanantaista 22.8.2022 klo 17.00 alkaen
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ohjeita opiskelijoille

Opiskeluoikeus

Kurssit ovat avoimia kaikille iästä ja koulutuspohjasta riip-
pumatta. Useimmat kurssit on suunnattu lähinnä aikuisille. 
Lapsille suunnattujen kurssien kohdalla on maininta suositu-
sikärajoista. 

Työvuosi ja lomat

Opetusta järjestetään ympäri vuoden. Pääosa opetuksesta 
tapahtuu kuitenkin seuraavina aikoina:

Syyslukukausi 5.9.–4.12.2022 
Kevätlukukausi  9.1.–30.4.2023

Taiteen perusopetuksen kurssit alkavat jo elokuussa.

Kurssikuvauksissa on maininta kunkin kurssin alkamis- ja 
päättymispäivistä. 

Koulujen lomaviikkoina ei pääsääntöisesti järjestetä ope-
tusta. Kurssit eivät kokoonnu yleensä myöskään kirkol-
lisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä. Iltakurssit eivät  
useimmiten myöskään aattopäivinä. Poikkeuksia on, joten  
tarkista asia kurssisi kalenterista internetistä, opettajalta 
tai asiakaspalvelusihteeriltä.

Syyslomaviikko 17.–23.10.2022 (vk 42) 
Talvilomaviikko 20.–26.2.2023 (vk 8)

Opintoryhmän koko

Kurssi alkaa, kun sille on ennakkoilmoittautumisajan lo-
puttua ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa. 
Poikkeuksena yksilöopetus ja pienryhmäopetuksena jär-
jestettävät kurssit.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille tulee ilmoittautua yleensä viimeistään viik-
koa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa internetis-
sä tai puhelimitse (ks. s. 6). Poikkeuksista on maininta 
kurssin tiedoissa. Myöhemminkin kannattaa tiedustel-
la vapaita opiskelupaikkoja, mutta ilmoittautumisajan 
päättymisajan kohdan opiskelijamäärä ratkaisee kurssin 
aloittamisen tai peruuntumisen. 

Joillekin kursseille voidaan ottaa opiskelijoita vielä 
kurssin alettuakin. Vapaita paikkoja voi kysyä asiakas-
palvelusihteeriltä. Taiteen perusopetuksen vapaista op-
pilaspaikoista saa tietoa suunnittelijaopettajalta.

Sekä internetissä että puhelimitse ilmoittauduttaessa jo-
kaisesta opiskelijasta tarvitaan seuraavat tiedot:

•	 nimi
•	 henkilötunnus 
•	 osoite
•	 puhelinnumero
•	 sähköpostiosoite, jos on
•	 koulutustausta 
•	 toiminta

Alle 18-vuotiaitten opiskelijoiden huoltajista tarvitaan li-
säksi seuraavat tiedot kurssimaksun laskutusta varten:

•	 nimi
•	 henkilötunnus
•	 osoite
•	 puhelinnumero

Jos kurssimaksun maksaa työnantaja tai yhdistys, tulee las-
kutustiedot ilmoittaa täydellisinä sisältäen Y-tunnuksen. 
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Kurssipaikkojen täyttäminen

Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumis-
järjestyksessä. 

Kurssipaikan saaneille lähetetään automaattinen sähkö-
postimuistutus viimeistään kolme päivää ennen kurssin 
alkamispäivää. Ellet saa muistutusviestiä, varmista kurssin 
alkaminen tarvittaessa asiakaspalvelusihteeriltä.

Kurssin peruuntuminen

Mikäli kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, se pe-
ruuntuu. Kurssin peruuntumisesta ilmoitetaan aina ilmoit-
tautuneille tekstiviestillä tai puhelimitse.

Ilmoittautumisen peruutus

Mikäli kurssille ilmoittautunut henkilö ei aio osallistua kurs-
sille, tulee hänen peruuttaa ilmoittautumisensa viimeis-
tään viikon kuluessa kurssin alkamisesta. Näin vapaaksi 
jäävälle opiskelupaikalle voidaan kutsua toinen henkilö. 

Pitkille, vähintään kolme kertaa kokoontuville, kursseille 
voi käydä tutustumassa maksutta yhden kerran. Mikäli 
opiskelija ei halua jatkaa opiskelua kyseisellä kurssilla, hä-
nen tulee ilmoittaa keskeytyksestä viikon kuluessa kurssin 
alkamisesta.

Peruutus- ja keskeytysilmoitukset tulee tehdä mieluiten 
sähköpostitse osoitteeseen somero-opisto@somero.fi tai 
asiakaspalvelusihteerille puh. 044 7791 271. Opettajalle 
kerrottu keskeytysilmoitus ei riitä.

Kurssimaksu laskutetaan kaikilta kursseille ilmoittautuneil-
ta opiskelijoilta, jotka eivät ole peruuttaneet osallistumis-
taan tai ilmoittaneet keskeytyksestä edellä esitetyllä tavalla.

Peruutuspaikan vastaanotto

Joillekin kursseille ilmoittautuu opiskelijoita enemmän 
kuin mahtuu. Kurssin ulkopuolelle jääneet saavat jono-
tuspaikan ja jäävät odottamaan mahdollista peruutuksen 
myötä vapautuvaa opiskelupaikkaa.

Vapautuneista opiskelupaikoista ilmoitetaan yleensä teks-
tiviestillä, jonka saatuaan opiskelijan pitää vielä vahvistaa 
tai peruuttaa osallistumisensa vastaamalla viestiin tai soit-
tamalla viestin lähettäjälle.

Henkilörekisterit

Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään henkilötietoja opis-
kelijoiden identifioimiseksi sekä kurssimaksujen laskutusta 
ja tilastointia varten. Henkilötunnus tarvitaan laskutukses-
sa. Tiedot muodostavat sähköisen henkilörekisterin. Tieto-
suojaseloste on luettavissa opiston verkkosivuilla.

Opiston hallussa olevia opiskelijoiden henkilötietoja käsi-
tellään laissa määriteltyjen yleisten periaatteiden mukai-
sesti, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Myöskään tunti-
opettajien yhteystietoja ei anneta opiskelijoille.

Kurssimaksut ja laskutus

Maksut perustuvat Someron kaupungin sivistyslautakun-
nan 12.6.2018 tekemään päätökseen. Maksuista on mai-
ninta kunkin kurssin ja luennon kohdalla. 

Kurssimaksut laskutetaan kaikilta ilmoittautuneilta, jotka 
eivät ole peruuttaneet osallistumistaan viimeistään vii-
kon kuluessa kurssin alkamisesta. Lasku lähetetään siihen 
osoitteeseen, jonka opiskelija on antanut ilmoittautues-
saan. Alaikäisten kurssimaksulaskut osoitetaan huoltajalle.

ohjeita opiskelijoille
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Työttömän alennus

Työttömät saavat 50 %:n alennuksen kaikista kurssimak-
suista. Alennus ei koske luentomaksuja. 

Alennuksen saamisen edellytyksenä on, että sitä haetaan 
joko

•	 valitsemalla verkossa ilmoittautumisen yhteydessä 
”Maksutapa”-valikosta kohta ”Haen työttömän alen-
nusta” tai 

•	 kertomalla puhelimitse ilmoittautuessaan olevansa 
työtön tai

•	 sähköpostitse somero-opisto@somero.fi tai puheli-
mitse 044 7791 271 viikon kuluessa kyseisen kurssin 
alkamisesta.

Alennusta tulee hakea jokaisesta kurssista erikseen, eikä 
sitä myönnetä sen jälkeen, kun kurssimaksu on laskutettu. 

Henkilökuntaeduilla maksaminen

Liikunta- ja kulttuurikurssien maksuja voi suorittaa seuraa-
villa työnantajien liikunta- ja kulttuuripalveluiden ostoon 
myöntämilla maksuvälineillä:

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

Setelit ja passit ovat työnantajien henkilökunnalleen kus-
tantamia työhyvinvointietuja. Niiden käyttömahdollisuus 
perustuu verohallinnon ohjeisiin työntekijän omaehtoi-
sesta liikunta- ja kulttuuritoiminnasta verovapaana etuna. 

Liikuntaetu koskee esimerkiksi joogaa ja tanssia. Kulttuu-
rietu koskee erilaisia toiminnallisia taiteen ja kulttuurialan 
kursseja, joita ovat esimerkiksi kuvataide, musiikki ja kä-
dentaitojen kurssit.

Opiston internetsivuilla on luettelo kursseista, joiden kurs-
simaksuihin voidaan käyttää edellä mainittuja maksuväli-
neitä. 

Maksuohjeita

Smartuminen verkkomaksu ja ePassi ovat sähköisiä 
maksuvälineitä, jolla kurssimaksu on mahdollista suorittaa 
kurssille verkossa ilmoittauduttaessa.

Ota yhteyttä asiakaspalvelusihteeriin, jos haluat maksaa 
kurssimaksusi Smartumin Liikunta- ja kulttuuriseteleil-
lä, Smartum Paylla tai Eazybreakilla.

Kurssin peruuntuessa ilmoittautumisen yhteydessä en-
nakkoon suoritetut maksut palautetaan opiskelijan ePas-
si- tai Smartum-tilille ilman eri pyyntöä. Ole tarvittaessa 
yhteydessä asiakaspalvelusihteeriin.

ohjeita opiskelijoille
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Opiskelumateriaalit

Kursseilla tarvittavat materiaalit ja kirjat opiskelijat hankki-
vat omalla kustannuksellaan. Kohtuullinen määrä opettaji-
en jakamia kopioita sisältyy kurssimaksuun. Muista opiske-
lijoiden pyytämistä kopioista peritään omakustannushinta 
0,20 e/kpl. 

Opetustilat

Pääosa Somerolla kokoontuvista kursseista kokoontuu Kii-
ruun koulukeskuksessa. 

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

Kaikille päiväkursseille kuljetaan D-ovesta. Iltaisin sisään-
käynti tapahtuu opetustilasta riippuen joko pääovesta tai 
D-ovesta. Kunkin kurssin kohdalla on maininta opetusti-
lasta ja kummasta ovesta kulku tapahtuu. 

Koulukeskuksen ovet ovat enimmäkseen lukittuina, ja 
opiskelijat pääsevät sisään noin viisi minuuttia ennen kurs-
sin alkua. Asiakaspalvelusihteeri työskentelee rakennuk-
sessa kurssi-iltoina ja huolehtii yhdessä opettajien kanssa 
opiskelijoiden pääsystä opetustiloihin. Päivisin opetustiloi-
hin pääsystä huolehtivat opettajat. 

Koskella pääosa opetuksesta tapahtuu koulujen tiloissa ja 
kirjaston Koskisalissa.

Opinto-oppaassa on kunkin kurssin kohdalla maininta 
opetustilasta ja sen osoite.

Tilojen esteettömyys

Opisto pyrkii ottamaan kaikessa toiminnassaan huomioon 
erilaisten oppijoiden tarpeet ja kouluttaa henkilökuntaan-
sa heidän huomioon ottamisessa. 

Kun tarvitset tietoa tai apua esimerkiksi liikkumiseen tai 
näkemiseen liittyvissä asioissa, ota yhteyttä suunnittelija-
opettajaan.

Kurssisuunnittelu

Opistossamme järjestetään vuosittain noin 200 kurssia ja 
luentoa, joille osallistuu 1000-1500 opiskelijaa. Opetustun-
teja järjestetään yhteensä noin 5000. 

Kursseja suunnitellaan kaksi kertaa vuodessa. Syksyn oh-
jelma valmistuu kesäkuun alkuun mennessä ja kevään oh-
jelma marraskuun aikana. 

Kuvataide- ja kädentaitokurssien suunnittelusta vastaa 
suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja muut kurssit 
suunnittelee koulutuskoordinaattori Riitta Ryhtä.

Kurssiehdotuksia otetaan vastaan ympäri vuoden inter-
netsivuilta löytyvällä lomakkeella. Yhteyttä voi ottaa myös 
suoraan suunnittelijoihin. 

Opiston opettajat ovat, suunnittelijaopettajaa lukuun ot-
tamatta, opiston toiminta-alueella ja lähiseudulla asuvia si-
vutoimisia tuntiopettajia. Suunnittelijat ottavat mielellään 
vastaan tietoa eri alojen asiantuntijoista ja osaajista, jotka 
voisivat toimia tuntiopettajana. Ota rohkeasti yhteyttä.

Tärkeimmät kurssin toteutumisen edellytykset ovat sopi-
van opettajan ja opetustilan löytyminen. Nämä kaksi asiaa 
määrittelevät pitkälti myös kurssin kokoontumispäivän ja 
kellonajan.

ohjeita opiskelijoille
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ohjeita opiskelijoille

 
Ota yheyttä suunnittelijoihin:

Riitta Ryhtä, puh. 044 779 1270 
Anne Turkulainen, puh. 044 779 1273

Yhteistyö yhdistysten kanssa

Opisto tekee yhteistyötä yhdistysten ja järjestöjen kanssa 
ja hyödyntää suunnittelussaan mielellään toimijoiden asi-
antuntemusta ja verkostoja. Yhteistyöstä on aina hyötyä 
kummallekin osapuolelle. 

Viestintä

Kurssiohjelma julkaistaan sitoumuksetta. Muutoksista il-
moitetaan opiston verkkosivuilla. Uusista kursseista tiedo-
tetaan myös Somero-lehdessä ja Auranmaan viikkolehdes-
sä sekä sosiaalisen median palveluissa. 

Koronatilanteeseen liittyvä ajankohtainen tieto julkaistaan 
opiston internetsivujen koronainfossa. 

Internetsivut

•	 http://www.somero-opisto.fi

Sosiaalinen media

•	 http://www.facebook.com/somero.opisto
•	 http://www.twitter.com/somero_opisto
•	 http://www.youtube.com/user/someronopisto
•	 http://www.instagram.com/someroopisto
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Somero Koski Hybridi Verkko

Taiteen perusopetus  on lapsille, nuorille ja aikuisille tarkoi-
tettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, 
joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Somero-opistossa järjestetään yleisen oppimäärän mu-
kaista kuvataiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikui-
sille.

Someron sivistyslautakunnan hyväksymä, Somerolla an-
nettavan visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuun-
nitelma, on luettavissa opiston verkkosivuilla.

Taiteen perusopetus on maksullista. Lasten ja nuorten 
ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa 
tarvittavat välineet ja materiaalit. Aikuisten ryhmissä kurs-
simaksu ei sisällä harjoituksissa käytettäviä materiaaleja.

Varhaisiän valmentavat opinnot

Varhaisiän opetus on suunnattu esiopetusikäisille ja niille 
alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole 
vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena 
on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusope-
tukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteenperusopetuk-
sen tavoitteita.

Valmentavien opintojen ryhmä käynnistyy vuorovuosin 
perusopetuksen alkavan ryhmän kanssa. Lukuvuonna 
2022–2023 ei järjestetä valmentavia opintoja.

Lasten yhteiset opinnot

Taiteen perusopetus  alkaa yleisillä opinnoilla. Ryhmiä 
käynnistetään joka toinen vuosi vuorovuosin valmentavan 
opetuksen kanssa. Aloittavaan ryhmään otetaan alakou-
lun 1–2-luokkien oppilaita. Syksyllä 2022 käynnistyy uusi 
yhteisten opintojen opetusryhmä.

1050101 Taiteen perusopetus 1 – 7–8-vuotiaat 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 17.15–18.45 
25.8.–8.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Kurssimaksu 65,00 € 
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway 

Taiteen perusopetuksen aloittavassa ryhmässä painottu-
vat kuvataiteen perusteiden harjoittelu satujen, pelien ja 
mielikuvituksen maailmaa hyödyntäen. Leikkien ja leikki-
mielisten tutkimusten ja taiteen tekemisen kautta opetel-
laan piirtämisen ja maalaamisen sekä väriopin perusteita. 
Yhdessä harjoitellaan työhön keskittymistä sekä työväli-
neiden tarkoituksenmukaista käyttöä ja välinehuoltoa. Ta-
voitteena on ryhmän ja oppilaan positiivisen minäkuvan ja 
itsetunnon kehittäminen.

Lukuvuonna 2022–2023 toimivat lisäksi 
seuraavat yhteisten opintojen opetusryhmät:

•	 Taiteen perusopetus 3 – 9–10-vuotiaat 
•	 Taiteen perusopetus 5 – 11–12-vuotiaat 

Molemmat ryhmät ovat täynnä. Mahdollisia vapautuvia 
opiskelupaikkoja voi tiedustella suunnittelijaopettajalta.

Nuorten teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen oppilas aloittaa 13–19-vuoti-
aille suunnatut teemaopinnot, jotka ovat taidollisesti sy-
ventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia. 

Teemaopinnot on suunnattu ensisijassa Taiteen perusope-
tuksen opiskelijoille, mutta mahdollisille vapaille paikoille 
voidaan ottaa myös muita riittävät perustaidot osaavia 
opiskelijoilta. 

taiteen perusopetus
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taiteen perusopetus

1050109 Taiteen perusopetus: Mediataide 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 16.00–18.00 
22.8.–5.12.2022 
Kurssimaksu 65,00 € 
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke 

Sukelletaan digimaailman senhetkiseen kuvakulttuuriin ja 
sieltä nouseviin sisältöihin. Taidetta lähdetään tekemään 
nuorten omasta elämänpiiristä, havainnoista, kokemuksis-
ta ja toimintatavoista. Lopputulokseen vaikuttaa jokaisen 
oma kiinnostuksen kohde, esim. valokuvaus, videokuvaus 
tai performanssi. Oppilaita rohkaistaan kokeilemaan en-
nakkoluulottomasti eri tekniikoita omassa ilmaisussaan. 
Kurssille voi ilmoittautua jo ennen yleistä ilmoittautumis-
ten alkamisaikaa.

Lukuvuonna 2022–2023 järjestetään lisäksi 
seuraavat teemaopintojen kurssit

•	 Omat kuvat (täynnä)
•	 Yhteisötaide (kevät 2023)

Mahdollisia vapautuvia opiskelupaikkoja voi tiedustella 
suunnittelijaopettajalta.mero-opisto.fi 

Aikuisten taiteen perusopetus

Somero-opisto aloitti aikuisille suunnatun kuvataiteen 
perusopetuksen syksyllä 2019, jolloin otettiin ensimmäi-
set opiskelijat kolmevuotisiin opintoihin. Opintoryhmä on 
täynnä. Seuraava ryhmä aloittaa toimintansa vuonna 2023.

Kartoitamme syksyn aikana kiinnostusta aikuisten taiteen 
perusopetusta kohtaan, joten otathan yhteyttä suunnitte-
lijaopettajaan, mikäli haluat aloittaa opinnot seuraavassa 
alkavassa ryhmässä.

Voimakupla-osamismerkit

Somero-opiston lasten ja nuorten taiteen perusopintojen 
opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yhdeksän osaa-
mismerkkiä, joiden avulla he voivat osoittaa määrätyn ta-
son mukaista taitotasoa. 

Voimakupla -osaamismerkki on oppilaan oman itsensä 
kehittämisen ja motivoinnin väline. Merkin saavuttamisen 
kautta oppilaalle konkretisoituu hänen omien voimava-
rojen löytyminen.

Osaamismerkit on suunnitellut kuvataiteilija Keanne van 
de Kreeke.
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Lasten kurssit

Muskarit

Alle kouluikäisille suunnatut muskarit järjestetään yhteis-
työssä Someron Musiikinystävät ry:n kanssa. 

Vauva-, muksu- ja sisarusmuskareihin lapset osallistuvat 
yhdessä aikuisen kanssa. 3–4-vuotiaiden ja 5–6-vuotiaiden 
muskareihin lapset osallistuvat ilman aikuista.

Muskareihin ilmoittaudutaan lapsen nimellä viimeistään 
viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa ja paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

1049901 Vauvamuskari 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 10.00–10.30 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 
Lapsen ja aikuisen yhteinen musiikkituokio. Lauletaan, lo-
ruillaan, soitetaan ja liikuntaan musiikin mukana. Iloitaan 
yhdessä musiikista! Ikäsuositus 6-18 kk.

 1049902 Muksumuskari 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 10.45–11.15 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 

Lapsen ja aikuisen yhteinen musiikkituokio. Lauletaan, lo-
ruillaan, soitetaan ja liikutaan musiikin mukana. Iloitaan 
yhdessä musiikista! Ikäsuositus 1,5-3 vuotta. 

1049903 Sisarusmuskari A 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 11.30–12.00 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 

Lauletaan, loruillaan, soitetaan ja liikutaan musiikin muka-
na. Iloitaan yhdessä musiikista! Ryhmään voivat osallistua 
alle viisi vuotiaat apset yhdessä aikuisen kanssa. Vanhem-
malla voi olla ryhmässä 1 - 2 lasta, jolloin myös pienellä ikä-
erolla olevat sisarukset pääsevät samaan ryhmään. 
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Lasten kurssit
1049904 Sisarusmuskari B 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 15.30–16.00 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 

Sisältö sama kuin Sisarusmuskari A-ryhmällä.

1049905 Muskari – 3–4-vuotiaat 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 16.15–17.00 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 

Muskarissa ”sukelletaan” musiikin elämykselliseen maa-
ilmaan laulaen, musiikkia kuunnellen, soittaen keho- ja 
rytmisoittimia, liikkuen sekä tanssien. Opitaan musiikillisia 
peruskäsitteitä sekä kehitetään rytmi- ja melodiatajua. 

1049906 Muskari – 5–6-vuotiaat 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.15–18.00 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
MuM Aila Hettula 

Muskarissa ”sukelletaan” musiikin elämykselliseen maa-
ilmaan laulaen, musiikkia kuunnellen, soittaen keho- ja 
rytmisoittimia, liikkuen sekä tanssien. Opitaan musiikilli-
sia peruskäsitteitä sekä kehitetään rytmi- ja melodiatajua. 
Muskarit järjestetään yhteistyössä Someron musiikinystä-
vät ry:n kanssa. 

Kuvataide

2059901 Me ja muut maailman taiteilijat 

Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Keskiviikko 16.30–18.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kurssimaksu 39,50 € 
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke 

Alakoululaisille suunnatulla kurssilla tutkitaan erilaisia tai-
teen muotoja ja ideoidaan niiden ympärille teoksia. Kokei-
lemme erilaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja etsimme 
pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keskitymme myös vahvasti 
yhteisöllisyyteen ja opimme arvostamaan toisten teoksia 
ja tyyliä. 
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Lasten kurssit

Harrastamisen Someron malli 
-hankkeen koululaiskerhot

”Harrastamisen Someron malli” -koululaiskerhot ovat  Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön ”Harrastamisen Suomen malli” 
-hankkeessa rahoittamaa toimintaa, jonka tavoitteena on 
taata jokaiselle suomalaiselle koululaisille mieluinen har-
rastus. Kerhot ovat osallistujille maksuttomia ja sisältävät pienen 
välipalan.

Kerhoihin ilmoittaudutaan kuten muillekin opiston kursseille 
internetissä tai puhelimitse. Ks. sivu 6.

1029901 Tiedepaja 2–4-luokkalaisille 

Joensuun koulu, Heikintie 35 
Tiistai 13.00–14.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
Richard Conway 

Tiedepajassa tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan 
testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia 
kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen näkökul-
masta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alkutaivalta tie-
teen maailmassa. Hauskaa ja jännittävää puuhaa 2–4-luok-
kalaisille lapsille. Kerhossa opitaan myös englannin kieltä, 
sillä skotlantilainen opettaja käyttää opetuksessa suomen 
lisäksi englantia. 

1029902 Tiedepaja 3–6-luokkalaisille 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Torstai 15.00–16.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–27.4.2023 
Richard Conway 

Tiedepajassa tutustutaan tieteen jännittävään maailmaan 
testaamalla fysiikan lakeja ja kemiallisia reaktioita. Lapsia 
kannustetaan pohtimaan arjen ilmiöitä tieteen näkökul-
masta ja tuetaan elinikäisen oppimisen alkutaivalta tie-
teen maailmassa. Hauskaa ja jännittävää puuhaa 3–6-luok-
kalaisille lapsille. Kerhossa opitaan myös englannin kieltä, 
sillä skotlantilainen opettaja käyttää opetuksessa suomen 
lisäksi englantia. 1

1059901 Me ja muut maailman taiteilijat 
1–6-luokkalaisille A 

Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103 
Maanantai 14.00–15.30 
5.9.–5.12.2022, 9.1.–24.4.2023 
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke 

Tutkimme erilaisia taiteen muotoja ja ideoimme niiden 
ympärille teoksia. Kokeilemme erilaisia materiaaleja sekä 
tekniikoita ja etsimme pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keski-
tymme myös vahvasti yhteisöllisyyteen ja opimme arvos-
tamaan toisten teoksia ja tyyliä. 
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Lasten kurssit
1059904 Me ja muut maailman taiteilijat 
1–6-luokkalaisille B 

Pitkäjärven koulu, Turuntie 1300 
Keskiviikko 14.30–16.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke 

Tutkimme erilaisia taiteen muotoja ja ideoimme niiden 
ympärille teoksia. Kokeilemme erilaisia materiaaleja sekä 
tekniikoita ja etsimme pikkuhiljaa omaa tyyliämme. Keski-
tymme myös vahvasti yhteisöllisyyteen ja opimme arvos-
tamaan toisten teoksia ja tyyliä. 

1070901 Puutyöpaja 3–6-luokkalaisille 

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35 
Maanantai 17.30–19.00 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Puuseppä Jesse Tulokas 

Kerhossa harjoitellaan puuntyöstämisen perusasioita, ku-
ten sahaamista, poraamista ja naulaamista sekä puuliima-
levyn valmistusta. Töihin voidaan yhdistää myös metallia. 

1079901 Askartelupaja  1–2-luokkalaisille 

Joensuun koulu, Heikintie 35 
Keskiviikko 13.15–14.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway 

Kerhossa askarrellaan pieniä töitä erilaisista materiaaleis-
ta. Askartelutyöt tehdään mallin mukaan, mutta oppilasta 
kannustetaan käyttämään omaa luovuuttaan ja ideoitaan 
töiden tekemisessä. Askartelun lomassa lapsen kädentai-
dot, motoriikka ja luovuus kehittyvät. 

1079902 Kässäpaja 3–6-luokkalaisille 

Joensuun koulu, Heikintie 35 
Keskiviikko 14.15–15.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway 

Kerhossa tutustutaan erilaisiin käsityön tekemisen tapoi-
hin, tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kannustetaan op-
pilaita jatkamaan käsityöharrastusta omatoimisesti myös 
vapaa-ajallaan. Kurssin aikana harjoitellaan muun muassa 
käsin ompelun, kirjonnan, huovutuksen, kankaanpainan-
nan ja lankatöiden taitoja. 

1079903 Kässäpaja 7–9-luokkalaisille 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 15.00–16.30 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–25.4.2023 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Kerhossa perehdytään erilaisiin käsityön tekemisen teknii-
koihin ja materiaaleihin, kuten virkkaukseen, neulontaan 
ja ompeluun. Tehtävän käsityön voi valita oman mielen-
kiinnon mukaan. Oppilasta kannustetaan jatkamaan käsi-
työharrastusta omatoimisesti myös vapaa-ajallaan. 
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Luennot

Mikä ihmeen digi-testamentti? 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 14.9.2022 klo 15.00–16.00 

Oletko pohtinut, mitä erilaisiin digitaalisiin palveluihin luo-
millesi käyttäjätileille käy kuolemasi jälkeen? ICT- ja yhdis-
tystoiminnan asiantuntija Lauri Kivelä kertoo luennollaan 
digi-testamentista, johon voit kirjata tietoa käyttämistäsi 
sähköposti-, some-, suoratoisto- yms. palveluista sekä oh-
jeita omaisille niiden sulkemiseen. Maksuton luento järjes-
tetään yhteistyössä Salon SYTY ry:n kanssa. 

Emotionaalinen kehitys – uusi näkökulma 
haastavaan käyttäytymiseen 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 22.9.2022 klo 17.15–18.45 

Emotionaalisen kehityksen ymmärtäminen ja arviointi 
tuovat uuden käytännönläheisen näkökulman kehitys-
vammaisten henkilöiden haastavaan käyttäytymiseen. FT, 
PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Oili Sauna-ahon 
luento antaa perustietoa emotionaalisesta kehityksestä, 
sen arvioinnista sekä siitä, miten saatua tietoa voidaan so-
veltaa arkeen. Maksuton luento järjestetään yhteistyössä 
Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. 

Isojaon toteuttaminen koskelaisviljelijöiden 
näkökulmasta 

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12 
Maanantai 10.10.2022 klo 18.00–19.30 
Luentomaksu 5,00 €  (peritään käteisenä ovella)

Mikä isojako oli ja miten se vaikutti maankäyttöön? Filoso-
fian tohtori Kirsi Laineen luennolla selviää, milloin, miten 
ja miksi isojako toteutettiin Lounais-Suomessa ja varsinkin 
Koskella. Erityisesti tutustutaan paikallisten viljelijöiden ta-
voitteisiin ja niiden perusteluihin. 

Terveiseni mailta Karjalan 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko  16.11.2022  klo 18.00–19.30 

Historian harrastaja Seppo Posio kertoo ja harmonikkatai-
teilija Johanna Liimatta tunnelmoi millaista oli sota-ajan 
ja jälleenrakentamisen musiikkiviihde ja viihdyttäjät: Viljo 
Vesterinen, Unto Mononen ja Onni Laihanen, jotka kaikki 
olivat Kannaksen poikia. Muitakaan taiteilijoita unohta-
matta. Maksuton luento järjestetään yhteistyössä Some-
ron Karjalaseuran kanssa. 

Luennot ovat avoimia yleisötilaisuuksia, joille ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Luentomaksut peritään käteisenä ovella. Osa luennoista on maksuttomia.

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Luennot

Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot

Jyväskylän kesäyliopiston tarjoamat verkkoluennot jär-
jestetään Jyväskylässä ja välitetään internetissä usealle 
paikkakunnalle ympäri Suomea. Somerolla niitä pääsee 
seuraamaan Kiiruun koulukeskuksen auditorion valkokan-
kaalta. Maksuttomille luennoille ei tarvitse ilmoittautua.

Luennolle voi osallistua myös kotoa käsin, mutta siinä ta-
pauksessa tulee ilmoittautua Jyväskylän Ikääntyvien yli-
opistoon, jonka tarjonnassa on näiden Somerolla seuratta-
vien luentojen lisäksi myös muita luentoja.

Vanhetessa viisastuu – totta vai tarua? 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 21.9.2022 klo 14.00–16.00 

TT, tutkijatohtori Jenni Spännäri pyrkii luennollaan vas-
taamaan kysymykseen, onko totta vai tarua, että ihminen 
vanhetessaan viisastuu?

Aivokapasiteetin ylläpito ikääntyessä 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 5.10.2022 klo 14.00–16.00 

Neuropsylologian professori Risto O. Roine luennolla saa 
tietoa aivokapasiteetin ylläpidosta ikääntyessä.  

Aivojen huolto unen aikana 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 2.11.2022 klo 14.00–16.00 

Professori Vesa Kiviniemi Oulun yliopistosta luennoi aivo-
jen huollosta unen aikana. 

Kilpirauhanen ja jodi 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 

Keskiviikko 16.11.2022 klo 14.00–16.00 

LKT, dosentti, endokrinologi Leo Niskasen luennon aihee-
na on kilpirauhanen ja jodi. Luennoitsija työskentelee Päi-
jät-Hämeen keskussairaalassa ja Itä-Suomen yliopistossa.
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ihminen ja yhteiskunta

1010101 Tarinoita Somerolta 

Kiiruun koulukeskus, auditorio 1015, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 9.30–11.00 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
FK Kaija Parko 

Paikallishistoriaa, kotiseudun elämänmenoa ja somero-
laisuuden erikoisuuksia valotetaan osallistujien yhteisillä 
tiedoilla ja muisteluilla, luovasti rönsyillen. Kurssi kokoon-
tuu 8.9.–27.10. viikoittain, myös syyslomaviikolla. Lisäksi 
kokoontumispäiviä ovat 10.11. ja 1.12. 

1010401 Lastenhoitokurssi (MLL) 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.00–19.15 (17.00–20.15)
14.9.–16.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
MLL:n lastenhoitotoiminnan koordinaattori Marika Män-
nistö, sosionomiopiskelija, lähihoitaja Johanna Ryhtä ja 
terveydenhoitaja (AMK) Nina Linden 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton opetussuunnitelman 
mukainen lastenhoitokurssi järjestetään yhteistyössä 
MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa. Kurssille ovat terve-
tulleita kaikki lastenhoidosta kiinnostuneet 16-75-vuoti-
aat. Opinnot antavat osallistujalle valmiudet toimia MLL:n 
hoitajana perheissä tilapäisissä lastenhoitotehtävissä. 
Kurssin jälkeen kaikki MLL:n hoitajaksi haluavat valitaan 
tehtävään haastattelun perusteella ja heiltä tarkistetaan 
rikostaustaote. Kurssi on laajuudeltaan 50 h ja pitää sisäl-
lään yhdeksän lähiopetuskerran lisäksi myös kirjallisia teh-
täviä sekä harjoittelun perheessä. 

1019901 Veedisen astrologian kurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 18.00–19.30 
7.9.–23.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Veedisen astrologian perusteet. Opi tekemään ja lukemaan 
Veedisen astrologian karttaa joka paljastaa elämänpolkusi 
ja tämän elämän karman, sen haasteet ja siunaukset. Kurs-
si kokoontuu myös syyslomaviikolla. 

2010701 SPR Ensiapukurssi EA 1® 

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12 
Tiistai 17.00–20.00 
20.9.–11.10.2022 
Kurssimaksu 45,00 € 
Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja Mari Paasikivi 

Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavalli-
simmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. 
SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa todistuksen, 
joka on voimassa kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää ope-
tuksen ja todistuksen. 

1010701 SPR Ensiapukurssi EA 1® 

Kiiruun koulukeskus, ot 2067, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.00–20.15 ja lauantai 9.00–15.30 
21.9.–1.10.2022 
Kurssimaksu 45,00 € 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo 
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Kurssi antaa perustiedot ja -taidot hätätilanteessa ja tavalli-
simmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa auttamiseen. 
SPR Ensiapukurssi EA 1® suorittamisesta saa todistuksen, 
joka on voimassa kolme vuotta. Kurssi kokoontuu kahtena 
keskiviikkona 21.9. ja 28.9. klo 17.00–20.15 sekä lauantai-
na 1.10. klo 9.00 - 15.30. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja 
todistuksen. 

1010702 SPR Hätäensiapukurssi 4 t® 

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 12.10.2022 klo 17.00–20.15 
Kurssimaksu 25,00 € 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ETK Mari Salo 

Kurssilla opiskellaan ja kerrataan hätäensiaputaitoja. Jos 
olet suorittanut SPR Ensiapukurssi EA 1® - tai SPR Ensiapu-
kurssi EA 2® -kurssin kolmen vuoden sisällä, voit tämän 
kurssin suorittamalla jatkaa ensiaputodistuksesi voimassa-
oloaikaa toiset kolme vuotta. Kurssimaksu sisältää opetuk-
sen ja todistuksen. 

1010703 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus 

Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai ja tiistai 17.00–20.15 
12.–13.9.2022 
Kurssimaksu 25,00 € 
Järjestyksenvalvojakouluttaja Kimmo Nurkse 

Kurssilla suoritetaan järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen 
uudistamisen edellyttämä järjestyksenvalvojan kertaus-
koulutus. Kurssimaksu sisältää opetuksen ja sähköisenä 
toimitettavan koulutusmateriaalin. Paperisesta koulutus-
materiaalista peritään 24 euron maksu, joka lisätään kurs-
simaksulaskuun. 

1010704 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus 

Kiiruun koulukeskus, ot 1136, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Kurssipäivät: 
•	 maanantai 26.9.2022 klo 17–21:30
•	 tiistai 27.9. 2022klo 17–21:30
•	 keskiviikko 28.9.2022 klo 17–21:30 
•	 torstai 29.9. 2022 klo 17–21:30
•	 lauantai 1.10.2022 klo 9–14:30 (voimankäyttö ryhmä1)
•	 sunnuntai 2.10.2022 klo 9–14:30 (voimankäyttö ryhmä 2) 
•	 maanantai 10.10.2022 klo 17–21:30 
•	 tiistai 11.10.2022 klo 17–20.15 
•	 keskiviikko 12.10.2022 klo 17–21:30. 
Kurssimaksu 90,00 € 
Järjestyksenvalvojakouluttaja Kimmo Nurkse 

Kurssi toteutetaan poliisihallituksen vahvistaman kou-
lutusaineiston mukaan sisältäen kokeen ja todistuksen. 
Kurssin hyväksytysti suorittaneet voivat hakea poliisiviran-
omaiselta järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. 

Opetukseen sisältyy teoriaopetusta sekä voimankäyttö-
koulutusta ja -harjoituksia. Kurssille otetaan enintään 20 
opiskelijaa, jotka jaetaan tarvittaessa voimankäyttökoulu-
tuksessa kahteen enintään 10 opiskelijan ryhmään. Mikäli 
opiskelijoita on 8–10, järjestetään voimankäyttökoulutus 
lauantaina 1.10. ja mikäli heitä on 11–20 järjestetään toi-
nen voimankäyttökoulutus sunnuntaina 2.10.

Kurssimaksu sisältää opetuksen ja sähköisenä toimitetta-
van koulutusmateriaalin. Paperisesta koulutusmateriaalis-
ta peritään 24 euron maksu, joka lisätään kurssimaksulas-
kuun. Todistuksen saadakseen opiskelijan tulee olla läsnä 
yhdellä voimankäyttökoulutuskerralla ja kaikilla muilla 
kurssikerroilla.
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Kielet

Englanti

1030203 Helppoa englantia rauhalliseen tahtiin 

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 15.15–16.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
B.A. Olla-Riitta Mäkelä 

Kurssilla kerrataan englannin alkeita rauhallisesti edeten. 
Pääosassa opiskelussa on puhuminen ja kuunteleminen 
kielioppiharjoituksia unohtamatta. Oppikirjaksi valitaan 
ryhmän taitotasoa vastaava oppikirja English For You Too 
-kirjasarjasta. 

1030204 Arkielämän englantia 

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.00–18.30 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
B.A. Olla-Riitta Mäkelä 

Englannin alkeiden kertauskurssin tavoitteena on ensisi-
jassa puhumisvalmiuden lisääminen arkisissa kielenkäyt-
tötilanteissa. Kerrataan kielen perusrakenteita ja -sanastoa 
sekä harjoitellaan puhekieltä. Oppikirja valitaan opiskeli-
joiden taitotason mukaan. 

1030205 English Skills Course 

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 18.45–20.15 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
B.A. Olla-Riitta Mäkelä 

Kurssi on suunnattu sinulle, joka olet opiskellut englantia 
jo useamman vuoden, mutta haluat vielä syventää taito-
jasi ja harjoitella puhumista. Tavoitteena on sanavaraston 
laajentaminen ja puhevalmiuden lisääminen. Oppikirja va-
litaan opiskelijoiden taitotason mukaan. 

1030201 English cafe – Evening group 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 19.00–20.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
Richard Conway 

Come and practice your conversational English. 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. We can 
all chip in to provide coffee and biscuits for the full café 
experience. 

1030202 English cafe – Day group 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 10.30–12.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
Richard Conway 

Come and practice your conversational English. 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. We can 
all chip in to provide coffee and biscuits for the full café 
experience. 

Tykkää meistä Facebookissa
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Kielet

2030201 Keskustellaan englanniksi 

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12 
Tiistai 13.30–15.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
B.A. Olla-Riitta Mäkelä 

Tule mukaan leppoisaan päiväryhmään keskustelemaan 
englannin kielellä. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat yllä-
pitää ja kehittää kielitaitoaan sekä saada lisää rohkeutta ja 
varmuutta puhumiseen. 

Espanja

1030301 Perfecto! – espanjan jatkokurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4/verkko 
Maanantai 18.45–20.15 
5.9.–28.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
FM Päivi Leikkonen 

Rauhalliseen tahtiin etenevällä kurssilla opit kieltä matkai-
luun liittyvien aihepiirien kautta ja tutustut samalla mo-
nipuolisesti espanjalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 
Opit lisää pronomineista ja harjaannut perfektin muodos-
tamisessa ja käytössä. Oppikirjana Perfecto! 2 (Finn Lec-
tura), kappaleesta 5 eteenpäin. Kurssi sopii noin 2 vuotta 
kieltä opiskelleille ja kertaajille. Taitotaso A1-A2.

Kurssi toteutetaan hybridimuotoisena, eli osa kokoontu-
miskerroista järjestetään etäopetuksena ja lähiopetusker-
roille voi osallistua tarvittaessa etänä kotoa käsin.  Ensim-
mäinen kurssikerta järjestetään lähiopetuksena ja silloin 
on mahdollista saada tukea myös verkko-opetuksessa käy-
tettävistä ohjelmista. Ota oma läppäri tai tabletti mukaan.

1030302 Viaje al sol – espanjaa matkailijoille 

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4 /verkko
Keskiviikko 16.30–18.00 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
FM Päivi Leikkonen 

Haluatko oppia espanjan kieltä seuraavaa matkaa varten 
tai kerrata jo oppimaasi hyödyllisellä ja runsaalla matkailu-
painotteisella sanastolla? Jos olet itseopiskelija, tämä kurs-
si saattaa olla hyvä tuki edistymiseen viikottaisen lähi- tai 
etäopiskelutuokion muodossa. Kurssilla keskitytään mat-
kailijan eteen tuleviin tilanteisiin, niissä selviämiseen ja 
tarvittavaan sanastoon ja fraaseihin. Kielioppia käsitellään 
tarpeen mukaan. Kurssi sopii kaikille matkailuespanjasta 
kiinnostuneille, alkeiden kertaajista pidemmälle ehtineille, 
myös itseopiskelun tueksi. Oppikirjana De viaje - Matkailu-
espanjaa (Finn Lectura), kappaleesta 5 eteenpäin. Alussa 
kertausta. Taitotaso A1.

Kurssi toteutetaan hybridimuotoisena eli osa kokoontu-
miskerroista järjestetään etäopetuksena ja lähiopetusker-
roille voi osallistua tarvittaessa etänä kotoa käsin. Ensim-
mäinen kurssikerta järjestetään lähiopetuksena ja silloin 
on mahdollisuutta saada tukea myös verkko-opetuksessa 
käytettävistä ohjelmista. Ota oma läppäri tai tabletti mu-
kaan. 

 
Netti-ilmoittautumiset 
www.somero-opisto.fi
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Kielet

4030301 Espanjan alkeita hybridiopetukena

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4/verkko
Tiistai 18.45–20.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
FM Kirsi Aaltonen 

Kurssilla opitaan espanjan kielen alkeita aivan alusta: ter-
vehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertomi-
nen sekä kahvilassa tilaaminen, hotellissa asioiminen, kel-
lonajat, jne. Opimme ääntämissäännöt ja muodostamaan 
yksinkertaisia lauseita. Harjoittelemme paljon puhumista. 
Samalla tutustumme espanjalaisiin tapoihin ja kulttuuriin. 
Tervetuloa mukaan! ¡Bienvenidos!  Oppikirja: Buenas Mi-
gas 1 (uusi painos, 2021), kappaleet 1-6. Taitotaso A1 

Somero-opisto ja Loimaan työväenopiston yhdessä jär-
jestämällä kurssilla opiskellaan hybridiopetuksena jolloin 
opettaja opettaa kumpaakin ryhmää samanaikaisesti ver-
kon välityksellä. Ensimmäisellä opetuskerralla Somero-
opiston opiskelijat kokoontuvat Kiiruun koulukeskukseen 
perehtymään verkko-opetuksessa käytettäviin ohjelmiin. 
Ota oma läppäri tai tabletti mukaan. Opiskelijat voivat 
osallistua oppitunneille joko opiston tiloissa ryhmänä tai 
itsenäisesti kotoa käsin.

4030304 Buenas Migas 3 – espanjaa 
hybridiopetuksena

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 /verkko

Maanantai 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–3.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
FM Kirsi Aaltonen 

Kurssi sopii niille, jotka ovat jo opiskelleet espanjan pre-
teritin ja imperfektin. Opitaan asioimaan parturissa, ker-
tomaan työelämästä sekä puhumaan mm. tietoteknii-
kasta, koulunkäynnistä ja musiikista. Kieliopissa edetään 
subjunktiiviin, opitaan muodostamaan kieltoja ja käskyjä, 
kertomaan toiveista ym. Harjoitellaan lähinnä suullista il-
maisua, ja kotiläksyiksi saadaan kirjallisia tehtäviä. Ohessa 
jutellaan espanjankielisestä kulttuurista. Oppikirja Buenas 
Migas 3, kappaleet 2-7.Taitotaso: B1

Somero-opiston ja Naantalin työväenopiston yhdessä 
järjestämällä verkkokurssilla harjaannutetaan espanjan 
kielitaitoa hybridiopetuksena. Opetukseen on mahdollis-
ta osallistua kummankin opiston opiskelijoita samanai-
kaisesti verkon välityksellä. Ensimmäisellä opetuskerralla 
Somero-opiston opiskelijat kokoontuvat Kiiruun koulukes-
kukseen perehtymään verkko-opetuksessa käytettäviin 
ohjelmiin. Ota oma läppäri tai tabletti mukaan. Opiskelijat 
voivat osallistua oppitunneille joko opiston tiloissa ryhmä-
nä tai itsenäisesti kotoa käsin.

Muut kielet

1030901 Ranskan alkeiden jatkokurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4/verkko 
Maanantai 17.00–18.30 
5.9.–28.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
FM Päivi Leikkonen 

Aihepiireinä ovat erilaisten ostosten tekeminen, ravinto-
lassa tilaaminen, ruokasanasto ja kodista, asumisesta ja 
arkirutiineista puhuminen. Kielioppiteemoina ovat pro-
nominit ja verbeissä erityisesti menneestä puhuminen eli 
yhdistetty perfekti. 
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Kielet 
Oppikirja Chez Olivier 1 (Finn Lectura), kappaleesta 11 
eteenpäin. Kurssi sopii noin 2 vuotta kieltä opiskelleille ja 
kertaajille. Taitotaso A1.

Kurssi toteutetaan hybridimuotoisena, eli osa kokoontu-
miskerroista järjestetään etäopetuksena ja lähiopetusker-
roille voi osallistua tarvittaessa etänä kotoa käsin.  Ensim-
mäinen kurssikerta järjestetään lähiopetuksena ja silloin 
on mahdollista saada tukea myös verkko-opetuksessa käy-
tettävistä ohjelmista. Ota oma läppäri tai tabletti mukaan.

1030401 Andiamo avanti! – italian jatkokurssi

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4/verkko
Keskiviikko 18.15–19.45 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
FM Päivi Leikkonen 

Kurssimme lomailee syksyn kuluessa Sisiliassa. Opimme 
toimimaan lentokentällä ja liikkumaan eri kulkuvälineillä 
sekä hoitamaan ongelmatilanteet. Esittelemme kotia ja 
puhumme myös kestävästä kehityksestä. Kielioppiteema-
na ovat modaaliverbit ja yhdistetyt pronominit. 

Oppikirja on Sí parte 2 (Finn Lectura), kappaleesta 9 lop-
puun. Kurssi on jatkoa edelliselle kaudelle. Sopii useam-
man vuoden kieltä opiskelleille. Taitotaso A2.

Kurssi toteutetaan hybridimuotoisena, eli osa kokoontu-
miskerroista järjestetään etäopetuksena ja lähiopetusker-
roille voi osallistua tarvittaessa etänä kotoa käsin.  Ensim-
mäinen kurssikerta järjestetään lähiopetuksena ja silloin 
on mahdollista saada tukea myös verkko-opetuksessa käy-
tettävistä ohjelmista. Ota oma läppäri tai tabletti mukaan.

1031701 Viron alkeisjatkokurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 17.30–19.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
Vivian Majevski 

Kurssilla kerrataan viron kielen alkeita ja jatketaan opiske-
lua kielioppiin tutustuen ja sanavarastoa kartuttaen. 

1031702 Edasi eesti keeles – viron jatkokurssi

Kiiruun koulukeskus, ot 1125, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 19.15–20.45 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
Vivian Majevski 

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

1039903 Ukrainan alkeiskurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1130, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 18.00–19.30 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Englannin ja ukrainan opettaja Svitlana Mukhina ja 
englannin opettaja Natalia Hrechykhina 

Ukrainan kielen opiskelu aloitetaan kielen perusteista ja 
perussanastosta. Tavoitteena on oppia puhumaan ja ym-
märtämään kieltä yksinkertaisissa arkisissa vuorovaikutus-
tilanteissa. Kurssi sopii kaikille ukrainan kielestä ja kulttuu-
rista kiinnostuneille. Opettajat ovat ukrainalaisia.
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musiikki

Soitinmusiikki

1040401 Kitaransoitto A 

Kiiruun koulukeskus, ot 1129, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 18.00–19.35 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kurssimaksu 137,00 € 
Muusikko Vesa Toukkari 

Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kitaraa 
soittaneille. Opetus tapahtuu ensi sijassa yksilöopetuk-
sena, ja henkilökohtainen opiskeluaika on 20 minuuttia 
viikossa. Alaikäraja 12 vuotta. Opetusajat jaetaan torstai-
na 1.9. klo 14-18, jolloin opistolta soitetaan opiskelijoille/
huoltajille. 

1040402 Kitaransoitto B 

Kiiruun koulukeskus, ot 1023, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 18.00–20.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–6.4.2023 
Kurssimaksu 137,00 € 
Muusikko Vesa Toukkari 

Kitaransoiton opetusta aloittelijoille ja aiemmin kitaraa 
soittaneille. Opetus tapahtuu ensi sijassa yksilöopetuk-
sena, ja henkilökohtainen opiskeluaika on 20 minuuttia 
viikossa. Alaikäraja 12 vuotta. Opetusajat jaetaan torstai-
na 1.9. klo 14-18, jolloin opistolta soitetaan opiskelijoille/
huoltajille. 

2040402 Kitaransoitto C 

Kosken koulukeskus, musiikkiluokka, Lampitie 3 
5.9.–30.11.2022, 9.1.–30.4.2023  
Kurssimaksu 137,00 € 
Tuntiopettaja Hans Julla 

Kitaransoiton opetusta sekä aloittelijoille että pidempään 
harrastaneille. Tunnit suunnitellaan oppilaan toiveiden ja/
tai tarpeiden mukaan. Henkilökohtaisia 20 minuutin mit-
taisia opetusaikoja on lukuvuoden aikana yhteensä 24. 

Tarkemmat opetusajat varmistuvat myöhemmin. Ilmoit-
tautumiset normaaliin tapaan. Opettaja ottaa ennen ope-
tuksen alkamista yhteyttä opiskelijoihin/huoltajiin henki-
lökohtaisen opetusajan sopimiseksi. 

1040403 Harmonikansoitto 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
5.9.–30.11.2022, 9.1.–30.4.2023 
Kurssimaksu 137,00 € 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Sanna Rantanen 

Lapsille ja nuorille suunnatulla kurssilla opiskellaan har-
monikansoittoa yksilöllisesti edeten. Henkilökohtaisia 20 
minuutin mittaisia opetusaikoja on lukuvuoden aikana 
yhteensä 24. 

Tarkemmat opetusajat varmistuvat myöhemmin. Ilmoit-
tautumiset normaaliin tapaan. Opettaja ottaa ennen ope-
tuksen alkamista yhteyttä opiskelijoihin/huoltajiin henki-
lökohtaisen opetusajan sopimiseksi. 

 
Yksilöopetuksen henkilökohtaiset opetusajat jaetaan torstaina 1.9.  klo 14–18, 
jolloin opistolta soitetaan opiskelijalle/huoltajalle.
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1040404 Pianonsoitto A 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 15.15–18.20 
5.9.–28.11.2022 
Kurssimaksu 87,00 € 
Muusikko Pekka Leppälä 

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaiken-
tasoisille ja -ikäisille soittajille. Henkilökohtainen opiskelu-
aika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opetusajat 
jaetaan torstaina 1.9. klo 14-18, jolloin opistolta soitetaan 
opiskelijoille/huoltajille. Myös muut sekä opettajalle että 
oppilaalle sopivat ajat voivat tulla kyseeseen. 

1040405 Pianonsoitto B 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 14.30–17.35 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 87,00 € 
Muusikko Pekka Leppälä 

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaiken 
tasoisille ja -ikäisille soittajille. Henkilökohtainen opiske-
luaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opetus-
ajat jaetaan torstaina 1.9. klo 14-18, jolloin opistolta soite-
taan opiskelijoille/huoltajille. Myös muut sekä opettajalle 
että oppilaalle sopivat ajat voivat tulla kyseeseen. 

1040406 Pianonsoitto C 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Perjantai 14.30–17.35 
9.9.–2.12.2022 
Kurssimaksu 87,00 € 
Muusikko Pekka Leppälä 

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Sopii kaiken-
tasoisille ja -ikäisille soittajille. Henkilökohtainen opiskelu-
aika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Kurssi ko-
koontuu myös pyhäinpäivän aattona. Opetusajat jaetaan 
torstaina 1.9. klo 14-18, jolloin opistolta soitetaan opiskeli-
joille/huoltajille. Myös muut sekä opettajalle että oppilaal-
le sopivat ajat voivat tulla kyseeseen. 

2040401 Pianonsoitto D 

Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Perjantai 13.00–16.15 
9.9.–2.12.2022 
Kurssimaksu 87,00 € 
Soitonopettaja Sari Jokela 

Pianonsoiton opetusta yksilöllisesti edeten. Soveltuu kai-
kenikäisille ja -tasoisille soittajille. Henkilökohtainen opis-
keluaika yksilöopetuksena on 20 minuuttia viikossa. Opet-
taja ottaa yhteyttä ilmoittautuneisiin viikolla 36, jolloin 
opistolta soitetaan opiskelijoille/huoltajille. Kurssi kokoon-
tuu myös pyhäinpäivän aattona. 
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musiikki

Kuorot

1040501 Someron naiskuoro 

Kiiruun tila, Joensuuntie 22 
Tiistai 17.45–19.15 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää 

Naiskuoro on laulutaidossaan kehityshaluisten ja omia 
äänellisiä rajojaan hakevien naisten joukko. Laulamme 
yhdessä, mutta teemme myös muutakin yhteiseksi iloksi 
ja hyväksi. Kuoro laulaa monipuolista musiikillista ohjel-
mistoa. Kuoroon tulevien uusien laulajien ei tarvitse olla 
huippulaulajia, mutta sitkeyttä, pitkäjänteisyyttä ja halua 
itsensä kehittämiseen laulajana pitää olla. 

1040502 Metka kööri 

Kiiruun tila, Joensuuntie 22 
Tiistai 19.30–21.00 
6.9.–29.11.2022, 10.1.–4.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää 

Metka Kööri on iloisten laulajien sekakuoro, joka haluaa 
oppia, edistyä ja iloita lauluharrastuksestaan. Jokainen voi 
kehittyä laulajana. Viihdekuorokurssilla opetellaan muun 
muassa äänenkäyttöä ja nuotinlukua sekä harjoitellaan 
esiintymisiä varten. 

1040503 Someron laulumiehet 

Kiiruun koulukeskus, ot 1023, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 19.30–21.00 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
MuM, musiikkipedagogi (AMK) Olli Salomäenpää 

Someron laulumiehet on pitkät perinteet omaava aktiivi-
sesti esiintyvä mieskuoro. Kuoroon ovat tervetulleita myös 
uudet laulamisesta kiinnostuneet miehet, jotka haluavat 
laulaa yhdessä sekä kehittää omaa laulamistaan ja lau-
luääntään. 

1040505 Yhteislaulu 

Toimintakeskus, Leivontie 5 
Maanantai 18.00–19.00 
5.9.–28.11.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Jaana Viitamäki 

Lauletaan yhdessä kevyitä sävelmiä opiskelijoiden toivei-
den mukaan. Tärkeintä ei ole laulutaito, vaan halu laulaa 
yhdessä erilaisten ihmisten kanssa. Suunnattu lähinnä eri-
tyislapsille ja -aikuisille, mutta sopii myös muille lauluha-
luisille. 

musiikkimusiikki

Tykkää meistä Facebookissa
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musiikki

2040501 Sekametelikuoro 

Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Maanantai 18.30–20.00 
5.9.–28.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Muusikko Aimo Peuralahti 

Lähde laulamaan! Aikaisempaa laulukokemusta et tarvit-
se, mutta reilusti huumorintajua ja iloista mieltä kylläkin. 
Laulamme monipuolisesti kaikenlaisia kappaleita kuoro-
laisten toiveiden mukaisesti. 

2040502 Termia-kuoro 

Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Tiistai 17.00–18.30 
6.9.–29.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Muusikko Aimo Peuralahti 

Pidätkö laulamisesta, mutta et ole vielä tohtinut lähteä 
mukaan kuoroon? Termia-kuoro on uusi yksiääninen lau-
luryhmä, johon kaikki laulamisesta kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita. 

Kuvataide

Piirustus ja maalaus

1050201 Kokeileva kuvataide 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 12.15–14.30 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kurssimaksu 52,00 € 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Heittäydy taiteen tekemiseen ennakkoluulottomalla ja ko-
keilevalla otteella! Kurssin aikana perehdyt nykytaiteeseen 
ja uusiin kuvantekemisen materiaaleihin ja välineisiin, pe-
rinteisiä menetelmiä unohtamatta. Alustusten innoittama-
na teemme omia taideteoksia vahvistaen omaa ilmaisua. 

1050206 Ekspressiivinen taideilmaisu 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 18.00–20.15 
14.9.–19.10.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Ekspressiivinen taideterapiaohjaaja Katja Kajaan 

Sinun ei tarvitse osata maalata, piirtää eikä pyrkiä mihin-
kään. Halu osallistua ja tutkia itseäsi riittää! Kuusi kertaa 
kokoontuva kokonaisuus vaatii sitoutumista, mutta mah-
dollistaa oman prosessin tapahtumisen. Harjoituksia teh-
dään yksin, pareittain ja ryhmässä, ilman analysointia ja ar-
vostelua. Kurssimaksu sisältää opetuksen. Lisäksi 10 euron 
materiaalimaksu, joka maksetaan opettajalle.
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1050203 Ikonimaalaus 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 9.00–12.15 
4.10.–29.11.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Raija Laiho 

Tutustutaan ikonimaalaukseen ja valmistetaan ikoni oma-
valintaisella aiheella. Ryhmä sopii sekä aloittelijoille että 
aiemmin maalausta harrastaneille. 

1050207 Oma taidepolkuni 

Kiiruun koulukeskus, ot 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 17.00–19.15 
6.9.–29.11.2022 
Kurssimaksu 48,00 € 
Kuvataiteilija, KuM Keanne van de Kreeke 

Lähde kulkemaan kanssamme polkua kohti omaa taideil-
maisuasi. Matkan varrella luomme teoksia erilaisten vesi-
pohjaisten materiaalien ja sekatekniikan avulla. Tavoittee-
namme on avata polku omaan kuvantekemiseen ilon ja 
värien kautta. Perusmateriaalit sisältyvät kurssihintaan. 

1050211 Päiväpiirustus 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 12.15–13.45 
6.9.–29.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Kurssilla harjoitellaan piirtämisen perusteita. Piirustus-
harjoituksissa käytetään apuna esimerkiksi mallikuvia ja 
asetelmia. Harjoitusten avulla kehitetään omaa kuvallista 
ilmaisua. 

2050202 Akvarellimaalaus 

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3 
Lauantai 11.00–16.00, Sunnuntai 11.00–16.00 
10.9.–6.11.2022 
Kurssimaksu 32,00 € 
Taidemaalari Tatsuo Hoshika 

Kurssilla on pääpaino perinteisessä akvarellimaalauksessa. 
Myös japanilaisen tussimaalauksen alkeita on mahdollista 
kokeilla. Opimme samalla valon ja varjon havainnointia 
sekä tunteiden ilmaisua pensselin avulla. Ota mukaan ak-
varellitarvikkeet ja hiili. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
jatkajille. Kokoontumispäivät ovat 10.-11.9., 1.-2.10. ja 5.-
6.11. 

Lasityö

1050701 Kaikkea kivaa lasista 

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 17.00–20.15 
5.9.–24.10.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Lasialan yrittäjä Tuula Saarela 

Tule mukaan lasikurssille! Voit olla vasta-alkaja tai pidem-
pään lasitöitä harrastanut. Kurssilla pääset tutustumaan ja 
syventymään erilaisiin lasin kylmätyöstö tekniikoihin, esi-
merkiksi mosaik- ja tiffany tekniikkaan. Myös pieniä lasin-
sulatus kokeiluja on mahdollista toteuttaa (polttomaksu). 
Kurssin aikana voit valmistaa esimerkiksi lautasia, koruja, 
koriste-esineitä, ikkuna työn tai lampunvarjostimen. Pe-
rusvälineitä ja pieniin töihin materiaaleja löytyy opettajal-
ta, isommissa töissä opettaja avustaa hankinnoissa. 

Kuvataide
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Keramiikka

1050501 Keramiikka 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 9.00–12.00 
7.9.–16.11.2022 
Kurssimaksu 48,00 € 
Keraamikko Pirjo Salo 

Kurssilla harjoitellaan käsinrakentamisen perustekniikoita 
valmistamalla käyttöesineitä tai pieniä veistoksia. Opitaan 
työn lasittamista ja erilaisia pinnankoristelutekniikoita. 
Kurssimaksuun sisältyy opetus ja poltot. 

2050503 Savesta keramiikaksi 

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3 
Torstai 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 32,00 € 
Keraamikko Pirjo Salo 

Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsinraken-
nustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin pinnan-
koristelumenetelmiin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Kurssimaksu sisältää 
opetuksen. Savesta ja materiaaleista sekä poltoista peri-
tään eri maksu. 

Kalligrafia

1050801 Kalligrafia 

Kiiruun koulukeskus, ot 1077, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Perjantai 16.00–18.15 
9.9.–4.11.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Kalligrafian opettaja Vivian Majevski 

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Kurssilla opitaan uusi 
tyyli, jonka jälkeen edetään sommitteluun. Kurssi sopii 
sekä aloittelijalle että pitempään kalligrafiaa harrastaneel-
le. 

Kuvataide

 
Netti-ilmoittautumiset 
www.somero-opisto.fi

Seuraa meitä Instagramissa
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1060301 Itämaisen tanssin alkeet 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Sunnuntai 16.30–18.00 
11.9.–4.12.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Irene 

Naisille suunnatussa ryhmässä lähdetään liikkeelle ryh-
distä ja luonnollisten liikeratojen haltuunotosta musiikin 
tahdissa. Tasoa nostetaan vähitellen ja tarvittaessa jokai-
sen oman etenemisen mukaan. Sano hyvästi niska-hartia-
kivuille sekä löydä uusi notkea ja sulava naisellisuus.

2060301 Baletin alkeet aikuisille 

Kosken koulukeskus, juhlasali, Lampitie 3 
Perjantai 16.30–17.30 
9.9.–2.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 €
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari 

Nyt ei nuttura kiristä, kun tutustutaan baletin maailmaan 
rennolla otteella! Tule verestämään satubalettimuistoja 
tai kokemaan ensi kertaa baletin lumo aikuisiällä. Tunneil-
la tehdään yksinkertaisia balettiharjoituksia, joissa koko 
keho pääsee liikkeelle. Tunnin sisältöä voidaan soveltaa 
osallistujien mukaan, jolloin esim. hypyt ovat valinnaisia. 
Soveltuu kaiken kuntoisille ja -kokoisille yli 16-vuotiaille. 

2060601 Akrobatiaa alakoululaisille 

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3 
Perjantai 15.15–16.15 
9.9.–2.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari 

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

2060602 Ilma-akrobatiaa kankaalla - lyhytkurssi

Nuortentupa, Härkätie 3 
Lauantai 11.00–13.00 
19.–26.11.2022 
Kurssimaksu 16,50 € 
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari 

Ilma-akrobatiakankaan alkeet yli 10-vuotiaille. Ilma-ak-
robatiakangas on katosta roikkuva verho, jossa saa luvan 
kanssa kiipeillä! Se on näyttävä sirkusväline, jossa voi teh-
dä esteettisiä asentoja ja liikkeitä. Vaihtoehtoisesti asian 
voi ottaa urheilun kannalta ja punnertaa pää punaisena. 
Kurssilla harjoitellaan mm. erilaisia kiipeystapoja sekä pe-
rusasentoja kankaan varassa. Liikkeelle lähdetään lattiata-
sosta, korkeanpaikankammokaan ei haittaa. Kurssi toimii 
myös hauskana kuntoiluharjoituksena! Aiempaa kokemus-
ta ei tarvita, jokainen etenee omalla tahdillaan. Kurssi to-
teutetaan kahtena lauantaina viikon välein. Opetus tapah-
tuu pienryhmäopetuksena 5–7 opiskelijalle. 

1069901 Toimintakeskuksen luovan ilmaisu 

Toimintakeskus, Leivontie 5 
Keskiviikko 14.00–14.45 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–5.4.2023 
B.A. Olla-Riitta Mäkelä 

Kurssi on suunnattu toimintakeskuksen asiakkaille tai 
muille luovasta ilmaisusta kiinnostuneille. 

tanssi, luova ilmaisu, sirkus
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Kädentaidot

Ompelu

1070202 Vaatteita ommellen 

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.15–20.30 
5.10.–9.11.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway 

Kurssilla harjoitellaan helpohkojen vaatteiden kaavojen 
muokkaamista omalle vartalolle sopiviksi sekä ompelu-
koneen ja saumurin sujuvaa käyttöä. Samaan työhön voi-
daan yhdistää uusia kankaita ja vanhojen vaatteiden osia. 
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että konkareille, koska val-
mistettavan vaatteen vaikeustason voi valita omien taito-
jen mukaan. 

Neuletyö ja virkkaus

1070501 Lankojen lumoissa 

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 12.30–14.30 
7.9.–30.11.2022, 11.1.–26.4.2023 
Kurssimaksu 49,50 € 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Houkuttelevatko lankahyllyt sinua luokseen? Tule suunnit-
telemaan pehmeitä asusteita langoista hyödyntäen luokan 
käsityölehtiä ja -kirjoja. Kurssin aikana opit monipuolisesti 
erilaisia ja ajankohtaisia kirjonta-, neule- ja virkkausteknii-
koita. Opit samalla lukemaan malliohjeita ja laskemaan 
käsityösi silmukkalukuja, jotta voit soveltaa valmismalleja 
omiin töihisi. 

1070502 Suomalaisia villapaitoja ja asusteita  A

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 12.15–14.30 
5.9.–28.11.2022, 9.1.–24.4.2023 
Kurssimaksu 52,00 € 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Kurssilla perehdytään suomalaisiin neulepaitoihin ja niihin 
yhdistettäviin pienempiin asusteisiin. Kurssilla on mahdol-
lista testineuloa ja kehittää Somero-neuleen valmistusoh-
jetta. Opit neuleen valmistuksen perusteet, levennykset 
ja kavennukset sekä hihojen ja pääntien tekemisen vinkit. 
Kurssi sisältää mahdollisesti omakustanteisen retken käsi-
työyritykseen. 

2071004 Suomalaisia villapaitoja ja asusteita  B

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12 
Perjantai 9.00–11.15 
16.9.–25.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen 

Kurssilla perehdytään suomalaisiin neulepaitoihin sekä 
niihin yhdistettäviin pienempiin asusteisiin. Opit kirjoneu-
leen valmistuksen, levennykset ja kavennukset sekä hiho-
jen ja pääntien tekemisen jujut. Kurssi sisältää mahdolli-
sesti omakustanteisen retken käsityöyritykseen. 
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KädentaidotKädentaidot

Pitsinnypläys ja kirjonta

1070602 Nypläys ja kirjonta A

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 18.00–20.15 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Artenomi Leena Laiho 

Kurssilla nyplätään ja kirjotaan erilaisia töitä oman valin-
nan mukaan. Etsitään yhdessä uusia asioita ja ideoita. Töi-
den myötä taidot karttuu. Ryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko. 

2070602 Nypläys ja kirjonta B

Kosken koulukeskus, tekstiilityöluokka, Lampitie 3 
Torstai 18.00–20.15 
15.9.–8.12.2022, 19.1.–13.4.2023 
Kurssimaksu 34,50 € 
Artenomi Leena Laiho 

Kurssilla nyplätään ja kirjotaan erilaisia töitä oman valin-
nan mukaan. Etsitään yhdessä uusia asioita ja ideoita. Töi-
den myötä taidot karttuvat. Ryhmä kokoontuu joka toinen 
viikko. 

Kudonta

1070701 Kudonnan peruskurssi  
– kudotaan mattoja 

Solun kudontatilat, Myllypellontie 10 E 
Tiistai 17.00–19.15 
6.9.–15.11.2022 
Kurssimaksu 39,00 € 
Artenomi Kirsi Hämäläinen 

Tule opettelemaan kudonnan perusteita ja kutomaan oma 
matto tai mattopari! Opit samalla maton suunnittelun, 
loimien laskut ja rakentamisen, matonkuteiden leikkaami-
sen, kudonnan perusteet sekä maton viimeistelyn. Loimet 
tehdään ryhmätyönä ja jokainen kutoo omalla vuorollaan. 
Varaa siis aikaa tekemiseen myös opetustuntien ulkopuo-
lella. 

1070702 Kudonnan peruskurssi  
– kudotaan poppanoita 

Solun kudontatilat, Myllypellontie 10 E 
Tiistai 17.00–19.15 
22.11.–14.12.2022, 10.1.–14.2.2023 
Kurssimaksu 39,00 € 
Artenomi Kirsi Hämäläinen 

Tule opettelemaan kudonnan perusteita ja kutomaan oma 
poppana! Poppanasta voit valmistaa pöytätekstiilin, kassin 
tai tyynyn. Opit tekemään kuvioita erilaisten helppojen 
sidosten avulla. Opit samalla, loimien laskut ja rakentami-
sen, kudonnan perusteet sekä poppanan viimeistelyn. Loi-
met tehdään ryhmätyönä ja jokainen kutoo omalla vuo-
rollaan. Varaa siis aikaa tekemiseen myös opetustuntien 
ulkopuolella. 
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Kädentaidot
1070703 Kudonnan syventävä kurssi 

Solun kudontatilat, Myllypellontie 10 E 
Torstai 17.00–19.15 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kurssimaksu 84,00 € 
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä 

Kudonnan perusteet hallitseville suunnatulla kurssilla val-
mistetaan kodintekstiilejä perinteisillä sidoksilla. Keskitym-
me kattaustekstiileihin, mutta myös muut kodintekstiilit 
ovat mahdollisia. Työt suunnitellaan yhdessä ja kudotaan 
yhteisloimissa. Tällä kurssilla ratkotaan ongelmatilanteita 
yhdessä ja kutojat neuvovat toinen toisiaan.Materiaalit 
voit hankkia itse tai yhteistilauksina. Kurssilla on mahdol-
lisuus suorittaa kudonnan osaamismerkkejä. 

1070704 Terttilän kudonta 

Toukola, Terttiläntie 736 
Tiistai 17.30–19.45 
13.9.–29.11.2022, 17.1.–25.4.2023 
Kurssimaksu 37,00 € 
Askartelunohjaaja Essi Torkkomäki-Ryhtä 

Monipuolisella kurssilla pääpaino on kankaankudonnassa, 
mutta myös erikoistekniikoita kokeillaan opiskelijoiden 
toiveiden mukaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kä-
dentaitojen konkareille. Kokoontumiset syyslomaviikkoon 
saakka joka viikko ja sen jälkeen joka toinen viikko. Kurs-
silla on mahdollista suorittaa kudonnan osaamismerkkejä. 

2070703 Kosken kudonta 

Kosken kudontanurkka, Hämeentie 12 
Perjantai 17.00–19.15 
9.9.–9.12.2022 
Kurssimaksu 32,00 € 
Artenomi Kirsi Hämäläinen 

Tule opettelemaan kudonnan perusteita ja kutomaan 
omia tekstiilejä! Opit samalla työn suunnittelun, loimien 
laskut ja rakentamisen, matonkuteiden leikkaamisen, ku-
donnan perusteet sekä työn viimeistelyn. Loimet tehdään 
ryhmätyönä ja jokainen kutoo omalla vuorollaan. Varaa siis 
aikaa tekemiseen myös opetustuntien ulkopuolella. 

Tekninen työ

1070902 Hopeasormustyöpaja 

Joensuun koulu, metallityöluokka, Heikintie 35 
Torstai 17.30–20.35 
15.9.–3.11.2022 
Kurssimaksu 39,00 € 
Koruartesaani Markus Timonen 

Työpajassa valmistat perinteisillä kultasepän tekniikoil-
la itsellesi tai lahjaksi hopeasormuksen. Opit korusepän 
perustekniikoita, kuten sahausta, viilausta, juottamista ja 
kiillotusta. Kurssi sopii aloittelijoille, mutta myös aiemmin 
hopeatöitä tehneille. Kurssille voi tuoda omat hopeat tai 
ostaa opettajalta. 

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Kädentaidot

1070903 Huonekalujen entisöinti- ja 
puutyökurssi 

Joensuun koulu, puutyöluokka, Heikintie 35 
Torstai 17.30–19.45 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kurssimaksu 84,00 € 
Teknisen työn opettaja Vesa Helmi 

Kurssilla valmistetaan uusia tuotteita puusta ja entisöidään 
opiskelijan omia huonekaluja. Opitaan omaa projektia teh-
den erilaisia puuntyöstö- ja entisöintitekniikoita. Työteh-
tävät räätälöidään kunkin työhön sopiviksi ja opiskelijan 
osaamisen tason mukaisiksi. Työvaiheet suoritetaan mah-
dollisimman oikeaoppisesti työturvallisuusnäkökohdat 
huomioiden. Erityishuomio kiinnitetään puuntyöstöko-
neen oikeaan ja turvalliseen käyttöön. Tarveaineet opiske-
lijat hankkivat itse. 

Erikoistekniikat

1071001 Tutustu luonnonvärjäykseen 

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 21.9.2022 klo 17.30–20.15 
Kurssimaksu 14,50 €
Artenomi (AMK) Hannele Ruponen 

Kurssin aikana tutustutamme sinut siihen, mitä kaikkea 
mahdollisuuksia luonnonvärit tarjoavat kotivärjäreille sekä 
kerromme erityisesti purkkivärjäyksestä, joka on helppo 
tapa lähteä syventymään luonnonvärien ihmeelliseen 
maailmaan. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Taito Varsinais-
Suomen kanssa. 

1071002 Kahvipussit ja muut 
kierrätysmateriaalit hyötykäyttöön 

Kiiruun koulukeskus, ot 1078, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Torstai 18.00–20.00 
8.9.–1.12.2022, 12.1.–20.4.2023 
Kurssimaksu 47,00 € 
Artenomi Kirsi Hämäläinen 

Kierrätyskurssilla kahvipussit, karkkipaperit, tölkinnipsut, 
sanomalehdet ja vanhat kirjat muuntuvat uudelleen käyt-
tö- ja koriste-esineiksi. Samalla opimme erilaisia käsityö-
tekniikoita. Ota mukaan muistiinpanovälineet. 

2070903 Palashampookurssi 

Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3
Tiistai 25.10.2022  klo18.00–21.00 
Kurssimaksu 14,50 € 
Luonto ja ympäristöneuvoja Maisa Paakkinen 

Valmistamme palashampoota luonnon kasviöljyistä ja li-
peästä. Saat mukaan kotiisi reseptin ja useita paloja palas-
hampoota. Tuoksuina käytämme halutessasi eteerisiä öl-
jyjä saatavuuden mukaan. Kurssi sopii huoltajan seurassa 
myös 14–17-vuotiaille, jolloin molemmat ilmoittautuvat. 
Ota mukaan suojalasit, keittiöhanskat, essu, sauvasekoi-
tin, noin kolmen litran kattila ja nuolija, joiksi sopivat nor-
maalit keittiövälineet. Pukeudu pitkähihaisiin vaatteisiin. 
Materiaalimaksu 10 euroa, tuoksullisen shampoon maksu 
12 euroa. Kurssi ei sovi epileptikoille tai allergisille, koska 
eteeristen öljyjen käyttö saattaa laukaista sairaskohtauk-
sen. 
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Kädentaidot

2070902 Saippuakurssi 

Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3
Tiistai 1.11.2022 klo 18.00–21.00 
Kurssimaksu 14,50 € 
Luonto ja ympäristöneuvoja Maisa Paakkinen 

Opettelemme valmistamaan saippuaa lipeästä ja luonnon 
öljyistä. Tuoksuina käytämme eteerisiä öljyjä ja väreinä 
mausteita tai mica-värejä saatavuuden mukaan. Saippuaa 
valmistuu kotiin vietäväksi reilu kilo. Kurssi sopii huoltajan 
seurassa myös 14–17-vuotiaille, jolloin molemmat ilmoit-
tautuvat. Ota mukaan suojalasit, keittiöhanskat, essu, sau-
vasekoitin, noin kolmen litran kattila ja nuolija, jotka voivat 
olla tavallisia keittiövälineitä. Pukeudu pitkähihaisiin vaat-
teisiin. Materiaalimaksu 10 euroa, tuoksullisen ja/tai värilli-
sen saippuan maksu 14 euroa. 

2070901 Voidekurssi 

Kosken koulukeskus, kotitalousluokka, Lampitie 3 
Tiistai 8.11.2022 klo 18.00–20.15 
Kurssimaksu 14,50 € 
Maisa Paakkinen 

Opettelemme valmistamaan tuoksuttomat, vedettömät ja 
lisäaineettomat käsi- ja jalkavoiteet, joita saat kotiin viemi-
siksi noin 50 ml kumpaakin. Saat mukaasi myös ohjeet, ja 
voit valmistaa voiteita jatkossa kotona. Otathan mukaan 
kaksi 50 ml purkkia voiteille. Esimerkiksi pilttipurkit sopivat 
hyvin. Materiaalimaksu 6 euroa. 

2070908 Nahkatöiden peruskurssi 

Kosken koulukeskus, Lampitie 3 
Lauantai 10.00–16.30 ja sunnuntai 9.00–15.30 
10.–11.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Perinneparkitsija, valjasseppä Annika Härkönen 

Valmistetaan perinteisellä käsinompelutekniikalla paksus-
ta valjasnahasta esimerkiksi laadukas nahkavyö. Aloitteli-
jat tekevät pienen yhteisen työn, joka valmistetaan vaihe 
vaiheelta yhdessä opettajan kanssa. Viikonlopun aikana 
ehtii lisäksi tekemään pieniä valjastöitä hevosille, koiralle 
pannan tai remmin, punotun rannekorun tai nahkakannet 
muistiviholle. Omia työtoiveita toteutetaan mahdollisuuk-
sien mukaan. Jatkajat ovat myös tervetulleita kurssille val-
mistamaan omia töitään! Ompeluvälineet saa lainaksi ja 
materiaaleja voi ostaa opettajalta. 

 
Netti-ilmoittautumiset 
www.somero-opisto.fi
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Digituki

Digituella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmisiä tuetaan digilaitteiden ja verkkopalveluiden käytössä. Digi-
laitteita ovat esimerkiksi tietokoneet, tabletit ja älypuhelimet. Verkkopalveluilla ymmärretään internetissä käytettäviä 
palveluija, kuten pankkipalveluja, erilaisia viranomaispalveluja ja erilaisia kaupallisia palveluja. 

Somero-opiston antaman digituen tavoitteena on opastaa ja tukea niitä kuntalaisia, joilla on vaikeuksia käyttää digilait-
teita ja asioida itsenäisesti verkossa. 

Matalan kynnyksen palvelun avulla voidaan edistää ensi sijassa ikääntyneen väestön osaamista ja mahdollisuuksia eri-
laisten sähköisten viranomaispalveluiden käyttöön. Ikä ei kuitenkaan rajoita palvelun saantia, vaan kuka tahansa voi 
kääntyä digituen puoleen. Tavoitteena on myös rohkaista itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja toimimiseen omien laittei-
den kanssa ja verkossa.

Somero-opisto tarjoaa digitukea 
ajanvarauksella

Ota rohkeasti yhteyttä Santeriin!

Puh. 044 779 1271 
Sp. santeri.aarnio@somero.fi

Santerin tavoitat varmimmin maanantaisin, tiistaisin, 
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 15–19. Voit jättää myös 
viestin vastaajaan

Digituesta saat apua, jos omat taidot eivät riitä

Vertaistukitoiminta käynnistetään  
uudelleen syksyllä

Koronapandemian vuoksi keskeytynyt vertaistukitoiminta 
on tarkoitus käynnistää uudelleen syksyllä.

Vertaistukijoista muodostetaan verkosto, jolle järjestetään 
koulutusta ja yhteisiä tapaamisia. 

Jos olet kiinnostunut toimimaan vertaistukijana, ota yh-
teyttä Riittaan sp. riitta.ryhta@somero.fi tai puh. 044 779 
1270. 
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tietojenkäsittely

1080201 Kannettava tietokone haltuun  
– jatkokurssi senioreille 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 12.30–14.45 
24.10.–14.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Kertaamme aiemmin opittua ja syvennämme osaamistam-
me tutustuen tarkemmin kannettavan tietokoneen hallin-
taan. Opiskelijoilta tulevia toiveita pyritään toteuttamaan 
mahdollisuuksien mukaan. Käsiteltäviä aiheita ovat muun 
muassa: turvallinen netissä asioiminen ja toimiminen, 
ilmaisohjelmien asentaminen, älypuhelimen verkkoyh-
teyden jakaminen tietokoneelle ja wi-fi-verkkojen käyttö. 
Siirrämme valokuvia älypuhelimesta omalle koneelle ja lai-
tamme kuvat järjestykseen kansioihin. Lähetämme ja vas-
taanotamme sähköpostissa liitetiedostoja ja tallennamme 
niitä oman koneen kansioihin. Ota oma läppäri mukaan 
kurssille. Opetustilassa on langaton verkko. Opistolla on 
myös muutamia kannettavia tietokoneita, joita kurssilaiset 
voivat tarvittaessa käyttää. Tärkeässä osassa kurssilla ovat 
käytännönläheiset harjoitukset omalla läppärillä. 

1080202 Facebook ja muut some-palvelut  
– peruskurssi senioreille 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 9.30–11.45 
24.10.–14.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 €
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Kurssilla opiskellaan Facebookin ja muiden sosiaalisten 
medioiden käyttöä tietokoneella, tabletilla tai älypuheli-
mella. Pääpaino on Facebookissa, sen asetuksissa ja käy-
tössä, erityisesti yhteydenpidossa perheenjäsenten ja tut-
tavien kanssa. Tutustumme myös WhatsAppiin, Skypeen, 
Twitteriin ja Instagramiin. Ota oma läppäri tai älylaite mu-
kaan ja tule rohkeasti kurssille. Opetus tapahtuu Windows 
10 -tietokoneella ja Android-älylaitteilla. 

1080502 Järjestelmäkameran peruskäyttö 

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 18.00–20.15 
20.9.–11.10.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Järjestelmäkameralla kuvaamista aloitteleville tai vähän 
kuvanneille suunnatulle kurssilla perehdytään kameran 
käsisäätöihin: aukko, syväterävyys, suljinaika, isoherkkyys, 
tarkennus ja valkotasapaino; sekä siihen miten ne vaikut-
tavat kuvaamiseen. Opitaan pitämään kuvat järjestyksessä 
tietokoneen kansioissa ja varmuuskopioimaan niitä. Li-
säksi tutustutaan internetin kuvapalveluihin ja kuvakirjan 
tekemiseen. Kurssi on tarkoitettu aloittelevalle tai vähän 
kuvanneille järjestelmäkameran käyttäjille. Ota kamera, 
sen ohjekirja ja liitäntäjohdot mukaan jo ensimmäisellä 
kerralla! 
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tietojenkäsittely

1080501 Skannaa vanhat valokuvat 
digimuotoon ja kuvakirjaksi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1132, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 15.15–17.30 
20.9.–11.10.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Kurssilla harjoitellaan valokuvien digitoimista skannerin 
avulla ja tutustutaan laitteen ominaisuuksiin. Tutuksi tu-
levat myös kuvien tiedostomuodot, kuvakoot ja resoluu-
tiot sekä digikuvien korjausmahdollisuudet ja varmuus-
kopioiden tekeminen. Lisäksi opettelemme tekemään ja 
tilaamaan verkkopalvelun ohjelmalla kuvakirjan omista 
digikuvista. Ota ensimmäisellä kerralla mukaan omia pa-
perivalokuvia, negatiiveja tai dioja ja muistitikku, jolle 
skannatut valokuvat tallennetaan. Saat myös vinkkejä 
oman skannerin hankintaan. 

1080503 Vanhojen valokuvien skannaustyöpaja 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Perjantai 2.12.2022 klo 9.30–12.45 
Kurssimaksu 14,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Työpajassa osallistujat voivat skannailla opiston skanne-
rilla valokuvia, dioja ja negatiiveja omalle muistitikulle tai 
ulkoiselle kiintolevylle. Opettelemme myös korjailemaan 
omia skannattuja valokuva kuvankäsittelyohjelmalla. Ota 
muistitikku tai ulkoinen kiintolevy sekä läppäri mukaan. 

1080504 Kuvakirja omista digikuvista -työpaja 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Perjantai 9.12.2022 klo 9.30–12.45 
Kurssimaksu 14,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Työpajassa valmistellaan omista digikuvista netin kautta 
tilattavaa kuvakirjaa opettajan ohjauksella. Käytettävät ku-
vat voivat olla digikameralla tai älypuhelimella otettuja tai 
skannattuja digikuvia. Ota kurssille mukaan oma kannetta-
va tietokoneesi, jossa tarvittavat valokuvat ovat valmiina. 

1089901 Android-älypuhelin ja -tabletti tutuksi 
– jatkokurssi 

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi, Kiiruuntie 4 
Maanantai 9.00–11.15 
21.11.–12.12.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Tradenomi Kai Åkerfelt 

Perusasioiden kertauksen jälkeen perehdymme laajem-
min älylaitteen toimintoihin ja hyödyllisiin ohjelmiin eli 
applikaatioihin ja asennamme niitä omille laitteillemme. 
Tutustumiskohteina ovat muun muassa WhatsApp, navi-
gointi, kalenteri, pankki- ja lippupalvelut, pysäköinti sekä 
monet muut hienot sovellukset. Opit kurssilla monia nik-
sejä älypuhelimen tehokkaampaan käyttöön. Kurssilais-
ten toiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Harjoitukset ja asennukset tehdään omalla laitteella, joten 
ota puhelin tai tabletti latureineen mukaan kurssille. 
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Hyvinvointi ja liikunta

Terveysliikunta

1090101 Syvävenyttely tutuksi 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Sunnuntai 18.15–19.00 
11.9.–4.12.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Pirita Hipp-Koskenoja 

Syvävenytyksissä viihdytään ja niihin hakeudutaan rau-
hassa. Tällä pyritään lisäämään liikelaajuuksia ja rentoutu-
mista sekä kehon kireyksien tunnistamista liikeketjuissa. 
Tavoitteena on kireyksien purkaminen. Tarvitset mukaan 
jumppa-alustan ja lämpöiset, mutta joustavat asusteet. 
Voit ottaa mukaan myös tyynyn ja viltin, joista voi olla iloa. 
Kurssi ei kokoonnu isänpäivänä. 

1090103 Jomon-Shindo® 

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5 
Maanantai 18.00–19.30 
19.9.–5.12.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Shindo®-hoitaja/kouluttaja Merja Rintamaa-Lehtonen 

Kaipaatko kiireiseen arkeen rauhoittumishetkeä? Shindo 
on japanilainen rentoutusharjoituksia ja venytyksiä sisäl-
tävä kehontyöskentelymenetelmä, jolla on positiivisia vai-
kutuksia kehon ja mielen hyvinvointiin. Käytännönlähei-
set harjoitukset ovat helposti opittavia. Mukaan tarvitaan 
peitto ja makuualusta. Kurssi kokoontuu myös syysloma-
viikolla ja itsenäisyyspäivän aattona. 

1090104 Tuoli-Jomon-Shindo® 

Nuppulinnan liikuntasali, Vanha Härkätie 5 
Maanantai 13.00–14.15 
19.9.–5.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Shindo®-hoitaja/kouluttaja Merja Rintamaa-Lehtonen 

Shindo on japanilainen rentoutusharjoituksia ja venytyk-
siä sisältävä kehotyöskentelymenetelmä. Tuoli-Jomon-
Shindo on kaikille soveltuva nivelystävällinen venytys- ja 
rentoutusmuoto. Kaikki venytykset tehdään tuolilla. Veny-
tyksillä on positiivisia vaikutuksia sekä mielen että kehon 
hyvinvointiin. Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla ja 
itsenäisyyspäivän aattona. 

4090101 Kehonhuoltoa verkko-opetuksena 

Torstai 17.00–18.00 
8.9.–1.12.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Tanssinopettaja (AMK), sirkusartisti Reetta Kinnari 

Kehonhuoltotunnille osallistut kotona verkon välityksel-
lä. Rauhalliset harjoitteet tehdään enimmäkseen lattia-
tasossa. Työskennellään oman kehonpainon kanssa il-
man ylimääräisiä välineitä. Keskitytään kokonaisvaltaisiin 
liikkeisiin, joissa keskivartalon harjoittaminen korostuu. 
Lopputunnista venytellään lempeästi ja monipuolisesti. 
Tanssinopettajan johdatuksella liikkeet tulee tehtyä tur-
vallisesti omaa kehoa kuunnellen. Opettaja lähettää osal-
listumisohjeet ja -linkin sähköpostiisi. 
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Hyvinvointi ja liikunta

2090101 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä A 

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3 
Keskiviikko 15.00–15.45 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Opettaja Tuula Rautoma 

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemi-
sella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen päi-
vittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kuntosaliryhmän har-
joitukset on suunniteltu erityisesti yli 65-vuotiaille miehille 
ja naisille. 

2090102 Hyvinvointia kuntosalilta 65+, ryhmä B 

Kosken Liikuntahalli, Lampitie 3 
Keskiviikko 16.00–16.45 
7.9.–30.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Opettaja Tuula Rautoma 

Kuntosaliharjoittelulla saatavalla lihasvoiman paranemi-
sella on todettu olevan merkittävää apua ikäihmisen päi-
vittäiselle toimintakyvylle. Ohjatun kuntosaliryhmän har-
joitukset on suunniteltu erityisesti yli 65-vuotiaille miehille 
ja naisille. 

Jooga

1090301 Kirkonmäen jooga 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Maanantai 18.00–19.50 
5.9.–21.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Kurssi on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole aiemmin 
harrastaneet joogaa tai eivät halua siirtyä verkko-opetus-
ryhmään. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa. 
Myös miehet rohkeasti mukaan. Kurssi kokoontuu myös 
syyslomaviikolla. 

4090301 Joogaa verkko-opetuksena 

Tiistai 18.00–19.50 
6.9.–22.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Verkko-opetuksena toteutettava joogakurssi on suun-
nattu ensisijassa joogaa aiemmin harrastaneille naisille ja 
miehille. Harjoitukset tehdään opettajan ohjaamina koto-
na. Opettaja lähettää linkin Youtube-striimiin viikottain. 
Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen tai älylaitteen. Kurssi 
kokoontuu myös syyslomaviikolla. 

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!
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Hyvinvointi ja liikunta
1090302 Kirkonmäen lempeä jooga 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Keskiviikko 15.30–17.20 
7.9.–23.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Lempeä jooga sopii kaikille naisille ja miehille, myös ikään-
tyneille ja terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joo-
gamatto, joustava asu ja huopa. Kurssi kokoontuu myös 
syyslomaviikolla. 

1090303 Myötätuulen lempeä jooga 

Myötätuuli, Hämeenojantie 32 
Torstai 13.00–14.50 
8.9.–24.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Lempeä jooga sopii kaikille miehille ja naisille, myös ikään-
tyneille ja terveysongelmista kärsiville. Ota mukaan joo-
gamatto, joustava asu ja huopa. Kurssi kokoontuu myös 
syyslomaviikolla. 

2090301 Kosken jooga 

Talolan koulu, Arkkilantie 2 
Torstai 18.00–19.50 
8.9.–24.11.2022 
Kurssimaksu 27,00 € 
Joogaopettaja Saara Turpeinen 

Kaikille sopivia joogaharjoituksia. Ota mukaan joogamat-
to, joustava asu ja huopa. Myös miehet rohkeasti mukaan.
Kurssi kokoontuu myös syyslomaviikolla. 

Muut hyvinvointikurssit

1099901 Kotihieronnan perusteet 

Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 
Sunnuntai 14.30–16.00 
11.9.–9.10.2022 
Kurssimaksu 17,00 € 
Pirita Hipp-Koskenoja 

Opetellaan oman parin kanssa vuorotellen kipeiden ja vä-
syneiden kudosten hierontaa, joten kurssille kannattaa tul-
la yhdessä puolison tai kaverin kanssa. Harjoitellaan perus-
otteita sekä erilaisia variaatioita eri tarkoituksiin. Ota heti 
ensimmäiselle kerralle mukaan iso jumppa-alusta sekä 
kylpy- ja käsipyyhe. Opettaja kertoo kurssin aluksi, mitä 
tarvitset seuraavilla kerroilla. 

2090103 Äänimaljarentoutus 

Kosken kirjasto - Koskisali, Hämeentie 12 
Joka toinen keskiviikko 18.00–19.30 
14.9.–7.12.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Äänimaljarentoutusohjaaja Katja Kling 

Äänimaljojen ääni rentouttaa sinua. Otat vastaan soittimis-
ta tulevat ääniaallot lattialla jumppamatolla rentoutuen. 
Tarvitset mukaan jumppa-alustan, tyynyn, huovan ja ve-
nyvät vaatteet. 

 
Netti-ilmoittautumiset 
www.somero-opisto.fi
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Koti ja harrastukset
1100401 Kokkailuillat miehille 

Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 17.30–20.30 
21.9.–16.11.2022 
Kurssimaksu 19,50 € 
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä 

Haluatko kehittää ruoanvalmistustaitojasi mukavassa 
miesporukassa? Kertaamme perusasioita ruoanvalmistuk-
sesta ja leivonnasta sekä opiskelemme uusia taitoja. Tu-
tustumme uusiin ruoka-aineisiin, ja opettelemme niiden 
käyttöä. Valmistamme helppoja ja hieman haastavampia-
kin ruokia kalasta, lihasta ja kasviksista jälkiruokaa ja lei-
vontaa unohtamatta. Rohkeasti mukaan vanhat ja uudet 
kokkaajat! Aihepiirit sovitaan yhdessä ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla. Opettaja kerää materiaalimaksun, n. 10 
€ / kerta. Kokoontumiset 21.9, 12.10 ja 16.11.2022. 

1100402 Pelkkää kasvista 

Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 17.30–20.30, Keskiviikko 17.30–20.30 
5.–11.10.2022 
Kurssimaksu 17,00 € 
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä 

Kaipaatko ideoita helpoista ja nopeista arkeen sopivista 
kasvisruoista? Tai haluatko lisätä kasvisten käyttöä ruoka-
valiossasi? Tällä kurssilla valmistamme kasvisruokia hyö-
dyntäen myös erilaisia kasviproteiinilähteitä. Nämä resep-
tit on helppo ottaa osaksi arkea! Kurssilla voidaan käyttää 
myös maitotuotteita ja kananmunaa. Kokoontumiset 5.10 
ja 11.10. Ota mukaan essu, sisäjalkineet ja muutama rasia 
mahdollisia kotiin viemisiä varten. Opettaja kerää raaka-
ainemaksun, n. 10 € / kerta. 

1100403 Uusia jouluherkkuja 

Kiiruun koulukeskus, ot 1027, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Keskiviikko 30.11.2022 klo 17.30–20.30 
Kurssimaksu 17,00 € 
Diplomiravintoneuvoja Tuulikki Heikkilä 

Kaipaatko uusia makuja joulupöytään? Tutustumme jou-
lunajan ruokien uusiin tuuliin ja tuunaamme vanhoja herk-
kuja. Ota mukaan essu, sisäjalkineet ja rasioita mahdollisia 
kotiin viemisiä varten. Opettaja kerää raaka-ainemaksun, 
n. 10 € / kerta. 
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Koti ja harrastukset

1109901 Aikuisten kalastuskurssi vasta-alkajille 
ja jo harrastaville 

Kiiruun koulukeskus, ot 2067, A-ovi, Kiiruuntie 4 
Tiistai 18.00–21.00 ja lauantai 10.00–15.00 
6.9.–8.10.2022 
Kurssimaksu 24,50 € 
Mikael Jaakkola 

Kurssin tavoitteena on saada kalastuksesta kiinnostuneet 
ja harrastusta aiemmin kokeilleet hyvään alkuun kalas-
tusharrastuksessa. Kurssilla käydään läpi kaikki perustek-
niikat, joita yleiskalastusoikeuksilla voi harrastaa rannalta 
kalastaen. Opetus sisältää neljä tiistai-iltaisin järjestettävää 
teoriaopetuskertaa sekä kahtena lauantaina järjestettävät 
kalastusretket. Kurssi järjestetään yhteistyössä Paimion-
joki-yhdistyksen kanssa. Kurssipäivät ovat 6.9.,13.9., 24.9., 
27.9., 4.10. ja 8.10.

0201 Oman pihan suunnittelu 

Kosken koulukeskus, kuvataideluokka, Lampitie 3 
Keskiviikko 18.00–21.00 
21.9.–26.10.2022 
Kurssimaksu 22,00 € 
Rakennetun ympäristön hortonomi (AMK) Perttu Tiilikai-
nen 

Kurssi keskittyy piha-alueen omatoimiseen suunnitteluun 
luonnos vaiheeseen saakka. Kurssin pääsisältönä on pihan 
rajausten, kulkujen ja näkymien hahmottelu. Lisäksi mieti-
tään, voiko oma piha olla osana alueen ekologista käytä-
väverkostoa. 

Luonnosta voi käyttää apuna pihan omatoimiseen raken-
tamiseen. Luonnos ei sovellu pihan rakennuttamisasiakir-
jaksi. 

Ota mukaan kurssille mahdollisimman pehmeä lyijykynä,  
teroitin,  pyyhekumi,  viivain ja suhdeviivain, A3-paperia ja 
skissipaperia sekä asemapiirros tontista A3-koossa tai ole-
massa oleva pihasuunnitelma. Mittakaavasuositus: 1:100, 
1:200 tms. tasaluku, mikä helpottaa piirtämistä. Kuvan tuli-
si kuitenkin mahtua A3-paperille. 

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!







Ilmoittautumisia vastaanotetaan

maanantaista 22.8.2022 klo 17.00 alkaen

Liity onnellisten oppijoiden joukkoon!

Puhelinilmoittautumiset 

Puhelinilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaina 
22.8.2022 klo 17.00–19.00 alla mainituissa puhelinnume-
roissa.

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

Ensimmäisen ilmoittautumisillan jälkeen puhelinilmoit-
tautumiset Someron kursseille ensisijassa asiakaspalvelu-
sihteerille maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstai-
sin klo 15.00–19.00.

Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä ottaa ilmoittautumisia 
lähinnä Kosken kursseille. Hänelle voi ilmoittautua puheli-
mitse myös iltaisin ja viikonloppui sin. 

Internet-ilmoittautumiset

Kursseille voi ilmoittautua internetissä maanantaista 
22.8.2022 klo 17.00 alkaen ja sen jälkeen joka päivä kaikki-
na vuorokaudenaikoina. 

Ilmoittautumissivu ovat muuttunut! Tutustu huolellisesti 
ilmoittautumisohjeisiin. Linkki ohjeisiin löytyy ilmoittautu-
missuvun ylälaidasta. Valitse sinua kiinnostavat kurssit jo 
etukäteen opinto-oppaasta tai ilmoittautumispalvelusta.

Löydät ilmoittautumissivuston osoitteesta

uusi.opistopalvelut.fi/somero

Voit halutessasi harjoitella ilmoittautumista myös etukä-
teen ilmoittautumalla kurssille 

0000001 Ilmoittautumisen harjoittelu

Ongelmatapauksissa ota yhteys asiakaspalvelusihteeriin 
tai koulutuskoordinaattoriin.


