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Somero-opiston syksyssä uusia kursseja ja juhlahumua   

 Someron kansalaisopiston, nykyisen Somero-opiston, toiminnan alkamisesta 

tulee tänä syksynä kuluneeksi 50 vuotta. Pyöreitä vuosia juhlitaan Someron 

monitoimitalossa lauantaina 4.10. klo 14.00. Juhlatapahtumaan liittyen ra-

kennetaan retrospektiivinen näyttely, johon asetetaan näytteille opiston kurs-

seilla tehtyjä kädentaito- ja kuvataidetöitä menneiltä vuosilta. Juhlassa jul-

kistetaan myös filosofian tohtori Leeni Tiirakarin kirjoittama opiston 50-

vuotishistoriikki. 

Taiteen perusopetuksessa edetään työpajaopintoihin 

 Vuonna 2008 aloittaneet ensimmäiset visuaalisen taiteen opiskelijat ovat saa-

neet viime keväänä perusopinnot valmiiksi ja siirtyvät syksyllä syventäviin 

työpajaopintoihin. Työpajoja on tulevana lukuvuonna tarjolla yleisessä kuva-

taiteessa, keramiikassa, esinesuunnittelussa ja -valmistuksessa sekä vaate-

suunnittelussa ja -valmistuksessa. Yhdessä työpajassa opiskellaan puoli vuot-

ta. Kaksivuotisten työpajaopintojen jälkeen oppilaat saavat päättötodistuk-

sen, mikäli koko 500 tunnin opintokokonaisuus on suoritettu. 

 Somerolla toteutettava visuaalisen taiteen perusopetus on lapsille ja nuorille 

tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perus-

tuu lakiin taiteen perusopetuksesta. Opetukseen sisältyy sekä kuvataiteen et-

tä käsityön opetusta. 

Avoimessa yliopistossa laaja tarjonta 

 Somerolla järjestetään tulevana lukuvuonna useita avoimen yliopiston opinto-

kokonaisuuksia ja opintojaksoja. Tarjolla on aiemmilta vuosilta tuttujen kas-

vatustieteen perusopintojen lisäksi gerontologian opintojaksoja, markkinoin-

nin perusteita ja aikuiskasvatuksen psykologiaa. Markkinoinnin kurssi vastaa 

erityisesti yrittäjien toiveisiin. 

Muskari-opetus laajenee vauvoista kuusivuotiaisiin  

 Alle kouluikäisille suunnatut muskarit toteutetaan tulevana syksynä Someron 

musiikinystävät ry:n ja Somero-opiston yhteistyönä. Opisto vastaa järjeste-

lyistä ja ottaa opiskelijat kursseille, musiikinystävät luovuttaa Aholan yläker-

ran muskari-luokan ryhmien käyttöön. Muskari-ryhmiin otetaan alle kouluikäi-

siä lapsia puolivuotiaista kuusivuotiaisiin. Ryhmiä on kaikkiaan kuusi. Oppilaat 

otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  
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Kyläseminaari kokoaa kylien asukkaita yhteen 

 Aktiivinen kylä -koulutuskokonaisuuteen kuuluvan kyläseminaarin tavoitteena 

on aktivoida kylien asukkaita kehittämään oman asuinalueensa väestön hyvin-

vointia ja palveluita kylätoiminnan ja hankkeiden avulla. Seminaarin pääluen-

noitsijaksi on pyydetty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja 

Torsti Hyyryläinen. 

 Koulutuskokonaisuuteen sisältyy myös kahtena torstai-iltana järjestettävät 

kyläillat, joissa tutustutaan hankerahoitusmahdollisuuksiin, Someron kaupun-

gin kylien kehittämistä koskeviin linjauksiin ja kansainvälistymiseen. 

 Aktiivinen kylä -koulutus järjestetään yhteistyössä Someron kaupungin elin-

keinotoimen, Someron kylien neuvottelukunnan ja Varsifnais-Suomen jokivar-

sikumppanien kanssa.  

Uutuuskursseilla voi maalata ikoneja tai kertoa tarinoita 

 Yksi syksyn mielenkiintoisista uutuuskursseista on Someron kulttuuri ry:n, So-

mero-seuran, Somerniemi-seuran ja Somero-lehden kanssa yhteistyössä toteu-

tettava Tarinoita Somerolta -kurssi. Kurssilla kerätään ja tallennetaan some-

rolaisiin paikkoihin liittyviä muistitietoja ja tarinoita.  

 Maksuttoman kurssin opettajaksi on lupautunut Someron kulttuuri ry:n kult-

tuurituottaja, FM Miia Raivikko. Päivällä kokoontuva kurssi sopii hyvin esimer-

kiksi eläkeläisille. 

 Joukko somerolaisia on joitain vuosia harrastanut ikonimaalausta Raija Laihon 

ohjauksessa. Tänä syksynä kurssi jatkaa toimintaansa Somero-opiston järjes-

tämänä. Joka toinen viikko kokoontuvalle kurssille toivotaan ilmoittautuvan 

myös uusia ikonimaalauksesta kiinnostuneita opiskelijoita.  

 Tulevana syksynä Somerolla voi tutustua elämäntaidon valmennukseen Jody 

Merellen opastuksessa ja opiskella ensimmäistä kertaa filigraanikorujen ja 

maakuntalapasten valmistusta sekä Encaustic Art –vahamaalausta. 

Koskella opitaan esiintymistä ja pureudutaan kehon ja mielen hyvinvointiin 

 Koskella järjestetään Idolit ja rokkistarat –kurssi, joka sopii sekä nuorille että 

aikuisille. Ryhmässä opetellaan laulamaan ja esiintymään pianosäestyksen ja 

karaoketaustojen tuella!  
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Kolmen illan mittaisella Keho ja mieli – kehossa mielellään -lyhytkurssilla pu-

reudutaan kehon ja mielen hyvinvointiin.  

Muita Koskella järjestettäviä uutuuksia ovat matalan kynnyksen kuntotanssi, 

helmityö ja digikuvapaja. 

Opistotyö käynnistyy syyskuun alussa 

 Taiteen perusopetuksen ryhmät aloittavat toimintansa syyskuun ensimmäisel-

lä viikolla ja muut kurssit toisesta viikosta alkaen.  

 Opinto-opas jaetaan kaikkiin Someron ja Kosken koteihin tällä viikolla (34), ja 

ilmoittautumisia otetaan vastaan maanantaista 25.8. klo 18 alkaen.  

 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama kansalaisopisto, jonka toiminta-

alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. Opistossa järjestetään 

vuosittain noin 200 kurssia, joilla opiskelee noin 1400 opiskelijaa. Opetusta anne-

taan kaikkiaan noin 5000 tuntia. Kursseilla opiskellaan mm. kieliä, kädentaitoja, 

musiikkia, taideaineita ja tietotekniikkaa; omaksi iloksi, yleissivistykseksi ja virkis-

tykseksi. Tärkeänä painopistealueena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Vi-

suaalisen taiteen perusopetusta antava Someron taidekoulu toimii Somero-opiston 

alaisuudessa. 

Lisätietoja  

 www.somero-opisto.fi 

 vt. sivistysjohtaja Jari Honkala p. 044 779 1230 

 kurssisihteeri Riitta Ryhtä p. 044 779 1270 

 suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen p. 044 779 1273 

 Kosken yhdyshenkilö Pirkko Kesälä p. (02) 4842 751 

 

 

 


