Kevät- ja kesäkurssit 2018

KUVATAIDE

TIETOTEKNIIKKA
1089905 ANDROID-ÄLYPUHELIN
TUTUKSI

1050207 PERINTEINEN TEMPERAMAALAUS NYKYTAITEESSA
Someron kivimeijeri, Turuntie 1034
torstai ja perjantai 7. - 8.6. ja 14. 15.6. klo 10.00-16.30
Opettaja: kuvataiteilija Olavi Pajulahti
Kurssimaksu 49,00 €
Temperamaali sekoitetaan väripigmentin ja luonnon sideaineiden avulla. Kurssilla opetellaan monipuolisesti erilaisten temperoiden valmistamiset sekä harjoitellaan maalien käyttöä
omassa kuvailmaisussa. Kurssi järjestetään yhteistyössä Pitkäjärven taideja kulttuuri ry:n kanssa.

KÄDENTAIDOT
1079908 LASTEN KESÄPUUHAA
Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi,
Kiiruuntie 4
maanantai, tiistai, keskiviikko ja
torstai klo 9.30-12.45 aj. 11. - 14.6.
Opettaja: B.A., artenomi (AMK)
Piritta Kämi-Conway
Kurssimaksu 35,00 €, sisältää käytettävät materiaalit.
Vietämme mukavan kesälomaviikon
käsitöitä ja askarteluja tehden. Valmistamme ompelemalla esimerkiksi
kepparin, kassin, pehmolelun tai helpon kesävaatteen. Ota omat eväät mukaan. Kurssi on suunniteltu 1-6 -luokkien oppilaille.

Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi,
Kiiruuntie 4
tiistaisin klo 12.00-14.30 aj. 8. - 22.5.
Opettaja: Tradenomi Kai Åkerfelt
Kurssimaksu 19,00 €
Android on älypuhelinten ja tablettitietokoneiden käyttöjärjestelmä, joka
on käytössä mm. Samsung-, Huawei- ja
LG-laitteissa.
Tutustumme aloitusnäyttöön, asetuksiin, kameratoimintoihin, karttapalveluihin (navigointiin) ja kalenteriin.
Kurssilla selviää myös, kuinka applikaatioita (pieniä hyödyllisiä ohjelmia)
ladataan Android-puhelimelle Playkaupasta. Halukkaille lataamme niitä
omiin puhelimiimme. Tavoitteena on
laittaa kännykkäsi näyttö juuri sinun
käyttötoiveiden mukaiseksi.
Kurssilla saat hyviä vinkkejä oman älypuhelimen käyttöön. Kurssi sopii kaikille Android-puhelimen käytössä tukea kaipaaville, erityisesti ikääntyneille.

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
1029901 RETKEILYKURSSI
Kiiruun koulukeskus, ot 1084, D-ovi,
Kiiruuntie 4
maaanantai 7.5. klo 17.00-20.15,
keskiviikko 16.5. klo 17.00-18.30,
retki alkaa perjantaina 18.5. klo
17.30 ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä
Opettaja: eräopas Jarmo Mettovaara
Kurssimaksu 27,00 €
Haluaisitko lähteä pienelle vaellukselle upeaan keväiseen luontoon? Retkeilykurssilla pääset tutustumaan retkeilyn saloihin teoriassa sekä käytännössä viikonloppuretkellä.
Maanantaina 7.5. saat neuvot retkelle varustautumista varten, keskiviikkona 16.5. pakataan rinkka ja sovitaan
eväistä, ja perjantaina 18.5. lähdetään yhdessä viikonloppuretkelle lähiseudun kohteeseen, jossa yövymme (2
yötä) maastossa ja opettelemme retkeilyn perustaitoja.
Kurssi soveltuu kaikille retkeilystä
kiinnostuneille eikä vaadi aikaisempaa retkeilykokemusta. Kurssimaksu
sisältää opetuksen. Viikonloppuretken
kustannuksista kukin opiskelija vastaa
itse.

KESÄJOOGAKURSSIT
Kesäjoogakurssit sopivat miehille ja
naisille. Ikääntyneille ja terveysongelmista kärsiville sopii parhaiten lempeät joogaryhmät. Ota mukaan joogamatto, joustava asu ja huopa.
Opettaja: Saara Turpeinen
Kurssimaksu 23 e/kurssi.

1090311 KIRKONMÄEN KESÄJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
tiistaisin klo 18.00-19.50 aj. 15.5. 19.6.

1090313 MYÖTÄTUULEN LEMPEÄ
KESÄJOOGA
Myötätuuli, Hämeenojantie 32
keskiviikkoisin klo 13.00-14.50 aj.
16.5. - 20.6.

2090303 KOSKEN KESÄJOOGA
Kosken kirjasto - Koskisali,
Hämeentie 12
keskiviikkoisin klo 18.00-19.50 aj.
16.5. - 20.6.

1090312 KIRKONMÄEN LEMPEÄ
KESÄJOOGA
Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3
torstaisin klo 15.30-17.20 aj. 17.5. 21.6.

ILMOITTAUTUMISET JA TIEDUSTELUT
Kursseille tulee ilmoittautua internetissä tai puhelimitse viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumista. Kurssi alkaa, jos sille on ilmoittautumisajan umpeuduttua
ilmoittautunut vähintään kahdeksan opiskelijaa. Mahdollisista kurssien peruuntumisista
ilmoitetaan tekstiviestillä.
Internetilmoittautumiset: www.somero-opisto.fi.
Puhelinilmoittautumiset ensisijassa kurssisihteerille puh. 044 779 1270.
Ilmoittautuessasi annat itsestäsi/lapsestasi henkilö- ja yhteystiedot sekä taustatietoja,
joita tarvitaan ensisijaisesti kurssimaksujen laskutuksessa ja tilastoinnissa.

KURSSIMAKSUT JA MAKSUTAVAT
Jokaisen kurssin kohdalla on maininta kurssimaksusta. Yleensä maksu sisältää
pelkän opetuksen, mutta joillain kursseilla myös materiaaleja.
Vähintään kolmena päivänä kokoontuvalle kurssille voi käydä tutustumassa
maksutta yhden kerran. Ennen laskutusta (viikon kuluessa kurssin alkamisesta)
kurssisihteerille sähköpostitse riitta.ryhta@somero.fi tai puhelimitse 044 779
1270 ilmoitetut keskeytykset ja peruutukset huomioidaan. Opettajalle ilmoitettu keskeytysilmoitus ei riitä.
Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikkei opiskelija osallistuisikaan kurssille.

TYÖTTÖMIEN ALENNUS
Työttömät saavat kaikista kurssimaksuista 50 %:n alennuksen. Alennuksen saaminen edellyttää, että sitä haetaan joko verkossa ilmoittautumisen yhteydessä
tai viikon kuluessa kurssin alkamisesta kurssisihteeriltä sähköpostitse riitta.
ryhta@somero.fi tai puhelimitse 044 779 1270. Alennus ei koske luentomaksuja.
Alennusta ei myönnetä, jos kurssi on ehditty laskuttaa ennen kuin opiskelija on
pyytänyt alennusta. Laskutettuja kurssimaksuja ei hyvitetä, vaikka opiskelija
olisikin oikeutettu työttömän alennukseen.

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