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Opistovuosi 2013 –

rehtorin katsaus

Kansalaisopiston tehtävänä on rakentaa elinikäistä oppimista, sivistystä
ja hyvää elämää - yksilöllisesti ja yhdessä. Luentojen, taiteen, liikunnan
ja läheisyyden avulla toivomme aina Somero-opistollakin, että jokainen
löytäisi kauttamme itsestään enemmän.
Elämäämme kuuluu vastoinkäymisiäkin sekä niistä syntyvien tunteiden
jakamista ja hallitsemista. Hyvä elämä on muun muassa elämistä nykyhetkessä ja suhteiden vaalimista toisiin ihmisiin, itsensä haastamista
sekä rohkeutta opetella uutta.
Osallistumalla opiston toimintaan löytää ystäviä, saa uutta pohtimista ja
voi jakaa kokemuksiaan. Vuoden 2013 aikana 93 ryhmästä kerätty asiakaspalaute vahvistaa sen, että opistomme monipuolinen toiminta antaa
eväitä hyvään elämään.
Esimerkiksi terveyden edistämistyölle on ollut vahva tilaus jo vuosia.
Ennaltaehkäisevän roolin ottamisella on suuri merkitys opistomaailmassa. Asiakaspalaute kertoo myös sen, että opistomme on aito sosiaalinen
kohtaamispaikka. Matalan kynnyksen kursseille osallistuvat kirjoittavat
löytävänsä tekemisen iloa, ilman paineita. Mukana voi olla kykyjensä
mukaan ja osallistua oman jaksamisen tahdissa.
Vuoteen 2013 kuului ”jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain tuunattua”.
Perusrunkona olivat tutut kurssit, uudet kurssit merkittiin selkeästi oppaaseen ja muutamille kursseille vinkkiä saatiin muilta opistoilta sekä
kuntalaisilta. Esitettyjä toiveita ”tuunasimme” sitten oman opistomme
tarjontaan soveltuviksi. Uutta oli sekin, että Jukolan tiloihin muutettiin
joulukuussa, koska koulukeskus jossa kansalaisopistomme oli toiminut,
laitettiin sisäilmaongelmien takia käyttökieltoon.
Opistomaailmassa eletään myös uusien mahdollisuuksien aikaa ja se
herättää meissä kysymyksiä: pohdimme muun muassa, että pystymmekö näkemään riittävästi tulevaisuuteen, mitä kuntarakenneselvitykset
tuovat mukanaan, miten pysymme houkuttelevana vaihtoehtona, miten
vahvistamme opettajuutta ja osaammeko hyödyntää verkostojamme?
Pramilla 2 -hanke on ollut oiva työkalu Somero-opistossa vuoden 2013
aikana: jatkoimme laatutyötä, saimme vertailutietoa muilta opistoilta
ja lisäsimme henkilöstömme osaamista sekä jaksamista.
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Vuoden 2013 aikana opetusta järjestettiin 215 kurssilla ja luennoilla
yhteensä 4905 opetustuntia. Kiitän kuluneesta opistovuodesta kaikkia
kurssilaisia, opettajia, luennoitsijoita ja koko henkilökuntaa.
Yhteenvetona opistotoiminnastamme voi todeta, että iästä, elämäntilanteesta ja olosuhteista riippumatta on jokaisen mahdollista levittää
siipensä ja nousta arjen harmauden yläpuolelle - sen todistitte Te kaikki
2919 kurssilaista, jotka osallistuitte toimintaamme vuoden 2013 aikana!
Laila Mäkelä
Somero-opiston rehtori/sivistysjohtaja

Toimitus
Anitta Halla-aho, Riitta Ryhtä ja Anne Turkulainen
Kannen kuvat Hannele Mäki-Ettala Mustonen
Taitto		
Riitta Ryhtä
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Hallinto
Somero-opisto on Someron kaupungin omistama kansalaisopisto, jonka
toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä. Vuonna 1964 toimintansa
aloittaneen Someron kansalaisopiston nimi muuttui vuoden 2013 alussa
ylläpitämisluvan uusimisen yhteydessä Somero-opistoksi. Opiston toiminta-alueena ovat Someron kaupunki ja Kosken Tl. kunta.
Somero-opiston hallinnosta vastaa Someron kaupungin sivistyslautakunta. Lautakuntaan kuuluu yksitoista Someron kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja yksi Kosken Tl. kunnanvaltuuston valitsema jäsen.
Kosken Tl. kuntaa edustava jäsen voi osallistua sivistyslautakunnan kokouksissa vain kansalaisopistotoimintaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016
Varsinaiset jäsenet		

Varajäsenet

Koivu Arto (pj)			
Nivalinna Lasse
Vasama-Kakko Kaisa (vpj)
Eino Elina
Alanen Timo			Halttunen Juha-Pekka
Kaivonen Johanna		
Sorva Irma
Kotti Minna (1.1.-8.8..)
Vahlroos Esko
Sonja Joosela (30.9-31.12.)
Kyyrä Juha-Matti		
Varjus Jutta
Laine Outi			
Haho Eevi
Lehtimäki Jarno		
Kotikoski Katariina
Ojala-Sirro Irina		
Vieri Marika
Palander Lassi			
Norrby Roope
Saarinen Maija		
Hyytiäinen Petteri
Kosken Tl. kunnan
edustaja 			Varaedustaja
Jalli Heikki			Niemelä-Laaksonen Anne
Someron kaupunginhallituksen
edustaja			Varaedustaja
Kyyrä Jaana			Pöri Taru
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Henkilökunta
Vakinainen henkilökunta ja sijaiset
Jankama Tiina			iltavahtimestari (osa-aikainen)
Kesälä Pirkko			
Kosken yhdyshenkilö (sivutoiminen)
Mäkelä Laila			
sivistysjohtaja (rehtori)
Ryhtä Riitta			kurssisihteeri
Turkulainen Anne		
suunnittelijaopettaja
Kurssisihteeri Riitta Ryhtä oli opintovapaalla 2.9.-22.12., sijaisena Kristiina Stigell.
Suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen oli virkavapaalla 1.1.-31.7., sijaisena Hannele Mäki-Ettala-Mustonen.
Päätoimisen musiikin opettajan virkaa ei ole täytetty.

Sivutoimimet opettajat
Opetuksesta ovat vastanneet suunnittelijaopettajan lisäksi sivutoimiset
tuntiopettajat, tuutorit ja luennoitsijat.
Nimi				Opetusala
Aarikka Olla-Riitta		
luova ilmaisu, englannin kieli
Ahti Anssi			järjestyksenvalvojakoulutus
Anttila Heikki			järjestyksenvalvojakoulutus
Anttila Liisa			ensiapu
Asunmaa Mira			elintarvikehygieniaosaamiskoulutus
Costantini Silvia		
Italian kieli, espanjan kieli
Elo Toni			järjestyksenvalvojakoulutus
Haapalainen Aija		
kuorolaulu
Hakala Armi			tietojenkäsittely
Helmi Vesa			
tekninen työ
Hipp-Koskenoja Pirita		
tanssi, kuntosalikurssit
Houessou Gildas		
tanssi
Huhtanen Lea			elintarvikehygieniaosaamiskoulutus
Huotilainen Minna		
luennoitsija
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Nimi				Opetusala
Hämäläinen Eila		
luennoitsija
Hämäläinen Kirsi		
kädentaidot
Härmälä Kaija			
englannin kieli, ruotsin kieli
Jaatinen Katriina		
musiikki
Janhunen Jaana		
kudonta
Jankama Tiina			kädentaidot
Jokela Sari			harmonikansoitto
Julla Hans			kitaransoitto
Kalin Anne			kuvataide, puutyöt
Kareinen Janne		
luennoitsija
Kivelä Elina			erityispedagogiikka
				(avoin yliopisto-opetus)
Kivelä Ilona			luonnontuoteneuvonta
Korpela Petra			kudonta
Koskinen Satu			anniskelupassikoulutus
Kuosa Kari			tietojenkäsittely
Käkönen Karoliina		
luennoitsija
Laine Kirsi			luennoitsija
Lakanen Kirsi-Marja		
lasityö, kädentaidot
Lankinen Marja-Liisa		
kädentaidot
Laukkanen Lauri		
kuorolaulu, luontokurssi
Lehtonen Elisa			luennoitsija
Lindholm Eevaliisa		
luennoitsija
Lindström Sanna		
tietotekniikka
Luoma Reima			tietotekniikka
Luonsinen Mari		
luennoitsija
Majevski Vivian		
kalligrafia, viron kieli
Malkki Marjukka		
kuvataide
Malmström Maria		
kädentaidot
Mäki Anne-Mari		
kudonta
Mäkinen Minna		
ruuanvalmistus
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Nimi				Opetusala
Mäkinen Petri			kalastus
Mäkynen-Nurmi Eeva		
keramiikka
Nikander Hannu		
kuvataide
Nokka Anu			luennoitsija
Nwose Anja			luennoitsija
Paasikivi Mari			ensiapu
Paassilta Tanja		
henkilöstöjohtaminen
				(avoin yliopisto-opetus)
Paija Anna			kotitalous
Pelto-Knuutila Tero		
hopeakorut
Perälä Arja			
hopeakorut, lasityöt, betonityöt
Pönkkä Juha			luennoitsija
Ranta Anja			painonhallinta
Rantanen Sanna		
harmonikansoitto, pianonsoitto
Rintamaa-Lehtonen Merja
tanssi
Ryhtä Riitta			tietojenkäsittely
Rämö Kari			
puukon valmistus
Salmi Pasi			luennoitsija
Salminen Taina		
kansantanssi
Salo Mari			ensiapukurssit
Salo Pirjo			keramiikka
Salomäenpää Olli		
kuorolaulu
Salovaara Päivi		
terveys ja hyvinvointi
Savolainen Rauha		
posliininmaalaus
Sihvola Sanni			tanssi
Suhonen Riitta			luennoitsija
Sundqvist Christer		
luennoitsija
Suominen Tuula		
luennoitsija
Syrjälä Eeva			kotitalous
Särkimäki Pirkko		
kädentaidot
Tamminen Tiina		
laulunopetus
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Nimi				Opetusala
Tammivaara Ritva		
luennoitsija
Tolonen Janne			luennoitsija
Topchii Iuliia			
venäjän kieli
Toukkari Vesa			kitaransoitto
Tuominen Lassi		
valokuvaus
Turpeinen Saara		
jooga
Viirret-Rautio Anne		
terveys, liikunta
Viitamäki Jaana		
yhteislaulu
Vilen Riku			kotitalous
Vilke Eeva-Kaarina		
laulunopetus
Vuorela Juha			luennoitsija
Ylönen Olli			luennoitsija
Somero-opistossa antoi opetusta vuonna 2013 yhteensä 86 tuntiopettajaa, tuutoria ja luennoitsijaa.

Toimitilat
Opetustilat
Opistolla oli 101-paikkainen auditorio Kiiruun koulun opistosiivessä. Auditoriossa on pidetty luentoja ja kursseja. Lisäksi se on ollut päivisin
yläkoulun ja lukion käytössä ja sitä on vuokrattu myös ulkopuolisille.
Kiiruun koulu toimi Somero-opiston päätoimipaikkana vuoden 2013 loppuun, jolloin opistosiipi asetettiin käyttökieltoon.
Kosken ja Someron välillä solmitun sopimuksen mukaan kunnat luovuttavat opetuksessa käytettävät tilat opiston käyttöön korvauksetta. Pääosa
opetuksesta on järjestetty kuntien koululaitoksen tiloissa. Koskella päätoimipaikkana on koulukeskus.
Pelkästään opistokäyttöön vuokrattuja tiloja olivat Somerolla Jukolan
talossa sijaitsevat taideopetustilat ja kudontatilat.
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Toimisto
Somero-opiston toimisto sijaitsi Somerolla Kiiruun koulun opistosiivessä.
Toimistossa oli työtilat kurssisihteerille, suunnittelijaopettajalle ja iltavahtimestarille sekä opettajanhuone ja varastotiloja.
Joulukuussa toimisto muutti Kiiruun koulun käyttökiellon vuoksi Jukolan
talon toiseen kerrokseen.

Opetus
Opetustarjonta
Opetusta järjestettiin 215 kurssilla ja luennoilla yhteensä 4905 opetustuntia. Kurssien ja luentojen brutto-osallistujamäärä oli 2919.
Opetusta on pyritty tarjoamaan kysynnän mukaisesti, mutta kuitenkin
mahdollisimman tasapuolisesti Someron ja Kosken alueella. Kurssisuunnitelma on tehty asukasmäärän suhteessa jaetun opetustuntimäärän perusteella.
Taiteen perusopetuksen sekä kuvataide- ja kädentaito-opetuksen suunnittelusta vastaa suunnittelijaopettaja. Muun opetuksen suunnittelu on
rehtorin ja kurssisihteerin vastuulla.
Suurin osa annetusta opetuksesta on ollut perinteistä aikuisväestölle
suunnattua ryhmäopetusta taide- ja taitoaineissa, kielissä ja tietojenkäsittelyssä. Merkittävä osa opetuksesta suunnattiin lapsille ja nuorille,
joille järjestettiin mm. visuaalisen taiteen perusopetusta sekä musiikki-, kotitalous-, kädentaito- ja kuvataidekursseja.

Luennot
Vuoden aikana järjestettiin 22 luentoa (45 opetustuntia), joille osallistui
yhteensä 512 henkilöä. Osa luennoista sopi myös henkilöstökoulutukseksi.
Ikääntyneet terveyspalveluiden asiakkaina
TtT esh professori Riitta Suhonen
Muistin toiminta ja tavalliset sairaudet
Projektityöntekijä/sh Anne Viirret-Rautio
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Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle
Fysioterapeutti Karoliina Käkönen
Uniapnea ja sydän
Keuhkosairauksien erikoislääkäri dosentti Ritva Tammivaara
Rosen menetelmä – Kosketusta keholle ja mielelle
Fysioterapeutti Anu Nokka
Vaipparallista murkkutaisteluihin – Miten selviän perhepyörityksestä?
Perheneuvoja Anja Nwose
Vakavat kriisitilanteet perheessä – Mistä taitoja selviytymiseen?
Perhe- ja psykoterapeutti Eevaliisa Lindholm
Siedettävän eron aakkosia
Perheneuvoja Anja Nwose
Kattaus- ja tarjoilutavat tutuksi
Elintarvikealan opettaja Minna Mäkinen ja restonomi Anna Paija
Valitsevatko aivosi musiikin vai käsityön – Harrastusten vaikutus aivoterveyteen
Tutkija dosentti Minna Huotilainen
Yritystoiminnan kiemurat suoriksi
B.A. Olla-Riitta Aarikka
Artovan toimintamalli – Uutta virtaa omaehtoiseen ja itseohjautuvaan
toimintaan
Hankepäällikkö Janne Kareinen
Sosiaalisen median hyödyntäminen yhdistysviestinnässä
WebDesigner Riitta Ryhtä
Niin Vanha mylly voi kertoa monta tarinaa (Somero)
Kotiseutuharrastaja Juha Vuorela
Pienistä puroista isoon jokeen
Ekologi Pasi Salmi
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Vanhat rakennukset maiseman kruunaa
Rakennusrestauroija Juha Pönkkä
Aktiiviliikkujan ravitsemus
Biologi Christer Sundqvist
Aivot ja terveys
Biologi Christer Sundqvist
Miten vatsasi voi
Biologi Christer Sundqvist
Niin Vanha mylly voi kertoa monta tarinaa (Koski)
Kotiseutuharrastaja Juha Vuorela
On sitä ennenkin eletty! – Eli ruiskuhilaista pakettipeltoon
FM Kirsi Laine
Paimionjoen kalataloudelliset mahdollisuudet
Kalatalousneuvoja Olli Ylönen

Avoin yliopisto-opetus
Avointa yliopisto-opetusta on järjestetty Salon kansalaisopiston kanssa
yhdessä laaditun suunnitelman mukaan. Vuonna 2013 järjestettiin erityispedagogiikan perusopinnot (25 op) ja henkilöstöjohtamisen opintojakso (5 op). Yhteistyökumppanina molemmissa oli Turun avoin yliopisto.

Taiteen perusopetus
Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitelman mukainen visuaalisen taiteen perusopetus aloitettiin syksyllä 2008.
Vuonna 2013 ryhmät ovat jatkaneet opintoja opetussuunnitelman mukaisesti. Lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen osallistui 52 lasta
ja opetusta annettiin kolmelle ikäryhmälle ja yhdelle valmentavan ryhmälle yhteensä 186 opetustuntia. Taidekoulun syksyn teemana oli klassikkosatu Pikku Prinssistä.
Vapaaehtoiset Taiteen perusopetuksen oppilaat osallistuivat tammikuussa Lasten talvikekkerit–tapahtumaan. Tapahtuman pääorganisaattorina
oli Someron Kulttuuri ry ja se toteutettiin yhteistyössä lasten parissa
työskentelevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtuman teemana
oli Phileas Fogg ja Passepartout matka maailman ympäri.
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Muu tavoitteellinen koulutus
Opistossa järjestettiin myös järjestyksenvalvojan perus- ja kertauskoulutusta, elintarvikehygieniaosaamiskoulutusta, anniskelupassikoulutusta ja ensiapukursseja. Kurssien opiskelijat saivat virallisen todistuksen
osaamisestaan. Elintarvikehygieniaosaamiskoulutukset ja anniskelupassikoulutukset hankittiin Faktia Koulutus Oy:ltä.

Viestintä

ja markkinointi

Opinto-oppaat ja kurssiesitteet
Kevään ja syksyn kurssitarjonnasta julkaistiin erilliset opinto-oppaat,
jotka jaettiin kaikkiin toiminta-alueen koteihin, joissa ei ollut mainoskieltoa. Kevään 2013 opinto-opas jaettiin vuodenvaihteessa 2012-2013
ja lukuvuoden syksyn 2013 opas elokuussa.
Osasta kursseja ja luentoja julkaistiin erilaisia esitteitä ja julisteita, joita on ollut esillä opiston omissa toimipaikoissa sekä muun muassa kaupungintalossa, kirjastoissa, uimahallissa ja Kiiruun tilalla.

Sanomalehdet
Ilmoituksia julkaistiin vuoden aikana Somero-lehdessä, Auranmaan viikkolehdessä ja Seutu-sanomissa.
Somero-lehdessä ja muissa alueen lehdissä julkaistiin kymmeniä opistotoiminnasta kertovia artikkeleja.

Verkkosivut ja sosiaalinen media
Opiston internetsivut ovat osana Someron kaupungin verkkopalvelua.
Sivuilta löytyy ajantasainen tieto opiston opetustarjonnasta ja toiminnasta. Myös painettujen opinto-oppaiden PDF-versiot on luettavissa verkossa.
Verkkosivujen kautta voi myös ilmoittautua kursseille. Ilmoittautuminen
internetissä tapahtuu opiston hallinto-ohjelmaan integroidun palvelun
kautta. Ilmoittautumisista hieman yli puolet tulee internetin kautta ja
loput puhelimitse.
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Opisto toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Facebook-sivulla ja
Twitterissä julkaistaan ajankohtaista tietoa ja kuvia opiston kursseilta
ja toiminnasta sekä aktivoidaan opiskelijoita ja kuntalaisia esittämään
kurssitoiveita ja antamaan palautetta. Facebook-sivulla on 251 tykkääjää.
Suunnittelijaopettaja ylläpitää kahta blogia. Taidekoulun blogissa (www.
someron-taidekoulu.blogspot.fi) julkaistaan kuvia ja tarinoita taiteen
perusopetuksen kursseilta. Kädet ja kuvat blogi (www.kadetjakuvat.
blogspot.fi) keskittyy kädentaitojen ja kuvataiteen kurssien toiminnan
esittelyyn. Lisäksi opistolla on oma Youtube-kanava.

Opintosetelityyppinen valtionavustus ja työttömän alennukset
Somero-opisto on hakenut yhdessä Salon kansalaisopiston kanssa opintosetelityyppistä valtionavustusta. Vuonna 2013 avustusta saatiin 10.000
euroa, josta Somero-opisto myönsi omille opiskelijoilleen 3782,50 euroa. Opintoseteliavustukset myönnettiin opiskelijoille 50 %:n alennuksina määritellyistä kursseista. Tällaisia olivat muun muassa kestävää
kehitystä tukevat kurssit, kielten alkeiskurssit, ikääntyneiden kuntosalikurssit ja tietojenkäsittelykurssit. Alennuksia myönnettiin työttömille,
eläkeläisille ja maahanmuuttajille.
Kaikille työttömille myönnettiin 50 % alennus kaikista kurssimaksuista.

Sporttipassi sekä liikunta- ja kulttuurisetelit
Kurssimaksuja voi maksaa myös työnantajien henkilökunnalleen tarjoamilla SporttiPassilla sekä Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä.
Liikuntaseteleitä on voinut käyttää esimerkiksi jooga- ja tanssikurssien maksuihin, ja kulttuuriseteleitä ja Sporttipassia voi edellisten lisäksi
käyttää myös esimerkiksi kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen kurssimaksuihin.
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Kansalaisopistotoiminnan

tunnusluvut

Opiskelijamäärä
Netto-opiskelijamäärä = opiskelija laskettu kerran vaikka olisi osallistunut usealle kurssille.

Somero
Koski Tl.
Muut kunnat
Yhteensä

Naiset
744
154
104
1002
76 %

Miehet
237
50
30
317
24 %

Yht. As. *) Op./as.
981
9152 10,7 %
204
2423
8,4 %
134
1319 11575

*) Asukasluku 31.12.2013

Toimintatilasto
Kursseja Tunteja Opisk.

Opisk./
kurssi

Opetus pääluokittain
Ihminen ja yhteiskunta
Luonto ja ympäristö
Kielet
Musiikki
Kuvataide
Tanssi, teatteri, sanataide
Kädentaidot
Tietotekniikka
Liikunta ja terveyden edistäminen
Koti ja harrastukset
Opetus yhteensä

21
10
14
34
39
13
39
11
28
6
215

195
64
340
1113
1097
271
1157
196
415
57
4905

341
123
166
443
402
172
408
113
692
60
2920

16
12
12
13
10
13
10
10
25
10
14

Opetus kurssilajeittain
Yleisluennot
Avoimen yliopiston kurssit
Taiteen perusopetus
Muut kurssit
Opetus yhteensä

22
2
9
182
215

45
35
186
4639
4905

512
42
99
2266
2919

43
21
11
12
14
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Kursseja Tunteja Opisk.
Opetus kunnittain
Somero
Koski Tl.
Opetus yhteensä

180
35
215

4010
895
4905

2484
435
2919

Opisk./
kurssi
14
9
14

Taloutta mittaavat tunnusluvut
Tilinpäätöksen tunnusluvut
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Valtionosuus

90
420
329
192

408
023
615
433

€
€
€
€

Toimintakulujen rahoituspohja
Tuet ja avustukset kohtaan on kirjattu Pramilla 2 -hankkeesta saadut
avustukset.
Katettavat menot
Valtio
Opiskelijat
Tuet ja avustukset
Kosken Tl. Kunta
Someron kaupunki

420 023 €
192 433 €
59 305 €
3 907 €
26 883 €
138 495 €

46
14
1
6
33

%
%
%
%
%

Toiminnan taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut
Opistotoiminnan bruttohinta sisältäen hankekulut
(katettavat menot/opetustunnit)
			85,67 €
Opetustunnin nettohinta (kuntien maksuosuus/opetustunnit)
Koski			30,03 €
Somero		
34,29 €
Koko opisto		
33,51 €
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Asiakastyytyväisyys
Vuonna 2013 toimineiden kurssien opiskelijoilta on kerätty arviointitietoa seuraavista asioista:
Kurssin järjestelyt (tilat, välineet, aika, kesto)
Kurssin opetus (opettaja ja oppimateriaali)
Oppiminen (tavoitteiden saavuttaminen)
Ryhmän toiminta (ilmapiiri, osallistuminen)
Kurssipalaute on kerätty 93 kurssilta joko opiskelijoilta kirjallisena,
opettajan tekemänä tai opettajan ja opiskelijoiden keskustelun pohjalta. Näistä kurssikohtaisista arviointitiedoista on laskettu opistokohtaiset
keskiarvot (suluissa vuoden 2012 vertailuluku).
Arviointiasteikko
Kurssin järjestelyt
Kurssin opetus		
Oppiminen		
Ryhmän toiminta
Kaikkien keskiarvo

Muu

4,38
4,70
4,32
4,58
4,49

(4,39)
(4,71)
(4,32)
(4,58)
(4,50)

5
4
3
2
1

=
=
=
=
=

kiitettävä
hyvä
tyydyttävä
välttävä
huono

toiminta

Taidematkat
Opiston taidekurssilaiset tekivät lukuvuoden aikana kaksi opintomatkaa.
Ensimmäinen näyttelymatka tehtiin maaliskuussa Turun Taidemuseoon
sekä Wäinö Aaltosen museoon. Toinen näyttelymatka toteutettiin marraskuussa Saloon ja Turkuun. Salossa tutustuimme Ilkka Lammin näyttelyyn. Turussa vierailimme Turun Taidelainaamossa, jossa opas esitteli
Taidelainaamon toimintaa. Turussa oli toisena näyttelykohteena Ars Novassa esillä ollut vuoden nuori taiteilija Jarno Vesala sekä Takkahuoneen
Toni R. Toivonen.
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Kevätnäyttelyt
Someron kevätnäyttely pidettiin 20.-21.4.2013 Kiiruun talossa. Kosken
kädentaitojen ja kuvataiteen kevätnäyttely järjestettiin 20.-21.4. 2013
Liipolan taidemuseossa. Terttilän Toukolassa kevätnäyttelyn ajankohtana oli 21.4.2013.
Taiteen perusopetuksen kevätnäyttely pidettiin Aholassa 13. -14.4.2013.
Näyttely rakennettiin yhdessä oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.

Verkostoituminen

ja yhteistyö

Kulttuuri- ja ravintolapäivä
Toukokuussa Somerolla vietettiin valtakunnallista kulttuuri- ja ravintolapäivää. Somero-opisto pystytti ravintolapäivän kunniaksi oman Rosettikuppilan Jukolan taideopetustilaan. Rosettikuppilassa myytiin paikalla
paistettuja rosetteja ja mehua. Samaan aikaan torilla valmistettiin taidekoululaisten ja käsityö tutuksi -kurssilaisten opastamana neulegraffitteja, joita kiinnitettiin myös torin ympäristön puihin.

Pramilla 2 -hanke
Opisto osallistui aktiivisesti viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston
yhteiseen Pramilla 2-hankkeeseen, joka oli rahoitettu opetushallituksen
Osaava -ohjelmasta. Hankkeessa koulutettiin kansalaisopistojen henkilökuntaa ja tehtiin opistokohtaista laatutyötä. Hanke jatkuu vuonna
2014.
Pramilla 2 –hankkeissa on järjestetty koulutusta erityisesti tuntiopettajille. Tällaisia koulutuksia olivat mm. Educoden järjestämä didaktisia
valmiuksia –koulutus, joka toteutettiin puoliksi Somerolla ja Salossa.
Taideopettajille järjestettiin Taiteiden välinen ekspressiivinen koulutus,
joka pidettiin Muurlassa. Hankkeeseen kuului myös oppilaitoksia yhdistävä Kui meijän käy –kansalaisopistolaisten seminaari. Opiston hallintohenkilökunnalle järjestettiin Urpo Jalavan pitämä kehityskeskustelukoulutus sekä Abode Connect -alustan käyttöönottokoulutus.
Hankkeessa opistojen toimintaa kehitettiin myös perustamalla kuusi
oppiainetiimiä: kädentaidot, terveys- ja hyvinvointi, esittävät taiteet,
vieraat kielet, maahanmuutajat ja kansainvälinen toiminta sekä kuvataiteet. Somerolta oppiainetiimien työskentelyyn osallistui neljä opettajaa. Työryhmien lopputulokset tullaan esittelemään seuraavana vuonna.
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Suunnitteluyhteistyö
Someron kansalaisopisto on tehnyt suunnittelu- ja toteutusyhteistyötä
paikallisten, seudullisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.
Yhteistyössä yhdistysten kanssa on järjestetty luentoja ja kursseja. Yhteistyökumppaneina vuonna 2013 ovat olleet Someron kulttuuriyhdistys,
Someron liikunta, Paimionjoki-yhdistys, Someron kamerakerho, Someron hengitysyhdistys ja Salon muistiyhdistys. Yhteistyötä on tehty myös
Someron perheasiain neuvottelukeskuksen, Salon kriisikeskuksen kanssa,
SPR:n Varsinais-Suomen piirin ja MLL:n Varsinais-Suomen piirin kanssa.
Salon kansalaisopiston ja Turun avoimen yliopiston kanssa on suunniteltu yhdessä pidemmän aikavälin opetustarjontaa Salossa ja Somerolla.
Yhdessä Salon kansalaisopiston kanssa järjestettiin järjestyksenvalvojan
perus- ja jatkokoulutusta yhteisen suunnitelman mukaan.
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