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opiStovuoSi 2014 – rehtorin katSauS

Toimitus Mia Jussila, Anne Turkulainen
Kannen kuva Anne Turkulainen
Taitto  Mia Jussila

MUUTOSTEN TUULIA VUONNA 2014

Somero-opisto vietti vuonna 2014 kansalaisopiston 50-vuotisjuhlia. Tuu-
let ovat siis olleet suotuisat opiston toiminnalle, ja ankkuri on laskettu 
tukevasti Someron ja Kosken maaperälle.  

Toimintavuonna 2014 Somero-opistossa oli muutosten tuulia niin toi-
minnoissa, toimipaikoissa kuin henkilökunnassa. Somero-opisto tarjosi 
entistä monipuolisempaa tarjontaa vauvoista vaareihin – elämänkaaren 
mittaiseen kasvatus- ja sivistystyöhön eli perustyöhön. Kevätlukukau-
desta 2014 alkaen somerolaisvauvat ovat päässeet kylpemään väreissä 
suunnitteluopettaja Anne Turkulaisen ohjaamana. Iäkkäämpi opiskelija-
kunta on päässyt puolestaan sukeltamaan somerolaismuistoihin suosion 
saavuttaneella Tarinoita Somerolta –kurssilla, jota on toteutettu yhdes-
sä Kulttuuri ry:n kanssa. 

Toimitilojen osalta kansalaisopisto kohtasi vastatuulen. Toimintavuote-
na 2014 opiston toimitilat hajautettiin eri toimipisteisiin Kiiruun koulu-
rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Tämä asetti haasteita toimin-
noille, mutta hyvällä yhteishengellä pystyttiin takaamaan toimivat ja 
laadukkaat palvelut. 

Somero-opiston neljän vakituisen henkilöstön tiimistä kaksi henkilöä 
vaihtui loppuvuodesta. Kurssisihteerin sijaisena toimi Mia Jussila kun 
rehtoriksi valittiin allekirjoittanut. 

Henkilöstölle, kurssilaisille, yhteistyökumppaneille sekä päättäjille suu-
ri kiitos kuluneen vuoden myötäisestä tuulesta! Positiivisella yhteistyöl-
le rakennamme Somero-opiston avulla somerolaisten ja koskelaisten hy-
vinvointia, osaamista ja osallisuutta sekä alueen elinvoimaisuutta sekä 
yhteisöllisyyttä. 

Minna Mäkelä-Rönnholm
sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori
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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 ylläpitämisluvan 
uusimisen yhteydessä, vuoden 2013 alussa, Somero-opistoksi. Opiston 
toiminta-alueena ovat Someron kaupunki ja Kosken Tl. kunta. 

Somero-opiston hallinnosta vastaa Someron kaupungin sivistyslautakun-
ta. Lautakuntaan kuuluu yksitoista Someron kaupunginvaltuuston va-
litsemaa jäsentä ja yksi Kosken Tl. kunnanvaltuuston valitsema jäsen. 
Kosken Tl. kuntaa edustava jäsen voi osallistua sivistyslautakunnan ko-
kouksissa vain kansalaisopistotoimintaa koskevien asioiden käsittelyyn.

Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016

Varsinaiset jäsenet  Varajäsenet

Koivu Arto (pj)   Nevalinna Lasse

Vasama-Kakko Kaisa (vpj) Manni-Pettersson Päivi

Alanen Timo   Halttunen Juha-Pekka

Joosela Sonja   Vahlroos Esko

Kaivonen Johanna  Sorva Irma

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
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Kosken Tl. kunnan edustaja Varaedustaja

Jalli Heikki   Niemelä-Laaksonen Anne

Someron kaupunginhallituksen
edustaja   Varaedustaja

Kyyrä Jaana   Pöri Taru

henkilökunta

Varsinainen henkilökunta ja sijaiset

Halla-Aho Anitta  vs. kurssisihteeri

Honkala Jari   vs. sivistysjohtaja (rehtori)

Jankama Tiina   iltavahtimestari (osa-aikainen)

Jussila Mia   vs. kurssisihteeri 

Kesälä Pirkko   Kosken yhdyshenkilö (sivutoiminen)

Mäkelä Laila    sivistysjohtaja (rehtori) 

Mäkelä-Rönnholm Minna sivistysjohtaja (rehtori)

Ryhtä Riitta   kurssisihteeri 

Turkulainen Anne  suunnittelijaopettaja 

Sivistysjohtaja, opiston rehtori Laila Mäkelä oli virkavapaalla 2.5. asti 
jonka jälkeen hän lopetti työt Someron kaupungilla. Vs. sivistysjohtana 
Mäkelän virkavapaan ajan toimi Jari Honkala. Honkala jatkoi vt. sivisty-
johtajana kunnes virkaan valittu Minna Mäkelä-Rönnholm aloitti toimes-
sa 1.11.2014.

Kurssisihteeri Riitta Ryhtä oli opintovapaalla 7.1.-7.3. sekä 6.10.-
21.12.2014, sijaisina toimivat kevätlukukaudella Anitta Halla-Aho ja 
syyslukukaudella Mia Jussila. 
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Sivutoimiset opettajat

Suunnittelijaopettajan toimenkuvaan on kuulunut taiteen perusopetuk-
sen sekä kuvataide- ja taitoaineiden vastuuopettajan tehtävät. Opetuk-
sesta ovat vastanneet suunnittelijaopettajan lisäksi sivutoimiset tun-
tiopettajat, tuutorit ja luennoitsijat. Päätoimisen musiikin opettajan 
virkaa ei ole täytetty. 

Nimi    Opetusala

Aarikka Olla-Riitta  luova ilmaisu, englannin kieli

Anttila Heikki   järjestyksenvalvojakoulutus

Anttila Liisa   ensiapu

Costantini Silvia  Italian kieli, espanjan kieli

Elo Toni   järjestyksenvalvojakouutus

Haapalainen Aija  kuorolaulu

Helmi Vesa   tekninen työ

Hipp-Koskenoja Pirita  tanssi, kuntosalikurssit

Houessou Gildas  tanssi

Hämäläinen Kirsi  kädentaidot

Itälahti Mikko   luennoitsija

Jaatinen Katriina  musiikki

Janhunen Jaana  kudonta

Jankama Tiina   kädentaidot

Jokela Sari   harmonikansoitto

Jokiniemi Kati   pianonsoitto

Kivelä Elina   erityispedagogiikka
    (avoin yliopisto-opetus)

Kivelä Ilona   luonnontuoteneuvonta
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Nimi    Opetusala

Koistinen Eira   Hyvinvointi

Korpela Petra   kudonta

Kuosa Kari   tietojenkäsittely

Kääriäinen Hanna  kuvataide

Laiho Raija   kuvataide

Laitonen Niina   kuvataide

Lakanen Kirsi-Marja  lasityö, kädentaidot

Lampainen Maija  Hyvinvointi

Lankinen Marja-Liisa  kädentaidot

Laukkanen Lauri  kuorolaulu, luontokurssi

Lehtonen Elisa   luennoitsija

Leino Ulla   tanssi, liikunta

Majevski Vivian  kalligrafia, viron kieli

Malkki Marjukka  kuvataide

Malmström Maria  kädentaidot

Malmivirta Helena  luennoitsija

Merelle Jody   espanjan ja englanin kieli

Mäkinen Minna  ruuanvalmistus

Mäkynen-Nurmi Eeva  keramiikka

Nikander Hannu  kuvataide

Nyrhinen Sari   luennoitsija

Paassilta Tanja  henkilöstöjohtaminen 
    (avoin yliopisto-opetus)
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Nimi    Opetusala

Paija Anna   kotitalous

Pelto-Knuutila Tero  hopeakorut

Persson Sini   kädentaidot

Perälä Arja   hopeakorut, lasityöt, betonityöt

Raivikko Mia   kulttuuri ja paikallishistoria

Rantanen Sanna  musiikki

Reunanen Riitta  kädentaidot

Rintamaa-Lehtonen Merja liikunta

Rämö Kari   puukon valmistus

Saarikoski Hanna  kuvataide

Salminen Taina  kansantanssi

Salo Pirjo   keramiikka

Salomäenpää Olli  kuorolaulu

Sammallahti Pirjo  kädentaidot

Savolainen Rauha  posliininmaalaus

Seppälä Maaria  luennoitsija

Stigell Kristiina  Kasvatustieteet
    (avoin yliopisto-opetus)

Suhonen Heikki  luennoitsija

Suominen Tuula  luennoitsija

Särkimäki Pirkko  kädentaidot

Tamminen Tiina  laulunopetus

Topchii Iuliia   venäjän kieli

Torkkomäki-Ryhtä Essi kädentaidot
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Nimi    Opetusala

Toukkari Vesa   kitaransoitto

Tuominen Lassi  valokuvaus

Turpeinen Saara  jooga

Viitamäki Jaana  yhteislaulu

Vilke Eeva-Kaarina  laulunopetus

Someron kansalaisopistossa antoi opetusta vuonna 2014 yhteensä 68 
tuntiopettajaa, tuutoria ja luennoitsijaa.

toimitilat

Opetustilat 

Kiiruun koulun opistosiipi asetettiin käyttökieltoon vuoden 2013 lopussa 
ja vuonna 2014 opetusta on järjestetty väistötiloissa. Someron lukiolla 
SoLussa järjestetään avoimen yliopiston tarjontaan kuuluvaa opetusta, 
kielten, musiikin, tietotekniikan sekä muiden aineiden teoria opetus-
ta. Lasten Muskarit kokoontuvat Aholassa. Puu- ja metallityön opetus 
järjestetään Joensuun koululla. Kirkonmäen koulun liikuntasali ja mu-
siikkiluokka ovat opiston opetuskäytössä. Opetusta järjestetään myös 
Nuppulinnassa, Myötätuulessa, Pellavakeskuksessa, Toukolassa, Terveys-
keskuksen kuntosalilla sekä toimintakeskuksessa. 

Koskella opetusta järjestetään koulukekuksessa, Nuortentuvalla, Talolan 
koululla ja kirjastolla.

Kosken ja Someron välillä solmitun sopimuksen mukaan kunnat luovutta-
vat opetuksessa käytettävät tilat opiston käyttöön korvauksetta. Pääosa 
opetuksesta on järjestetty kuntien koululaitoksen tiloissa. Koskella pää-
toimipaikkana on koulukeskus.

Pelkästään opistokäyttöön vuokrattuja tiloja olivat Somerolla Jukolan 
talossa sijaitsevat taideopetustilat ja kudontatilat sekä Nuppulinnan lii-
kuntasali. 
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Toimisto

Somero-opiston toimisto sijaitsi Jukolan talon toisessa kerroksessa. Toi-
mistossa oli työtilat kurssisihteerille ja suunnittelijaopettajalle.

opetuS

Opetustarjonta

Opetusta järjestettiin 202 kurssilla ja luennoilla yhteensä 5009 opetus-
tuntia. Kurssien ja luentojen brutto-osallistujamäärä oli 2560.

Opetusta on pyritty tarjoamaan kysynnän mukaisesti, mutta kuitenkin 
mahdollisimman tasapuolisesti Someron ja Kosken alueella. Kurssisuun-
nitelma on tehty asukasmäärän suhteessa jaetun opetustuntimäärän pe-
rusteella. 

Suurin osa annetusta opetuksesta on ollut perinteistä aikuisväestölle 
suunnattua ryhmäopetusta taide- ja taitoaineissa, kielissä ja tietojen-
käsittelyssä. Osa opetuksesta suunnattiin ainoastaan lapsille ja nuorille, 
joille järjestettiin mm. visuaalisen taiteen perusopetusta sekä musiik-
ki-, kotitalous-, kädentaito- ja kuvataidekursseja.

Luennot

Vuoden aikana järjestettiin 7 luentoa (16 opetustuntia), joille osallistui 
yhteensä 208 henkilöä. Yksi luennoista oli Someron kaupungin tarjoama 
henkilöstökoulutus. Kiiruun koulun auditorion poistuttua käytöstä opis-
tolle ei ole ollut luentojen järjestämiseen tiloja.

Voimavara vai taakka? Ikääntyneet yhteiskunnallisen murroksen keskellä

 VTL Heikki Suhonen

Hyvinvointiteknologiset ratkaisut arjen tukena

 TtM Tuula Suominen

Eläkkeelle siirtyminen – Haikeutta ja helpostusta

 Psykoterapeutti Elisa Lehtonen

Elinikäinen Oppiminen – Tiedon lähteenä henkilöhistoria

 KTT Helena Malmivirta
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Maiseman visuaaliset kertomukset – Ympäristövalokuva muuttuvan luon-
tosuhteen tulkkina

 FM tutkija Mikko Itälahti

Vanhene onnellisena

 Geriatri Maaria Seppälä

Luottamushenkilökoulutus

 KTM Niina Nurmi

Aktiivinen kylä -luentosarja

 Tutkimusjohtaja, HT, aluetieteen dosentti Torsti Hyyryläinen

Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta on järjestetty Salon kansalaisopiston kanssa 
yhdessä laaditun suunnitelman mukaan. Vuonna 2014 järjestettiin esi-
miestyö ja vuorovaikutustaidot (4 op) ja aloitettiin kasvatustieteen pe-
rusopinnot (25 op), joka jatkuu vuoden 2015 puolella. Yhteistyökump-
panina molemmissa kursseissa oli Turun avoin yliopisto.

Taiteen perusopetus

Someron kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymän opetussuunnitel-
man mukainen visuaalisen taiteen perusopetus aloitettiin syksyllä 2008. 
Vuonna 2014 ryhmät ovat jatkaneet opintoja opetussuunnitelman mu-
kaisesti. Lasten ja nuorten taiteen perusopetukseen osallistui 52 lasta 
ja opetusta annettiin kolmelle perusopintojen ryhmälle sekä kahdelle 
työpajaopintojen ryhmälle yhteensä 280 opetustuntia. Taidekoulun syk-
syn teemana oli Mozartin oopperateos Taikahuilu.

Vapaaehtoiset Taiteen perusopetuksen oppilaat osallistuivat kesällä 
Lasten kesäkekkerit–tapahtumaan. Tapahtuman pääorganisaattorina oli 
Someron Kulttuuri ry ja se toteutettiin yhteistyössä lasten parissa työs-
kentelevien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tapahtumassa taidekoulu 
piti yhdessä Someron kuvataideyhdistyksen kanssa Hiekkalinnan aarteet 
–työpajan. Taidekoulu järjesti koko perheen kuvataidematkan Ateneu-
miin Järven lumo –näyttelyyn kevättalvella. 
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Muu tavoitteellinen koulutus

Opistossa järjestettiin myös järjestyksenvalvojan peruskoulutusta ja en-
siapukursseja. Kurssien opiskelijat saivat virallisen todistuksen osaami-
sestaan. 

vieStintä ja markkinointi

Opinto-oppaat ja kurssiesitteet

Kevään ja syksyn kurssitarjonnasta julkaistiin erilliset opinto-oppaat, 
jotka jaettiin kaikkiin toiminta-alueen koteihin, joissa ei ollut mainos-
kieltoa. Kevään 2014 opinto-opas jaettiin vuodenvaihteessa 2013-2014 
ja lukuvuoden  syksyn 2014 opas elokuussa.  

Osasta kursseja ja luentoja julkaistiin erilaisia esitteitä ja julisteita, joi-
ta on ollut esillä opiston omissa toimipaikoissa sekä muun muassa kau-
pungintalossa, kirjastoissa, uimahallissa ja Kiiruun tilalla.

Sanomalehdet

Ilmoituksia julkaistiin vuoden aikana Somero-lehdessä, Auranmaan viik-
kolehdessä ja Seutu-sanomissa.

Somero-lehdessä ja muissa alueen lehdissä julkaistiin kymmeniä opisto-
toiminnasta kertovia artikkeleja.

Verkkosivut ja sosiaalinen media

Opiston internetsivut ovat osana Someron kaupungin verkkopalvelua. 
Sivuilta löytyy ajantasainen tieto opiston opetustarjonnasta ja toimin-
nasta. Myös painettujen opinto-oppaiden PDF-versiot on luettavissa ver-
kossa. 

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.

Opisto toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.  Facebook-sivulla ja 
Twitterissä julkaistaan ajankohtaista tietoa ja kuvia opiston kursseilta 
ja toiminnasta sekä aktivoidaan opiskelijoita ja kuntalaisia esittämään 
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kurssitoiveita ja antamaan palautetta. Facebook-sivulla on 269 tykkää-
jää. Tykkääjien määrä kasvaa hitaasti mutta varmasti. 

Suunnittelijaopettaja ylläpitää Taidekoulun blogia (www.someron-taide-
koulu.blogspot.fi) jossa julkaistaan kuvia ja tarinoita taiteen perusope-
tuksen kursseilta. Opistolla on oma myös Youtube-kanava.

kurSSimakSut

Kurssimaksujen määräytyminent

Kurssimaksut koostuvat 12 € perusmaksusta. Tämän lisäksi ne ovat ovat 
tunteihin, opetuskertoihin tai opintopisteisiin sidottuja. Perushinnoi-
tellut maksut ovat 0,40 €/h. Erikoishinnoitellut maksut ovat käytössä 
pienryhmäopetuksessa, taiteen perusopetuksessa, tietotekniikan ope-
tuksessa, keramiikassa ja posliininmaalauksessa johon sisältyy polttouu-
nin käyttöä, kudonnassa, hopeakorukursseilla, teknisent työn kursseilla, 
järjestyksenvalvoja-, ensiapu- ja elintarvikehygieniakursseilla. Maksu on 
0,80 €/h. Yksilöopetuksen maksut perustuvat opetuskertoihin. 15 mi-
nuuttia opetusta, 4 €/kerta. Avoimen yliopiston opinnot on hinnoiteltu 
opintopisteiden mukaan. Monimuoto-opetuksessa opintopisteen hinta 
on 2,80 € ja lähiopetuksessa 6 €. 

TE-toimistossa työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille myönnettiin 
50% alennus kaikista kurssimaksuista.

Sporttipassi sekä liikunta- ja kulttuurisetelit

Kurssimaksuja voi maksaa myös työnantajien henkilökunnalleen tarjo-
amalla ePassilla sekä Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Liikun-
taseteleitä on voinut käyttää esimerkiksi jooga- ja tanssikurssien mak-
suihin, ja kulttuuriseteleitä ja Sporttipassia voi edellisten lisäksi käyttää 
myös esimerkiksi kuvataiteen, musiikin ja kädentaitojen kurssimaksui-
hin.
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Somero-opiSton toiminnan tunnuSluvut

Opiskelijamäärä 

Netto-opiskelijamäärä = opiskelija laskettu kerran vaikka olisi osallistu-
nut usealle kurssille.

   Naiset Miehet Yht. As. *) Op./as.

Somero  970 231 739 9146 10,7 %

Koski Tl.  183 42 141 2423 8,4 %

Muut kunnat  160 29 131  

Yhteensä  1313 302 1011 11575 
   76 %  24 %   

*) Asukasluku 31.12.2013

Toimintatilasto 
    Kursseja Opisk.    
     Tunteja  Opisk./kurssi

Opetus pääluokittain     

Ihminen ja yhteiskunta 20 222 272 14

Luonto ja ympäristö  2 34 30 15

Kielet    15 344 181 12

Musiikki   34 1144 464 14

Kuvataide   43 1163 430 10

Tanssi, teatteri, 
sanataide, kirjallisuus 15 257 192 13

Kädentaidot   42 1196 436 10

Tietotekniikka   5 108 63 13

Liikunta ja 
terveyden edistäminen 23 491 503 22

Koti ja harrastukset  3 50 30 10

Opetus yhteensä  202 5009 2601 13
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Opetus kurssilajeittain    

Yleisluennot   7 16 208 30

Avoimen yliopiston kurssit 3 52 31 10

Taiteen perusopetus  11 280 124 11

Muut kurssit    181 4639 2238 12

Opetus yhteensä  202 5009 2601 13

    Kursseja Opisk.    
     Tunteja  Opisk./kurssi

Opetus kunnittain    

Somero   172 4196 2240 13

Koski Tl.   30 813 361 12

Opetus yhteensä  202 5009 2601 13

Taloutta mittaavat tunnusluvut

Tilinpäätöksen tunnusluvut

Toimintatuotot    84 144 €

Toimintakulut  370 137 €

Toimintakate  285 993 €

Valtionosuus  189 581  €
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Toimintakulujen rahoituspohja

Tuet ja avustukset kohtaan on kirjattu Pramilla 2 -hankkeesta saadut 
avustukset.

Katettavat menot 370 137 € 

Valtio   189 581 € 51,2 %

Opiskelijat  63 354 € 17,1 %

Tuet ja avustukset 3 690 €  1 %

Kosken Tl. kunta 16 989 € 4,6 %

Someron kaupunki 96 523 € 26,1 %

Toiminnan taloudellisuutta kuvaavat tunnusluvut

Opistotoiminnan bruttohinta sisältäen hankekulut 
(katettavat menot/opetustunnit)

   73,89 € 

Opetustunnin nettohinta (kuntien maksuosuus/opetustunnit)

Koski   20,89 €

Somero  23,00 €

Koko opisto  22,66 €

aSiakaStyytyväiSyyS

Vuonna 2014 toimineiden kurssien opiskelijoilta on kerätty arviointitie-
toa seuraavista asioista:

Kurssin järjestelyt (tilat, välineet, aika, kesto)
Kurssin opetus (opettaja ja oppimateriaali)
Oppiminen (tavoitteiden saavuttaminen)
Ryhmän toiminta (ilmapiiri, osallistuminen)
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Kurssipalaute on kerätty 84 ryhmästä joko opiskelijoilta kirjallisena, 
opettajan tekemänä tai opettajan ja opiskelijoiden keskustelun pohjal-
ta. Näistä kurssikohtaisista arviointitiedoista on laskettu opistokohtaiset 
keskiarvot (suluissa vuoden 2013 vertailuluku). 

     Arviointiasteikko 

Kurssin järjestelyt 4,21 (4,38)  5 = kiitettävä
Kurssin opetus  4,46 (4,70) 4 = hyvä
Oppiminen  4,28 (4,32) 3 = tyydyttävä
Ryhmän toiminta 4,55 (4,58) 2 = välttävä
Kaikkien keskiarvo 4,37 (4,49) 1 = huono

muu toiminta

Opiston 50-vuotisjuhla

Somero-Opiston 50-vuotisjuhla järjestettiin lauantaina 4.10. klo 14 
Monitoimitalolla. Vt. sivistysjohtaja Jari Honkala avasi tilaisuuden ter-
vetulopuheella. Juhlapuhujana tilaisuudessa oli opetusneuvos Heikki 
Sederlöf Opetushallituksesta. Esiintyjinä olivat Somero-Opiston kuorot 
Katriina Jaatisen johdolla, harmonikan soiton opiskelijat Sanna Ranta-
sen johdolla sekä Itämaisen tanssin harrastajat Pirita Hipp-Koskenojan 
johdolla. Yksinlaulun opettaja Eeva-Kaarina Vilke esiintyi pianon soiton 
säestyksellä. 

Opistotöissä pitkään toimineet palkittiin ansiomerkeillä. Tilaisuudessa 
julkistettiin myös filosofian tohtori Leeni Tiirakarin kirjoittama Someron 
kansalaisopiston historiikki. Monitoimitalon aulatilassa oli esillä Some-
ron kansalaisopiston käsityö- ja kuvataidekursseilla tehtyjä oppilastöitä 
50 vuoden ajalta.
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Taidematkat

Opiston taidekurssilaiset tekivät lukuvuoden aikana kolme opintomat-
kaa. Ensimmäinen näyttelymatka tehtiin huhtikuussa Somerniemelle 
Antti Laitisen ja Hanna Saarikosken ateljeeseen. Toinen näyttelymatka 
toteutettiin myös huhtikuussa Tampereelle Sara Hildénin taidemuseoon 
Andy Warhollin American Story -näyttelyyn sekä Tampereen Taidemuse-
oon Miehet – onko tunteita? näyttelyyn. Kolmas näyttelymatka toteu-
tettiin joulukuussa Emmaan Vesiputoussateenkaari ja muita tapahtumia 
luonnossa –näyttelyyn.

Kevätnäyttelyt

Someron kevätnäyttely pidettiin 26.-27.4.2014 Aholassa. Kosken käden-
taitojen ja kuvataiteen kevätnäyttely järjestettiin 26.-27.4. 2014 Liipo-
lan taidemuseossa. Terttilän Toukolassa  kevätnäyttelyn ajankohtana oli 
27.4.2014. 

Taidekoulun vaihtuva talvinäyttely pidettiin Lamminniemen hyvinvointi-
keskuksessa tammi- helmikuun aikana. Toukokuun alussa Taidekoulu jär-
jesti yhdessä Lounais-Hämeen musiikkiopiston kanssa poikkitaiteellisen 
avajaistapahtuman, jonka yhteydessä oli myös taidekoulun kevätnäyt-
tely. Jouluksi Taidekoulu järjesti Lohjan kuvataidekoulun mukaan kutsu-
mana Valoa -näyttelyn Jukolan taideopetusluokan ikkunassa.

verkoStoituminen ja yhteiStyö 

Pramilla 2 -hanke

Opisto osallistui aktiivisesti viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston 
yhteiseen Pramilla 2-hankkeeseen, joka oli rahoitettu opetushallituksen 
Osaava -ohjelmasta. Hankkeessa koulutettiin kansalaisopistojen henki-
lökuntaa ja tehtiin opistokohtaista laatutyötä. Hanke päättyi vuoden 
2014 loppussa. 

Pramilla 2 –hankkeissa on järjestetty koulutusta erityisesti tuntiopetta-
jille. Vuonna 2014 koulutuksia olivat Abode Connect verkkoalustan käyt-
töönottokoulutus ja Ääni työvälineenä –koulutus. Hankkeeseen kuului 
myös työhyvinvointipäivä sekä Tulevaisuuteen katsova kansalaisopisto-
seminaari. Hanke päättyi joulukuun alussa Final Countdown päivään.
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Hankkeessa kokoontuivat kuusi oppiainetiimiä, kädentaidot, terveys- ja 
hyvinvointi, esittävät taiteet, vieraat kielet, mamu ja kansainvälinen 
toiminta sekä kuvataiteet. Somerolta tiimien työskentelyyn osallistui 
neljä opettajaa. Työryhmien lopputuloksia esiteltiin helmikuussa järjes-
tetyllä Helmiristeilyllä.

Lisätietoja hankkeesta löytyy Pramilla-hankkeen internetsivuilta osoit-
teesta www.pramilla.fi. 

Suunnitteluyhteistyö

Someron kansalaisopisto on tehnyt suunnittelu ja toteutusyhteistyötä 
paikallisten, seudullisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. 

Yhteistyössä yhdistysten kanssa on järjestetty luentoja ja kursseja. Yh-
teistyökumppaneina vuonna 2014 ovat olleet Someron musiikin ystävät, 
Someron kulttuuriyhdistys, Somero-seura, Somerniemi-seura, Someron 
kamerakerho, Someron kylien neuvottelukunta Paimionjoki-yhdistys, 
ja Salon muistiyhdistys. Yhteistyötä on tehty myös Someron kaupungin 
elinkeinotoimen, Someron perheasiain neuvottelukeskuksen, Salon krii-
sikeskuksen kanssa, SPR:n Varsinais-Suomen piirin ja  MLL:n Varsinais-
Suomen piirin kanssa.

Salon kansalaisopiston ja Turun avoimen yliopiston kanssa on suunnitel-
tu yhdessä pidemmän aikavälin opetustarjontaa Salossa ja Somerolla. 
Yhdessä Salon kansalaisopiston kanssa järjestettiin järjestyksenvalvojan 
peruskoulutusta yhteisen suunnitelman mukaan.




