
Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 

 

Salon kansalaisopisto | Ylhäistentie 2, 24 130 Salo | 02-778 4561 | www.salo.fi/kansalaisopisto 

 

030219 Hyvän mielen englantia Salo 

Päivämäärät 10.9.-10.12.    

Kellonaika Perjantaisin 10.00-14.15  

Sijainti Kansalaisopiston kieliluokka 2 ((2. krs), Ylhäistentie 2  

Opettaja FM Jenny Heinonen 

Kurssin sisältö TAITOTASO B1. Haluatko kerrata ja vahvistaa englannin kielen taitojasi 
rennossa ilmapiirissä? Kurssilla aktivoimme kielitaitoa jokapäiväisten 
aiheiden avulla, kasvatamme sana -ja ilmaisuvarastoa sekä tutustumme 
englanninkielisten maiden kulttuuriin ja ajankohtaisiin aiheisiin. Osallistujien 
toiveet kurssin sisällöstä otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. 
Edellytyksenä englannin kielen perustaidot (A2) ja halu oppia uutta. 
Oppikirja sisältyy kurssiin. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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031008 Freut mich! Saksaa alusta 

Päivämäärät 2.9.–2.12.2021    

Kellonaika Torstaisin 11.00–15.30  

Sijainti Kansalaisopiston kieliluokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja FM Päivi Leikkonen 

Kurssin sisältö TAITOTASO A1. Tervetuloa saksan alkeiskurssille oppimaan kieltä ja 
tutustumaan saksankielisten maiden kiehtovaan kulttuuriin! Kurssin aikana 
opitaan mm. ääntämistä, numerot ja verbin taivutus. Kirjan aiheet ovat 
ajankohtaisia ja sanavarasto karttuu heti alusta lähtien. Oppikirja sisältyy 
kurssiin. Freut mich! Hauska tutustua! 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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050818 Keramiikka, Salo  

Päivämäärät  2.9.–2.12.2021    

Kellonaika Torstaisin 11.00–15.15  

Sijainti Piritan keramiikan luokka, Hämeentie 34 

Opettaja Keraamikko Tiina Harjola 

Kurssin sisältö Kurssilla tutustutaan keramiikan menetelmiin, käsinrakennukseen, 
dreijaukseen ja vapaaseen muotoiluun. Tehdään käyttöesineitä ja pieniä 
veistoksia. Opetellaan pintakäsittelyn menetelmiä ja patinointia. Kurssin 
aikana vieraillaan myös näyttelyissä. Tavoitteena on virkistyä ja löytää uusi 
harrastus kuvataiteesta. Pohjataitoja ei tarvita, vain kokeilun halua. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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050819 Havaintopiirustus ja -maalaus 

Päivämäärät  1.9.–1.12.2021    

Kellonaika Keskiviikkoisin 9.00–13.15  

Sijainti Piritan maalausluokka, Hämeentie 34 

Opettaja  Kuvataideopettaja TaT Jaana Saario 

Kurssin sisältö Kurssilla piirretään ja maalataan, keskitytään erityisesti 
havaintopiirustukseen ja -maalaukseen. Tämä vaatii vähän tarkkuutta ja 
kärsivällisyyttä, mutta nopeuttaa hahmotuskykyä ja parantaa silmän ja 
käden yhteistyötä. Mallina käytetään ihmistä, asetelmaa, esineitä tai 
maisemaa. Kurssin aikana käydään myös Taidemuseo Veturitallin 
näyttelyssä. Tavoitteena on virkistyä ja ruokkia orastavaa taidekipinää. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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070205 Omakuva - tutkimusmatka omaan itseen 

draaman, valokuvauksen ja nukenrakentamisen 

keinoin 

Päivämäärät  9.9.–9.12.2021    

Kellonaika Torstaisin 10.00–14.15  

Sijainti Kulttuuritila Näkkäri, (1.krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti, valokuvaaja Tero Teränen ja 
nukketeatteritaiteilija, teatteriopettaja Elina Sarno 

Kurssin sisältö Omakuva-kurssilla vahvistetaan omaa itsetuntemusta luovien, 
toiminnallisten harjoitusten, kuvallisen ilmaisun sekä nukenrakentamisen 
avulla turvallisessa ilmapiirissä. Tutkimme omaa elämänpolkua 
draamaharjoitusten, omaelämäkerrallisen valokuvauksen sekä 
omakehonukkejen valmistamisen kautta. Lempeät liike- ja aistiharjoitukset 
lisäävät kehotietoisuutta ja hyvää oloa. Yhdessä tekeminen ja yhteisten 
kokemusten jakaminen synnyttää uusia oivalluksia ja iloa. Aikaisempaa 
taidekokemusta ei tarvitse olla. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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070403 Sirkuskurssi 

Päivämäärät  14.9.–14.12.2021    

Kellonaika  Tiistaisin 10.00–14.15  

Sijainti Kulttuuritila Näkkäri, (1.krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Sirkustaiteilija Eikka Alatalo 

Kurssin sisältö Sirkuskurssilla harjoitellaan eri sirkuslajeja tavoitteellisesti, mutta rennolla 
meiningillä. Sirkustekniikoiden harjoitteleminen kehittää fyysistä kuntoa, 
koordinaatiota ja luovuutta. Tutustumme muun muassa jongleerauksen ja 
akrobatian saloihin sekä käymme läpi työ-, opiskelu- ja 
harrastusmahdollisuuksia esittävien taiteiden alalla. Kohotamme kuntoa 
ilman lisäpainoja tehtävällä voimaharjoittelulla ja venyttelyllä. Kurssi tarjoaa 
mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja vaikkapa uuden harrastuksen 
löytämiseen. Osallistujien valmiudet ja kiinnostuksen kohteet otetaan 
huomioon joustavasti ja haasteellisuutta lisätään asteittain. Aiempaa 
kokemusta sirkuksesta ei vaadita. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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090901 Tekstiilikäsityöt syksy 

Päivämäärät  10.9.–10.12.2021    

Kellonaika  Perjantaisin 10.00–14.15 

Sijainti Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Tekstiilialan ammattiop. Merja-Liisa Bredenberg 

Kurssin sisältö Opiskelijoiden toiveiden mukaan erilaisia käsitöitä tekstiilitöihin painottuen, 
esimerkiksi vaatteiden tai sisustustekstiilien ompelua, neuleita, virkkausta, 
makramea, kirjansidontaa, huovutusta, helmikoruja, värjäystä, kirjontaa, 
kudontaa, korjausompelua, tuunausta tai tilkkutöitä. Opiskelijat voivat 
tehdä keskenään erilaisia töitä. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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090902 Tekstiilikäsitöitä ja kuvataidetta syksy 

Päivämäärät  6.9.–6.12.2021    

Kellonaika Maanantaisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja TaM Liisi Huotari 

Kurssin sisältö Opiskelijoiden toiveiden mukaan kuvataidetta esim. piirtämistä, 
maalaamista, savitöitä, animaatiota tms ja / tai tekstiilikäsitöitä esim. 
neuleita, kudontaa, virkkausta, makramea, värjäystä tms. Opiskelijat voivat 
tehdä keskenään erilaisia töitä ja keskittyä itseään kiinnostaviin tekniikoihin, 
myös halutessaan vain kuvataiteen tai vain käsityön tekniikoihin. 6.12. ei 
kertaa itsenäisyyspäivän vuoksi, viimeinen tapaaminen 29.11. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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110901 Tietokoneen peruskäyttö haltuun! 

Päivämäärät  7.9.–7.12.2021    

Kellonaika Tiistaisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Tradenomi Kai Åkerfelt 

Kurssin sisältö Oletko välttänyt tietokoneen käyttöä tai onko siitä jo aikaa, kun viimeksi olet 
sellaiseen koskenut? Nyt on mahdollisuus osallistua aivan nollatilanteesta 
lähtevälle, maltilla etenevälle alkeiskurssille! Lähdetään liikkeelle hiiren 
käsittelystä ja opetellaan yleisimpiä tietokoneen peruskäyttötaitoja. Tutuksi 
tulevat ikkunat, ohjelmistot ja tallentaminen. Tekstinkäsittelyyn käytämme 
Wordia tai ilmaiseksi ladattavissa olevaa Libre Officea. Internetistä etsitään 
hyötyä ja huvia ja opetellaan käyttämään Gmail-sähköpostilaatikkoa. 
Kurssilla on tarkoitus myös opetella ilmaisten netistä ladattavien 
hyödyllisten ohjelmien käyttöä ja asennusta. Internetissä seikkaillessa 
varataan aikaa myös sosiaaliselle medialle. Ehdimme käydä läpi myös 
älypuhelimen käyttöä ja applikaatioiden eli ohjelmien asentamisen 
puhelimeen. Kurssilla pyrimme huomioimaan myös kurssilaisten toiveet. 
Aiempaa kokemusta ei tietokoneen käytössä tarvitse olla. Käytämme 
tapaamisissa opiston tietokoneita, mutta jos sinulla on oma kannettava, voit 
käyttää sitä. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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110902 Videokuvaus ja julkaisu sekä nettisivujen ja blogin valmistus 

Päivämäärät  10.9.–10.12.2021    

Kellonaika Perjantaisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston ATK-luokka 1 (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Tradenomi Kai Åkerfelt 

Kurssin sisältö  

Tarjolla kaksi kokonaisuutta samassa kurssissa! Opi kuvaamaan videoita sekä editoimaan ja 
julkaisemaan niitä esimerkiksi YouTubeen. Kurssilla opit myös Internet-sivujen ja blogin perustamisen 
ja päivittämisen taidot! 1. Videon kuvaaminen ja julkaisu Tutustu videoeditoinnin maailmaan, saat 
perusvalmiudet aiheeseen liittyvien ohjelmistojen käytölle ja videoprojektien toteuttamiseen. 
Liikkeelle lähdetään kuvaustilanteesta ja käydään läpi kaikki välivaiheet aina videon jälkikäsittelyyn ja 
julkaisuun saakka. Käytämme kaikissa eri työvaiheissa pelkästään netistä ladattavia laadukkaita (lähes 
ammattilaistasoisia) ilmaisohjelmia. Kurssin jälkeen hallitset videokuvauksen sekä videoeditointi- ja 
kuvankäsittelysovellusten käytön ja osaat julkaista omaa videomateriaalia. Kurssin aikana jokainen 
osallistuja toteuttaa oman videoprojektin. Videoprojektisi voi liittyä omaan harrastustoimintaasi, se 
voi olla julkaisu sosiaalisessa mediassa tai vaikka kuvitteellisen yhdistyksen tai yrityksen mainos. Sinulla 
ei tarvitse olla aikaisempaa kokemusta videoinnin osa-alueista tai ohjelmistoista. Riittää, että omaat 
tietokoneen peruskäyttötaidot. Kurssilla perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: - Videon 
kuvaaminen, - Videon editointi, leikkaus, värikorjailu ja trimmaaminen, - Tallennetun äänen 
muokkaaminen, - Video- ja äänitehosteiden luominen, - Kuvat, videot ja äänet Slideshow-tyyppisten 
esitysten sisällöksi, - Videoiden julkaiseminen Internet-sivuille tai YouTubeen sekä muihin sosiaalisen 
median palveluihin 2. Nettisivut ja blogit Ilmainen WordPress on yksi maailman suosituimmista 
Internet- ja blogisivujen julkaisualustoista. Kurssilla saat hankittua itsellesi WordPressin 
peruskäyttötaidot: Hallitset Internet- ja blogisivujen luomisen, niiden muokkaamisen ja julkaisun. Opit 
myös sivujen päivittämisen ja käyttöoikeuksien jakamisen. Opetus tapahtuu kansalaisopiston ATK-
luokassa ja opiston tietokoneita käyttäen, mutta halutessasi voit toki käyttää myös omaa läppäriäsi. 
Kurssin loppupuolella jokainen tekee oman vapaavalintaisen sivuston käyttäen hyväksi kurssilla 
oppimiaan niksejä. Kurssille osallistumisen vaatimuksena on tietokoneen peruskäyttötaidot. Kurssilla 
käydään läpi seuraavat WordPressin peruskäytön osa-alueet: - Tutustumme WP ohjelman tarjoamiin 
teemoihin eli pohjiin, joilla luodaan visuaalista ilmettä Internet-sivuille. Muokkaamme teemoja ja 
lataamme lisäosia, joilla saamme vieläkin enemmän ilmettä ja toiminnallisuutta sivuille. - Kirjoitamme 
artikkeleita ja perustamme sivuja (välilehtiä). - Lisäämme sivuille tekstin lisäksi linkkejä, kuvia ja 
videoita ja tutustumme samalla näihin liittyviin tekijänoikeuksiin. - Muokkaamme ilmaisilla 
kuvankäsittelyohjelmilla kuvat Internettiin sopiviksi. - Kuvaamme myös muutaman videoklipin ja 
lisäämme YouTuben kautta tekemämme videon omaan www-projektiimme. Luomme tätä varten 
YouTubeen omat kirjautumistunnukset. - Opimme kuinka yhdellä WordPress-tunnuksella voi hallita 
useita Internet- ja blogisivuja. - Jaamme valmiille sivulle käyttöoikeuksia eli rooleja. Tällöin yrityksen 
tai yhdistyksen useat käyttäjät voivat päivitellä hallitusti sivustoja omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. 



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin kuntouttavan 
työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 044 778 3095.  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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120500 Mielen ja kehon huoltokurssi naisille Salo 
Päivämäärät 8.9.–8.12.2021    

Kellonaika Keskiviikkoisin 9.00–13.15 

Sijainti Teatteriluokka, Ylhäistentie 2 

Opettaja Fysioterapeutti, Jomon-Shindo ohjaaja Tepa Ahonen 

Kurssin sisältö Oletko kiinnostunut etsimään itsesi näköistä keveämpää arkea? Haluatko 
kokea aitoa onnellisuutta pienistä asioista? Koetko olevasi näkymätön 
puurtaja liian suurten haasteiden äärellä? Puuttuuko arjestasi nauru ja 
huumori? Oletko kadottanut elämän ilon? Haluatko oppia Shindon 
venyttely- ja itsehoitomenetelmää? Jos kysymykset ovat sinulle tuttuja niin 
tule tutustumaan itseesi yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa. Ryhmä antaa 
mahdollisuuden rakentavaan yhteisöllisyyteen ei pakolla vaan ilolla. Ihminen 
on kokonaisuus, jota isot ja pienet asiat ympäröivät. Ihminen on myös 
laumaeläin, joten ryhmässä saat kokemuksen yhteisöön kuulumisesta, joka 
on aina merkittävää. Shindo-venyttelyt ohjaavat sinut kevyesti pois 
suorittamisen pakosta. Päivitetään oman kehon asetuksia, harjoitellaan pois 
pääsemistä suorittamisen pakosta psyko- ja sosiodraamamenetelmillä, 
keskustellen ryhmän luomalla luottamuksella ja vapaaehtoisuudella – ei 
pakolla vaan ilolla! 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

 

 

 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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140504 Suomea ja käsitöitä 

Päivämäärät 7.9.–7.12.2021    

Kellonaika Tiistaisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston käsityöluokka (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja TaM Liisi Huotari, FM Olga Riski 

Kurssin sisältö Jokaisella kerralla osa päivästä opiskellaan suomea, suomen kielen opettajan 
kanssa ja osa päivästä tehdään tekstiilikäsitöitä kädentaitojen opettajan 
kanssa. Suomen kielen tunneilla puhumisen taito kehittyy. Tavoite suomen 
kielessä on yleisten kielitutkintojen taso 2. Puhuja selviää tasolla 2 
rutiininomaisissa puhetilanteissa. Aiheina ovat minä ja taustani, koti ja 
asuminen, kauppa ja palvelut, kulttuuri, matkustaminen, terveys ja 
hyvinvointi sekä työ. Kädentaitojen tunneilla tehdään tekstiilikäsitöitä 
osallistujien toiveiden mukaan, esim. neuleita, makramea, kirjontaa tms. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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140507 Suomen kulttuuria 

Päivämäärät 20.9.–20.12.2021    

Kellonaika Maanantaisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston ATK-luokka 2 (2. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja Suvi Puolakka 

Kurssin sisältö Kurssilla opitaan ja kerrataan suomen kieltä ja sanastoa. Samalla tutustutaan 
suomalaiseen kulttuuriin, esimerkiksi tapoihin, arvoihin, perinteisiin, juhliin, 
ruokiin, merkkihenkilöihin, kirjallisuuteen ja musiikkiin. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

 

  



Salon kaupungin työllisyyspalvelut ja kansalaisopisto järjestävät 

salolaisille työttömille työnhakijoille maksuttomia kursseja syksyllä 2021.  

Kurssit on tarkoitettu 300 päivää työmarkkinatukea saaneille ja niiden 

tarkoitus on edistää hyvinvointia sekä työllistymismahdollisuuksia. Kurssit 

toteutetaan työtoiminnan sopimuksilla, joita edeltää 

aktivointisuunnitelman laatiminen. Kurssin ajalta on mahdollista saada 

kulu- ja matkakorvaus. Syyslomalla viikolla 42 opetusta ei ole. 
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140509 Nykyisyyttä ja menneisyyttä Salo 

Päivämäärät 8.9.–8.12.2021    

Kellonaika Keskiviikkoisin 9.00–13.15 

Sijainti Kansalaisopiston auditorio D113 (1. krs), Ylhäistentie 2 

Opettaja VTM Päivi Reponen-Koitto 

Kurssin sisältö Kurssilla liikutaan nykyhetkessä ja historiassa. Opiskelijoiden kiinnostuksen 
mukaan voimme esimerkiksi taustoittaa ajankohtaisia yhteiskunnallisia 
tapahtumia meillä Suomessa ja maailmalla, pohtia itsenäisen Suomen 
historiaa vaikkapa jonkin romaanin kautta, tutkia oman suvun historiaa tai 
tutustua paikallisiin arkeologisiin kohteisiin. Opettajan alustava suunnitelma 
(tarkentuu opiskelijoiden toiveiden mukaan): Pohdimme ja taustoitamme 
viikon uutisotsikoita, niin Saloa, Suomea kuin ulkomaita koskevia. 
Palautamme mieleen itsenäisen Suomen historiaa. Apuna tarkastelussa 
voimme käyttää myös fiktiivisiä teoksia, esimerkiksi Väinö Linnan Täällä 
Pohjantähden alla -trilogiaa, Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjaa tai jotakin muuta 
opiskelijoille tuttua romaania. Myös oman suvun historian tutkimista 
voimme aloitella. Vielä kauemmas menneisyyteen meidät vie nykyisen Salon 
alueen arkeologian käsittely. Sään salliessa teemme kaksi kävelyretkeä aivan 
kansalaisopiston lähellä oleviin rautakautisiin ja keskiaikaisiin kohteisiin. 
Kurssin tavoitteena on ymmärtää paremmin, mitä maailmassa tapahtuu ja 
mitä on tapahtunut. 

 

Ilmoittautuminen: Ilmoittautua voi arkisin klo 8-16 välisenä aikana seuraaviin 
kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien puhelinnumeroihin 044 778 3091 ja 
044 778 3095. 

 


