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REHTORIN KATSAUS 
 
Nummelin Jukka  Rehtori 
 
Kevään teema oli ”Avaruutta etsimässä”. Lukuvuoden 2015-2016 teemaksi valittiin ”Löydä lähelle – 
kaikkien opistoon”, korostaen kansalaisopistotoiminnan keskeisiä periaatteita; kaikille vapaa, avoin toiminta 
ja palvelut mahdollisimman lähellä ihmistä.  
 
”Sähköisten medioiden hyödyntäminen opistotoiminnassa” -hanke saatiin päätökseen vuoden lopussa. 
Hankkeelle haettiin ja saatiin jatkorahoitusta Opetushallituksesta, minkä turvin aloitettiin syksyllä 
”Opetuksen nykyaikaiset menetelmät opistotoiminnassa” -hanke. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun 
saakka.  
 
Ohjelmaesite julkaistiin yhdessä Wahren-opiston kanssa jo kuudettatoista kertaa samoissa kansissa. 
Painopaikka oli jälleen Forssa Print. Ohjelmaesite jaettiin kaikkiin viiteen Lounais-Hämeen kuntaan elokuun 
puolivälissä. 
 
Opisto oli jälleen mukana perinteisessä Ypäjän Yö -tapahtumassa lauantaina 22.8. Edellisvuosien tapaan 
kokoonnuttiin Veteraanituvalla, jossa opisto esittäytyi sekä ala- että yläkerrassa. Myös opistolaisyhdistys oli 
mukana järjestelyissä.  
 
Opiskelijamäärän kasvu hieman taittui edellisvuodesta. Opiskelijoita oli 1118, kun vuonna 2014 opiskelijoita 
oli 1144. Opiskelijamäärä laski siis 26 hengellä. Opiskelijamäärä nousi ainoastaan jokioislaisten osalta, 
mutta laski humppilalaisten ja ypäjäläisten sekä varsinkin muualta tulleiden osalta, joita oli 55 vähemmän 
kuin edellisvuonna. Sekä naisten että miesten määrä kaikista osallistuneista väheni, miesten määrä hieman 
enemmän kuin naisten. Myös kurssilaisten määrä laski hieman edellisvuodesta. Vuonna 2014 kurssilaisia 
oli 2502, kun vuonna 2015 kurssilaisia oli 2465. Eli vuonna 2014 oli 37 kurssilaista enemmän. 
 
Toteutuneiden tuntien määrä laski edellisvuodesta normaalien opistokurssien osalta. Kun vuonna 2014 
toteutui yhteensä 4081,50 tuntia, oli toteuma vuonna 2015 yhteensä 3961,50 tuntia. Laskua oli siis 120 
tuntia. Laskua oli selvästi Humppilassa ja Ypäjällä, mutta sen sijaan Jokioisilla tuntimäärä hieman nousi. 
Toteutuneita normaaleita opistokursseja oli 10 vähemmän kuin edellisvuonna, 156 kurssia vuonna 2015 ja 
166 kurssia 2014. Sen sijaan omakustannekurssien määrä pysyi samana kuin edellisvuonna. Sekä vuonna 
2014 että vuonna 2015 toteutui yhteensä 27 omakustannekurssia. Sen sijaan omakustannekurssien 
tuntimäärä nousi edellisvuodesta; 419 tuntia vuonna 2015 ja 381,50 tuntia vuonna 2014. Nousua oli siis 
37,50 tuntia. Myös projektitunteja oli toteutunut selvästi enemmän vuonna 2015 (130 tuntia) kuin vuonna 
2014 (21 tuntia). 
 
Kurssiarvioinnit olivat samansuuntaisia kuin edellisvuosinakin eli oltiin tyytyväisiä opetukseen, oppimiseen 
ja ryhmän toimintaan kautta linjan eri oppiaineissa. Sen sijaan kurssin järjestelyissä tuli enemmän 
vaihtelua. Opetustilan pienuus ja/tai epätarkoituksenmukaisuus mainittiin arvioinneissa selvästi harvemmin 
kuin edellisvuosina. Varmaankin Paanan koulun remontoidut tilat toivat helpotusta tässä suhteessa. Eniten 
kurssin järjestelyissä kiinnitti edellisvuosien tapaan huomiota kuitenkin kurssin kokonaistuntimäärä. 
Joidenkin mielestä kurssit ovat liian lyhyitä tai niihin on suunniteltu liian vähän tunteja. Lyhyitä 
erikoiskursseja toivottiin lisää, kuten myös lyhytkursseja viikonloppuisin sekä kursseja päiväaikaan. Tähän 
on kiinnitetty opiston kurssisuunnittelussa entistä enemmän huomiota, joten em. tarpeet on huomioitu 
edellisvuosia paremmin.  
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka opiskelijamäärä hieman taittui edellisvuosien jatkuvasta 
kasvusta, niin omakustannekurssien avulla on saatu pidettyä kurssitarjonta suhteellisen laajana ja 
laadukkaana. Toivottavasti ei kuitenkaan ole pysyvä ilmiö, että omakustannekursseilla joudutaan entistä 
enemmän paikkaamaan väheneviä ns. normaaleita opistotunteja, jotka voidaan järjestää valtionosuuden ja 
opiston talousarvioon varattujen määrärahojen turvin. Näistä tunneista opiskelijat maksavat selvästi 
vähemmän kuin omakustannetunneista, jotka toteutetaan täysin opiskelijamaksuilla. Valitettava suuntaus 
on kuitenkin ollut viime vuosina, että valtionosuudet ovat pienentyneet ja sitä kautta paineet opiston 
määrärahojen laskemiseen lisääntyneet. Toivottavasti kuitenkin suunta saadaan yhteisin ponnistuksin 
kääntymään tulevina vuosina. 
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TIETOTEKNIIKKA 
 
Opettajat 
Jouni Karjala  Tietotekniikka ja tabletit 
Esa Virta   Tietotekniikka 
 
Keväällä jatkui kurssit Jokioisilla ja Humppilassa. Samalla muutama uusi kurssi alkoi. ATK-n 
jatkokurssi Jokioisilla ja ATK-paja Ypäjällä. Kurssit kärsivät lievästä opiskelijapulasta, mutta 
oppilaat olivat tyytyväisiä saadessaan enemmän henkilökohtaista opetusta. Tällöin 
kurssisuunnitelma eteni oppilaiden toiveiden mukaan. Tämä auttoikin oppilaiden kehittymistä 
huomattavasti. Humppilaan kaavailtu Sosiaalinen media ja Facebook-kurssi peruuntuivat vähäisen 
opiskelijamäärän takia.  
 
Syksy 2015 ja uudet kurssit. Uusina kursseina oli Tablettikurssit, jotka järjestettiin Jokioisilla ja 
Humppilassa. Jokioisten kurssin osallistujamäärä tulikin lähes täyteen. Kurssilla tutustuttiin Applen 
ja Android-puolen tabletteihin. Opiston ostamat tabletit tulivat tarpeeseen, kun osa opiskelijoista 
tuli ilman tablettia opiskelemaan. Kurssin lopussa lähes kaikilla olikin sitten jo oma tabletti, joten 
kurssi rohkaisi oppilaita ostamaan oman tabletin. Tästä tulikin kiitosta, kun hankintana tabletti on 
suhteellisen kallis ostaa, jos käyttöä laitteelle ei ole.  
Kurssin edetessä oppilaat huomasivat että tabletti on muutakin kuin pelkästään internetin 
selaukseen tarkoitettu laite ja monet oppilaista kehuivat kuinka he olivat tehneet siitä koko kodin 
oman viihdekeskuksen. Myös päivittäiset perusasiat tabletin kanssa sisällytettiin kurssiohjelmaan.  
Laskujen maksut, lehden lukeminen, tiedon hakeminen yms. oli oppilaiden mielestä paljon 
joutuisampaa tabletin kanssa, kuin tietokoneen. Muutamat oppilaat jopa päättivät että eivät enää 
osta uutta tietokonetta ollenkaan, vaan satsaavat jatkossa vain tabletteihin.  
Tabletin monipuolista käyttöä esiteltiin Apple TVn ja Chrome Castin avulla. Langaton tiedonsiirto 
taulutelevisiolle on uusia tabletin tuomia etuja. Näillä edellä mainituilla laitteilla se on helppoa.    
Humppilassa oli hieman osallistujapulaa, mutta eteneminen kurssilla oli nopeampaa ja 
kurssisuunnitelmaan pääsi sisällyttämään melko laajojakin aiheita tabletin maailmasta.  
Syksy oli onnistunut kurssien osalta, vaikka ATK- alkeet kurssi Humppilassa jäikin opiskelijapulan 
vuoksi pitämättä.  
 
ATK-tohtori ikäihmisille oli henkilökohtaista opastusta antava kurssi, jossa opiskelija varasi ajan 
opettajalle ja opiskelija sai itse määritellä mitä hän halusi kehittää omissa ATK-taidoissaan. Tämä 
oli varmasti monelle opiskelijalle hyvä tukiopetustuokio.  
 
 
LAKE-HANKE 
 
Esa Virta   Projektisihteeri 
 
LAKE-hankkeiden tavoite oli saada opisto entistä näkyvämmäksi sosiaalisessa mediassa. 
Tavoitteena oli laatutyön kehittäminen vastaamaan nykypäivän palveluvaateisiin ja teknologisiin 
haasteisiin verkossa toimivien palvelualustojen tarkoituksenmukaisella uudistamisella ja 
kehittämisellä, joka mahdollistaa osallistamaan opistoyhteisön jäseniä yhteiseen tekemiseen 
nykytekniikan välineillä. Lisäksi tavoitteina oli viestinnän lisääminen sisällön tuottamisen, 
kehittämisen ja hallinnan avulla omilla kotisivuilla sekä sähköisten oppimisalustojen suunnittelulla 
ja toteuttamisella.  
 
Jokiläänin kansalaisopisto on hakenut ja saanut opetushallitukselta kehittämisavustuksia vuosina 
2013, 2014 ja 2015 tavoitteena saavuttaa enemmän toiminta-alueen ihmisiä ja aktivoida heitä 
mukaan opiskelemaan ja tekemään uusia asioita kansalaisopistolla. Vuoden 2014 lopulla 
päättynyt ”Sosiaalisen median hyödyntäminen opistotoiminnassa” -hanke sai jatkohankkeen. 
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Vuoden 2015 lopussa  ”Sähköisten medioiden hyödyntäminen opistotoiminnassa” -hanke saatiin 
päätökseen, jonka avustus haettiin vuonna 2014. 
 
Hankkeen aikana järjestettiin henkilöstölle seminaareja ja koulutusta sosiaalisen median ja 
tietoteknisten sovellusten hyödyntämiseksi opiston jokapäiväisessä toiminnassa. Hankkeissa on 
laajennettu viestinnän kanavavalikoimaa Facebook-profiilien ja blogipalstojen avulla kaikille 
hankkeissa mukana olleiden opistojen edustamille koulutusaloille.  
Osa Jokiläänin kansalaisopiston blogeista on saavuttanut kiitettävästi yleisöä. 
 
Jokiläänin kansalaisopiston samoin kuin hankekumppanina toimineen Wahren-opiston 
opetustoiminta yleissivistävän koulutuksen järjestäjänä on perinteisesti ollut opiskelijamäärillä 
mitattuna kädentaitoihin ja kielten opetukseen painottunutta. Siksi uusien ja nykyaikaisten 
viestintävälineiden ja sekä opetuksen sähköistäminen on monesti koettu olevan ristiriidassa 
opittavan aineen tarpeiden kanssa. Kuitenkin juuri näillä opetusaloilla verkkomedioiden 
hyödyntämisessä hankkeiden aikana on edetty pisimmälle ja mediakattavuus on laajin.  
 
Kolmas Jokiläänin kansalaisopiston vetämä opetushallituksen osittain rahoittama kehittämishanke 
käynnistyi vuoden 2015 kesällä ja se jatkaa edellisten hankkeiden sarjaa hankekumppaneina 
olevien kansalaisopistojen (Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto) toiminnan 
nykyaikaistamisessa. 
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KIELET JA KULTTUURI 
Opettajat 
Koskelin Aino, ohjaava opettaja Englanti 
Aalto Marina  Venäjä 
Blasco Lucia  Espanja 
Korpihete Elina  Saksa 
Rauhala-Benuzzi Tuula  Italia 
 
Jokiläänin kansalaisopistossa opiskeltiin kieliä seitsemällä eri  alkeis- ja jatkokurssilla. Paanan 
koululla oli englannin alkeet ja jatkokurssi sekä  italian alkeet ja jatko, Humppilan yläasteella 
saksaa. Espanjan kieleen sukellettiin Ypäjän Seuraintalolla. Venäjää opiskeltiin vain 
kevätlukukaudella, syksyllä kurssi ei käynnistynyt  liian vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.  
Tavoitteena on tarjota hyvätasoista, aikaansa seuraavaa opetusta.  Jokaisella on  mahdollisuus 
opiskella omista lähtökohdistaan mielenkiintonsa ja tarpeittensa mukaan haluamaansa kieltä. 
Kielten opiskelu etenee  asteittain alkeista jatkoon. Opiskelijat olivat tyytyväisiä  ja antoivat hyvää 
palautetta. Opiskelussa harjoiteltiin kielen kaikkia osa-alueita: puhetta, kuuntelua, kirjoittamista ja 
ymmärtämistä; pääpaino oli puheen tuottamisessa. Opiskelijat tarvitsevat vieraita kieliä monissa 
eri tilanteissa, mm. työelämässä ja vapaa-aikana.  
 
Olennaisena osana kielten opiskelussa on opiskeltavan kielen kielialueen kulttuurin tunteminen. 
Syys-lokakuun vaihteessa vierailtiin Skotlannin hulppeissa maisemissa ja kuvankauniissa 
Edinburghissa englannin opettajan johdolla. Siellä tutustuttiin Skotlannin historiaan, taruihin, 
ruokaan, tapoihin sekä nähtävyyksiin ja osallistujat saivat kokeilla kielitaitojaan käytännössä. 
Kansainvälisinä iltapäivinä sukellettiin tsekkiläisen ja arabialaisen kulttuurin maailmaan  
syntyperäisten kulttuuriasiantuntijoiden johdolla maistellen maiden herkkuja ja kuunnellen 
musiikkia. Vuoden teemat ’Avaruutta etsimässä’ ja ’Löydä lähelle – kaikkien opistoon’ toteutuivat 
hyvin. 
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RUOKAKULTTUURI JA KOTITALOUS 
 
Opettajat 
Aalto Marina 
Lax Minna 
Pietilä-Estrada Tuija 
Syrjälä Hanna 
 
Kotitalousopetuksen tarkoitus on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä työtaitoja, tietoja ja 
tiedonhankintaa sekä tarjota mahdollisuus oppia valmistamaan hyvää ja terveellistä ruokaa 
kotimaisista raaka-aineista elämästä nauttimiseen ja mukavaan  yhdessäoloon niin arkeen kuin 
juhlaankin. Pienet ja suuret hyvän  ruoan ja leivonnaisten ystävät valmistivatkin  maittavaa  
tarjottavaa  ja herkkuja   kaikkien kolmen kunnan koulujen keittiöissä.  Tavoitteena oli edistää 
ihmisen  hyvinvointia lähiluonnon antimien avulla. Oppitunneilla opittiin niin uusia kuin palautettiin 
vanhoja, ehkä unohtuneitakin taitoja. Vuoden aikana oli tarjolla monenlaisia, kulinaristisia 
elämyksiä tarjoavia mielenkiintoisia kursseja. Tunneilla valmistettiin mm. perinteisiä  kotijuustoja, 
makoisia minipiirakoita, meheviä kuppikakkuja, perinne- ja kasvisruokaa  sekä   terveellistä 
ruokaa. Lapsille oli myös tarjolla omia kokkauskursseja. Äidit ja isät saivat juhlapäivänsä kunniaksi 
nauttia jälkikasvunsa valmistamasta pikkutarjoilusta. Keittiöissä otettiin hallintaan niin tavallisen 
arkiruoan kuin pienten juhlahetkienkin herkut. Makuhermoja hivelevät tuoksut leijuivat ilmassa ja 
iloinen rupattelu täytti keittiön. 
 
Kansainvälisyys oli myös mukana ohjelmassa ja ruokailloissa tutustuttiin arabialaiseen, 
espanjalaiseen ja venäläiseen ruokakulttuuriin sekä valmistettiin näiden kulttuurialueiden ruokaa. 
Sanotaan, että tuhannen ja yhden yön loisteessa syntyy  hehkuvaa ruokaa. Välimerellinen rikas 
tapas-ruokatarjoilu innoitti emäntiä  ja naapurimaan juhlavat alkupalat saivat veden nousemaan 
kielelle. 
Muutama ruokakurssi sekä hygieniapassikurssi jäi toteutumatta liian vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi, mutta lyhytkurssit ovat olleet suosittuja ja niistä on tullut hyvää palautetta. 
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JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY 
 
Toimihenkilöt 
Koskelin Aino  Puheenjohtaja 
Lintula Terttu  Varapuheenjohtaja 
Perälä Arja   Sihteeri 
Hellgren Irma  Rahastonhoitaja 
 
Jokiläänin Opistolaisyhdistys ry vietti 40-vuotisjuhlaansa kuluneena vuonna. Yhdistys on toiminut 
aktiivisesti koko historiansa ajan. Tavoitteena on moninainen yhteistyö Jokiläänin kansalaisopiston 
ja opiskelijoiden välillä sekä edistää kulttuuri- ja harrastustoimintaa, kannustaa ja tukea 
opiskelijoita ja opistotyötä, luoda hyvä opistohenki sekä lisätä opiston tunnettavuutta. Yhdistyksen 
kautta jäsenet voivat vaikuttaa myös kansalaisopiston toimintaan. 
 
Vuoden 2015 aikana Opistolaisyhdistys järjesti ja 
osallistui useiden tapahtumien ja retkien 
järjestämiseen kansalaisopiston kanssa yhdessä. 
Saatiin nauttia tsekkiläisen kulttuurin iltapäivästä 
helmikuussa. Naistenpäivään osallistuttiin 
Linikkalan lukiolla kahvintarjoajina. 
Liikunnanopettajan johdolla järjestetyssä 
liikuntatapahtumassa tarjottiin terveellisiä 
välipaloja. Huhtikuussa on perinteinen opiston 
työnäyttely, jossa opistolaisyhdistys oli mukana 
ja tarjosi kakkukahvit kaikille kävijöille 
juhlavuoden kunniaksi. 
 
Syyslukukausi käynnistyi Ypäjän yö –tapahtumalla elokuussa. Loppukuusta järjestettiin taide- ja 
kulttuurimatka taideaineitten opettajan johdolla Tarvaspäähän. Syyskuussa oli jälleen 
kansainvälistä tarjontaa vuorossa: arabialainen iltapäivä valotti arabialaisen kielen ja kirjoituksen 
saloja ja tietoa saatiin arabien perinteistä ja tavoista musiikkia kuunnellen. Samoihin aikoihin 
opiskelijaryhmä lähti kokeilemaan englannin kielen tunneilla saamiaan oppeja käytännössä 
Skotlannin komeisiin maisemiin ja viehättävään Edinburghin kaupunkiin. Sää suosi matkalaisia ja 
he saivat hyvän kuvan Brittein saarten pohjoisosasta. Englanninkielisellä päiväretkellä kuultiin 
maan historiasta ja monista tavoista ja tarinoita kuljettajan kertomana. Loch Nessin hirviö ei tullut 
esille syvän järven aallokosta, vaikka sitä kovasti odotettiin. Jylhät maisemat hivelivät katsojan 
silmää ja osa sydämestä jäi Skotlantiin. Marraskuulla oli vuorossa kädentaitomessumatka 
Tampereelle käsityönopettajan johdolla, jolle matkalle osallistuikin bussilastillinen käsitöistä 
kiinnostuneita. Vuosi 2015 päätettiin musiikin opettajan ja opiston kuorolaisten kanssa 
yhteistyössä kuunnellen ja laulaen joululauluja Paanan koululla ja nauttien joulupuuroa makean 
sopan kera. 
 
Opistolaisyhdistyksellä oli mahdollisuus ensimmäistä kertaa myöntää Humppilan ja Ypäjän 
opiskelijoille jäsenetuna opiskelija-alennuksia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus opistossa 
opiskeluun. Jäsenet saavat myös pienen matkastipendin osallistuessaan Opistolaisyhdistyksen 
retkelle. 
 
Opistolaisyhdistyksen elinvoimaisuus edellyttää aktiivisuutta. Meillä on monta aktiivijäsentä, jotka 
osallistuvat toimintaan, mutta aktiiviset toimijatkin ikääntyvät, joten toivotaan myös nuorempia 
asiasta kiinnostuneita mukaan. Palaute on ollut hyvää ja kannustavaa. Pyrimme jatkossakin 
tarjoamaan jäsenille virkistystoimintaa, teatteri- ja kotimaan ja ulkomaan matkoja sekä tapahtumia, 
kehittämään ja vahvistamaan opistotoimintaa ja -henkeä yhdessä kansalaisopiston kanssa.  
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LIIKUNTA JA HYVINVOINTI 
 
Opettajat 
Viitanen Sirkka, ohjaava opettaja  Terveysliikunta ja kuntosali 
Tammi Kaarina  Mm. jumpat, lasten tanssi, kehonhuolto 
Ryösä Terhi   Jooga 
Hipp-Koskenoja Pirita  Tanssillinen liikunta 
 
Kaarina Tammi: 
Tammikuussa 2015 jatkuivat Jokioisten Miinan koululla maanantaisin perusjumppa ja 
tehojumppa. Humppilan perusjumppa pidettiin tiistaisin Seurojentalolla. Tiistaisin oli myös 
perusjumppaa Ypäjänkylän seuraintalolla ja sen jälkeen tehojumppaa Ypäjän Kartanon koululla. 
Syksyllä Kartanon koulun jumppakin muutettiin perusjumpaksi. 
Lapsille suunnattu lasten tanssi jatkui kevään ajan Humppilassa Seurojentalolla tiistai-iltapäivisin. 
Syksyllä lasten tanssikurssi siirtyi Jokioisille Miinan koulun tiloihin maanantai-iltapäivään. 
Tammikuussa alkoi uutuutena painonhallintakurssi, joka kokoontui Tietotalolla Jokioisilla sekä 
vaihtelevissa paikoissa alueella Jokioinen/Forssa. Toinen vastaava kurssi järjestettiin touko-
kesäkuussa Jokioisten Miinan koululla. 
Touko-kesäkuussa pidettiin myös toinen uutuus, kesäliikuntakurssi, joka kokoontui aina ulkona 
alueella Jokioinen/Forssa. 
 
Syksyllä liikuntaohjelmistoon tuli uutuutena kehonhuoltokurssi, joka kokoontui joka toinen perjantai 
Miinan koululla Jokioisilla. 
Lasten tanssikurssi oli suunnattu keväällä 5-8-vuotiaille tytöille ja pojille. Syksyllä ikähaarukaksi 
muutettiin 8-12v. Tanssitunnit sisälsivät liikunnallisia leikkejä, tanssia ja venyttelyä. Jokaisella 
tunnilla tutustuttiin johonkin tanssilajiin, kuten hiphop, disko, valssi, tango, ja opeteltiin näistä 
perusaskelia. Isompien lasten kanssa tehtiin myös liikkuvuusharjotteita, ja opeteltiin kuulemaan 
musiikista eri tanssilajeja. 
 
Perusjumppa oli jumppaa ilman hyppyjä ja vaikeita sarjoja. Jumpan tavoitteena oli peruskunnon ja 
vetreyden ylläpito sekä liikunnasta nauttiminen. Tunti sisälsi alkulämmittelysarjan, joka vaihtui 
kolmen viikon välein. Lämmittelyn jälkeen tehtiin lihaskuntoliikkeitä painoja tai keppiä apuna 
käyttäen. Lopuksi oli aina venyttelyhetki. Muutama kerta tehtiin myös kiertoharjoittelua sekä 
liikkuvuusharjotteita. 
 
Tehojumppa oli perusjumppaa reipastahtisempaa helpoilla askelkuvioilla, mukana myös jonkin 
verran hyppyjä. Tehojumpan tavoitteena oli kunnon kohentaminen ja vetreyden ylläpitäminen sekä 
liikunnasta nauttiminen. Kolmen viikon välein vaihtuvaa alkulämmittelysarjaa seurasi tehokkaat ja 
monipuoliset lihaskunto-osuudet. Lopuksi aina venyttely. Lihaskunto-osuudessa käytettiin apuna 
käsipainoja ja kuminauhoja. Muutamana kertana tehtiin tabata-tyyppinen harjoitus sekä parina 
kertana kiertoharjoittelu ja liikkuvuusharjotteita. 
Painonhallintakurssin tarkoituksena oli antaa asiakkaille ohjeita pysyvään painonhallintaan. 
Tunneilla käytiin läpi mm. terveellisen ruokavalion perusteita sekä liikunnan merkitystä. Tunneilla 
myös tutustuttiin eri liikuntalajeihin kuten jumppa, tanssi, sauvakävely ja kehonpainoharjoittelu. 
Kurssin alussa ja lopussa tehtiin lihaskuntotesti sekä kehonkoostumusmittaus. Tunnit pidettiin 
Tietotalolla Jokioisilla ja myöhemmin keväällä Miinan koululla. Osa tunneista pidettiin ulkona 
Jokioisten tai Forssan urheilukentällä ja pururadalla. Tammikuun ryhmän kanssa kävimme myös 
kerran Vesihelmessä vesijumpassa. 
 
Kesäliikuntakurssi pidettiin kokonaisuudessa ulkona. Joka kerta vaihtuvia liikuntalajeja olivat mm. 
puistojumppa, pallopelit, crossfit sekä sauvakävely. Liikuntahetket järjestettiin Jokioisten 
urheilukentällä ja pururadalla sekä Forssassa crossfit-alueella ja Lamminrannan alueella. 
Kehonhuoltokurssin tarkoituksena oli pääasiassa oman kehon hallinnan ja liikkuvuuden 
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paraneminen. Kurssilla tehtiin mm. kehonpainoharjoitteita, liikkuvuusharjotteita sekä erilaisia 
venyttelyjä. Tutustuimme myös foam rollaukseen. Teoriaosuudessa kävimme läpi terveellisen 
ruokavalion perusteita, lihastasapainoasiaa sekä liikunnan merkitystä. Kurssin alussa teimme 
liikkuvuustestin. 
 
Terhi Ryösä: 
Joogaryhmiin Ypäjällä ja Humppilassa on muodostunut jo vakiintuneet ryhmät uskollisista ja 
innokkaista harrastajista. Vuosittain mukaan on tullut myös uusia jäseniä. Humppilan ryhmä on 
kasvanut niin suureksi, että ensi lukukaudella saattaisi olla syytä perustaa uusi ryhmä (alkeis- ja 
jatkoryhmä). Harrastamisen aloittamiskynnys on matala, sillä jooga ei vaadi harrastajaltaan 
erikoistaitoja, ei voimaa eikä notkeutta, sillä harjoitus tehdään jokaisen omien edellytysten mukaan 
itselle sopivaksi. Harjoitus lisää kehon liikkuvuutta ja notkeutta, sekä myös lihasvoimaa. 
Ryhmäläiset arvostavat myös joogan tuomaa mielen rauhoittumista.  
Syksyllä 2015 Jokioisilla aloitti uusi ryhmä, jonka koosta ja innokkuudesta päätellen ryhmä tulee 
jatkamaan myös tulevina lukukausina. 
  
Pirita Hipp-Koskenoja: 
Ei aikaisemmasta poikkeavaa toimintaa ole ollut keväällä 2015 tai syksyllä 2015.  
Kaikki ryhmäni käynnistyivät ja kukkusivat komeasti kaudet loppuun. Eli Matalan kynnyksen 
kuntotanssi ja Itämainen tanssi.  
 
Sirkka Viitanen: 
Terveysliikunnan rymissä on joka vuosi tullut lisää jumppaajia, syksyllä oli yhteensä 
kuutisenkymmentä osallistujaa.   
Kuntosalin kahdessa ryhmässä on yhteensä kolmekymmentäneljä osallistujaa. 
Terveysliikunnan osalta osallistujamäärät on joka vuosi nousseet ja oppilailta olen saanut 
myönteistä palautetta, josta olen kiitollinen ja joka innostaa myös itseäni yhä parempii suorituksiin. 
 
Ulla Leino: 
Rivitanssi peruuntui kolmen oppitunnin jälkeen liian vähäisen osallistujamäärän johdosta.  
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TEKSTIILITYÖ 

 
Opettajat 
Wenning Sari, ohjaava opettaja kevät Huovutus, kirjonta, tilkkutyöt, vanhat farkut- ja kierrätystä 

kirjoista -kurssit 
Salmi Tiina, ohjaava opettaja syksy Kudonta, lankatyöt, kierrätyspunonta, ryijy-, nukke-, 

makramee- ja verkkokeinukurssit, joulupaja sekä 
käsityöpajan ja kädentaitokarusellin vastuuopettaja 

Grahn Tuija   Asusteet, tuunaus ja kassikurssi 
Hämäläinen Kirsi   Tilkkutyö- ja tonttukurssit 
Muhonen Maija   Nallekurssi 
Ojanen Katri   Nahkatyöt 
Raumolin Tiina   Kirjansidonta 
Reponen Heljä Tilkkuviikonloppu 
Sikiö Minna  Fimomassa, kädentaitotiistai ja aikuinen-lapsi –työpaja sekä 

joulupajoja 
Viljanen Leena   Pitsinnypläys, kirjonta, frivolite ja vaateompelu 
 
Tekstiilityön kurssit 
Kevätlukukaudella jatkoimme vielä Avaruutta etsimässä -teemalla. Tekstiilityön kursseilla 
tähtikuviot olivat monessa aiheessa mukana. 
Huhtikuun lopussa Tietotalolla järjestetty tilkkuviikonloppu oli totuttuun tapaan suosittu ja kehuttu 
kurssi. Järjestelyt ja tilat opetuksen lisäksi olivat huippuluokkaa. Yhtä hyvää palautetta sai 
Jokioisten juuri valmistuneella Paanan koululla kesäkuun alussa ensimmäistä kertaa järjestetty 
Tiedon ja taidon kierrätysviikko. Se oli täydennyskoulutukseksi kansalaisopistojen kädentaito-
opettajille suunniteltu kurssi, jossa kaikki kurssilaiset opettivat vuorollaan. 
Lukuvuoden 2015-2016 lähiopisto –teemanmukaisesti opisto pyrkii näkymään ja olemaan helposti 
tavoitettavissa jokaisessa Jokiläänin kunnassa. 

 
Näyttelyt 
Kevätnäyttely järjestettiin 
Jokioisten Tietotalolla 17.-
19.4. Esillä oli jälleen 
monipuolisesti kurssilaisten 
lukuvuoden aikana 
valmistamia töitä. Esillä olivat 
myös molemmat 
opiskelijoiden yhteistyönä 
valmistuneet tekstiilit: Lähellä 
on hyvä –tekstiili Jokioisten 
terveyskeskukseen valmistui 
tilkkutyön jatkokurssilaisten 
1,5 vuoden työn tuloksena.  
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Joki loimien lomassa –tekstiili Jokioisten 
kirjastoon syntyi Jokioisten kudonnan 
peruskurssilaisten taidonnäytteenä.  
Näyttely oli mukana Kuvion Kulttuurin 
löytöretket -hankkeessa ja siellä saattoi 
jopa nähdä vilahduksen kartanon 
Harmaasta Rouvasta.  
Näyttelyn yhteydessä toteutettiin 
lauantaina 18.4. kädentaitokirpputori –
tapahtuma, jossa oli mahdollisuus ostaa 
ja/tai myydä käsityötarvikkeita ja -
materiaaleja.  
Osaavat opettajat 10 –näyttely oli esillä 
Tietotalon näyttelytila Pehkosessa 
elokuussa ja osittain myös Ypäjän Yössä 
22.8. Ypäjän veteraanituvalla. Näyttelyssä 
kädentaito-opettajat saivat omien töidensä 
avulla esitellä uusia ideoita tuleville 
kursseille. 
Ikkunanäyttelyssä Joki-Tammessa vaihtui 
eri taito- ja taideaineiden kurssien 
esillepano 2-3 viikon välein lukuvuoden 
aikana.  

 
Retket 
Tilkkukurssilaiset retkeilivät Voipaalan taidekeskuksessa 25.1. Kymmenen pistoa- Pisto-ryhmän 
näyttelyssä ja tilkkutyön jatkokurssilaiset tekivät tutustumismatkan Toijalan Tekstiilipalveluun 30.6. 
Kirjontakurssilaiset kävivät Paimiossa käsityömuseo Miilassa 7.5. tutustumassa perusnäyttelyn 
lisäksi Kaikki mitä jaksoin kantaa –karjalaisia käsitöitä näyttelyyn. 
Kudonnan opiskeljoista  vuorostaan jokioislaiset retkeilivät Kauhavalle Lankavan 
käsityömarkkinoille ja Seinäjoen Käsityö 2015 –messuille lokakuussa. 
Marraskuussa tehtiin jokavuotinen retki Tampereen Kädentaidot –messuille.  
 
Some 
Tekstiiliopetus opetteli blogin päivitystä ja jatkoi hyvin alkanutta facebookin hyödyntämistä 
kurssien markkinoinnissa. 
 
Tilat ja kalusto 
Joki-Tammen tekstiilityötilaan hankittiin uusi dokumenttikamera ja kiinteä projektori. Paanan 
koulun remontista jääneitä valkokankaita hyödynnettiin myös kaikissa tekstiilitiloissa.  
Paanan koulun tilat toivat parempia mahdollisuuksia Jokioisten kurssien järjestämiseen mm. 
märkätilojen ja ison luokkatilan ansiosta. 
 
 
Koulutukset 
Kudonnankurssi, Kankaanpään opisto 8.-11.6. Tiina Salmi 
Tiedon ja taidon kierrätysviikko, Jokioinen 1.-5.6. Maija Muhonen, Heljä Reponen, Tiina Salmi,   

Minna Sikiö, Sari Wenning   
Tilkkuterveiset, Juva 1.-2.9.  Sari Wenning 
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LASTEN JA NUORTEN KURSSIT 

 
Käsityöpaja 
Opettajat: 
Salmi Tiina, vastuuopettaja  Paperityö, lankatyö, ompelu, kudonta, punonta,  metallityö, 

värjäys, näyttely 
Salo Pirjo    Keramiikka 
Sikiö Minna   Mosaiikki, paperityö ja luonnonmateriaalit 
Suvanto-Mäkelä Sari   Puutyö 
 
Käsityöpaja on kolmevuotinen kurssi, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen kaltaista opetusta 
kädentaidoissa 8-12 -vuotiaille lapsille Jokioisilla ja Ypäjällä. Kurssille otetaan 10 opiskelijaa. 
Vuonna 2015 pajalaisilla oli menossa Jokioisilla kakkosvuosi ja Ypäjällä viimeinen eli kolmas 
vuosi. Molemmissa ryhmissä kurssilaisten määrä usein vähenee kolmatta vuotta kohti. Jokioisilla 
vähennys oli nyt niin suuri, että kurssilaisia oli syksyllä alle minimimäärän ja jouduimme 
päättämään kurssin.  

 
Nuorten kädentaitokaruselli 
Kädentaitokaruselli on 9-15 -vuotiaille koululaisille suunniteltu kesäloman avaus kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla. Karusellit pyörivät taas jokaisessa kunnassa nuorisotoimien ja opiston 
opistolaisyhdistyksen tukemana. Kiertävinä opettajina toimivat Tuija Pietilä-Estrada (kuvataide), 
Sirpa Ryyppö (valokuvaus) ja Pirjo Salo (keramiikka).  
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MUSIIKKI 
 
Opettajat  
Timo Määttä, ohjaava opettaja  Harmonikka, kosketinsoittimet, Harmonikkaryhmä,  
   Viihdeorkesteri JoViaali, Lauluryhmä, musiikin teoria 
Saku Anttila   Rummut, kitara, pop/rock –orkesteri 
Iris Sirel-Aarnio   Piano 
 
Kevät 2015 ei tuonut juurikaan muutoksia edellisten vuosien kurssitarjontaan. Pianon soittoa 
harjoiteltiin kaikkien kolmen kunnan alueella, kitara oli tarjolla Humppilassa ja Ypäjällä, rummut 
Humppilassa ja Jokioisilla. Harmonikansoiton yksityisopetusta annettiin Jokioisilla. Ryhmistä 
Viihdeorkesteri JoViaali ja harmonikkaryhmä kokoontui Jokioisilla. Pop/rock –orkesteri (joka sai 
nimekseen ”Humbles”) sekä lauluryhmä harjoitteli Humppilassa. Paanan koulun remontti oli 
keväällä loppusuoralla ja se aiheutti hieman haasteita etenkin JoViaalin harjoitusten 
järjestämisessä. Bändi harjoitteli neljässä eri paikassa talven aikana. Ryhmä saikin bändisoiton 
opiskelun lisäksi myös kokemuksia muusikoille tutusta kiertolaiselämästä. Onneksi kunnasta 
löytyy joviaalisuutta myös muualta. Suuri kiitos esimerkiksi Tietotalon Stiina-Liisa Pirkkamaalle, 
joka ”majoitti” meidät muutamaksi viikoksi Tietotalon yläkertaan. 
 
Opiskelijamäärät pysyivät suunnilleen ennallaan edellisiin vuosiin verrattuna. Yksityisopetuksessa 
kurssit olivat täynnä, valitettavasti ihan kaikki eivät mahtuneet mukaan. Ryhmiin mahtui kaikki 
halukkaat, suosituimpana lauluryhmä, 12 opiskelijaa. Harmonikkaryhmä oli hieman hiljaisempi 
keväällä, mutta syksyllä opiskelijamäärä kohosi jälleen hyvälle tasolle. Opiskelijoiden ikäjakauma 
oli laajahko, 5-vuotiaista 75-vuotiaisiin. Musiikki on siis koko kansan harrastus. 
 
Kevään kohokohtana oli taas totutusti kevätnäyttely Jokioisten Tietotalolla. Humbles aloitti 
näyttelyn musiikillisen annin perjantai-iltana. Poppoo esitti oman ohjelmistonsa hienosti ja 
asenteella. Sakun ohjaaman porukan runko on pysynyt koossa jo pitemmän aikaa, ja yhteissoitto 
on kehittynyt huimasti vuosien aikana. Tänä vuonna uutta virtaa bändiin toi bassoa soittanut nuori 
tyttö, joka hoiteli matalat äänet varmaotteisesti ja tanakasti.  
 
Lauantaina oli tulessa viihdeorkesteri JoViaali. 
Konsertin teemana oli sama kuin opistollakin, 
”avaruutta etsimässä”. Niinpä kaikki esitetyt 
kappaleet olivat avaruuteen viittaavia. Osansa 
sai niin Aurinko, Kuu, Venus jne. Viime vuosista 
poiketen konserttiosuus oli lyhennetty tunnin 
mittaiseksi. Konsertin jälkeen siirsimme yleisön 
penkit syrjään ja aloitimme tanssien soittamisen. 
Testimielessä pidetyt tanssit oli menestys, joten 
jatkamme samalla sapluunalla. Muutamat 
orkesterin jäsenet olivat estyneitä pääsemään 
paikalle joten jouduimme käyttämään hieman 
apukäsiä. Rumpusetin taakse istutettiin Saku 
Anttila ja allekirjoittanut yritti paikkailla loput 
puutteet. Äänimiehenä huseerasi Rauman lahja 
ovien yläkarmien puhdistukselle, Jukka Nurmi. 
 
Sunnuntaina vuoron saivat loput ryhmät ja instrumenttiopiskelijat. Harmonikkaryhmä ja lauluryhmä 
aloittivat iltapäivän. Ryhmät yhdistivät voimansa ja esittivät kappaleita sekä yhdessä että erikseen. 
Seuraavaksi vuorossa oli oppilaskonsertti, jonka esiintyjät koostuivat lähinnä Iris Sirel-Aarnion 
opiskelijoista. Toki esiintyjiä oli muiltakin opettajilta, mutta Iris oli saanut liikkeelle suurimman osan 
opiskelijoistaan. Sunnuntain lopuksi oli tarjolla erikoisohjelmanumero. Kokosin kevään aikana 
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opiskelijoita kaikista mahdollisista ryhmistä. Tämä ryhmä esitti kevätnäyttelyn päätöstilaisuudessa  
Rauno Lehtisen säveltämän, ja keväällä edesmenneen Mikko Haljoen sanoittaman kappaleen 
”Toiset meistä”. Esittäjiä oli pianon ja harmonikan yksityisopetuksesta, JoViaalista, 
harmonikkaryhmästä ja lauluryhmästä. 
 
Yhteissoitto yli kurssirajojen olikin punaisena lankana opetuksessa kevään aikana. Huhtikuun 
lopulla esiinnyimme Intalankartanossa haitari- ja lauluryhmän kanssa terästettynä JoViaalin 
basistilla. Haitaristit saivat oppia säestyksestä ja laulajat pääsivät seuraamaan soittajien touhua 
läheltä. Ohjelmisto koostui vanhoista suomalaisista ikivihreistä. 
 
Toukokuun alussa oli taas vuorossa ”aerobisesti leviävän soittimen” erikoistapahtuma, Muistojen 
Harmonikka Humppilan työväentalolla. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Forssan seudun 
harmonikkayhdistys ry:n, Humppilan Osuuspankin ja Työväenyhdistyksen naisten kanssa. 
Seremoniamestarina toimi jälleen Mika Hakala, jota ilman ei voisi kuvitellakaan kyseistä tilaisuutta. 
Pääesiityjänä oli tänä vuonna Visa Wiren. 
Harmonikkaryhmä esitti tilaisuudessa neljä kappaletta ja JoViaali soitti illan päätteeksi tunnin 
tanssit. Esiintymässä oli myös Tiina-Maria Kauppi, Jari Mustajärvi sekä Jukka Kaurila. 
Harmonikkaryhmä oli myös tanssien ensimmäisten neljän kappaleen aikana JoViaalin 
vahvistuksena.  
 
Toukokuussa LAKE-hankkeen nimissä järjestettiin päivän mittainen kurssi Paanan koulun 
auditoriossa esitystekniikasta ja tietokoneen ja internetin käytöstä musiikin parissa. Kurssille pääsi 
kaikki halukkaat ja oli ilmainen. Kurssilla käytiin läpi PA-laitteiston toimintaa, internetistä löytyviä 
ilmaisohjelmia ja musiikin tallentamista studio- ja kotioloissa. Kurssin lopuksi kaikki halukkaat 
pääsivät laulamaan tai soittamaan nauhalle opettajan tekemän taustanauhan päälle. Opettajan 
miksauksen jälkeen kaikki saivat omat demonsa muistoksi kurssista. Laulajien toiveesta 
alkuperäiset nauhat sullottiin kassakaappiin sinne ”Tiitisen listan” viereen ikuisiksi ajoiksi. 
 
Syyslukukausi alkoi Jokioisten osalta uusituissa Paanan koulun tiloissa. Jokioisilla tapahtuva 
opetus siirrettiin askel askeleelta kokonaan Paanan musiikkiluokkaan. Myös Humppilassa ennen 
kokoontunut lauluryhmä siirtyi Jokioisille opiskelijoiden toiveesta. Luokkaan hankittiin syksyn 
aikana täysin uusi soittolaitteisto, joten opiston ja koulun yhteisesti käyttämät opiskeluvälineet ovat 
huippuluokkaa; tästä maasta tuskin löytyy parempaa. 
Musiikin kurssitarjonta pysyi pääosiltaan samanlaisena edellisiin vuosiin verrattuna. Saku Anttilan 
yksityisopetusta ei enää lokeroitu niin tarkasti soittimien mukaan vaan kitaristit, basistit ja rumpalit 
ilmoittautuivat samalle kurssille. Ainoastaan Ypäjällä oli mahdollisuus pelkkään kitaransoittoon. 
Harmonikkaryhmään otettiin tänä vuonna myös muita soittimia, tarkoituksena koota orkesteri 
harmonikkamusiikin ympärille. Ryhmä sai vahvistuksia rumpalin, basistin ja kitaristin muodossa.  
 
Musiikin teorian kurssi toteutui vihdoinkin vuosien yrittämisen jälkeen. Kurssilla keskityttiin 
pelkästään asioihin, joista olisi hyötyä omassa soittoharrastuksessa. Kyseessä oli lukukauden 
pituinen kurssi, joten asiat käytiin läpi hurjalla vauhdilla. Kurssin loppupuoli koostui pelkästään 
käytännön harjoituksista joiden perusteella oppimista oli tapahtunut. Palautteen perusteella kurssi 
oli tarpeellinen ja jatkoa on toivottu paljon. 
 
Oppilasmäärät kasvoivat hieman edellisestä talvesta. Piano-oppilaaksi haluavia oli niin paljon, että 
lisäsimme hieman tuntimääriä sille saralle. Ryhmätkin kasvoivat, esimerkiksi JoViaalin 
opiskelijamaksimi ylitettiin ensimmäisen kerran. Olemme kuitenkin joviaaleja, kaikki halukkaat 
mahtuu mukaan vastaisuudessakin. 
 
Syksyn päätteeksi lauluryhmä kävi laulattamassa Intalankartanon asukkaita joululaulujen 
merkeissä. Tällaista vuonna 2015, 2016 uudet tarinat… 
Kirjoittanut: TJMäättä 
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TAIDEAINEET 
 

Opettajat 
Pietilä-Estrada Tuija, ohjaava opet.   Kuvataide, aikuisten taidekokeilu, korttikurssi,  
   lasten- ja nuorten kädentaitokaruselli   
Kaivoluoto-Viitanen Teija  Posliinimaalaus 
Lintula Marika   Kukka-asetelmat kevät 2015  
Nikkilä-Rämö Kristiina   Kukka-asetelmat syksy 2015 
Majevski Vivian   Kalligrafia, aikuisten taidekokeilu 
Perälä Arja    Hopeaketju, aikuisten taidekokeilu,    
   lasikurssi, tiffanylasi,     
   mehiläisvahakynttilä 
Ryyppö Sirpa   Vuorovaikutteinen valokuvaus 
Sikiö Minna   Paperinteko 
Saarinen Marja-Leena   Skräppäys 
Salo Pirjo    Keramiikka, lasten ja nuorten kädentaitokaruselli 
Tiensuu Erkki   Sukututkimus 

Kurssit ja tilat 

Jokiläänin kansalaisopiston kevään 2015 teema 
”Avaruutta etsimässä” innoitti taideaineiden 
opiskelijoiden luovuutta ja ilmaisua. Kurssitarjonnassa 
oli kattauksena laaja valikoima erilaisia taideaineiden 
kursseja. Kuvataiteen (sisältää monia eri tekniikoita), 
kalligrafian ja posliinimaalauksen kursseilla saattoi 
luovuuttaan toteuttaa monipuolisesti. Uutuutena 
kurssiohjelmassa oli aikuisten taidekokeilukurssi, 
vuorovaikutteinen valokuvauskurssi ja kukka-
asetelmien rakentelua taiteellisella silmällä. 
Taidekokeilu- ja valokuvauskurssista moni löysi uuden 
taideharrastuksen. Kukka-asetelmakurssi houkutti 
mukaan uusia innokkaita opiskelijoita. Aikuisten 
taidekokeilukurssilla oli mahdollisuus kokeilla eri 
taidetekniikoita (keramiikkaa, lasin sulatusta, taontaa 
sormuksesta koruksi, kalligrafiaa ja 
kuvataidetekniikoita), vuorovaikutteisella 
valokuvauskurssilla opeteltiin tallentamaan luonnossa 
kokemia tunnetiloja ja aistihavaintoja 
mielikuvituksellisesti. Kevättarjonnassa oli myös 
uutuutena aikuinen ja lapsi - keramiikkaa. Kurssilla 
saattoi harrastaa aikuinen yhdessä lapsen (7-15 v.) 
kanssa. Kevään kurssitarjonnassa ns. kovia 
materiaaleja edustivat myös tiffanylasikurssi ja hopeaketjukurssit. 

Taideaineiden toimintakertomukseen sisältyy kevätlukukaudella myös sukututkimuksen kurssi, 
vaikka varsinaisesti sukututkimuksen opetustunnit eivät sisälly taideaineiden opetustunteihin. 
Sukututkimuksen kurssi järjestettiin Miinan koululla. Kurssi oli tarkoitettu jo peruskurssin käyneille. 
Kurssilta tehtiin myös arkistovierailuja mm. Maakunta-arkistoon.  

Keväällä 2015 taideaineiden opetusta järjestettiin kaikkien kolmen kunnan alueella. Jokioisilla 
Paanan koululla, Kivipajalla ja Joki-Tammessa. Humppilassa tiloina käytettiin Humppilan 
yläastetta ja Lamminkulmaa. Ypäjällä opetustiloina toimivat Kartanon koulu ja Vanha Pappila.  
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Syksyllä 2015 
kansalaisopiston teemaksi 
vaihtui ”Löydä lähelle – 
kaikkien opistoon”. 
Kuvataiteen kesäkurssi 
käynnisti taideaineiden 
lukukauden jo elokuussa 
viikonloppukurssilla 
Jokioisten kartanon 
miljöössä. Upea ympäristö 
maalauskohteineen ja kuin 
tilattu aurinkoinen sää 
saivat paljon kiitoksia. 
Kurssin opetustilana toimi 
myös Murula ja kalustus oli 
lainassa Tietotalolta.  

 

 

 

Syyslukukauden kurssitarjonnasta saattoi poimia monia taideaineita harrastuksekseen, kuten 
kuvataidetta, kalligrafiaa, posliinimaalausta, lasikurssia, hopeaketjukursseja ja kukka-asetelmien 
rakentelua. Paperitaidetta sai toteuttaa yhdistetyllä skräppäys- ja korttikurssilla viikonlopun 
kurssilla Paanan koululla. Syksyn uutuuskurssina opistossa järjestettiin myös paperintekokurssi 
Ypäjällä ja mehiläisvahakynttiläkurssi Kivipajalla Jokioisilla. Syyslukukaudella keramiikkakursseja 
(päivä- ja iltakeramiikkaa, kaksi joulukeramiikkakurssia ja aikuinen-lapsi keramiikkakurssi) 
järjestettiin Kivipajalla. Kun otetaan huomioon myös muut kovien materiaalien kurssit ja lasten 
kädentaitokaruselli kesällä, on Kivipaja tilana hyvin toimiva ja tarpeellinen opetustila. Kivipaja on 
sekä opiskelijoille, että opettajille mieluisa opetustila. Kivipaja antaa myös opistolle 
mahdollisuuden järjestää taideaineiden kursseja päiväsaikaan. Kurssilaisilta onkin tullut toiveita, 
että taideaineiden päiväkursseja lisättäisiin ohjelmistoon.   

Kevätlukukaudella sukututkimuksen saralla järjestettiin kaksi kurssia. Sukututkimuskurssi oli 
tarkoitettu kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille. Sukujutut -ohjelmakurssi oli uutuus ja se oli 
tarkoitettu kaikille sukututkijoille. Sisältönä oli mm. sukututkimusohjelman käyttöä ja ongelmien 
ratkaisua. 

Näyttelyt 

Taideaineiden kurssilaisten teoksia oli runsaasti esillä kevätnäyttelyssä Tietotalolla Jokioisilla. 
Näyttelytila Pehkosessa oli koko huhtikuun ajan esillä kuvataidekurssilaisten näyttely. 
Tietotekniikan opettaja oli myös videoinut näyttelyn ja se oli nähtävissä kevätnäyttelyssä 
tietotekniikan osastolla. Forssan lehti teki jutun näyttelystä kulttuurisivuilleen. Lukuvuoden mittaan 
Joki-Tammen ikkunanäyttelyssä oli esillä taideaineiden kurssilaisten töitä. Ypäjän yössä taiteen 
kesäkurssin satoa oli esittelyssä tuoreeltaan Veteraanituvalla.  

Taide ja kulttuurimatkat 

Jokiläänin opistolaisyhdistys oli hienosti mukana taide- ja kulttuurimatkan taustatukena, kun 
opistosta tehtiin taide- ja kulttuurimatka Espooseen. Matkakohteiksi oli valikoitunut Akseli Gallen-
Kallelan ateljeekoti Tarvaspäässä ja näyttelykeskus WeeGee. Ja kuin bonuksena, sama päivänä 
vietettiin Espoon kaupunkipäivää, Espoo Päivää. Päivä oli siis täynnä taidetta ja kulttuuria. 
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Kalusteet/hankinnat 

Taideaineisiin hankittiin Paanan koululle korivaunu tavaroiden kuljettamiseen ja Kivipajalle 
taidetarvikkeita keramiikkaan. 

Aktiiviset opettajat 

Taideaineiden kurssien monipuolisuus perustuu taideaineiden osaavalle opettajakunnalle. 
Opettajat kehittävät joka lukukausi uusia ideoita opetukseen ja heillä on luovaa innostusta 
työhönsä. Taideaineiden opettajilla on laajat verkostot, mikä myös rikastuttaa opistoa. He myös 
toimivat aktiivisesti opiston ulkopuolella, mikä selviää seuraavasta osiosta. 

Opettajien koulutusta, näyttelyitä ja muuta 

 Kaivoluoto - Viitanen Teija ideoi ja maalasi unikin kastemaljan.  

 Majevski Vivian  vieraili Berlinin Akademie der Kunst arkistossa, tutustumassa 
nykykalligrafiaan   viimeiseltä 15 vuodelta. Tapaamiset San Fransiscon ja Englannin 
kuuluisien kalligrafistien kanssa. Kesällä 2015 Vivian piti kalligrafian kurssin Hiidenmaalla 
Orjakussa. Jokioisten kalligrafiaryhmästä oli mukana kurssilaisia. 

 Lintula Marika, liike Marikan kukkakori, näyttelytöitä. 

 Nikkilä-Rämö Kristiina oli mukana Forssan puutarhan kukka-asetelma näyttelyissä.  Kevät– 
ja puutarhamessuilla Helsingissä, Kristiina oli katsomassa ja tutustumassa Sm-
kukansidonnan kilpailuihin. 

 Pietilä- Estrada Tuija osallistui kuvataidenäyttelyihin töillään. Hän oli myös mukana 
kirjankustantamo Hd- toiminnassa.  

 Perälä Arja suoritti mehiläishoitajan ammattitutkinnon Mustialassa. 

 Ryyppö Sirpa aloitti valaisupajakoulutuksen, kirjan Leppäkertun keinutuoli (kirjan kuvitus). 
Kirjan kuvat kiersivät näyttelyissä kirjastoissa eri puolella Suomea. 

 Saarinen Marja-Leena, tekstauskurssi Sinellissä Vantaalla. Mukana eri näyttelyissä töillään. 

 Salo Pirjo, Birgitan paja ja näyttelyt/messut   

 Sikiö Minna, taidetarvikeliike Nyytti, näyttelyt ja opetuskurssit 

 Tiensuu Erkki teki arkistovierailuja Maakunta-arkisto, Kansallisarkisto, Suomen 
sukututkimusseuran arkisto, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Ulkoministeriön arkisto. 

Yhteenveto 

Opisto luo yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja aktivoi harrastamaan. 
Taideaineiden kurssit antavat monille 
uusia tietoja ja taitoja, mutta kurssit 
ovat myös päivän piristys ja 
sosiaalinen tapaaminen. 
Taideaineiden opettajat saavat usein 
kurssilaisilta palautetta kurssien 
tärkeydestä ja yhdessä tekemisestä. 
Taide rikastuttaa ja virkistää, 
nautitaan taiteista yhdessä.  

Teksti: Tuija Pietilä-Estrada  
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TEKNINEN TYÖ 
 

Opettajat                                                                                                                                                            

Kallio Mirva, ohjaava opettaja Huonekalujen kunnostus 
Aate Janne    Puu-ja metallityö  
Berggren Matti    Puutyö  
Kuloaro Tony             Puutyö  
Salo Teppo   Taonta  

Teknisen työn kursseilla on ollut melko haastavaa toteuttaa eri teemoja, koska suurin osa 
opiskelijoista tekee tai kunnostaa huonekaluja ja tarve-esineitä tiettyyn tarkoitukseen ja monesti 
tarpeeseen. Teemat ovat silti mielestämme hyvä juttu ja luovat väriä ja vaihtelua mm 
kevätnäyttelyyn ja opiston kurssiesitteen kuviin koskien näin myös teknisiä aineita. 

Olen paljon pohtinut, miksi on niin vaikea saada alkamaan uusia erilaisia teknisten aineiden 
kursseja. Uskon tämän liittyvän ainakin osittain tuohon jo mainittuun tekemisen tarpeeseen. Monet 
tämän alan opiskelijoista ovat miehiä ja halu tehdä kestävää ja hyödyllistä on heistä tärkeämpi tai 
kiinnostavampi asia kuin esimerkiksi jonkin uuden tekniikan oppiminen. Toki uusia tekniikoita 
halutaan oppia, mutta liittyen johonkin tiettyyn tarpeeseen. Aiemmin ajattelin teknisen työn 
junnaavan jotenkin paikallaan, mutta erityisesti tämän vuoden aikana olen kuunnellut oppilaita 
rivienkin välistä ja uskon että kaikkien uusien ideoiden ja luovuuden keskellä on vankka sija myös 
ihan perinteisellä teknisten aineiden opetuksella. Mikäli tälle alueelle halutaan kehittää uutta, pitää 
se tehdä opiskelijalähtöisesti, tarjota juuri sitä mitä toivotaan. Hyvä esimerkki oli syksyllä 
toteutumatta jäänyt Kierrätystyöpaja sekä Kodin kohennuskurssi. Molempia oli toivottu, mutta 
väärät sanavalinnat ja hieman väärät aihevalinnat kurssiesitteessä aiheuttivat oppilaskadon. 
Ypäjällä ei aloitettu syksyllä 2015 Huonekalujen kunnostusta.  Perttulan koulun tilat ovat 
haasteelliset koska varastotiloja töiden säilyttämiselle ei ole. 

Kevätnäyttelyssä 2015 oli jälleen 
kauniisti esillä myös teknisten kurssien 
töitä. Ehdottomasti eniten oli 
kunnostettuja huonekaluja. Haastankin 
tässä samalla myös muut teknisten 
aineiden opettajat kannustamaan 
oppilaitaan tuomaan töitään esille vielä 
enemmän. Näyttely on paras tapa 
näyttää mitä me osataan. Myös se mitä 
me opettajat osataan parhaiten, 
opettaa. Näyttely saa joka vuosi paljon 
kiitosta ja kehuja myös meidän 
oppilailta ja se on huomattu ainakin 
kunnostettujen huonekalujen osalta, 
myös lähialueen alan ammattilaisten 
piirissä. 

Retkiä emme järjestäneet minnekään, 
mutta pohdintoja yhteisestä retkestä on 
jo ollut. 

 

Kalustoa olemme uusineet lähivuosien aikana pikkuhiljaa. Melko uuden paineilmakompressorin, 
tahkon ja hakasnaulaimen lisäksi hankimme nyt ison kasan kunnollisia liimapuristimia. Niitä 
voimme käyttää eri koulujen tiloissa ja muutkin kurssit voivat niitä lainata. Myös muutaman alan 
kirjan ostin oppilaiden pyynnöstä. 
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MUUT OPETTAJAT JA HENKILÖKUNTA 

 

Aarikka Olla-Riitta  näyttämötaide 

Huttu Kalervo  tähtitiede 

Ilomäki Timo  tähtitiede 

Lintunen Vilho  tähtitiede 

Wallin Pekka  tähtitiede 

Elo Ismo   tähtitiede 

Tujunen Anu  kurssisihteeri 

Mattsson Silja  toimistoapu  

  

 
TILASTOT 
 

Opiskelijat kertaalleen laskettuna 

vuonna 2001  opiskelijoita 1133 

vuonna 2002  opiskelijoita 1090 

vuonna 2003  opiskelijoita 1182 

vuonna 2004  opiskelijoita 1073 

vuonna 2005  opiskelijoita 1072 

vuonna 2006  opiskelijoita 1048 

vuonna 2007  opiskelijoita 1092 

vuonna 2008  opiskelijoita 1189 

vuonna 2009  opiskelijoita 1086 

vuonna 2010  opiskelijoita   961 

vuonna 2011  opiskelijoita   945 

vuonna 2012  opiskelijoita 1016 

vuonna 2013  opiskelijoita 1110 

vuonna 2014  opiskelijoita 1180 

vuonna 2015  opiskelijoita 1127, joista normaalikurssien opiskelijoita 808 
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