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LUKUVUODEN TEEMA  

”JOKAISELLE JOTAKIN JOKILÄÄNISTÄ” 

 
Jokiläänin kansalaisopisto tunnetaan laadukkaana ja monipuolisena kansalaisopistona. Oppilas-
määrä on pysynyt ilahduttavan korkeana vuodesta toiseen. Mutta miten opistoa pitäisi kehittää ja 
millaista opetusta pitäisi tarjota eri-ikäisille aikuisille? Koska maailma on digitaloistunut nopeasti, 
kansalaisopiston pitää reagoida muutokseen nopeasti. Juuri paikallinen kansalaisopisto on riittävän 
nopea ja notkea tarjoamaan esimerkiksi digitalisaation vaatimia taitoja verkkopankin käyttämisestä 
omien kotisivujen luomiseen. Mitä muita uusia tuulia opistoon mielestäsi tarvittaisiin? 
  
Kuntien yhteinen kansalaisopisto on esimerkki kuntien hyvästä yhteistyöstä. Toivottavasti yhteistyö 
jatkuu hyvänä tulevaisuudessakin. Rinnakkainen kanssakäyminen Wahren-opiston kanssa on mo-
lempien opistojen ja koko seutukunnan etu.  
  
Tervetuloa kursseille! 
  
Simo Veistola, va. rehtori 
FT, MBA 
 

 

TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT 
 

Ypäjän yö 
Opisto on mukana Ypäjän yössä lauantaina 25.8.2018 Veteraanituvalla 

Luennot Jokioisten kunnanvirastolla: 
(Keskuskatu 29 A)  

Opisto järjestää yhdessä Jokioisten kunnankirjaston ja kulttuuritoimen kanssa  
1918-kokonaisuuteen kuuluvan kirjallisuusillan ke 12.9.2018 klo 18 
Vetäjänä Anneli Kanto 
Lukuvuoden aikana järjestetään myös luontoaiheinen luentosarja. 

 
Näyttelyt Jokioisten Tietotalolla: 
(Humppilantie 9) 

Osaavat opettajat XIII-näyttely 
14.8.-31.8.2018  

Taidekurssilaisten töitä Pehkosessa    
1.4.-3.5.2019 

Opiston kevätnäyttely  
12.-14.4.2019 konsertteja, liikuntaesityksiä, kädentaidon töitä. Opistolaisyhdistyksen 
kädentaitoarpajaiset ja kahvio. 
 
Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama ja ylläpitämä yleissivistävä oppilaitos, 
jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston toiminnan perustana on omistajakuntien keski-
näinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa Jokioisten kunnan vapaa-aikalautakunta.  
 
Kustantajat: Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto. 
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OPISTON TOIMISTO 

Keskuskatu 29 B, 31600 Jokioinen 
Toimisto on Jokioisten kunnanviraston B-rapussa (entisissä Kansaneläkelaitoksen tiloissa). 
puhelin: (03) 4182 7402, telefax: (03) 4384 025 
sähköposti: jokilaanin.kansalaisopisto(at)jokioinen.fi 
kotisivut:  http://www.jokioinen.fi/jokilaanin-kansalaisopisto/ 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
 

ILMOITTAUTUMISIA VASTAANOTETAAN       

Jokioisten kunnanvirastolla 
ma 20.8.2018 klo 18.30—19.30, 21.8. alkaen virka-aikana. 

Puhelimitse numeroon 03-4182 7402  
ma 20.8. puhelinaika klo 18.30—20, 21.8. alkaen virka-aikana. 

Sähköpostilla ja faxilla ei voi ilmoittautua. 
 

Ennakkoilmoittautumista vaativan kurssin kohdalla on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumis-
päivämäärä. Muille kursseille voit ilmoittautua myös ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

 
NOPEIN ja VARMIN TAPA: 
suoraan internetissä ma 20.8.2018 klo 18.30 alkaen:                                                                                         
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 
 
Saat heti tiedon siitä, oletko päässyt kurssille.  
 
Ilmoittautuessa kysytään kurssinumero, kurssi, nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, osoite, puhelin 
sekä mahdollinen sähköpostiosoite.  
Henkilötietoja kuten henkilötunnusta tarvitaan laskutusta varten. Koulutustausta ja pääasiallinen 
toiminta (työssä/työtön/opiskelija/ eläkeläinen/muu) kysytään tilastokeskusta varten.  
Yhteys- ja henkilötiedot tallentuvat ilmoittautumisen yhteydessä kurssihallintaohjelma Hellewiin. 
Internetissä ilmoittautuminen tapahtuu suojatussa yhteydessä.  

Jokiläänin kansalaisopisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja muuta voi-
massa olevaa henkilötietojen käsittelyä ohjaavaa lainsäädäntöä ja normistoa. Opiskelijarekisterin 
tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty, eikä tietoja luovuteta eteen-
päin. 

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston toimistolta ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 

MAKSUT 
Kurssimaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauksen yhteydessä. Opiskelija voi valita myös työ-
kausimaksun, jonka maksanut voi osallistua muille paitsi avoimen yliopiston kursseille sekä 
omakustannekursseille. Työkausimaksu on suuruudeltaan 111 € (kurssinumero 000001). Musiikin 
instrumenttiopetukseen (kurssit 110101-104, 110120-122, 110130-132) osallistuvan työkausi-
maksu on 121 €. 

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja. Kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan 
koko kurssimaksun, vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurssin peruminen ilman laskua on mahdollista 
vain lääkärintodistuksen perusteella.  

Huom! Peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opettajalle! 
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Alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu vain, jos peruminen on tehty 
ilmoitautumisajan vielä ollessa voimassa (poikkeuksena lääkärin toteama sairaustapaus). 

Jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee aikuisen kanssa samassa opintoryhmässä, saa lapsi 
kurssimaksusta 50 %:n alennuksen. 

Normaalikursseilla opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut.  

Omakustannekurssit ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia, tarjontaa monipuolistavia kurs-
seja. Omakustanteisuudesta mainitaan kurssikuvauksen yhteydessä. Näillä kursseilla toteutumi-
seen tarvittava minimiopiskelijamäärä on yleensä suurempi kuin ns. normaalikursseilla, jotta 
kurssimaksu on saatu kohtuulliseksi. 

Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua vastaan. 

Huom!  
Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea opintoavustusta Jokioisten kunnan opinto-
rahastosta. Koulutuslautakunta päättää avustusten jaosta. Avustukset myönnetään ensisijaisesti 
taloudellisin ja sosiaalisin perustein.  
Humppilalaiset ja ypäjäläiset voivat saada opistolaisyhdistykseltä jäsenetuna alennusta 
kurssimaksuun. 
 

OPINTOSETELIT 
 

Opetushallitus on myöntänyt Jokiläänin kansalaisopistolle opintosetelityyppistä valtionavustusta. 
Opintoseteliraha on päätetty käyttää seuraavasti:  

Opiskelija, joka on työtön, eläkeläinen tai yli 63-vuotias, saa pyytäessään 10 euron 
alennuksen valintansa mukaan joko yksittäisestä kurssimaksusta tai työkausimaksusta.  
Alennus voidaan antaa 225:lle ensimmäiselle mainitut kriteerit täyttävälle opiskelijalle.  

Opintosetelityyppisen avustuksen saaminen huomioidaan suoraan ilmoittautumistiedoista laskutuk-
sen yhteydessä.  

SMARTUMIN MAKSUT 
Opiston toimistolle käyvät maksuvälineeksi Smartum-setelit. Setelien käytöstä tulee ilmoittaa 
mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen, jotta ne voidaan huomioida laskutuksessa. 

HelleWissä voi ilmoittautumisen yhteydessä maksaa Smartum-saldoilla. 

 

VAKUUTUKSET 
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Kevätnäyttelyyn tulevat opiskelijoiden työt vakuutetaan näyttelyn 
ajaksi. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin! 

 

HENKILÖKUNTA 
vt. rehtori  SIMO VEISTOLA, 050-564 0057, simo.veistola@forssa.fi 
(yhteinen Wahren-opiston kanssa)    

kurssisihteeri  ANU TUJUNEN, (03) 4182 7402, anu.tujunen@jokioinen.fi 
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OHJAAVAT OPETTAJAT  

tekstiilityö  SARI WENNING, 050-593 4257, sari.wenning@jokioinen.fi  

musiikki  TIMO MÄÄTTÄ, 050-594 6471, timo.maatta@jokioinen.fi 

taideaineet  TUIJA PIETILÄ-ESTRADA, 050-592 0821, tuija.pietila-estrada@jokioinen.fi 

kielet  AINO KOSKELIN, 041-431 7823, aino.koskelin@jokioinen.fi 

tekninen työ  TEPPO SALO, 050-537 6504, saloteppo@gmail.com                      

liikunta  KAARINA TAMMI, 040-507 1662, kaarina.tammi@jokioinen.fi 

 

YHDYSHENKILÖT 

Humppilan yhdyshenkilö  
Taija Lehtinen, kirjastonjohtaja, 044-706 4417, taija.lehtinen@humppila.fi  

Ypäjän yhdyshenkilö  
Satu Leppälahti, vt. kirjastonjohtaja, 050-363 0508, satu.leppalahti@ypaja.fi 
 
 
 
 
 
 
 

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY 

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry on Jokiläänin kansalaisopiston yhteydessä toimiva itsenäinen 
yhdistys. Tavoitteenamme on tukea opiskelua kansalaisopistossa ja ylläpitää sekä kehittää yhteis-
työtä eri opintoryhmien kanssa sekä edistää kulttuuritoimintaa ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa.   
 
Järjestämme mm. virkistys- ja messumatkoja, teatteri- ja konserttiretkiä, osallistumme opiston 
juhliin ja näyttelyihin sekä erilaisiin musiikki- ja muihin tapahtumiin.  
 
Lukuvuonna 2018-2019 voimme hakemuksesta myöntää Humppilan ja Ypäjän opiskelijoille 
jäsenetuna alennusta kurssihinnoista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kansalaisopiston 
kursseille. Jäsenille myönnämme alennusta opistolaisyhdistyksen järjestämistä matkoista. 
 
Kuten aikaisemminkin, pyrimme kaikin tavoin toimimaan aktiivisesti ja ajamaan jäsentemme etuja. 
Olemme mukana opistolaistoiminnassa sekä edistämme hyvää opistohenkeä kaikkien opistolaisten 
hyväksi.  Kaikki voivat liittyä opistolaisyhdistyksen jäseniksi ilman erillistä jäsenmaksua (Jatkuva 
ilmoittautuminen kurssinumerolla 000002). Jäsenyyden hyväksyy opistolasiyhdistyksen johtokunta 
kokouksessaan. 

Puheenjohtaja Aino Koskelin, 041-431 7823 Sihteeri Kristiina Kankaanpää, 040-590 2250 
Varapuheenjohtaja Terttu Lintula, 050-590 4664 Rahastonhoitaja Irma Hellgren, 040-747 3313 



6 
 

TERVETULOA MATKOILLE JA TAPAHTUMIIN! 

TURUN KANSAINVÄLISET KIRJA- JA RUOKAMESSUT su 7.10.2018 
Suomen vanhimmassa kirjallisuuden messutapahtumassa on satoja esiintyjiä ja näytteilleasettajia. 
Maateemana 2018 on Viro. Samalla lipulla pääsee samassa paikassa pidettäville ruoka- ja viini-
messuille. Osastoilla esittäytyvät mm. virolainen ruokakulttuuri, lähiruoka ja kestävä ruokatuotanto. 
ruokalavoilla tavataan mestarikokkeja mm. Vappu Pimiä, Rene Uusmees, Antti Vahtera ja Aki 
Wahlman. Luvassa upeita kattauksia, uutuuksia ja trendejä sekä paljon muita nautintoja kaikille 
aisteille.  
Sitova ilm. viim. 28.9.2018. Kurssinumero 000600. 

VIISUMIVAPAASTI PIETARIIN SYYSLOMALLA 
Tervetuloa syyslomalla vähän erilaiselle Pietarin matkalle neljäksi yöksi to—ma 18.—22.10.2018. 
Helpoin tapa tutustua Pohjolan Venetsiaan on lähteä viisumivapaasti laivalla. Princess Anastasia vie 
mukavasti yön yli Helsingistä Pietariin, jossa majoitutaan kahdeksi yöksi keskustassa olevaan 
hotelliin. Kaupungin lukuisiin nähtävyyksiin ehtii tutustua sekä omatoimisesti että opastetulla kävely-
kierroksella. Loman aikana voi viettää aikaa Nevski Prospektin tunnelmallisissa ja viihtyisissä kahvi-
loissa ja ravintoloissa tai vaikka mennä katsomaan balettia kuuluisaan Maariinski-teatteriin. Mukana 
venäjän kielen opettaja ja Pietarin opas Marina Aalto.  Sitova ilm. viim. ti 4.9.2018 mennessä. 
Kurssinumero 000905. 

KÄDENTAITOMESSUMATKA TAMPEREELLE pe 16.11.2018 
Ilmoittautumiset alkavat syysloman jälkeen ma 22.10.2018. Kurssinumero 000200. 

TEATTERIMATKA syksyllä 2018 ja keväällä 2019 
Seuraa ilmoittelua. 

 
PIKKUJOULU pe 30.11.2018 klo 18 
Opiston kurssien syyslukukauden päätöstilaisuus Paanalla. Kuuntelemme ja laulamme perinteisiä 
joululauluja. Tilaisuudessa on yhdistyksen kahvio. Tervetuloa! 
 
 
TAIDE- JA KULTTUURIMATKA kevät-kesällä 2019 
Tervetuloa kesäretkelle kulttuuriystävien suosikkikohteeseen Serlachius-museoon Mänttään. 
Taidetta, arkkitehtuuria, elämyksellistä historiaa kartanomiljöössä, kauniissa järvimaisemassa. 
Kohde on moninkertaisesti palkittu. Lisätietoja retkestä keväällä 2019. Retkellä mukana 
taideaineiden opettaja Tuija Pietilä-Estrada. Kurssinumero 000700. 
 
 
SIPULITIETÄ SUURE-JAANIIN 2019 
Oletko jo vieraillut Sipulitiellä ja Peipsijärven rantakylissä? Tervetuloa tutustumaan! Lähdemme 
bussimatkalle viikolla 25 (ma 17.6.) nauttimaan historiallisista rakennuksista, kauniista vehreästä 
luonnosta ja kulttuurista sekä tekemään matkan nykyisyyteen ja menneisyyteen.  Tutustumme 
Tarton yliopistokaupunkiin ja sieltä jatkamme matkaamme Viljandiin ja Suure-Jaaniin, jossa 
majoitumme Olustveren kartanoon. Tälläkin kertaa soitto ja laulu täyttävät jokaisen paikan ja 
saamme myös kuunnella konserttisäveliä.  Matka kestää 3 yötä (ma-to), juhannukseksi palaamme 
kotiin juhlimaan yötöntä yötä.  Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Paikkoja rajallinen määrä, joten 
varaa paikkasi nyt!  Koet ainutlaatuisia hetkiä ja hienoja elämyksiä naapurimaassa.  Sitova ilm. 
viim. 30.4.2019.  Kurssinumero 000901. 
 
 
Aikataulut ja hinnat tarkentuvat myöhemmin. Seuratkaa ilmoitteluamme!  
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AVOIN YLIOPISTO  

329800  ERITYISPEDAGOGIIKAN AINEOPINNOT  
(35 opintopistettä) jatkoa 

Miinan koulu, Koulutie 8 
Riikka Jansson 
18 t sl 
Kurssimaksu 40 €  

to 17-19.15

11.10.-7.12.2018
Enintään 25 opiskelijaa.

Yliopistomaksu suoritetaan suoraan yliopistolle. 
Kansalaisopisto laskuttaa erikseen oman maksunsa 40 € 
syyslukukaudelta 2018.  
Kurssi on jatkoa 2017-2018 alkaneille aineopinnoille. 

YHTEISKUNTA  

329890 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
PERUSKURSSI (omakustannekurssi) 

Kunnanvirasto  
Keskuskatu 29 A 
Matti Sillanpää 
45 t sl 
Kurssimaksu 93 €  

ke 17-21.15

10.10.-5.12.2018
Enintään 20 opiskelijaa

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen tavoitteena on
antaa kurssin hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toi-
mia järjestyksenvalvojana. Ensimmäisellä kokoontumis-
kerralla 10.10.2018 opiskellaan ja sovitaan myös muut
kokoontumispäivät. Kurssiin sisältyy teoria 31 t, hätä-
ensiapu 4 t, pelastus-toimi 4 t, fyysinen voimankäyttö 6 t.
HUOM! Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  

329891 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
KERTAUSKURSSI 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97 
Matti Sillanpää 
10 t sl 
10 t kl  
Kurssimaksu 37 €  

ke 17-21.15
to 17-21.15

14.-15.11.2018 
6.-7.2.2019 

Enintään 30 opiskelijaa 
Järjestyksenvalvojakortin uusimista varten tulee suorittaa
lain edellyttämä kertauskoulutus (20 t). Tavoitteena on 
varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymi-
sestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksen-
valvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lain-
säädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan toimin-
taan liittyvät muutokset. Kurssiin sisältyvät teoria ja case-
tehtävät.  

130100 SUKUTUTKIMUS 

Paana, atk-luokka 
Asemakuja 1 
Erkki Tiensuu 
24 t sl  
26 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

ke 18-19.30

12.9.-12.12.2018 
9.1.-10.4.2019 

Enintään 18 opiskelijaa
Kurssi tarkoitettu sukututkimusharrastuksen aloittami-
seen tai jatkamiseen. Sisältönä ihmisen elämään liittyvät
tietolähteet: digitaaliset lähteet, kirkonarkistot, talot ja
torpat, sotilaat ja ammatinharjoittajat, perukirjat, lain-
huudot, yksityisarkistot. Käymme läpi sukututkimuksessa 
tarvittavat lainpykälät ja uudet käytännesäännöt ja EU:n
henkilörekisterilain muutokset. 
Arkistovierailut suunnitellaan yhdessä. Oppikirjat ja tieto-
koneohjelmat tarpeen mukaan. 
Opettaja: erkki.tiensuu@gmail.com tai 050 3523176. 

MUSIIKKI  

110101 PIANO - VAPAA SÄESTYS 

Paana, musiikkiluokka 
Asemakuja 1 
Timo Määttä 
40 t sl  
40 t kl 
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ti 15-17.45

11.9.-11.12.2018 
8.1.-9.4.2019

Enintään 10 opiskelijaa

Kurssi kaikille kosketinsoittajaksi aikoville - olet sitten 
aloittelija tai jo kokenut harrastaja. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaan oma soitin - piano, sähköpiano, key-
board yms. Henkilökohtainen opetusaika 15 min/vko, 12
+12 opetuskertaa/lukuvuosi. Tervetuloa!  
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä
aikana. (Aikoja myös muina iltoina kuin tiistaisin.) 
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110102 PIANONSOITTO 

Paana, musiikkiluokka  
Asemakuja 1 
Iris Sirel 
24 t sl 
24 t kl 
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ke 15.15-18

12.9.-12.12.2018
9.1.-10.4.2019

Enintään  6 opiskelijaa

Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaatko
kehitystä taitoihisi? Kenelle tunnit sopivat? Ne sopivat
lähes kaikenikäisille, lapsesta eläkeläiseen. Tunnit ovat 
yksityistunteja, 15 min/viikko ja ovat hyvin oppilas-
lähtöisiä. Soveltuvat niin vasta-alkajille kuin jo pidem-
mällekin ehtineille. Opetus suunnitellaan pääasiassa
oppilaan henkilökohtaisten toiveiden ja tavoitteiden
pohjalta. Tunneillani on rento ja positiivinen meininki eikä
varmasti tarvitse jännittää! Tervetuloa! Tunnit pidetään
mainittujen päivämäärien välisenä aikana.  

110103 PIANONSOITTO 

Kirkonkulman koulu  
Koivistontie 22 
Iris Sirel 
36 t sl  
36 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ma 18.30-20.45

10.9.-10.12.2018 
7.1.-8.4.2019 

Enintään 10 opiskelijaa

Sama sisältö kuin kurssi 110102.  

110104 PIANONSOITTO 

Kartanon koulu 
musiikkiluokka  
Varsanojantie 97 
Iris Sirel 
48 t sl  
48 t k  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ma 15-18

10.9.-10.12.2018
7.1.2019-8.4.2019

Enintään 12 opiskelijaa

Sama sisältö kuin kurssi 110102.

110120 HARMONIKANSOITTO 

Paana, musiikkiluokka  
Asemakuja 1 
Timo Määttä 
64 t sl  
64 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

ma 15-18.30

10.9.-10.12.2018
7.1.-8.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa

Harmonikansoiton henkilökohtaista opetusta 20 min/vko, 
12+12 viikkoa/lukuvuosi. Tunnit pidetään mainittujen
päivämäärien välisenä aikana. Opetustunteja tarjolla
myös keskiviikkoisin ja torstaisin, tunneista sovitaan
ensimmäisellä kerralla opettajan kanssa.  

110121 HARMONIKKA/TANSSIORKESTERI 

Paana, musiikkiluokka  
Asemakuja 1 
Timo Määttä 
32 t sl  
32 t kl 
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ma 18.30-20.30

10.9.-10.12.2018 
7.1.-8.4.2019 

Enintään 15 opiskelijaa 

Harmonikan jatkoryhmä jatkaa orkesterimuodossa.
Rumpalit, basistit, kitaristit, viulistit, pianistit yms. terve-
tuloa mukaan (haitaristien ohella, tottakai)! Ohjelmisto 
koostuu harmonikkapainotteisesta musiikista. 
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aika-
na, 12 + 12 kertaa/lukuvuosi.  

110122 HARMONIKKA/PIANO/VAPAA SÄESTYS 

Kartanon koulu 
musiikkiluokka  
Varsanojantie 97 
Timo Määttä 
27 t sl  
27 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 10.9.2018 mennessä  

to 16-18

13.9.-13.12.2018 
10.1.-11.4.2019 

Enintään 5 opiskelijaa 

Harmonikan- tai pianonsoiton opetusta kaikille tasosta 
riippumatta Ypäjällä.  
Yksityisopetusta 20 min/viikko, 12 +12 kertaa/lukuvuosi.
Tervetuloa!

110130 RUMPU/KITARA/BASSO 

Paana, musiikkiluokka  
Asemakuja 1 
Saku Anttila 
36 t sl  
36 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ma 15.15-17.30

10.9.-10.12.2018 
7.1.-8.4.2019 

Enintään  9 opiskelijaa 

Bändisoittimien opiskelua pienryhmissä tai yksityis-
tunteina opiskelijan oman soittimen/tarpeen mukaan.
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä 
aikana, 12 +12 kertaa/lukuvuosi. 

110131 RUMPU/KITARA/BASSO 

Kirkonkulman koulu 
musiikkiluokka 
Koivistontie 22 
Saku Anttila 
36 t sl  
36 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä  

ke 18.45-21

12.9.-12.12.2018 
9.1.2019-10.4.2019 

Enintään  9 opiskelijaa 

Sama sisältö kuin kurssi 110130. 
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110132 RUMPU/KITARA/BASSO 

Kartanon koulu 
musiikkiluokka  
Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
48 t sl  
48 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä  

ke 15-18

12.9.-12.12.2018
9.1.-10.4.2019

Enintään  12 opiskelijaa

Sama sisältö kuin kurssi 110130.

 

110150 POP/ROCK-BÄNDI HUMBLES 

Kirkonkulma koulu 
musiikkiluokka 
Koivistontie 22 
Saku Anttila 
36 t sl  
36 t kl 
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ma 18-20.15

10.9.-10.12.2018
7.1.-8.4.2019

Enintään 10 opiskelijaa

Poppia ja rockia viime vuosikymmenistä tähän päivään. 
Beatlesistä Robiniin, Purplesta Museen. Pienoinen 
soittotaito tarpeen. 
Esiintymisiä luvassa keväällä!  

110151 VIIHDEORKESTERI JOVIAALI 
Paana, musiikkiluokka  
Asemakuja 1 
Timo Määttä 
36 t sl  
45 t kl 
Kurssimaksu 84 €  
Ilm. 7.9.2018 mennessä  

ti 18.15-20.30

11.9.-11.12.2018
8.1.-9.4.2019 

Enintään 20 opiskelijaa

Viihdeorkesteri valmistelee lukuvuoden aikana uuden 
ohjelmiston esitettäväksi huhtikuussa 2019. Soittajat 
pääsevät vaikuttamaan kappaleiden valintaan. Sovituk-
set räätälöidään kokoonpanon mukaan. Uudet ja vanhat 
orkesterilaiset tervetuloa! Tiedustelut: 
timo.maatta@jokioinen.fi. Tunnit em. päivämäärien 
välisenä aikana, 12 + 15 kertaa/lukuvuosi. 

110154 YHTEISLAULU 
Paana, musiikkiluokka 
Asemakuja 1 
Timo Määttä 
32 t sl  
32 t kl  
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

ke 18.30-20.30

12.9.-12.12.2018 
9.1.-10.4.2019 

Enintään  20 opiskelijaa 

Tarjolla on yhteislaulua ja naurua. Tänä vuonna panoste-
taan varsinkin stemmalauluun tuttujen kappaleiden ohes-
sa. Kurssilaiset saavat valita yhdessä laulettavat laulut 
ilman rajoittavaa teemaa tai esiintymisiä. Vielä riittää 
luokassa ilmaa isommallekin porukalle. Tervetuloa kaikki 
laulamisesta kiinnostuneet uudet ja vanhat laulajat! 
Tunnit em. päivämäärien välisenä aikana, 12 + 12 
kertaa/lukuvuosi. 

KIELET  

120200 HELPPOA RUOTSIA  
Paanan koulu 
Asemakuja 1 
Aino Koskelin 
20 t sl  
20 t kl  
Kurssimaksu 50 €  

ma 18-19.30

17.9.-26.11.2018 
14.1.-25.3.2019 

Enintään 20 opiskelijaa 
Onko kouluajoistasi kulunut jo hetki ja haluaisit palauttaa
mieleesi ruotsin kieltä ja oppia uutta? Jos olet hiukan
opiskellut ruotsia tai muulla tavalla oppinut kieltä vähän, 
kurssi on sinulle sopiva. Kerrataan ruotsin rakenteita ja
sanastoa sekä opitaan samalla uutta. Pääpaino on suulli-
sen kielitaidon aktivoinnissa ja sanavaraston kehittämi-
sessä. Teemoina ovat mm. arkipäivän tilanteet, perhe,
ympäristö, vapaa-aika ja matkailu. Kieliopista opitaan 
olennaisia rakenteita. Oppikirjasta päätetään kurssin
alkaessa. Tule rohkeasti mukaan ja huomaat, kuinka
helppoa ja hauskaa ruotsin opiskelu on!  

120300 DESTINATIONS - ENGLANTIA 
ETEENPÄIN 

Paanan koulu 
Asemakuja 1 
Aino Koskelin 
20 t sl  
28 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

ke 18-19.30

19.9.-28.11.2018 
9.1.-17.4.2019 

Enintään 25 opiskelijaa 
Kurssi sopii n. 4-5 vuotta opistossa englantia opiskelleille 
ja sinulle, joka haluat kehittää taitojasi eteenpäin. Harjoit-
telemme arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhumista 
erilaisissa viestintätilanteissa. Aihealueita ovat mm.
hyvinvointi ja terveys, tapaamiset, asioiden hoitaminen,
asuminen ja ympäristö ja paljon muuta. Kuuntelu-
harjoituksia. Oppikirja: Kröger ym. Destinations 4; värikäs
ja mukaansa tempaava kirja 
Jatkamme kappaleesta 4. Tervetuloa mukaan! 
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120301 ENGLISH FOR YOU, TOO! 2 

Paanan koulu  
Asemakuja 1 
Aino Koskelin 
20 t sl  
28 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

to 18-19.30

20.9.-29.11.2018
10.1.-18.4.2019

Enintään  25 opiskelijaa
Jatketaan alkeiden opiskelua. Kurssi sopii pari vuotta
englantia opiskelleille ja kertauskurssina "kaiken unohta-
neille". Harjoittelemme arkipäivän sanastoa, rakenteita ja
puhumista tavallisissa viestintätilanteissa. Aihealueita
mm. matkustaminen, kodista kertominen, kodin askareet,
small talk, kohteliaat sanonnat ja paljon muuta. Kieliopista
mm. olla-verbin imperfekti, prepositioita, have got,
kestopreesens. Runsaasti harjoituksia puhekieltä
painottaen. Oppikirja: English for you, too 1. Kpl 8-. 

 

 
120400 SAKSAA - WILLKOMMEN 

Humppilan yläaste  
Eedenintie 1 
Elina Korpihete 
24 t sl 
24 t kl 
Kurssimaksu 65 €  

ke 18-19.30

26.9.-12.12.2018
16.1.-10.4.2019

Enintään  20 opiskelijaa
Willkommen - Tervetuloa keskustelemaan saksaksi. 
Kerrataan jo opittua ja opitaan uutta (akkusatiivi, datiivi,
genetiivi - tutut jutut). Kurssi on tarkoitettu 4-5 vuotta kieltä
lukeneille. Kirjana (osittain) Einverstanden 3, mutta
käytössä on myös monenlaista muuta materiaalia.  

120500 RANSKAA ALOITTELIJOILLE, JATKO 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Leni Huuhtanen 
18 t sl  
24 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

ma 18.15-20.15

10.9.-29.10.2018
21.1.-18.3.2019

Enintään  20 opiskelijaa
Jatketaan ranskan alkeiden opiskelua suullista kielitaitoa 
painottaen, teemoina mm. perheestä kertominen, lomailu 
Ranskassa ja harrastukset. Syksyn aluksi kertausta jo 
opitusta. Oppikirja: Chez Olivier 1, kpl 4 -. Bienvenue! 

120600 VENÄJÄN KIELTÄ HUMPPILASSA 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Marina Aalto 
18 t sl  
26 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

to 17.30-19

27.9.-29.11.2018 
10.1.-11.4.2019 

Enintään  20 opiskelijaa 
Jatketaan venäjän kielen alkeiden opiskelua. Aihealueina 
ovat mm. matkailu, ruoka, kyläily, kahvilassa ja ostoksilla 
käynti, samalla lisääntyy kulttuuritietous ja maatuntemus. 
Kieliopista preesens, prepositiot ja sijamuodot. Oppi-
kirjasta päätetään kurssin alussa. Uudet ja aikaisemmin 
venäjän kielen opiskelun aloittaneet tervetulleita! 

120700 ESPANJAN KIELI JA KULTTUURI 
TUTUKSI  

Ypäjänkylän seuraintalo 
Ypäjänkyläntie 842 
Lucia Blasco 
20 t sl  
20 t kl  
Kurssimaksu 50 €  

ke 18-19.30

19.9.-28.11.2018 
16.1.-27.3.2019 

Enintään 20 opiskelijaa 
¡Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa. Opit kielen
alkeita käytännön viestintätilanteissa, kulttuuria ruoka-
kulttuuria unohtamatta, kielioppia ja fraaseja. espanjaa 
äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Opetus-
kielenä enimmäkseen englanti (opettaja puhuu vähän
suomea), Oppimateriaalista sovitaan kurssin alkaessa. 

120800 BELLA VISTA II - JATKO 

Paanan koulu  
Asemakuja 1 
Tuula Rauhala-Benuzzi 
20 t sl 
26 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

ma 17.30-19

10.9.-19.11.2018 
14.1.-15.4.2019 

Enintään 30 opiskelijaa 
Sopii n. kolme vuotta opistossa italiaa opiskelleille. Jat-
kamme Bella vista II -kirjaa kappaleesta 3. Aiheina ovat . 
elämäntavat, talvilomailu, lomanviettotapoja ja joulun 
vietto. Uusia kielioppiasioita ovat mm. kestopreesens ja
imperfekti. Tervetuloa opiskelemaan italian kieltä! 

129800 EESTI KEEL  

Paanan koulu  
Asemakuja 1 
Vivian Majevski 
24 t sl 
24 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

to 17.15-18.45

6.9.-29.11.2018 
10.1.-4.4.2019 

Enintään  25 opiskelijaa 
Aloitamme Meie keelesild -kirjan ihan alusta. Lukemista,
keskusteluja, kielioppia ja kulttuuritietoutta. Syksyllä
suunnitellaan parin päivän matkaa Eestiin. Tervetuloa
aikaisemmin aloittaneet ja uudet kurssilaiset!  
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129810 KURKISTUS JAPANIN KIELEEN Uutuus! 

Paanan koulu  
Asemakuja 1 
Reika Vesala 
10 t kl  
Kurssimaksu 26 €  

ke 17.30-21
pe 17.30-20

30.1.-13.2.2019
Enintään  25 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan japanin kieleen yleisesti. Opetellaan
kirjaimet, kirjoitetaan omat nimet japaniksi, katsotaan,
miten lauseita muodostetaan, harjoitellaan tervehdyksiä 
ja esittäytymistä. Samalla kulttuurikin tulee jonkin verran
tutuksi. Kurssipäivät ke 30.1., pe 1.2. ja ke 13.2. 
Tervetuloa mukaan nousevan auringon maan kiehtovaan
kieleen ja kulttuuriin!  

 
 

TIETOTEKNIIKKA 

340105 ÄLYPUHELIN TUTUKSI      Uutuus! 

Paana, atk-luokka  
Asemakuja 1 
Leni Huuhtanen 
6 t sl 
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 26.10.2018 mennessä 

ma 15-17.15

5.-12.11.2018
Enintään 12 opiskelijaa

Harjoitellaan käyttämään Android-älypuhelimen (Sony, 
Samsung, Huawei, OnePlus) yleisimpiä toimintoja ja
uusien sovellusten asentamista. Ota oma älypuhelimesi
mukaan. Sopii älylaitteiden käyttöä aloitteleville. 

340110 TIETOKONEEN KÄYTTÖÄ SENIOREILLE 

Paana, atk-luokka 
Asemakuja 1 
Leni Huuhtanen 
18 t sl 
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 5.9.2018  mennessä  

ma 15-17.15

10.9.-29.10.2018
Enintään 12 opiskelijaa

Perehdytään tietokoneen peruskäyttöön, internetissä 
liikkumiseen ja sähköpostiin rauhallisesti edeten.  

 
 

TAIDE- JA TAITOAINEET 

 

130201 LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
VERKKOKURSSI 1. 

Ypäjän kunnanvirasto  
Perttulantie 20 
Minna Autio  
24 t sl 
24 t kl 
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 10.9.2018 
mennessä  

19.9.-19.12.2018 
23.1.-24.4.2019 

Enintään 12 opiskelijaa 

Kirjoittamisen verkkokurssilla saat tietoa kirjoittamisen
osa-alueista ja palautetta teksteistäsi. Tarjolla on myös 
inspiroivia kirjoitustärppejä, jotka sopivat pitkänkin teksti-
kokonaisuuden rakentamisen avuksi 
Minna Autio on kirjailija, toimittaja ja kirjoittajaohjaaja

130202 LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
VERKKOKURSSI 2 - jatkavat 

Ypäjän kunnanvirasto  
Perttulantie 20 
Minna Autio 
24 t sl  
24 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 31.8.2018 
mennessä  

12.9.-5.12.2018 
9.1.-10.4.2019 

Enintään 12 opiskelijaa 

Jos koet, ettet tarvitse ensimmäisen kurssin infoja kirjoit-
tamisen tekniikoista, tyylilajeista, juonenkehittelystä ym., 
mutta haluat lähettää arvioitavaksi hiukan pidempiä
tekstejä, jatkavien kurssi on sinua varten. 
Minna Autio on kirjailija, toimittaja ja kirjoittajaohjaaja

130200 ELÄMÄSI TARINA     Uutuus! 
Paanan koulu, 
Asemakuja 1  
Minna Autio 
24 t sl  
24 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

to 18-19.30

13.9.-13.12.2018
10.1.-28.3.2019

Enintään 14 opiskelijaa

Oletko aikonut kertoa muistojasi perheellesi, mutta et ole 
saanut aloitettua? Tule mukaan kirjoittamaan ne! Elämäsi
tarina -ryhmässä ei stressata kieliopista vaan kirjoitetaan 
asioita ylös ja muistellaan. Kurssilla voit kirjoittaa vaikka
elämäkertasi, jos haluat. 

http://jokilaaninopisto.blogspot.fi/. 

000001 TYÖKAUSIMAKSU 
Voit osallistua muille paitsi omakustannekursseille 

Voit saada 10 euron  
OPINTOSETELIALENNUKSEN 

työkausimaksusta tai yksittäisestä kurssista, jos 
olet työtön, eläkeläinen tai seniori, ks. s.4. 
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110302 KUVATAIDE 
Paana, kuvataideluokka  
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
30 t sl  
30 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

to 18-20.15

13.9.-22.11.2018
10.1.-21.3.2019

Enintään 18 opiskelijaa
Virkisty taideharrastuksen parissa. Kurssilla voit tutustua
moniin eri tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Saat 
tukea ilmaisuusi ja voit toteuttaa omia aiheitasi. Teemme
yhteisiä harjoituksia ja etsimme uusia aiheita ja ideoita
maalauksiin. Soveltuu niin vasta-alkajalle kuin jatko-
opiskelijalle. Mahdollisuus yhteiseen taidenäyttelyyn. 

 

110304 KUVATAIDE 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
30 t sl  
Kurssimaksu 42 €  

ti 18-20.15

11.9.-20.11.2018
Enintään  18 opiskelijaa

Tutustutaan eri tekniikoihin, materiaaleihin ja välineisiin.
Kurssilla tehdään kuvataideharjoituksia ja ideoidaan
maalausaiheita. Saat tukea ilmaisuusi ja voit toteuttaa
omia maalausaiheitasi. Maalataan, piirretään ja taiteil-
laan hyvällä fiiliksellä. Tervetuloa mukaan niin aloittelijat,
kuin jo aiemmin maalausta harrastaneet.  

110306 AKVARELLIMAALAUKSEN KURSSI  

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
16 t sl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 22.10.2018  menness
ä  

la 10-16
su 10-16

27.-28.10.2018
Enintään 12 opiskelija

a 

Tutustutaan akvarellimaalauksen tekniikoihin, materiaa-
leihin ja välineisiin. Opit perinteistä akvarellimaalausta ja
kuulet monia niksejä työstää akvarelleja. Kurssilla on
mahdollisuus kokeilla eri aiheita. Voit myös ottaa omia
kuvia mukaan ja työstää aiheitasi. Nautitaan maalaami-
sesta ja ihanista väreistä. Tervetuloa maalailemaan!  
 

110305 AIKUISTEN TAIDEKOKEILUKURSSI  
Lamminkulma 
Koivistontie 59 
Pirjo Salo, Tuula Saarela 
ja Tuija Pietilä-Estrada 
27 t kl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 4.1.2019  mennessä  

ke 18-20.15

9.1.-13.3.2019 

Enintään 10 opiskelijaa 
Pääset kokeilemaan eri taide- ja kädentaitotekniikoita:
keramiikkaa, mosaiikkia ja kuvataidetekniikoita. Eri
opettajat perehdyttävät eri tekniikoihin ja voit tutustua eri
materiaaleihin ja välineisiin. Tervetuloa mukaan luovalle
kurssille! 

110370 LASTEN JA NUORTEN TAIDEPAJA      (9-
15-vuotiaille) 

Paana, kuvataideluokka  
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada ja 
vaihtuvia taideaineiden 
opettajia 
24 t sl 
34 t kl  
Kurssimaksu 65 € 
Tarvikemaksu 35 € 
Ilm. 31.8.2018 mennessä  

ke 16-17.30

5.9.-28.11.2018
9.1.-15.5.2019

Enintään 10 opiskelijaa

Taidepaja on tarkoitettu 9--15-vuotiaille taideharrastajille.
Pajassa voi kokeilla ja taiteilla eri tekniikoilla, eri opetta-jien
ohjauksessa. Tutustutaan mm. kuvataiteeseen, kera-
miikkaan, valokuvaukseen, pienoismallirakentamiseen,
mosaiikkiin ja kalligrafiaan. Pajassa tuetaan mielikuvi-
tuksen kehittymistä, luovuutta ja taideinnostusta. Terve-
tuloa mukavan harrastuksen pariin. Tiedustelut taide-
aineiden ohjaavalta opettajalta Tuija Pietilä-Estradalta.  

SMARTUM-setelit, ks. s. 4. 

http://jokilaaninopisto.blogspot.fi/. 
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110300 POSLIININMAALAUS 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Teija Kaivoluoto 
36 t sl  
32 t kl 
Kurssimaksu 77 €  
Ilm.22.10.2018 mennessä 

ti 17.30-20.30
ke 17.30-20.30

30.10.-12.12.2018
12.3.-24.4.2019

Enintään 15 opiskelijaa

Posliinin ja kaakelin pinnan koristelua laaja-alaisesti 
ideoiden, kokeillen ja toteuttaen. Maalaamme tuotteita
koriste- ja käyttöesineiksi. Soveltuu mainiosti aloittelijoille
ja jo pidempään alaa harrastaneille. Kokoontumiset
tiistaisin, lisäksi syyslukukaudella ke 5.12. ja ke 12.12.,
sekä kevätlukukaudella ke 24.4. 
Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun.  

 

110301 LASINMAALAUSKURSSI 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97 
Teija Kaivoluoto 
16 t kl,  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 18.1.2019  mennessä 

ti 17.30-20.30

29.1.-5.3.2019 
Enintään 15 opiskelijaa

Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaalaus-
keinoja apuna käyttäen. Opettaja tuo kurssille lasit ja
maalit, josta suoritetaan maksu hänelle käytön mukaan.
Muut maalaustarvikkeet kurssilainen tuo itse. Kurssi ei
kokoonnu viikolla 9.  
Polttomaksu maksetaan suoraan opettajalle.

110320 PÄIVÄKERAMIIKKA  

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Pirjo Salo 
27 t sl  
30 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Polttomaksu 10 € 
Ilm. 17.9.2018  mennessä 

to 10-12.15

20.9.-22.11.2018
17.1.-28.3.2019

Enintään 12 opiskelijaa

Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsin-
rakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin
pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Savet ym.
materiaalit maksetaan erikseen. 
Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. 

110319 ILTAKERAMIIKKA 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
Pirjo Salo 
27 t sl  
30 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Polttomaksu 10 € 
Ilm. 17.9.2018  mennessä 

ma 18-20.15

24.9.-26.11.2018 
14.1.-25.3.2019 

Enintään 12 opiskelijaa 

Sama sisältö kuin kurssi 110320 

110314 PUUTARHAKERAMIIKKA     
(omakustannekurssi) 

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Pirjo Salo 
11 t kl 
Kurssimaksu 49 €  
Polttomaksu 10 € 
Ilm. 11.2.2019 mennessä 

pe 18-20.15
la 10-13.45

15.2.-16.3.2019 
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule valmistamaan puutarhaan keramiikkatöitä, esim. 
keskikokoisen lintujen juoma-altaan, eläinhahmon tai 
vaikkapa nimi-/tervetulokyltin. Aikaisempaa kokemusta 
saven kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Savet ym.
materiaalit maksetaan erikseen. Pe 15.2. valmistus 3 
oppituntia, la 16.2. valmistus 5 oppituntia, la 16.3. lasitus
3 oppituntia.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  
Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun.  

110312 JOULUKERAMIIKKA 
(omakustannekurssi) 

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Pirjo Salo 
11 t sl 
Kurssimaksu 49 €  
Polttomaksu 10 € 
Ilm. 22.10.2018  mennessä 

pe 18-20.15
la 10-13.45

26.10.-9.11.2018 
Enintään 10 opisk.

Kaipaako kynttiläsi alustaa, pähkinät, piparit uutta vatia,
kranssi koristeita? Enkeleitä ja tonttujakaan unohtamatta. 
Nyt on mahdollisuus tehdä ne itse savesta helpoilla
käsinrakennustekniikoilla. Aikaisempaa kokemusta sa-
ven kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Työvälineet
saat opettajalta. Savet ym. materiaalit maksetaan
erikseen. Pe 26.10. valmistus 3 oppituntia, la 27.10. 
valmistus 5 oppituntia, la 9.11. lasitus 3 oppituntia. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun 
Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun.  

 
Omakustannekurssi? Ks. s. 4. 
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110315 PUUTARHAKERAMIIKKA 
(omakustannekurssi) 

Lamminkulma 
Koivistontie 59 
Pirjo Salo 
11 t kl  
Kurssimaksu 49 €  
Polttomaksu 10 € 
Ilm. 18.2.2019  mennessä 

pe 18- 20.15
la 10-13.45

22.2.-16.3.2019
Enintään 10 opiskelijaa

Sama sisältö kuin kurssi 110314, pe 22.2. valmistus 3 
oppituntia, la 23.2. valmistus 5 oppituntia, la 16.3. lasitus
3 oppituntia klo 10--12.15. Jokioisten Taitotilassa
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 
Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun.  

110321 KALLIGRAFIAKURSSI 

Paanan koulu  
Asemakuja 1 
Vivian Majevski 
24 t sl  
30 t kl  
Kurssimaksu 65 €  

to 19-20.30

6.9.-29.11.2018
10.1.-2.5.2019 

Enintään  20 opiskelijaa
Kalligrafiakurssi aloittaa goottilaisella tyylillä. Käydään läpi
pienet ja isot kirjaimet. Niillä tehdään keskiaikaiseen tyyliin
työ ja keksitään modernimpaa käyttöä vanhan-aikaisille 
kirjaimille. Pienempinä töinä kortteja.  

 

110325 GRAFIIKAN MYRKYTTÖMÄT 
MENETELMÄT (omakustannekurssi)  

Paana, kuvataideluokka  
Asemakuja 1 
Vivian Majevski 
14 t kl 
Kurssimaksu 49 €  
Ilm. 21.1.2019  mennessä  

la 10-16
su 10-16

2.-3.2.2019 
Enintään  12 opisk.

Kurssilla tehdään akvarellimonotypia, kuivaneula, 
kartonkigrafiikkaa ja carborundumia. Käytetään mahdolli-
simman myrkyttömiä aineita. Olisi hyvä olla jo etukäteen 
mietittynä akvarelliaiheita ja kuivaneulatekniikkaan sopi-
via aiheita tai värimaailmaa. Tarkemmat materiaalitiedot 
ennen kurssia.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  

110330 VALOKUVAUSKURSSI  

Paana, kuvataideluokka  
Asemakuja 1 
Lassi Oinonen 
12 t kl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 17.2.2019  mennessä  

ma 17:30-19:45

4.3.2019-29.4.2019 
Enintään  10 opisk.

Digijärjestelmäkameran perusteet. Perehdytetään digi-
järjestelmäkameran perusteisiin ja opit valitsemaan sopi-
vat asetukset omiin tarpeisiin. Kurssi soveltuu aloitteli-
joille ja jo hieman kuvanneille. Kurssin aikana käydään
läpi myös matkapuhelimen ja digijärjestelmäkameran
eroavaisuuksia. Kurssilaisilla tulisi olla oma digi-
järjestelmäkamera ja kameran käyttöoppaaseen kannat-
taa tutustua hieman ennen kurssia.  

119831 LASINSULATUS, LASIMOSAIIKKI, 
TIFFANYKURSSI 

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Tuula Saarela ja Jouni 
Järvinen 
20 t sl  
28 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Polttomaksu 
Ilm. 4.9.2018  mennessä  

ti 17-20

11.9.-6.11.2018 
8.1.-2.4.2019 

Enintään  10 opiskelijaa 

Teemana on lasinkierrätys uuteen käyttöön. Sulatamme
vanhasta ikkunalasista erilaisia tarjoiluastioita ja koruja,
päällystämme värillisillä lasinpaloilla mosaiikkitekniikalla
vanhan lautasen, ruukun tai valaisimen. Tiffanytekniikalla 
teemme lasinpalasista tuulikanteleen. Värilliset lasinpalat
mosaiikki- ja pieniin tiffanytöihin opiskelijat saavat opetta-
jilta maksutta, muut materiaalit kurssilaiset maksavat itse. 
Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon mukaan.
Tule tutustumaan lasin kiehtovaan maailmaan. Kurssi
sopii aloittelijoille ja aiemmin lasitöitä tehneille! 

 

Jokiläänin kansalaisopisto löytyy myös  
Facebookista!. 
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119801 HOPEAKORUKURSSI  

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
kultaseppä  
Tero Pelto-Knuutila  
24 t sl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 14.9.2018  mennessä 

la 10-15
su 10-15

22.9.-7.10.2018
Enintään 12 opiskelijaa

Valmistetaan erilaisia hopeakoruja kuten sormuksia ja
riipuksia. Myös ketjun punonta on mahdollista. Tavoit-
teena on toteuttaa ensisijaisesti kurssilaisten omia koru-
ideoita perinteisiin kultasepän menetelmiin tutustuen.  

Tarvittaessa opettajalta saa
apua toteutettavien mallien
suunnitteluun. Kurssille voi
ottaa omat työkalut ja
materiaalit mukaan. Tarvit-
taessa materiaalia voi ostaa
myös opettajalta. Toiveita

toteutettavista koruista ja tarvittavista mate-riaaleista voi
lähettää opettajalle etukäteen sähköpostilla
teropk@gmail.com. Työkalumaksu 5 € kerätään kurssin
yhteydessä. Materiaalit kurssilaiset maksavat itse.
Kurssipäivät: 22.-23.9 ja 6.-7.10.2018  

119802 HOPEAKETJU 

Kartanon koulu 
Varsanojantie 97 
kultaseppä  
Tero Pelto-Knuutila 
24 t kl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 18.1.2019  mennessä 

la 10-15
su 10-15

26.-27.1.2019
Enintään 12 opiskelijaa

Kurssilla tehdään erilaisia ketjuja hopea, messinki ja
pronssi-langasta. Opetellaan lenkkien tekemisen ja ket-
jun punomisen perustekniikoita. Kurssi soveltuu vasta-
alkajille tai jo punontaan tutustuneillekin. Aloittelijat tutus-
tuvat tekniikoihin ja työkaluihin punomalla  muinais-
ketjurannekorun, kokeneemmat voivat punoa myös vaa-
tivampia malleja. Voit ottaa omat työkalut ja materiaalit
mukaan (pois lukien hopeoitu kuparilanka), mutta materi-
aalia voi tarvittaessa ostaa myös opettajalta. Työkalu-
maksu 5 euroa kerätään kurssin yhteydessä. Materiaalit 
kurssilaiset maksavat itse. Kurssipäivät: 26.-27.1.2019 

119803 HOPEAKETJU 

Humppilan yläaste  
Eedenintie 1 
kultaseppä  
Tero Pelto-Knuutila  
24 t sl 
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 12.10.2018  mennessä  

la 10-15
su 10-15

20.10.-11.11.2018
Enintään  12 opisk.

Sama sisältö kuin kurssi 119802 
Kurssipäivät 20.-21.10 ja 10.-11.11.2018.  

110307 SEKATEKNIIKAT 

Vanha pappila  
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta 
Tiina Raumolin 
18 t kl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 4.6.2018  mennessä 

pe 18-20.15
la 10-15.45

8.-23.3.2019 
Enintään  10 opiskelijaa 

Tämä kurssi ei vaadi niinkään taitoa eikä taiteellisuutta, 
kiinnostus ja into riittävät. Tutustutaan erilaisiin aineisiin;
mitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen mixed me-
diassa/askartelussa. Kohopastat, gessot,  leimasinvärit, 
alkoholivärit, Brusho, embossaus... Sapluunat, maskit, 
Bigshot-laite ja Gellialusta. Kokeilemme erilaisille pape-
reille ja pohjille, miten kyseiset aineet käyttäytyvät. Voit
kokeilla oman kiinnostuksen mukaan erilaisia tekniikoita, 
joita voit käyttää kortteihin, koristeisiin (taulu tai laatikko)
sekä Art Journaliin - kuvallinen kirja. Opettajalla materi-
aalia kokeiluihin, joilla pääset alkuun (näistä materiaali-
maksu). Kurssipäivät: pe 8.3., la 9.3., pe 22.3. ja la 23.3.

119808 ASKARTELUBETONIKURSSI 

Kartanon koulu  
Varsanojantie 97 
Maire Seutu 
20 t sl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 29.10.2018  mennessä  

pe 18- 21
la 10-15

9.-17.11.2018 
Enintään  10 opisk.

Kurssilla onnistut luomaan betonitöitä. Askartelubetoni ei 
pölise niin paljon kuin tavallinen betoni, joten sitä on
miellyttävämpi työstää. Kurssilla tehdään mm. kukka-
ruukkuja, tuikkulyhtyjä. Valmiita ruukkuja voi koristella ja
maalailla. Betonivalusta saat hauskan harrastuksen, joka
vie mukanaan. Tervetuloa mukaan!  

119809 SYYSASKARTELUA  

Paana, kuvataideluokka 
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada  
16 t sl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 16.11.2018  mennessä  

pe 18-21
la 10-15

su 10-15
23.-25.11.2018 

Enintään  12 opisk.

Askarrellaan pieniä paperitöitä, sisustustauluja, kukkia, 
lasinalusia, kortteja, koruja jne. Paperitöihin voi yhdistää
muita materiaaleja, esim. luonnonmateriaalia ja lasia. 
Tervetuloa kuulemaan lisää ja hakemaan ideoita esim.
pöytäkattauksiin. Kurssilla ei ole tarkoitus tehdä liian
monimutkaisia töitä, vaan tehdään kivoja juttuja hyvällä 
fiiliksellä. Tarkempia tietoja infokirjeessä ennen kurssia. 

http://jokilaaninopisto.blogspot.fi/. 
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119815 MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ  

Vanha pappila  
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta 
Arja Perälä 
10 t sl  
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 16.10.2018 mennessä  

pe 18-21
la 10-15

23.-24.11.2018
Enintään  10 opisk.

Tehdään erivärisistä mehiläisvahalevyistä rullattuja 
kynttilöitä. Sulatetaan mehiläisvahaa muotteihin. Massan 
voi värjätä. Kynttilöitä voi koristella eri väreillä. Materiaalit 
kurssilainen maksaa itse.  

119810 KUKKIEN SOMMITTELUA UUDELLA 
TAVALLA      Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 28.8.2018  mennessä  

ti 18-20.15

4.9.2018 
Enintään 12 opisk.

Tehdään mielikuvituksellinen pienoismaisema luonnon-
materiaaleista, leluista sekä kukista. Voit tuoda mukanasi
omia pieniä leluja/hahmoja alle 10 cm. Tarvikemaksu 25 
€  opettajalle, sis. kukat, astian ja muut tarvikkeet. 

119811 SYKSYINEN KRANSSI      Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl 
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 2.10.2018  mennessä  

ti 18-20.15

9.10.2018
Enintään 12 opisk.

Sommitellaan olkipohjaan syksyn lehdistä yms. materi-
aaleista hehkuva ovikranssi. Tarvikemaksu 20 €  makse-
taan suoraan opettajalle,  sisältää. olkipohjan, tarvikkeet,
rusetin ym.  

119812 IKEBANA - JAPANILAISTA KUKKIEN 
             ASETTELUA     Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl  
Kurssimaksu 16  €  
Ilm. 23.10.2018  mennessä  

ti 18-20.15

30.10.2018
Enintään 12 opisk.

Perusteet sekä asettelun opastus. Yhdistetään luonto ja
ihmisen mieli yhdessä tehden. Tarvikemaksu 35 € 
maksetaan suoraan opettajalle sis. asetteluastian, kukat 
ja muu materiaali.  

119813 FORMAL- LINEAARINEN 
             KUKKA- ASETELMA    Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 6.11.2018 mennessä  

ti 18-20.15

13.11.2018 
Enintään 12 opisk.

Linjakas sieniasetelma erimuotoisista kasveista myös
luonnonmateriaaleja käyttäen. Tarvikemaksu 25 € 
maksetaan suoraan opettajalle, sis. kukat, astian, 
tarvikkeet.  

119814 ITSENÄISYYSPÄIVÄN KORI-ISTUTUS
       Uutuus! 

Kurjenkukka Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 27.11.2018  mennessä  

ti 18-20.15

4.12.2018 
Enintään 12 opisk.

Itsenäisyyspäiväksi pieni kori-istutus ja pieni kimppu 
kahvipöydän kruunuksi. Tarvikemaksu 30 € maksetaan 
suoraan opettajalle, sis. kaiken tarvittavan materiaalin. 

119817 YSTÄVÄNPÄIVÄKUKKAKIMPPU Uutuus! 

Kurjenkukka Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 5.2.2019 mennessä  

ti 18-20.15

12.2.2019 
Enintään12 opisk.

Sidotaan vähän muhkeampi kukkakimppu itselle tai ystä-
välle lahjaksi! Tarvikemaksu 30 € sis. kukat ja tarvikkeet. 

 

https//www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 
Hae kursseja - toiminnolla voit etsiä kursseja 

hakusanalla, esim. kurssinumero, kurssin 
sisältö, opettaja tai paikka! 

000001 TYÖKAUSIMAKSU 
Maksamalla työkausimaksun voit osallistua 

muille paitsi omakustannekursseille, 
 ks. s. 4. 
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119818 PÄÄSIÄINEN – SIPULIKUKKAKRANSSI          
     Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 5.3.2019 mennessä  

ti 18-20.15

12.3.2019
Enintään12 opisk.

Tulppaaneista, narsisseista ja muista materiaaleista
kiedotaan ihana kranssi ulko-oveen. Käytetään luonnon-
materiaaleja, joita voit tuoda itse mukanasi esim. koivun-
oksia. Tarvikemaksu 30 € sisältää kukat ja sidonta-
tarvikkeet.  

119819 KUKKAKORU     Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 2.4.2019  mennessä  

ti 18-20.15

9.4.2019 
Enintään 12 opisk.

Kesän tulevia juhlia silmällä pitäen valmistetaan kukista
hiuskoru/rintakoru sekä koristellaan lahjapaketti kukka-
sin! Tarvikemaksu 25 € sisältää kukat ja muut mate-riaalit. 

119820 KOKEDAMA ELI JAPANILAINEN     
SAMMALPALLO      Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 5.12.2018  mennessä  

to 18-20.15

13.12.2018
Enintään 12 opisk.

Askarrellaan kauden sipulikukista ihastuttava pesä sam-
maleesta tai vaikkapa langoista/rautalangoista! Sammal-
pallo on tämän joulun hitti! Tarvikemaksu 25 € sisältää
kukat ja muun materiaalit.  

119821 ÄITIENPÄIVÄ      Uutuus! 

Kurjenkukka, Lepolantie 2 
Anne Nissinen 
3 t kl 
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 2.5.2019  mennessä  

ti 18-20.15

7.5.2019 
Enintään 12 opisk.

KAUDEN PÄÄTÖS - Äitienpäiväkimppu ja pieni ulkoistus
uudella tyylillä! Tarvikemaksu 35 € sisältää kukat ja 
materiaalit. 
 

KUDONTA 

110430 KUDONNAN PERUSKURSSI 

Taitotila,  
Keskuskatu 29 E 
Tiina Salmi 
33 t sl  
39 t kl,  
Kurssimaksu 77  €  
Ilm. 4.9.2018  mennessä 

ti 18-20.15

11.9.-27.11.2018 
8.1.-23.4.2019 

Enintään  14 opiskelijaa 

Onko haaveenasi omatekoinen matto tai kaulahuivi?
Omistatko ehkä kangaspuut ja haluaisit oppia rakenta-
maan ja kutomaan kankaan? Tule opettelemaan tai ker-
taamaan kankaankudonnan perusasioita ja suunnittele-
maan omiin tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan
kaikkia työvaiheita käytännössä ja tutustutaan myös
sidosoppiin sekä laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa
monipuolisesti erilaisia tekstiilejä ja käytetään myös 
leveitä seistenkudottavia kangaspuita.  

110431 KUDONNAN JATKOKURSSI 

Taitotila,  
Keskuskatu 29 E 
Tiina Salmi 
33 t sl  
39 t kl  
Kurssimaksu 77 €  

ti 10-12.15

11.9.-27.11.2018 
8.1.-23.4.2019 

Enintään 18 opiskelijaa 
Kerrataan kankaankudonnan perusasioita käytännön
harjoituksissa. Opetellaan uusia sovelluksia tutuille si-
doksille ja suunnitellaan omia tekstiilejä. Kudotaan 
yhteisloimissa ja hyödynnetään kiinnostuksen mukaan
seistenkudottavia leveitä kangaspuita, varsienvaihto-
laitteita sekä damasti- ja kaksoistukkikangaspuita. 

110433 KUDONNAN PERUSKURSSI 

Lamminkulma 
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
33 t sl  
39 t kl 
Kurssimaksu 77 €  

ma 18-20.15

10.9.-26.11.2018 
7.1.-15.4.2019 

Enintään 18 opiskelijaa 
Onko haaveenasi omatekoinen tekstiili? Omistatko ehkä 
kangaspuut ja haluaisit oppia rakentamaan ja kutomaan
kankaan? Tule opettelemaan tai kertaamaan kankaan-
kudonnan perusasioita ja suunnittelemaan omiin tarpei-
siisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia työvaiheita
käytännössä ja tutustutaan myös sidosoppiin sekä laske-
miseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti erilaisia
tekstiilejä. 

LYHYTKURSSIEN PERUUTTAMINEN 
Alle 11 tunnin kurssin peruminen kuluitta onnistuu 

vain, jos peruminen on tehty ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää (poikkeuksena lääkärin 

toteama sairaustapaus), ks. s. 4. 
 

Opiston kevätnäyttely 
Jokioisten Tietotalolla 12.-14.4.2019. 
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110434 KUDONNAN PERUSKURSSI 

Vanha pappila 
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta  
Vanha pappila 
Tiina Salmi 
33 t sl  
39 t kl  
Kurssimaksu 77  €  

to 18-20.15

13.9.-29.11.2018
10.1.-25.4.2019

Enintään  18 opiskelijaa
Onko haaveenasi omatekoinen tekstiili? Omistatko ehkä
kangaspuut ja haluaisit oppia rakentamaan ja kutomaan
kankaan? Tule opettelemaan tai kertaamaan kankaan-
kudonnan perusasioita ja suunnittelemaan omiin tarpei-
siisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia työvaiheita
käytännössä ja tutustutaan myös sidosoppiin sekä laske-
miseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti erilaisia
tekstiilejä, opetellaan collingwood -tekniikkaa ja jatketaan
harjoituksia ATK -avusteisilla kangaspuilla.  

OMPELU 

110440 PÄIVÄTILKUT 

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Sari Wenning 
18 t sl  
21 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 3.9.2018  mennessä 

to 10-12.15

6.9.-29.11.2018
10.1.-4.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa

Sukella tilkkujen ihmeelliseen maailmaan ja opi huijaa-
maan silmää kolmiulotteisten mallien avulla. Tutustumme
myös erilaisiin työskentelyä helpottaviin ja nopeuttaviin
pikatekniikoihin, joiden avulla ompelemme erilaisia malli-
kertoja. Valmistetaan monenlaisia tilkkutöitä kurssilaisten
toiveiden mukaan. Käytämme sekä uusia että kierrätys-
materiaaleja.  

110441 TILKKUTYÖKURSSI 

Paana, tekstiilityöluokka 
Asemakuja 1 
Sari Wenning 
27 t sl  
30 t kl 
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 10.9.2018  mennessä  

to 18-20.15

13.9.-22.11.2018
17.1.-4.4.2019 

Enintään  12 opisk.

Tilkkumaailmaan mahtuu satoja erilaisia mallikertoja.
Tänä vuonna tutustumme muutamaan kymmeneen niis-
tä, joista voit koota sinun näköisen tilkkutyön . Samalla
kun ompelemme mallikertoja, opimme erilaisia pika-
tekniikoita, joilla helpotamme ja nopeutamme tilkkutyön
tekemistä. Välipaloina tarjoillaan pikku projekteja, kuten
pussukoita ja kasseja.  

 

110442 TILKKUAARTEET 

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Sari Wenning 
24 t sl 
27 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

ke 15-17.15

12.9.-21.11.2018 
9.1.-3.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa 

Kiinnostaako tilkkutyöt? Tänä lukuvuonna ohjelmassa on 
erilaisia pikatekniikoita, joiden avulla mallikertojen teke-
minen helpottuu ja nopeutuu. Nyt on siis oikea aika aloit-
taa tilkkuharrastus tai tulla kertaamaan aiemmin opittuja
tekniikoita. Hyödynnämme myös kaikista pienimmätkin
kangaspalaset tilkkumaalaukseen, jolla voit valmistaa
esim. oman kuvasi.  

110443 TILKKUAARTEET 

Vanha pappila  
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta  
Sari Wenning 
24 t sl  
27 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

ke 10-12.15

12.9.-21.11.2018 
9.1.2019-3.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa 

Katso kurssin sisältö 110442.  

110444 TILKKUTYÖPAJA  

Paana, tekstiilityöluokka  
Asemakuja 1 
Sari Wenning 
20 t sl 
20 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 5.9.2018 mennessä  

la 13-17

8.9.-1.12.2018
12.1.-6.4.2019 

Enintään 10 opiskelijaa 

Tilkkutyöpajassa voit työstää tilkkutyötäsi valoisissa ja
tilavissa Paanan koulun luokissa. Kokoonnumme kerran
kuussa lauantai-iltapäivänä neljäksi tunniksi suunnittele-
maan ja ompelemaan keskeneräisiä tai uusia tilkkutöitä. 
Pajakerrat: syksyllä 8.9., 13.10., 10.11. ja 1.12. sekä
keväällä 12.1., 9.2.,, 9.3. ja 6.4.  
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110408 TILKKUVIIKONLOPPU: Laukkukurssi 
(omakustannekurssi)    Uutuus! 

Paana, tekstiilityöluokka  
Asemakuja 1 
Lilian Torkko 
20 t kl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 12.4.2019 mennessä  

pe 18-21
la 9-17

su 9-15
3.-5.5.2019 

Enintään 18 opiskelijaa

Ompelemme kolme eri tyylistä ja mallista laukkua. Mate-
riaalina käytämme uusia tai kierrätyskankaita. Pereh-
dymme erilaisiin ompeluteknisiin ratkaisuihin. Mietimme
tukimateriaaleja ja muita laukkuihin sopivia tarvikkeita.
Yhdistämme tilkkuilun ja tikkaamisen laukun ompeluun
hauskalla ja näyttävällä tavalla.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Saat 
tarkempia tietoja infokirjeessä ennen kurssiviikonloppua.
Katso myös netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohta
Lisätietoa kurssista.  

110425 PEHMOILLAAN      Uutuus! 

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Sari Wenning 
20 t sl  
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 17.10.2018  mennessä  

ti 17.30-20.30

30.10.-27.11.2018
Enintään 12 opisk.

Tule ompelemaan itsellesi tai lahjaksi uniikki pehmolelu tai
jouluksi kalenteritonttu. Käytetään monipuolisesti eri
materiaaleja; trikoota, villaneuletta, puuvillakangasta jne.
Ilmoittautuneet saavat kurssikirjeen.  

 

LANKATYÖT 

110410 PITSINNYPLÄYS 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
Leena Viljanen 
18 t sl  
21 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 14.9.2018  mennessä 

ma 18-20.15

17.9.-26.11.2018 
14.1.-8.4.2019 

Enintään 16 opiskelijaa 

Tervetuloa valmistamaan pitsiä nypläten, perinteiseen
tyyliin tai uudemmin sovellutuksin. Valitaan työt kunkin 
tarpeen ja mieltymyksen mukaan. 
Voit olla alkaja tai jatkaja. Opitaan uutta ja iloitaan teke-
misestä. 

110412 NYPLÄYS JA KIRJONTA 

Vanha pappila 
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta  
Leena Viljanen 
18 t sl  
21 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 5.9.2018  mennessä 

ma 18-20.15

10.9.-19.11.2018 
7.1.2019-1.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa 

Voit valita nypläyksen tai kirjonnan. Etsimme sinulle sopi-
van tyylin ja työn, jotta taidot ja tieto lisääntyy tuottaen
tekemisen iloa. 
Oletpa alkaja tai jatkaja, tervetuloa!.  

110463 LANKATYÖKURSSI 

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
9 t sl  
18 t kl  
Kurssimaksu 37 €  

ke 10-12.15

31.10.-28.11.2018 
16.1.-27.3.2019 

Enintään  14 opiskelijaa 
Lankatöissä löytyy jokaiselle jotakin. Opetellaan erilaisia
tekniikoita neuleissa ja virkkauksessa sekä makramee -
solmeilussa. Tutustutaan myös nauhatekniikoihin.
Tehdään pieniä harjoitustöitä, joiden lisäksi jokaisella on
mahdollisuus toteuttaa oma, isompikin projekti. 

110464 LANKATYÖKURSSI 

Vanha pappila  
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta
Tiina Salmi 
15 t sl 
18 t kl  
Kurssimaksu 50,00 €  

to 10-12.15

27.9.-22.11.2018 
17.1.-28.3.2019 

Enintään  20 opiskelijaa 
Katso kurssi 110463. 

ALLE 18-vuotias lapsi 
saa kurssimaksusta 50 %:n alennuksen 

opiskellessaan aikuisen kanssa samassa 
opintoryhmässä 
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110465 LANKATYÖKURSSI 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
Tiina Salmi 
15 t sl  
18 t kl  
Kurssimaksu 50 €  

ke 18-20.15

26.9.-21.11.2018 
16.1.-27.3.2019

Enintään  14 opiskelijaa
Katso kurssi 110463.  
 

110406 KEHRUUKURSSI (omakustannekurssi) 

Paana, tekstiilityöluokka 
Asemakuja 1 
Kirsi Kostamo 
15 t sl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 12.9.2018  mennessä  

la 9.30-16.15
su 9.30-15.30

22.-23.9.2018
Enintään  12 opisk.

Opetellaan langantekoa oman valinnan mukaan joko
värttinällä, rukilla tai molemmilla. Kehrääminen voi olla
sinulle tuttua tai voit tulla tutustumaan tähän vanhaan
työtapaan ja sen nykymenetelmiin. Materiaalina käyte-
tään lähinnä lampaanvillaa, mutta voit tuoda myös omien
lemmikkien karvaa kokeiltavaksi. Ota mukaan omia
välineitä ja materiaalia, jos sinulla on. Niitä löytyy myös
kurssipaikalta. Saat tarkempia tietoja infokirjeessä ennen
kurssiviikonloppua. Tule ja tee omat uniikkilankasi!  
HUOM: Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  
Ks. myös netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohta Lisä-
tietoa kurssista.  

110414 HARDANGER-kirjonta 

Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Sari Wenning 
18 t sl  
21 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 5.9.2018  mennessä  

ma 18-20.15

10.9.-26.11.2018 
7.1.2019-1.4.2019 

Enintään 16 opiskelijaa

Kiinnostaako kirjonta? Hardanger on helppo tapa aloittaa
kirjontaharrastus. Kankaanlankoja ja pistoja laskemalla
syntyy näyttävän näköistä kirjontaa, jossa puretaan ja
parsitaan kankaanlankoja. Kirjonta tehdään helmi-
langoilla palttinakankaalle. Tule mukaan kurssille olitpa
sitten aloittelija tai jatkaja.  

 

110415 PISTO PISTOLTA 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
Sari Wenning 
18 t sl 
21 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 10.9.2018  mennessä  

pe 10-12.15

14.9.-23.11.2018 
11.1.-5.4.2019 

Enintään  16 opisk.

Tänä vuonna tutustumme huoneentauluihin. Jokainen voi 
valita oman tyylin kirjoa huoneentaulunsa. Voit tehdä
perinteisen mallin tai oman uniikin huoneentaulun, johon
kirjot käsin tai koneella vaikka oman mottosi tai aforis-
misi. Kirjoa voit toki muutakin, esim. liinoja, verhoja, 
laukkuja tai vaikkapa kaulahuivin.  
Tervetuloa joukkoomme! HUOM: Kurssipäivä muuttunut. 

 

ERIKOISTYÖT 

110421  TEKSTIILITEKNIIKOITA  

Paana, tekstiilityöluokka  
Asemakuja 1 
Sari Wenning 
40 t kl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 15.1.2019 mennessä  

ti 18-21

22.1.-2.4.2019 
Enintään 10 opiskelijaa 

Kurssilla tutustutaan useisiin eri tekstiilitekniikoihin, teh-
dään kokeiluja ja suunnitellaan oma tekstiiliteos, johon voi 
käyttää opittuja tekniikoita, kuten kontaktivärjäystä, 
syanotypiaa, kankaanmuokkausta ja -kuviointia mm. 
leimasimilla ja jauhobatiikilla, kuvansiirtoa kankaalle,
ruostevärjäystä jne.  
Tule tekemään oman näköinen tekstiiliteos. 

Tiesitkö, että  
Jokiläänin opistolaisyhdistys ry järjestää 

mm. virkistys- ja messumatkoja sekä 
teatteri- ja konserttiretkiä. 

Liity jäseneksi! (kurssinumero 000002) 
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110423 TEKSTIILITUUNAUS 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
Sari Wenning 
36 t sl  
Kurssimaksu 50 €  
Ilm. 10.9.2018  mennessä  

ma 10-13

17.9.-26.11.2018 
Enintään  10 opisk.

Löytyykö kaapistasi vaatteita tai tekstiilejä, joista olet
ajatellut tehdä jotain uutta? Tällä kurssilla se on mah-
dollista. Suunnitellaan ja valmistetaan sinun näköisesi
tuote. Käytetään eri tekstiilitekniikoita monipuolisesti
esim. kirjontaa käsin tai koneella, värjäystä, etsausta,
kankaanpainantaa jne.  
Kaiken kukkuraksi kierrätys tuo hyvän mielen!  

110424 TEKSTIILITUUNAUS 

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Sari Wenning 
28 t sl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 31.8.2018 mennessä 

ti 17.30-20.30

4.9.-23.10.2018
Enintään  10 opiskelijaa

Tule tuunaamaan kaapissa kutistunut tai muodista pois-
tunut vaate itsellesi mieluiseksi. Tai tee vaikka villa-
huovasta poncho, baskerista laukku, mitä ikinä keksitään.
Käytetään monenlaisia tekstiilitekniikoita kirjonnasta
tilkkutyötekniikoihin jne. Ideoiminen ja käsillä tekeminen
on kivaa ja kierrättämisestä tulee lisäksi hyvä mieli! 

110407 ELÄIN- JA IHMISHAHMOT TEKSTIILI-
KOLLAASIN KEINOIN 
(omakustannekurssi)  Uutuus! 

Paana, tekstiilityöluokka  
Asemakuja 1 
Marita Lappalainen 
20 t sl  
Kurssimaksu 60 €  
Ilm. 5.10.2018  mennessä  

pe 18-21
la 9-17

su 9-15
26.-28.10.2018

Enintään  18 opisk.

Tavoitteena on opetella tekemään kollaasitekniikalla
realistispohjaisia eläin- ja ihmishahmoja. Harjoituksissa
käytetään valokuvia, joiden pohjalta hahmotellaan kuva-
uksen kohteen ääriviivat ja väritys. Kollaasitekniikassa
kankaanpalat asetellaan päällekkäin ja rinnakkain. Palat
jäävät risareunaisiksi eli kankaan reunoja ei käännetä
sisäänpäin. Kollaasin voi tehdä esim. omasta lemmikki-
eläimestä. Materiaaleina käytetään erilaisia kankaita sekä
tikkaus- ja kirjontalankoja. Työn voi tehdä kokonaan käsin
tai koneella tai yhdistää molempia tekniikoita. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  
Saat tarkempia tietoja infokirjeessä ennen kurssiviikon-
loppua. Katso myös netti-ilmoittautumisen yhteydessä
kohta Lisätietoa kurssista.  
 
 

110447 HUOVUTTAMAAN! 

Paana, tekstiilityöluokka 
Asemakuja 1 
Sari Wenning 
24 t sl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm.12.9.2018  mennessä 

ma 18-21
pe 18-21
la 10-15

17.9.-6.10.2018 
Enintään  10 opiskelijaa 

Villa huopuu moneksi. Opetellaan erilaisia huovutus-
tekniikoita: hankaus-, rullaus- ja saumatekniikat. Nuno-
huovutuksella voit valmistaa esim. huivin ja huopa-
mosaiikilla vaikkapa pienen maton. Suunnitellaan ja val-
mistetaan oman näköisiä huopatuotteita.  
Kurssipäivät: infokerta ma 17.9. klo 18-21, vapaata työs-
kentelyä pe-la 28.-29.9, ja 5.-6.10.  

 

110456 KIRJANSIDONTA 

Kirkonkulman koulu, 
tekstiililuokka,  
Koivistontie 22 
Tiina Raumolin 
30 t sl  
Kurssimaksu 42  €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä  

pe 18-20.15
la 10-15.45

14.9.-13.10.2018 
Enintään  12 opiskelijaa 

Tutustutaan kirjansidontatekniikoihin ja –materiaaleihin
oman kiinnostuksen mukaan.. Voit valmistaa perinteisen 
kirjan tai albumin, keskiaikaisia sidoksia tai luovia 
sidoksia. Käyttötarkoituksia: valokuville, muistoille, 
runoille, päiväkirja, hääalbumi, vauvakirja…. Opettajalla 
mallikirjoja, joista voi valita mieleisen. Kurssilla voi myös 
värjätä/kuvioida nahkaa ja paperia eri tekniikoilla ja niillä
koristella tai päällystää kirjan. Omista aarrekätköistään voi
tuoda esim. vanhan tekstiilin kirjan kansiin. Kurssi sopii 
vasta-alkajille ja kokeneimmille tekijöille. Opettajalta voi 
ostaa perustyökalut (n. 25 €) ja materiaalia. Kurssipäivät: 
14.-15.9., 28.-29.9. ja 12.-13.10.  

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston 
toimistolta myös ilmoittautumisajan 

jälkeen! 
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110449 KIERRÄTYSPUNONTA 

Vanha pappila 
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta 
Tiina Salmi 
30 t sl 
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 5.10.2018  mennessä 

pe 18-21
la 10-15

12.10.-10.11.2018
Enintään 12 opiskelijaa

Jatketaan kierrätysmateriaalin hyödyntämistä punonnas-
sa. Hyvin toimivia materiaaleja ovat erilaiset paperit ja
pahvit, kahvipussit ja pakkausnauhat. Punotaan helpoilla
tekniikoilla käyttökoreja ja laukkuja. Opetellaan myös 
muutama uusi tekniikka.  
Kurssipäivät: 12.-13.10., 26.-27.10. ja 9.-10.11. 

 

110450 KIERRÄTYSPUNONTA 
Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
30 t kl 
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 4.1.2019  mennessä  

pe 18-21
la 10-15

11.1.-9.2.2019 
Enintään 12 opiskelijaa

Katso kurssi 110449. Kurssipäivät: 11.-12.1., 25.-26.1. ja 
8.-9.2.  

110467 JOULUPAJA: Hahtuvaenkeleitä Uutuus! 
Taitotila  
Keskuskatu 29 E 
Tiina Raumolin 
6 t sl 
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 23.11.2018 mennessä  

la 10-15

1.12.2018
Enintään 16 opisk.

Tule tekemään kevyt ja herkkä enkeli jouluksi itsellesi tai 
lahjaksi. Se syntyy villakuidusta, askartelupunoksesta ja 
massapallosta, koristeeksi pellava- tai kultalankaa. 
Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.  

110451 NAHKATÖIDEN ALKEISKURSSI  

Hevosopisto, 
valjasverstas  
Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
20 t sl 
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 2.11.2018  mennessä 

pe 18-21
la 10-15

9.-24.11.2018 
Enintään 12 opiskelijaa 

Tule kokeilemaan nahkatöiden tekemistä. Kurssilla suun-
nitellaan ja valmistetaan omien toiveiden mukaan vöitä, 
lompakoita, kasseja, koiranpantoja tai vaikka varusteita
hevoselle. Tutuksi tulevat nahkatyössä käytettävät työ-
välineet ja työtavat sekä erilaiset nahkalaadut. Kurssille
voit ottaa mukaan omia materiaaleja tai ostaa paikan
päältä. Kurssipäivät: pe-la 9.-10.11. ja 23.-24.11. 

110452 NAHKATÖIDEN JATKOKURSSI  

Hevosopisto, 
Valjasverstas,  
Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
30 t kl,  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 4.1.2019  mennessä  

pe 18-21
la 10-15

11.1.2019-9.2.2019 
Enintään 12 opiskelijaa 

Tule lisäämään jo opittuja taitojasi. Kokeilla voit myös
uusia tekniikoita esim. nahkaintarsiaa tai nahan kuvioin-
tia. Nahkaa voi myös yhdistellä eri materiaaleihin
koristeeksi, vahvikkeiksi, kädensijoihin, kahvoihin tms...
nyt vain suunnittelemaan. Kurssipäivät: pe-la 11.-12.1., 
25.-26.1. ja 8.-9.2. 

110468 KRANSSIKURSSI 

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
10 t sl  
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 9.11.2018 mennessä 

pe 18-21
la 10-15

16.-17.11.2018 
Enintään  12 opiskelijaa 

Opetellaan valmistamaan jouluisia kransseja eri teknii-
koilla; punomalla, solmimalla, lankatöinä tai himmelinä.
Voidaan käyttää myös kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi 
jämälangoista valmistuu tupsu- tai keräkranssi ja pape-
rista pillejä kranssihimmeliin.  

110469 KRANSSIKURSSI 
Vanha pappila 
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta  
Tiina Salmi 
10 t sl  
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 23.11.2018  mennessä  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

30.11.-1.12.2018 
Enintään  12 opisk.

Katso kurssi 110468.
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110422 UNINUKKEKURSSI  

Lamminkulma  
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
10 t kl  
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 8.2.2019  mennessä 

pe 18-21
la 10-15

15.-16.2.2019
Enintään  12 opiskelijaa

Tunnetko steinernuken? Nyt opetellaan tekemään pieni,
pehmeä unikaveri myös luonnonmateriaaleista. Nukke
ommellaan leikinkestäväksi puuvillatrikoosta, täytetään
villalla ja vaatetetaan puuvillahaalarilla. Toteutuksessa
voidaan käyttää osittain kierrätysmateriaaleja.  

110472 NUORTEN KÄDENTAITOKURSSI 

Taitotila 
Keskuskatu 29 E 
20 t kl  
Kurssimaksu 30 €  
Ilm. 1.5.2019 mennessä  

ma—pe  10-13

3.-7.6.2019 
Enintään  10 opiskelijaa

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan keväällä 2019.  

 

110473 NUORTEN KÄDENTAITOKURSSI 

Lamminkulma 
Koivistontie 59 
20 t kl  
Kurssimaksu 30 €  
Ilm. 31.5.2019  mennessä  

ma—pe 10-13.00

3.-7.6.2019 
Enintään  10 opisk.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan keväällä 2019.  

 

110474 NUORTEN KÄDENTAITOKURSSI 

Vanha pappila 
Perttulantieltä,  
koulun kohdalla viitta  
20 t kl  
Kurssimaksu 30 €  
Ilm. 29.5.2019  mennessä 

ma—pe 10-13

3.-7.6.2019 
Enintään 10 opiskelijaa

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan keväällä 2019.  

TEKNINEN TYÖ 

110489 PUUTYÖ 

Hevosopisto  
Varsanojantie 63 
Matti Berggren 
36 t sl  
40 t kl  
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 6.9.2018  mennessä 

ti 17.30-20.30

11.9.-20.11.2018 
8.1.-12.3.2019 

Enintään  12 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja 
käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 

110483 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 

Paana, tekn. työn tilat  
Asemakuja 1 
Mirva Kallio 
35 t sl  
35 t kl  
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 7.9.2018  mennessä 

ke 18-21

12.9.-28.11.2018 
16.1.-3.4.2019 

Enintään  12 opiskelijaa 

Huonekalujen kunnostusta kaikille vanhan vaalimisesta 
kiinnostuneille, yli 15-vuotiaille. Huonekaluja/ esineitä ei 
tarvitse kuljettaa edestakaisin vaan tilassa on varasto.  

 

110484 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
ENSISIJAISESTI VASTA-ALKAJILLE 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
35 t sl  
35 t kl  
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 31.8.2018  mennessä  

la 10-13.30
su 10-13.30

8.9.-2.12.2018 
19.1.-7.4.2019 

Enintään  12 opisk.

Kurssi kokoontuu noin joka toinen viikonloppu.  
Tarkemmat päivämäärät saat ilmoittautuessasi. Ellet ole
ennen ollut kurssilla toivoisin sinun olevan yhteydessä
puhelimitse ennen kurssin alkua, jotta voin kertoa mitä
mahdollisesti tarvitset mukaan. Ensimmäinen kokoontu-
miskerta on lyhyt katselmus tiloista ja kunnostettavista
huonekaluista.
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110485 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
AAMUTORKUILLE 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
35 t sl  
35 t kl 
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 31.8.2018  mennessä  

la 13.30-17
su 13.30-17

8.9.-2.12.2018
19.1.-7.4.2019 

Enintään  12 opisk.

Kurssi kokoontuu n. joka toinen viikonloppu, tarkemmat
päivämäärät saat ilmoittautuessasi. Kurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti jo aiemmin huonekaluja kunnostaneille.
Mikäli haluat tehdä verhoilutöitä, toivoisin sinun osallistu-
van aamukurssille. Jos haluat lisätietoja ennen kurssin 
alkua, soita suoraan opettajalle. 
Ensimmäinen kokoontumiskerta on lyhyt katselmus
tiloista ja kunnostettavista huonekaluista.  

110495 KIERRÄTYSHENKINEN 
MONIVALINTAKURSSI 

Humppilan yläaste  
Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
20 t sl 
Kurssimaksu 37 €  
Ilm. 1.10.2018  mennessä  

ti 18-21

9.10.-4.12.2018
Enintään  15 opisk.

Kierrätyshenkistä askartelua puusta ja muusta. Askarrel-
laan mm. pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityökaluja
käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona lojuvaa "puu-
jätettä". Materiaalitiedustelut opettajalta: Mirva Kallio p.
045-1294418. Kurssipäivät sovitaan ensimmäisellä
kerralla.  

 

 

 

110488 PUU- JA METALLITYÖ 

Paana, tekn. työn tilat 
Asemakuja 1 
Tony Kuloaro 
36 t sl 
40 t kl 
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 14.9.2018  mennessä  

to 17.30-20.30

20.9.-29.11.2018 
10.1.-21.3.2019 

Enintään  12 opisk.

Mahdollisuus valmistaa mm. koriste- ja käyttöesineitä 
omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssilla opetetaan
koneiden käyttöä ja työturvallisuutta. Kurssi sopii myös
vasta-alkajille. 

110482 PUU- JA METALLITYÖKURSSI 

Humppilan yläaste 
Eedenintie 1 
Janne Aate 
36 t sl  
40 t kl  
Kurssimaksu 77 €  
Ilm. 24.9.2018  mennessä 

ma 17-20

1.10.-3.12.2018 
7.1.-18.3.2019 

Enintään 16 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyttö-
esineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.
Kurssilla opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja työs-
täminen. Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse
omien tarpeiden mukaan.  

 

110490 TAONTAKURSSI  

Hevosopisto, Paja  
Varsanojantie 63 
Teppo Salo 
30 t sl 
30 t kl  
Kurssimaksu 65 €  
Hiiilimaksu 15 € 
Ilm. 14.9.2018  mennessä  

la 9-14

22.9.-24.11.2018 
19.1.-16.3.2019 

Enintään  12 opisk.

Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista 
raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja henkilö-
kohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä tarvike-
hankinnoista. Kokoontumiskerrat: syksy 22.9., 29.9., 
6.10., 20.10., 27.10., kevät 19.1., 2.2., 15.2., 2.3., 16.3. 
Hiilimaksu 15 € ei sisälly kurssimaksuun 

000001 TYÖKAUSIMAKSU 
Maksamalla työkausimaksun voit osallistua muille 

paitsi omakustannekursseille. 
 

Voit saada 10 euron  
OPINTOSETELIALENNUKSEN 

työkausimaksusta tai yksittäisestä kurssista, jos 
olet työtön, eläkeläinen tai seniori, ks. s. 4. 
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LIIKUNTA JA HYVINVOINTI 

830101 PERUSJUMPPA 

Miina, liikuntasali  
Koulutie 8 
Saila Korpihete 
13 t sl  
13 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ma 17.15-18

10.9.-3.12.2018
7.1.-8.4.2019 

Enintään  40 opiskelijaa
Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. Tavoit-
teena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii 
kaikenikäisille. Ota omat 0,5-1kg painot mukaan. 

830102 TEHOJUMPPA (omakustannekurssi) 

Miina, liikuntasali 
Koulutie 8 
Saila Korpihete 
13 t sl  
13 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ma 18.15-19

10.9.2018-3.12.2018
7.1.2019-8.4.2019 

Enintään  40 opiskelijaa
Reipasta perusjumppaa helpoilla liikesarjoilla. Tehokkaat
ja monipuoliset lihaskunto-osuudet. Tavoitteena kunnon
kohentuminen ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii kaiken-
ikäisille tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville. Ota
omat kilon painot mukaan.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  

830103 CIRCUIT 

Kartanon koulu, 
liikuntasali  
Varsanojantie 97 
Mirjami Ekholm 
12 t sl  
12 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ti 18-19

4.9.-30.10.2018
5.2.-9.4.2019 

Enintään  50 opiskelijaa
Erilaisia kiertoharjoitteluja sisältävä tunti. Lämmittely,, 
lihaskunto sekä venyttely. Sopii kaikenikäisille, sillä tehon
pystyt säätelemään itse.  
Huom. Ei syys-/talvilomaa, pidempi joulutauko.  

830104 KEVYT AAMUJUMPPA  Uutuus! 

Humppilan työväentalo 
Rinnekuja 6 
Mirjami Ekholm 
10 t sl  
10 t kl 
 Kurssimaksu 37  €  

ma 10-10.45

27.8.-29.10.2018
4.2.-8.4.2019 

Enintään  50 opiskelijaa
Lämmittely, lihaskunto ja venyttely tehdään pääosin
tuolilla istuen. Tuolilla tehtävä jumppa säästää niveliä,
mutta on tehokas keino liikkuvuuden ja lihasvoiman
ylläpitoon. Sopii kaikenkuntoisille. Huom. Aikainen
aloitusajankohta! Ei syys-/talvilomaa, pidempi joulutauko. 

830106 PÄIVÄJOOGA syksy 

Humppilan työväentalo 
Rinnekuja 6 
Maiju Mäki-Punto 
22 t sl  
Kurssimaksu 42 €  

ti 9-10.30

11.9.-27.11.2018 
Enintään  40 opiskelijaa 

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, tasa-
painoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihaksia. Jooga
sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina oman kehon
ehdoilla. Joustavat vaatteet, oma alusta mukaan.  

830110 PÄIVÄJOOGA kevät 

Humppilan työväentalo 
Rinnekuja 6 
Maiju Mäki-Punto 
22 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ti 9-10.30

8.1.-26.3.2019 
Enintään  40 opiskelijaa 

Ks. kurssi 830106. 

830109 JOOGA (omakustannekurssi) 

Perttulan koulu  
Hossintie 4 
Terhi Ryösä 
22 t sl  
22 t kl 
Kurssimaksu 65 €  

ma 17-18.30

10.9.-26.11.2018 
7.1.-25.3.2019 

Enintään  40 opiskelijaa 
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, tasa-
painoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihaksia. Jooga
sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina oman kehon
ehdoilla. Joustavat vaatteet, oma alusta mukaan. Huom!
Hiihtoloma viikolla 9.  
Huom! Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

830107 JOOGA (omakustannekurssi) 

Miina, liikuntasali  
Koulutie 8 
Terhi Ryösä 
22 t sl 
22 t kl 
Kurssimaksu 67 €  

ma 19-20.30

10.9.-26.11.2018 
7.1.-25.3.2019 

Enintään  40 opiskelijaa 
Ks. kurssi 830109. 
Huom! Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  

 

http://jokilaaninopisto.blogspot.fi/. 

SMARTUM-setelit, ks. s. 4. 
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830108 JOOGA (omakustannekurssi) 

Humppilan työväentalo 
Rinnekuja 6 
Maiju Mäki-Punto 
22 t sl  
22 t kl  
Kurssimaksu 67 €  

to 19-20.30

13.9.-29.11.2018
10.1.-28.3.2019

Enintään  40 opiskelijaa
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, tasa-
painoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihaksia. Jooga
sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina oman kehon
ehdoilla. Joustavat vaatteet, oma alusta mukaan. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

830105 VOIMAJOOGA (omakustannekurssi)  

Miina, liikuntasali 
Koulutie 8 
Maiju Mäki-Punto 
12 t sl 
12 t kl 
Kurssimaksu 70 €  

to 17.30-18.30

13.9.-15.11.2018
10.1.-14.3.2019

Enintään  20 opiskelijaa
Lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavia vahvoja jooga-
harjoituksia.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.  

830111 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTAA 

Datum, Tietotie 2 
Terhi Ryösä 
15 t sl 
15 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ke 9.30-10.30

12.9.-28.11.2018
9.1.-27.3.2019

Enintään  45 opiskelijaa
Terveysliikuntamenetelmä, joka perustuu itä- ja länsi-
maisen liikuntaperinteen yhdistämiseen. Seisten, hengi-
tyksen tahtiin tehtäviä pehmeitä, kehoa vahvistavia ja
mieltä rentouttavia liikkeitä, jotka ylläpitävät tasapainoa ja
kehon liikkuvuutta. Sopii kaikille ikään, sukupuoleen ja
kuntoon katsomatta.  

830112 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTAA 

Ypäjänkylän seuraintalo 
Ypäjänkyläntie 842 
Terhi Ryösä 
15 t sl 
15 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ke 16.30-17.30

12.9.-28.11.2018
9.1.-27.3.2019

Enintään  25 opiskelijaa
Katso kurssi 830111. 
Huom! Talviloma viikolla 9.  

 

830210 RIVITANSSI 

Humppilan työväentalo 
Rinnekuja 6 
Sanna Heikkilä 
12 t sl  
12 t kl  
Kurssimaksu 42 €  

ma 19.30-20.15

10.9.-3.12.2018 
7.1.-1.4.2019 

Enintään  25 opiskelijaa 
Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka sopii
kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Rivitanssissa ei 
tarvita paria tai aikaisempaa tanssikokemusta. Tunnilla
tanssitaan countrymusiikin tahdissa. Tunnilla voi tanssia
jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa ja kengiksi sopivat 
jumppatossut. Tervetuloa mukaan!  

830130 KUNTOSALILIIKUNTAA/1. 

Intalankartano  
Intalantie 27 
Saila Korpihete 
12 t sl  
12 t kl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 10.9.2018 mennessä 

to 14.15-15.15

13.9.-15.11.2018 
10.1.-14.3.2019 

Enintään  15 opiskelijaa 

Intalankartanon kuntosali on suunniteltu erityisesti ikä-
ihmisille. Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiarvoisen tär-
keää hyvän toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi ja 
säilymiseksi. 

830131 KUNTOSALILIIKUNTAA/2. 

Intalankartano  
Intalantie 27 
Saila Korpihete 
12 t sl  
12 t kl  
Kurssimaksu 42 €  
Ilm. 10.9.2018 mennessä 

to 15.15-16.15

13.9.-15.11.2018 
10.1.-14.3.2019 

Enintään  15 opiskelijaa 

Katso kurssi 830130.

OPISTON KEITTIÖSSÄ 

810202 KAHVINAUTINTOJA Uutuus! 

Paana, kotitalousluokka  
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 11.1.2019 mennessä 

su 14-17

20.1.2019 
Enintään 10 opiskelijaa 

Kahvi on ollut suosittu juoma jo yli tuhat vuotta. Kurssilla
tutustutaan, valmistetaan ja maistellaan erilaisia kahvi-
juomia. Tutuksi tulevat kahvisanastot, erilaiset pannut ja
välineet. Valmistamme myös jotain herkullista kahvin 
seuraksi kahvipöytään. Tarvikemaksu 10 € maksetaan 
suoraan opettajalle! Tervetuloa kahvittelemaan! 

Omakustannekurssi? Ks. s. 4. 
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810203 LASTEN KANSSA KEITTIÖSSÄ - 
suolaisia ja makeita piirakoita   Uutuus! 

Kartanon koulu, 
kotitalousluokka 
Varsanojantie 97 
Minna Lax 
3 t sl  
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 14.9.2018  mennessä  

to 18-20.15

20.9.2018
14.2.2019

Enintään  12 opisk.

7--15-vuotiaat lapset leipovat mitä herkullisimpia piira-
koita. Syksyllä tehdään suolainen piirakka ja keväällä
makea piirakka. Kokeillaan, kuinka helppoa on valmistaa
suussa sulavia leivonnaisia! Pienet kädet tekevät ja
nautinto on suuri. Kukapa tietää, vaikka keittiössä hää-
räisi pian taitava apukokki. Tule oppimaan taitoja, joista
on hyötyä aikuisenakin.  

810205 MATCHA-JÄLKIRUOKIA JA 
TEESEREMONIAA -KURSSI    Uutuus! 

Humppilan yläaste  
Eedenintie 1 
Reika Vesala 
6 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 10.2.2019  mennessä 

su 13-17.30

17.2.2019
Enintään 25 opiskelijaa

Matcha on japanilainen vihreäteepulveri, jota käytetään
teeseremoniassa. Kurssilla valmistamme matcha-raaka-
valkosuklaata, -pikkuleipiä ja -kääretorttua. Aineina ovat
Matcha-jauheen lisäksi mm. valkosuklaa, kananmuna,
kerma ja voi. Tutustumme myös teeseremoniaan, vis-
paamme matchaa sekä tarjoilemme sitä toisillemme.
Valmiita jälkiruokia maistelemme teen kanssa.  
Materiaalimaksu 7-9 euroa maksetaan suoraan opettaja-
lle. Ota oma essu ja rasia mukaan.  

810206 ESPANJALAISET TAPAKSET    Uutuus! 

Paana, kotitalousluokka 
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 8.10.2018 mennessä 

la 11-14

13.10.2018
Enintään 10 opiskelijaa

Tapakset ovat espanjalaisen keittiön nautinnollinen tapa
syödä pieniä herkku- ja alkupaloja tai koota koko ateria
tapaksista. Tapaksia valmistetaan kaikenlaisista ainek-
sista ja makuelämystä täydentävät dippi- ja muut kastik-
keet. Tarvikemaksu noin 10 € maksetaan suoraan opet-
tajalle! Tule kokemaan makunautintoja yksin tai ystävän
kanssa iloiseen opiston keittiöön!  

810209 YRTTEJÄ LAUTASELLA Uutuus! 

Humppilan yläaste  
Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 1.3.2019 mennessä  

la 11-14

9.3.2019 
Enintään 10 opiskelijaa 

Perehdytään tuoreisiin yrtteihin. Maistellaan, haistellaan
ja tunnistellaan yrttejä. Tuoreilla yrteillä saa ruokiin lisää
makua näppärästi. Ja suolan määrää voi vähentää, kun
hyödyntää yrttejä ruuissa. Tutustumme myös, miten yrt-
tejä käytetään eri maiden keittiöissä. Kurssilla sivutaan
myös yrttiviljelyä. Tervetuloa tutustumaan rentoon ja
iloiseen yrttikeittiöön! Tarvikemaksu n. 10 € maksetaan 
suoraan opettajalle. 

810210 POTKUA SIRKOISTA!  Uutuus! 

Kartanon koulu, 
kotitalousluokka  
Varsanojantie 97 
Minna Lax 
3 t kl,  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 4.4.2019  mennessä  

ke 18-20.15

10.4.2019 
Enintään 12 opiskelijaa 

Oletko jo uskaltanut maistaa sirkkoja? Hyönteiset ovat
ekologinen, terveydellinen ja eettinen vaihtoehto lihalle.
Syötävissä hyönteisissä yhdistyvät maku, ravintoarvot,
pieni tilantarve ja nopea lisääntyminen sekä kotimaisuus.
Niissä ei ole myöskään kemikaalijäämiä. Ne ovat mitä 
suurimmassa määrin tulevaisuutta, koska korvaavia
proteiinin lähteitä on pakko löytää. Tule tutustumaan ja
maistelemaan, mihin kaikkeen heinäsirkkoja voi käyttää! 

810211 HÄRKÄPAPUA JA NYHTÖKAURAA 
PASTASSA JA NUUDELEISSA  Uutuus! 

Paana, kotitalousluokka  
Asemakuja 1 
Minna Lax 
3 t sl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 1.11.2018 mennessä 

to 18-20.15

8.11.2018 
Enintään 10 opiskelijaa 

Oletko jo tutustunut kasvispohjaisiin "lihoihin"? Nyt siihen
on mahdollisuus. Tutustutaan nyhtökauraan ja härkä-
papuun raaka-aineina ja valmistetaan niistä pasta- ja 
nuudeliruokia. Nyhtis ja härkis ovat tulleet kaupan hyllylle
jäädäkseen. Monipuolisuus on tärkeä elementti ruoka-
pöydässä ja niillä saakin mukavasti erilaista vaihtelua
päivän aterioihin. Härkiksen kypsennetyt siemenet mais-
tuvat osana ateriaa ja salaateissa. Papuja voi käyttää
pata- ja vokkiruokiin ja paljon muuhun. Nyhtis sopii niin 
retkiruoaksi kuin kotiinkin. Se on helppo ja nopea valmis-
taa ja sitä voi käsitellä lihan tapaan.  

 
SMARTUM-setelit, ks. s. 4. 
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810215 RETKEILY HARRASTUKSENA  Uutuus! 

Paana, kotitalousluokka  
Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
3 t kl  
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 15.3.2019 mennessä 

pe 17.30 - 19.45

22.3.2019
Enintään  10 opiskelijaa

Retkeily on mukava harrastus ja hyvä retki alkaa  suun-
nittelusta. Kurssilla perehdytään retkeilyharrastukseen
monelta kantilta. Tutkimme varusteita, oikeaa pakkaa-
mista ja retkiruokareseptejä. Joitakin reseptejä kokei-
lemme opiston koekeittiössä. Tule innostumaan
retkeilystä ja hakemaan maistuvat retkieväsvinkit
mukaasi. Tarvikemaksu noin 10 € maksetaan opettajalle. 

810218 MYRKYTTÖMÄT NIKSIT 
KODINHOITOON     Uutuus! 

Kartanon koulu, 
kotitalousluokka  
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
3 t sl 
Kurssimaksu 16 €  
Ilm. 1.11.2018  mennessä 

pe 17.30 - 19.45

9.11.2018 
Enintään  12 opiskelijaa

 
Kurssilla käytetään hyödyksi vanhoja hyviä aineita ja
niksejä kodinhoitoon. jos olet kyllästynyt kaapin täytteenä
oleviin purkkeihin ja ajattelet luontoa säästäen, kurssi on
juuri sinulle!  Ennen kurssin alkua saat lisätietoja kurssita. 

810220 HYGIENIAPASSI (omakustannekurssi)  

Kunnanvirasto,  
Keskuskatu 29 A 
Maarit Mäki 
3 t kl  
Kurssimaksu 26 €  
Ilm. 30.1.2019  mennessä  

la 12-14.15

2.2.2019 
Enintään  40 opisk.

Todistusmaksu 6 € sisältyy kurssimaksuun. Kurssi 
sisältää hygieniaosaamistestissä vaadittavia osa-alueita 
sekä testitilaisuuden. Testin läpäisseet saavat virallisen
hygieniapassin. Testiin osallistuvilla tulee olla mukanaan
kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koulutus ja testi perus-
tuvat materiaaliin, joka löytyy Elintarviketurvallisuus-
viraston kotisivuilta www.evira.fi ja www.hygos.fi. Kurssille
ja testiin osallistujia kehotetaan tutustumaan ennen
kurssia mm. näihin aineistoihin, koska luennolla ei 
perusteellisesti käsitellä kaikkia aiheita. Uusintatesteistä
ja erityisjärjestelyjä vaativista testeistä tulee sopia
erikseen, eivätkä ne sisälly mainittuun kurssi- ja todistus-
maksuun.  
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.
 

JOKIOISTEN TIETOTALO 

 

Aktiiviselle tekijälle ja kokijalle: 

- suuri, muuntuva yläkerta isoihin   
näyttelyihin, konsertteihin, juhliin 
ja tilaisuuksiin 

 - alakerran näyttelytila Pehkonen 
 - saunatilat 
 - kokoustilat 
 - lounas- ja tilausravintolapalvelut 

 Lisätiedot ja varaukset: 
Jokioisten kunta, p. 050-5925863, 
stiina-
liisa.pirkkamaa@jokioinen.fi 

 

LYHYTKURSSIEN PERUUTTAMINEN 
Alle 11 tunnin kurssin peruminen kuluitta onnistuu 

vain, jos peruminen on tehty ennen viimeistä 
ilmoittautumispäivää (poikkeuksena lääkärin 

toteama sairaustapaus), ks. s. 4. 

TERVETULOA KURSSEILLEMME! 
Ilmoittautuminen internetissä ma 20.8. alkaen 
https//www.opistopalvelut.fi/jokilaani/ 
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