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Ilolla yhdessä - uutta oppien Jokiläänin kansalaisopistossa 

 

Kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet Jokiläänin kansalaisopistolla niin kuin muuallakin varsin 

erilaisia kuin mitä etukäteen suunniteltiin. Vuosi sitten kesäkuussa toivottiin, että opetus pääsisi 

syksyllä alkamaan normaalisti. Tämä toive toteutuikin, mutta ennen vuodenvaihdetta opetus 

keskeytettiin ja kevään aikana päästiin toteuttamaan vain pieni määrä suunnitellusta opetuksesta. 

Nyt tätä kirjoitettaessa ei voi muuta kuin toivoa sama toivomus kuin vuosi sitten: toivottavasti 

pääsemme aloittamaan suunnitellusti syyskuussa, viikolla 36. 

Jokiläänin kansalaisopiston lukuvuoden 2021 – 2022 teemana on Ilolla yhdessä - uutta oppien. 

Yhdessä oleminen ja yhdessä opiskelu ja harrastaminen on ollut pitkään katkolla, niinpä nyt 

toivottavasti saamme käydä ilolla eteenpäin, niin oppimaan kuin opettamaankin.  

Opiston kurssit on koottu tähän kurssiohjelmaan. 

Viime lukuvuotena jäi joitakin uusiksi kursseiksi suunniteltuja kursseja kokonaan pitämättä. 

Tulevana lukuvuotena tarjoamme näitä uudestaan, mm. lintujentunnistuskurssi. Muita uutuuksia on 

mm. kevätlukukaudella ohjelmassa olevat huonekasvi- ja keittiöyrttikurssit. Liikunta- ja 

tanssipuolella on uutuuksina tarjolla mm. tanssiliikuntaa Humppilassa, kuntoliikuntaa Ypäjällä ja 

muutamia verkkokursseja. Opiston kymmeneltä ruoanlaiton lyhytkurssilta löytyy varmasti ideoita 

arjen ja juhlan ruokapöytien vaihteluun ja monipuolistamiseen. 

Opiston kurssien opetuspaikkakunnat löydät kurssiohjelmasta kätevästi kurssitunnuksen 

numerosarjan perässä olevasta kirjaintunnuksesta, J = Jokioinen, H = Humppila ja Y = Ypäjä.  

V tarkoittaa verkkokurssia.   

Opiston kurssimaksusysteemit ovat samanlaiset kuin viime lukuvuonna, jolloin siirryttiin 

aikaisemman haarukkahinnoittelun sijaan opetustuntimäärään perustuvaan ja selkeämpään 

hinnoitteluun. Kursseilla on ensin perushinta 15 euroa ja sen jälkeen opetus maksaa yhden euron 

jokaiselta oppitunnilta. Jotkut kurssit on hinnoiteltu erikseen nuorille. 

Jokilääni on yksi harvoja opistoja, joissa on käytössä työkausimaksu. Työkausimaksu on 90 euroa 

ja sen lisäksi peritään 10 euron maksu jokaisesta kurssista, jolle osallistuu. 

Työkausimaksumahdollisuus on kirjattu erikseen niiden kurssien kohdalle, jossa se on mahdollista.  

Musiikin yksityisopetus on hinnoiteltu erikseen. Työkausimaksusta ja muista alennuksista löytyy 

tietoa Hyvä tietää -sivulta. 

Kurssiohjelmaan saattaa tulla muutoksia nopeastikin. Ideoimme myös uusia kursseja koko ajan ja 

tiedotamme niiden alkamisesta osoitteessa jokioinen.fi ja Facebook- ja Instagramsivuillamme.  

Jos kiinnostava kurssi on jo ehtinyt täyttyä, kannattaa silti ilmoittautua varasijalle. Näin saamme 

myös opistolle tärkeää tietoa lisäkurssien tarpeellisuudesta. 

 

Tervetuloa Jokiläänin kansalaisopistoon oppimaan uutta - ilolla yhdessä! 

 

Timo Mäntyranta 

Jokiläänin kansalaisopiston vs. rehtori
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Hyvä tietää 

Ilmoittautuminen 
Ennakkoilmoittautumista vaativan kurssin kohdalla 
on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä.  

Nopein ja varmin tapa ilmoittautua on internetissä 
osoitteessa: 
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani 

Ilmoittautuessa saat heti tiedon siitä, oletko päässyt 
kurssille. Internetissä ilmoittautuminen tapahtuu 
suojatussa yhteydessä. 
Ilmoittautuminen puhelimitse 044 792 8148.  
Sekä internetissä että puhelimitse 
ilmoittauduttaessa jokaisesta opiskelijasta tarvitaan 
mm. seuraavat tiedot: nimi ja henkilötunnus, osoite 
ja puhelinnumero, sähköpostiosoite (tarvitaan 
verkkokursseille osallistumiseen, muuten 
vapaaeht.), koulutustausta ja pääasiallinen toiminta. 

Maksut 
Sinulle lähetetään kotiosoitteeseen lasku, johon on 
opiston toimistolla laskettu ilmoittautumistiedoista 
opiskelusi lopullinen hinta mahdollisine 
alennuksineen. 

Yksittäisen kurssin hinta on ilmoitettu kohdassa 
Kurssimaksu.  
Jos opiskelet useammalla kurssilla, saattaa opiskelu 
tulla halvemmaksi, kun maksat työkausimaksun. 
Työkausimaksu on lukuvuonna 2021 - 2022 90 € 
sekä 10 € jokaisesta ilmoittaudutusta kurssista. 
Näin esim. kaksi työkausimaksuun kuuluvaa kurssia 
maksaa 110 €. Työkausimaksuun kuuluvien 
kurssien kurssimaksun perässä on teksti 
Kurssimaksu työkausimaksun maksaville 10 €. Jos 
haluat maksaa työkausimaksun, ilmoittaudu 
Työkausimaksu 001101. 

Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea 
opintoavustusta Jokioisten kunnan 
opintorahastosta. Koulutuslautakunta päättää 
avustusten jaosta. Avustukset myönnetään 
ensisijaisesti taloudellisin ja sosiaalisin perustein. 
Humppilalaiset ja ypäjäläiset voivat hakea 
opistolaisyhdistykseltä jäsenetuna alennusta 
kurssimaksuun samoin perustein. Vapaamuotoiset 
hakemukset voi lähettää opiston toimiston kautta 
edelleen käsiteltäväksi. 
 
Musiikin yksityistunneille osallistuva saa 
ryhmämusisointeihin osallistuessaan 50 % 
alennuksen kurssin normaalihinnasta. 
Jos samasta perheestä osallistuu useampia alle 18-
vuotiaita musiikin yksityistunneille, maksaa 
ensimmäinen 100 % ja seuraavat 50 % 
kurssimaksuista.  

 
 

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

Kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut 
maksamaan koko kurssimaksun, vaikka 
keskeyttäisikin kurssin.  

Ilmoittautumisen peruminen kuluitta on mahdollista 
ilmoittautumisajan vielä ollessa voimassa. 

Opiskelija voi käydä tutustumassa yhden kerran 
ilman kurssimaksun suorittamista sellaisilla 
kursseilla, joilla on vähintään 12 kokoontumiskertaa. 
Mikäli tutustumiskerran jälkeen ei jatka kurssilla, 
tulee siitä ilmoittaa opiston toimistolle. 

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja. 
Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 € 
todistusmaksua vastaan. 

Opintosetelit 
Työttömät, yli 63-vuotiaat, eläkeläiset ja alhaisen 
koulutuksen omaavat saavat Opetushallituksen 
myöntämää opintoseteliavustusta 20 €/opiskelija 
yhdeltä kurssilta tai työkausimaksusta. 
Avustus huomioidaan laskutuksen yhteydessä 
suoraan ilmoittautumistiedoista. 

Smartumin maksut 
Smartum-saldolla voi maksaa kurssin netissä 
ilmoittautumisen yhteydessä. 

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

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

Paanan koulun ulko-ovet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pidätämme oikeudet muutoksiin



4 

Jokioisten Tietotalo 

Aktiiviselle tekijälle ja kokijalle: 

-   suuri, muuntuva yläkerta isoihin                     
näyttelyihin, konsertteihin, juhliin,  
seminaareihin, kokouksiin ym. tilaisuuksiin 
-   alakerran näyttelytila Pehkonen 
-   saunatilat 
-   kokoustilat 
-   lounas- ja tilausravintola-  palvelut 

Lisätiedot ja varaukset:  
Jokioisten kunta, p. 050 592 5863, 
stiina-liisa.pirkkamaa(at)jokioinen.fi 
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Jokiläänin kansalaisopisto 

 
Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama yleissivistävä oppilaitos, 
jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston toiminnan perustana on 
omistajakuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnasta vastaa Jokioisten kunnan vapaa-
aikalautakunta. 
Jokiläänin kansalaisopisto noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta ja muuta voimassa 
olevaa lainsäädäntöä ja normistoa. Opiskelijarekisterin tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, 
mihin ne on kerätty, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.  

 

Lukuvuosi 2021-2022 
Syyslukukausi ma 6.9.-pe 5.12.2021 

Syysloma viikko 42, 18.10.-24.10.2021 

Kevätlukukausi ma 10.1.-pe 8.4.2022 

Talviloma viikko 9, 28.2.-6.3.2022 

Jotkut kurssit kokoontuvat yleisten opetusaikojen 

ulkopuolella. Opettaja voi sopia opiskelijoiden 

kanssa kurssikohtaisesti poikkeavista 

kokoontumisajoista. 

 

Henkilökunta 
Rehtori, vs: Timo Mäntyranta  

044 792 1810, timo.mantyranta(at)jokioinen.fi 

Kurssisihteeri: Anu Tujunen 

044 792 8148, anu.tujunen(at)jokioinen.fi 

 

 

 

Ohjaavat opettajat 
Tekstiilityö: Sari Wenning 

050 593 4257, sari.wenning(at)jokioinen.fi 

Tekstiili- ja tekninen työ: Tiina Salmi 

0500 531 550. tiina.salmi(at)jokioinen.fi 

Musiikki: Timo Määttä 

050 594 6471, timo.maatta(at)jokioinen.fi 

Taideaineet: Tuija Pietilä-Estrada 

040 1744224, tuija.pietila-estrada(at)jokioinen.fi 

Kielet: Aino Koskelin 

041 431 7823, aino.koskelin(at)jokioinen.fi 

Liikunta: Janette Koskinen 

040 508 5354, janette.koskinen(at)jokioinen.fi 

 

Opiston toimisto 
Käyntiosoite: Humppilantie 9 A, 31600 Jokioinen 

Postiosoite: Keskuskatu 29, 31600 Jokioinen 

puhelinnumero: 044 792 8148 

sähköposti: 

jokilaanin.kansalaisopisto(at)jokioinen.fi 

kotisivut: 

https://www.jokioinen.fi/jokilaanin-kansalaisopisto
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Jokiläänin opistolaisyhdistys ry  

on Jokiläänin kansalaisopiston yhteydessä toimiva itsenäinen yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on tukea opiskelua 
kansalaisopistossa ja ylläpitää sekä kehittää yhteistyötä eri opintoryhmien kanssa sekä edistää kulttuuritoimintaa ja 
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Yhdistys järjestää mm. virkistys- ja messumatkoja, teatteri- ja konserttiretkiä, 
osallistuu opiston juhliin ja näyttelyihin sekä erilaisiin musiikki- ja muihin tapahtumiin. 
Yhdistys myöntää lukuvuonna 2021-2022 vähävaraisille Humppilan ja Ypäjän kuntien jäsenilleen hakemuksesta 
avustusta kurssihintoihin, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille. Jäsenet saavat myös 
alennusta opistolaisyhdistyksen järjestämistä retkistä. Kaikki voivat liittyä opistolaisyhdistyksen jäseniksi ilman erillistä 
jäsenmaksua, kurssinumero 002101. Jäsenyyden hyväksyy opistolaisyhdistyksen johtokunta kokouksissaan.  

Johtokunta 

puheenjohtaja Aino Koskelin, 041 431 7823 
sihteeri, Kristiina Kankaanpää, 040 590 2250 
rahastonhoitaja Irma Hellgren, 040 747 3313 

Opistolaisyhdistys järjestää

Turun kansainväliset kirja- ja 

ruokamessut 
  

Suomen vanhimmassa kirjallisuuden 
messutapahtumassa on satoja esiintyjiä ja 
näytteilleasettajia.Teemana on musiikki. Näytteillä on 
kirjauutuuksia ja antiikkikirjoja niin lapsille kuin 
aikuisillekin ja samalla tapaat kirjailijoita. Samalla lipulla 
pääsee samassa paikassa pidettäville ruoka- ja 
viinimessuille. Luvassa uutuuksia ja trendejä sekä paljon 
muita nautintoja kaikille aisteille. Samalla voit maistella 
ihania ruokia, viinejä ja katsella viihdyttävää ohjelmaa. 
Messukokonaisuus on entistäkin elämyksellisempi ja 
laajempi. Bussi lähtee tarvittaessa Forssasta. Matkan 
hinta: ryhmälippu + osuus bussimatkasta. Retken 
ajankohta tarkentuu myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme. 
Kurssinumero 002201. 

Nykypäivän kartanoelämää 
 

Suuntaamme Eurajoelle ja Nakkilaan ja tutustumme 
Vuojoen ja Villilän upeisiin kartanoihin. Ensiksi 
vierailemme Eurajoen rannalla sijaitsevassa 1626 
perustetussa kartanomiljöössä, kuulemme tarinoita 
kuusikujan rakastavaisista ja kartanon kummituksista ja 
paljon muusta. Näemme, miten hyvin luonto, hyvinvointi, 
arkkitehtuuri ja historia yhdistyvät viehättäväksi 
kokonaisuudeksi. Käväisemme myös läheisessä Kivikylän 
kotipalvaamossa. Sieltä jatkamme matkaamme Villilän 
upeaan kartanoon tutustumaan elokuvastudioihin, jossa 
on tehty Risto Räppääjä, Täällä Pohjantähden alla, 
Kaksipäisen kotkan varjossa, Sibelius ja vaikka mitä. 
Retken ajankohta tarkentuu myöhemmin, joten seuraa 
ilmoitteluamme. Tervetuloa mukaan!  
Kurssinumero 002202. 

Taidematka Tampereelle 
 

Tervetuloa kevätretkelle Tampereelle. Matkalla 
vierailemme mm. Tuomiokirkossa ja Museokeskus 
Vapriikissa. Seuraa retki-ilmoittelua. Retkellä mukana 
taideaineiden opettaja Tuija Pietilä-Estrada. 
Kurssinumero 002203.  

 

Syyslukukauden päätöstilaisuus  
  

Opiston syyslukukauden päätöstilaisuus Jokioisten 
Tietotalon yläkerrassa pe 3.12.  
Musiikkiesityksiä ja yhteislaulua, Seuraa ilmoitteluamme. 
Tervetuloa jouluisiin tunnelmiin!  
 

Matkamessut la 22.1.2022 
 

Näe koko maailma yhdessä päivässä! Tervetuloa 
unelmoimaan, fiilistelemään tai vain katselemaan 
tarjontaa! Partnerimaa on Kreikka. Kaikki muutkin maat 
esittelevät parastaan. Messuilla esittäytyy jälleen n. 1000 
matkanjärjestäjää koti- ja ulkomailta, joten ajankohtaista 
tietoa löytyy yli 90 maasta ja kulttuurista. Messuilla kuulet, 
mitkä ovat Suomussalmen helmet ja miten Lapin lumo 
vaikuttaa ja eteesi ilmestyvät kaukomatkojen paratiisit. 
Ympäristö on elämyksellinen ja se, jos mikä nostattaa 
unelmia ja matkakuumetta! Vastuullinen matkailu on 
huomiota herättävä aihe. Tervetuloa mukaan ja 
tempaudutaan matkailun jännittävään maailmaan! 
Kiinnostavaa nähtävää ja kuultavaa riittää.Lisäksi luvassa 
on ajankohtaista tietoa matkailusta, vinkkejä kohteista ja 
puheenvuoroja kuultavaksi. Messutarjouksista saattaa 
löytyä vaikka sopiva matka kevääksi tai kesäksi. Retken 
hinta: Ryhmälippu + osuus bussimatkasta. 
Ilmoittautuminen päättyy 16.1.2022.  
Kurssinumero 002205. 
 

Etelä-Viron kierros 
 

Oletko jo vieraillut naapurimaamme, Viron, 
eteläisimmässä osassa? Sieltä löytyy ihastuttavaa 
vanhanaikaisuutta. Tutustumme myös Latvian pieneen, 
idylliseen rajakaupunkiin. Tarjolla ainutlaatuisia hetkiä ja 
hienoja elämyksiä. Matka kestää 4 päivää 6.-9.6.2022 
(ma-to). Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Muutama paikka 
vielä vapaana. Ilmoittautuminen sitova.  
Kurssinumero 002206. 
 

 
Aikataulut ja hinnat tarkentuvat myöhemmin. Seuraa 
ilmoitteluamme.  
Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
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Olemme mukana 
 

Pertun päivässä 
(Ypäjän Yö) 
La 21.8.2021 

 
Humppilan 

sadonkorjuumarkkinoilla 
La 28.8.2021 

 

Joulu- ja pääsiäispoluilla 
Elonkierrossa 

Elonkierron Ystävät ry järjestää 
 

Kursseilla voi olla vapaita paikkoja 
ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 

Ajantasaiset tiedot löytyvät netistä 
osoitteesta 

https://opistopalvelut.fi/jokilaani 

Näyttelyt 
 

Jokioisten Tietotalo, Humppilantie 9 

 

Osaavat opettajat XV -näyttely 

10.8.-31.8.2021, näyttelytila Pehkonen 

Tilkkupolkuja ja paluuperiä 
Seija Jänis 

4.1.-28.1.2022, näyttelytila Pehkonen 
 

Taidekurssilaisten töitä  

1.4.-30.4.2022, näyttelytila Pehkonen 

Opiston kevätnäyttely 

22.-24.4.2022, yläkerta 
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Yhteiskunta 
 

130100J Sukututkimus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka,  
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B 
15.9.–8.12.2021, 12.1.–13.4.2022, tunteja 24sl, 24kl   
Ke 18.00–19.30  
Erkki Tiensuu  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
 

Tarkoitettu sukututkimusharrastuksen aloittamiseen tai 
jatkamiseen. Sisältönä ihmisen elämään liittyvät 
tietolähteet: digitaaliset lähteet, kirkon arkistot, talot ja 
torpat, sotilaat ja ammatinharjoittajat, perukirjat, 
lainhuudot, yksityisarkistot. Sukututkimuksessa tarvittavat 
lainpykälät ja uudet käytännesäännöt ja EU:n 
henkilörekisterilain muutokset. Arkistovierailut 
suunnitellaan yhdessä. Oppikirjat ja tietokoneohjelmat 
tarpeen mukaan. Opettaja: erkki.tiensuu(at)gmail.com  tai 
050 3523176.  
 

899101J Hygieniapassi  
 

Jokioinen, kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A  
5.2.2022, tunteja 3kl  
La 12.00-14.15  
Maarit Mäki  
Kurssimaksu 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 30.1.2022  
 

Hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä työskentelee 
elintarvikehuoneistossa ja käsittelee työssään 
pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. 
Hygieniapassin saa, jos suorittaa hygieniapassitestin 
hyväksytysti. Kurssi sisältää hygieniaosaamistestissä 
vaadittavia osa-alueita sekä testitilaisuuden. Koulutus ja 
testi perustuvat materiaaliin, joka löytyy Ruokaviraston 
kotisivuilta www.ruokavirasto.fi 
(https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapas
si/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/tietoa-
elintarvikehygieniasta/). Kurssille ja testiin osallistujia 
kehotetaan tutustumaan ennen kurssia mm. tähän 
aineistoon, koska luennolla ei perusteellisesti käsitellä 
kaikkia aiheita. Sähköinen mallitesti: 
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapass
i/Hygieniapassitesti/sahkoinen-mallitesti/ . Myös täältä 
löytyy opiskelumateriaalia, Lupa kokata-opas: 
https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus/lupa-kokata-
elintarvikehygienian-perusteet. Testiin osallistuvilla tulee 
olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. 
Todistusmaksu 6 € sisältyy kurssimaksuun. 
Uusintatesteistä ja erityisjärjestelyjä vaativista testeistä 
tulee sopia erikseen, eivätkä ne sisälly mainittuun kurssi-

/todistusmaksuun.  
 

951101J Järjestyksenvalvojan 
peruskurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kieliluokka 4, 2krs., 
Asemakuja 1, ulko-ovi B 
18.1.-15.3.2022, tunteja 40kl  
Ti 17.00-21.15  
Kari Järvinen  
Kurssimaksu 180 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 11.1.2022 

 

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 h) tavoitteena 
on antaa kurssin hyväksytysti suorittaneelle valmiudet 
toimia järjestyksenvalvojana. Peruskurssi on 
sisäasiainministeriön määrittelemän sisällön mukainen. 
Kurssille voi osallistua 17-vuotias ja 18 vuotta täytettyään 
voi anoa poliisilta järjestyksenvalvojan korttia ja 
työskennellä monipuolisissa järjestys- ja 
turvallisuustehtävissä erilaisissa työympäristöissä, kuten 
mm. yleisötapahtumissa, ravintoloissa, leirintäalueilla ja 
laivoilla. Koulutuksesta saattaa olla myös hyötyä 
työnhaussa muihinkin ammatteihin ja vaikkapa 
lisäansioiden hankinnassa. Ensimmäisellä 
kokoontumiskerralla opiskellaan ja samalla sovitaan myös 
muut kokoontumispäivät. Kurssiin sisältyy: teoria 25 t, 
hätäensiapu 4 t, pelastustoimi 5 t, fyysinen voimankäyttö 
6 t. Kurssi järjestetään yhteistyössä Liekkitiimin kanssa.  
 

951102Y Järjestyksenvalvojan 
kertauskurssi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97  
20.11.2021, tunteja 8sl  
La 10.00-17.00  
Kari Järvinen  
Kurssimaksu 75 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 14.11.2021  
 

Järjestyksenvalvojakortin uusimista varten tulee suorittaa 
lain edellyttämä kertauskoulutus.Järjestyksenvalvojaksi 
hyväksymisen uudistaminen edellyttää kertauskoulutusta 
(8 h). Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan 
ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan 
keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja 
päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet 
järjestyksenvalvojan toimintaan liittyvät muutokset. 
Kurssiin sisältyvät teoria ja case-tehtävät. Uusien 
säädösten mukaan: jos on suoritettu 32 t tai 
nykymuotoinen 40 t kestävä järjestyksenvalvojan 
peruskurssi, niin kertauskurssin käymällä voi hakea uutta 
järjestyksenvalvontakortin hyväksyntää poliisilaitokselta 
pitkänkin tauon jälkeen kortin vanhenemisesta. 
Kertauskurssi järjestetään yhteistyössä Liekkitiimin 
kanssa 
 

951104J Järjestyksenvalvojan erityinen 
voimankäyttökoulutus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
19.-26.3.2022, tunteja 16kl  
La 10.00-16.30  
Hannu Kauppinen  
Kurssimaksu 140 €  
 

enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 13.3.2022  
Kurssi sopii lisäkoulutuksena järjestyksenvalvojille ja 
antaa lisää ammattitaitoa ja varmuutta työtehtävien 
hoitamiseen uhkaavissa ja väkivaltaisissa tilanteissa. 
Koulutuksessa käydään läpi useita kymmeniä tekniikoita 
mm. maahanvientiä, raudoituksia, lukkoja, erilaisia 
hallintaotteita sekä yksilö- että paritekniikoita. Ja paljon 
muutakin tarpeellista tilanteista selviämiseen 
mahdollisimman sopivalla tavalla. Kurssikerrat  la 19. ja 
26.3.2022. 
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103201J Kivien kertomaa           Uusi 
 

Jokioinen, kirkon hautausmaa 
11.9.2021, tunteja 3sl 
La 14.00-16.15 
Anja Mikkola 
Maksu 7 €  
 

Opastettu kävelyretki Jokioisten kirkon hautausmaalla. 
Klo 13.45 alkaen kokoontuminen hautausmaan portilla, 
jossa kerätään opastusmaksu 7 €. Tasaraha mukaan, ei 
korttimaksua. Ei vaadi etukäteisilmoittautumista. 
Järjestetään yhdessä Jokiläänin kansalaisopiston 
opiskelijayhdistys ry:n kanssa.  

 
103202H Kivien kertomaa          Uusi 
 

Humppila, kirkon hautausmaa 
18.9.2021, tunteja 2sl  
La 14.00-15.30 
Lounais-Hämeen oppaat ry 
Maksu 5 €   
 

Opastettu kävelyretki Humppilan kirkon hautausmaalla. 
Klo 13.45 alkaen kokoontuminen hautausmaan portilla, 
jossa kerätään opastusmaksu 5 €. Tasaraha mukaan, ei 
korttimaksua. Ei vaadi etukäteisilmoittautumista. 
Järjestetään yhdessä Jokiläänin kansalaisopiston 
opiskelijayhdistys ry:n ja Lounais-Hämeen oppaat ry:n 
kanssa. Oppaina Ismo Varis ja Eeva-Liisa Breilin.  

 
103203Y Kivien kertomaa          Uusi  
 

Ypäjä, kirkon hautausmaa 
25.9.2021, tunteja 2 sl 
La 14.00-15.30 
Lounais-Hämeen oppaat ry  
Maksu 5 €  
 

Opastettu kävelyretki Ypäjän kirkon hautausmaalla.  
Klo 13.45 alkaen kokoontuminen hautausmaan portilla, 
jossa kerätään opastusmaksu 5 €. Tasaraha mukaan, ei 
korttimaksua. Ei vaadi etukäteisilmoittautumista. 
Järjestetään yhdessä Jokiläänin kansalaisopiston 
opiskelijayhdistys ry:n ja Lounais-Hämeen oppaat ry:n 
kanssa. Oppaina Ismo Varis ja Eeva-Liisa Breilin.  
 

 

Kirjoittaminen 
 

203101V Luovan kirjoittamisen 
verkkokurssi 1 alkaville  
15.9.-8.12.2021, 13.1.-6.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ke 14.00-18.30  
Minna Autio 
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.9.2021  
 

Kirjoittamisen verkkoryhmässä saat kirjoittamiseesi uutta 
virtaa ja pulmakohtiin apua ja tukea. Ryhmässä saat 
tietoa kirjoittamisesta, vertaistukea sekä ohjausta. Tarjolla 
on myös mukavia tekstitärppejä, jotka sopivat 
kynäilyvälipaloiksi tai kirjoitusprojektisi avuksi. Kurssilla 
voit kirjoittaa vaikka kirjaa tai edistää muita 
kirjoitusideoitasi, mutta ryhmä sopii myös satunnaiselle 
kirjoittelijalle, joka kaipaa vain uusia ideoita ja 
inspiraatiota arkeen. 
Ryhmällä on suljettu sivu Peda.net-palvelussa, jossa 
pääset tutustumaan muiden kirjoittajien kanssa. 
Ryhmäsivulle avautuu uusia kirjoitusinfoja ja 
tekstitärppejä kerran kuussa. Osallistuminen on helppoa 
omalta koneelta, vaikka keittiön pöydän ääressä. Mukaan 
pääset mistä tahansa, missä on nettiyhteys. 
Osallistumisaikasi päätät sinä itse; ryhmä on aina auki. 
Halutessasi saat omista teksteistäsi palautetta. Tekstien 
lähetykselle on vapaaehtoinen deadline neljän viikon 
välein (kurssitietojen ”kokoontumispäivät”). Ensimmäiset 
ohjeet kurssille saat sähköpostilla syyskuussa. 
Tervetuloa mukaan rentoon ja iloiseen kirjoitusryhmään!  

 

203102V Luovan kirjoittamisen 
verkkokurssi 2 jatkaville  
20.9.-13.12.2021, 17.1.-11.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ma 14.00-18.30  
Minna Autio  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.9.2021  
 

Tämä kurssi on jatkoa edellisen lukuvuoden 1-kurssille, ja 
se on tarkoitettu kaikille aikaisempina vuosina näille 
kursseille osallistuneille. 
Kirjoittamisen verkkoryhmässä saat kirjoittamiseesi uutta 
virtaa ja pulmakohtiin apua ja tukea. Ryhmässä saat 
tietoa kirjoittamisesta, vertaistukea sekä ohjausta. Tarjolla 
on myös mukavia tekstitärppejä, jotka sopivat 
kynäilyvälipaloiksi tai kirjoitusprojektisi avuksi. Kurssilla 
voit kirjoittaa vaikka kirjaa tai edistää muita 
kirjoitusideoitasi, mutta ryhmä sopii myös satunnaiselle 
kirjoittelijalle, joka kaipaa vain uusia ideoita ja 
inspiraatiota arkeen. 
Ryhmällä on suljettu sivu Peda.net-palvelussa, jossa 
pääset tutustumaan muiden kirjoittajien kanssa. 
Ryhmäsivulle avautuu uusia kirjoitusinfoja ja 
tekstitärppejä kerran kuussa. Osallistuminen on helppoa 
omalta koneelta, vaikka keittiön pöydän ääressä. Mukaan 
pääset mistä tahansa, missä on nettiyhteys. 
Osallistumisaikasi päätät sinä itse; ryhmä on aina auki. 
Halutessasi saat omista teksteistäsi palautetta. Tekstien 
lähetykselle on vapaaehtoinen deadline neljän viikon 
välein (kurssitietojen ”kokoontumispäivät”). Ensimmäiset 
ohjeet kurssille saat sähköpostilla syyskuussa. 
Tervetuloa mukaan rentoon ja iloiseen kirjoitusryhmään! 
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Kielet 
 

120401J English for you, too! 3  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Birka, 2.krs.  
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
To 18.00–19.30  
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2021  
 

Jatketaan englannin opiskelua. Tämä kurssi sopii n. 3 
vuotta englantia opistossa opiskelleille ja kertauskurssina 
kielen unohtaneille. Pienelläkin kielitaidolla pysyy hyvin 
mukana. Aluksi kerrataan jo opittua. Harjoittelemme 
arkipäivän sanastoa, rakenteita ja puhumista helpoissa 
viestintätilanteissa. Aiheina mm. aikatauluista sopiminen, 
ravintolassa tilaaminen, nähtävyyksien ja elämysten 
kuvailu, ostoksilla käynti, ongelmatilanteet ja paljon 
muuta. Runsaasti harjoituksia, pääpaino suullisen kielen 
harjoittelussa. Kieliopista mm. aikamuodot, konjunktiot, 
epäsuora kysymys. Tutustumme myös englanninkielisten 
maiden kulttuuriin. Oppikirja: English for you, too 3, kpl 7-.  
 

120402J Everyday English  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Birka, 2.krs., 
 Asemakuja 1, ulko-ovi B  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ke 18.00-19.30.  
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €,  
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2021  
 

Kurssi sopii n. 4-5 vuotta englantia opistossa opiskelleille. 
Jos kaipaat sanastoharjoittelua tai -kertausta ja lisää 
puhumisen sekä vähän kirjoitetunkin kielen harjoittelua, 
niin kurssi on sopiva sinulle. Harjoittelemme käytännön 
kielitaitoa erilaisissa tilanteissa iloisesti yhdessä uutta 
oppien ja vanhaa kerraten. Pääpaino  suullisen kielitaidon 
kehittämisessä. Aihepiirit ovat vaihtelevat jokapäiväiseen 
elämään liittyvistä teemoista ajankohtaisiin aiheisiin, 
kuten puutarha- ja luontosanastoa, nähtävyyksiä ja niiden 
kuvaamista, matkailuun liittyvää sanastoa, samalla 
englanninkielisten maiden kulttuurituntemus syventyy. 
Teemme myös kuunteluharjoituksia. Rakenteita tarpeen 
mukaan. Oppikirja: Everday English 4, kpl 7- Tule 
rohkeasti mukaan harjoittelemaan englantia mukavassa 
ryhmässä. Uudet opiskelijat ovat myös tervetulleita! 
Tervetuloa englanninkielen kiehtovaan maailmaan! 
 

120501Y Hallo! - Saksan alkeet, jatko  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, kieliluokka, Varsanojantie 97  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 24sl, 24kl 
Ma 17.30–19.00.  
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021  

 

Tervetuloa saksan opistojen pariin! Kurssi sopii kaikille, 
jotka ovat opiskelleet kansalaisopistossa 1 vuoden kieltä 
tai omaavat vastaavat tiedot. Mukaan toivomme lisää  
saksasta kiinnostuneita. Kurssi on jatkokurssi, joten 
aloitamme kertaamalla aikaisemmin opittua. Kurssin 
käytyäsi osaat selviytyä helpommin erilaisista arkipäivän 
asioista ja tilanteista saksan kielellä. Laajennamme 
sanavarastoa ja harjoittelemme rakenteita monipuolisten, 
erilaisten tehtävien avulla. Aihealueita ovat mm. 
asuminen, työ, tapaamisesta sopiminen, ruoka, lomailu, 
matkailu, ostokset ja paljon muuta. Kieliopista 
omistusmuoto, aikamuodot ja adjektiivien taipuminen. 
Tutustumme myös saksalaisen kielialueen kulttuuriin. 
Päivitä kielitaitoasi nyt, sillä saksa on tärkeä Euroopan 
kieli! Oppikirja: Hallo 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
120502H Deutsch aktuell  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
kieliluokka, Eedenintie 1  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 24sl, 24kl 
Ke 18.00–19.30  
Marja-Riitta Touru  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021  
 

Kurssilla keskustellaan opiskelijoita kiinnostavista aiheista 
erilaisten tekstien, kuuntelujen ja videoiden pohjalta. 
Kertaamme keskustelufraaseja ja opettelemme kuhunkin 
aiheeseen liittyvää sanastoa. Myös rakenteiden 
kertaaminen on mahdollista. Kurssille voi osallistua jo 
vähäiselläkin saksan opiskelutaidolla. Tule rohkeasti 
mukaan joukkoon! Herzlich willkommen!  

 
120801Y Espanjan alkeet 1  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, kieliluokka, Varsanojantie 97  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
To 17.00-18.30  
Ana Pacheco 
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39,00 €  
Ilmoittautuminen päättyy 2.9.2021  
 

Jatketaan kieleen tutustumista. Kurssi sopii aloittelijoille 
tai niille, jotka haluavat aloittaa melkein alusta. 
Kertaamme opittuja asioita.  Opitaan ääntämään 
espanjaa paremmin, kertomaan itsestä, puhumaan 
harrastuksista, ostamaan lippuja, käymään ostoksilla ja 
ravintolassa ym. Tutustutaan espanjankielisten maiden 
kulttuuriin ja elämänmenoon. Kieliopista mm. verbejä, 
objektit, prepositioita ym. Opettaja puhuu myös suomea. 
Oppikirja: Buenas Migas 1 kpl 5-  
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120802J Espanjan alkeet 2  
 

Jokioinen, Paanan koulu, London, 2.krs., 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ti 17.30–19.00 
Ana Pacheco  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 1.9.2021  
 

Kurssi sopii n. vuoden espanjaa opistossa opiskelleille. 
Kerrataan aikaisemmin opittua ja jatketaan kielen 
harjoittelua, edetään tavoitteellisesti tekemällä paljon 
suullisia sekä kirjallisia harjoituksia käytännönläheisistä, 
hyödyllisistä ja mukavista aiheista sekä opitaan lisää 
kieliopin perusasioita. Harjoitellaan ääntämistä, käydään 
ostoksilla, opitaan kysymään ja neuvomaan tietä, 
kertomaan lisää itsestä, asioimaan lääkärissä ja 
apteekissa, kirjoittamaan viestejä espanjaksi, puhumaan 
säästä ja paljon muuta. Tutustumme myös 
espanjalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Kieliopista 
mm. adjektiivien vertailu, prepositioita, verbien preesens 
ja perfekti. Opettaja puhuu myös suomea. Oppikirja: 
Buenas Migas 1, kpl 9-. Bienvenidos!  
 

120803J Espanjaa matkailijoille           Uusi 
 

Jokioinen, Paanan koulu, London, 2.krs., 
Asemakuja 1, ulko-ovi B 
13.9.-13.12.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ma 18.00-19.30  
Ulla Lehtinen  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 6.9.2021. 
 

Tältä käytännönläheiseltä kurssilta saat hyvät eväät 
omalle matkallesi espanjankielisessä maailmassa. Kurssi 
sopii kertaajille tai sellaisille vasta-alkajille, jotka haluavat 
edetä nopeasti. Tutuiksi tulevat matkan eri vaiheet 
aikajärjestyksessä. Kirja tarjoaa maukkaita 
ruokaelämyksiä, vie meidät kulttuurin ja yöelämän 
pyörteisiin, mutta varaudumme myös ongelmatilanteisiin. 
Panostamme suulliseen kielenkäyttöön ja siten rohkaistut 
käyttämään espanjan kieltä matkailutilanteissa. 
Mausteena ripaus kielioppia. Oppikirjana tuore De viaje. 
Taitotaso A1. Bienvenidos!  
 

121001J Eesti keel  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Muumilaakso, 2.krs., 
Asemakuja 1, ulko-ovi B 
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
To 17.15–18.45  
Vivian Majevski  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
Ilmoittautuminen päättyy 3.9.2021  
 

Kurssi sopii 3 vuotta (Meie Keelesild -kirja) viron kieltä 
opistossa opiskelleille. Jatketaan erilaisilla teksti- ja 
lukukappaleilla. Laajennetaan sanavarastoa ja 
harjoitellaan tekstin nopeampaa tuottamista ja spontaania 
puhetta. Kerrataan ja harjoitellaan myös kielioppia. 
Mukana lisäksi Eestin kulttuuritietoa. Tervetuloa!  

 
 

Taide- ja taitoaineet 

 
206101H Posliininmaalaus  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu, 
biologian luokka, Eedenintie 1  
26.10.-9.12.2021, 8.3.-20.4.2022, tunteja 36sl, 32kl 
Ti 17.30-20.30, ke 17.30-20.30   
Teija Kaivoluoto  
Kurssimaksu 83 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 49 €  
enint. 9 osallistujaa, ilm. päättyy 19.10.2021  
 

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 1. ja 8.12. ja 
kevätlukukaudella ke 20.4. Polttomaksu 10 € ei sisälly 
kurssimaksuun.  
 

206102J Kuvataide - kesäkurssi  
 

Jokioinen, Tietotalo, Kordelin, Humppilantie 9  
27.-28.8.2021, tunteja 10sl  
Pe 18.00-21.00, la 11.00-16.00  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 25 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 25.8.2021  
 

Kesämaalauskurssi on oiva tapa viettää aktiivilomaa ja 
nauttia maalaamisesta. Jokioisten kartanon miljöössä, 
puistoissa ja rakennuksissa riittää inspiraation kohteita ja 
tutkittavaa. Voit maalata ja piirtää eri tekniikoilla omien 
mieltymysten mukaan. Opetukseen sisältyy maiseman 
havainnointia, värioppia, materiaaleihin ja välineisiin 
tutustumista kunkin opiskelijan tarpeen mukaan. Kurssi 
sopii eri ikäisille, innokkaille taiteen tekijöille. Tervetuloa 
mukaan maalaamaan hyvällä fiiliksellä! (Paikan päällä 
mahdollisuus käyttää kahvinkeitintä, mikroa ja 
jääkaappia)  
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206103J Kuvataide  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
9.9.-2.12.2021, 13.1.-24.3.2022, tunteja 36sl, 30kl  
To 18.00-20.15  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 81 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 48 €  
 

Rentoudu taideharrastuksen parissa. Kuvataidekurssilla 
tutustut tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Kehitä 
omaa osaamistasi tai harrasta rennosti kokeillen. Kehitä 
silmän ja käden yhteistyötä, anna mielikuvituksen lentää. 
Kurssille ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin jatko-
opiskelijat. Kurssilaisilla mahdollisuus yhteiseen 
taidenäyttelyyn Pehkosessa Tietotalolla.  
 

206104H Kuvataide  
 

Humppila, Kirkonkulmankoulu, 
kuvaamataidonluokka, Koivistontie 22  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-23.3.2022, tunteja 36sl, 30kl  
Ke 18.00-20.15  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 81 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 48 €  
 

Virkisty taideharrastuksen parissa. Kuvataidekurssilla 
tutustut tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Kehitä 
omaa osaamistasi tai harrasta rennosti kokeillen. 
Voimaannu väreistä, anna mielikuvituksen lentää. 
Kurssille ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin jatko-
opiskelijat. Taiteillaan hyvällä fiiliksellä. Kurssilaisilla 
mahdollisuus yhteiseen taidenäyttelyyn Pehkosessa 
Tietotalolla.  
 

206105Y Sekatekniikat  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, fysiikan luokka, Varsanojantie 97  
19.-21.11.2021, tunteja 18sl 
Pe 17.30-20.30, la 9.30-15.45, su 9.30-15.45  
Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 33 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 24 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 12.11.2021  
 

Tämä kurssi ei vaadi taitoa tai taiteellisuutta, vaan 
kiinnostus ja into riittävät. Tutustutaan erilaisiin aineisiin 
mitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen mixed 
mediassa/ askartelussa. Kohopastat, gessot, erilaiset 
leimasinvärit, embossaus. Sapluunat, maskit, Bigshot 
laite, gellialusta. Kokeilemme erilaisille papereille ja 
pohjille, miten kyseiset aineet käyttäytyvät. Voit kokeilla 
oman kiinnostuksen mukaan erilaisia tekniikoita, joita voit 
käyttää kortteihin, koristeisiin. Mahdollisuus tehdä 
joulukortteja ja koristeita. Opettajalla tarvittavat 
materiaalit, joilla pääset alkuun ja joista materiaalimaksu 
suoraan opettajalle.  
 

206106Y Alkoholimusteet          Uusi 
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, kuvataideluokka, Varsanojantie 97  
11.-12.3.2022, tunteja 11kl  
Pe 17.30-20.30, la 9.30-15.45  

Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 26 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 4.3.2022  
 

Tutustutaan alkoholimusteisiin, miten/mihin niitä 
käytetään. Tutustutaan erilaisiin pohjamateriaaleihin, 
käytetään leimasimia ja sabluunoita yhdessä musteiden 
kanssa. Valmistetaan muutamia taustoja, joita voit 
käyttää jatkossa erilaisiin projekteihin; kortteihin ym. 
Opettajalla tarvittavat materiaalit, joista materiaalimaksu 
suoraan opettajalle. 
  

206107J Kalligrafia  
 

Jokioinen, Paanan koulu, London, 2.krs., 
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
To 19.00-20.30  
Vivian Majevski  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
 

Kalligrafia kurssin aiheena on Italic-tyyli ja sen variaatiot. 
Historiallinen tyyli 1500-luvulta, jota käyttivät 
Michelangelo ja Leonardo da Vinci. Lisätään perusteisiin 
kiemuroita ja kokeillaan ohuella terällä modernia versiota 
tyylistä. Harjoitustyöt tehdään kirjaan, jonka sidomme 
kurssilla. Kurssi sopii kokeneemmille, kuin myös 
kalligrafiaa aloitteleville.  
 

206109J Kuvistelijat taiteilee  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
16.9.-25.11.2021, 13.1.-24.3.2022, tunteja 20sl, 20kl  
To 16.00-17.30  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 55 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.9.2021  
 

Opiston kuvistelijat kurssi on tarkoitettu lapsille ja nuorille 
9-15 vuotiaille kuvataiteesta kiinnostuneille. Piirretään, 
maalataan, muotoillaan, taideaskarrellaan ja taiteillaan 
luovasti kokeillen. Oivaltamisen iloa kannustavassa 
ilmapiirissä. Yksilöllinen opetus oppilaan iän mukaan. 
Tästä mukava harrastus, tiedustelut Tuija Pietilä-
Estradalta. Tarvikemaksu 35 €.  
 

206110Y Aikuinen/lapsi askartelu: uudet 
tekniikat ja sekatekniikat           Uusi 
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97  
19.1.-16.2.2022, tunteja 20kl  
Ke 17.00-20.00  
Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 35 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 12.1.2022  
 

Kurssi sopii erilaisista askartelutekniikoista 
kiinnostuneille. Tutustutaan Bigshot -laitteeseen ja 
gellialustaan, jolla kuvioidaan paperia akryyliväreillä. 
Kokeillaan erilaisia aineita, kohopastoja, leimailua ja 
musteita. Ensisijaisesti paperi-/kartonkiaskarteluja, 
kortteja ja koristeita. Ensin ideoidaan opettajan mallien 
avulla mitä tehdään. Kurssi tarkoitettu aikuinen/lapsi (7-
12v) työparille. Materiaalimaksu opettajalle 15 € / pari. 
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201310J Keramiikan peruskurssi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
22.9.-3.11.2021, tunteja 19sl  
Ke 18.00-20.15  
Pirjo Salo  
Kurssimaksu 34 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 15.9.2021  
 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin käsinrakennustekniikoihin, 
koristeluihin sekä lasittamiseen ja sovelletaan niitä 
käytännössä omissa töissä. Kurssipäivät ja aiheet 22.9. 
savilaadut, työvälineet työturvallisuus ja prosessit tutuksi. 
29.9. nipistelytekniikka ja koristelu. 6.10. levytekniikka. 
13.10. makkaratekniikka. Työt kuivuvat ja raakapoltot 
3.11. lasitus 4 h Työskentelyvälineet ym. löytyvät 
kurssitilasta. Savet maksetaan erikseen opettajalle. 
Polttomaksu 7,50 € ei sisälly kurssimaksuun.  
 

201311J Iltakeramiikka  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-21.3.2022, tunteja 36sl, 30kl  
Ma 18.00-20.15  
Pirjo Salo  
Kurssimaksu 81 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

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

201312J Päiväkeramiikka  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-24.3.2022, tunteja 36sl, 30kl  
To 10.00-12.15  
Pirjo Salo  
Kurssimaksu 81 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
Katso kurssin 201311J kuvaus.  
 

201315J Lasin lumoa  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
5.10.-9.11.2021, 11.1.-22.2.2022, tunteja 20sl, 28kl  

Ti 17.00–20.00  
Tuula Saarela  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 39 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 28.9.2021  
 

Tule mukaan lasin lumoihin! Voit olla vasta-alkaja tai 
pidempään lasitöitä harrastanut. Kurssilla pääset 
tutustumaan ja syventymään erilaisiin lasin 
kylmätyöstötekniikoihin esim. mosaik -ja 
tiffanytekniikkaan. Myös pieniä lasinsulatuskokeiluja on 
mahdollista toteuttaa. Kurssin aikana ehtii valmistaa esim. 
koruja, koriste-esineitä, ikkunatyön tai lampunvarjostimen. 
Kukin voi valita mieleisensä  työprojektin, jonka 
suunnitteluun ja toteutukseen saa opettajalta 
henkilökohtaista ohjausta. Perusvälineistöä ja pieniin 
töihin materiaaleja löytyy opettajalta, isommissa töissä 
opettaja avustaa hankinnoissa.  

 

201321Y Hopeakorukurssi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, Varsanojantie 97  
25.9.-10.10.2021, tunteja 24sl  
La 10.00-15.00, su 10.00-15.00  
Tero Pelto-Knuutila  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 27 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 17.9.2021  
 

Kurssilla valmistetaan erilaisia hopeakoruja kuten 
sormuksia ja riipuksia, myös ketjun punonta mahdollista. 
Tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kurssilaisten omia 
koruideoita perinteisiin kultasepän menetelmiin tutustuen. 
Tarvittaessa opettajalta saa apua toteutettavien mallien 
suunnitteluun. Kurssille voi ottaa omat työkalut ja 
materiaalit mukaan. Tarvittaessa materiaalia voi ostaa 
myös opettajalta. Toiveita toteutettavista koruista ja 
tarvittavista materiaaleista voi lähettää opettajalle 
etukäteen sähköpostilla teropk(at)gmail.com. 
Työkalumaksu 5€ kerätään kurssin yhteydessä. 
Materiaalit kurssilaiset maksavat itse.  

 

201322H Hopeakorukurssi  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
6.-14.11.2021, tunteja 24sl  
La 10.00-15.00, su 10.00-15.00  
Tero Pelto-Knuutila  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 29.10.2021  
Katso kurssin 201321Y kuvaus. 

 

201323J Hopeakorukurssi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
15.-23.1.2022, tunteja 24kl  
La 10.00-15.00, su 10.00-15.00  
Tero Pelto-Knuutila  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 7.1.2022  
Katso kurssin 201321Y kuvaus. 
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201325H Seepianvalukurssi       Uusi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
teknisen työn tila, Eedenintie 1  
12.-13.2.2022, tunteja 12kl  
La 10.00-15.00, su 10.00-15.00  
Mia Mikkola  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 21 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 4.2.2022  
 

Kurssilla tutustutaan muinaiseen valumenetelmään, jossa 
sula metalli valetaan seepia-mustekalan kuoreen. Kuori 
muodostaa metallin pintaan kauniin ja yksilöllisen kuvion. 
Kurssilla valetaan koru hopeasta. Tarvittavat materiaalit 
voi ostaa opettajalta. Aiempaa kokemusta korujen 
valmistamisesta ei tarvita.  
 

201326Y Helmien punonta       Uusi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, kuvataideluokka, Varsanojantie 97  
29.1.-6.2.2022, tunteja 24kl  
La 10.00-15.00, su 10.00-15.00  
Mia Mikkola  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 21.1.2022  
 

Kurssilla punotaan solmuin koru makeanvedenhelmistä 
tai kivihelmistä. Voimme liittää koruun myös erilaisia 
hopeaosia. Tarvittavat materiaalit voi ostaa opettajalta. 
Omien materiaalien hyödyntäminen/vanhan helminauhan 
korjaaminen on myös mahdollista. Aiempaa kokemusta 
helmien punomisesta tai korujen valmistamisesta ei 
tarvita. Kurssipäivät: 29.-30.1. ja 5.-6.2.  
 

206111J Valokuvaus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka,  
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
24.3.-7.4.2022, tunteja 6kl  
To 18.00-20.15  
Kati Länsikylä  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 18 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 24.1.2022  
 

Valokuvauskurssilla tutustutaan ammattivalokuvaajan 
kanssa järjestelmäkameralla henkilön kuvaamiseen. 
Tutkitaan valoja ja varjoja sekä opetellaan kameran 
ominaisuuksia tms. Laitevaatimuksena on hyvä 
järjestelmäkamera ja jokin kuvankäsittelyohjelma esim. 
Photoshopin Lightroom omalla läppärillä.  
 

206112J Kuvankäsittely  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
6.9.-29.11.2021, tunteja 24sl  
Ma 17.30-19.00  
Lassi Oinonen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

Kurssilla perehdytään digitaaliseen kuvankäsittelyyn 
ilmaisohjelmien avulla. Ohjelmistoina toimivat sekä 
selainpohjaiset ohjelmat, että koneelle ladattavat 

ohjelmat. Kurssi alkaa kuvan perussäädöistä, päättyen 
aina mielikuvitukselliseen fantasiakuvaan. 
Fantasiakuvassa kurssilainen rakentaa oman kuvan 
yhdistelemällä ja muokkaamalla useampia kuvia yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Kurssilla osallistujat käyttävät omia 
tietokoneitaan. Käyttöjärjestelmävaatimuksena on 
Windows 10, jonka päivitykset tulee olla ajan tasalla.  
 

201350H Nuorten kädentaitokaruselli  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
Järjestetään kesäkuun 2022 alussa. Kurssin sisältö, 
maksu ja aikataulu ilmoitetaan kevään aikana. 
 

201351J Nuorten kädentaitokaruselli  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
Järjestetään kesäkuun 2022 alussa. Kurssin sisältö, 
maksu ja aikataulu ilmoitetaan kevään aikana. 
 

201352Y Nuorten kädentaitokaruselli  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
Järjestetään kesäkuun 2022 alussa. Kurssin sisältö, 
maksu ja aikataulu ilmoitetaan kevään aikana. 

 

Kudonta 
 

201210J Kudonnan peruskurssi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
7.9.-23.11.2021, 11.1.-26.4.2022, tunteja 33sl, 39kl 
Ti 17.00–19.15   
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021 
 

Oletko kiinnostunut kangaspuilla kutomisesta? 
Haaveiletko itse tehdyistä sisustustekstiileistä? Tule 
opettelemaan tai kertaamaan kankaan rakentamisen ja 
kutomisen perusasioita ja suunnittelemaan omiin 
tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan työvaiheita 
käytännössä ja tutustutaan sidosoppiin sekä 
laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti 
erilaisia kankaita ja käytetään myös erikoiskangaspuita.  
 

201211H Kudonnan peruskurssi  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
6.9.-22.11.2021, 10.1.-25.4.2022, Tunteja 33sl, 39kl  
Ma 18.00–20.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Oletko kiinnostunut kangaspuilla kutomisesta? 
Haaveiletko itse tehdyistä sisustustekstiileistä? Tule 
opettelemaan tai kertaamaan kankaan rakentamisen ja 
kutomisen perusasioita ja suunnittelemaan omiin 
tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia 
työvaiheita käytännössä ja tutustutaan sidosoppiin sekä 
laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti 
erilaisia kankaita. Käytössä on myös kudonnan 
suunnitteluohjelma ja tietokoneavusteiset kangaspuut.  
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201212Y Kudonnan peruskurssi  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
9.9.-25.11.2021, 13.1.-28.4.2022, tunteja 33sl, 39kl  
To 18.00–20.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Oletko kiinnostunut kangaspuilla kutomisesta? 
Haaveiletko itse tehdyistä sisustustekstiileistä? Tule 
opettelemaan tai kertaamaan kankaan rakentamisen ja 
kutomisen perusasioita ja suunnittelemaan omiin 
tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia 
työvaiheita käytännössä ja tutustutaan sidosoppiin sekä 
laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti 
erilaisia kankaita. Käytössä on myös erikoisleveät seisten 

kudottavat kangaspuut.  
 

201213J Kudonnan jatkokurssi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
7.9.-23.11.2021, 11.1.-26.4.2022, tunteja 33sl, 39kl  
Ti 10.00–12.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. 31.8.2021  
 

Onko kankaankudonta tuttua, mutta kaipaat kertausta tai 
uusia haasteita? Tule päivittämään harrastuksesi 
kertaamalla perusasioita ja samalla oppimaan uutta. 
Kudotaan yhteisloimissa, opitaan toisiltamme ja nautitaan 

tekemisestä.  
 

Ompelu 
 

201220J Ommellaan syksyllä  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
9.9.–18.11.2021, tunteja 40sl  
To 17.30–20.30  
Katri Hietala  
Kurssimaksu 55 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Opastusta ja ohjausta ompelutöihin. Tehdään helppoja 
vaatteita kankaista ja trikoosta aikuisille ja lapsille. 
Opitaan perusasioita ompelusta, työvälineistä ja 
kaavoista. Suunnitellaan malleja valmiskaavoja apuna 
käyttäen. Tarpeen mukaan voidaan myös tuunata/korjata 
vanhaa. Jokainen etenee omaa vauhtiaan oman työn 
mukaan. Tervetuloa kaikki ompelusta innostuneet ja 
kiinnostuneet! Ensimmäisellä kerralla käydään läpi 
ompelutöihin sopivia tarvikkeita, välineitä ja materiaaleja 
sekä tutustutaan tilaan ja toimintoihin. Tarvikemaksu 5 € 
sisältää saumuri- ja ompelulankoja sekä kaavapaperin. 
Katso myös netistä Ota mukaan kurssille -lista.  
 

201222Y Saumurilla helppoja 
trikoovaatteita  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
1.–9.10.2021, Tunteja 20sl 
Pe 17.30–20.30, la 10.00–15.00   

Henrika Kultanen  
Kurssimaksu 35 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 25 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 24.9.2021  
Katso kurssin 201221J kuvaus. 
 

201221J Saumurilla helppoja 
trikoovaatteita  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
19.–27.11.2021, tunteja 20sl  
Pe 17.30–20.30, la 10.00–15.00  
Henrika Kultanen  
Kurssimaksu 35 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 25 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 12.11.2021  
 

Tule ompelemaan helppoja trikoovaatteita saumurilla. 
Ompelun ohessa opetellaan valmiiden kaavojen käyttöä 
ja tutustutaan saumurin käyttöön vaateompelussa. Jos 
omistat oman saumurin, ota se mukaan kurssille. 
Ensimmäiselle kerralle tarvitset mukaasi penaalin ja 
ompeluidean. Jos idea on jo valmiina, voit tuoda 
mukanasi myös työhön sopivaa trikoota ja joustocollegea. 
Opistolla on ideointia varten kaavalehtiä ja muutamia 
kaavakirjoja. Tarvikemaksu 5 € sisältää saumuri- ja 
ompelulankoja sekä kaavapaperin.  
 

201223H Tunikat ja mekot  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
24.–26.9.2021, tunteja 20sl  
Pe 17.30–20.30, la 9.00–17.00, su 10.00–15.00  
Tuija Grahn   
Kurssimaksu 35 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 17.9.2021  
 

Kurssilla voi ommella omille mitoille ja omalle vartalolle 
sopivan mallin mukaisen tunikan tai mekon. 
Materiaalisuositus: joustava materiaali, esimerkiksi trikoo, 
jersey tai joku muu vastaava. Ota mukaan nuppineulat, 
langat, sakset ja tukikangasta. Mikäli mahdollista ota 
mukaan myös oma ompelukone ja/tai saumuri. Jos 
tarvitset ompelukoneen opistolta, ilmoita siitä Sari 
Wenningille, puh. 050-5934257. Tarvikemaksu 5 € 
sisältää saumuri- ja ompelulankoja sekä kaavapaperin.  
 

201224H Kassit ja pussukat                Uusi  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
11.–13.2.2022, Tunteja 20kl  
Pe 17.30–20.30, la 9.00–17.00, su 10.00–15.00  
Tuija Grahn   
Kurssimaksu 35 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 4.2.2022  
 

Tule toteuttamaan uniikki olkalaukku, ostoskassi, 
iltalaukku tai vaikkapa kukkaro. Materiaali oman valinnan 
mukaan, esimerkiksi markiisikangas, farkkukangas, 
paksu puuvilla, huonekalukangas tai vaikkapa vanha 
nahkatakki. Ota mukaan lankoja, esimerkiksi 
metrivetoketjua ja lukko. Lisäksi tukikangasta tai mitä 
kuvittelet tarvitsevasi. Mikäli mahdollista ota mukaan 
myös oma ompelukoneesi.  
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201225V Ommellaan reppu -verkkokurssi  
 

6.10.–10.11.2021, tunteja 15sl                       Uusi 
Ke 18.00–20.15  
Henrika Kultanen  
Kurssimaksu 30 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 23 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. 2.9.2021  
 

Tuntuuko, että mieli pursuaa ideoita, mutta kaapit sitäkin 
enemmän keskeneräisiä projekteja? Tuliko haukattua 
liian iso pala, niin että ensin loppuu hermot ja sitten 
motivaatio? Ei hätää! Tule mukaan kurssille, jossa 
ommellaan helppo reppu, sopivasti pilkotuissa osissa, 
kotoa käsin. Repun pohja on simppeli, mutta tunneilla 
annetut erilaiset variaatiovaihtoehdot (taskut, hihnat, 
soljet jne.) antavat repulle yksilöllisen ilmeen. Tervetuloa 
projektiin!  
 

201230J Tilkkutyökurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
15.9.-24.11.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 24sl, 28kl  
Ke 17.45–20.45  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 67 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 41 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm.päättyy 8.9.2021  
 

Tule Paanan koululle oppimaan ja ompelemaan tilkkutöitä 
joka toinen keskiviikkoilta olitpa sitten aloittelija tai 
kokeneempi tilkkuilija. Tarjolla on erilaisia, sekä helppoja 
että haastavampia tekniikoita, joista voit valita omaan 
työhösi sopivan. Kokoonnumme joka toinen viikko neljän 
oppitunnin ajan.  
 

201231J Päivätilkut  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
8.9.-1.12.2021, 19.1.-13.4.2022, tunteja 18sl, 18kl  
Ke 10.00–12.15  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

Tilkkujen iloinen maailma kutsuu! Opetellaan erilaisia 
tilkkutyötekniikoita sekä perinteisiä että moderneja. 
Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita sisustukseen tai 
asusteeksi, omaan käyttöön tai lahjaksi. Käytetään myös 
kierrätysmateriaaleja mm. trikoota, joita voimme 
tarvittaessa värjätä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
kokeneemmille tilkkuilijoille.  
 

201232H Tilkkuaarteet  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
7.9.-23.11.2021, 25.1.-12.4.2022, tunteja 27sl, 24kl  
Ti 16.00–18.15  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 66 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 41 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Tällä kurssilla opit erilaisia tilkkutyötekniikoita. Ommellaan 
sekä perinteisiä että moderneja tilkkumalleja, joista voit 
tehdä itsellesi tarpeellisen tuotteen. Tutustutaan myös 

joustavista materiaaleista tehtäviin tilkkutöihin. 
Syyslomaan asti joka vk ja sen jälkeen joka toinen vk.  

 

201233Y Tilkkuaarteet  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
7.9.-23.11.2021, 25.1.-12.4.2022, Tunteja 27sl, 24kl  
Ti 10.00–12.15  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 66 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Tule mukaan oppimaan tilkkutyötekniikoita! Tänä 
lukuvuonna tutustumme mm. erilaisiin tekniikoihin tehdä 
kuvaa tilkkutyön keinoin esim. maisemaa, sekä 
joustavista materiaaleista tehtäviin tilkkutöihin, mutta 
tarvittaessa kertaamme myös jo opittuja asioita. 
Syyslomaan asti kokoonnumme joka viikko ja sen jälkeen 
joka toinen viikko.  
 

201234J Tilkkutyöpaja  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
4.9.-4.12.2021, 15.1.-9.4.2022, tunteja 25sl, 25kl  
La 13.00–17.00  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 65 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Tilkkutyöpajassa ommellaan keskeneräiset tilkkutyöt 
valmiiksi ja jos inspiraatio iskee, niin aloitetaan uusi. 
Tilkkutyöpaja kokoontuu tänä lukuvuonna noin joka 
kolmas lauantai-iltapäivä Paanan koulun valoisiin ja 
tilaviin luokkiin. Syksyllä pajapäivät ovat 4.9., 25.9., 
16.10. ja 13.11. ja 4.12., keväällä 15.1., 5.2., 26.2., 19.3. 
ja 9.4. Tervetuloa mukaan! 
 

201250J Tekstiilituunaus päivällä  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
13.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 28sl, 28kl  
Ma 10.00–13.00  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 71 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2021  
 

Tule mukaan kurssille ideoimaan yhdessä vanhasta 
tekstiilistäsi tai vaatteestasi jotain uutta ja käyttökelpoista. 
Samalla opit niksejä ja tekniikoita erilaisten materiaalien 
työstämiseen ja koristeluun sekä vinkkejä ompeluun. 
Huom. Kurssi kokoontuu koko lukuvuoden joka toinen 
maanantai.  
 

201251H Tekstiilituunaus syysiltoina  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
9.9.-2.12.2021, tunteja 48sl  
To 17.30–20.30  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 63 €, 15-19-vuotiaille 39 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Tule mukaan kurssille ideoimaan yhdessä vanhasta 
tekstiilistäsi tai vaatteestasi jotain uutta ja käyttökelpoista. 
Samalla opit niksejä ja tekniikoita erilaisten materiaalien 
työstämiseen ja koristeluun sekä vinkkejä ompeluun.  
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Lankatyöt 
 
201201J Pitsinnypläys  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
6.9.-15.11.2021, 17.1.-28.3.2022, Tunteja 18sl, 18kl  
Ma 18.00–20.15  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Tule tutustumaan pitsien maailmaan. Nyplätään erilaisia 
nypläystöitä; liinoja, tauluja, koruja, huiveja. Perustaidot 
omaava tai aloittelija, opetellaan yhdessä uutta.  
 

201202Y Nypläys ja kirjonta  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
13.9.-22.11.2021, 10.1.-21.3.2022, tunteja 18sl, 18kl  
Ma 18.00–20.15  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2021  
 

Tule tutustumaan pitsien ja kirjonnan maailmaan. 
Valmistetaan erilaisia nypläys-ja kirjontatöitä; liinoja, 
tauluja, koruja, huiveja.  
 

201203J Kirjotaan illalla  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
13.9.-22.11.2021, 24.1.-4.4.2022, tunteja 18sl, 18kl  
Ma 17.45–20.00  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2021  
 

Kirjotaan kurssilaisten toiveiden mukaisia töitä ja 
tutustutaan niiden tekniikoihin. Kestosuosikki hardanger-
kirjonta on tietenkin mukana ohjelmassa. Voit kirjoa oman 
tai valmiin mallin, käsin ja/tai koneella.  
 

201204J Kirjotaan aamupäivällä  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
16.9.-25.11.2021, 27.1.-7.4.2022, Tunteja 18sl, 18kl  
To 10.00–12.15  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 9.9.2021  
Katso kurssin 201203J kuvaus.  
 

201240H Lankatöitä laajasti  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
22.9.-1.12.2021, 26.1.-23.3.2022, tunteja 18sl, 15kl  
Ke 10.00–12.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 48 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 15.9.2021  
 

Otetaan ilo irti langoista ja rohkaistaan toisiamme uusiin 
haasteisiin. Jos olet tähän asti neulonut villasukkia, 
ottaisitko nyt tavoitteeksi neuleen itselle tai lapselle? 
Harjoitellaan esim. ylhäältä alas neuletta ja steekkausta. 
Tai kiinnostaisiko tehdäkin langoista ryijy? Pienen ryijyn 
voi suunnitellakin itse, mutta myös valmiita 
tarvikepaketteja voi käyttää. Tehdään myös pieniä 
välitöitä isomman haasteen edetessä.  
 

201241J Lankatöitä laajasti  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
22.9.-2.12.2021, 26.1.-23.3.2022, tunteja 18sl, 15kl  
Ke 18.00–20.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 48 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 15.9.2021  
Katso kurssin 201240H kuvaus. 
Syksyn viimeinen kerta on poikkeuksellisesti to 2.12.  
 

201242Y Lankatöitä laajasti  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
15.9.-24.11.2021, 19.1.-6.4.2022, tunteja 18sl, 15kl  
Ke 18.00–20.15  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 48 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 8.9.2021  
Katso kurssin 201240H kuvaus. 
 

201243Y Makramee  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
21.9.–2.11.2021, tunteja 24sl  
Ti 18.00–21.00  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 14.9.2021  
 

Tule tutustumaan makramee-punontaan. Aluksi 
opettelemme keskeisimmät makrameesolmut. Sitten 
teemme erilaisia makrameetöitä; seinätekstiilejä, koruja, 
amppeleita. Ota mukaan ripustustangoksi puunoksia ja 
rimaa sekä kudetta työhön ja harjoitussolmuihin oman 
mieltymyksen mukaan.  
 

201244H Makramee  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
22.9.–3.11.2021, tunteja 24sl  
Ke 18.00–21.00  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 15.9.2021  
Katso kurssin 201243Y kuvaus.  
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201245J Kehruukurssi 
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
30.–31.10.2021, tunteja 12sl  
La 11.00–16.00, su 11.00–16.00  
Kirsi Kostamo  
Kurssimaksu 50 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 22.10.2021  
 

Langanteon salat aukeavat tällä kurssilla. Materiaalina 
käytetään lampaanvillaa ja muita eläinkuituja, kuten 
koirankarvaa, alpakkaa tai silkkiä. Aloitetaan raakavillan 
käsittelystä, karstataan ja kehrätään värttinöin ja erilaisin 
rukein. Voit kokeilla myös esikäsiteltyjä materiaaleja ja 
erilaisia rukkityyppejä. Perustaidot hankkineet voivat 
harjoitella efektilankojen kehräämistä. Kurssi räätälöidään 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. Ota mukaan esiliina, 
eväät, omia materiaaleja ja välineitä, jos sinulla on. 
Opettajalla on myytävänä materiaalia harjoitustöihin  sekä 
välineitä käytettäväksi kurssilla. Saat kurssikirjeen ennen 
kurssia. Ilmoita siis sähköpostiosoitteesi. 

Muut käsityöt  
 

201252Y Nahkatyöt ensisijaisesti 
aloitteleville  
 

Ypäjä, Hevosopisto, valjasverstas, Varsanojantie 63  
29.10.-13.11.2021, tunteja 20sl 
La 10.00-15.00, pe 18.00-21.00   
Katri Ojanen  
Kurssimaksu 35 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 15.10.2021  
 

Kurssilla tutustutaan eri nahkalaatuihin, nahkatöissä 
käytettäviin työkaluihin sekä työtekniikoihin. Kurssilla on 
mahdollista valmistaa esim. vöitä, kukkaroita, laukkuja tai 
varusteita eläimille. Voit myös korjata erilaisia 
nahkatuotteita. Materiaaleja voi ostaa paikan päällä tai 
ottaa omia mukaan esim. kierrätysmateriaaleja. 
Kurssipäivät: pe-la 29.-30.10 ja 12.-13.11. Jos olet jo 
aikaisemmin osallistunut Jokiläänin kansalaisopiston 
nahkatyökursseille tai jos olet jo saanut paikan 
nahkatyökurssilta 201253Y, voit ilmoittautua tälle kurssille 
jonoon.  
 

201253Y Nahkatyöt  
 

Ypäjä, Hevosopisto, valjasverstas, Varsanojantie 63  
21.1.-5.2.2022, tunteja 20kl  
Pe 18.00-21.00, la 10.00-15.00  
Katri Ojanen  
Kurssimaksu 35 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 14.1.2022  
 

Kurssi on tarkoitettu jo nahan työstön perusasiat 
omaaville opiskelijoille. Tule valmistamaan omien 
ideoidesi ja tarpeidesi mukaisia nahkatöitä. Voit kokeilla 
jotain uutta tekniikkaa tai yhdistellä eri tekniikoita ja 
materiaaleja. Materiaaleja voi ostaa paikan päällä tai 
ottaa omia mukaan esim kierrätysmateriaaleja. 
Kurssipäivät: pe-la 21.-22.1. ja 4.-5.2.2022. Jos olet jo 
saanut paikan nahkatyökurssilta 201252Y, voit 
ilmoittautua tälle kurssille jonoon.  
 

201254J Syyshuovutus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
20.9.-9.10.2021, tunteja 24sl  
Ma 18.00-21.00, pe 18.00-21.00, la 10.00-15.00  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. 13.9.2021  
 

Tule toteuttamaan huopaideasi tai ideoidaan se yhdessä 
olitpa sitten aloittelija tai kokeneempi huovuttaja. Saat 
oppia huovutuksen työvälineistä, -vaiheista ja erilaisista 
tekniikoista. Infokerralla, ma 20.9. klo 18-21, 
suunnitellaan työt ja tehdään yhteistilaus. 
Työskentelykerrat pe-la 1.-2.10. ja 8.-9.10.  
 

201255J Keväthuovutus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekstiilityöluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
31.1.–19.2.2022, tunteja 24kl  
Ma 18.00-21.00, pe 18.00-21.00, la 10.00-15.00  
Sari Wenning  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 24.1.2022  
Katso kurssin 201254J kuvaus. 
Info ma 31.1. klo 18-21, jolloin tehdään myös yhteistilaus. 
Työskentelykerrat pe-la 11.-12.2. sekä pe-la 18.-19.2.  
 

201256Y Helppoja käsitöitä                     Uusi  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
20.9.-15.11.2021, 17.1.-28.3.2022, tunteja 15sl, 18kl  
Ma 10.00-12.15  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 48 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2021  
 

Aloitetaan viikko käsitöiden ja askartelun parissa. 
Tehdään pieniä ja helppoja ajankohtaisia käsitöitä 
yhdessä oppien.  
 

201257J Erityisryhmien käsityö            Uusi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
30.9.-25.11.2021, tunteja 15sl  
To 18.00–20.15  
Leena Laiho  
Kurssimaksu 30 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. 23.9.2021  
 

Tehdään yhdessä erilaisia pieniä käsitöitä ja askarteluja 
ajankohtien mukaan. Etsitään yhdessä uusia asioita ja 
ideoita. Töiden myötä taidot karttuvat.  
 

201258J Kevätlintu  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
18.3.-9.4.2022, tunteja 10kl  
Pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00  
Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 25 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 20 €   
enint. 14 osallistujaa, ilm. päättyy 11.3.2022  
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Valmistamme pikkulinnun kokoisen linnun. Rautalangasta 
muotoilemme kehikon ja vartalotäyte on esim. 
matonkudetta. Päällyksen teemme erilaisista tilkuista ja 
koristeista. Voit yhdistää tähän myös kirjontaa tai niin 
muodikasta parsintaa. Ota mukaan tilkkuja ja koristeita 
sekä perusompelutarvikkeet käsin ompeluun. Opettajalla 
on mukana rautalangat ja sisustarvikkeet. Materiaaleista 
peritään maksu käytön mukaan. Kurssipäivät: pe 18.3 ja 
la 9.4.  
 

201260J Kierrätyspunontaviikko  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
23.-25.8.2021, tunteja 12sl  
Ma 18.00-21.00, ti 18.00-21.00, ke 18.00-21.00  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 21 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 16.8.2021  
 

Kiinnostaako sinua kierrätys? Haluatko hyödyntää 
erilaisia kierrätysmateriaaleja punonnan keinoin? Tule 
opettelemaan helppoja punontatekniikoita ja 
valmistamaan niiden avulla käyttötavaroita kuten 
säilytyskoreja, kauppakasseja, laukkuja, marjakoppia tai 
puukoreja.  
 

201261Y Kierrätyspunontaa  
 

Ypäjä, Vanha pappila, Jaakkolantie 2  
29.10.-27.11.2021, tunteja 30sl  
Pe 18.00-21.00, la 10.00-15.00  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 45 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 30 €   
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 22.10.2021  
 

Tuskastuttaako tavarapaljous? Haaveiletko materiaalien 
kierrättämisestä ? Punonnassa on hyvä mahdollisuus 
hyödyntää olemassa olevaa materiaalia. Julisteet, tapetit, 
lehdet, pakkausnauhat, säleverhot ja erilaiset kahvi- ja 
ruokapussit ovat helposti punontaan sopivia. Tule 
harjoittelemaan ensimmäistä punontatyötäsi tai 
kokeilemaan uusia punontatekniikoita.  
Kurssipäivät: 29.-30.10., 12.-13.11. ja 26.-27.11.  
 

201262H Kierrätyspunontaa  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
14.1.-5.2.2022, tunteja 30kl  
Pe 18.00-21.00, la 10.00-15.00  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 45 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 30 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 7.1.2022  
Katso kurssin 201261Y kuvaus. 
Kurssipäivät: 14.-15.1., 28.-29.1. ja 4.-5.2.  
 

201263J Himmeleitä päivällä  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
10.-24.11.2021, tunteja 12sl  
Ke 10.00–13.00  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.11.2021  
 

Tunnetko himmelin? Himmeli voi olla paljon muutakin 

kuin perinteinen, oljesta tai ruo'osta valmistettu 
kattokoriste. Tekniikka on kiehtovan kolmiulotteinen ja 
mahdollistaa erilaisten materiaalien käytön. Lasiputket ja 
kierrätyspillit ovat kestäviä ja helppoja käsitellä. 
Akryyliputkista saadaan näyttäviä valohimmeleitä. 
Opetellaan valmistuksen perusasiat ja harjoitellaan 
helppoja malleja. Voit toteuttaa himmelisi haluamastasi 
materiaalista. Kurssipäivät: 10.11., 17.11. ja 24.11.  
 

201264H Himmeleitä illalla  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
29.11.-1.12.2021, tunteja 12sl  
Ma 18.00-21.00, ti 18.00-21.00, ke 18.00-21.00  
Tiina Salmi  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 22.11.2021  
 

Himmeli muuttuu käytettävien materiaalien mukaan. 
Perinteinen jouluhimmeli valmistetaan oljesta tai ruo'osta, 
mutta himmeli voidaan valmistaa myös esim. lasiputkista 
tai kierrätyspilleistä. Tekniikka on kaikissa sama. 
Opetellaan valmistuksen perusasiat ja harjoitellaan 
helppoja malleja. Voit toteuttaa himmelisi haluamastasi 
materiaalista.  
 

201301H Kirjansidonta  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
tekstiililuokka, Eedenintie 1  
24.9.-23.10.2021, tunteja 30sl  
Pe 18.00-20.15, la 10.00-15.45  
Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 45 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 17.9.2021  
 

Tutustut kirjan sitomiseen käytännönläheisesti 
valmistamalla tyhjäsivuisia kirjoja oman tarpeen mukaan. 
Niitä voit käyttää päivä-, runo-, muisto-, ja /tai 
keittokirjoina ym. Voit valita erilaisia sidontatapoja, 
opettajalla on runsaasti erilaisia mallivaihtoehtoja. 
Kiinnostuksen mukaan voit värjätä/kuvioida kirjojen 
kansiin nahkaa tai paperia erilaisilla tekniikoilla. Voit 
hyödyntää kirjankansiin myös vanhaa tekstiiliä. 
Perustyökalut ja muut materiaalit ostettavissa opettajalta. 
Kurssi sopii vasta-alkajille ja kokeneimmille tekijöille. 
Kurssipäivät pe-la 24-25.9, 8-9.10. ja 22-23.10. Infokirje 
lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen kurssin 
alkua.  
 

201302Y Korttipaja  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, kuvataideluokka, Varsanojantie 97  
25.-26.3.2022, tunteja 10kl  
Pe 17.30-20.30, la 10.00-15.00  
Tiina Raumolin  
Kurssimaksu 25 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 20 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 18.3.2022  
 

Leikataan ja kohokuvioidaan Bigshot-laitteella erilaisia 
materiaaleja. Kuvioita voi käyttää kortteihin ja koristeluun. 
Lisäksi on käytössä leimasimia ja musteita. Opettajalla on 
malleja ja ideoidaan yhdessä lisää. Voit ottaa mukaan 
omia korttipohjia/kartonkia/papereita, mutta myös 
kurssilta löytyy materiaalia. Materiaali- ja työvälinemaksu 
suoraan opettajalle.  
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201330J Loistava pajupallo  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
24.11.2021, tunteja 4sl  
Ke 18.00–21.00  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 23 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 17.11.2021  
 

Valmistetaan kaaospunonnalla loistava pajupallo 
tuomaan valoa pimentyviin iltoihin! Palloihin voi kiinnittää 
led-valot, jolloin pallot loistavat kuin timantit. Kurssilaiset 
keräävät ja tuovat pajut itse etukäteen saamiensa 
ohjeiden mukaisesti. Opettajalta voi myös ostaa pajuja, 
hinta käytön mukaan.  
 

201331Y Pajutyöpäivä                  Uusi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, fysiikan luokka, Varsanojantie 97  
19.2.2022, tunteja 6kl  
La 10.00-15.00  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 4.3.2022  
 

Päivän aikana valmistetaan helppoja pajutöitä, joiden 
avulla tutustutaan pajuun punontamateriaalina. 
Valmistetaan köynnöstuki, amppeli, kranssi ja/tai 
kranssikori. Kurssilaiset keräävät ja tuovat pajut itse 
etukäteen saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opettajalta voi 
myös ostaa pajuja, hinta käytön mukaan. Kurssilaisella 
tulee olla mukanaan myös oksasakset, suojakäsineet 
sekä sanomalehteä pöytien suojaamista varten. 
Pajutyöpäivä sopii hyvin niille, jotka eivät ole aiemmin 
tehneet pajutöitä.  
 

201332H Pieni pajumökki                Uusi  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
19.3.2022, tunteja 6kl  
La 10.00-15.00  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 11.3.2022  
 

Valmistetaan kaunis, japanilaishenkinen pajumökki 
puutarhaan tai parvekkeelle. Mökki tehdään 
vesivanerialustalle, joita voi ostaa opettajalta. Mökin 
korkeus valmiina on n. 50-60 cm. Mökin kauniisti 
kaartuvaan kattoon voi myöhemmin laittaa led-valot, 
jolloin mökki loistaa kauniisti. Kurssilaiset keräävät ja 
tuovat pajut itse etukäteen saamiensa ohjeiden 
mukaisesti. Opettajalta voi myös ostaa pajuja, hinta 
käytön mukaan.  
 

201335Y Kukkasidonta  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, fysiikan luokka, Varsanojantie 97  
6.-8.9.2021, tunteja 6sl  
Ma 18.00-20.15, ke 18.00-20.15  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

a) Kimpun ja asetelman teoriat, tekniikat, kasvit ym. (6.9.) 

b) Käytännön työskentely (8.9.) Hyödynnetään erityisesti 
luonnonmateriaalia sekä puutarhan kukkia ja kasveja. 
Opettaja tuo myös materiaaleja ja ne maksetaan suoraan 
opettajalle (materiaalimaksu 15-20 €).  
 

201336H Joulukukkakimppu ja -asetelma  
 

Humppila, Lamminkulma, Koivistontie 59  
17.11.2021, Tunteja 3sl  
Ke 18.00-20.15  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.11.2021  
 

Jouluisen kimpun ja asetelman teoriat, tekniikat, kasvit ja 
käytännön työskentely. Jokainen voi tuoda mukanaan 
luonnonmateriaalia, kuten havuja, oksia ja varpuja. 
Materiaalimaksu kukista, tarvikkeista ja koristeista 
suoraan opettajalle (materiaalimaksu 15-20 €).  
 

201337Y Havutyöpäivä  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, fysiikan luokka, Varsanojantie 97  
13.11.2021, tunteja 6sl  
La 10.00–15.00  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.11.2020  
 

Valmistetaan jouluinen havukranssi, havupallo ja/tai pieni 
pöytäpuu, joissa voi käyttää kuusen, männyn, tuijan, 
marjakuusen tms. havuja, erilaisia varpuja sekä muita 
koristeita. Kurssilainen tuo mukanaan omat materiaalinsa. 
Opettajalla on myös materiaaleja, joita voi ostaa. Hinta 
käytön mukaan. Kurssilaisella tulee olla mukanaan 
oksasakset, suojakäsineet sekä sanomalehteä pöytien 
suojaamista varten.  
 

201338J Juhlapöydän kukat            Uusi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
14.5.2022, tunteja 6kl  
La 10.00-15.00  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 21 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 6.5.2022  
 

Nouto- ja istumapöydän kukka-asetelman teoria, 
tekniikka, kasvit ja käytännön työskentely. Kurssilainen 
tuo mukanaan omat asetelma-astiat (isompi jalallinen ja 
pienempi matala) sekä kukkia, oksia ja heiniä 
mahdollisuuksien mukaan. Opettaja tuo myös 
materiaaleja ja ne maksetaan suoraan opettajalle 
(materiaalimaksu 15-20 €).  
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201340J Saippuanvalmistuskurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
25.10.2021, tunteja 4sl  
Ma 17.30-20.30  
Maisa Paakkinen  
Kurssimaksu 23 € 
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 18.10.2021  
 
Opettelemme valmistamaan saippuaa lipeästä ja 
luonnonöljyistä. Tuoksuina käytämme eteerisiä öljyjä, ja 
väreinä mausteita tai mica-värejä.Saippuaa valmistuu 
kotiinvietäväksi reilu kilo. Kurssi sopii yli 18- vuotiaille, 
huoltajan seurassa yli 14-vuotiaille, koska lipeän käsittely 
tarvitsee erityistä huolellisuutta. Mukaan kurssille voit 
tuoda kotoasi keittiöhanskat, essun, sauvasekoittimen, 
kattilan ja nuolijan. Kolme maito-/pringlespurkkia tai 
silikonivuokia, joiden vetoisuus on yht. n.1,5 litraa. Voit 
käyttää normaaleja keittiövälineitä. Suojalasit ohjaajalta. 
Pitkähihaiset vaatteet ja lahkeelliset housut. Materiaalin 
voi ostaa opettajalta, 7 €/tuoksuton ja 10 € 
tuoksullinen(eteerinen öljy) saippua-annos.15ml eteeristä 
öljyä saippuamassaan voit tuoda myös kotoa, jolloin 
tarvikehinta on 7 €. Olethan tarkkana, että tuoksusi on 
nimenomaan eteeristä öljyä.  

 

201341J Voidepaja  
 

Jokioinen, Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
8.11.2021, tunteja 4sl  
Ma 17.30-20.30  
Maisa Paakkinen  
Kurssimaksu 23 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 1.11.2021  
 
Opettelemme valmistamaan vedettömät ja 
lisäaineettomat käsi- ja jalkavoiteen. Kurssin jälkeen saat 
ohjeet mukaasi, ja voit valmistaa voiteita jatkossa kotona. 
Kurssilainen saa kotiinviemisiksi n.50 ml käsi- ja 50 ml 
jalkavoidetta. Otathan mukaan kaksi 50 ml purkkia 
voiteille. Esimerkiksi pilttipurkit sopivat hyvin. 
Materiaalimaksu 5 €. 
 

Puu- ja metallityöt 

 

201101Y Taontakurssi  
 

Ypäjä, Hevosopisto, paja, Varsanojantie 63  
11.9.-30.10.2021, 15.1.-19.3.2022, tunteja 30sl, 30kl  
La 9.00-14.00  
Teppo Salo  
Kurssimaksu 75 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 8.9.2021  
 
Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista 
raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja 
henkilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Hiilimaksu 15 € ei sisälly 

kurssimaksuun. Kurssipäivät syksy 11.9, 25.9, 9.10, 
23.10, 30.10., kevät 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 19.3.  

201102J Puu- ja metallityökurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1, ulko-ovi C137  
16.9.-18.11.2021, 13.1.-17.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
To 17.30–20.30  
Tony Kuloaro  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 51 €   
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 9.9.2021  
 
Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja 
käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilla opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja 
työstäminen. Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse 
omien tarpeiden mukaan.  

 
201103H Puu- ja metallityökurssi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
teknisen työn tila, Eedenintie 1  
27.9.-29.11.2021, 10.1.-21.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
Ma 17.00–20.00  
Janne Aate  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 20.9.2021  
Katso kurssin 201102J kuvaus. 

 
201104Y Puutyö  
 

Ypäjä, Hevosopisto, 
puutyöverstas, Varsanojantie 63  
21.9.-23.11.2021, 11.1.-15.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
Ti 17.30–20.30  
Matti Berggren  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 14.9.2021  
Katso kurssin 201102J kuvaus. 
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Kursseilla voi olla vapaita paikkoja 
ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 

Ajantasaiset tiedot löytyvät netistä 
osoitteesta 

https://opistopalvelut.fi/jokilaani 

201105J Huonekalujen, ovien ja 
ikkunoiden kunnostuskurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1, ulko-ovi C137  
15.9.-17.11.2021, 19.1.-23.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
Ke 18.00-21.00  
Mirva Kallio  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 9.9.2021  
 

Vanha jengi koolle taas ja toivottavasti monta uutta 
innokasta myös! Paljon on tällä kurssilla vanhoja 
mööpeleitä pelastettu, mutta vielä riittää korjattavaa. 
Kaivelkaa esille ne kirpparilta haalitut aarteet ja 
lapsuuden leikkimökistä löydetyt hyllyt. Tulkaa 
kokeilemaan kuinka hyvä mieli tulee, kun romiskosta 
kuoriutuu ruusu ihan omin käsin. Kärsivällisyys ja hyvä 
puukko riittää usein alkuun 
 

201106Y Huonekalujen, ovien ja 
ikkunoiden kunnostuskurssi  
 

Ypäjä, Hevosopisto,  
puutyöverstas, Varsanojantie 63  
16.9.-18.11.2021, 20.1.-24.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
To 18.00-21.00  
Mirva Kallio  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 9.9.2021  
Katso kurssin 201105J kuvaus. 
 

201107H Puuhuonekalujen, ovien ja 
ikkunoiden kunnostuskurssi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
teknisen työn tila, Eedenintie 1  
2.10.-27.11.2021, 22.1.12.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
La 10.00-13.30, su 10.00-13.30  
Mirva Kallio  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 24.9.2021  
Katso kurssin 201105J kuvaus. 
Kurssipäivät: 
Sl 02.-03.10., 30.-31., 13. -14.11.,20.- 21.11., 27.11.  
Kl 22.- 23.01., 5.- 6.02., 19.- 20.02., 26.-27.02., 12.03.  
 

201110J Huonekalujen, ovien ja 
ikkunoiden kunnostuskurssi 
ensisijaisesti uusille kurssilaisille       Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1, ulko-ovi C137  
14.9.–16.11.2021, tunteja 36sl  
Ti 18.00–21.00  
Mirva Kallio  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 7.9.2021  
 

Löytyykö huonekaluistasi helmiä, joiden kaunein loisto on 
himmentynyt? Kaipaatko onnistumisen elämyksiä maalin 
rapsuttelussa? Tule opettelemaan oikeat otteet ja tärkeät 
taidot. Kärsivällisyys ja hyvä puukko riittävät usein alkuun.  
 

201108H Verhoilukurssi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
teknisen työn tila, Eedenintie 1  
2.10.-27.11.2021, 22.1.-12.3.2022, tunteja 36sl, 36kl  
La 13.30-17.00, su 13.30-17.00  
Mirva Kallio  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 24.9.2021  
 

Nyt sitten ne kaikki, jotka ovat verhoilusta salaa vain 
haaveilleet, tilaisuutesi on koittanut. Myös heille oiva 
tilaisuus ryhdistäytyä, jotka ovat jo kaikkea muuta 
korjanneet, mutta se mummon nojatuoli aina vain 
huutelee apua. Opit verhoilun perusteet, työtavat ja 
materiaalit. Ihan oikeasti on kivaakin, kun ensimmäiset 
rakot on kovettuneet ja homma alkaa jo vähän kulkea. 
Kurssipäivät: 
Sl 2.-3.10., 30.- 31.10., 13.- 14.11., 20.-21.11.,  27.11.  
Kl 22.01.-23.01., 5.02., 13.02., 19.-20.02., 26.-27.02., 12.03. 
 

201109H Puu- ja metallityökurssi 
ensisijaisesti uusille kurssilaisille        Uusi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
teknisen työn tila, Eedenintie 1  
28.9.-30.11.2021, tunteja 36sl  
Ti 17.00-20.00 
Janne Aate  
Kurssimaksu 51 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 21.9.2021  
 

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

 

 

 
 

Liikunta ja hyvinvointi 
 

204211H Rivitanssi  
 

Humppila, työväentalo, Rinnekuja 6  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 16sl, 16kl  
Ma 19.00-20.00  
Sanna Leino  
Kurssimaksu 47 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 31 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 29.8.2021  
 

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!  
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204212J Tanssiksi  
 

Jokioinen, Datum, Tietotie 2  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ke 16.15-17.00  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Tanssiksi on Suomen seuratanssiliitto – SUSEL ry:n 
kehittämä tanssiliikuntamuoto, jossa liikutaan 
yksintanssien koulutetun ohjaajan johdolla mukaansa 
tempaavien tanssirytmien tahdissa ja samalla opitaan eri 
tanssilajien perusaskeleet ja lajinomainen liikkuminen. 
Tanssiksi-tunnilla soi mm. latinalais-, swing- ja 
lavatanssimusiikki. Tunnilla tanssitaan sekä helppoja että 
hieman haastavampia askelikkoja. Tanssiessa hoituu 
kuntoilu huomaamatta monipuolisen musiikin 
siivittämänä. Tunnin tehoa pystyy helposti säätelemään 
itse fiilistellen kevyemmin tai kehoa voimakkaammin 
aktivoiden. Tanssiksi kehittää kunnon lisäksi mm. 
rytmitajua, tasapainoa ja kehonhallintaa.  
 

204213J Itämainen tanssi  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ke 17.30-19.00  
Irene  
Kurssimaksu 70 €, 15-19-vuotiaille 50 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

Rytmiliikuntatunti, jossa kokonaisvaltaisesti tavoitellaan 
ryhtilihasten hyvinvointia ja elastista liikettä musiikin 
tahdissa. Opitaan perusliikkeistä alkaen yksikertaisia 
sarjoja ja samalla kehittyy kehotietoisuus paremmaksi.  
 

204214H Tanssiliikunta         Uusi  
 

Humppila, työväentalo, Rinnekuja 6  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 8sl, 9kl  
Ke 19.00-20.00 joka toinen viikko  
Tarja Alila  
Kurssimaksu 32 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 23,50 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

Tanssiliikunta on vauhdikasta jumppailua menevän 
musiikin tahdissa, helpoin askelluksin. Tunneilla biisit 
vaihtelevat Antti Tuiskusta Pitbulliin, Tuure Kilpeläisestä 
Rednexiin. Menossa on vivahdus showtanssia, 
rivitanssia, twerkkiä, salsaa, combattia ja swingiä. 
Tavoitteena ei niinkään ole oikeat askelkuviot, vaan hyvä 
fiilis ja kunnonkohotus. Rennot liikuntaan sopivat vaatteet, 
sisätossut ja juomapullo.  
 

710501JYH Lenkkeillen laavulle         Uusi  
 

5.9.-14.11.2021, tunteja 12sl  
Su 11.00-12.30, joka toinen viikko  
Sanna Leino  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 21 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 28.8.2021  
 

Tutustutaan yhdessä Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan 

alueella oleviin laavuihin. Tutustumme Elonkierron ja 
Rantabulevardin laavuihin Jokioisilla, Rautarinteen ja 
Tolmin laavuihin Ypäjällä ja Kauppilan laavuun 
Humppilassa. Viimeinen kokoontuminen Peuranpesä 
kodalla Jokioisilla. Lähtöpaikat ilmoitetaan myöhemmin. 
Kurssi alkaa sunnuntaina 5.9.2021 klo 11.00. Lenkit aina 
parittoman viikon sunnuntaina. Yhteensä 6 kertaa. Noin 
tunnin kävelylenkki laavulle paikallista luontoa tutkien ja 
ihaillen. Laavulla laitetaan tulet ja nautitaan eväät ja 
jutellaan rennosti. Säänmukainen varustus. Omat eväät.  
 

752101Y Perusjumppa  
 

Ypäjä, Ypäjänkylän Seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ke 17.30-18.15  
Annika Määttänen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 € 
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Senioreille suunnatulla tunnilla kehitetään monipuolisesti 
lihaskuntoa, toimintakykyä, tasapainoa ja koordinaatiota. 
Tehdään harjoituksia, joissa jokainen voi valita itselleen 
sopivan vaikeusasteen ja tehon, joten tunti sopii kaikille. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon välein. Käytämme välillä 
välineitä mm. käsipainoja, näistä ohjaaja ilmoittaa 
erikseen kun niitä tarvitaan. Jumppamatto mukaan.  
 

752102J Perusjumppa  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ti 17.15-18.00  
Annika Määttänen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 27 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. 
Tavoitteena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. 
Sopii kaikenikäisille. Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon 
välein. Käytämme välillä välineitä mm. käsipainoja, näistä 
ohjaaja ilmoittaa erikseen kun niitä tarvitaan. 
Jumppamatto mukaan.  
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752103J Tehojumppa  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ti 18.00-18.45  
Annika Määttänen  
Kurssimaksu 39 €, 15-19-vuotiaille 27 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Reipasta perusjumppaa helpoilla liikesarjoilla. Tehokkaat 
ja monipuoliset lihaskunto-osuudet. Tavoitteena kunnon 
kohentuminen ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii 
kaikenikäisille tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville. 
Tunnin teema vaihtuu 3-4 viikon välein. Käytämme välillä 
välineitä mm. käsipainoja, näistä ohjaaja ilmoittaa 
erikseen kun niitä tarvitaan. Jumppamatto mukaan.  
 

752104Y Sykettä nostavaa kuntoliikuntaa  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,                   Uusi 
Kartanon yksikkö, liikuntasali, Varsanojantie 97  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ti 16.45-17.30  
Sanna Leino  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Hiit-treeni tyyppinen lihaskuntotunti. Alkuverryttelyssä 
nostetaan sykettä helpoilla askelluksilla, jonka jälkeen 
tehdään kiinteyttävät ja vahvistavat lihaskuntoliikkeet. 
Lopuksi venyttelyt. Lihaskunto, kehonhallinta, 
koordinaatio ja hapenottokyky kasvavat ja hiki saa lentää! 
Varaa mukaasi sisäliikuntavarusteet, vesipullo ja pyyhe.  
 

752105J Kuntosaliliikuntaa 1  
 

Jokioinen, Palvelukesk. Intalankartano, Intalant. 27  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 16sl, 16kl  
To 14.00-15.00  
Pirita I. Hipp-Koskenoja  
Kurssimaksu 47 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Intalankartanon kuntosali on suunniteltu erityisesti 
ikäihmisille. Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiarvoisen 
tärkeää hyvän toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi ja 
säilymiseksi.  
 

752106J Kuntosaliliikuntaa 2  
 

Jokioinen, Palvelukesk. Intalankartano, Intalant. 27  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 16sl, 16kl  
To 15.15-16.15  
Pirita I. Hipp-Koskenoja  
Kurssimaksu 47 €, työkausimaksun maksavilta 10 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
Katso kurssin 752105J kuvaus.  
 

752107Y Taaperosirkus (syyskausi)  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, liikuntasali, Varsanojantie 97  
9.9.-2.12.2021, tunteja 12sl  
To 17.00-17.45  
Tuuli Hokkanen  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  

enint. 11 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Leikkien ja temppuillen tutustutaan sirkuslajeihin ja -
välineisiin yhdessä vanhemman tai läheisen aikuisen 
kanssa. Ryhmä on suunnattu n. 2-4-vuotiaalle lapselle ja 
vanhemmalle yhteiseksi harrastukseksi, jossa molemmat 
pääsevät harjoittelemaan mm. pariakrobatiaa, 
kuperkeikkoja, tasapainoilua ja huivijongleerausta. Iloisen 
sirkustelun myötä kehittyy kehonhallinta, 
vuorovaikutustaidot sekä ryhmässä toimiminen. Huom! 
Ilmoittautuminen aikuisen nimellä.  
 

752108Y Taaperosirkus (kevätkausi)  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, liikuntasali, Varsanojantie 97  
13.1.-7.4.2022, tunteja 12kl  
To 17.00-17.45  
Tuuli Hokkanen  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 11 osallistujaa, ilm. päättyy 6.1.2022  
Katso kurssin 752107Y kuvaus. 
 

752109Y Tenavasirkus 5-7-v.  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, liikuntasali, Varsanojantie 97  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
To 17.45-18.30  
Tuuli Hokkanen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 11 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Sukella sirkuksen maailmaan! Kurssilla tutustutaan 
leikinomaisesti sirkuksen eri lajeihin akrobatiaan, 
tasapainoiluun ja jongleeraukseen. Harjoitellaan mm. 
kuperkeikkaa, diabolotemppuja ja sirkuspallon päällä 
kävelyä. Tunnit sisältävät myös liikuntaleikkejä ja 
venyttelyä. Tavoitteena sirkustaitojen oppimisen lisäksi 
kehittää tasapainoa, kehonhallintaa sekä ryhmässä 
toimimista.  
 

752110Y Sirkus 8-12v.                Uusi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, liikuntasali, Varsanojantie 97  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 16sl, 16kl  
To 18.30-19.30  
Tuuli Hokkanen  
Kurssimaksu 31 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Sukella sirkuksen maailmaan! Kurssilla tutustutaan 
sirkuksen eri lajeihin akrobatiaan, tasapainoiluun ja 
jongleeraukseen. Harjoitellaan mm. päälläseisontaa, 
pyramideja, diabolotemppuja ja yksipyöräisellä ajamista. 
Tunnin lopuksi lyhyet voima- ja venyttelyharjoitteet. 
Tavoitteena oppia sirkuksen perusliikkeitä ja temppuja 
sekä mahdollisesti löytää itseä kiinnostava laji/väline, jolla 
harjoitella kevätkauden aikana temppusarja tai esitys.  
 

752111J Liikkari 3-4v.        Uusi  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
To 17.00-17.45  
Sanna Mäkelä  
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Kurssimaksu 27 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Liikuntaleikkikoulu eli Liikkari on alle kouluikäisille lapsille 
tarkoitettu monipuolinen liikuntaharrastus. Tunnilla 
harjoitellaan leikin varjolla lapsen motoriselle kehitykselle 
tärkeitä liikkumis-, tasapaino ja välineenkäsittelytaitoja. 
Lapset pääsevät kokemaan liikunnan ilon erilaisten 
liikuntaleikkien avulla kavereiden kanssa!  
 

752112J Liikkari 5-6v.          Uusi  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
To 17.45-18.30  
Sanna Mäkelä  
Kurssimaksu 27 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
Katso kurssin 752111J kuvaus. 
 

752201J Jooga  
 

Jokioinen, Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ti 19.00-20.30  
Terhi Ryösä  
Kurssimaksu 70 €, 15-19-vuotiaille 50 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

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

752202Y Jooga  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Perttulan yksikkö, liikuntasali, Hossintie 4  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ti 17.00-18.30  
Terhi Ryösä  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 24 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
Katso kurssin 752201J kuvaus. 
Huom! Talviloma viikolla 9.  
 

752203H Iltajooga  
 

Humppila, työväentalo, Rinnekuja 6  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
To 19.00-20.30  
Johanna Kallio  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Jooga avaa lukkoja kehosta ja mielestä, parantaa unen 
laatua, kehon liikkuvuutta ja tasapainoa, vahvistaa 
lihaksia, poistaa stressiä ja lievittää kipua. Harjoitukset 
ovat vuorotellen Jin-, Hatha-ja Kundaliinijoogatunteja. 
Joitakin sarjoja toistetaan kuukausittain, kuten 
Kuutervehdys ja Hathajoogaflow, joka maadoittaa kehon 
energiaa täyden kuun aikana. Jooga sopii jokaiselle, sillä 
harjoitus tehdään aina oman kehon ehdoilla. Torstain 
Iltajooga on hieman haastavampi, kuin tiistain 
Aamujooga.  
 

752204H Aamujooga  
 

Humppila, työväentalo, Rinnekuja 6  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 24sl, 24kl  
Ti 9.00-10.30  
Johanna Kallio  
Kurssimaksu 63 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Jooga avaa lukkoja kehosta ja mielestä, parantaa unen 
laatua, kehon liikkuvuutta ja tasapainoa, vahvistaa 
lihaksia, poistaa stressiä ja lievittää kipua. Harjoitukset 
ovat vuorotellen Jin-, Hatha- ja Kundalinijooga tunteja. 
Joitakin sarjoja toistetaan kuukausittain, kuten 
Kuutervehdys ja Hathajoogaflow, joka maadoittaa kehon 
energiaa täydenkuun aikana. Jooga sopii kaikille, sillä 
harjoitus tehdään aina oman kehon ehdoilla. Tiistain 
Aamujooga on hieman Iltajoogaa lempeämpi.  
 

752205H Asahi                  
 

Humppila, työväentalo, Rinnekuja 6  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
To 9.45-10.30  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Asahi on rauhallinen suomalaisten kehittämä 
terveysliikuntatunti, joka on saanut vaikutteita mm. 
joogasta, pilateksesta, taijista sekä useista 
kamppailulajeista. Asahi pohjautuu kuitenkin vahvasti 
länsimaiseen lääketieteeseen ja liikuntatieteeseen. Tunti 
koostuu rentousosiosta, niska-hartiaosiosta, selkä-
jalkaosiosta sekä tasapaino-osiosta. Liikkeet tehdään 
hitaan ja rauhallisen hengityksen rytmissä, joten harjoitus 
poistaa myös stressiä. Asahi kehittää harrastajansa 
lihastasapainoa, koordinaatiota ja työergonomiaa. Asahin 
avulla opit avaamaan sekä vahvistamaan kehoasi, 
lisäämään liikkuvuuttasi, parantamaan 
keskittymiskykyäsi, lievittämään stressiäsi sekä 
palautumaan työstä tai urheilusuorituksesta. Tunti 
tehdään kokonaan seisten tai tarvittaessa tuolista tukea 
ottaen tai istuen, joten sopii kaikenkuntoisille.  
 

752206J Asahi  
 

Jokioinen, Datum, Tietotie 2  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
To 11.15-12.00  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 27 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
Katso kurssin 752205H kuvaus. 
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752207J Kehon ja mielen hyvinvointia  
 

Jokioinen, Datum, Tietotie 2  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 12sl, 12kl  
Ke 15.15-16.00  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
 

Nämä kehoa ja mieltä huoltavat ja rentouttavat tunnit 
sopivat kaikille. Kurssilla tutustutaan erilaisiin hyvinvointi- 
ja kehonhuoltotunteihin (FasciaMethod, Yoga Flex + 
gongirentoutus, Äänimaljarentoutus, Asahi, Mobility, 
Faskiakäsittely eri välinein, Kasvojooga, 
Jalkateräjumppa). Näillä voimaannuttavilla, rentouttavilla 
ja stressiä poistavilla sekä vastustuskykyä parantavilla 
tunneilla kehitetään tasapainoa, parannetaan kehon 
liikkuvuutta ja suorituskykyä sekä yleistä jaksamista. 
Tunneilla kehosi vahvistuu ja tasapainottuu, jumit 
aukeavat ja liikkuvuus paranee sekä mielesi rentoutuu.  

 

752211V Mobility         Uusi  
 

Verkkokurssi  
7.9.-7.12.2021, tunteja 12sl  
Ti 17.30-18.15  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Kaipaatko lisää liikkuvuutta? Kiristääkö? Onko kehosi 
jumissa? Tällä verkkokurssilla opetellaan erilaisia 
tekniikoita kehon liikkuvuuden ylläpitämiseksi ja 
lisäämiseksi. Ohjelmassa sekä rauhallisempia että 
toiminnallisempia harjoituksia. Kehon hyvä liikkuvuus 
helpottaa arjen askareita sekä lisää voimantuottoasi. 
Liikkuvuutta pitää harjoittaa säännöllisesti, jotta kehosi 
pysyy kunnossa. Jos tavoitteenasi on kivuton, liikkuva, 
toimiva, tasapainoinen ja vahva keho, tule mukaan!  

 

752212V FasciaMethod         Uusi  
 

Verkkokurssi  
6.9.-29.11.2021, tunteja 12sl  
Ma 10.05-10.50  
Janette Koskinen  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 30 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Tällä verkkokurssilla lisäät liikkuvuuttasi ja siten parannat 
voimantuottoasi sekä vähennät kehosi kipuja. Lisäksi 
kehonhallintasi paranee ja tukilihaksesi vahvistuvat. 
Faskioiden voitelu tekee kehostasi elastisemman ja 
kimmoisamman. FasciaMethod on suomalaisten 
fysioterapeuttien kehittämä kehonhuoltomenetelmä. 
Tunnilla tehdään dyynamisia liikehallinta- ja 
liikkuvuusliikkeitä rauhallisesti hengityksen rytmittämänä 
kehon faskialinjat huomioiden. Lisäksi tehdään 
täsmävenytyksiä kireille lihaksille. Näkökulma on 
kuntouttava sisältäen harjoitteita yleisimpiin tuki- ja 
liikuntaelinoireisiin. Tunti soveltuu kaikille, jotka haluavat 
parantaa suorituskykyään tehokkaasti ja edistää 
hyvinvointiaan.  

Musiikki 
 
205101J Pianonsoitto  
 

Jokioinen, Paanan koulu,bändiluokka,  
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
6.9.-31.12.2021, 1.1.-6.4.2022, tunteja 64sl, 64kl  
Ke 18.30-20.30, ma 15.30-17.30  
Iris Sirel  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaatko 
kehitystä nykyisiin taitoihisi? Kenelle tunnit sopivat? Ne 
sopivat lähes kaikenikäisille, lapsesta eläkeläiseen. 
Tunnit ovat yksityistunteja, 20 min/viikko ja ovat hyvin 
oppilaslähtöisiä. Ne soveltuvat niin vasta-alkajille kuin jo 
pidemmällekin ehtineille. Opetus suunnitellaan 
pääasiassa oppilaan henkilökohtaisten toiveiden sekä 
tavoitteiden pohjalta. Tunneillani on rento ja positiivinen 
meininki eikä varmasti tarvitse jännittää! Tervetuloa!  
 

205102H Pianonsoitto  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu, musiikkiluokka, 
Koivistontie 22  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 37sl, 37kl  
Ma 17.30-20.50  
Iris Sirel  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 7 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
Katso kurssin 205101J kuvaus. 

205103Y Pianonsoitto  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, 
Kartanon yksikkö, musiikkiluokka, Varsanojantie 97  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 37sl, 37kl  
Ke 15.15-17.30  
Iris Sirel  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 7 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
Katso kurssin 205101J kuvaus. 

205104J Soitinopetus  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
6.9.-30.11.2021, 10.1.-5.4.2022, tunteja 80sl, 80kl  
Ma 15.00-18.20, ti 15.00-18.00  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Harmonikka. Piano. Rummut. Basso. Kitara. Valitse oma 
soittimesi ja käy oppiin. Mahdollisuus myös 
karusellimaiseen opetukseen, jossa käydään läpi kaikki 
soittimet joita haluat oppia soittamaan. Opettajan 
pääsoittimena on haitari ja piano, mutta edellä mainitut 
soittimet löytyy myös arsenaalista. Opetus suunnitellaan 
henkilökohtaisesti oppilaan tarpeiden mukaan.  
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205105H Soitinopetus  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
musiikkiluokka, Koivistontie 22 
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 32sl, 32kl   
Ke 15.30-18.00  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 6 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  
Katso kurssin 205104J kuvaus.  

 

205106Y Soitinopetus  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, musiikkiluokka, Varsanojantie 97  
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 32sl, 32kl  
To 15.30-18.00  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 6 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
Katso kurssin 205104J kuvaus. 

 

205107J Bändisoittimet  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg,  
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 48sl, 48kl  
To 15.15-18.15  
Saku Anttila  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 9 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Tällä kurssilla soittimena on kitara, basso tai rummut. 
Opistoon pienen tauon jälkeen palaava Saku Anttila 
tutustuttaa sinut bändisoittimien saloihin yhdessä tai 
erikseen, oppilaiden toiveiden mukaan.  

 

205108H Kielisoittimet ja rummut  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
musiikkiluokka, Koivistontie 22  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 43sl, 43kl  
Ma 15.00-17.40  
Saku Anttila  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 8 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Kielisoittimien (kitara, basso, ukulele) tai rumpujen 
soittamisen opiskelua pienryhmissä tai yksityistunteina 
opiskelijan oman soittimen/tarpeen mukaan.  

 

205109Y Kielisoittimet ja rummut  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu,  
Kartanon yksikkö, musiikkiluokka, Varsanojantie 97  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 43sl, 43kl  
Ma 17.45-20.25  
Saku Anttila  
Kurssimaksu 96 €  
enint. 8 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
Katso kurssin 205108H kuvaus.  
 

205201J Viihdeorkesteri JoViaali  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
7.9.-30.11.2021, 11.1.-5.4.2022, tunteja 36sl, 36kl  
Ti 18.15-20.30  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 87 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2021  
 

Viihdeorkesteri JoViaali soittaa musiikkia laidasta laitaan. 
Orkesteriin voi tulla millä soittimella vaan; sovitukset 
räätälöidään kokoonpanon mukaan. Talven aikana 
harjoitellaan ohjelmisto keväällä olevaa konserttia varten. 
Lisätietoja antaa ryhmän vetäjä, TJMäättä 0505946471.  

 

205202J Tanssiorkesteri  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
6.9.-29.11.2021, 10.1.-4.4.2022, tunteja 32sl, 32kl  
Ma 18.30-20.30  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 79 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2021  
 

Tanssiorkesteri keskittyy vanhempaan tanssimusiikkiin. 
Mukaan pääsee millä soittimella vaan, etenkin 
harmonikansoittajia kaivataan lisää mukaan. Jos 
lempilajisi on tango, valssi, humppa tai jenkka, tämä on 
sinun kurssi!  

 

205203J Bilebändi Humbles  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg, 
Asemakuja 1, ulko-ovi A017 
9.9.-2.12.2021, 13.1.-7.4.2022, tunteja 32sl, 32kl  
To 18.30-20.30  
Saku Anttila  
Kurssimaksu 79 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2021  
 

Räyhäkkä rytmiorkesteri kokoontuu nyt torstaisin 
Jokioisilla. Sakun johdolla ryhmä valmistelee juhliin 
sopivan bilesetin vuoden aikana. Uudet ja vanhat soittajat 
ovat tervetulleita tunnelmoimaan!  

 

205204J Yhteislaulu  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Salzburg,  
Asemakuja 1, ulko-ovi A017  
8.9.-1.12.2021, 12.1.-6.4.2022, tunteja 32sl, 32kl  
Ke 18.30-20.30  
Timo Määttä  
Kurssimaksu 79 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 1.9.2021  

 

Leppoisaa ryhmälaulamista kera pienten haasteiden. 
Tyylinä kaikenikäinen iskelmä ja vähän poppiakin. 
Tervetuloa mukaan lauluryhmään, jonka kanssa ei koeta 
ikäviä hetkiä.  
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Luonto ja puutarha 
 
605101J Sienestämään  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka,  
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
11.9.-16.10.2021, tunteja 12sl  
La 10.00-15.00  
Veli-Matti Rokka  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
10-19-vuotiaille 21 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 8.9.2021  
  

Kurssilla opit tunnistamaan yleisimmät syötävät 
metsäsienemme, erilaiset esikäsittelyt ja säilöntätekniikat. 
Tunnistat tatit, rouskut, vahverot, orakkaat, haperot, 
vahakkaat, kehnäsienen ja lampaankäävän. Perehdyt 
sienten keräämistekniikoihin, puhdistukseen ja 
esivalmistukseen. Kurssi tuo myös syventävää tietoa 
vuoden 2020 sienikurssista. Kurssilla on teoriaa ja kaksi 
metsäretkeä: 11.9. ja 16.10. klo 10 alkaen 6 tuntia. Kurssi 
alkaa 11.9. teoriaosuudella, jonka jälkeen jatketaan 
metsäretkelle. Ota mukaan säähän sopivat varusteet, 
sieniveitsi, kaksi muoviämpäriä ja säilöntään tarvittavia 
pakastepurkkeja sekä omat eväät mukaan metsään.  
 

605102J Lintujentunnistus         Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
1.2.-3.5.2022, tunteja 24kl  
Ti 18.00-19.30  
Juha Oravainen  
Kurssimaksu 39 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 

10-19-vuotiaille 27 €  
enint. 20 osallistujaa, ilm. päättyy 25.1.2022  
 

Oletko kiinnostunut linnuista? Haluaisitko tunnistaa, mikä 
lintu vierailee pihallasi tai laulaa metsässä lenkkipolkusi 
varrella? Entä haluaisitko tietää, minkälainen linnusto 
liittyy erilaisiin elinympäristöihin? Tervetuloa 
lintujentunnistuskurssille! Kurssin aikana teemme 
muutaman linturetken luontoon ja vierailemme Forssan 
luontomuseossa.  
 

605103J Vanhat perinteiset huonekasvit  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka,             Uusi 
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
10.1.-14.2.2022, tunteja 12kl                 
Ma 18.00-19.30  
Veli-Matti Rokka  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 21 €  
enint. 25 osallistujaa, ilm. päättyy 7.1.2022  
 

Vanhat perinteiset huonekasvit ovat tulleet uudelleen 
muotiin. Suomessa huonekasvien kasvatuksella on pitkä 
historia, joka ulottuu jo 1700-luvun lopun kartanoiden 
saleissa kasvatettuihin kasveihin. 1800-luvun lopulla 
huonekasveja alkoi olla jo joka kodissa, mutta monet 
perinteisistä huonekasveista ovat nykyisin kodeissamme 
harvinaisia tai lähes tuntemattomia, eivätkä edes kovin 
helposti saatavilla. Kurssilla perehdytään huonekasvien 
historiaan ja eri ajanjaksojen muotikasveihin aina 1950-
luvulle asti. Lisäksi kurssi antaa tietoa vanhojen 
huonekasvien tunnistamisesta, erityisvaatimuksista, 
hoidosta ja saatavuudesta. Kurssilla suunnitellaan 
yhdessä, mitkä kasvit saattaisivat sopia kurssilaisten 
omiin tarpeisiin.  
 

605104J Keittiöyrtit ja niiden käyttö    Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, atk-luokka,  
Asemakuja 1, ulko-ovet A ja B  
21.2.-4.4.2022, tunteja 12kl  
Ma 18.00-18.30  
Veli-Matti Rokka  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €, 
15-19-vuotiaille 21 €  
enint. 25 osallistujaa, ilm. päättyy 18.2.2022  
 

Mausteyrtit tuovat mukavan lisän ruuanlaitossa. Tuoreet, 
itse kasvatetut yrtit ovat usein aromiltaan parempia kuin 
kuivatut. Joillekin yrteille taas kuivaus sopii hyvin, joten 
itse kasvatettuja yrttejä voisi käyttää ruuanlaitossa ympäri 
vuoden. Kurssilla perehdytään erilaisiin keittiöyrtteihin 
(sisällä ja ulkona kasvatettaviin) ja niiden vaatimuksiin, 
sekä käyttöön.  

 

605105J Kesäkukat ja niiden hoito       Uusi  
 

Jokioinen, Taitotila, Keskuskatu 29 E  
12.5.2022, tunteja 3kl  
To 18.00-20.15  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 15 osallistujaa, ilm. päättyy 5.5.2022  
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Luentomaisesti tutustutaan yleisempiin kesäkukkiin 
kasvupaikkavaatimusten mukaan. Perehdytään 
kesäkukkien multaan, istutukseen, hoitoon, kasteluun ja 
lannoittamiseen. Lisäksi perehdytään kesäkukkien 
talvettamiseen ja lisäykseen pistokkaista, siemenistä, 
sipuleista ja juurakoista.  

 
605106J Piha- ja puutarhasuunnitelman 
laatiminen  
 

Jokioinen, Paanan koulu, Tobolsk, 1krs.  
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
16.2.-4.5.2022, tunteja 9kl  
Ke 18.00-20.15  
Ritva Lumme  
Kurssimaksu 24 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 9.2.2022  
 

a) Teoria, kasvit, materiaalit, asemapiirroksiin 
tutustuminen. Välitehtävä: Olemassa olevien 
rakennusten, kasvillisuuden ym. piirtäminen oman pihan 
asemapiirrokseen. b) Materiaalien valinta, 
pihasuunnitelman laatimisen aloitus. Välitehtävä: 
Pihasuunnitelman tekeminen valmiiksi. c) 
Kustannusarvion tekeminen. Lasketaan käytettävät 
materiaalit suunnitelmasta, kuten kivet, kasvit, mullat, 
sorat ym. ja tehdään kustannusarvio suunnitelmasta. 
Jokaisella tulee olla mukanaan pihan asemapiirros, 
lyijykynä, värikyniä ym. piirtämiseen tarvittavaa 
materiaalia. Asemapiirroksen olisi hyvä olla kokoa A3. 
Kurssipäivät: 16.2.2022, 16.3.2022 ja 4.5.2022.  

 

Opiston keittiössä 
 
802202J Kreikkalaista ruokaa             Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
1.10.2021, tunteja 3sl  
Pe 17.30-19.45  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 24.9.2021  
 

Kreikkalainen ruoka on maukasta, terveellistä ja 
värikästä. Välimeren alueen rikas ruokakulttuuri on 
näkyvässä osassa kreikkalaisessa keittiössä. Opiston 
keittiössä valmistetaan maistuva ateriakokonaisuus. 
Tervetuloa hyvän fiiliksen keittiöön.  
Materiaalimaksu 10 € maksetaan opettajalle.  
 

802203J Monikäyttöinen Couscous 
ruuanlaitossa             Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
5.11.2021, tunteja 3sl  
Pe 17.30-20.30  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 29.10.2021  
 

Couscous eli tuttavallisemmin Kuskus on karkeaksi 
jauhetuista durumvehnästä tehty ruuan lisäke. Kurssilla 
tutustutaan couscousin käyttöön ja maustamiseen. 
Couscousilla saat vaihtelua aterioihin ja löydät uusia 
makuja. Tarvikemaksu 10 € maksetaan suoraan 
opettajalle. Tervetuloa opiston keittiöön!  

 
802204J Sieniruokaa  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
13.-27.11.2021, tunteja 12sl  
La 10.00-15.00  
Veli-Matti Rokka  
Kurssimaksu 27 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 5.11.2021  
 

Tutustutaan vanhanajan perinteisiin karjalaisiin 
sieniruokiin (piirakat, keitot, kastikkeet) ja uudempiin 
sieniruokasovelluksiin (risotto, laatikot, pasta). Nautitaan 
metsäretkellä kerättyjen tai omien säilöttyjen erilaisten 
sienten mausta. Tutustutaan kunkin sienilajin 
erityisvaatimuksiin ja soveltuvuuteen ruuanlaitossa. 
Tarvikemaksu maksetaan suoraan opettajalle. 
Tervetuloa kokkaamaan sieniruokaa!  

 
802205Y Joulun brunssi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, kotitalousluokka, Varsanojantie 97  
20.11.2021, tunteja 3sl  
La 12.00-14.15  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 12.11.2021  
 

Joulubrunssi syntyy hyvästä seurasta ja suussa sulavista 
herkuista. Opiston keittiössä valmistamme maistuvia 
tarjottavia brunssille. Kurssilta ruokaideoita, syötäviä 
joulun aikaan. Opiston keittiössä valmistamme 
joulubrunssi kokonaisuuden. Joulubrunssi voi olla myös 
vaihtoehto pikkujouluihin. Tarvikemaksu 10-12 € 
maksetaan suoraan opettajalle.  
Tervetuloa opiston keittiöön!  

 
802206J Virolainen ruokakurssi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B 
28.1.2022, tunteja 4kl  
Pe 17.00-20.30  
Vivian Majevski  
Kurssimaksu 19 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 21.1.2022  
 

Virolainen ruoka on maukasta, ravitsevaa ja hyvää. 
Vaikutteita on tullut monista ilmansuunnista. Lähiruoka on 
arvossaan, pöydässä on metsän antimia, villiyrttejä, 
säilykkeitä ja maitotuotteita. Valmistamme kolmen 
ruokalajin aterian, alku- pää- ja jälkiruokaa Virolaiseen 
tapaan. Tarvikemaksu maksetaan suoraan opettajalle.  
 

 



30 

Kursseilla voi olla vapaita paikkoja 
ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 

Ajantasaiset tiedot löytyvät netistä 
osoitteesta 

https://opistopalvelut.fi/jokilaani 

802207H Thaimaalainen ruoka          Uusi  
 

Humppila, Kirkonkulman koulu,  
kotitalousluokka, Eedenintie 1  
21.1.2022, tunteja 3kl  
Pe 17.30-19.45  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 14.1.2022  
 

Thaimaalainen keittiö hurmaa makujen harmonialla. 
Ruokailija tuntee suussaan samalla kertaa monia makuja. 
Tärkeää onkin löytää tasapaino eri makujen välille. 
Thaikeittiön perusta on thairiisi, nuudelit, vihannekset, 
kana, kala, liha ja merenelävät. Ruokia maustetaan 
erilaisilla kastikkeilla. Thaimaalainen ruoka on terveellistä, 
koska se sisältää vähän rasvaa ja vihanneksia käytetään 
paljon. Tarvikemaksu 10-12 € maksetaan suoraan 
opettajalle. Tervetuloa makumatkalle opiston keittiöön!  
 

802208J Suolaiset cocktailpalat     Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
11.2.2022, tunteja 3kl  
Pe 17.30-19.45  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 10 osallistujaa, ilm. päättyy 4.2.2022  
 

Cocktailpalat, nuo noutopöydän herkulliset suupalat tai 
illanistujaisten pienet suolaiset. Niistä on tämä kurssi 
tehty. Kurssilla ideoidaan ja valmistetaan eri tekniikoilla 
cocktailpaloja. Tarvikemaksu 10-12 € maksetaan suoraan 
opettajalle. Tule hakemaan vinkit, niin sinäkin ehdit 
juhlissa keskittyä yhdessäoloon.  

802209Y Pizzarulla                          Uusi  
 

Ypäjä, Hevospitäjän yhtenäiskoulu, Kartanon 
yksikkö, kotitalousluokka, Varsanojantie 97  
6.3.2022, tunteja 3kl  
Su 13.00-15.15  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 25.2.2022  
 

Suolainen pizzakääretorttu sopii niin illanistujaisiin kuin 
leffailtaan. Pizzatäytteiden ja salaatin mehevöittämä rulla 
yllättää ja tuo vaihtelua. Tarjoile rullana tai annospaloina 
ja anna vieraasi ihastua. Tarvikemaksu n. 10 € 
maksetaan suoraan opettajalle.  
Tervetuloa makumatkalle opiston keittiöön.  
 

802218J Salaattipiirakat     Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 

Asemakuja 1, ulko-ovi B  
La 11.00-13.15 26.3.2022, tunteja 3kl  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 18 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 18.3.2022  
 

Salaattipiirakka on loistava valinta buffetpöytään. Raikas 
salaatilla täytetty suolainen piirakka sopii myös 
kahvipöytään tai lounasvaihtoehdoksi. Ruokaisa 

salaattipiirakka vie piirakkaherkuttelun uudelle tasolle. 
Tarvikemaksu n.10 € maksetaan suoraan opettajalle. 
Tervetuloa opiston keittiöön salaattipiiraiden seuraan!  
 

802219J Alkoholittomat drinkit          Uusi  
 

Jokioinen, Paanan koulu, 2krs, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1, ulko-ovi B  
10.4.2022, tunteja 2kl  
Su 14.00-15.30  
Tuija Pietilä-Estrada  
Kurssimaksu 17 €, työkausimaksun maksaville 10 €  
enint. 12 osallistujaa, ilm. päättyy 1.4.2022  
 

Alkoholittomat drinkit eli Mocktailit ovat tämän hetken 
trendikkäin juoma. Mocktailit sopivat tarjottaviksi niin 
perhejuhliin kuin itselle hemmottelujuomaksi. Hyvässä 
alkoholittomassa drinkissä makujen tulee olla 
tasapainossa ja koristelu kruunaa juomaelämyksen. 
Tarvikemaksu noin 10 € maksetaan suoraan opettajalle. 
Tervetuloa maistelemaan Mocktaileja ja nostamaan malja 
keväälle!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kansi: Silja Mattsson 
Esitteen kustantajat: 

Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto 

  


