
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokiläänin  
kansalaisopisto 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Uutta ja vanhaa käsi kädessä” 

Kurssiohjelma 2013 - 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 
TEEMA:  ”UUTTA JA VANHAA KÄSI KÄDESSÄ” 
 
Oheinen otsikko on Jokiläänin kansalaisopiston lukuvuoden 2013-2014 teema. Se 
kuvastaa sitä tosiasiaa, että kansalaisopistossa on aina sijansa vanhalla, hyväksi koetulla 
kurssitarjonnalla, jonka opiskelijat ovat ottaneet omakseen ja vuodesta toiseen suuntaavat 
kulkunsa kyseisille kursseille. Näin opisto huolehtii ”kanta-asiakkaistaan”, jotka ovat 
tärkeitä opiston olemassaolon kannalta. Se ei poissulje sitä, etteivätkö uudet opiskelijat 
myös olisi tervetulleita ns. vanhoille kursseille. Totta kai ovat, ja nimenomaan uusia 
opiskelijoita tarvitaan, jotta opistolla olisi tulevaisuus turvattu. Tulevaisuuden turvaaminen 
edellyttää myös kurssitarjonnan uudistamista. Pitää olla ”ajan hermolla”, haistella ja 
maistella mitä ajassa liikkuu, mikä ihmisiä kiinnostaa. Vain näin voimme pitää opiston 
elinvoimaisena. Vain näin saamme uusia ihmisiä kiinnostumaan opistosta ja sen 
tarjonnasta. Vain näin lunastamme paikkamme tulevaisuudessa. 
No, mikä sitten ihmisiä kiinnostaa? Opisto kysyi opiskelijoiltaan mm. tätä asiaa viime 
syksyn kyselyssään. Ja vastauksena saatiin viisi selvästi tärkeintä tekijää, miksi ihmiset 
opiskelevat juuri Jokiläänin kansalaisopistossa. Ne ovat oppimisen halu, opiston laaja 
kurssitarjonta, hyvät opettajat ja mukavat kurssikaverit sekä se, että opiskelupaikka on 
lähellä, mieluummin omalla asuinpaikkakunnalla. Pidetään näistä asioista kiinni, niin meillä 
on jatkossakin tyytyväisiä opiskelijoita. 
Erittäin onnistuneen keväisen 40-vuotisjuhlaviikonlopun jälkeen on hyvä jatkaa juhlavuotta 
kohti uusia haasteita vakuuttuneena siitä, että lujalla ja päämäärätietoisella työllä 
takaamme varman tulevaisuuden kansalaisopistotoiminnalle myös jatkossa, huomispäivän 
maailmassa. 
 
Jukka Nummelin, rehtori 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YHDISTYSTEN TOIMINNALLISET 
TEEMAILLAT JOKIOISTEN 
TIETOTALOLLA 
Ma 7.10.2013 klo 18.00-20.30  
Lounais-Hämeen Uranus ry 
Tähtitieteen tutkijan Anne Lähteenmäen luento 
klo 18.00-19.30. 
Yhdistyksen toiminnan esittelyä, tutustumista 
havaintovälineisiin, tähtitiede harrastuksena ja 
miten pääsee mukaan. Keskustelua ja 
mahdollisuus käydä havaintokeskuksessa. 
 

Myöhemmin lukuvuoden aikana: 
Jokioisten kotiseutuyhdistys ry  
Jokioisten Nuorisoseura Tahdittomat ry 
(ajat ilmoitetaan myöhemmin) 
 
 
Keväällä 2013 järjestetyn kansalaisopiston 
Viihdeorkesterin nimikilpailun voitti forssalaisen 
Liisa Toivolan tekemä ehdotus. Liisa saa 
palkinnoksi vapautuksen Jokiläänin kansalais-
opiston työkausimaksusta - tervetuloa 
opiskelemaan vaikka useammallekin kurssille! 
Voittaneen ehdotuksen voi tarkistaa sivulta 6 :) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAPAHTUMAT JA NÄYTTELYT 
Ypäjän Yö 
Opisto on mukana Ypäjän Yössä 
Veteraanituvalla lauantaina 24.8.2013. 

”Osaavat opettajat VIII”-näyttely 
Jokiläänin kansalaisopiston kädentaidon 
opettajien näyttely Jokioisten Tietotalolla  
13.-30.8.2013. 

Kevätnäyttely  
pe-su 11.-13.4.2014 Jokioisten Tietotalolla. 
 

LOMAT 
Syysloma 14.-20.10.2013, viikko 42 
Talviloma 24.2.-2.3.2014, viikko 9  
(Ypäjällä 17.-23.2.2014, viikko 8) 
 

 

Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja 
Ypäjän kuntien omistama ja ylläpitämä yleissivistävä 
oppilaitos, jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä 
muodostavat. Opiston toiminnan perustana on omistaja-
kuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnos-
ta vastaa Jokioisten kunnan koulutuslautakunta. 

 

Kustantajat Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto
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OPISTON TOIMISTO 
Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen 
Toimisto on Jokioisten kunnanviraston 
ensimmäisessä kerroksessa. 
aukioloaika:  ma – pe, varmimmin klo 9-15 
puhelin: (03) 41827402, telefax: (03) 4384025 
sähköposti: jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi 
Internet:  http://www.jokioinen.fi/kansalaisopisto 
 

ILMOITTAUTUMINEN 
Ilmoittautuessa kysytään kurssinumero, kurssi, 
nimi, syntymäaika ja henkilötunnus, osoite, 
puhelin, sekä mahdollinen sähköpostiosoite. 
Koulutustausta ja pääasiallinen toiminta 
(työssä/työtön/ opiskelija/eläkeläinen/muu) 
kysytään tilastokeskusta varten. Saat heti tiedon 
siitä, oletko päässyt kurssille.  
 

ILMOITTAUTUMISIA VASTAANOTETAAN       
ma 26.8.2013 klo 18 alkaen. 
 

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

NOPEIN ja VARMIN TAPA: 
suoraan internetissä ma 26.8. klo 18 alk.:                                                                                                               
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp 
 
Muita ilmoittautumisvaihtoehtoja:           
Jokioisten kunnanviraston yleisöpäätteillä      
1. kerroksessa ma 26.8. klo 18-20 ja sen jälkeen 
virastoaikana. 
Puhelimitse numeroon 03-41827402 ma 26.8. klo 
18-20, 27.8. alkaen virka-aikana. 

Sähköpostilla ja faxilla ei voi ilmoittautua. 

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston 
toimistolta ilmoittautumisajan päätyttyäkin. 

OPINTOSETELIT 

Opetusministeriö on myöntänyt opintosetelityyp-
pistä valtionavustusta Jokiläänin kansalaisopistol-
le. Opintoseteliraha on päätetty käyttää seuraa-
vasti: 100 ensimmäistä opiskelijaa, joka on 
työtön, eläkeläinen tai seniori (yli 63-v.), saa                
25 euron alennuksen työkausimaksusta. 
Opintosetelityyppisen avustuksen saaminen 
huomioidaan suoraan ilmoittautumistiedoista 
laskutuksen yhteydessä.  

KURSSIMAKSUT 
Kurssimaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauk-
sen yhteydessä. Opiskelijalla on mahdollisuus 
maksaa 103 € työkausimaksu, jolla voi osallistua 
kaikille muille paitsi avoimen yliopiston kursseille 
sekä omakustannekursseille. Omakustannekurssit 
ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia tarjon-
taa monipuolistavia kursseja, joista on maininta 
kurssikuvauksen yhteydessä. 
 

Jos alle 18-v. lapsi opiskelee aikuisen kanssa 
samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimak-
susta 50 %:n alennuksen. 
 

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja (kts. 
Oppimateriaali- ja tarvikehankinnat). Kurssille 
kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan  
koko kurssimaksun, vaikka keskeyttäisikin kurssin. 
Kurssin peruminen ilman laskua on mahdollista 
vain lääkärintodistuksen perusteella.  
Huom! Peruutus on aina tehtävä opiston 
toimistoon, ei opettajalle! 
Alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta 
onnistuu vain, jos peruminen on tapahtunut 
viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä 
(poikkeuksena lääkärin toteama sairaustapaus). 
 
 

Opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on var-
mistunut: väh.7 opisk. uusi, väh.5 opisk. jatkava kurssi. 
Muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun 
kolmannella kokoontumiskerralla on ilmoittautuneita 
vähintään minimiopiskelijamäärä. 
Kurssi voi jatkaa syyskauden loppuun, vaikka kurssin 
lakkauttamisen perusteet täyttyisivätkin aikaisemmin 
(alle 5 opisk. 3 kertaa peräkkäin). Syksyllä lakkautetun 
kurssin osalta kevään kurssimaksu palautetaan opiske-
lijalle pyydettäessä. Keväällä uutena opiskelijana aloit-
tava (syksyllä alkaneelle kurssille) maksaa vain kevään 
osuuden kurssimaksusta. 
 

Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistus-
maksua vastaan. 

 

Huom! Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus 
hakea opintoavustusta Jokioisten kunnan opinto-
rahastosta. Koulutuslautakunta päättää avustusten 
jaosta. Avustukset myönnetään ensisijaisesti 
taloudellisin ja sosiaalisin perustein. 
 

OPPIMATERIAALI- JA 
TARVIKEHANKINNAT 
Opiskelijat hankkivat kaiken oppitunneilla tarvitse-
mansa materiaalin pääsääntöisesti itse. Tällaisia 
hankintoja ovat oppikirjat, muistiinpanovälineet, 
taideaineiden ja käden töiden materiaalit yms. 
Erillinen tarvike- ja lisämaksu peritään kursseista, 
joiden järjestämisestä aiheutuu erityiskustan-
nuksia. Tarvike- ja lisämaksut on mainittu kunkin 
kurssin kohdalla erikseen. 
 
VAKUUTUKSET 
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Kevätnäyttelyyn 
tulevat opiskelijoiden työt vakuutetaan näyttelyn 
ajaksi. 

 
Pidätämme oikeuden muutoksiin! 
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LONDON CALLING 
Lähdemme syyslomalla (vk 42) tutustumaan 8 
miljoonan asukkaan metropoliin, Lontooseen ja 
englantilaisten elämään. Käväisemme 
hämmästyttävän ylellisessä Harrodsin tavaratalossa, 
ihastelemme Covent Gardenia, katutaiteilijoita, 
Madame Tussaudin vahakabinetin nukkeja, Millenium-
pyörästä avautuvaa kaupunkimaisemaa… 
unohtamatta suurkaupungin ympäristöä, museoita, 
teatteria…..Lontoossa on kaikkea! Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautuminen 19.8.-1.9.2013.  
Kurssinro 000500. Hinta varmistuu 26.8.2013 

mennessä. 
Matka toteutuu, jos tulee 12 ilmoittautumista, max. 20. 

JOKIRISTEILY VENÄJÄLLE 
Järjestämme noin viikon kestävän matkan Venäjälle 
kesällä 2014, vaihtoehtoisesti Jokiristeily Pietari-
Moskova (Kizhin kautta) tai pelkästään Moskova. 
Pyydämme ilmoittautumaan mieluisampaan vaihto-
ehtoon: kurssinumero 000600 (Pietari-Moskova) tai 
kurssinumero 000700 (Moskova) 

Alustava ilmoittautuminen vuoden 2013 aikana. 
Sitovat ilmoittautumiset viim. 31.3.2014. 

Hinta varmistuu tammikuussa 2014. Ennen matkaa 
pidetään 2 tunnin tutustumisluento. 

Servus, Grüzi und Hallo! 
Ilta saksalaisen kulttuurin ystäville. 

Tule kuulemaan Saksan kielestä ja kulttuurista, 
katsellaan kuvia, kuunnellaan musiikkia ja tietysti on 
oiva mahdollisuus puhua saksaa. Tarjolla on myös 
saksalaisia herkkuja.  
Vietämme illan keskiviikkona 19.2.2014 klo 17-20 
Jokioisten kunnanviraston Takkahuoneella 
(Keskuskatu 29 A, Jokioinen). Hinta 6 euroa.  

Allseits herzlich willkommen! 
Kaikki ovat tervetulleita!

Venäläinen ilta 
Kokoonnutaan juomaan venäläistä teetä, syömään 
venäläisiä leivonnaisia, puhumaan venäläisestä 
kulttuurista ja kuuntelemaan venäläistä musiikkia. 
Vietämme iltaa torstaina 26.9.2013 klo 17-19 
Jokioisten kunnanviraston Takkahuoneella 
(Keskuskatu 29 A, Jokioinen). Hinta 6 euroa. 

Kaikki ovat tervetulleita! 

 
PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA 
rehtori (yhteinen Wahren-opiston kanssa) JUKKA 
NUMMELIN, paikalla varmimmin maanantaisin, 
jukka.nummelin@jokioinen.fi. Muina aikoina 
tavattavissa Wahren-opistolla,050-3132107. 

kurssisihteeri  ANU TUJUNEN                        
(03) 41827402, anu.tujunen@jokioinen.fi 

ohjaava opettaja, musiikki MIKA HAKALA         
(virkavapaalla 1.8.2013-31.12.2014) 
ohjaava opettaja, tekstiilityö SARI WENNING     
050-5934257, sari.wenning@jokioinen.fi 
 

OHJAAVAT OPETTAJAT 
musiikki  IRIS SIREL-AARNIO  (syksy 2013)           
044-2575855, iris.aarnio@surffi.net 

taideaineet  TUIJA PIETILÄ-ESTRADA             
050-5920821, tuija.pietila@pp2.inet.fi 

kielet  AINO KOSKELIN  041-4317823, 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi 
tekninen työ  MIRVA KALLIO                           
045-1294418 tai 050-3073689 (ILTAISIN) 
mirvakatariina@gmail.com 

liikunta  SIRKKA VIITANEN                                 
040-7275835, sirkka.viitanen@pp5.inet.fi 
 

YHDYSHENKILÖT 
Humppilan yhdyshenkilö Jari Keskitalo, 
yläasteen rehtori, (03) 4180400 tai (03) 4180420, 
jari.keskitalo@humppila.fi  
Ypäjän yhdyshenkilö  
vt. kirjastonjohtaja Satu Leppälahti,   
(02) 76265268 
 

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY 
Tervetuloa mukaan yhdistyksen toimintaan 
kehittämään opistoa! 
Opistolaisyhdistys tekee yhteistyötä opiston 
kanssa. Se järjestää erilaista virkistystoimintaa, 
mm. teatteriretkiä. Kurssille ilmoittautuessasi voit 
samalla liittyä opistolaisyhdistyksen jäseneksi 
(kurssinumero 000002). Jäsenyys on maksuton. 
YHTEYSTIEDOT: 
Puheenjohtaja Katri Ojanen 050-3260342  
sihteeri: Arja Perälä, Kankareentie 4, 31640 
Humppila, 0400-901971, arja.perala@pp.inet.fi 
Varapuheenjohtaja Terttu Lintula 050-5904664 
Rahastonhoitaja Irma Hellgren 040-7473313 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opistolaisyhdistyksen tiedossa olevia  
MATKOJA ja TAPAHTUMIA: 
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MUUT TUNTIOPETTAJAT 
Aalto Marina  050-5141599 
marina.aalto@gmail.com 
Aarikka Olla-Riitta 045-3167280 
olla-riitta.aarikka@hotmail.com 
Aate Janne  040-7656091 
janne.aate@hotmail.com 
Ampuja Pasi  040-5223030 
pasi.ampuja@gmail.com 
Anttila Saku  040-5200091 
saku.anttila@gmail.com 
Berggren Matti 040-8334597 
mattiberggren@gmail.com 
Costantini Silvia 
silviaroberta9@gmail.com 
Kaivoluoto-Viitanen Teija 0400-969710 
teija.kaivoluoto-viitanen@pp.inet.fi 
Korpihete Elina 
elina.korpihete@gmail.com 
Kuloaro Tony  0400-616414 
kuloaro@hotmail.com 
Lax Minna  044-0747744 
minna@laxfix.fi 
Lax Teemu  044-2713797 
teemu@laxfix.fi 
Majevski Vivian  050-3309158 
vivianmajevski@gmail.com 
Mikkola Anja  0400-545430 
anja.mikkola@gmail.com 
 

 
Määttä Timo (vain tekstiviestejä) 050-5513892 
jaqcues@gmail.com      
Ojanen Katri  050-3260342 
katri.ojanen@hevosopisto.fi 
Paajanen Marja Leena 040-5630745 
maikki.paajanen@jokioinen.fi 
Perälä Arja  0400-901971 
arja.perala@pp.inet.fi   
Rauhala-Benuzzi Tuula 050-3251554 
rauhtu@suomi24.fi 
Rawstorne Henry 040-7443638 
henry.rawstorne@hgrinternational.org 
Rive Marja  040-7531258 
Ryösä Terhi  040-7634481 
terhiry@gmail.com               
Salmi Tiina  0500-531550 
tiina.salmi@kotikone.fi 
Salo Pirjo  050-5353872 
savipaja@gmail.com 
Sikiö Minna  040-5356973 
nyytti.loimaa@luukku.com 
Tammi Kaarina  040-5071662 
kaarina.tammi@luukku.com 
Tiensuu Erkki  050-3523176 
erkki.tiensuu@nic.fi 
Viljanen Leena 040-7261180 
Virta Esa 
esa.virta@jokioinen.fi 
 

 

LAKE-hanke ? 
Kansalaisopistojen on oltava siellä missä ihmiset on. Siksi sosiaalisen median kautta 
vaikuttaminen on tullut välttämättömäksi.  

Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto ovat yhdessä saaneet Opetushallituksella toiminnan 
laadun kehittämiseen (LAKE) avustusta. 
Hankkeelle on annettu nimeksi “Sosiaalisen median hyödyntäminen opistotoiminnassa”, joka 
viittaa suoraan hankkeen kehitysajatukseen mukana olevien opistojen näkyvyyden ja toiminnan 
vuorovaikutteiseen kehittämiseen nykyaikaisia välineitä hyödyntäen. Tällaisia välineitä ovat 
sosiaalisen median kanavat, joista Facebook ja erilaiset alakohtaiset blogit tulevat ottamaan 
suurimman roolin.  

Hanke etenee aina vuoden 2014 loppuun asti neljässä vaiheessa, kartoituksesta rakentamisen ja 
testauksesta käytön syventämiseen. Kohderyhmänä tällä hankkeella on paitsi opistojen henkilö-
kunta ja opettajat, myös opiskelijat sekä ne tulevat opistolaiset, jotka eivät vielä ole opiskelleet 
opistojen kursseilla. Näkyvyys SOMEssa helpottaa löytämään sopivat kurssit ja yhteydenpitäminen 
tulee helpoksi ja välittömäksi; tiedottaminen paranee. Keskusteluryhmien ja blogien avulla eri 
harrastuspiirit voivat tiedottaa kurssin asioista yhdessä sovittavien pelisääntöjen mukaan.  

On siis perusteltua sanoa – kansalaisopisto on kansalaisten opisto! 
Sopivia ja tarvittavia koulutuksia sekä ajatuksia uusiksi kursseiksi ei synny ilman vuorovaikutusta ja 
palautetta. 

Projektisihteeri Esa Virta (esa.virta@jokioinen.fi) 
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JOKIOINEN 
000001  TYÖKAUSIMAKSU  Voit osallistua muille 
paitsi avoimen yliopiston ja omakustannekursseille. 
000002  OPISTOLAISYHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Jäsenyys on maksuton. 
 

AVOIN YLIOPISTO 
329800   AIKUISKASVATUSTIETEEN   
PERUSOPINNOT (25 opintopistettä)      UUTUUS! 

Miinan koulu, atk-
luokka, Koulutie 8 
Marja Leena Paajanen 
Kurssimaksu 80,00 €  

ti 18.00-20.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t 
7.1.-1.4.2014,  36 t  
Enintään 25 opiskelijaa

Yliopistomaksu 220 €. Opinnot soveltuvat, pohjakou-
lutuksesta riippumatta, kaikille aikuisen oppimisesta 
ja koulutuksesta kiinnostuneille. Aikuiskasvatustiede 
soveltuu myös sivuaineeksi useisiin tutkintoihin. Pe-
rusopinnoissa muodostat yleiskäsityksen aikuiskas-
vatustieteestä ja sen osa-alueista. Perusopinnot jär-
jestetään joustavasti monimuoto-opintoina. Opiskeli-
jana osallistut luennoille, luet ja tentit kirjallisuutta ja 
teet kirjallisia tehtäviä. Opiskeluasi tukee ja motivoi 
tuutorin ohjaama opintoryhmä. Yhteistyössä Turun 
yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Ilm. 8.7.-30.8.  

NÄYTTÄMÖTAITEET 
110200   TEKSTISTÄ NÄYTTÄMÖLLE -kurssi  

Paanan koulu,                    
parakit, Asemakuja 11 
Olla-Riitta Aarikka 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 18.00-19.30 
12.9.-5.12.2013,  24 t 
 

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien esityskun-
toon valmistamista yksin, kaksin ja ryhmässä. Lopuk-
si esiinnytään oikealle yleisölle.  

MUSIIKKI 
110101   PIANOLLA SOINTUMERKEISTÄ  
Jokioisten kunnanviras-
to, Keskuskatu 29 A 
Timo Määttä 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 15.15-17.30 
3.9.-17.12.2013,  36 t 
7.1.-29.4.2014,  39 t  
Enintään 9 opiskelijaa

Kurssi kaiken ikäisille ja tasoisille sointumerkeistä 
soittamisesta kiinnostuneille. Sointumerkinnät ovat 
keveämpi tie soiton alkuun pääsemisessä. Henkilö-
kohtainen opetusaika 15 min/vko. Tervetuloa! Tunnit 
pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana. 
Ilmoittautuminen 26.8.-30.8.  

110102   PIANONSOITTO  

Jokioisten kunnanviras-
to, Keskuskatu 29 A 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 15.45-17.15 
9.9.-9.12.2013,  26 t  
13.1.-7.4.2014,  24 t  
Enintään 6 opiskelijaa

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-30.8.  

110120   HARMONIKANSOITON ALKEET TAI 
JATKO-OPINNOT 

Paanan koulu, atk-
luokka, Asemakuja 1 
Timo Määttä 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 15.30-18.15 
2.9.-16.12.2013,  44 t 
13.1.-28.4.2014,  48 t 
Enintään 11 opiskelijaa

Harmonikansoiton henkilökohtaista opetusta 15min/ 
vko tai pienryhmäopetusta pidempi aika tason mu-
kaisissa opetusryhmissä. Kaksinkertaisella kurssi-
maksulla (huom! myös kaksinkertaisella ilmoittautu-
misella) mahdollisuus osallistua sekä henkilökohtai-
seen että ryhmäopetukseen. Tunnit pidetään mainit-
tujen päivämäärien välisenä aikana. Ilm.26.8.-30.8.  

110121   HARMONIKAN JATKORYHMÄ 

Paanan koulu, atk-
luokka, Asemakuja 1 
Timo Määttä 
Kurssimaksu 69,00 €  

ma 18.30-20.30 
2.9.-16.12.2013,  28 t 
13.1.-28.4.2014,  33 t 
Enintään 15 opiskelijaa

Yhteissoittoon erikoistuva ryhmä harmonikkaa pi-
dempään soittaneille. Ohjelmistossa huomioidaan 
osallistujien toiveet. Soittoon haetaan lisämaustetta 
säestyskuvioilla ja stemmoilla. Tunnit pidetään mai-
nittujen päivämäärien välisenä aikana. Ilmoittautu-
minen 26.8.-30.8.  

110130   RUMPUKURSSI  

Paanan koulu, musiikkiluok-
ka, Asemakuja 1 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 15.30-17.45 
9.9.-9.12.2013,  36 t  
13.1.-7.4.2014,  39 t  
Enintään 9 opiskelijaa

Rumpukurssilla tutustumme erilaisiin musiikkityylei-
hin. Tavoitteena on oppia soittamaan rumpusettiä 
monipuolisesti, olipa kyseessä sitten Heavy-, Jazz- 
tai perinteinen tanssimusiikki. Kurssi soveltuu sekä 
aloittelijoille että myös soitossaan pidemmälle ehti-
neille. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  

110151   Viihdeorkesteri JoViaali 

Paanan koulu, musiikkiluok-
ka, Asemakuja 1 
Timo Määttä 
Kurssimaksu 76,00 €  

ti 18.00-20.15 
3.9.-17.12.2013,  36 t 
7.1.-29.4.2014,  51 t  
Enintään 14 opiskelijaa

Viihdeorkesteri valmistelee lukuvuoden aikana kon-
serttiohjelman esitettäväksi Tietotalossa huhtikuussa 
2014. Sovitukset räätälöidään kokoonpanon mukaan, 
erityisesti puhaltajia kaivataan lisää. Tunnit pidetään 
mainittujen päivämäärien välisenä aikana. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-30.8. 
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KIELET 

120200   TREVLIGT ATT TRÄFFAS - MUKAVA 
TAVATA!        (omakustannekurssi, katso s. 3)  
              UUTUUS! 
Paanan koulu, para-
kit, Asemakuja 11 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 35,00 €  

to 18.00-19.30 
3.10.-7.11.2013,  10 t 
Minimi 10 opiskelijaa 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Kurssi sopii niille, 
jotka jo osaavat hiukan ruotsia ja haluavat kerrata 
vanhaa ja oppia uutta. Aiheina ovat mm. esittely, 
tutustuminen, harrastukset, työ, matkustaminen. Kie-
liopista preesens, pronominit, sanajärjestys ja kaik-
kea tarpeellista. Kieltä harjoitellaan monipuolisesti, 
pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Oppikirjana: 
Hålligång. Välkommen med oss! Ilm. 26.8.-30.9.  

120300   ENGLISH FOR YOU, TOO 4  
Paanan koulu, para-
kit, Asemakuja 11 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 60,00 €  

ke 18.00-19.30 
11.9.-27.11.2013,  22 t 
8.1.-2.4.2014,  24 t  
 

Kurssi sopii n. 4 vuotta kieltä opiskelleille. Tutustu-
taan amerikkalaisten elämänmenoon englanniksi 
aiheina mm. ravintolassa ruoan tilaaminen, palveluti-
lanteita ostoskeskuksessa, matkailutilanteita, Suo-
mesta kertominen ulkomaalaiselle, juhlat ja kaikkea 
muuta elämään ja ympäristöön liittyvää. Kieliopista 
epäsuorat kysymyslauseet, adverbit, relatiiviprono-
minit ja passiivi. Runsaasti harjoituksia. Oppikirjana 
English fo You, Too 4, kpl 3-. Welcome to study Eng-
lish.  

120305   ENGLISH IN ENGLISH                         
(omakustannekurssi, katso s. 3) 

Jokioisten kunnanviras-
to, Keskuskatu 29 A 
Henry Rawstorne 
Kurssimaksu 56,00 €  

ma 9.30-11.00 
23.9.-18.11.2013,  16 t 
Minimi 10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule aktivoimaan 
kielitaitoasi! Do you need to speak English at work or 
on holiday? Well then, come and improve your spo-
ken English with native speaker Henry Rawstorne 
(from the UK) who´s been teaching spoken English 
for 10 years in Finland. We´ll use handouts, videos, 
audio cds and the internet to help improve speaking 
and listening skills. We´ll look at modern British cul-
ture too. Have fun! Welcome along! Ilm. 26.8.-19.9.  

 

 

120310   EASY COMPUTER ENGLISH/ Skype 
course (omakustannekurssi, katso s. 3) UUTUUS! 

Jokioisten kunnanviras-
to, Keskuskatu 29 A 
Henry Rawstorne 
Kurssimaksu 35,00 €  

ma 11.30-13.00 
23.9.-28.10.2013,  10 t 
Minimi 10 opiskelijaa 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Come and learn 
how to use Skype with native English speaker Henry 
Rawstorne. We´ll learn how to set up a Skype ac-
count, how to use Skype and also practise using it in 
English. We´ll also look at other online learning-
English websites. We´ll also cover lots of useful 
phrases in English for using Skype/telephone con-
versations. Come along and try! Ilm. 26.8.-19.9.  

120700   ESPANJAA MATKAILIJOILLE                  
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Paanan koulu, para-
kit, Asemakuja 11 
Silvia Costantini 
Kurssimaksu 56,00 €  

pe 17.00-18.30 
20.9.-15.11.2013,  16 t 
Minimi 10 opiskelijaa 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Alkeiskurssi vasta-
alkajille. Kurssilla käytetään espanjan kieltä alusta 
alkaen. Pääpaino puhetaidossa. Opiskelemme mat-
kailu- ja arkikieltä, ja samalla opiskelemme myös 
vähän peruskielioppia. Bienvenidos! Oppikirja: Fan-
tastico1! Ilmoittautuminen 26.8.-17.9.  

120800   IN PIAZZA 2  
Paanan koulu, para-
kit, Asemakuja 11 
Tuula Rauhala-Benuzzi 
Kurssimaksu 60,00 €  

ma 17.30-19.00 
9.9.-25.11.2013,  22 t 
13.1.-14.4.2014,  24 t 
 

Kurssi sopii italian perusasiat osaaville (esim. 
part.perfekti, imperfekti, futuuri ja konditionaali ovat jo 
tuttuja). Jatkamme opiskelua kirjasta In piazza 2, sen 
9. kappaleesta. Tekstit käsittelevät mm. työelämää, 
kirjallisuutta, elokuvia, oopperaa ja teatteria. Kie-
liopista opetellaan konjunktiivin eri aikamuotojen 
käyttöä.  

129800   TURKKIA MATKAILIJOILLE      UUTUUS!     
(omakustannekurssi, katso s.3)         
Kaarnakoti Oy/Kokous- ja 
koulutustilat, Särkeläntie 6 A, 
3. krs 
Arkan Güzel 
Kurssimaksu 35,00 €  

ti 14.00-15.30 
3.9.-1.10.2013,  10 t  
Minimi 10 opiskelijaa. 

Vasta-alkajille tarkoitettu kurssi, jolla opiskellaan sa-
nastoa matkailijan tarpeisiin. Arkipäivän tilanteita. 
Pääpaino suullisen kielen harjoittelussa. Tietoa myös 
turkkilaisesta kulttuurista ja elämänmenosta. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-30.8.  
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TIETOTEKNIIKKA  
 
340102   IKÄIHMISTEN ATK-TAIDOT  

Miinan koulu, atk-
luokka, Koulutie 8 
Pasi Ampuja 
Kurssimaksu 60,00 €  

ma 17.00-19.00 
9.9.-11.11.2013,  22,5 t 
13.1.-17.3.2014,  22,5 t 
Enintään 12 opiskelijaa

ATK-kurssi on tarkoitettu iäkkäämmille henkilöille, 
joilla on jonkin verran aiempaa kokemusta tietoko-
neen käytöstä. Kerrataan aiemmin opittuja taitoja ja 
opitaan uusia asioita rauhalliseen tahtiin. Suunnitel-
laan yhdessä kurssille tarpeenmukaiset aiheet. Il-
moittautuminen 26.8.-5.9.  

340103   ATK:N JATKOKURSSI  

Miinan koulu, atk-
luokka, Koulutie 8 
Pasi Ampuja 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-20.15 
12.9.-14.11.2013,  24 t 
9.1.-6.3.2014,  24 t  
Enintään 12 opiskelijaa

ATK-kurssi henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta 
tietokoneen käytöstä. Kerrataan aiemmin opittuja 
asioita ja opitaan uusia. Aiheina mm. esitysgrafiikka, 
valokuvien kevyt muokkaus ja jakaminen internetin 
kautta ja muita aiheita toiveiden mukaan. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-9.9. 

340104   SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  

Paanan koulu, atk-
luokka, Asemakuja 1 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 17.00-19.15  
18.9.-30.10.2013,  12 t 
Enintään 11 opiskelijaa

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskustelu-ryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-12.9.  
 

TANSSI  
110500   ITÄMAISEN TANSSIN ALKEET        
(omakustannekurssi, katso s. 3)  

Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Irene 
Kurssimaksu 67,00 €  

ti 17.30-19.00 
3.9.-3.12.2013,  26 t  
7.1.-8.4.2014,  26 t  
Minimi 25 opiskelijaa, 
maksimi 35 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Keskivartalon hal-
lintaa, liikkuvuutta ja niiden kautta kokonaisvaltaista 
hyvinvointia kroppaan. Itämaisen tanssin alkeet, mut-
ta samalla jo pidempään harrastaneille haasteita 
osaamisen syventämiseen. Mukaan vesipullo, jump-
pa-alusta ja avoin mieli. Ilmoittautuminen 26.8.-2.9.  
 

830200   MATALAN KYNNYKSEN KUNTOTANSSI 
Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Hipp-Koskenoja Pirita 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 19.15-20.00 
3.9.-3.12.2013,  13 t  
7.1.-8.4.2014,  13 t  
Enintään 35 opiskelijaa

Hauskaa ja hikistä tanssia, matalla sykkeellä, eikä 
hyppyjä. Koreografiat ovat syksyn samat, jolloin nii-
den vaikeustasoa on helppo muuttaa yksilöllisesti. 
Keväällä uudet kuviot. Mukaan pieni pyyhe, vesipullo 
ja sisälenkkarit. Ilmoittautuminen 26.8.-2.9.  

830201   MATALAN KYNNYKSEN  
PERUSTANSSIKURSSI  

Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Anja Mikkola 
Kurssimaksu 24,00 €  

su 19.00-20.30 
20.10.-17.11.2013,  10 t 
 

Kurssilla lajeina on valssi ja sen variaatiot, jenk-
ka/sottiisi, polkka, masurkka ja hambo. Voit tulla yk-
sin tai kaverin kanssa!  

KUVATAITEET 
110302   KUVATAIDE  

Paanan koulu, kuvataideluok-
ka, Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-20.30 
12.9.-14.11.2013,  27 t 
16.1.-27.3.2014,  30 t 
Enintään 18 opiskelijaa

Matka taidemaailmassa jatkuu. Kurssilla perehdytään 
kuvataidetekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. 
Harjoitellaan ja luodaan taidetta omaksi ja toisten 
iloksi. Tutustumme myös taidehistoriaan, klassisiin ja 
moderneihin taiteilijoihin ja heidän tuotantoonsa. Ja 
kun kevät koittaa voimme myös halutessamme esitel-
lä taideteoksiamme yhteisellä näyttelyllä. Rohkeasti 
mukaan, hyvään porukkaan, niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat.  

110319   SAVESTA KERAMIIKKA -jatkokurssi  

Kivipaja, Keskuskatu 27 
Pirjo Salo 
Kurssimaksu 60,00 €  

ma 18.00-20.15 
9.9.-18.11.2013,  30 t 
13.1.-24.3.2014,  30 t 
Enintään 11 opiskelijaa

Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. Valmiste-
taan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsinrakennus-
tekniikoin. Tutustumme erilaisiin pinnankäsittelytek-
niikoihin ja lasittamiseen. Kurssi on tarkoitettu aiem-
min keramiikkaa harrastaneille. Tarvittavat materiaalit 
tehdään yhteistilauksena. Ilmoittautuminen 26.8.-
2.9.  
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110320   KERAMIIKKAA ALOITTELIJOILLE  

Kivipaja, Keskuskatu 27 
Pirjo Salo 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 18.00-20.15 
11.9.-23.10.2013,  18 t  
Enintään 11 opiskelijaa 

Aloittelijoille suunnatulla kurssilla opiskellaan kera-
miikan tekemisen perustekniikat valmistamalla help-
poja käyttö- ja koriste-esineitä. Opiskelijoiden ei tar-
vitse hankkia omia työvälineitä ja ensimmäisellä ker-
ralla opettaja tuo käytettävän saven. Jatkossa tarvit-
tavat materiaalit voidaan tehdä yhteistilauksena. 
Kurssimaksun lisäksi polttomaksu 5 €, sekä tarvike-
maksu erikseen opettajalle. Ilm. 26.8.-4.9.  

110321   KALLIGRAFIAKURSSI  

Paanan koulu, luokka 
51, Asemakuja 1 
Vivian Majevski 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-19.30 
12.9.-28.11.2013,  22 t  
9.1.-10.4.2014,  26 t  
 

Kalligrafia on kauniisti kirjoittamista. Aloitetaan uuden 
kirjoitustyylin harjoittamisella. Tehdään pieniä som-
mitteluharjoituksia ja kevätpuolella työt näyttelyyn. 
Tervetuloa myös aloittelijat mukaan!  

110332   LASIKURSSI  

Kivipaja, Keskuskatu 27 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

ti 18.00-21.00 
17.9.-26.11.2013,  40 t  
7.1.-14.1.2014,  8 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Voit tehdä tiffanytyönä, lyijytyönä tai sulatustyönä, 
värillisestä lasista esineitä. Pääset alkuun jo muuta-
malla värillisellä lasilla ja 100 g tinaa. Tarvikemaksu 5 
€, sis. hiomakoneen käytön ja nesteet. Ilmoittautu-
minen 26.8.-12.9.  

 

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
119801   HOPEAKETJU  

Kivipaja, Keskuskatu 27 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

ti 14.45-17.45 
10.9.-3.12.2013,  48 t  
7.1.-14.1.2014,  8 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas- ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + juotos. (Esim. hopeinen 
ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista riippu-
en). Jatkajat: oman valinnan mukaan. Käyttämänsä 
materiaalin kurssilaiset maksavat itse, voit myös os-
taa käyttämäsi materiaalin esim. netistä. Rummutus 
1 €/koru. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  

 

119820   HOPEAFILIGRAANIKORUT                
(omakustannekurssi, katso s. 3)       UUTUUS! 

Kivipaja, Keskuskatu 
27 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 70,00 € 

ke 18.00-21.00 
22.1.-5.3.2014,  24 t  
Minimi 10 opiskelijaa,        
maksimi 12 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Tehdään kevyitä 
filigraanikoruja ohuesta kierretystä hopealangasta 
juottamalla. Rummutus ja juotosaineet/kaasut 
1€/koru. Ilmoittautuminen 26.8.-17.1.  

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110406   VANHAT VANUNEET,                 UUTUUS!        
villatekstiilit uusiokäyttöön  
(omakustannekurssi, katso s. 3)             
Jokioisten Tietota-
lo, Humppilantie 9 
Kaija Huhtinen 
Kurssimaksu 50,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 9.00-16.45 
su 9.00-15.15 
25.10.-27.10.2013,  20 t 
Enintään 10 opiskelijaa 

Rikkinäisyys ja vanuneisuus ei ole este käytölle, vaan 
uusi mahdollisuus luovalle uusiokäytölle. Tekniikoina 
käytämme mm. neulahuovutusta, kirjontaa, lossaus-
ta, alike- ja päällikeompelua. Tutki villavaatevarastosi 
ja tule ennakkoluulottomasti mukaan kierrätysseikkai-
luun! Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilm. 26.8.-
11.10.  

110410   PITSINNYPLÄYS  
Joki-Tammi, Keskuskatu 
15 
Leena Viljanen 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko  
pe 18.00-20.15 
13.9.-22.11.2013,  21 t  
17.1.-28.3.2014,  18 t  
 

Nyplätään uutta ja vanhaa yhdistäen. Suunnitellaan 
yhdessä, valitaan tekniikat ja materiaalit. Esimerkiksi 
viuhkan ja nenäliinan pitsit ym. Kokoonnumme syk-
syllä ensin kolme kertaa joka viikko ja sitten joka toi-
nen.  

110421   HARDANGER-kirjonta 
Joki-Tammi, Keskuskatu 
15 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko  
ma 18.30-20.45 
16.9.-25.11.2013,  21 t  
13.1.-31.3.2014,  18 t  

Tule mukaan harrastamaan koukuttavaa kirjontaa 
mukavaan joukkoon! Hardanger-kirjonta on norjalai-
nen revinnäiskirjonta. Sitä tehdään lankoja laskien ja 
kuviot ovat geometrisia. Huom! Ensimmäiset neljä 
kurssikertaa joka viikko. Viikosta 44 joka toinen viik-
ko.  
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110426   PISTO PISTOLTA -kirjontakurssi 

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko  
ke 10.00-12.15 
11.9.-4.12.2013,  21 t  
22.1.-2.4.2014,  18 t  
 

Lähdetään etsimään vanhoja kirjontamalleja muse-
oista, kaapeista ja muista kätköistä. Kirjotaan niiden 
pohjalta, lisätään, muunnellaan ja luodaan uutta! Tule 
mukaan pistojen kiehtovaan maailmaan.  

110430   KUDONNAN PERUSKURSSI  

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 18.00-20.15 
10.9.-26.11.2013,  33 t 
7.1.-29.4.2014,  41 t  
Enintään 14 opiskelijaa

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Valmistetaan erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toivei-
den mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-3.9.  

110431   KUDONNAN JATKOKURSSI  

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 10.00-12.15 
10.9.-26.11.2013,  33 t 
7.1.-29.4.2014,  41 t  
 

Opetellaan uutta ja kerrataan vanhaa, keskittyen 
kaksinkertaisiin kankaisiin. Tutustutaan ontelon ja 
kuviollisen ontelon saloihin, kudotaan täyskuvikasta 
ja täkänää. Valmistetaan kauniita käyttötekstiilejä.  

110440   TILKKUILLAAN UUTTA JA VANHAA                                                         
              UUTUUS! 

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko     
to 10-12.15 
19.9.-28.11.2013,  21 t 
9.1.-20.3.2014,  18 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Ota mukaasi kangaskaupasta löytämäsi ihanuudet tai 
kaappiin säilömäsi vanhat aarteesi. Ideoidaan ja 
ommellaan niistä tilkkujen keinoin uusi tuote, joka voi 
olla materiaaliltaan mitä vaan - puuvillaa, villaa, silk-
kiä jne. Alussa kokoonnumme neljä kertaa peräkkäin 
ja viikosta 44 joka toinen viikko. Ilmoittautuminen 
26.8.-13.9. 

110441   TILKKUTYÖKURSSI  

Miinan koulu, tekstiililuok-
ka, Koulutie 8 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.30-20.45 
24.10.-28.11.2013,  18 t 
9.1-3.4.2014,  36 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Tilkkumatkalle otamme tänä vuonna mukaan ta-
sasivuisen kolmion ja teemme helppoja sekä mitä 
uskomattomampia malleja, jopa kolmiuloitteisia! Ota 
mukaasi, jos omistat, tilkkutyövälineet, tasasivuisen 
kolmioviivaimen ja kankaita sekä ompeluvälineet. 
Ilmoittautuminen 26.8.-17.10.  

110444   KESKENERÄISTEN TILKKUTÖIDEN 
TYÖPAJA   

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka 4. viikko                 
la 13.00-16.30 
14.9.-9.11.2013,  14 t  
11.1.-29.3.2014,  19 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Löytyykö kaapistasi keskeneräisiä tilkkutöitä? Onko 
syynä mahdollisesti ollut ajan- vai ideanpuute? Tule 
työpajaan, jossa on aikaa tehdä ja ideoida yhdessä. 
Ota mukaan keskeneräinen työsi, oma koneesi ja 
ompeluvälineet. Työpajapäivät: 14.9., 5.10., 9.11. ja 
11.1., 8.2., 8.3., 29.3. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  

110445   TILKKUVIIKONLOPPU                  
(omakustannekurssi, katso s. 3) 
Jokioisten Tietota-
lo, Humppilantie 9 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 50,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 9.00-16.45 
su 9.00-15.15 
16.5.-18.5.2014,  20 t  
Minimi 15 opiskelijaa,     
maksimi 20 opiskelijaa.

Tänä viikonloppuna monenlaiset tilkkutähdet syttyvät! 
Kootaan niistä mysteeripeitto tai pienempiä töitä 
esim. tyynyn- ja kansionpäällisiä kiinalaisella taittelu-
tekniikalla tai vaikkapa kassi. Tietotalon isossa salis-
sa on tilaa ommella ja iltaisin on mahdollisuus oma-
toimityöskentelyyn kurssin jälkeen. Tarkemmat tiedot 
kurssikirjeessä. HUOM: Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuuun. Ilmoittautuneille lähetetään kurssikirje. 
Ilmoittautuminen 26.8.-4.4.  

110446   OMMELLAAN RYIJY  
Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 18.00-20.15 
23.10.-27.11.2013,  9 t 
8.1.-2.4.2014,  12 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Hyödynnetään uutta ja vanhaa. Tutustutaan upeaan 
suomalaiseen ryijyperinteeseen sekä uusiin mallis-
toihin. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja opetellaan 
ryijyn ompelutekniikka. Valmistetaan ryijy oman 
suunnitelman mukaan tai valmiin tarvikepaketin avul-
la. Kurssipäivät:23.10.,13.11.,27.11.,8.1.,5.2.,5.3. ja 
2.4. Ilmoittautuminen 26.8.-16.10.  
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110449   PUNOTAAN KIERRÄTYS-
MATERIAALEISTA 
Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 18.00-20.30 
18.9.-23.10.2013,  10 t 
22.1.-12.3.2014,  10 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Opetellaan punomaan erilaisista materiaaleista. Käy-
tetään useita eri punontatekniikoita ja hyödynnetään 
esim. tapetteja, pakkausnauhoja, sähköjohtoja, kah-
vipusseja, sanomalehtiä ja kirjoja. Kurssi-illat: 
18.9.,2.10.,23.10.,22.1.,12.2. ja 12.3. Ilm. 26.8.-11.9.  

110450   KORUKURSSI  
Joki-Tammi,                    
Keskuskatu 15 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 34,00 €  

Joka toinen viikko  
ma 18.00-20.45 
21.10.-2.12.2013,  14 t 
Enintään 15 opiskelijaa

Tule valmistamaan itsellesi tai lahjaksi yksilöllisiä 
koruja! Kokoonnumme 4 kertaa. Teemme koruja ve-
toketjuista ja kankaista. Yhteen tekniikkaan käytetään 
aina kaksi kurssikertaa. Kurssipäivät 21.10., 4.11., 
18.11. ja 2.12. Ilmoittautuminen 26.8.-14.10. 

110452   VANHAT FARKUT   
Miinan koulu, tekstiililuok-
ka, Koulutie 8 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 34,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-10.10.2013,  20 t 
Enintään 12 opiskelijaa

Vanhoista farkuista saa monta uutta kulutusta kestä-
vää tuotetta. Ota mukaasi pestyjä farkkuja ja ompe-
luvälineet - ideoita saat kurssilta. Ilm. 26.8.-5.9.  

110465   LANKATYÖKURSSI  
Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 10.00-12.15 
2.10.-27.11.2013,  9 t  
15.1.-12.3.2014,  9 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Kokeillaan uusia ja vanhoja tekniikoita: virkataan, 
neulotaan, punotaan, tehdään nyörejä ja nauhoja 
opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssipäivät: 
2.10.,30.10.,27.11.,5.1.,12.2. ja 12.3. Ilmoittautumi-
nen 26.8.-25.9.  

110468   JOULUPAJA 3/                                      
Joulukoristeita paperinaruista  
Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 10.00-14.00 
30.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa

Käytetään erivahvuisia paperinaruja ja useampia 
tekniikoita. Opetellaan tekemään joulukoristeita ja -
kransseja virkkaamalla, punomalla, solmimalla ja 
neulomalla. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-22.11.  

 

 

 

 

 

tähän nyytin mainos !!!! (1/8-sivu) 

 

 

 

 

 

 

110470   KÄSITYÖPAJA 3 (v. 02-03 -syntyneille)  

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Tiina Salmi ja vaihtuvia kä-
dentaidon opettajia 
Kurssimaksu 60,00 €  

ke 16.00-17.30 
4.9.-27.11.2013,  24 t 
8.1.-30.4.2014,  28 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Käsityöpajan kolmas vuosi käynnistyy. Eri opettajien 
johdolla työskennellään tuttujen materiaalien parissa 
uutta keksien esim. puutyö-, keramiikka-, kudonta- ja 
ompelupajoissa. Mikäli paikkoja vapautuu otetaan 
uusia pajalaisia mukaan. Tiedustelut Tiina Salmi p. 
0500-531 550. Materiaalimaksu 25 €.  

110472   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI 
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aika-
na.  

110475   AIKUINEN-LAPSI -työpaja  

Joki-Tammi, Keskuskatu 15 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 34,00 €  

Joka 4. viikko  
to 18.00-20.00 
26.9.-12.12.2013,  10 t 
23.1.-3.4.2014,  10 t  
Enintään 16 opiskelijaa

Työpajassa tutustutaan erilaisiin kädentaitotekniikoi-
hin ja materiaaleihin yhdessä lapsen kanssa. Esim. 
kankaanpainantaa kasveilla, ei-huovutetut villaeläi-
met, pressprint-grafiikkaa, kutistemuovi ym. Työpaja-
päivät 26.9., 24.10., 21.11., 12.12., 23.1., 20.2., 
13.3., 3.4. Työpaja soveltuu parhaiten noin 6-9 – vuo-
tiaille lapsille. MUISTA ILMOITTAA MOLEMMAT 
TYÖPAJALAISET! Ilmoittautuminen 26.8.-19.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Kädentaitojen erikoisliike 
Nyytti

Satakunnantie 5, Loimaa,    
P.0405356973       
Avoinna: Ti-Pe 10-17, la 10-13
Kehystykset  
Taiteilijatarvikkeet
Askartelutarvikkeet
Tiffany-lasit ja tarvikkeet
Kädentaitotuotteet
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110486   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS   

Paanan koulu, tekn. työn ti-
lat, Asemakuja 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
1.10.-3.12.2013,  35 t 
14.1.-25.3.2014,  35 t 
Enintään 14 opiskelijaa

Puuhuonekalujen kunnostusta vasta-alkajille ja pi-
dempään harrastaneille! TIlat ovat verhoilutöihin mel-
ko hankalat. Ilmoittautuminen 26.8.-26.9. 

110488   PUUTYÖ  

Paanan koulu, tekn. työn ti-
lat, Asemakuja 1 
Tony Kuloaro 
Kurssimaksu 69,00 €  

to 17.30-20.30 
12.9.-5.12.2013,  36 t 
9.1.-10.4.2014,  38 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa mm. koriste- ja 
käyttöesineitä omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilla opetetaan koneiden käyttöä ja työturvalli-
suutta. Kurssi sopii myös vasta-alkajille. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-6.9.  

LIIKUNTA 
830101   PERUSJUMPPA  
Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ma 17.00-17.45 
9.9.-9.12.2013,  13 t  
13.1.-14.4.2014,  13 t 
 

Lihaskuntoa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta 
lisäävä jumppa. Sopii kaikenkuntoisille, koska liikkeet 
tehdään itseään kuunnellen. Ota omat käsipainot 
mukaan.  

830102   TEHOJUMPPA                                    
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 54,00 €  

ma 17.45-18.45 
9.9.-9.12.2013,  17 t  
13.1.-14.4.2014,  17 t 
Minimi 25 opiskelijaa. 

Tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville! Alkuver-
ryttelyn jälkeen monipuolinen lihaskunto-osuus, sekä 
loppuvenyttelyt. Ota omat käsipainot mukaan. Laite-
taan hiki virtaamaan ja lihakset töihin!  

830110   JOOGAVIIKONLOPPU                      
(omakustannekurssi, katso s. 3) 
Miinan koulu, liikuntasa-
li, Koulutie 8 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 27,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.30 
15.11.-16.11.2013,  10 t 
Minimi 20 opioskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa.

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Teemana jooga 
selän hoidossa. Sopii myös vasta-alkajille. Oma alus-
ta mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-8.11.  

830111   TERVEYSLIIKUNTAA/ 1.  
Jokioisten Tietota-
lo, Humppilantie 9 
Sirkka Viitanen 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 10.00-11.00 
18.9.-27.11.2013,  13 t 
15.1.-26.3.2014,  13 t 
 

Mukavaa liikuntaa musiikin tahdissa, sopii miehille ja 
naisille. Tavoitteena ylläpitää ja lisätä lihasvoimaa, 
koordinaatiota, tasapainoa ja nivelten liikkuvuutta. Ikä 
ei ole este - sopii kaikille!  

830112   TERVEYSLIIKUNTAA/ 2.  
Jokioisten Tietota-
lo, Humppilantie 9 
Sirkka Viitanen 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 11.10-12.10 
18.9.-27.11.2013,  13 t 
15.1.-26.3.2014,  13 t  
 

Mukavaa liikuntaa musiikin tahdissa, sopii miehille ja 
naisille. Tavoitteena ylläpitää ja lisätä lihasvoimaa, 
koordinaatiota, tasapainoa ja nivelten liikkuvuutta. Ikä 
ei ole este - sopii kaikille!  

830130   KUNTOSALILIIKUNTAA/1.  
Palvelukeskus Intalankarta-
no, Intalantie 27 
Sirkka Viitanen 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 13.30-14.45 
20.9.-29.11.2013,  16 t 
17.1.-28.3.2014,  16 t 
Enintään 15 opiskelijaa

Palvelukeskus Intalankartanon kuntosali on suunni-
teltu erityisesti ikäihmisille. Lihasvoiman ylläpitämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää hyvän toiminta- ja liik-
kumiskyvyn säilyttämisen kannalta. Tervetuloa ohjat-
tuun kuntosalitoimintaan! Ilm. 26.8.-16.9. 

830131   KUNTOSALILIIKUNTAA/2.  
Palvelukeskus Intalankarta-
no, Intalantie 27 
Sirkka Viitanen 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 15.00-16.15 
20.9.-29.11.2013,  16 t 
17.1.-28.3.2014,  16 t 
Enintään 15 opiskelijaa

Palvelukeskus Intalankartanon kuntosali on suunni-
teltu erityisesti ikäihmisille. Lihasvoiman ylläpitämi-
nen on ensiarvoisen tärkeää hyvän toiminta- ja liik-
kumiskyvyn säilyttämisen kannalta. Tervetuloa ohjat-
tuun kuntosalitoimintaan! Ilm. 26.8.-16.9.  

KOTITALOUS 
810204   TSEKKILÄINEN RUOKAILTA    UUTUUS! 
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 14,00 €  

ke 17.00-21.00  
 
12.2.2014,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Tutustutaan tsekkiläiseen keittiöruokakulttuuriin, val-
mistetaan ja nautitaan yhdessä ateria. Aito tsekkiläi-
nen keittiö on hyvän ruuan ystäville miellyttävä tutta-
vuus. Tsekkiläisen keittiökulttuurin suurin inspiraation 
lähde on perinteiset tsekkiläiset reseptit. Kurssilla 
kerätään erillinen ruoka-ainemaksu (n. 10-15 euroa). 
Otathan esiliinan mukaan, niin laitetaan pannut pori-
semaan iloisesti. Tervetuloa mukaan tekemään ja 
maistelemaan tsekkiläistä ruokaa. Ilm. 26.8.-7.2. 
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810210   ERILAISET LEIPÄSET             UUTUUS!                 
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 22,00 €  

la 10.00-15.00 
 
15.3.2014,  5 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Nyt jauhosormet 
taikinaan ja leivotaan. Miltä kuulostaa oppia leipo-
maan jotain muutakin, kuin sämpylöitä ja patonkeja. 
Nyt opit helposti uusia leipomisohjeita kesän retkille, 
lapsille välipaloiksi tai illanistujaisiin. Tule, kokeile ja 
ihastu leipomiseen. Tervetuloa mukaan kaikki leipo-
misesta kiinostuneet. Maistellaan ja tuoksutellaan 
leipäsiä tunnin lopuksi. Ilmoittautuminen 26.8.-10.3.  

810211   SALAATIT JA SALAATINKASTIKKEET 
(omakustannekurssi, katso s. 3)       UUTUUS! 
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 18,00 €  

la 10.00-14.00 
 
8.3.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Rapeita salaatteja, 
kirpakasta lempeään - vaan mitkä salaatit kestävät-
kään kastikkeen nuukahtamatta? Salaatteja on ruo-
kaisia, kevyitä, eksoottiisia, ruhtinaallisia, jokaiselle 
jotakin. Valmistamme ja tutustumme erilaisiin salaat-
teihin sekä salaatinkastikkeisiin. Tule, kokeile ja in-
nostu uudella tavalla salaateista. Tämän kurssin jäl-
keen mieskin syö salaattia yhtä innolla kuin lihapih-
viä. Kurssilla tutustutaan myös salaattien esille tuo-
miseen kattauksissa; erilaisilla astioilla, serveteillä 
ym. rekvisiitalla. Ilmoittautuminen 26.8.-3.3.  

810212   PIZZAILTA MIEHILLE              UUTUUS!               
(omakustannekurssi, katso s. 3)         
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Teemu Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 18.00-21.00  
1.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Kurssilla valmiste-
taan yhdessä italialaishenkisiä pizzoja. Aineet mak-
setaan opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen 26.8.-
24.10.  

810214   KAKUN KORISTEITA KAKKUMASSASTA 
(omakustannekurssi, katso s. 3)       UUTUUS!                

Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

to 18.00-21.00 
31.10.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule muotoile-
maan massasta monenlaisia koristeita joulun kakkui-
hin ja leivonnaisiin. Aineet maksetaan opettajalle 
suoraan. Ilmoittautuminen 26.8.-24.10.  

810215   KAKUN KORISTEITA KAKKUMASSASTA 
(omakustannekurssi, katso s. 3)         UUTUUS! 
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

to 18.00-21.00 
27.3.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule muotoile-
maan massasta monenlaisia koristeita pääsiäisen 
ajan kakkuihin ja leivonnaisiin. Aineet maksetaan 
opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen 26.8.-20.3.  

810219   PASTAILTA MIEHILLE             UUTUUS!            
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Paanan koulu, kotitalousluok-
ka, Asemakuja 1 
Teemu Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 18.00-21.00  
 
28.3.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Kurssilla tehdään 
itse pastaa alusta alkaen ja kastikkeita muutamalla 
eri vaihtoehdolla. Aineet maksetaan opettajalle suo-
raan. Ilmoittautuminen 26.8.-21.3.  

LUONNONTIETEET 
410200  TÄHTITIETEEN PERUSKURSSI  UUTUUS! 
Paanan koulu, Asemakuja 1 
Opettaja avoin 
Kurssimaksu 24,00 €  

ti 18.00-19.30 
22.10.-5.11.2013,  6 t 
 

Kurssiin osallistuminen ei edellytä ennakkotietoja 
tähtitieteestä, joten se sopii aloittelijoille, mutta myös 
sellaisille, joilla on jo ennestään jonkin verran alan 
tietämystä. Kurssilla tutustutaan havaintokeskukseen 
ja sen laitteistoon ja mahdollisuus on perusteellisem-
paankin perehtymiseen. Kurssin sisältö: 22.10. Au-
rinkokunnan rakenne (aurinko, kuu, planeetat, muut 
aurinkokunnan kappaleet) 29.10. Syvä taivas (maa-
ilmankaikkeuden rakenne ja synty, miten saadaan 
tietoa kauempaa avaruudesta, tähdet ja tähtikuviot, 
linnunrata ja muut galaksit, muut kohteet) 05.11. Ha-
vaintovälineet (tärkein havaintoväline: omat silmät, 
kaukoputket, taivaan kuvaaminen, tähtitaivas ja kan-
santarinat) Ilmoittautuminen 26.8.-16.10.  
 
 
 
 
 
 
tähän MusaMikan mainos!!! (1/8-sivu) 

 

 

 

	  

 
”Tyylillä, taidolla ja tunteella” 

!

- Elävää musiikkia kaikkiin juhlatilaisuuksiin – 
 
 

Mika Hakala 050 5440 518 
www.musamika.fi 
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HUMPPILA 
000001  TYÖKAUSIMAKSU  Voit osallistua muille 
paitsi avoimen yliopiston ja omakustannekursseille. 
000002  OPISTOLAISYHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Jäsenyys on maksuton. 

 

MUSIIKKI 

110103   PIANONSOITTO  
Kirkonkulman koulu        
Koivistontie 22 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.45-20.00 
9.9.-2.12.2013,  36 t  
13.1.-14.4.2014,  39 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Pianonsoiton kurssi kaiken ikäisille ja tasoisille. Hen-
kilökohtainen opetusaika 15 min/vko. Ilmoittautumi-
nen 26.8.-5.9. 

110131   RUMPUKURSSI  

Kirkonkulman koulun 
mus.lk., Koivistontie 22 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 18.15-20.30 
9.9.-9.12.2013,  36 t  
13.1.-7.4.2014,  39 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Rumpukurssilla tutustumme erilaisiin musiikin tyylila-
jeihin. Tavoitteena on oppia soittamaan rumpusettiä 
monipuolisesti, olipa sitten kyseessä raskas Heavy-, 
jazz- tai perinteinen tanssimusiikki. Kurssi soveltuu 
sekä aloittelijoille että myös soittoharrastuksessaan 
pidemmälle ehtineille. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

110141   KITARANSOITTO  

Kirkonkulman koulun 
mus.lk., Koivistontie 22 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 13.15-15.30 
13.9.-13.12.2013,  36 t 
10.1.-4.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa 

Kitaransoiton opetusta kolmen hengen ryhmissä 
45min/vko vasta-alkajille ja aiemmin soittaneille. Il-
moittautuminen 26.8.-6.9.  

110150   POP/ROCK AIKUISILLE  

Kirkonkulman koulun 
mus.lk., Koivistontie 22 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 19.00-21.15 
10.9.-3.12.2013,  36 t  
7.1.-15.4.2014,  44 t  
Enintään 8 opiskelijaa 

Poppia ja rockia viime vuosikymmenistä tähän päi-
vään tahkoava terapiabändi. Viime vuodesta innos-
tuneina laajennamme repertuaaria luvan kanssa ko-
timaasta myös ulkomaille. Osallistuminen edellyttää 
aiempaa soittotaustaa. Ilmoittautuminen 26.8.-3.9. 

KIELET 
120400   DEUTSCH FÜR FORTGESCHRITTENE  
Humppilan yläaste,             
Eedenintie 1 
Elina Korpihete 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.30-20.00 
11.9.-21.11.2012,  20 t  
8.1.-19.3.2014,  20 t  
 

Saksan jatkokurssi. Tule aktivoimaan saksan taitosi. 
Keskustellaan ja kerrataan. Kurssin sisältö tarkentuu 
osallistujien mukaan. Ein herzliches Willkommen an 
alle.  

TIETOTEKNIIKKA 
340100   IKÄIHMISTEN ATK-TAIDOT  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Pasi Ampuja 
Kurssimaksu 60,00 €  

ti 17.00-19.00 
10.9.-19.11.2013,  25 t 
7.1.-11.3.2014,  22,5 t 
Enintään 16 opiskelijaa

ATK-kurssi on tarkoitettu iäkkäämmille henkilöille, 
joilla on jonkin verran aiempaa kokemusta tietoko-
neen käytöstä. Kerrataan aiemmin opittuja taitoja ja 
opitaan uusia asioita rauhalliseen tahtiin. Suunnitel-
laan yhdessä kurssille tarpeenmukaiset aiheet. Il-
moittautuminen 26.8.-5.9.  

KUVATAITEET 
110300   POSLIININMAALAUS  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Teija Kaivoluoto-Viitanen 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
29.10.-11.12.2013,  
36 t  
11.3.-29.4.2014,  32 t 
Enintään 15 opiskelijaa

Polttomaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. 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 4.12., ja ke 
11.12.2013 Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  

110303   TAIDETTA JA RUOKAA  UUTUUS! 
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 17.00-21.00 
30.10.2013,  5 t  
19.2.-12.3.2014,  10 t 
Enintään 10 opiskelijaa

Tunnin aluksi tutustumme taiteilijaan ja hänen tuotan-
toonsa luennon merkeissä. Sitten valmistamme ate-
rian taiteilijan tai hänen muusansa reseptien henges-
sä. Tule nauttimaan sielun ja ruumiin ravintoa. Pan-
nut porisevat hyvällä fiiliksellä, tervetuloa kokeile-
maan ja maistelemaan. Kurssilla kerätään erillinen 
ruoka-ainemaksu (n. 10-15 euroa). Ota esiliina mu-
kaan, laitetaan ruokaa hyvällä fiiliksellä. Katetaan 
pöytä taiteilijan tyylillä ja nautitaan valmiit ruuat. Ter-
vetuloa. Kurssipäivät: 30.10., 19.2. ja 12.3. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-25.10.  
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110304   KUVATAIDE kesäkurssi   
Kauppila, Kauppilantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 34,00 €  

pe 18.00-21.00 
la ja su 10.00-16.30 
9.8.-11.8.2013,  20 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Tule inspiroitumaan, luonnostelemaan ja maalaa-
maan Kauppilan perinnemiljöössä. Maalataan ren-
nosti, tutkitaan ja havainnoidaan. Maalaus- ja piirus-
tusvälineet oppilaat saavat valita itse. Etsitään yh-
dessä hienoja maalausaiheita, rentoudutaan ja keite-
tään välillä tuoksuvat pannukahvit. Tervetuloa mu-
kaan, olitpa sitten maalauksen vasta-alkaja tai jatko-
opiskelija! Ilmoittautuminen 8.7.-5.8. 

110310   SISUSTUS- JA KATTAUSKURSSI   
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 18.00-20.30 
25.9.-20.11.2013,  6 t  
5.3.-19.3.2014,  6 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan teemoittain eri sisustustyyleihin 
ja ideoidaan pöydän kattauksia. Erityisesti paneu-
dumme LAUTASLIINOJEN TAITTELUN SALOIHIN. 
Opettaja tuo tunneille mukanaan sisustustavaroita 
lähiseudun sisustusliikkeistä. Tule inspiroitumaan 
sisustuksista ja yllätä vieraasi pöytäkattauksillasi. 
Kurssilla voidaan myös tuunata pieniä sisustustava-
roita. Kurssipäivät: 25.9., 20.11., 5.3. ja 19.3. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-20.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
119803   HOPEAKETJUKURSSI (+sulatuslasi)   
Lamminkulma,                 
Koivistontie 59 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

ti 18.00-21.00 
 
21.1.-8.4.2014,  44 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25€ mallista 
riippuen) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Töihin voi yhdistää myös sulatuslasista teh-
tyjä osia. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Ilmoittautuminen 26.8.-17.1.  

119821   HOPEAFILIGRAANIKORUT    UUTUUS!      
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Lamminkulma,                   
Koivistontie 59 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 70,00 €  

ti 18.00-21.00 
23.10.-27.11.2013,  24 t 
Minimi 10 opiskelijaa,     
maksimi 12 opiskelijaa.

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Tehdään kevyitä 
filigraanikoruja ohuesta kierretystä hopealangasta 
juottamalla. Rummutus ja juotosaineet/kaasut 
1€/koru. Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  
 

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110473   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI  
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aika-
na.  

110425   KIRJONTA JA NYPLÄYS  

Lamminkulma,                    
Koivistontie 59 
Leena Viljanen 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko  
pe 15.00-17.15 
13.9.-22.11.2013,  21 t 
17.1.-28.3.2014,  18 t 

Kirjotaan ja nyplätään uutta ja vanhaa yhdistäen. 
Suunnitellaan yhdessä, valitaan tekniikat ja materiaa-
lit. Esimerkiksi hardanger- ja silkkinauhakirjonta, 
viuhkan ja nenäliinan pitsit ym. Kokoonnumme syk-
syllä ensin kolme kertaa joka viikko ja sitten joka toi-
nen.  

110433   KUDONNAN PERUSKURSSI  
Lamminkulma,                   
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

ma 18.00-20.15 
9.9.-25.11.2013,  33 t  
13.1.-28.4.2014,  39 t  
 

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Kudotaan tietokonekangaspuilla yksilöllisiä tuotteita. 
Valmistetaan erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toivei-
den mukaan.  

110442   TILKKUAARTEET  
Kirkonkulman koulun 
tekst.lk., Koivistontie 22 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko  
ti 18.30-20.45 
10.9.-3.12.2013,  27 t  
7.1.-1.4.2014,  24 t  
Enintään 14 opiskelijaa

Kurssilla värjäillään ja tilkkuillaan monenmoista mm. 
Stack and whackia, kolmiuloitteista aurinkomaalaus-
ta. Tule mukaan kurssille joka on sopiva sekä aloitte-
lijoille että jatkajille. Alussa kokoonnumme joka viikko 
kolme kertaa ja sitten joka toinen. Keväällä viisi ker-
taa joka viikko ja sitten joka toinen.  

110453   ANNA VAATTEELLESI UUSI 
MAHDOLLISUUS                        UUTUUS! 
Kirkonkulman koulun 
tekst.lk., Koivistontie 22 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 34,00 €  

ke 18.00-21.00 
30.10.-27.11.2013,  20 t 
Enintään 12 opiskelijaa

Onko vaatteesi kutistunut kaapissa? Omistatko vaat-
teita joista joskus voisi tehdä jotain? Nyt on se jos-
kus! Yhdistellään, kirjotaan, applikoidaan ja värjätään 
- tehdään vanhasta vaatteestasi sinulle omin asu. 
Ota mukaan kurssille vanha(t) vaatteesi, ompeluväli-
neet ja luova mieli. Ilmoittautuminen 26.8.-21.10.  
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110461   LUONNONMATERIAALIT  
Lamminkulma,                    
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10-14.45 
25.10.-26.10.2013,  10 t 
Enintään 15 opiskelijaa 

Perjantaina valmistetaan risulintu koivunoksista ja 
lauantaina punotaan pajua. Kerää mukaan pitkiä risu-
ja ja pajua. Tarvitset myös oksasakset, pihdit ja si-
dontalankaa (voi ostaa opettajalta). Ilm. 26.8.-11.10.  

110462    KÄDENTAITOTORSTAI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 39,00 €  

Joka 4. viikko  ma 18.00-
21.00 
10.10.-28.11.2013,  12 t 
16.1.-27.3.2014,  16 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Tervetuloa kädentaitotorstaille, jossa jokaisella ker-
ralla on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla aloitamme 
villatontuilla ja päätämme yhdessä seuraavien kerto-
jen aiheet, joita voi olla esim. nipsuvirkkaus, terva-
tonttu, joulukortit, mosaiikkisydän, ym. Kurssipäivät 
syksyllä 10.10., 7.11., 28.11. keväällä 16.1., 6.2., 
6.3., 27.3. Ilmoittautuminen 26.8.-3.10.  

110463   LANKATYÖKURSSI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 18.00-20.15 
25.9.-20.11.2013,  12 t  
15.1.-26.3.2014,  12 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Kokeillaan uusia ja vanhoja tekniikoita: virkataan, 
neulotaan, punotaan, tehdään nyörejä ja nauhoja 
opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssi-illat: 
25.9., 9.10., 6.11., 20.11., 15.1., 29.1., 26.2. ja 26.3. 
Ilmoittautuminen 6.8.-18.9. 

110466   JOULUPAJA 1/Himmelipaja   
Lamminkulma,              
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 13.00-17.00 
16.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Pajassa tutustutaan olkitöihin ja opetellaan pe-
rushimmelin valmistus. Myös muita pieniä olkitöitä on 
mahdollisuus valmistaa. Tarvitset mukaan rukiinolkia, 
sakset, himmelineulan sekä lankaa esim. kalalankaa. 
Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Ilm.26.8.-8.11.  

110482   PUU- JA METALLITYÖKURSSI  

Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Janne Aate 
Kurssimaksu 69,00 €  

ma 17.00-20.00 
30.9.-2.12.2013,  36 t  
13.1.-17.3.2014,  38 t  
Enintään 16 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilla opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja 
työstäminen. Kurssilaiset hoitavat materiaalihankin-
nat itse omien tarpeiden mukaan. Ilm. 26.8.-23.9.  

110484   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS VASTA-
ALKAJILLE JA PIENIÄ TÖITÄ TEKEVILLE  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 10.00-13.30 
su 10.00-13.30 
21.9.-24.11.2013,  32 t 
18.1.-16.3.2014,  26 t 
Enintään 10 opiskelijaa

Tälle kurssille voi tulla tekemään pieniä kunnostustöi-
tä tai saamaan vasta-alkajana tehokasta opetusta 
(pienempi ryhmä). Tarkoitus on saada työ valmiiksi 
kurssin aikana. Vastaan melelläni kysymyksiin: mir-
vakatariina@gmail.com. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. Ilm. 26.8.-16.9.  

110485   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS JA 
VERHOILUN PERUSTEET  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

la 13.30-17.00 
su 13.30-17.00 
21.9.-30.11.2013,  35 t 
18.1.-30.3.2014,  35 t 
Enintään 14 opiskelijaa

Sopii loistavasti varsinkin verhoiluun, koska perus-
teellinen tilojen siivous tehdään vain kerran kurssivii-
konlopun aikana eikä huonekaluja tarvitse kuljettaa 
kotiin välillä. Ensimmäisellä kerralla olisi hyvä olla 
paikalla, jotta osaa seuraavalla kerralla tuoda tarvit-
tavat materiaalit/välineet mukana. Tunnit pidetään 
mainittujen päivämäärien välisenä aikana. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-16.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tähän Ainoan mainos!!! (¼ -sivu) 
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110461   LUONNONMATERIAALIT  
Lamminkulma,                    
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10-14.45 
25.10.-26.10.2013,  10 t 
Enintään 15 opiskelijaa 

Perjantaina valmistetaan risulintu koivunoksista ja 
lauantaina punotaan pajua. Kerää mukaan pitkiä risu-
ja ja pajua. Tarvitset myös oksasakset, pihdit ja si-
dontalankaa (voi ostaa opettajalta). Ilm. 26.8.-11.10.  

110462    KÄDENTAITOTORSTAI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 39,00 €  

Joka 4. viikko  ma 18.00-
21.00 
10.10.-28.11.2013,  12 t 
16.1.-27.3.2014,  16 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Tervetuloa kädentaitotorstaille, jossa jokaisella ker-
ralla on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla aloitamme 
villatontuilla ja päätämme yhdessä seuraavien kerto-
jen aiheet, joita voi olla esim. nipsuvirkkaus, terva-
tonttu, joulukortit, mosaiikkisydän, ym. Kurssipäivät 
syksyllä 10.10., 7.11., 28.11. keväällä 16.1., 6.2., 
6.3., 27.3. Ilmoittautuminen 26.8.-3.10.  

110463   LANKATYÖKURSSI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 18.00-20.15 
25.9.-20.11.2013,  12 t  
15.1.-26.3.2014,  12 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Kokeillaan uusia ja vanhoja tekniikoita: virkataan, 
neulotaan, punotaan, tehdään nyörejä ja nauhoja 
opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssi-illat: 
25.9., 9.10., 6.11., 20.11., 15.1., 29.1., 26.2. ja 26.3. 
Ilmoittautuminen 6.8.-18.9. 

110466   JOULUPAJA 1/Himmelipaja   
Lamminkulma,              
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 13.00-17.00 
16.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Pajassa tutustutaan olkitöihin ja opetellaan pe-
rushimmelin valmistus. Myös muita pieniä olkitöitä on 
mahdollisuus valmistaa. Tarvitset mukaan rukiinolkia, 
sakset, himmelineulan sekä lankaa esim. kalalankaa. 
Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Ilm.26.8.-8.11.  

110482   PUU- JA METALLITYÖKURSSI  

Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Janne Aate 
Kurssimaksu 69,00 €  

ma 17.00-20.00 
30.9.-2.12.2013,  36 t  
13.1.-17.3.2014,  38 t  
Enintään 16 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilla opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja 
työstäminen. Kurssilaiset hoitavat materiaalihankin-
nat itse omien tarpeiden mukaan. Ilm. 26.8.-23.9.  

110484   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS VASTA-
ALKAJILLE JA PIENIÄ TÖITÄ TEKEVILLE  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 10.00-13.30 
su 10.00-13.30 
21.9.-24.11.2013,  32 t 
18.1.-16.3.2014,  26 t 
Enintään 10 opiskelijaa

Tälle kurssille voi tulla tekemään pieniä kunnostustöi-
tä tai saamaan vasta-alkajana tehokasta opetusta 
(pienempi ryhmä). Tarkoitus on saada työ valmiiksi 
kurssin aikana. Vastaan melelläni kysymyksiin: mir-
vakatariina@gmail.com. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. Ilm. 26.8.-16.9.  

110485   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS JA 
VERHOILUN PERUSTEET  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

la 13.30-17.00 
su 13.30-17.00 
21.9.-30.11.2013,  35 t 
18.1.-30.3.2014,  35 t 
Enintään 14 opiskelijaa

Sopii loistavasti varsinkin verhoiluun, koska perus-
teellinen tilojen siivous tehdään vain kerran kurssivii-
konlopun aikana eikä huonekaluja tarvitse kuljettaa 
kotiin välillä. Ensimmäisellä kerralla olisi hyvä olla 
paikalla, jotta osaa seuraavalla kerralla tuoda tarvit-
tavat materiaalit/välineet mukana. Tunnit pidetään 
mainittujen päivämäärien välisenä aikana. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-16.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tähän Ainoan mainos!!! (¼ -sivu) 
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110461   LUONNONMATERIAALIT  
Lamminkulma,                    
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10-14.45 
25.10.-26.10.2013,  10 t 
Enintään 15 opiskelijaa 

Perjantaina valmistetaan risulintu koivunoksista ja 
lauantaina punotaan pajua. Kerää mukaan pitkiä risu-
ja ja pajua. Tarvitset myös oksasakset, pihdit ja si-
dontalankaa (voi ostaa opettajalta). Ilm. 26.8.-11.10.  

110462    KÄDENTAITOTORSTAI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 39,00 €  

Joka 4. viikko  ma 18.00-
21.00 
10.10.-28.11.2013,  12 t 
16.1.-27.3.2014,  16 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Tervetuloa kädentaitotorstaille, jossa jokaisella ker-
ralla on oma aihe. Ensimmäisellä kerralla aloitamme 
villatontuilla ja päätämme yhdessä seuraavien kerto-
jen aiheet, joita voi olla esim. nipsuvirkkaus, terva-
tonttu, joulukortit, mosaiikkisydän, ym. Kurssipäivät 
syksyllä 10.10., 7.11., 28.11. keväällä 16.1., 6.2., 
6.3., 27.3. Ilmoittautuminen 26.8.-3.10.  

110463   LANKATYÖKURSSI  
Lamminkulma,               
Koivistontie 59 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ke 18.00-20.15 
25.9.-20.11.2013,  12 t  
15.1.-26.3.2014,  12 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Kokeillaan uusia ja vanhoja tekniikoita: virkataan, 
neulotaan, punotaan, tehdään nyörejä ja nauhoja 
opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. Kurssi-illat: 
25.9., 9.10., 6.11., 20.11., 15.1., 29.1., 26.2. ja 26.3. 
Ilmoittautuminen 6.8.-18.9. 

110466   JOULUPAJA 1/Himmelipaja   
Lamminkulma,              
Koivistontie 59 
Minna Sikiö 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 13.00-17.00 
16.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Pajassa tutustutaan olkitöihin ja opetellaan pe-
rushimmelin valmistus. Myös muita pieniä olkitöitä on 
mahdollisuus valmistaa. Tarvitset mukaan rukiinolkia, 
sakset, himmelineulan sekä lankaa esim. kalalankaa. 
Tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. Ilm.26.8.-8.11.  

110482   PUU- JA METALLITYÖKURSSI  

Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Janne Aate 
Kurssimaksu 69,00 €  

ma 17.00-20.00 
30.9.-2.12.2013,  36 t  
13.1.-17.3.2014,  38 t  
Enintään 16 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilla opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja 
työstäminen. Kurssilaiset hoitavat materiaalihankin-
nat itse omien tarpeiden mukaan. Ilm. 26.8.-23.9.  

110484   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS VASTA-
ALKAJILLE JA PIENIÄ TÖITÄ TEKEVILLE  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 10.00-13.30 
su 10.00-13.30 
21.9.-24.11.2013,  32 t 
18.1.-16.3.2014,  26 t 
Enintään 10 opiskelijaa

Tälle kurssille voi tulla tekemään pieniä kunnostustöi-
tä tai saamaan vasta-alkajana tehokasta opetusta 
(pienempi ryhmä). Tarkoitus on saada työ valmiiksi 
kurssin aikana. Vastaan melelläni kysymyksiin: mir-
vakatariina@gmail.com. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. Ilm. 26.8.-16.9.  

110485   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS JA 
VERHOILUN PERUSTEET  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

la 13.30-17.00 
su 13.30-17.00 
21.9.-30.11.2013,  35 t 
18.1.-30.3.2014,  35 t 
Enintään 14 opiskelijaa

Sopii loistavasti varsinkin verhoiluun, koska perus-
teellinen tilojen siivous tehdään vain kerran kurssivii-
konlopun aikana eikä huonekaluja tarvitse kuljettaa 
kotiin välillä. Ensimmäisellä kerralla olisi hyvä olla 
paikalla, jotta osaa seuraavalla kerralla tuoda tarvit-
tavat materiaalit/välineet mukana. Tunnit pidetään 
mainittujen päivämäärien välisenä aikana. Ilmoittau-
tuminen 26.8.-16.9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tähän Ainoan mainos!!! (¼ -sivu) 
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LIIKUNTA  

830104   KEVYTJUMPPA  
Humppilan Seurojenta-
lo, Humppilantie 22 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 47,00 €  

to 17.00-18.00 
5.9.-28.11.2013,  16 t 
9.1.-3.4.2014,  16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva perus-
jumppa, jossa otamme erilaisia välineitä mukaan. 
Jumppa kehittää lihasvoiman ja kestävyyden lisäksi 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit tehdä liikkeet kevyesti 
tai tehokkaammin, itseäsi kuunnellen.  

830108   JOOGA  
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Humppilan työväenta-
lo, Rinnekuja 6 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 19.30-21.00 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja 
naisille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOTITALOUS 

810203   ESPANJALAINEN RUOKAILTA  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Miguel Estrada ja Tuija Pieti-
lä-Estrada 
Kurssimaksu 14,00 €  

ke 17.00-21.00 
 
29.1.2014,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Matka espanjalaiseen ruokakulttuuriin jatkuu. Tutus-
tumme uusiin herkullisiin resepteihin ja valmistamme 
yhdessä aterian. Ateria myös nautitaan yhdessä 
isossa pöydässä, kiireettömästi seurustellen, kuten 
Espanjassa. Kurssilla kerätään erillinen ruoka-
ainemaksu (n. 10-15 euroa). Tervetuloa herkullisen ja 
monipuolisen ruokakulttuurin pariin. Otathan esiliinan 
mukaan niin laitetaan padat ja kattilat kuumaksi ja 
kohta jo keittiössä tuoksuu herkulliset tuoksut. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-24.1.  

810216   ISÄNPÄIVÄKAKKU                    UUTUUS!           
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
8.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään isänpäiväkakkua! Tule tekemään valmiista 
kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
isänpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle suo-
raan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-31.10.  

810217   ÄITIENPÄIVÄKAKKU               UUTUUS!          
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
 
9.5.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään äitienpäiväkakkua! Tule tekemään valmiis-
ta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
äitienpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle 
suoraan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-2.5.  
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LIIKUNTA  

830104   KEVYTJUMPPA  
Humppilan Seurojenta-
lo, Humppilantie 22 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 47,00 €  

to 17.00-18.00 
5.9.-28.11.2013,  16 t 
9.1.-3.4.2014,  16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva perus-
jumppa, jossa otamme erilaisia välineitä mukaan. 
Jumppa kehittää lihasvoiman ja kestävyyden lisäksi 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit tehdä liikkeet kevyesti 
tai tehokkaammin, itseäsi kuunnellen.  

830108   JOOGA  
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Humppilan työväenta-
lo, Rinnekuja 6 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 19.30-21.00 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja 
naisille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOTITALOUS 

810203   ESPANJALAINEN RUOKAILTA  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Miguel Estrada ja Tuija Pieti-
lä-Estrada 
Kurssimaksu 14,00 €  

ke 17.00-21.00 
 
29.1.2014,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Matka espanjalaiseen ruokakulttuuriin jatkuu. Tutus-
tumme uusiin herkullisiin resepteihin ja valmistamme 
yhdessä aterian. Ateria myös nautitaan yhdessä 
isossa pöydässä, kiireettömästi seurustellen, kuten 
Espanjassa. Kurssilla kerätään erillinen ruoka-
ainemaksu (n. 10-15 euroa). Tervetuloa herkullisen ja 
monipuolisen ruokakulttuurin pariin. Otathan esiliinan 
mukaan niin laitetaan padat ja kattilat kuumaksi ja 
kohta jo keittiössä tuoksuu herkulliset tuoksut. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-24.1.  

810216   ISÄNPÄIVÄKAKKU                    UUTUUS!           
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
8.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään isänpäiväkakkua! Tule tekemään valmiista 
kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
isänpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle suo-
raan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-31.10.  

810217   ÄITIENPÄIVÄKAKKU               UUTUUS!          
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
 
9.5.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään äitienpäiväkakkua! Tule tekemään valmiis-
ta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
äitienpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle 
suoraan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-2.5.  
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LIIKUNTA  

830104   KEVYTJUMPPA  
Humppilan Seurojenta-
lo, Humppilantie 22 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 47,00 €  

to 17.00-18.00 
5.9.-28.11.2013,  16 t 
9.1.-3.4.2014,  16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva perus-
jumppa, jossa otamme erilaisia välineitä mukaan. 
Jumppa kehittää lihasvoiman ja kestävyyden lisäksi 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit tehdä liikkeet kevyesti 
tai tehokkaammin, itseäsi kuunnellen.  

830108   JOOGA  
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Humppilan työväenta-
lo, Rinnekuja 6 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 19.30-21.00 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja 
naisille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOTITALOUS 

810203   ESPANJALAINEN RUOKAILTA  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Miguel Estrada ja Tuija Pieti-
lä-Estrada 
Kurssimaksu 14,00 €  

ke 17.00-21.00 
 
29.1.2014,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Matka espanjalaiseen ruokakulttuuriin jatkuu. Tutus-
tumme uusiin herkullisiin resepteihin ja valmistamme 
yhdessä aterian. Ateria myös nautitaan yhdessä 
isossa pöydässä, kiireettömästi seurustellen, kuten 
Espanjassa. Kurssilla kerätään erillinen ruoka-
ainemaksu (n. 10-15 euroa). Tervetuloa herkullisen ja 
monipuolisen ruokakulttuurin pariin. Otathan esiliinan 
mukaan niin laitetaan padat ja kattilat kuumaksi ja 
kohta jo keittiössä tuoksuu herkulliset tuoksut. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-24.1.  

810216   ISÄNPÄIVÄKAKKU                    UUTUUS!           
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
8.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään isänpäiväkakkua! Tule tekemään valmiista 
kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
isänpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle suo-
raan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-31.10.  

810217   ÄITIENPÄIVÄKAKKU               UUTUUS!          
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
 
9.5.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään äitienpäiväkakkua! Tule tekemään valmiis-
ta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
äitienpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle 
suoraan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-2.5.  
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LIIKUNTA  

830104   KEVYTJUMPPA  
Humppilan Seurojenta-
lo, Humppilantie 22 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 47,00 €  

to 17.00-18.00 
5.9.-28.11.2013,  16 t 
9.1.-3.4.2014,  16 t  
 

Kaikenkuntoisille miehille ja naisille soveltuva perus-
jumppa, jossa otamme erilaisia välineitä mukaan. 
Jumppa kehittää lihasvoiman ja kestävyyden lisäksi 
tasapainoa ja liikkuvuutta. Voit tehdä liikkeet kevyesti 
tai tehokkaammin, itseäsi kuunnellen.  

830108   JOOGA  
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Humppilan työväenta-
lo, Rinnekuja 6 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 19.30-21.00 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja 
naisille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KOTITALOUS 

810203   ESPANJALAINEN RUOKAILTA  
Humppilan yläas-
te, Eedenintie 1 
Miguel Estrada ja Tuija Pieti-
lä-Estrada 
Kurssimaksu 14,00 €  

ke 17.00-21.00 
 
29.1.2014,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa

Matka espanjalaiseen ruokakulttuuriin jatkuu. Tutus-
tumme uusiin herkullisiin resepteihin ja valmistamme 
yhdessä aterian. Ateria myös nautitaan yhdessä 
isossa pöydässä, kiireettömästi seurustellen, kuten 
Espanjassa. Kurssilla kerätään erillinen ruoka-
ainemaksu (n. 10-15 euroa). Tervetuloa herkullisen ja 
monipuolisen ruokakulttuurin pariin. Otathan esiliinan 
mukaan niin laitetaan padat ja kattilat kuumaksi ja 
kohta jo keittiössä tuoksuu herkulliset tuoksut. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-24.1.  

810216   ISÄNPÄIVÄKAKKU                    UUTUUS!           
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
8.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään isänpäiväkakkua! Tule tekemään valmiista 
kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
isänpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle suo-
raan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-31.10.  

810217   ÄITIENPÄIVÄKAKKU               UUTUUS!          
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kirkonkulman koulun kotitalo-
usluokka, Koivistontie 22 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

pe 16.00-19.00 
 
9.5.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Lapset, tervetuloa 
tekemään äitienpäiväkakkua! Tule tekemään valmiis-
ta kakkupohjasta muotoillen ja koristellen hauskoja 
äitienpäiväkakkuja. Aineet maksetaan opettajalle 
suoraan (alkaen 5 euroa). Ilm. 26.8.-2.5.  
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YPÄJÄ 
000001  TYÖKAUSIMAKSU  Voit osallistua muille 
paitsi avoimen yliopiston ja omakustannekursseille. 
000002  OPISTOLAISYHDISTYKSEN JÄSENYYS 
Jäsenyys on maksuton. 
 
MUSIIKKI 
110104   PIANONSOITTO  
Perttulan koulu, Hossintie 4 
Iris Sirel-Aarnio 
Kurssimaksu 47,00 €  

ti 17.00-19.15 
10.9.-10.12.2013,  39 t 
7.1.-8.4.2014,  36 t  
Enintään 9 opiskelijaa

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistujien 
niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen op-
pilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Ilmoittautu-
minen 26.8.-5.9.  

110140   KITARANSOITTO  
Kartanon koulu, musiikkiluok-
ka, Varsanojantie 97 
Saku Anttila 
Kurssimaksu 47,00 €  

pe 16.15-19.15 
13.9.-13.12.2013,  48 t 
10.1.-4.4.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin soit-
taneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 
45min/ryhmä. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9. 

KIELET 
120303   ENGLANTIA VASTA-ALKAJILLE  
Kartanon koulu,                  
Varsanojantie 97 
Aino Koskelin 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 18.00-19.30 
23.9.-18.11.2013,  16 t 
 

Tutustutaan englannin kieleen arkielämän tilanteiden 
ja siihen liittyvän sanaston avulla. Harjoitellaan kielen 
perusrakenteita ja sanastoa. Paljon harjoituksia, 
pääpaino puhutussa kielessä. Jokainen uskaltaa yrit-
tää. Aloita kielen opiskelu nyt; englannin kieli on tär-
keä. Oppikirjana English for you, too, starter.  

120600   VENÄJÄN KIELI  
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 47,00 €  

ma 17.30-19.00 
16.9.-25.11.2013,  20 t 
13.1.-24.3.2014,  20 t 
 

Venäjän kielen alkeiskurssi. Tutustaan venäjän kielen 
kielioppiin ja opitaan eri käytännön tilanteissa hyödyl-
lisiä sanoja. Tutustutaan venäläisiin matkakohteisiin 
ja nähtävyyksiin. Oppikirjana on Pora!.  

TIETOTEKNIIKKA  
340105   ATK-PAJA   
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 39,00 €  

to 17.00-19.15 
19.9.-14.11.2013,  21 t 
Enintään 11 opiskelijaa

Kurssilla paneudutaan tarvittavien atk-taitojen kehit-
tämiseen ja parantamiseen. Pääosassa kurssilla ovat 
kunkin opiskelijan omat tarpeet ja mielenkiinnon koh-
teet. Opiskelijoiden osaamisen pohjalta yhteisten 
tavoitteiden asettamisen avulla keskustellen opettaja 
kokoaa yhteisiä aihealueita opetuksen kohteeksi. 
Muutoin toimitaan työpajan tapaan, jossa kukin tekee 
omia harjoituksiaan ja saa tarvittaessa opastusta ja 
ohjausta. Ilmoittautuminen 26.8.-16.9.  

340106  SOSIAALINEN MEDIA, SOME-KURSSI  
Kartanon koulu, atk-
luokka, Varsanojantie 97 
Esa Virta 
Kurssimaksu 34,00 €  

ma 17.00-19.15  
16.9.-28.10.2013,  12 t 
Enintään 11 opiskelijaa

Kurssilla käsitellään sosiaalisen median harkitsevaa 
ja turvallista käyttöä. Facebook -keskustelu-ryhmien 
avaaminen, kuvatietokannat yms. Koulutus on osa 
LAKE-hanketta. Ilmoittautuminen 26.8.-10.9.  

KUVATAITEET 
110305   IKONIMAALAUS 
Kartanon koulu,                 
Varsanojantie 97 
Marja Rive 
Kurssimaksu 60,00 €  

to 18.00-21.00 
12.9.-21.11.2013,  30 t 
9.1.-20.3.2014,  30 t  
Enintään 12 opiskelijaa

Tutustutaan ikonimaalauksen tekniikkaan ja ikonien 
merkitykseen. Uudet opiskelijat voivat ostaa opetta-
jalta aloituspaketin. Tervetuloa mukaan! Ilmoittau-
tuminen alkaa 26.8.-9.9.  

MUUT TAIDE- JA TAITOAINEET 
110306   SILKKI- JA BATIIKKIKURSSI  
Kartanon koulu,                
Varsanojantie 97 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 39,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 10.00-15.30 
su 10.00-15.30 
8.11.-17.11.2013,  24 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tule inspiroitumaan silkeistä ja hehkuvista väreistä. 
Kurssilla maalataan ja kuvioidaan silkkikankaita eri 
tekniikoilla. Jatkamme myös tutustumista batiikkitek-
niikkaan. Tervetuloa mukaan niin vasta-alkajat kuin 
jatko-opiskelijat. Annetaan silkin lumota ja kesytetään 
se vaikka kankaista tuotteiksi. Ilm. 26.8.-1.11.  

119802   HOPEAKETJU  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Arja Perälä 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko   
su 16.00-19.15 
15.9.-24.11.2013,  24 t  
12.1.-9.4.2014,  28 t  
Enintään 12 opiskelijaa 
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Aloittelijat tekevät: muinais-, kuningas-, ja Oiliketjut 
hopeasta tai messingistä + yksi juotos. (Esim. hopei-
nen ranneketju tulee maksamaan n. 25 € mallista 
riippuen.) Jatkajat oma valinta, myös punontaa tai 
levytöitä. Käyttämänsä materiaalin kurssilaiset mak-
savat itse, voi myös hankkia itse esim. netin kautta. 
Rummutus 1€/koru. Huom! Kevät alk. 12.1., siitä 
eteenpäin pariton vko: 19.1. jne. Ilm. 26.8.-12.9.  

119810   KORTTIKURSSI   
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tuija Pietilä-Estrada 
Kurssimaksu 24,00 €  

pe 18.00-20.15 
la 11.00-14.00 
25.10.-26.10.2013,  7 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Kurssilla valmistetaan, ideoidaan ja näprätään erilai-
sia kortteja, eri tekniikoilla. Esim. askartelutekniikoilla 
ja maalaamalla, kuten helpoilla akvarellitekniikoilla. 
Nyt JOULUKORTIT ja muut tarpeelliset kortit valmiik-
si ajoissa. Itse tehdyllä kortilla on aina oma erityinen 
arvo sen saajalle. Voit ottaa kurssille mukaan myös 
omia vanhoja korttejasi, tutustumme korttien histori-
aan. Tervetuloa mukaan rentoutumaan ja askartele-
maan. Ilmoittautuminen 26.8.-18.10.  

MUOTOILU JA KÄDENTAIDOT 
110471   KÄSITYÖPAJA 1 (v. 03-05 -syntyneille)  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi ja vaihtuvia 
kädentaidon opettajia 
Kurssimaksu 60 €  

to 16.00-17.30 
5.9.-28.11.2013,  24 t  
9.1.-24.4.2014,  28 t  
Enintään 10 opiskelijaa 
Materiaalimaksu 25 € 

Uusi ryhmä käsityöpajassa aloittaa. Tutustutaan eri-
laisten materiaalien ja tekniikoiden avulla monipuoli-
sesti käsityön suunnitteluun ja valmistukseen. Eri 
opettajien johdolla työskennellään mm. puutyö-, vär-
jäys-, ompelu- ja luonnonmateriaalipajoissa. Tiedus-
telut Tiina Salmi p. 0500-531550. Ilm. 26.8.-4.9.  

110474   NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI 
pidetään kesäkuun alussa. Tarkempi sisältö, ajan-
kohta ja ilmoittautumisaika ilmoitetaan kevään aik.  

110434   KUDONNAN PERUSKURSSI  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 69,00 €  

to 18.00-20.15 
12.9.-28.11.2013,  33 t  
9.1.-24.4.2014,  39 t  

Opetellaan tai kerrataan käytännössä, yhdessä te-
kemällä kankaan suunnittelun ja rakentamisen vai-
heita sekä kutomista ja viimeistelyä. Yhdistetään uut-
ta ja vanhaa niin kutomisessa kuin suunnittelussakin. 
Hyödynnetään uusia, leveitä kangaspuita isojen teks-
tiilien kutomisessa. Valmistetaan erilaisia tekstiilejä 
opiskelijoiden toiveiden mukaan.  

110443   TILKKUAARTEET  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 60,00 €  

Joka toinen viikko     
ti 10.00-12.30 
10.9.-3.12.2013,  27 t  
7.1.-1.4.2014,  24 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Tähdet, tähdet - tehdään nyt kankaasta tilkkuillen. 
Tule mukaan kurssille, joka on sopiva sekä aloitteli-
joille että jatkajille. Alussa kokoonnumme joka viikko 
kolme kertaa ja sitten joka toinen. Keväällä joka viik-
ko viisi kertaa ja sitten joka toinen.  

110447   SYYSHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
4.9.2013-29.11.2013,  38 t 
Enintään 12 opiskelijaa 

Villasta huovuttamalla veden ja saippuan avulla voi 
saada aikaan mitä vaan: asusteita, vaatteita, kodin-
tekstiilejä, koriste-esineitä. Lisäämällä työhösi kirjon-
taa käsin tai koneella, koristeita neulahuovuttamalla 
tai muita materiaaleja, jopa valokuvan - teet yksilölli-
siä tuotteita.Tule mukaan kurssille opettelemaan 
huovuttamista tai jatkamaan kivaa harrastusta! Kes-
kiviikkona 4.9. suunnitellaan työt ja tehdään materi-
aalitilaus. Neljänä viikonloppuna 20.-21.9, 27.-28.9. 
ja 22.-23.11, 29.-30.11 muokataan villa haluttuun 
muotoon. Ilmoittautuminen 26.8.-30.8.  

110448   KEVÄTHUOVUTUS  
Kartanon kou-
lu, Varsanojantie 97 
Sari Wenning 
Kurssimaksu 47,00 €  

ke 18.00-19.30 
pe 18.00-21.00 
la 10.00-14.15 
8.1.-22.3.2014,  38 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Katso kurssin 110448 sisältö. Keskiviikkona 8.1. 
suunnitellaan työt ja tehdään materiaalitilaus. Neljänä 
viikonloppuna 24.-25.1.,31.1.-1.2.,14.-15.3.,21.-22.3. 
muokataan villa haluttuun muotoon. Ilm.26.8.-3.1.  

110454   NAHKATYÖKURSSI                  UUTUUS! 
Hevosopisto, Valjasvers-
tas, Varsanojantie 63 
Katri Ojanen 
Kurssimaksu 34,00 €  

pe 18.00-21.00 
la 10.00-15.00 
 
10.1.-18.1.2014,  20 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kurssilla opitaan eri nahantyöstön vaiheet ja välineet. 
Kurssilaiset suunnittelevat töitä omien tarpeiden ja 
ideoiden mukaan. Voidaan valmistaa kokonaan uusi 
työ tai korjata/muokata vanhaa. Töitä voi olla esim. 
kukkaro, laukku, koiranpantoja, varusteita hevoselle 
tai vyö itselle tms. Kurssille voi ottaa mukaan omia 
materiaaleja tai ostaa paikanpäältä. Ilm. 26.8.-3.1.  

110464   LANKATÖITÄ ERIKOISTEKNIIKOILLA  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 47,00 €  

Joka toinen viikko     
to 10.00-12.15 
26.9.-21.11.2013,  15 t  
16.1.-24.4.2014,  21 t  
Enintään 20 opiskelijaa 

Opetellaan jälleen uusia ja vanhoja tekniikoita. Testa-
taan erilaisia punontaideoita, innostutaan perinteises-
tä lautanauhasta ja virkataan taas vimmatusti. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-19.9.  
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110467   JOULUPAJA 2 /                                      
Joulukoristeita metallilangasta  
Vanha pappi-
la, Rauhalantie 
Tiina Salmi 
Kurssimaksu 14,00 €  

la 10.00-14.00 
23.11.2013,  5 t  
Enintään 14 opiskelijaa 

Opetellaan vääntämään, takomaan, kieputtamaan ja 
sitomaan metallilankaa. Valmistetaan kauniita krans-
seja ja joulukoristeita erilaisista metallilangoista ja 
helmistä. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Ilmoit-
tautuminen 26.8.-15.11.  

110487   HUONEKALUJEN KUNNOSTUS  
Perttulan koulu,         
Hossintie 4 
Mirva Kallio 
Kurssimaksu 69,00 €  

ke 18.00-21.00 
2.10.-4.12.2013,  35 t  
15.1.-26.3.2014,  35 t  
Enintään 10 opiskelijaa 

Tervetuloa ehostamaan ja verhoilemaan vanhoja 
huonekaluja, jotka kulkevat mukanasi eivätkä vaadi 
vaativien, uusien puuosien tekoa. Valoisat ja siistit 
tilat sopivat hyvin esim. sabloni-maalausten ja verhoi-
lujen tekoon. Ilmoittautuminen 26.8.-26.9.  

110489   PUUTYÖ  
Hevosopisto,              
Varsanojantie 63 
Matti Berggren 
Kurssimaksu 69,00 €  

ti 17.30-20.30 
10.9.-19.11.2013,  40 t  
7.1.-11.3.2014,  34 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse omien 
tarpeiden mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-6.9.  

110490   TAONTAKURSSI   
Hevosopisto, Pa-
ja, Varsanojantie 63 
Hannu Paljakka 
Kurssimaksu 60,00 €  

la 9.00-14.30 
 
25.1.-22.3.2014,  48 t  
Enintään 12 opiskelijaa 

Hiilimaksu 10 € ei sisälly kurssimaksuun. Taotaan 
kodin käyttöesineitä yms. Oppilaat tuovat oman vasa-
ran, max. 1 kg sekä henkilökohtaiset suojavälineet ja 
omat raudat (ei harjaterästä). Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Yhdellä kokoontumiskerralla on 
6 oppituntia. Materiaalimaksu erikseen. Ilmoittautu-
minen 26.8.-20.1.  

LIIKUNTA  
830103   PERUSJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.00-18.45 
3.9.-10.12.2013,  14 t 
7.1.-15.4.2014,  14 t 
 

Lihaskuntoa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta 
lisäävä jumppa. Sopii kaikenkuntoisille, koska liikkeet 
tehdään itseään kuunnellen. Ota omat puolen kilon 
käsipainot mukaan.  

830105   TEHOJUMPPA  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Kaarina Tammi 
Kurssimaksu 39,00 €  

ti 18.45-19.30 
5.9.-12.12.2013,  14 t 
9.1.-17.4.2014,  14 t 
 

Tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville! Alkuver-
ryttelyn jälkeen monipuolinen lihaskunto-osuus, sekä 
loppuvenyttelyt. Ota omat 0,5-1 kg käsipainot mu-
kaan. Laitetaan hiki virtaamaan ja lihakset töihin!  

830109   JOOGA                                                
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, liikuntasa-
li, Varsanojantie 97 
Terhi Ryösä 
Kurssimaksu 67,00 €  

to 17.15-18.45 
12.9.-5.12.2013,  24 t  
16.1.-10.4.2014,  24 t  
Minimi 20 opiskelijaa, 
maksimi 40 opiskelijaa.

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun! Jooga lisää kehon 
liikkuvuutta, joustavuutta ja fyysistä kuntoa. Jooga 
parantaa keskittymiskykyä ja antaa voimia arkeen. 
Sopii vasta-alkajille ja kokeneemmille, miehille ja 
naisille. Ilmoittautuminen 26.8.-9.9. 

KOTITALOUS 
810202   VENÄLÄINEN RUOKAILTA        UUTUUS! 
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Marina Aalto 
Kurssimaksu 14,00 €  

ma 17.00-21.00 
2.12.2013,  5 t  
Enintään 10 opiskelijaa.

Kokataan yhdessä alku-, pää- ja jälkiruoka venäläi-
sen reseptin mukaan. Kurssilla kerätään erillinen 
ruoka-ainemaksu (n. 10-15 euroa). Otathan esiliinan 
mukaan. Ilmoittautuminen 26.8.-25.11. 

810213   PIZZAILTA NAISILLE                UUTUUS!            
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
11.2.2014,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Kurssilla valmiste-
taan yhdessä italialaishenkisiä pizzoja. Aineet mak-
setaan opettajalle suoraan. Ilm. 26.8.-4.2.  

810218   JOULUHALKO-KURSSI            UUTUUS!       
(omakustannekurssi, katso s. 3)  
Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97 
Minna Lax 
Kurssimaksu 18,00 €  

ti 18.00-21.00 
26.11.2013,  4 t  
Minimi 8 opiskelijaa, 
maks.10 opiskelijaa. 

Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tule tekemään 
perinteistä ranskalaisten joulupöytien herkkua! Aineet 
maksetaan opettajalle suoraan. Ilmoittautuminen 
alkaa 26.8.-19.11. 


