
Kurssiohjelma 2016–2017



LUKUVUODEN TEEMA ”VOIMAVARANA OPISTO”

Miina Sillanpään syntymästä tuli tänä vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Koska hän oli syntyjään jokioislainen, 
juhlitaan häntä monin eri tavoin sekä Jokioisilla että myös joissakin naapurikunnissa. Myös Jokiläänin kan-
salaisopisto on huomioinut Miinan juhlavuoden ohjelmassaan, sillä kirjaston kanssa yhdessä järjestettävien 
luentojen lisäksi koko lukuvuoden teema on tavallaan omistettu tuolle vahvalle tahtonaiselle. 

Lukuvuoden teema ”Voimavarana opisto” kuvaa sitä merkitystä, joka opistolla on usealle ihmiselle. Opis-
to antaa ihmisille sekä henkistä että fyysistä voimaa jaksaa arjessa entistä paremmin. Opiston monet kurssit 
tarjoavat ihmisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen sekä henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen. 
Ilman opistoa monen elämä olisi ”köyhempää”. Myös tutkimuksin on todistettu, että sairastavuus ja varsinkin 
mielenterveysongelmat vähenevät, kun on mielekästä vapaa-ajantoimintaa, kuten kansalaisopistotoiminta 
on. Tällä on myös taloudellinen aspekti eli ihmisten terveys vaikuttaa yhteiskunnan menotalouteen vähentä-
västi, mikä on pelkästään positiivinen asia.

Samalla tavoin Miina Sillanpää on koettu voimavarana, jolla on ollut positiivinen vaikutus monen aikalai-
sen elämään, eikä pelkästään Miinan aikalaisen, vaan myös nykyihmisten elämään, sillä niin paljon hyvää 
hän on jättänyt toimillaan myös tämän päivän yhteiskuntaan.
Tartu siis tilaisuuteen ja tule hyvien harrastusten kansalaisopistoon, Miinan hengessä.

Jukka Nummelin, rehtori

Ypäjän Yö
Opisto on mukana Ypäjän yössä lauantaina 

20.8.2016 Veteraanituvalla

Luennot
Opisto järjestää yhdessä Jokioisten kunnankirjas-
ton kanssa Miina Sillanpää -juhlavuoden luentoja:

 ”Miina Sillanpää: edelläkävijä” 
ke 19.10.2016 klo 18.00-19.30

Jokioisten valtuustosalissa (Keskuskatu 29 A). 
Luennoitsijana professori Aura Korppi-Tommola.

”Miina Sillanpään merkitys naisten aseman  
parantamisessa” 

ti 15.11.2016 klo 18.00-19.30 
Jokioisten valtuustosalissa (Keskuskatu 29 A). 

Luennoitsijana 
professori emerita Irma Sulkunen.

Opisto järjestää yhdessä Lounais-Hämeen Ura-
nus ry:n kanssa tähtitiedeluennon myöhemmin 

ilmoitettavana ajankohtana.

Näyttelyt Jokioisten Tietotalolla:

Osaavat opettajat XI-näyttely
17.8.-9.9.2016 Jokioisten Tietotalolla

Trikoovaatteiden uusi elämä
Kaija Huhtinen

4.10.-28.10.2016

Tikkauksen aikaa
Hannele Wakkari, tilkkutöitä

3.1.-20.1.2017

Taidekurssilaisten töitä
4.4.-23.4.2017

Opiston kevätnäyttely
Jokioisten Tietotalolla 21.-23.4.2017 -konsertteja, 
liikuntaesityksiä, kädentaidon töitä, Opistolaisyh-

distyksen kädentaitoarpajaiset ja kahvio

Kanna minua
Heljä Reponen, laukkuja sekatekniikoilla

Sanna Jääskeläinen, valokuvia
25.4.-5.5.2017

Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama ja yl läpitämä yleis-
sivistävä oppilaitos, jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston toiminnan pe-
rustana on omistajakuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa Jokioisten kun-
nan koulutuslautakunta. Kustantajat: Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto.

Tapahtumat ja näyttelyt
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OPISTON TOIMISTO

Keskuskatu 29 A, 31600 Jokioinen
Toimisto on Jokioisten kunnanviraston 
ensimmäisessä kerroksessa.
Puhelin: (03) 4182 7402, Telefax: (03) 4384 025
Sähköposti: 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi
Uudistuneet kotisivut: 
www.jokioinen.fi/jokilaanin-kansalaisopisto/

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

Ilmoittautumisia vastaanotetaan    
ma 22.8.2016 klo 18 alkaen.
Ennakkoilmoittautumista vaativan kurssin kohdal-
la on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä. 
Muille kursseille voit ilmoittautua myös ensimmäisel-
lä kokoontumiskerralla.

Nopein ja varmin tapa:
suoraan internetissä ma 22.8. klo 18 alk.:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/zavaus.asp

Muita ilmoittautumisvaihtoehtoja:     
- Jokioisten kunnanvirastolla yleisöpäätteillä 
1. kerroksessa ma 22.8. klo 18-19 ja sen jälkeen 
virastoaikana.
- Puhelimitse numeroon 03-4182 7402 
ma 22.8. klo 18-20, 23.8. alkaen virka-aikana.
Sähköpostilla ja faxilla ei voi ilmoittautua. 

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston toimistol-
ta ilmoittautumisajan päätyttyäkin.

MAKSUT
Kurssimaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauksen 
yhteydessä. Opiskelijalla on mahdollisuus mak-
saa 108 € työkausimaksu (kurssinumero 000001), 
jolla voi osallistua kaikille muille paitsi avoimen yli-
opiston kursseille sekä omakustannekursseille. 

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja. Kurs-
sille 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 toimis-
toon, ei opettajalle!

Alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta on-
nistuu vain, jos peruminen on tapahtunut viimei-
seen ilmoittautumispäivään mennessä, (poik- 
keuksena lääkärin toteama sairaustapaus).

Jos alle 18-v. lapsi opiskelee aikuisen kanssa sa-
massa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 
50 %:n alennuksen.

Normaalikursseilla opiskelijaa laskutetaan, kun 
kurssin alkaminen on varmistunut. 

Omakustannekurssit ovat valtionosuusjärjestel-
män ulkopuolisia, tarjontaa monipuolistavia kursse-
ja, joista on maininta kurssikuvauksen yhteydessä. 
Näillä kursseilla minimiopiskelijamäärät ovat yleensä 
korkeampia kuin ns. normaalikursseilla, jotta kurssi-
maksut on saatu kohtuullisiksi.

Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todis-
tusmaksua vastaan.

Huom! 
Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus hakea 
opintoavustusta Jokioisten kunnan opintorahastos-
ta. Koulutuslautakunta päättää avustusten jaosta. 
Avustukset myönnetään ensisijaisesti taloudellisin 
ja sosiaalisin perustein. Humppilalaiset ja ypäjäläi-
set voivat hakemuksesta saada opistolaisyhdistyk-
seltä jäsenetuna alennusta kurssimaksuun.

OPINTOSETELIT
Opetushallitus on myöntänyt opintosetelityyppis-
tä valtionavustusta Jokiläänin kansalaisopistolle. 
Opintoseteliraha on päätetty käyttää seuraavasti: 
125 ensimmäistä opiskelijaa, joka on työtön, eläke-
läinen tai seniori (yli 63-v.), saa 20 euron alennuk-
sen työkausimaksusta. Alennusta ei saa yksittäises-
tä kurssimaksusta.

Opintosetelityyppisen avustuksen saaminen huo-
mioidaan suoraan ilmoittautumistiedoista laskutuk-
sen yhteydessä. 

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

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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HENKILÖKUNTA

Rehtori (yhteinen Wahren-opiston kanssa) 
JUKKA NUMMELIN
paikalla varmimmin maanantaisin
jukka.nummelin@jokioinen.fi
Muina aikoina tavattavissa Wahren-opistolla, 
050 3132 107.
Kurssisihteeri ANU TUJUNEN            
(03) 4182 7402, anu.tujunen@jokioinen.fi

OHJAAVAT OPETTAJAT
Tekstiilityö  SARI WENNING  
050 593 4257, sari.wenning@jokioinen.fi 

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

Taideaineet TUIJA PIETILÄ-ESTRADA       
050-592 0821, tuija.pietila@pp2.inet.fi

Kielet AINO KOSKELIN 041-431 7823, 
jokilaanin.kansalaisopisto@jokioinen.fi

Tekninen työ MIRVA KALLIO 045-129 4418
tai 050-307 3689 (ilt.), mirvakatariina@gmail.com

Liikunta KAARINA TAMMI                 
040-507 1662, kaarina.tammi@luukku.com

YHDYSHENKILÖT
Humppilan yhdyshenkilö 
Laura From, kirjastonjohtaja, 
044-706 4417, 
laura.from@humppila.fi 
Ypäjän yhdyshenkilö 
Satu Leppälahti, 
vt. kirjastonjohtaja, 
050-363 0508, 
satu.leppalahti@ypaja.fi

MUUT TUNTIOPETTAJAT
Aalto Marina   050-514 1599
marina.aalto@gmail.com
Aate Janne   040-765 6091
janne.aate@hotmail.com
Anttila Saku   040-520 0091
saku.anttila@gmail.com
Autio Minna   044-5555996
minnala@gmail.com
Berggren Matti   040-833 4597
mattiberggren@gmail.com
Blasco Lucia   044-071 0100
blaseslu@gmail.com
Eskola Riikka
riikka.eskola@jokioinen.fi
Hokkanen Tuuli
tuulipihlaja@gmail.com

 
Huhtinen Kaija   050-3008733
kaijahuhtinen48@gmail.com
Kaivoluoto Teija  0400-969 710
Karjala Jouni   040-768 3639
jouni.karjala@hotmail.fi
Korpihete Elina       
elina.korpihete@gmail.com
Korpihete Saila
saila.korpihete@gmail.com
Kuloaro Tony   0400-616 414
kuloaro@hotmail.com 
Lax Minna   044-074 7744
lax.minna@gmail.com
Lax Teemu   044-2713797
teemu.lax@gmail.com
Lehtonen Saija  040-7292902
saija@saijalehtonen.com
Leino Ulla     040-5906332
tantsulla@gmail.com
Majevski Vivian  050-330 9158
vivianmajevski@gmail.com
Mäki Maarit   050-910 4247
maarit.maki@surffi.net
Nikkilä-Rämö Kristiina  040-5911715
Ojanen Katri   050-326 0342
katri.ojanen@hevosopisto.fi
Perälä Arja   0400-901 971
arja.perala@hotmail.fi 
Rauhala-Benuzzi Tuula 050-325 1554
rauhtu@suomi24.fi
Raumolin Tiina  050-341 7361
tiina.raumolin@gmail.com
Reponen Heljä      
helja.reponen@outlook.com
Ryyppö Sirpa          
kuvaamo@sirparyyppo.fi
Ryösä Terhi   040-763 4481
terhiry@gmail.com   
Saarinen Marja-Leena  050-594 6509
saarimarle@gmail.com
Salmi Tiina    0500-531 550
tiina.salmi@kotikone.fi
Salo Pirjo   050-535 3872
savipaja@gmail.com
Salo Teppo   050-537 6504
saloteppo@gmail.com
Sikiö Minna   040-535 6973
nyytti.loimaa@luukku.com
Sirel-Aarnio Iris  044-257 5855
paradoks.blue@gmail.com
Tiensuu Erkki   050-352 3176
erkki.tiensuu@nic.fi
Viitanen Sirkka   040-7275835
sirkka.viitanen@pp5.inet.fi
Viljanen Leena   040-726 1180
Virta Esa (projektisihteeri)   
esa.virta@jokioinen.fi
Wakkari Hannele   040-8444519
wakkari.hannele@outlook.com
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JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY
Jokiläänin opistolaisyhdistys ry on siirtynyt uudelle vuosikymmenelle. Olemme Jokiläänin kansalaisopiston 
yhteydessä toimiva itsenäinen yhdistys.

Tavoitteenamme on tukea opiskelua kansalaisopistossa sekä ylläpitää ja kehittää yhteistyötä eri opintoryh-
mien kanssa sekä edistää kulttuuritoimintaa ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Järjestämme tulevanakin lu-
kuvuonna virkistys- ja messumatkoja, teatteriretkiä, osallistumme opiston juhliin ja näyttelyihin sekä erilaisiin 
musiikki- ja muihin tapahtumiin.

Tänäkin lukuvuonna voimme myöntää hakemuksesta Humppilan ja Ypäjän opiskelijoille jäsenetuna alen-
nusta kurssihinnoista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua opiston kursseille. Jäseniksi voivat liittyä kaik-
ki ja jäsenille myönnetään alennusta opistolaisyhdistyksen järjestämistä matkoista.

Emme nuku Ruususen unta, vaan pyrimme kaikin tavoin toimimaan aktiivisesti ja olemme mukana opisto-
toiminnassa sekä edistämme hyvää opistohenkeä kaikkien opistolaisten hyväksi. Yhdistyksen jäseneksi voi 
liittyä kaikki ilman erillistä jäsenmaksua (kurssinumero 000002). Tervetuloa mukaan!

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

Matkoja ja tapahtumia

TAIDE- JA KULTTUURIMATKA la 27.8.2016
Tutustutaan Tuusulan Rantatien kohteisiin (mm. 
Halosenniemi ja Lottamuseo) ja vieraillaan Aino-
lassa, Aino ja Jean Sibeliuksen kotimuseossa. 

Lounas Lottamuseon Lottakanttiinissa. Viimeinen 
ilmoittautumispv.19.8.2016 Kurssinumero: 000700

PIKKUJOULU pe 2.12.2016
Opiston kurssien syyslukukauden päätöstilaisuus 
Jokioisilla. Kuuntelemme ja laulamme joululaulu-

ja sekä syömme riisipuuroa makean luumu-rusina-
sopan kera. Jälkiruoaksi kupponen kahvia tortun 

kanssa.Tervetuloa!
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TURUN KANSAINVÄLISET KIRJAMESSUT 
su 2.10.2016

Teemana Saksa ja Satakunta. Samalla lipulla pää-
see samassa paikassa pidettäville ruoka- ja viini-
messuille. Tarjolla lähiruokaa ja makuja Italiasta. 
Nautintoja kaikille aisteille! Samalla lipulla kaksil-

le messuille! Sitova ilmoittautuminen su 18.9.2016 
mennessä. Kurssinumero: 000600

TEATTERIRETKI PORIN TEATTERIIN
katsomaan EDITH PIAF –laulunäytelmää 

la 8.10.2016 klo 14 näytös
Edith Piafin laulutapa oli hyväilevä, karkea, leikil-
linen ja joskus jopa tuskaisakin. Hänen uransa al-
koi Pariisin kaduilta ja eteni savuisten klubien ja 

kabareiden kautta maailmanmaineeseen. Lukuisat 
miessuhteet värittivät taiteilijan elämää, mutta vain 
musiikki vei voiton. Pariisin pikkuvarpusen roolissa 
laulaa tummaääninen Maarit Lehtonen. Sitova il-

moittautuminen 8.9.2016 mennessä. 
Kurssinumero: 000900

KÄDENTAITOMESSUMATKA 
TAMPEREELLE PE 18.11.2016

 Ilmoittautumiset alkavat syysloman jälkeen 
24.10.2016 Kurssinumero: 000200

MATKAMESSUT 2017 pe 20.1.2017
Näe koko maailma kerralla! Tervetuloa fiilistele-
mään, unelmoimaan tai vain katsomaan maail-

man ihmeitä. Sitova ilmoittautuminen pe 13.1.2017 
mennessä. Kurssinumero: 000800

SYDÄNTALVEN KONSERTTI 
su 12.2.2017 Jokioisilla 

JAPANILAINEN TEEHETKI 
su 12.3.2017 klo 14

Tervetuloa tutustumaan japanilaiseen kulttuuriin 
Jokioisten kunnanvirastolle (Keskuskatu 29 A, Jo-
kioinen). Perehdymme japanilaiseen teeperintee-
seen Reika Vesalan johdolla. Nautimme sunnun-
tai-iltapäivänä japanilaista Macha-teetä kaikessa 

rauhassa.  Aluksi kerrotaan teeseremoniasta lyhy-
esti. Sen jälkeen nautimme ja tarjoilemme toisil-

lemme itse vispattua Macha-teetä perinteisten ja-
panilaisten makeisten kera. Materiaalimaksu (tee 
ja makeiset) 3 euroa maksetaan suoraan opetta-

jalle. Tervetuloa viettämään japanilaista 
iltapäivää kanssamme.

Aikataulut ja hinnat tarkentuvat myöhemmin. 
Seuraa ilmoittelua!
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JOKIOINEN HUMPPILA YPÄJÄ

AVOIN YLIOPISTO 

329800 ERITYISPEDAGOGIIKAN 
 PERUSOPINNOT (25 op)            Uutuus!

Miinan koulu,  Koulutie 8
Riikka Eskola
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €

 to 17.00-19.15, 
15.9.-8.12.2016 
12.1.-13.4.2017

Yliopistomaksu 250 euroa. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija on perehtynyt erityis-
pedagogiikkaan tieteenalana ja ymmärtää keskeiset 
käsitteet ja lähtökohdat. 
Sisältö: Perusopintoihin sisältyvät seuraavat opin-
tojaksot: 
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op 
Erityispedagogiikan perusteet 5 op 
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op 
Oppimisen edellytykset 3 op 
Perusopintojen kirjallisuus 7 op 
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op 
Arviointi: Numerolla 0-5. Opintokokonaisuuden ar-
vosana (asteikko 1-5) lasketaan opintojaksojen ar-
vosanojen (asteikko 1-5) keskiarvosta. 
Lisätiedot: Opinnot aloitetaan ja niitä jatketaan ai-
na voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan. 
Opinnot suositellaan aloitettavaksi Johdatus kasva-
tustieteisiin -opintojaksolla. 
Perusopintojen opintokokonaisuus 25 op (arvosana) 
ei vanhene. Opiskelijan suorittamat perusopintojen 
opintojaksot vanhenevat mikäli opiskelija on suorit-
tanut perusopinnoista enimmän osan (vähintään 13 
op) ennen vuotta 2008. 
Vanhentuneet opinnot päivitetään suorittamalla yksi 
perusopintojen vanhentunut opintojakso uudelleen. 
Kyseinen opintosuoritus tallennetaan opiskelijan 
opintorekisteriin, mutta siitä ei saa opintopisteitä.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen pitää tehdä 
opistomme lisäksi Turun avoimeen yliopistoon.

yhteiskunta

130100  SUKUTUTKIMUS

Miinan koulu, atk-lk, Koulutie 8
Erkki Tiensuu
24 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 7.9.2016 

ke 18.00-19.30
14.9.-7.12.2016 
11.1.-12.4.2017 

Tarkoitettu sukututkimusharrastuksen aloittamiseen 
tai jatkamiseen. Sisältönä ihmisen elämään liittyvät 
tietolähteet: digitaaliset lähteet, kirkon arkistot, ta-
lot ja torpat, sotilaat ja ammatinharjoittajat, perukir-
jat, lääninhallinnon arkisto, kunnan arkisto, yksityis-
arkistot. Sukututkimuksessa ja arkistossa vaaditta-
vat uudet käytännöt ja lain vaatimukset. Arkistovie-
railut suunnitellaan yhdessä. Oppikirjat tarpeen mu-
kaan. Opettaja: erkki.tiensuu@gmail.com tai 050 
3523176. 

MUSIIKKI

Sisällys:
Avoin yliopisto  .......................................................6 
Yhteiskunta ...........................................................  6 
Musiikki  .................................................................6 
Kielet  ....................................................................8 
Tietotekniikka  ........................................................9 
Taide- ja taitoaineet  ............................................10 
Lasten ja nuorten kädentaidot ............................. 13
Kudonta ...............................................................14
Ompelu  ...............................................................14
Lankatyöt .............................................................15
Erikoistyöt ............................................................17
Tekninen työ ........................................................19
Opiston keittiössä ................................................20
Liikunta ja hyvinvointi  .........................................23 
  

130200 TARINATIISTAIT                           Uutuus!

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Minna Autio
10 t sl, Kurssimaksu 26,00 € 

ti 18.30-20.00
6.9.-29.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tule kirjoittamaan tarinatiistaihin! Kirjoittelemme ta-
rinoita, runoja, muistoja tai mitä vain haluatkin. Kol-
men viikon välein käydään tekstejä lävitse. Ei taito-
vaatimuksia, vain kirjoittamisen iloa. Sana on vapaa! 
Kurssipäivät: 6.9., 27.9., 25.10., 8.11. ja 29.11.

110160 MUSIIKIN  TEORIA JA SÄVELTAPAILU

Kartanon koulu, musiikkiluokka, 
Varsanojantie 97
Timo Määttä
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 5.9.2016

to 18.00-19.30
8.9.-15.12.2016 
12.1.-20.4.2017 

Enintään 
15 opiskelijaa

Musiikin teoriaa käytännöllisesti niin soittajille kuin 
laulajille. Kurssilla opiskellaan nuottien yleisimmät 
koukerot korkeuksista ja aika-arvoista rakenteeseen 
ja esitysmerkintöihin. Pääpaino on kuitenkin korvia 
haastavilla säveltapailutehtävillä. Tunnit pidetään 
mainittujen päivämäärien välisenä aikana. 
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JOKIOINEN HUMPPILA YPÄJÄ

110101 PIANO - VAPAA SÄESTYS

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Timo Määttä
40 t sl, 40 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ti 15.00-17.45
6.9.-13.12.2016 
10.1.-18.4.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssi kaikille kosketinsoittajajaksi aikoville - olet sit-
ten aloittelija tai jo kokenut harrastaja. Opetukses-
sa otetaan huomioon oppilaan oma soitin - piano, 
sähköpiano, keyboard yms. Henkilökohtainen ope-
tusaika 15 min/vko. Tervetuloa! Tunnit pidetään mai-
nittujen päivämäärien välisenä aikana. (Aikoja myös 
muina iltoina) 

110102 PIANONSOITTO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Iris Sirel-Aarnio
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ke 15.15-17.30
7.9.-14.12.2016 
11.1.-19.4.2017 

Enintään 
6 opiskelijaa

Katso kurssi 110104.

110104 PIANONSOITTO

Perttulan koulu, 
Hossintie 4
Iris Sirel-Aarnio
48 t sl, 48 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ma 15.00-18.30
5.9.-12.12.2016 
9.1.-17.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kaikille pianonsoitosta kiinnostuneille. Opetus on 
henkilökohtaista opetusta 15 min/viikko. Kurssin lo-
pussa pidetään pienimuotoinen konsertti osallistuji-
en niin halutessa. Opettaja ottaa yhteyttä jokaiseen 
oppilaaseen erikseen ja sopii opetusajat. Tunnit pi-
detään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.

110120 HARMONIKANSOITTO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Timo Määttä
64 t sl, 64 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ma 15.00-18.30
5.9.-12.12.2016 

9.1.-17.4.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Harmonikansoiton henkilökohtaista opetusta 20 min/
vko. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien väli-
senä aikana. Osa opetustunneista pidetään keski-
viikkoisin, tunneista sovitaan ensimmäisellä kerralla 
opettajan kanssa. 

110121 HARMONIKKA/TANSSIORKESTERI

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Timo Määttä
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ma 18.30-20.30
5.9.-12.12.2016 

9.1.-17.4.2017 

Enintään 
15 opiskelijaa

Harmonikan jatkoryhmä jatkaa orkesterimuodos-
sa. Rumpalit, basistit, kitaristit, viulistit, pianistit yms. 
tervetuloa mukaan (haitaristien ohella tottakai)! Tä-
nä vuonna ohjelmisto on perin suomalainen tulevan 
juhlavuoden kunniaksi. Tunnit pidetään mainittujen 
päivämäärien välisenä aikana. 

110130 RUMPU/KITARA/BASSO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, Saku Anttila, 
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € ,
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ma 15.15-17.30
5.9.-12.12.2016 

9.1.-17.4.2017 
Enintään 

9 opiskelijaa

Bändisoittimien opiskelua pienryhmissä tai yksityis-
tunteina opiskelijan oman soittimen/tarpeen mu-
kaan. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien vä-
lisenä aikana. 110103 PIANONSOITTO

Kirkonkulman koulu, 
Koivistontie 22
Iris Sirel-Aarnio
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ke 18.00-20.15
7.9.-14.12.2016 
11.1.-19.4.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

110131 RUMPU/KITARA/BASSO

Kirkonkulman koulun musiikki-
luokka, Koivistontie 22
Saku Anttila
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ke 18.45-21.00
7.9.-14.12.2016 
11.1.-19.4.2017 

Enintään 
9 opiskelijaa

Katso kurssi 110130.

Katso kurssi 110104.
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110154 YHTEISLAULU
Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, 
Timo Määttä
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 

ke 18.30-20.30
7.9.-14.12.2016 
11.1.-19.4.2017 

 

Maailman leppoisin yhteislaulukurssi. Kurssilla lau-
letaan yksi- tai kaksiäänisesti iskelmämusiikin hel-
miä säestyksen kera. Tänä vuonna ohjelmiston pai-
nopiste on suomalaisessa musiikissa tulevan juh-
lavuoden kunniaksi. Tervetuloa kaikki laulamises-
ta kiinnostuneet! Tunnit pidetään mainittujen päivä-
määrien välisenä aikana.

KIELET
120100  FINNISH FOR BEGINNERS VIA SKYPE
                                                     Uutuus!

Marina Aalto
16 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 19.9.2016

ti 18.00-19.30
27.9.-22.11.2016 

We can do a lot of things without leaving our homes. 
Why can’t we study languages using Internet? You 
can meet your teacher face-to-face despite the fact 
that you and your teacher are miles away from each 
other. The course is designed for absolute begin-
ners. The teacher will explain you the peculiarities of 
the Finnish language, lead you through the jungle of 
Finnish grammar and answer all your questions.

120400 SAKSAN JATKOKURSSI

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Elina Korpihete
20 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €

ke 18.00-19.30
21.9.-30.11.2016 

11.1.-22.3.2017

Grüss Gott! Saksan jatkokurssi kieltä jo joitakin vuo-
sia lukeneille saksan kielestä ja kulttuurista kiinnos-
tuneille henkilöille. Aloitamme Einverstanden 3! (Ku-
del/Kyyhkynen) -kirjan. Kirjan voi ostaa itse tai voim-
me tehdä yhteistilauksen. Uutena kielioppiasiana tu-
lee mm. genetiivi. Tervetuloa keskustelemaan, ker-
taamaan ja oppimaan uutta! 

120600 VENÄJÄN KIELEN KURSSI

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Marina Aalto
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

ma 17.30-19.00
26.9.-5.12.2016 
16.1.-24.4.2017

Tervetuloa opiskelemaan Venäjää! Kurssi on tarkoi-
tettu venäjän kieltä noin kaksi vuotta opiskelleille. 
Jatketaan tutustumista venäjän kieleen, sekä Venä-
jän kulttuuriin ja matkakohteisiin venäjää äidinkiele-
nä puhuvan opettajan kanssa. Oppikirjana Pora! 

120800 BELLA VISTA 1 - JATKO

Paanan koulu, Asemakuja 1
Tuula Rauhala-Benuzzi
22 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 €

ma 17.30-19.00
12.9.-28.11.2016 

16.1.-10.4.2017

Jatkamme opiskelua Bella vista I, kappaleesta 10. 
Tekstien aiheina ovat mm. ruokakaupassa käynti, lo-
manvietto, arkirutiinit ja vaatekaupassa asioiminen. 
Uusia kielioppiasioita ovat esim. objektipronominit, 
omistussanat ja perfekti.

110151 VIIHDEORKESTERI JOVIAALI

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, Timo Määttä
36 t sl, 45 t kl, 
Kurssimaksu 82,00 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ti 18.00-20.15
6.9.-13.12.2016 
10.1.-18.4.2017 

 

Viihdeorkesteri valmistelee lukuvuoden aikana kon-
serttiohjelman esitettäväksi huhtikuussa 2017. Kon-
sertin teemana on tällä kertaa pyöreitä vuosia täyt-
tävä Suomi. Sovitukset räätälöidään kokoonpanon 
mukaan, Uudet ja vanhat orkesterilaiset tervetuloa! 
Tiedustelut: timo.maatta@jokioinen.fi. Tunnit pide-
tään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.

110140 KITARANSOITTO

Kartanon koulu,
musiikkiluokka, 
Varsanojantie 97, Saku Anttila
48 t sl, 48 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ke 15.00-18.00
7.9.-14.12.2016 
11.1.-19.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kitaransoiton opetusta vasta-alkajille ja aiemmin 
soittaneille. Opetus kolmen hengen ryhmissä 45min/
ryhmä. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien vä-
lisenä aikana.

110150 POP/ROCK AIKUISILLE

Kirkonkulman koulun mus. lk., 
Koivistontie 22, Saku Anttila
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ma 18.00-20.15
5.9.-12.12.2016 
9.1.-17.4.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

Poppia ja rockia viime vuosikymmenistä tähän päi-
vään. Beatlesistä Robiniin, Purplesta Museen. Pie-
noinen soittotaito tarpeen. Esiintymisiä luvassa ke-
väällä!
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120300 ALRIGHT? ALRIGHT!

Paanan koulu, Asemakuja 1
Aino Koskelin
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 €

ke 18.00-19.30
21.9.-30.11.2016 
11.1.-12.4.2017 

Kertauskurssi opistossa n. 5 v englantia opiskelleille 
tai muille, jotka haluavat aktivoida ja virkistää ruos-
tunutta kielitaitoaan. Täydennetään ja hiotaan kie-
len perusasioita. Paljon jokapäiväisen sanaston har-
joittelua. Vahvistetaan kieliopin hallintaa, paljon har-
joittelua. Keskeinen kieliaines kertautuu tehokkaas-
ti. Ota kieli haltuun! Oppikirja: Folland-Saariaho: Al-
right? Alright! kpl 7-.

120301 ENGLISH FOR YOU, TOO!  1

Paanan koulu, Asemakuja 1
Aino Koskelin
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 €

to 18.00-19.30
22.9.-1.12.2016 
12.1.-13.4.2017

Kurssi sopii vasta-alkajille tai ihan kaiken unohtaneil-
le. Opiskellaan ääntämistä, perusrakenteita, kuun-
telua. Aihealueina arkipäivän kielenkäyttötilanteet, 
mm. kodista kertominen, matkustaminen, tien kysy-
minen ja neuvominen ym. tarpeellista. Oppikirja Jo-
kela ym. English for you, too! 1 hankitaan yhteisti-
lauksena. Tervetuloa opiskelemaan englantia! 

120700 ESPANJAN KIELI - ALKEET

Ypäjänkylän Seuraintalo, 
Ypäjänkyläntie 842
Lucia Blasco
16 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

ke 18.00-19.30
12.9.-7.11.2016 
16.1.-27.3.2017

Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa. Opit kie-
len alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja espanjaa 
äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. Opetus-
kielenä enimmäkseen englanti (opettaja puhuu vä-
hän suomea). Oppimateriaalista sovitaan kurssin al-
kaessa.

TIETOTEKNIIKKA

340100 ATK-ALKEET

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Jouni Karjala
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 14.9.2016

ma 17.30-19.45
19.9.-12.12.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Aloitetaan alusta, kurssille voi tulla vaikka ei olisi ai-
emmin konetta käyttänyt. Käydään läpi työskentely 
Windows-ympäristössä, tiedostojen tallentaminen, 
tekstinkäsittelyä, Internet ja sähköposti.

340101 ATK-ALKEET

Paanan koulu, atk-luokka, 
Asemakuja 1
Esa Virta
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.1.2017

ma 17.30-19.45
9.1.-3.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 340100.

340102 ATK-JATKO

Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 7.9.2016

ti 17.30-19.45
13.9.-13.12.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

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

340103 ATK-JATKO

Miinan koulu, atk-luokka, 
Koulutie 8
Esa Virta
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.1.2017

ti 17.30-19.45
10.1.-4.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 340102.

340104 TABLETTI  TUTUKSI

Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97
Jouni Karjala
21 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2016

ti 17.00-19.15
6.9.-8.11.2016 

Kurssilla tutustutaan erilaisten hyötyohjelmien avul-
la tablettitietokoneen käyttöön. Ota kurssille mukaan 
oma tabletti, jos sinulla on sellainen. 

340105 TABLETTI TUTUKSI

 Paanan koulu, Asemakuja 1 
 Jouni Karjala
 21 t kl, Kurssimaksu 42 € 
Ilmoittautuminen viim. 5.1.2017

ti 17.00-19.15
10.1.-8.3.2017

Katso kurssi 340104. 
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340111 TOIMISTO-OHJELMAT MS Office 
 (omakustannekurssi)

Miinan koulu, atk-luokka, 
Koulutie 8
Esa Virta
30 t kl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017

ke 17.30-19.45
11.1.-22.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 340110.

TAIDE- JA TAITOAINEET

110302 KUVATAIDE

Paanan koulu, kuvataideluok-
ka, Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
30 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

to 18.00-20.15
15.9.-24.11.2016 

12.1.-23.3.2017 

Jokainen ihminen on luova. Tule ja koe kuvataiteen 
kiehtova maailma. Kurssilla voit tutustua moniin ku-
vataidetekniikoihin, ilmaista luovuuttasi ja virkis-
tyä taideharrastuksen parissa. Kurssilla saat tukea 
omaan tekemiseen sekä nähdä ja kokea kuvataidet-
ta. Kurssi soveltuu maalauksesta innostuneille aloit-
telijoille, kuin jo maalanneille jatko-opiskelijoille. Mi-
käli kurssilaiset haluavat, voidaan myös koota oma 
kuvataidenäyttely kurssin töistä.

000700  TAIDE- JA KULTTUURIMATKA 
LA 27.8.2016

Tutustutaan Tuusulan Rantatien kohteisiin 
(mm. Halosenniemi ja Lottamuseo) 

ja vieraillaan Ainolassa, 
Aino ja Jean Sibeliuksen kotimuseossa.
Lounas Lottamuseon Lottakanttiinissa.

Muista myös tämä

110304 KUVATAIDE kesäkurssi 

Jokioisten Tietotalo, 
Humppilantie 9
Tuija Pietilä-Estrada
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 9.8.2016 

pe 18.00-21.00
la -su 10-16.30
12.8.-14.8.2016 

Enintään
12 opiskelijaa

Kesän kuvataidekurssi järjestetään Jokioisten Elon-
kierron ja Kartanon puiston miljöössä. Maalata voit 
perinnemaisemaa, rakennuksia, kotieläimiä, kukkia 
jne. tai voit inspiroitua tilanäkymistä ja antaa sivelti-
men puhua. Kurssilla on mahdollista maalata ja piir-
tää eri tekniikoilla. Tule vahvistamaan omaa ilmai-
sua ja luovuutta. Kurssilla voidaan myös tehdä yh-
teisiä harjoituksia ja tutustumme maisemamaalarin 
värioppiin ja sommitteluun. Tervetuloa mukaan ren-
touttavalle kesäkurssille taideharrastuksen pariin! 

340110 TOIMISTO-OHJELMAT MSOffice 
 (omakustannekurssi)

Miinan koulu, atk-luokka, 
Koulutie 8
Esa Virta
30 t sl, Kurssimaksu 88,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 16.9.2016 

ke 17.30-19.45
21.9.-30.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Yleisimpien toimisto-ohjelmien sarja, MSWord, 
MSExcel, MSPowerPoint ja eri ohjelmien yhteiskäyt-
tö. Asiakirjojen ja julkaisujen teko ja kuvien käyttö, 
Taulukot: peikko vai apuväline? Vaikuttava ppt-esi-
tys, sähköpostin ja internetin käyttöön vinkkejä ja te-
hoa. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

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

Paanan koulu, kuvataideluok-
ka, Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada ja vaihtu-
via taideaineiden opettajia
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
+ Tarvikemaksu 30 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ke 16.00-17.30
7.9.-30.11.2016 
11.1.-19.4.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Lasten taidepaja on tarkoitettu 9-15 -vuotiaille lapsil-
le ja nuorille. Pajassa voi kokeilla ja taiteilla eri tek-
niikoita eri opettajien ohjauksessa. Tutustutaan mm. 
kuvataidetekniikoihin, keramiikkaan, metallitöihin, 
mosaiikkiin ja valokuvaukseen. Pajassa tuetaan luo-
vuuden ja mielikuvituksen kehittymistä ja onnistu-
neiden tunteiden välittämistä. Oppilaiden töistä voi-
daan pitää oma oikea yhteistaidenäyttely. Tervetuloa 
mukavan harrastuksen pariin. Tiedusteluja opistolta 
tai taideaineiden ohjaavalta opettajalta Tuija Pietilä-
Estradalta p. 050-5920821. Ilmoittautuneille lähete-
tään kurssikirje.
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110300 POSLIININMAALAUS

Humppilan yläaste, Eedenintie 1 
Teija Kaivoluoto
36 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
+ Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen
viim. 24.10.2016

ti-to 17.30-20.30
1.11.-13.12.2016 

21.3.-26.4.2017 

Enintään 
15 opiskelijaa

Posliinin ja kaakelin pinnan koristelua laaja-alaises-
ti ideoiden, kokeillen ja toteuttaen. Maalaamme tuot-
teita koriste- ja käyttöesineiksi. Soveltuu mainios-
ti aloittelijoille ja jo pidempään alaa harrastaneille. 
Kokoontumiset tiistaisin, lisäksi syyslukukaudella to 
1.12., ke 7.12. ja to 8.12.2016, sekä kevätlukukau-
della ke 19.4. ja ke 26.4 2017. 

110301 LASINMAALAUSKURSSI 
 (omakustannekurssi)

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Teija Kaivoluoto
12 t kl, Kurssimaksu 48,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen viim. 17.3.2017

pe 17.30-20.30
24.3.-7.4.2017 

Enintään 
15 opiskelijaa

Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaa-
lauskeinoja apuna käyttäen. Opettaja tuo kurssille la-
sit ja maalit, josta suoritetaan maksu hänelle käytön 
mukaan. Muut maalaustarvikkeet kurssilainen tuo it-
se. Kurssin alussa sovitaan yhdessä valmiiden töi-
den luovutuspäivä toukokuun ensimmäiselle viikolle. 
Ilmoittautuneille lähetetään tiedote ennen kurssin al-
kua HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

110305 AIKUISTEN TAIDEKOKEILUKURSSI 

Kivipaja, Keskuskatu 27
Pirjo Salo, Sari Wenning ja 
Tuija Pietilä-Estrada
27 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 5.1.2016 

ke 18.00-20.15
11.1.-15.3.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Taidekokeilukurssilla kokeillaan ja tutustutaan eri tai-
de- ja kädentaitotekniikoihin. Tehdään keramiikkaa, 
kokeillaan kuvataidetekniikoita ja tilkkumaalausta. 
Tilkkumaalauksessa tutustutaan ja harjoitellaan tek-
niikkaa, valmistetaan pieni taulu paikasta/asiasta, jo-
ka on sinun elämäsi voimavara. Eri opettajat pereh-
dyttävät eri tekniikoihin ja voit kokeilla eri materiaa-
leja. Kokeile luovuuttasi ja löydä uusi luova harras-
tus. Ilmoittautuneille tiedotetaan lisää kurssista en-
nen aloituskertaa. 

110321 KALLIGRAFIAKURSSI

Paanan koulu, Asemakuja 1
Vivian Majevski
24 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

to 18.00-19.30
8.9.-1.12.2016 

12.1.-20.4.2017

Kirjainten lisäksi kalligrafia pitää sisällään paljon 
muutakin. Tutustutaan erilaisiin välineisiin ja teknii-
koihin. Syksyllä aloitetaan kirjainten harjoittamisel-
la. Siitä siirrytään erilaisiin pieniin töihin. Kalligrafias- 
ta voi löytää itselleen mielenrauhaa. 

110325 GRAFIIKAN MYRKYTTÖMÄT   Uutuus!
 MENETELMÄT (omakustannekurssi)
                                                    Paanan koulu, Asemakuja 1
Vivian Majevski
14 t kl, 
Kurssimaksu 49,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 27.1.2017 

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00

4.2.-5.2.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan erilaisiin mahdollisimman myr-
kyttömiin grafiikanmenetelmiin, joita voi käyttää pe-
rinteisten hyvinkin haitallisiksi todettujen menetelmi-
en sijaan. Teemme kokeiluja kartonkigrafiikasta, ak-
varellimonotypiasta. Viikonlopun aikana tehdään nä-
mä kaksi perustekniikkaa. Tekniikoita tehdään limit-
täin, jotta laatoille jää aikaa kuivua ennen seuraavaa 
työvaihetta. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimak-
suun. 

110330 VUOROVAIKUTTEINEN
 VALOKUVAUS 

Paanan koulu, 
Asemakuja 1
Sirpa Ryyppö
12 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 3.3.2017

ti 17.30-19.45
7.3.-18.4.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssilla opit tallentamaan valokuviisi haluamiasi 
tunnelmia innostavasti ja mielikuvituksellisesti. Kurs-
sin osiossa, alpakka vuorovaikutuksen kompassina, 
pääset tallentamaan kamerallasi hetkiä Börje-alpa-
kan eläinavusteisen toiminnan vierailulla. Voit olla 
vasta-alkajakin, mutta oman kameran käyttöohjeisiin 
kannattaa tutustua ennen kurssia. Pääasia, että ha-
luat innostua ja onnistua vuorovaikutteisesti kame-
rasi kanssa! Kurssipäivät: 7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4. 
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119801 HOPEAKETJU

Kivipaja, Keskuskatu 27
Arja Perälä
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 9.9.2016

Joka toinen viikko
ti 14.45-17.45

13.9.-29.11.2016 
3.1.-4.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tehdään hopeasta tai messingistä ketjuja, sormuk-
sia ym. Alkajat: muinais-, kuningas- ja Oiliketjut. Jat-
kajat: oma valinta. Voi tehdä myös filigraani- ja lusik-
kakoruja. Rummutus 1 €/koru. Materiaalit kurssilai-
nen maksaa itse. 

119802 HOPEAKETJU

Vanha pappila, Rauhalantie
Arja Perälä
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 12.9.2016

Joka toinen viikko 
su 16.00-19.15

18.9.-27.11.2016 
22.1.-30.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 119801. 

119803 HOPEAKETJU

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Arja Perälä
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 16.9.2016

Joka toinen viikko 
ti 17.45-21.00

20.9.-22.11.2016 
10.1.-28.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 119801.

119830 TIFFANYLASIKURSSI

Kivipaja, Keskuskatu 27
Arja Perälä
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 9.9.2016

Joka toinen viikko
ti 18.00-21.00

13.9.-29.11.2016 
3.1.-21.3.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssilla voi tehdä tiffany-, lyijytyö- tai mosaiikkitek-
niikalla tasotyön tai kolmiulotteisen esim. lampun-
varjostimen, myös sulatuslasitekniikka mahdollinen. 
Pääset alkuun muutamalla värillisellä lasilla ja parilla 
tangolla tinaa. Materiaalit kurssilainen maksaa itse. 

110314 PUUTARHAKERAMIIKKA 
 (omakustannekurssi)

Kivipaja, Keskuskatu 27
Pirjo Salo
9 t kl, 
Kurssimaksu 39,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim. 8.3.2017 

ke 18.00-20.15
15.3. valmistus 3t
22.3. valmistus 3t

 12.4. lasitus 3t

Enintään 
10 opiskelijaa

Tule valmistamaan puutarhaan keramiikatöitä, esim. 
keskikokoisen lintujen juoma-altaan, pöllöruukun tai 
vaikkapa nimi-/tervetulokyltin. Aikaisempaa koke-
musta saven kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. 
Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen. HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

110319 ILTAKERAMIIKKA

Kivipaja, Keskuskatu 27
Pirjo Salo
30 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 €
+ Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen 
viim. 12.9.2016 

ma 18.00-20.15
19.9.-28.11.2016 

16.1.-6.3.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin kä-
sinrakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja eri-
laisiin pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi sopii sekä 
aloittelijoille että aiemmin keramiikkaa harrastaneil-
le. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen.

110320 PÄIVÄKERAMIIKKA 

Kivipaja, Keskuskatu 27
Pirjo Salo
30 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
+ Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen
viim. 15.9.2016 

to 10.00-12.15
22.9.-1.12.2016 
19.1.-9.3.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Katso kurssi 110319 .

110312 JOULUKERAMIIKKA
 (omakustannekurssi)

Kivipaja, Keskuskatu 27
Pirjo Salo
9 t sl, 
Kurssimaksu 39,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim. 2.11.2016 

ke 18.00-20.15
9.11. valmistus 3t

16.11.valmistus 3t
7.12. lasitus 3t

Enintään 
10 opiskelijaa

Tehdään savesta helpoilla käsinrakennustekniikoilla 
enkeleitä, tonttuja, tähtiä ym. jouluisia koristeita. Ai-
kaisempaa kokemusta saven kanssa työskentelystä 
ei tarvitse olla. Savet ym. materiaalit maksetaan erik-
seen. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 
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119807  PIHAKORISTEITA BETONISTA 

Vanha pappila, Rauhalantie
Arja Perälä
24 t sl, 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 9.9.2016

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

16.9.-30.9.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssilla valmistetaan erilaisia betonikoristeita ul-
kokäyttöön: ruukkuja, laattoja, veistoksia jne. Be-
tonimassa sekoitetaan betonimyllyllä tai porako-
neen vispilällä. Tarvitsemansa materiaalit kurssilai-
set maksavat itse. 

119808 PIHAKORISTEITA BETONISTA 

Kunnan varikko, 
Mäntymäentie 16
Arja Perälä
24 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 24.3.2016

ke-pe 18-21.00
la 10.00-15.00

31.3.-12.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 119807.

119809 PAPERITAIDEVIIKONLOPPU     Uutuus!

Paanan koulu, ruokala, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada ja 
Marja-Leena Saarinen 
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 11.11.2016

pe 18.00-21.00
la-su 10.00-15.00

18.-20.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Paperitaideviikonloppuna haastetaan paperi uudel-
leen. Kurssilla voit muotoilla ja työstää pieniä paperi-
taideteoksia eri tekniikoilla. Tehdään paperimosaiik-
kia, skräpätään ja muotoillaan paperia sekä valmis-
tetaan vaikka joulukortteja. Tule saamaan ideoita ja 
hyödynnä jouluksi paperista koristeita ja sieviä lah-
joja. Ilmoittautuneille lähetetään tiedote ennen kurs-
sin alkua. 

119810 KUKKA-ASETELMIA 

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Kristiina Nikkilä-Rämö
8 t sl, 8 t kl, 
Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen 
viim.18.10.2016

ti 18.00-21.00
25.10.-22.11.2016 

7.3.-4.4.2017 

Enintään
 12 opiskelijaa

Tule nauttimaan käsillä tekemisestä ja värien som-
mittelusta. Kurssilla tehdään ajankohtaan sopivia 
kukkasidontatöitä ruukku- ja leikkokukista. Materi-
aalit maksetaan suoraan opettajalle. 

119811 RISU- JA PAJUKURSSI

Vanha pappila, Rauhalantie
Arja Perälä
18 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 30.9.2016

pe 18.00-21.00
la 10.00-14.00

7.10.-15.10.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

Tule tekemään pajusta tai koivunrisuista kestäviä pi-
hakoristeita tai käyttöesineitä. Viljeltyä pajua saata-
villa ja jos löydät omia materiaaleja, ota mukaan. Ri-
sutyöt eivät vaadi kuin tukirautaa ja rautalankaa. Pa-
jutyö aloitetaan esim. tyroksin avulla. Työkaluina ok-
sasakset ja pienet pihdit. Kurssipäivät: 7.-8.10. ja 
14.-15.10. 

119815 MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ 

Vanha pappila, Rauhalantie
Arja Perälä
8 t sl, 
Kurssimaksu 26,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 11.11.2016

pe 17.45-21.00
la 10.00-13.15

18..-19.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tehdään eri värisistä mehiläisvahalevyistä rullattu-
ja kynttilöitä. Sulatetaan mehiläisvahaa muotteihin, 
massan voi värjätä. Kynttilöitä voi koristella eri vä-
reillä. Materiaalit kurssilainen maksaa itse.

lasten ja nuorten 
KÄDENTAIDOT

110471 KÄSITYÖPAJA 1  (v. 06-08 -synt.)

Vanha pappila, Rauhalantie
Tiina Salmi ja vaihtuvia 
kädentaidon opettajia
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
+ Tarvikemaksu 25 €
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

to 16.00-17.30
8.9.-1.12.2016 

12.1.-27.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Uusi ryhmä aloittaa käsityöpajassa.Kokeillaan moni-
puolisesti eri materiaaleja ja tekniikoita. Opetellaan 
käsityön suunnittelua ja valmistusta eri opettajien 
johdolla mm. paperi-, puutyö-,värjäys- ja ompelupa-
joissa. Tiedustelut Tiina Salmi p. 0500 531 550.

NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLIT
Järjestetään kesäkuun alussa. 
Kurssin sisältö, aikataulu ja hinta ilmoitetaan 
kevään 2017 aikana. 
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Kurssilla tutustutaan vapaaseen tikkaukseen käyttä-
en apuna lihasmuistissa jo tallessa olevia muotoja ja 
liikkeitä. Tikataan pisteestä pisteeseen muutamien 
merkintöjen avulla, opetellaan sabluunoiden käyt-
töä, hyödynnetään tilkkutyön saumoja ja kiemurrel-
laan vapaasti ilman merkintöjä. Tutuiksi tulevat mer-
kitsemisessä ja tikkaamisessa hyödylliset apuväli-
neet ja tarvikkeet. Mukaan voi ottaa myös tilkkutyön, 
joka valmistuakseen kaipaa tikkausideoita. HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tarkemmat tiedot 
kurssikirjeessä. Kurssiin liittyvä näyttely Tietotalolla 
3.-20.1.

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Hannele Wakkari
20 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017 

pe 18.00-21.00
la 9.00-17.00

su 9.00-15.00
20.1.-22.1.2017

110407 VAPAAN  TIKKAUKSEN  VIIKONLOPPU-
 KURSSI (omakustannekurssi)   Uutuus!

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Kaija Huhtinen
20 t sl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 14.10.2016  

pe 18.00-21.00
la 9.00-17.00

su 9.00-15.00
28.-30.10.2016 

Pelasta vanhat trikoovaatteet ja anna niille uusi elä-
mä. Säästä luontoa kierrätyksen keinoin. Valmis-
ta rentoja ja uudennäköisiä sovelluksia hyödyntä-
en erilaisia käsityötekniikoita ja koristelutapoja,esim. 
trikoovaatteista tunikoita, peittoja, tyynyjä, kasseja, 
kukkaroita, leluja. HUOM. Kurssi ei sisälly työkau-
simaksuun. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Kurs-
siin liittyvä näyttely Tietotalolla 4.-28.10.

110406 TRIKOOVAATTEIDEN UUSI ELÄMÄ 
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

kudonta

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 6.9.2016 

ti 18.00-20.15
13.9.-29.11.2016 
10.1.-25.4.2017 

Enintään 
14 opiskelijaa

110430 KUDONNAN PERUSKURSSI

Opetellaan tai kerrataan kankaankudonnan perus-
asioita. Harjoitellaan laskemista, suunnittelun ja ra-
kentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Käytetään ATK –avusteisia kangaspuita ja hyödyn-
netään tietokonetta myös suunnittelussa. Tutustu-
taan yleisimpiin luonnonkuituihin ja valmistetaan 
niistä erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden mu-
kaan.

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 

ti 10.00-12.15
13.9.-29.11.2016 
10.1.-25.4.2017

110431 KUDONNAN JATKOKURSSI

Kankaankudonnan perusasioiden kertauksen lisäk-
si tutustutaan kuviollisiin sidoksiin. Tehdään damas-
teja, onteloita, kuvikkaita ja taalainsidoksia. Käyte-
tään myös kiinnostuksen mukaan ATK -avusteisia 
kangaspuita. Valmistetaan tekstiilejä yhteisloimissa 
opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

Lamminkulma, Koivistontie 59
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 €

ma 18.00-20.15
12.9.-28.11.2016 

9.1.-24.4.2017

Opetellaan tai kerrataan kankaankudonnan perus-
asioita. Harjoitellaan laskemista, suunnittelun ja ra-
kentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Käytetään seistenkudottavia kangaspuita leveiden 
kankaiden kudontaan. Tutustutaan yleisimpiin luon-
nonkuituihin ja valmistetaan niistä erilaisia tekstiile-
jä opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

110433 KUDONNAN PERUSKURSSI

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI

Vanha pappila, Rauhalantie
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 

to 18.00-20.15
15.9.-1.12.2016 
12.1.-27.4.2017

Opetellaan tai kerrataan kankaankudonnan perus-
asioita. Harjoitellaan laskemista, suunnittelun ja ra-
kentamisen vaiheita sekä kutomista ja viimeistelyä. 
Tutustutaan yleisimpiin luonnonkuituihin ja valmiste-
taan niistä erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden 
mukaan.

ompelu

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
28 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
+ Tarvikemaksu 3 €
Ilmoittautuminen
viim. 31.8.2016  

ke 18.00-21.00
7.9.-26.10.2016 

Enintään 
13 opiskelijaa

110453 TEKSTIILITUUNAUS

Kierrätetään tarpeettomat tekstiilit uusiksi tuotteiksi. 
Valmistetaan esim. farkuista liivihame tai kassi, va-
nutetuista villapaidoista torkkupeitto, T-paidoista tu-
nika, olkatoppauksista pussukka jne. Opitaan sa-
malla uusia tekniikoita kuten esim. Alabama stitch, 
lossaus, rag quilting. Tehdään tarpeettomasta voi-
mavara! 
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110442 TILKKUAARTEET 

Kirkonkulman koulun 
tekst.lk., 
Koivistontie 22
Sari Wenning
24 t sl, 27 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 €

Joka toinen viikko 
ti 18.00-20.15

6.9.-22.11.2016 
17.1.-11.4.2017 

Enintään 
14 opiskelijaa

Tulkaa mukaan uudet ja vanhat kurssilaiset ompe-
lemaan uusilla ja vanhoilla tekniikoilla erilaisia tilk-
kutöitä pussukoista peittoihin. Vauhtiin päästään 
tilkkuimprovisaatiolla. Kokoonnumme syksyllä 6.-
27.9. joka viikko ja 11.10.-22.11. jtv ja kl 17.1.-14.2. 
jtv ja 7.3.-11.4. joka viikko.

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Sari Wenning
21 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 8.9.2016

Joka toinen viikko 
to 10.00-12.15

15.9.-24.11.2016 
12.1.-23.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

110440  TILKKUILLAAN UUTTA JA VANHAA

Mikä on sinun voimavarasi? Voisiko se olla uusi har-
rastus tilkkuilun parissa. Tehdään monenlaisia tilk-
kutöitä helpoista vähän haasteellisempiin. Käyte-
tään ensisijaisesti kierrätysmateriaaleja. Kokoonum-
me syksyllä 3 kertaa joka viikko ja sitten joka toinen 
viikko.

Paanan koulu, tekstiilityönluok-
ka, Asemakuja 1
Sari Wenning
33 t sl, 27 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2016 

to 18.00-20.15
8.9.-24.11.2016 
12.1.-6.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

110441 TILKKUTYÖKURSSI

Tilkkutyöt ovat meidän monen voimavara. Ideoidaan 
ja toteutetaan sekä helppoja että vaativampia tilkku-
töitä pussukoista peitteisiin. Rikotaan rajoja ja löyde-
tään uusia aluevaltauksia tilkkutekniikoista. Syksyllä 
kokoonnumme joka viikko. Keväällä 12.1.-23.2. jtv ja 
9.3.-6.4. joka viikko. 

110443  TILKKUAARTEET

Vanha pappila, 
Rauhalantie
Sari Wenning
24 t sl, 27 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

Joka toinen viikko
ti 10.00-12.15

6.9.-22.11.2016 
17.1.-11.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Katso kurssi 110442. 

Paanan koulu, tekst. työn lk, 
Asemakuja 1
Sari Wenning
15 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

Joka 4. viikko
la 13.00-17.00

10.9.-12.11.2016 
14.1.-1.4.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

Kerran kuussa lauantaina kokoonnumme ideoimaan, 
ompelemaan ja tikkailemaan keskeneräisiä tai uusia 
tilkkutöitä. Iltapäivän aikana voit paneutua rauhas-
sa työhösi tilavissa tiloissa Paanan koulun tekstiili-
luokassa ja saada apua ongelmiisi sekä opastusta 
tekniikoihin. Pajapäivät syksyllä 10.9., 8.10. ja 12.11. 
keväällä 14.1., 11.2., 11.3. ja 1.4. 

110444  TILKKUTYÖPAJA                        Uutuus!

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Heljä Reponen
20 t kl, Kurssimaksu 60,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 21.4.2017 

pe 18.00-21.00
la 9.00-17.00

su 9.00-15.00
5.5.-7.5.2017

110408 TILKKUVIIKONLOPPU  
 (omakustannekurssi) 

Ompelun iloa ja keväisiä tilkkutöitä monessa muo-
dossa pussukasta peittoon. Juhlavuoden merkeissä 
viikonlopun teemana suomalainen metsä ja sen eläi-
met ja kasvit. Ideoita sekä helppoihin että haasteelli-
sempiin töihin. Ommeltavat työt oman valinnan mu-
kaan esim. tilkkulaukkuja ja pussukoita metallisel-
la tukiraudalla, koristeketjuja, taidetekstiili tai tyyny-
jä. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Tar-
kemmat tiedot kurssikirjeessä. Kurssiin liittyvä näyt-
tely Tietotalolla 25.4.-5.5.

lankatyöt

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Leena Viljanen
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.15

19.9.-28.11.2016 
16.1.-10.4.2017

110410 PITSINNYPLÄYS

Perehdytään nypläykseen perinteisesti tai uudem-
pien suuntausten mukaan. Jokaisen työ valitaan ja 
suunnitellaan niin, että omat taidot kehittyvät. Terve-
tuloa jatkajat ja alkajat! 
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Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Sari Wenning
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko 
ke 10.00-12.15

14.9.-23.11.2016 
11.1.-5.4.2017

Tule mukaan mukavaan aamupäivän harrastuk-
seen. Kirjotaan monenlaisia malleja ja töitä. Kokeil-
laan myös ompelukoneella kirjontaa - hauskaa ja 
nopeaa! Kaivetaan esille Omin käsin -lehdet ja nii-
den mallit perinteisten mallien lisäksi.

110415 OMIN KÄSIN TAI KONEELLA KIRJOEN
                                                       Uutuus!

Joki-Tammi, 
Keskuskatu 15
Tiina Salmi
15 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 €

Joka toinen viikko 
ke 13.00 -15.15

28.9.-23.11.2016 
Enintään 

12 opiskelijaa

Tule tutustumaan vanhoihin lankatekniikoihin: lauta-
nauhaan, pirtanauhaan ja neulakinnastekniikkaan. 
Tehdään pienet kokeilutyöt jokaisesta. Kiinnostuk-
sen mukaan voit kokeilujen jälkeen keskittyä mielui-
simpaan työhön ja valmistaa esim. nauhoja, vöitä, 
pantoja ja kintaita.

110416  LAUTANAUHAA JA MUUTA
 MUINAISTA                                  Uutuus! 

110412 NYPLÄYS JA KIRJONTA

Vanha pappila, 
Rauhalantie
Leena Viljanen
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.15

12.9.-21.11.2016 
9.1.-3.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Valitse nypläys tai jokin kirjontatapa ja tule kurssille. 
Voit aloittaa alusta tai palauttaa mieleen jo aiemmin 
opitun ja kartuttaa taitoa. Suunnitellaan rohkeasti 
työstäsi näyttävä kokonaisuus ja toteutetaan se. 

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Sari Wenning
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €

Joka toinen viikko 
ma 18.00-20.15

12.9.-21.11.2016 
9.1.-3.4.2017

110414 HARDANGER-KIRJONTA

Hardanger-kirjonta on norjalainen revinnäiskirjonta. 
Sitä tehdään lankoja laskien ja kuviot ovat geometri-
sia. Ne kirjotaan helmilangalla palttina- tai panama-
kankaalle. Kiva tekniikka aloittaa kirjontaharrastus - 
hauskaa ja koukuttavaa! Koukkuuntuneille suunni-
tellaan haasteellisempia töitä.

Joki-Tammi, 
Keskuskatu 15
Tiina Salmi
15 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko 
ke 18.00-20.15

28.9.-23.11.2016 
18.1.-29.3.2017 

Enintään 
14 opiskelijaa

110465 LANKATYÖKURSSI

Katso kurssi 110464.

110463 LAUKKUJA LANGOILLA           Uutuus!

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Tiina Salmi
18 t kl, Kurssimaksu 37,00 € 

Joka toinen viikko 
ke 10.00-12.15
18.1.-29.3.2017

Keväällä kaivataan uusia kantimia. Opetellaan eri-
laisia pintoja neulomalla, virkkaamalla ja solmimal-
la. Valmistetaan langoilla yksilöllisiä, omannäköisiä 
kasseja, laukkuja tai pussukoita. 

110464 LANKATYÖKURSSI

Vanha pappila, Rauhalantie
Tiina Salmi
15 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €

Joka toinen viikko 
to 10.00-12.15

29.9.-24.11.2016 
19.1.-30.3.2017

Kerätään voimavaroja yhdessä tekemällä ja oppi-
malla. Kokeillaan uusia lankoja ja tekniikoita sekä 
toteutetaan erilaisia töitä virkaten, neuloen, kouku-
ten, punoen tai solmeillen. Aloitetaan hulvattomilla 
huiveilla.

110411 FRIVOLITE ELI KÄPYPITSI

Lamminkulma, Koivistontie 
59, Leena Viljanen
18 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 7.9.2016 

Joka toinen viikko 
ke 10.00 -12.15

14.9.-23.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Viime syksynä perehdyimme käpypitsin alkeisiin. 
Nyt jatkamme tästä runsaammiin kuvioin ja liitäm-
me koristeeksi esim. helmiä. Voit valmistaa koruja, 
liinoja, koristeita jne. Ryhmään voi tulla myös opis-
kelemaan alkeet. 
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Paanan koulu, tekstiilityönluok-
ka, Asemakuja 1
Sari Wenning
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 25.1.2017 

ke 18.00-21.00
1.2.-5.4.2017

Enintään 
10 opiskelijaa

Nyt päästetään kokeilun halu ja luovuus irti! Kutis-
tetaan, krympätään, kirjotaan, värjätään, maalataan 
ja työstetään kangasta monella eri tavalla. Valmiste-
taan monenlaisia pikku tuotteita esim. koruja, pus-
sukoita, liinoja, tauluja ja yksityiskohtia vaatteisiin. Et 
tarvitse mitään aikaisempaa kokemusta asiasta.

110421 KOKEILEVAT ERIKOISTYÖT

erikoistyöt

110449 KIERRÄTYSPUNONTA

Vanha pappila, Rauhalantie
Tiina Salmi
30 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 21.10.2016  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

28.10.-26.11.2016 
Enintään 

12 opiskelijaa

Kierrätys jatkuu. Keksitään uusia kierrätysmateriaa-
leja ja punotaan helpoilla tekniikoilla uudenlaisia ko-
reja ja laukkuja.Käytetään edelleen myös tapetteja, 
teipattuja lehden sivuja, pyörän sisärenkaita, kahvi-
pusseja ja pakkausnauhoja. Kurssipäivät:28.-29.10., 
11.-12.11. ja 25.-26.11. 

110450 KIERRÄTYSPUNONTA

Lamminkulma,
Koivistontie 59
Tiina Salmi
30 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

13.1.-11.2.2017 
Enintään 

12 opiskelijaa

Kierrätetään punomalla. Keksitään uusia kierrätys-
materiaaleja ja punotaan helpoilla tekniikoilla uu-
denlaisia koreja ja laukkuja.Käytetään esim. tapet-
teja, teipattuja lehden sivuja tai karkkipapereita, 
pyörän sisärenkaita, kahvipusseja ja pakkausnau-
hoja. Kurssipäivät: 13.-14.1., 27.-28.1. ja 10.-11.2. 

110451 NAHKATÖIDEN ALKEISKURSSI 

Hevosopisto, Valjasverstas, 
Varsanojantie 63
Katri Ojanen
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 30.9.2016  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00
7.-22.10.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille kurssilaisil-
le. Tule kokeilemaan mitä kaikkea kivaa voi nahas-
ta tehdä käyttöön tai koristeeksi. Tutustutaan nahka-
töissä käytettäviin työvälineisiin ja koneisiin sekä eri 
töihin soveltuviin nahkalaatuihin. Kurssilla voi tehdä 
omien suunnitelmien mukaan perusnahkatöitä käsi-
työnä tai koneella ommellen. (esim vöitä, kasseja, 
kukkaroita, valokuvankehyksiä yms...) Kurssille voit 
ottaa mukaan omia materiaaleja tai ostaa paikan-
päältä. Kurssipäivät: 7.-8.10. ja 21.-22.10.

110452 NAHKATÖIDEN JATKOKURSSI 

Hevosopisto, Valjasverstas, 
Varsanojantie 63
Katri Ojanen
30 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

13.1.-18.2.2017 
Enintään 

12 opiskelijaa

Sinulle jolla on jo nahkatöiden perusteet hallussa ja 
haluat kokeilla jotain uusia tekniikoita. Suunnitellaan 
ja toteutetaan töitä yhdistellen erilaisia tekniikoita ja 
materiaaleja. Kurssille voit ottaa mukaan omia ma-
teriaaleja tai ostaa paikanpäältä. Kurssipäivät: 13.-
14.1., 27.-28.1. ja 17.-18.2. 

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
38 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016 

pe 18.00-21.00
la 10.00-14.15

9.9.-26.11.2016 
Enintään 

10 opiskelijaa

Tervetuloa uudet sekä vanhat huovuttajat! Huovu-
tetaan helposti neulahuovasta, perinteisesti villasta, 
yhdistellään kangasta ja villaa eli tehdään nunohuo-
vutusta ym. Viimeistellään työt esim. käsin tai ko-
neella kirjomalla. Tehdään tossusta lampunvarjosti-
meen ja tunikasta kulhoon. Kurssipäivät: pe 9.9. klo 
18-19.30, pe-la 23.-24.9., 30.9.-1.10. ja 18.-19.11., 
25.-26.11. 

110447 HUOVUTTAMAAN!
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110456 KIRJANSIDONTA

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Tiina Raumolin
22 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 16.9.2016  

pe 18.00-21.00
la 10.00 -15.45

23.9.-8.10.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tehdään uniikkeja kirjoja kirjansidonnan perusteknii-
koihin ja materiaaleihin tutustuen. Oman kiinnostuk-
sen mukaan voi valmistaa keskiaikaisia sidoksia, pe-
rinteisen kirjan, albumeja, erilaisia vihkosia. Tutus-
tutaan tarkemmin luoviin liimattomiin sidoksiin. Tuo 
omista aarrekätköistä koristepapereita ja kankaita 
kirjojen kansiin ja koristeeksi. Opettajalta voi ostaa 
materiaaleja. Kurssipäivät: 23.-24.9. ja 7.-8.10. 

110466 JOULUPAJA 1 /Lasihimmeli 

Lamminkulma, Koivistontie 59
Minna Sikiö
5 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.11.2016 

la 13.00-17.00
12.11.2016 

Enintään 
14 opiskelijaa

Kurssilla valmistettava lasihimmeli kootaan valmiiksi 
leikatuista eripituisista lasipilleistä. Himmelin voi teh-
dä pöytäkoristeeksi tai ripustettavaksi. Yhdistetään 
uusi materiaali ja vanha tekniikka. Mukaan tarvitset: 
leikkaavat pihdit, ohutta metallilankaa (0,3mm) ja la-
sipillejä, tarvikkeet voi ostaa myös opettajalta. 

Joki-Tammi, Keskuskatu 15
Tiina Raumolin
5 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 11.11.2016 

la 10.00-14.00
19.11.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

110467 JOULUPAJA 2/ Joulukoristeita 
 Big Shot -laitteella                      Uutuus!

Big Shot -laitteella kohokuvioidaan ja leikataan ku-
vioita erilaisista materiaaleista, esim. juomatölkeis-
tä ja huovasta sydämiä/kartongista lintuja ja sydä-
miä. Näistä valmistuu kuusen-, ikkunan-, tai lahja-
paketinkoristeita. Ota mukaan juomatölkkejä, pieniä 
nappeja, koristenauhoja, kartonkia. Opettajalta voi 
myös ostaa tarvikkeita. Työväline- ja materiaalimak-
su maksetaan opettajalle. 

110461 NUKKEKURSSI

Lamminkulma, Koivistontie 59
Tiina Salmi
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 11.11.2016 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

18.11.-3.12.2016 
Enintään 

12 opiskelijaa

Kaipaatko lahjaa lapselle? Tule opettelemaan lei-
kittävän steinernuken valmistus. Nukke toteutetaan 
luonnonmateriaaleista; villasta ja puuvillasta. Niistä 
syntyy lämmin ja kestävä n. 40 cm nukke lahjaksi tai 
omaksi iloksi. Kurssipäivät:18.-19.11. ja 2.-3.12. 

Paanan koulu, tekst. työn lk,
Asemakuja 1
Sari Wenning
16 t kl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 9.1.2017  

Joka toinen viikko 
ma 18.00-21.00

ti 18.00-21.00
16.1.-21.2.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

110462 KIERRÄTYSTÄ KIRJOISTA

Löytyykö kirjahyllystäsi tarpeettomia kirjoja? Jos ei, 
niin niitä löytyy kirpputoreilta tai kirjastojen poisto-
myynneistä. Tule kurssille, jolla kirjojen kannet ja 
sivut saavat uuden elämän. Kirjasta voit valmistaa 
esimerkiksi laukun, valokuvakehyksen, rasian, säi-
lytyslokerikon tai pieniä koristeita. Tarkemmat tiedot 
kurssikirjeessä. Kurssikerrat: ma 16. ja 30.1., 13.2. 
sekä huom. ti 21.2. 

Paanan koulu, tekstiilityönluok-
ka, Asemakuja 1
Saija Lehtonen
7 t sl, Kurssimaksu 26,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 30.9.2016  

la 10.00-15.45
8.10.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kurssilla tehdään pieni tai pari pientä työtä. Työ-
nä voi olla esimerkiksi ranneke, avaimenperä, pie-
ni pussi tai nappeja. Kalannahkaa voi yhdistää myös 
muuhun materiaaliin jolloin isommankin työn tekemi-
nen onnistuu. Materiaalia voi ostaa opettajalta. 

110457 KALANNAHASTA TUOTTEEKSI Uutuus!

110468 JOULUPAJA 3/ Joulukoristeita ja
 -kortteja vanhoista kirjoista

Vanha pappila, Rauhalantie
Sari Wenning
5 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 25.11.2016  

la 10.00-14.00
3.12.2016 
Enintään 

14 opiskelijaa

Valmistetaan tarpeettomista kirjoista jouluisia enke-
leitä, kransseja, koristeita ja kortteja. Pajaan ilmoit-
tautuneille lähetetään materiaali- ja työvälinetiedot 
kurssikirjeessä. 

  Uutuus!

Kirkonkulman koulun tekst.lk., 
Koivistontie 22, 
Sari Wenning
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 26.10.2016

ke 18.00-21.00
2.11.-30.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tule ompelemaan hauska kalenteritonttu itsellesi tai 
lahjaksi. Tontun mekkoon ommellaan - kuinkas muu-
ten kuin 24 taskua! 

110425 KALENTERITONTTU                 Uutuus!
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110482 PUU- JA METALLITYÖKURSSI

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Janne Aate
38 t sl, 38 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 23.9.2016 

ma 17.00-20.00
26.9.-28.11.2016 

9.1.-13.3.2017 

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. 

Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl,
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 7.9.2016

ke 18.00-21.00
14.9.-16.11.2016 
18.1.-22.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

110483 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS

Puuhuonekalujen kunnostusta vasta-alkajille ja pi-
dempään harrastaneille! 

110484 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS
 ENSISIJAISESTI ALOITTELIJOILLE

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 9.9.2016 

la 10.00-13.30
su 10.00-13.30

17.9.-13.11.2016 
21.1.-18.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Nyt on mahdollisuutesi uusi, innokas kunnostaja, jo-
ka et ehkä aiemmin ole ehtinyt tai rohjennut mukaan. 
Tehdään kohtuullisen kokoisia kunnostustöitä, jotka 
pyritään saamaan valmiiksi kurssin aikana. Opettaja 
vastaa mielellään kysymyksiisi: mirvakatariina@gmail.
com. Kurssipäivät syksyllä: 17.9., 1.-2.10., 15.-16.10., 
29.-30.10., 12.-13.11. ja keväällä: 21.-22.1., 4.-5.2., 
18.-19.2., 4.-5.3. sekä 18.3.

110485 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS
 AAMUTORKUILLE

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 9.9.2016 

la 13.30-17.00
su 13.30-17.00

17.9.-13.11.2016 
21.1.-18.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kun olet selvittänyt tiesi kurssille asti, voitkin unoh-
taa kiireen... Korjataan ja verhoillaan käyttöhuone-
kaluja vanhoja työmenetelmiä vaalien ja uusia so-
veltaen. Kurssipäivät syksyllä: 17.9., 1.-2.10., 15.-
16.10., 29.-30.10., 12.-13.11. ja keväällä: 21.-22.1., 
4.-5.2., 18.-19.2., 4.-5.3. sekä 18.3. 

TEKNINEN TYÖ

Tehdään pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityö-
kaluja käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona lo-
juvaa ”puujätettä”. 

110487 PUUTYÖASKARTELU/syksy 
 (omakustannekurssi)                Uutuus!

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Mirva Kallio
20 t sl, Kurssimaksu 70,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 13.9.2016

ti 18.00-21.00
20.9.-25.10.2016 

Enintään 
15 opiskelijaa

110491 PUUTYÖASKARTELU/ kevät 
 (omakustannekurssi) 

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Mirva Kallio
20 t kl, Kurssimaksu 70,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 10.1.2017

ti 18.00-21.00
17.1.-14.2.2017 

Enintään 
15 opiskelijaa

Katso kurssi 110487.

110489 PUUTYÖ

Hevosopisto, Varsanojantie 63
Matti Berggren
40 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 13.9.2016 

ti 17.30-20.30
20.9.-29.11.2016 
10.1.-14.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyt-
töesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mu-
kaan. 

Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1
Tony Kuloaro
38 t sl, 38 t kl, 
Kurssimaksu 75,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2016 

to 17.30-20.30
8.9.-17.11.2016 
12.1.-23.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

110488 PUU- JA METALLITYÖ

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.
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110490  TAONTAKURSSI 
Hevosopisto, Paja, 
Varsanojantie 63
Teppo Salo
30 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 
+ Hiilimaksu 15 €
Ilmoittautuminen
viim. 9.9.2016  

Joka toinen viikko 
la 9.00-14.30

17.9.-26.11.2016 
14.1.-1.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omis-
ta raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja 
henkilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä 
tarvikehankinnoista. Kurssipäivät ilmoitetaan tar-
kemmin ensimmäisellä kokoontumiskerralla. 

Jokioisten kunnanvirasto, 
Keskuskatu 29 A
Maarit Mäki
3 t kl, Kurssimaksu 26,00 € 
+ Todistusmaksu 6 €
Ilmoittautuminen viim. 27.1.2017 

la 12.00-14.15
4.2.2017

810220  HYGIENIAPASSI (omakustannekurssi)

Kurssi sisältää hygieniaosaamistestissä vaadittavi-
en osa-alueiden opetuksen sekä testitilaisuuden. Tes-
tin läpäisseet saavat virallisen hygieniapassin. Testiin 
osallistuvilla tulee olla mukanaan kuvallinen henkilölli-
syystodistus. Koulutus ja testi perustuvat materiaaliin, 
joka löytyy Elintarviketurvallisuusviraston kotisivuilta 
www.evira.fi ja www.hygos.fi. Uusintatesteistä ja eri-
tyisjärjestelyjä vaativista testeistä tulee sopia erikseen, 
eivätkä ne sisälly mainittuun kurssi-/todistusmaksuun. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

opiston keittiössä

810202  VÄLIPALAPATUKAT, MYSLIT 
 JA NÄKKILEIPÄ                          Uutuus!

Kartanon koulu, kotitalousluok-
ka, Varsanojantie 97
Minna Lax
4 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 23.9.2016 

pe 18.00-21.00
30.9.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

Iltapäivän tunteina nälkä pääsee usein yllättämään 
ja silloin pieni välipala voi palauttaa keskittymisky-
vyn. Tule kokeilemaan ja maistelemaan! Tarvike-
maksu maksetaan paikan päällä (tarkemmat tiedot 
opettajalta).

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Minna Lax
2 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016 

ti 18.00-19.30
6.9.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

810200 SMOOTHIE   
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Tule kokeilemaan smoothie-juomien valmistusta. 
Tehdään ja nautitaan yhdessä niin virkistäviä kuin 
palauttaviakin juomia. Tule löytämään suosikkisi 
marjaisten, hedelmäisten ja vihreiden smoothieiden 
joukosta! Tarvikemaksu maksetaan paikan päällä 
(tarkemmat tiedot opettajalta). HUOM. Kurssi ei si-
sälly työkausimaksuun.

valmistetaan ruokaa yhdessä, annetaan vinkkejä ja 
jaetaan reseptejä. Ruokaa valmistetaan ja maistel-
laan hyvällä fiiliksellä.

810203  VIHERMEHUT                              Uutuus!

Kartanon koulu, kotitalousluok-
ka, Varsanojantie 97
Minna Lax
2 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 13.10.2016 

to 18.00-19.30
20.10.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Vihermehut ovat raaoista kasviksista, juureksista, 
hedelmistä ja yrteistä puristettu mehu. Jokainen me-
hu on ravintoarvoiltaan, maultaan ja väriltään erilai-
nen. Syötkö sinä päivittäin suositeltavat puoli kiloa 
kasviksia? Oletko kiinnostunut energisemmästä elä-
mästä, haluatko pudottaa painoasi, tahdotko eroon 
sokerista, haluatko lapsesi saavan enemmän vihre-
ää ruokavalioonsa? Jos vastasit edes yhteen koh-
taan kyllä, niin nähdään kurssilla. Tarvikemaksu 
maksetaan paikan päällä (tarkemmat tiedot opetta-
jalta).

810205 MAUSTEKURSSI                         Uutuus!

Kartanon koulu, kotitalousluok-
ka, Varsanojantie 97
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 30.9.2016 

la 10.00-13.00
8.10.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

Mauste antaa makua ja herättää ruokahalua. Maus-
tamalla saat vaihtelua tuttuihin ruokalajeihin. Maus-
teet antavat ruoalle ilmettä ja luonnetta. Maustekurs-
silla perehdytään mausteiden ominaisuuksiin, histo-
riaan ja opetellaan maustamista ja mausteryhmiä. 
Hauskinta koko maustamisessa on luovuuden leik-
ki. Rakentaessasi makuja samalla toteutat itseäsi. 
Maustamaan oppii vain maistellen, haistellen ja taas 
maistellen. Tule tekemään koemaistot Opiston keit-
tiössä. Tarvikemaksu n. 10 euroa maksetaan suo-
raan opettajalle.
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Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.11.2016 

pe 17.30-20.30
11.11.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

810204 JOULUN RUOKALAHJAT   
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Joulun ruokalahjat ovat aina toivottuja ja ajateltuja. 
Joulusinappi eri muunnelmin on jo klassikko, mut-
ta miltä kuulostaisi valmistaa esim. piparjuuripuna-
juuria, karpalochutney, maustettuja valkosipuleita tai 
glögisiirappia. Reseptejä löytyy myös upeisiin joulu-
kaloihin, jotka säilyvät pitkään purkissa. Tule kuule-
maan vinkit ruokalahjoihin ja ideoita kauniisiin ruo-
kapaketteihin. Ruokalahjalla voi ilahduttaa sellaista-
kin ystävää, jolla on jo kaikkea. Tarvikemaksu 10-12 
euroa maksetaan suoraan opettajalle. HUOM. Kurs-
si ei sisälly työkausimaksuun. 

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 21.10.2016 

pe 17.30-20.30
28.10.2016 

Enintään 
10 opiskelijaa

810208  KASTIKEKURSSI        
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Sanotaan, että kastike on ruoan kruunu. Ja hyvä kok-
ki tunnetaan kastikkeistaan. Aloitamme peruskas-
tikkeen teosta edeten klassikkokastikkeisiin. Rans-
kalaisen keittiön kastikeopeilla pärjää jo pitkälle. Ja 
kurssilla kuulet myös miten korjataan pilalle men-
nyt kastike. Samettisten soosien maustamismahdol-
lisuudet ovat lukuisat. Tule pyörähtämään kastike-
koulussa ja yllätä vieraasi seuraavalla aterialla. Tar-
vikemaksu n. 10 euroa maksetaan suoraan opetta-
jalle. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t kl, Kurssimaksu 20,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017  

la 11.00-14.00
14.1.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

810206 STREET FOOD eli KATURUOKAA
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Katuruoka on suosittua ja trendikästä, sopii hyvin 
esim. rentoihin syntymäpäiväjuhliin tai illanistujai-
siin. Eikä ihme sillä rentous, helppous ja herkulli-
suus yhdistyvät katuruuassa. Sallittua on myös syö-
dä sormin. Maukasta, helposti saavutettavaa, suo-
malaisittain tai sitten vaikutteita ympäri maailmaa 
poimien. Tätä kaikkea on katuruoka. Katuruokakurs-
si sopii kaikille rennosta kokkailusta pitäville. Terve-
tuloa Opiston keittiöön lapset, nuoret ja aikuiset keit-
tiökokit. Tarvikemaksu n. 10 euroa maksetaan suo-
raan opettajalle. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuun.

810215 LAHJOJA VAUVOILLE                 Uutuus!

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Minna Lax
4 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 18.11.2016 

la 10.00-13.00
26.11.2016 

Enintään 
12 opiskelijaa

Vauvan ruokien valmistus on helppoa. Itse tekemällä 
säästät ja totutat lapsen kotiruoan makuun. Sosetal-
koilla valmistat enemmän kerralla ja loput voit laittaa 
pakastimeen. Vaippakakku. Vaipoista koottu kakku 
on hauska, näyttävä ja käytännöllinen idea lahjak-
si. Kakku on yllättävän helppo valmistaa vaipoista ja 
vauvatarvikkeista. Tarvikemaksu maksetaan paikan 
päällä (tarkemmat tiedot opettajalta). 

810210 NUUDELIKEITTO                         Uutuus!

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Minna Lax
2 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2017  

to 18.00-19.30
19.1.2017 
Enintään 

12 opiskelijaa

Tutustutaan erilaisiin nuudeleihin ja tehdään niistä 
nopeita ja maukkaita keittoja, jotka sopivat arkeen 
kuten myös juhlaan. Tarvikemaksu maksetaan pai-
kan päällä (tarkemmat tiedot opettajalta).

Sushi on paljon muutakin kuin raakaa kalaa ja rii-
siä. Sitä voidaan valmistaa kasviksista, lihasta, äyri-
äisistä, munista ym. Yksinkertaisten sushien valmis-
tus on helpompaa kuin luulisi. Perustekniikka vaa-
tii hiukan harjoittelua, mutta sen oppii nopeasti. Tule 
tekemään omat maittavat sushirullat. Tarvikemaksu 
maksetaan paikan päällä (tarkemmat tiedot opetta-
jalta). HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Teemu Lax
3 t kl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 20.1.2017 

pe 18.00-20.15
27.1.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

810201 SUSHI (omakustannekurssi)     Uutuus!
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Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Minna Lax
3 t kl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 24.2.2017

to 18.00-20.15
2.3.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

810212 ILOISET LASTENKUTSUT  LASTEN
 TEKEMÄNÄ 6-12v.   
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Lapset saavat itse tehdä suolaisen ja makean tar-
jottavan erilaisten teemojen pohjalta. Tarvikemaksu 
maksetaan paikan päällä (tarkemmat tiedot opetta-
jalta). 

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
5 t kl, Kurssimaksu 22,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 31.3.2017  

la 10.00-14.00
8.4.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

810209  VOILEIPÄLEIVOKSET
 (omakustannekurssi)

Voileipäleivokset, suolaiset pienet palat valloittavat 
ihanuudellaan juhlien pöydän. Selkeät maut, hillit-
ty tyylikäs kokonaisuus ja koristelu, joka kertoo siitä 
miltä lopputulos maistuu. Voileipäleivokset voi täyt-
tää ja koristella haluamillaan aineksilla, kuten voilei-
päkakunkin. Ylellistä kesätarjottavaa, viileää ja suo-
laista. Eikä tarvitse leikata ja syöminen onnistuu 
vaikka sormin. Kurssilla tutustumme ja valmistam-
me voileipäleivoksia. Tule hakemaan vinkit kevään- 
ja kesän juhliin. Tarvikemaksu 10-12 euroa makse-
taan suoraan opettajalle. HUOM. Kurssi ei sisälly 
työkausimaksuun. 

810207 LEIVONTAKOULU                        Uutuus!

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
5 t kl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 3.2.2017

la 10.00-14.00
11.2.2017 

Enintään 
10 opiskelijaa

Leipominen on hauskaa, hyödyllistä ja parhaimmil-
laan sosiaalista yhdessä puuhastelua. Leivonta-
kurssilla upotetaan kädet taikinaan ja nautitaan lei-
pomisesta. Tutustumme erilaisiin taikinoihin alkaen 
perustaikinaohjeesta edeten uudenlaisiin leipomuk-
siin. Kurssilta saat niksit ja vinkit leivontaan. Mitat, 
painot, taikinan alustus, sitko, ylöslyönti, nostatus ja 
paisto tulevat tutuiksi. Ja miten vältetään leivonnan 
karikot! Tervetuloa harrastamaan leivontaterapiaa 
Opiston keittiössä. Tarvikemaksu n. 10 euroa mak-
setaan suoraan opettajalle. 

Tehdään suussa sulava tuorejuustopäällysteinen 
porkkanakakku, klassikko. Erilaisilla makuvivahteil-
la ja koristeilla tehdään siitä ylellinen versio. Tarvi-
kemaksu maksetaan paikan päällä (tarkemmat tie-
dot opettajalta). 

810213 PORKKANAKAKKU                    Uutuus!

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Minna Lax
5 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.3.2017  

la 10.00-14.00
8.4.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

810211  VOHVELIRAUDAN UUSI ELÄMÄ
                                                       Uutuus!

Kartanon koulu, kotitalousluok-
ka, Varsanojantie 97
Minna Lax
2 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 2.2.2017

to 18.00-19.30
9.2.2017 

Enintään 
 12 opiskelijaa

Pölyyntyykö kaapissasi vohvelirauta? Ota rauta mu-
kaan jos sellaisen omistat, ei pakollinen. Tehdään 
yhdessä välipaloja, iltapaloja ja pikaisia tarjottavia 
vieraille. Tarvikemaksu maksetaan paikan päällä 
(tarkemmat tiedot opettajalta). 

JAPANILAINEN TEEHETKI 
su 12.3.2017 klo 14

Tervetuloa tutustumaan japanilaiseen kulttuuriin 
Jokioisten kunnanvirastolle (Keskuskatu 29 A, 

Jokioinen). Perehdymme japanilaiseen teeperin-
teeseen Reika Vesalan johdolla. 

Nautimme sunnuntai-iltapäivänä japanilaista 
Macha-teetä kaikessa rauhassa.  Aluksi kerro-

taan teeseremoniasta lyhyesti. Sen jälkeen nau-
timme ja tarjoilemme toisillemme itse vispattua 

Macha-teetä perinteisten japanilaisten makeisten 
kera. Materiaalimaksu (tee ja makeiset) 
3 euroa maksetaan suoraan opettajalle. 

Tervetuloa viettämään
 japanilaista iltapäivää kanssamme!

Muista myös tämä
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810214 VOILEIPÄKAKKU

Ypäjänkylän Seuraintalo, 
Ypäjänkyläntie 842
Minna Lax
5 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 5.5.2017  

la 10.00-14.00
13.5.2017 

Enintään 
12 opiskelijaa

Tule tekemään juhlapöydän kruunu, voileipäkakku. 
Kurssilla opitaan voileipäkakun tekemisen perusasi-
at ja valmistetaan lihavoileipäkakku. Pääset tutustu-
maan myös erilaisiin koristelutyyleihin. Tarvikemak-
su maksetaan paikan päällä (tarkemmat tiedot opet-
tajalta). 

LIIKUNTA ja hyvinvointi

830400 TUTUSTU SIRKUKSEEN            Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Tuuli Hokkanen
3 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 30.8.2016 

pe 18.20-19.20

9.9.-23.9.2016

Kurssi on suunnattu 8-12-vuotiaille lapsille. Tutustu-
taan eri sirkuslajeihin: akrobatiaan, jongleeraukseen 
ja tasapainoiluun. Harjoitellaan mm. kärrynpyörää, 
diabolo-temppuja ja yksipyöräisellä ajamista. 

830401 PERHESIRKUS                            Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Tuuli Hokkanen
3 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 30.8.2016  

pe 17.10-18.10

9.9.-23.9.2016

Tehdäänkös yhdessä kuperkeikkoja? Tutustutaan 
leikkien lomassa sirkuksen eri lajeihin: akrobatiaan, 
jongleeraukseen ja tasapainoiluun. Ryhmä on suun-
nattu 4-6-vuotiaille lapsille yhdessä vanhemman tai 
tutun aikuisen kanssa. 

830402 AKROBATIAA AIKUISILLE         Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Tuuli Hokkanen
3 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 30.8.2016 

pe 19.30-20.30

9.9.-23.9.2016

Lyhyt tutustumiskurssi yksilö-, pari- ja ryhmäakroba-
tiaan. Harjoitellaan mm. kärrynpyörää, päälläseison-
taa ja ihmispyramideja. Tunnit sisältävät myös lihas-
kuntoharjoitteita sekä venyttelyä. Ei vaadi aiempaa 
kokemusta. Rohkeasti mukaan.

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
10 t sl, 10 t kl, 
Kurssimaksu 58,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 9.9.2016

ma 16.15-17.00
12.9.-21.11.2016 

9.1.-20.3.2017

830200 LASTEN LIIKUNTA 7-12 v
  (omakustannekurssi)

Liikunnallisia leikkejä, pelejä, tanssia ja jumppaa. 
Joka kerta vaihtuva teema. Mukaan tarvitset vesi-
pullon, rennot vaatteet sekä halutessasi sisätossut/
kengät. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

Perusjumppaa helpoin askelkuvioin lihaskuntoa 
unohtamatta. Rasvanpolttoa rennosti on kuntoa ko-
hottavaa jumppaa, mikä sopii niin aloitteleville liikku-
jille, laihduttajille kuin senioreillekin. Tervetuloa mu-
kaan! Laitetaan kroppa liikkeelle, hiki virtaamaan ja 
rasva sulamaan! HUOM. Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuun. 

830205 RASVANPOLTTOA RENNOSTI 
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Saila Korpihete
17 t sl, Kurssimaksu 40,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2016  

ma 16.45-17.45

5.9.-5.12.2016

830206 MENNÄÄN EIKÄ MEINATA
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Saila Korpihete
13 t sl, Kurssimaksu 30,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2016 

ma 18.15-19.00

5.9.-5.12.2016

Vauhdikas perusjumppa sisältää lihaskuntoharjoit-
teita piilotetusti. Maustetaan jumppaa latinorytmeillä 
ja helpoilla tanssiaskelilla. Tunnilla ei pingoteta vaan 
edetään ryhmän taitojen mukaan. Nostetaan hymy 
huulille ja syke korkealle! HUOM. Kurssi ei sisälly 
työkausimaksuun. 
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830201 KUNTORIVITANSSI
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8, Ulla Leino
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016  

ti 17.30-18.30
6.9.-29.11.2016

Kuntorivitanssi on ryhmäliikuntatunti, jossa on yhdis-
tetty rivitanssi ja kuntotanssin elementtejä. Kuntori-
vitanssin pohjana ovat rivitanssikoreografiat, joiden 
pohjalta on rakennettu pieniä ja helppoja askelsar-
joja. Askelsarjoista muodostuu lopulta yksi tai use-
ampi tanssi. Askelsarjojen aikana kiinnitetään huo-
miota lihaskunnon harjoittamiseen ja ylläpitämiseen. 
Laita päälle rennot liikuntavaatteet ja tanssi-/voimis-
telutossut (ei sisäpelikengät), ota mukaan hikipyyhe 
ja vesipullo. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimak-
suun. 

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
13 t sl, 13 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €

ma 17.15-18.00
5.9.-5.12.2016 
9.1.-10.4.2017

830101 PERUSJUMPPA

Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. Ta-
voitteena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. 
Sopii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. 
Ota omat puolen kilon painot mukaan. 

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
13 t sl, 13 t kl, 
Kurssimaksu 46,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016  

la 13.30-14.15
10.9.-10.12.2016 
14.1.-15.4.2017

830210 LAVIS® Lavatanssijumppa 
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Lavis® on uusi hauska, helppo ja hikinen liikunta-
muoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jum-
pan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin, joten 
ei ole vaaraa, että kukaan talloo varpaille. Tunnil-
la tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten humppa, 
jenkka, rock/jive, cha cha ja samba. Suosituksena 
tunnilla tanssikengät tai jumppatossut. HUOM. Kurs-
si ei sisälly työkausimaksuun. 

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Tanssi-liiketerapeutti Ulla Leino 
20 t sl, Kurssimaksu 46,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016

ti 18.45-20.00
6.9.-29.11.2016 

Enintään
15 opiskelijaa

830202 TERAPEUTTINEN TANSSI JA LIIKE
 (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Terapeuttisen tanssin ja liikkeen kurssilla on mah-
dollisuus tutkia itseä, omaa olemista tai itselle tärke-
ää teemaa liikkeen kautta. Työskentelyssä keskity-
tään havainnoimaan omia aistimuksia ja tuntemuk-
sia. Tunnille tarvitset joustavat vaatteet ja ohutpoh-
jaiset tossut tai sukat. Kerrospukeutuminen on suo-
tavaa. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.
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Palvelukeskus Intalankartano, 
Intalantie 27
Sirkka Viitanen
20 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016  

pe 15.00-16.15
9.9.-2.12.2016 
13.1.-7.4.2017

830130 KUNTOSALILIIKUNTAA 1

Intalankartanon kuntosali on suunniteltu erityises-
ti ikäihmisille. Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiar-
voisen tärkeää hyvän toiminta- ja liikuntakyvyn yllä-
pitämiseksi ja säilymiseksi. 

Palvelukeskus Intalankartano,
Intalantie 27
Sirkka Viitanen
20 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016  

pe 16.15-17.30
9.9.-2.12.2016 
13.1.-7.4.2017

830131 KUNTOSALILIIKUNTAA 2

Katso kurssi 830130.

Jokioisten Tietotalo, 
Humppilantie 9
Sirkka Viitanen
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 € 

ke 10.00-11.00
14.9.-30.11.2016 

11.1.-5.4.2017

830111 TERVEYSLIIKUNTAA 1

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

Jokioisten Tietotalo, 
Humppilantie 9
Sirkka Viitanen
14 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 € 

ke 11.10-12.10
14.9.-30.11.2016 

11.1.-5.4.2017

830112 TERVEYSLIIKUNTAA 2

Katso kurssi 830111.

830100 KEVYTJUMPPA

Ypäjänkylän Seuraintalo, 
Ypäjänkyläntie 842
Kaarina Tammi
10 t sl, 10 t kl, 
Kurssimaksu 37,00 € 

ti 18.15-19.00
6.9.-8.11.2016 

10.1.-21.3.2017

Kevyttä jumppaa aloittelijoille. Tavoitteena perus-
kunnon ja vetreyden ylläpitäminen. Helpot liikesar-
jat. Tunti sisältää lämmittelyn, lihaskunto-osuuden 
ja venyttelyn. Ota mukaan omat puolen kilon painot 
(myös kaksi 0,5l vesipulloa käy painoista). 

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
13 t sl, 13 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 € 

ma 18.15-19.00
5.9.-5.12.2016 
9.1.-10.4.2017

830102 TEHOJUMPPA 
 (omakustannekurssi)

Reipasta perusjumppaa, jossa mukana myös hyp-
pyjä. Helpot liikesarjat. Tehokkaat ja monipuoliset li-
haskunto-osuudet. Tavoitteena kunnon kohentumi-
nen ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii kaikenikäisille 
tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville. Ota omat 
kilon painot mukaan. HUOM. Kurssi ei sisälly työ-
kausimaksuun. 

Katso kurssi 830101.

830103 PERUSJUMPPA

Kartanon koulu, liikuntasali, 
Varsanojantie 97
Kaarina Tammi
13 t sl, 15 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 € 

ti 19.30-20.15
6.9.-13.12.2016 
10.1.-25.4.2017

Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. Ta-
voitteena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. 
Sopii aloittelijoille tai kevyemmän jumpan ystäville. 

830104 PERUSJUMPPA

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Kaarina Tammi
13 t sl, 14 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €

ti 16.45-17.30
6.9.-13.12.2016 
10.1.-18.4.2017
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Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään ai-
na oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma 
alusta mukaan. Huom! EI syyslomaa. Kurssi ei sisäl-
ly työkausimaksuun.

830106 PÄIVÄJOOGA 
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
24 t sl, Kurssimaksu 46,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016  

ti 9.30-11.00

6.9.-22.11.2016

830109 JOOGA

Perttulan koulu, Hossintie 4
Terhi Ryösä
24 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

ma 17.00-18.30
5.9.-21.11.2016 
9.1.-27.3.2017

Katso kurssi 830108.

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään ai-
na oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma 
alusta mukaan. Huom! Talviloma viikolla 8. Kurssi ei 
sisälly työkausimaksuun. 

830110 PÄIVÄJOOGA 
 (omakustannekurssi)

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
22 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 6.1.2017 

ti 9.30-11.00

10.1.-28.3.2017

Lujanlempeää Hatha-joogaa: hiukan vahvistavia 
harjoituksia, paljon venyttelyharjoituksia, sopivas-
ti rentoutusharjoituksia. Sopii aloittelijoille ja koke-
neemmille harrastajille. Joustava asu ja oma alusta 
mukaan. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

830114 JOOGAVIIKONLOPPU 
 (omakustannekurssi)

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
9 t sl, Kurssimaksu 27,00 € 
Ilmoittautuminen
viim. 21.10.2016

pe 18.00-21.00
la 9.00-12.45

28.-29.10.2016

Paanan koulu, auditorio, 
Asemakuja 1
Terhi Ryösä
14 t kl, Kurssimaksu 36,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 3.4.2017  

ma 17.30-19.00

6.4.-18.5.2017

830105 KEVÄTJOOGA 
 (omakustannekurssi)

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään ai-
na oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma 
alusta mukaan. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuun.

Katso kurssi 830105.

830118 KEVÄTJOOGA
 (omakustannekurssi)

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
14 t kl, Kurssimaksu 36,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 31.3.2017 

to 19.30-21.00

6.4.-18.5.2017

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Terhi Ryösä
24 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 67,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 2.9.2016 

ma 19.00-20.30
5.9.-21.11.2016 
9.1.-27.3.2017

830107  JOOGA 
 (omakustannekurssi)

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään ai-
na oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma 
alusta mukaan. Huom! EI syyslomaa, hiihtoloma vii-
kolla 8. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

830108 JOOGA

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
24 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 64,00 € 

to 19.30-21.00
8.9.-24.11.2016 
12.1.-30.3.2017

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään ai-
na oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma 
alusta mukaan. Huom! EI syyslomaa, hiihtoloma vii-
kolla 8. 


