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LUKUVUODEN TEEMA ”opistosta rytmiä elämään”
Rytmi on tuttu käsite, erityisesti musiikista. Sitä voi soveltaa myös muuhun elämään. Nimenomaan tätä puolta ryt-
mistä halusimme korostaa, kun valitsimme lukuvuoden 2017–2018 teemaa opistolle. Kun ihminen päättää tulla 
opiskelemaan kansalaisopistoon, hän valitsee mieluisen kurssin tai useita kursseja sen mukaan, mikä häntä kiin-
nostaa tai mistä hänelle on hyötyä tai mistä hän tarvitsee lisäoppia elämäänsä. Myös kurssin ajankohta voi ol-
la ratkaiseva tekijä hänen päätökselleen tulla opistoon opiskelemaan. Kokoontuuko opintoryhmä kerran vai kaksi 
kertaa viikossa. Kokoontuuko ryhmä päivällä vai illalla vai mahdollisesti viikonloppuna. 

Kaikki em. asiat voivat vaikuttaa siihen päätökseen, ilmoittautuuko ihminen opistoon vai valitseeko hän mah-
dollisesti jonkin muun asian tai harrastuksen itselleen. Jos hän kuitenkin päättää tulla opistoon, vaikuttaa se hä-
nen elämäänsä tulevina aikoina. Ainakin se on selvää, että opistoharrastus tuo tiettyä rytmiä elämään. Ajankäyt-
tötutkimukset ovat osoittaneet, että säännöllinen rytmi on pelkästään hyväksi sekä fyysisen että psyykkisen elä-
mänhallinnan osana oli sitten kyse pienestä lapsesta tai ikäihmisestä. Oli sitten kyse ruokailu- tai nukkumaanme-
noajoista tai työnteosta tai vapaa-ajanvietosta, on hyötyä ihmiselle itselleen, että hänellä on siinä säännöllinen ryt-
mi, joka sopii hänelle. Silloin elämä ei ole pahimmillaan kaaosta, vaan tarkoin rytmitettyä. Se tuo elämiseen miele-
kästä sisältöä, joka mahdollisesti kantaa vaikeissakin elämäntilanteissa. Juuri sellaista mielekästä elämänsisältöä 
tarjoaa kansalaisopistotoiminta. 

Ota se omaksesi, niin saat RYTMIÄ ELÄMÄÄSI!
                     Jukka Nummelin, rehtori

Ypäjän Yö
Opisto on mukana Ypäjän yössä lauantaina 

19.8.2017 Veteraanituvalla

Luennot Jokioisten kunnanvirastolla
(Keskuskatu 29 A)

Opisto järjestää yhdessä Jokioisten 
kunnankirjaston ja kulttuuritoimen kanssa 

syksyllä seuraavat luennot: 

 Jokioisten kartanon rakennushistoria 
ke 20.9.2017 klo 18.00-19.30 

Luennoitsijana arkkitehti Mikko Bonsdorff

Kansainväliset ympäristösopimukset 
ke 4.10.2017 klo 18.00-19.30 

Luennoitsijana dosentti, neuvonantaja 
ulkoministeriössä Matti Nummelin

Jokioisten rautatie eilen ja tänään
ke 1.11.2017 klo 18.00-19.30 

Luennoitsijana raideliikennehistorioitsija 
Mikko Alameri

Ensi kevään luentojen teemana on ”Kansalaisso-
dasta 100 vuotta”. Tarkemmat tiedot luennoista il-

moitetaan myöhemmin.

Näyttelyt Jokioisten Tietotalolla:
(Humppilantie 9)

Osaavat opettajat XII-näyttely
8.8.-28.8.2017 

Tikkauksen aikaa
Hannele Wakkari
3.10.-27.10.2017

Taidekurssilaisten töitä
4.4.-22.4.2018

Opiston kevätnäyttely
20.-22.4.2018 

Konsertteja, liikuntaesityksiä, kädentaidon töitä. 
Opistolaisyhdistyksen kädentaitoarpajaiset

ja kahvio.

Käsin käsitän
Marita Lappalainen

24.4.-4.5.2018

Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien omistama ja ylläpitämä yleissivistävä op-
pilaitos, jonka toiminta-alueen omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston toiminnan perustana on omistaja-
kuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta vastaa Jokioisten kunnan vapaa-aikalautakunta. Kus-
tantajat: Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto. Kansi: Vivian Majevski.

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(at)jokioinen.fi 
Kotisivut:
http://www.jokioinen.fi /jokilaanin-kansalaisopisto/

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

Ilmoittautumisia vastaanotetaan    
ma 21.8.2016 klo 18 alkaen
Ennakkoilmoittautumista vaativan kurssin kohdalla 
on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä. Muil-
le kursseille voit ilmoittautua myös ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla

Nopein ja varmin tapa:
suoraan internetissä ma 21.8. klo 18 alk.: 
https://www.opistopalvelut.fi /jokilaani/index.php

Muita ilmoittautumisvaihtoehtoja:     
- Jokioisten kunnanvirastolla yleisöpäätteillä 
1. kerroksessa ma 21.8. klo 18-19 ja sen jälkeen viras-
toaikana
- Puhelimitse numeroon 03-4182 7402 
ma 21.8. klo 18-20, 22.8. alkaen virka-aikana
Sähköpostilla ja faxilla ei voi ilmoittautua. 

Vapaita paikkoja kannattaa kysellä opiston toimis-
tolta ilmoittautumisajan päätyttyäkin.

MAKSUT
Kurssimaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauksen 
yhteydessä. Opiskelijalla on mahdollisuus maksaa 
111 € työkausimaksu (kurssinumero 000001), jolla 
voi osallistua kaikille muille paitsi avoimen yliopiston 
kursseille sekä omakustannekursseille. 

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja. Kurssil-
le kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan ko-
ko kurssimaksun, vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurs-
sin peruminen ilman laskua on mahdollista vain lääkä-
rintodistuksen 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 samas-
sa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n 
alennuksen.

Normaalikursseilla opiskelijaa laskutetaan, kun kurs-
sin alkaminen on varmistunut. 
Omakustannekurssit ovat valtionosuusjärjestelmän 
ulkopuolisia, tarjontaa monipuolistavia kursseja, joista 
on maininta kurssikuvauksen yhteydessä. Näillä kurs-
seilla minimiopiskelijamäärät ovat yleensä korkeampia 
kuin ns. normaalikursseilla, jotta kurssimaksut on saa-
tu kohtuullisiksi.
Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistus-
maksua vastaan.

Huom! Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus 
hakea opintoavustusta Jokioisten kunnan opintora-
hastosta. Koulutuslautakunta päättää avustusten ja-
osta. Avustukset myönnetään ensisijaisesti taloudel-
lisin ja sosiaalisin perustein. Humppilalaiset ja ypä-
jäläiset voivat hakemuksesta saada opistolaisyhdis-
tykseltä jäsenetuna alennusta kurssimaksuun samoin 
perustein.

OPINTOSETELIT
Opetushallitus on myöntänyt opintosetelityyppistä val-
tionavustusta Jokiläänin kansalaisopistolle. Opintose-
teliraha on päätetty käyttää seuraavasti: 

125 ensimmäistä opiskelijaa, joka on työtön, elä-
keläinen tai seniori (yli 63-v.), saa 20 euron alennuk-
sen työkausimaksusta. Alennusta ei saa yksittäi-
sestä kurssimaksusta.

Opintosetelityyppisen avustuksen saaminen huomi-
oidaan suoraan ilmoittautumistiedoista laskutuksen yh-
teydessä. 

SMARTUMIN SETELIT
Opiston toimistolle käyvät maksuvälineeksi Smartumin 
setelit, joiden käytöstä tulee ilmoittaa mahdollisimman 
pian ilmoittautumisen jälkeen, jotta ne voidaan huomi-
oida laskutuksessa.

VAKUUTUKSET
Opisto ei vakuuta opiskelijoitaan. Kevätnäyttelyyn tule-
vat 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@jokioinen.fi 

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

Tekninen työ MIRVA KALLIO 
045-129 4418, mirvakatariina@gmail.com

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

YHDYSHENKILÖT
Humppilan yhdyshenkilö 
Taija Lehtinen, kirjastonjohtaja
044-706 4417
taija.lehtinen@humppila.fi  
Ypäjän yhdyshenkilö 
Satu Leppälahti, 
vt. kirjastonjohtaja, 
050-363 0508, 
satu.leppalahti@ypaja.fi 

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   044-555 5996
minnala@gmail.com
Berggren Matti   040-833 4597
mattiberggren@gmail.com
Blasco Lucia   044-071 0100
blaseslu@gmail.com
Hokkanen Tuuli 
tuulipihlaja@gmail.com

Huuhtanen Leni 
huuhtanen.leni@gmail.com
Hämäläinen Kirsi  040-769 7925
kitta.hamalainen@gmail.com
Jansson Riikka
riikka.jansson@jokioinen.fi 
Kaivoluoto Teija  0400-969 710
teija.kaivoluoto@gmail.com
Karjala Jouni   040-768 3639
jouni.karjala@hotmail.fi 
Korpihete Elina
elina.korpihete@gmail.com
Kuloaro Tony   0400-616 414
kuloaro@hotmail.com
Lax Minna   044-074 7744
lax.minna@gmail.com
Lax Teemu   044-271 3797
teemu.lax@gmail.com
Majevski Vivian   050-330 9158
vivianmajevski@gmail.com
Mäki Maarit   050-910 4247
maarit.maki@surffi .net
Nikkilä-Rämö Kristiina  040-591 1715
Ojanen Katri   050-326 0342
katri.ojanen@hevosopisto.fi 
Pelto-Knuutila Tero 
teropk@gmail.com
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
Ryyppö Sirpa
kuvaamo@sirparyyppo.fi 
Ryösä Terhi   040-763 4481
terhiry@gmail.com 
Saarela Tuula   040 -779 0125 
saaretu1@gmail.com   
Saarinen Marja-Leena  050-594 6509
saarimarle@gmail.com
Salmi Tiina    0500-531 550
tiina.salmi@jokioinen.fi 
Salo Pirjo   050-535 3872
savipaja@gmail.com
Salo Teppo   050-537 6504
saloteppo@gmail.com
Seutu Maire   040-514 1308
maire.seutu@hotmail.com
Sillanpää Matti   040-587 3385
matti.sillanpaa@seutuposti.fi 
Sirel Iris   044-257 5855
paradoks.blue@gmail.com
Tiensuu Erkki   050-352 3176
erkki.tiensuu@gmail.com
Viljanen Leena   040-726 1180
Virta Esa 
esa.virta@surffi .net
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JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry on Jokiläänin kansalaisopiston yhteydessä toimiva itsenäinen yhdistys. Tavoittee-
namme on tukea opiskelua kansalaisopistossa ja ylläpitää sekä kehittää yhteistyötä eri opintoryhmien kanssa se-
kä edistää kulttuuritoimintaa ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 

Järjestämme mm. virkistys- ja messumatkoja, teatteri- ja konserttiretkiä, osallistumme opiston juhliin ja näyt-
telyihin sekä erilaisiin musiikki- ja muihin tapahtumiin. Lukuvuonna 2017-2018 voimme myöntää hakemuksesta 
Humppilan ja Ypäjän opiskelijoille jäsenetuna alennusta kurssihinnoista, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua 
kansalaisopiston kursseille. Jäsenille myönnämme alennusta opistolaisyhdistyksen järjestämistä matkoista.

Kuten aikaisemminkin. pyrimme kaikin tavoin toimimaan aktiivisesti ja ajamaan jäsentemme etuja. Olemme 
mukana opistolaistoiminnassa sekä edistämme hyvää opistohenkeä kaikkien opistolaisten hyväksi. Kaikki voivat 
liittyä opistolaisyhdistyksen jäseniksi ilman erillistä jäsenmaksua (Kurssinumero 000002).

 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

TURUN KANSAINVÄLISET 
KIRJA- JA RUOKAMESSUT pe 6.10.2017

Opistolaisyhdistyksen retki Suomen vanhimmil-
le kirjafestareille. Teemana on yksi maa – monta 
ääntä, juhlavuottaan viettävä Suomi. Samalla lipul-
la pääsee samassa paikassa pidettäville ruoka- ja 
viinimessuille. Makuaisteja kutkuttelevia hetkiä kai-
kille aisteille! Elämyksiä luvassa! Sitova ilm. viim. 
29.9.2017. Kurssinumero 000600.

PIKKUJOULU pe 1.12.2017
Opiston kurssien syyslukukauden päätöstilaisuus 
Jokioisilla. Kuuntelemme ja laulamme perinteisiä 
joululauluja. Tilaisuudessa on yhdistyksen kahvio. 

Tervetuloa!
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VIIPURIIN SYYSLOMALLA 
Lähdetään Viipuriin, kulttuurin kehtoon, tutustumaan 
kaupunkiin, herkuttelemaan ja tekemään edullisia 
ostoksia syyslomalla 17.-19.10.2017.  Matkan tark-
ka ajankohta ja hinta täsmentyvät elo-syyskuussa 
2017.  Sitova ilm. viim. 15.9.2017.  
Kurssinumero 000905.

MUSTALAISRUHTINATAR – OPERETTI 
la 11.11.2017 klo 18 NÄYTÖS

Retki Turun konserttitaloon katsomaan ja kuunte-
lemaan unkarilaisen Emerich Kálmánin huumaa-
vaa klassikkoa (kesto 2.5 h, sis. väliajan). Operet-
ti on täynnä polttavia tunteita ja rakastettuja melo-
dioita. Glamouria syksyn pimeyteen! Päärooleissa 
mm. Johanna Rusanen-Kartano, Tiina Vahevaara, 
Petrus Schroderus ja Jyrki Anttila. Sitova ilm. viim. 
9.10.2017. Kurssinumero 000900.

KÄDENTAITOMESSUMATKA TAMPEREELLE 
pe 17.11.2017

Ilmoittautumiset alkavat syysloman jälkeen 
ma 23.10.2017. Kurssinumero 000200.

KATALONIAN ILOISET ROUVAT – komedia
la 13.1.2018 klo 13 näytös

Komedia kertoo neljän naisen kamppailusta ikään-
tymistä vastaan. Heidän ystävyytensä on alka-

nut yhteisestä taideharrastuksesta ja matkustelus-
ta. Kaikki pitävät samoista asioista. Ystävykset löy-
tävät Espanjan Kataloniasta unelmiensa talon, jos-

sa he voisivat viettää vanhuuttaan – mutta kuin-
ka käykään säästöjen ja perhesuhteiden! Lähde-
täänpä yhdessä Porin teatteriin! Sitova ilm. viim. 

11.12.2017. Kurssinumero 000902.

MATKAMESSUT 2018 pe 19.1.2018
Näe koko maailma Helsingissä! 1000 matkanjärjes-
täjää esittelee yli 80 maan tarjontaa. Tietoa löytyy 
niin kotimaan kuin ulkomaidenkin kohteista ja kult-
tuureista. Samalla lipulla pääset myös Caravan-ta-

pahtumaan. Sitova ilm. viim. 12.1.2018. 
Kurssinumero 000800

Lisää tapahtumia seuraavalla sivulla.
Aikataulut ja hinnat tarkentuvat myöhemmin. 

Seuraa ilmoittelua!



AVOIN YLIOPISTO 

329800 ERITYISPEDAGOGIIKAN 
 AINEOPINNOT (35 op)           Uutuus!

Miinan koulu, Koulutie 8
Riikka Jansson
18 t sl, 18 t kl, 

to 17.00-19.15
28.9.-14.12.2017 
25.1.-24.5.2018

Yliopistomaksu 350 €. Opisto laskuttaa erikseen oman 
maksunsa 50 € lukuvuodelta 2017-18 ja 50 € lukuvuo-
delta 2018-19. Aineopinnoissa perehdytään monipuo-
lisesti poikkeavuuden, erilaisuuden ja vammaisuuden 
maailman historiaan ja nykypäivään. Tavoitteena on 
antaa teoreettisia ja käytännönläheisiä valmiuksia mo-
nenlaisten oppijoiden erityistarpeiden tunnistamiseen 
ja ymmärtämiseen. Opinnoissa perehdytään erityispe-
dagogisen tutkimuksen perusteisiin, tutkimusmenetel-
miin ja toteutukseen. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: 
–  Erityiskasvatuksen historia 3 op 
–  Erityiskasvatus osana suomalaista yhteiskuntaa
 3 op 

Sisällysluettelo:
Avoin yliopisto  ...........................................................6 
Yhteiskunta ...............................................................  7 
Musiikki  .....................................................................8 
Kielet  ........................................................................9 
Tietotekniikka  ..........................................................10 
Taide- ja taitoaineet  ................................................ 11 
Kudonta ...................................................................16
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TAIDE- JA KULTTUURIMATKA 
huhti-toukokuussa 2018

Tervetuloa mukaan virkistävälle kulttuurimatkalle Tu-
run seudulle. Matkalla käymme museoissa ja muis-
sa mielenkiintoisissa kohteissa. Lisätietoja matkasta 
myöhemmin, seuraa matkatietoja mm. netistä. Kurs-

sinumero 000700

SUURE-JAANI MUUSIKAFESTIVAL 2018
Lähdemme bussilla su 17.6. tai ma 18.6.2018 (oh-
jelmasta riippuen) Suure-Jaanin perinteisille mu-
siikkijuhlille. Silloin Viron tummassa etelässä kai-
kuvat taianomaiset, lumoavat sävelet. Laulut so-

pivat luontoon, mutta soitto ja laulu kaikuvat myös 
kirkoissa ja rakennuksissa. Musiikista voi nauttia 
missä tahansa – suolla, vesimyllyssä, linnassa ja 
museossa. Tutustumme myös alueen moniin näh-
tävyyksiin. Vierailumme kestää 2-3 yötä, mutta ju-

hannukseksi palaamme kotiin. Ohjelma tarken-
tuu myöhemmin. Paikkoja on rajallinen määrä, jo-

ten varaa paikkasi nyt! Koet ainutlaatuisen mu-
siikkielämyksen naapurimaassa! Sitova ilm. viim. 

30.4.2018. Kurssinumero 000901

RUNON JA LUOVUUDEN ILTAPÄIVÄ 
su 11.2.2018 klo 14

Opiston ystävänpäivää vietetään runouden ja luo-
vuuden merkeissä Humppilan yläasteella. Tapahtu-
massa voit kuunnella runoja ja samalla nauttia kä-
sillä tekemisestä maalaten, piirtäen ja käsityötäsi 

tehden. Inspiroidu maalaamaan runouden tahtiin tai 
kirjoita maalauksen inspiroimana. Runojen kirjoit-
tamiseen ja maalaamiseen saat opastusta. Jos si-
nulla on, ota mukaan kirjoitusvälineet ja/tai maala-
ustarvikkeesi, mutta paikan päältä löytyy myös tar-
vikkeita, kun inspiraatio iskee. Humppilan kirjas-

to ja Suomalainen kirjakauppa ovat mukana tapah-
tumassa antamassa lukuvinkkejä ja esittelemässä 
kirjoja. Opistolaisyhdistyksellä on tilaisuudessa ru-

nokahvila. 
Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Matkoja ja tapahtumia
jatkuu..

–  Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet 
 3 op 
–  Sosiaalis-emotionaaliset vaikeudet ja 
 vahvuudet 3 op 
–  Erityiset oppimisvaikeudet 3 op 
–  Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus 3 op 
–  Proseminaari 8 op 
–  Empiiriset tutkimusmenetelmät 
 kasvatustieteissä 4 op 
–  Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi 2 op 
–  Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa 3 op 
Aineopinnot alkavat syyskuussa 2017 ja päättyvät ke-
vätlukukaudella 2019. Opinnot järjestetään verkko-
opintoina ja monimuoto-opintoina. Opintokokonaisuu-
desta voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Il-
moittautuminen 10.8.-31.10.2017. Ilmoittaudu ensin 
opinnot järjestävään Jokiläänin kansalaisopistoon ja 
sen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon. Opinto-oike-
us on voimassa 1.8.2017-31.7.2020. 
Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on erityispe-
dagogiikan perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen 
vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopin-
not muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopin-
tojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kulues-
sa ilmoittautumisesta. 

Ompelu  ...................................................................16
Lankatyöt .................................................................18
Erikoistyöt ................................................................19
Tekninen työ ............................................................21
Opiston keittiössä ....................................................22
Liikunta ja hyvinvointi  .............................................25 
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JOKIOINEN HUMPPILA YPÄJÄ

yhteiskunta

130200 RUNOPAJA            Uutuus!

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

Joka toinen viikko  
ti 18.00-19.30

26.9.-21.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Tule runopajaan kuulemaan ja kirjoittamaan runoja. 
Rauhallisen hämyisessä runokylvyssä voit nauttia ru-
nouden kuuntelemisesta vaikkapa neuletyö, sivellin tai 
kynä kädessä, ja sitten päästäänkin itse kirjoittamaan. 
Kurssilla on tarjolla opastusta, inspiraatiota ja kirjoitus-
tehtäviä runon kirjoittamiseen. Tehtävät soveltuvat se-
kä uusille harrastajille että kokeneille runokonkareille. 
Jos haluat nähdä maailman lyyristen silmälasien läpi, 
tämä kurssi on sinulle. Tervetuloa! 

130201 LUOVAN KIRJOITTAMISEN 
 VERKKOKURSSI                         Uutuus!

Minna Autio (kirjailija, toimittaja, 
kirjoittajaohjaaja)
16 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 11.9.2017 

18.9.-4.12.2017 
15.1.-9.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Kirjoittamisen verkkokurssilla saat tietoa kirjoittamisen 
osa-alueista ja palautetta teksteistäsi. Tarjolla on myös 
inspiroivia kirjoitustärppejä, jotka sopivat myös pitkän 
tekstikokonaisuuden rakentamisen avuksi. Kurssilla 
voi aloittaa vaikka kirjan kirjoittamisen tai edistää te-
keillä olevia kirjoitusprojekteja. Vertaistukea saa ryh-
män suljetulla sivulla Peda.net-palvelussa, jonne myös 
tekstit ladataan. Osallistuminen on helppoa omalta ko-
neelta, vaikka keittiön pöydän ääressä. Kokoonnumme 
muutaman kerran juttelemaan myös verkkopuheluna, 
joihin osallistuminen on vapaaehtoista. Katso myös ne-
tistä: Lisätietoa kurssista.

Paanan koulu, atk-luokka, 
Asemakuja 1
Erkki Tiensuu
24 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 

ke 18.00-19.30
13.9.-13.12.2017 

10.1.-11.4.2018

130100 SUKUTUTKIMUS

Tarkoitettu sukututkimusharrastuksen aloittamiseen tai 
jatkamiseen. Sisältönä ihmisen elämään liittyvät tieto-
lähteet: digitaaliset lähteet, kirkon arkistot, talot ja tor-
pat, sotilaat ja ammatinharjoittajat, perukirjat, lainhuu-
dot, yksityisarkistot. Sukututkimuksessa tarvittavat 
lainpykälät ja käytännesäännöt. Arkistovierailut suun-
nitellaan yhdessä. Oppikirjat ja tietokoneohjelmat tar-
peen mukaan. Opettaja: erkki.tiensuu@gmail.com tai 
050 3523176. 

Jokioisten kunnanvirasto, 
Keskuskatu 29 A
Matti Sillanpää
40 t sl, Kurssimaksu 93,00 €
llmoittautuminen viim. 18.10.2017

ke 17.00-21.15
alkaa 

25.10.2017 
Enintään

20 opiskelijaa

329890 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
 PERUSKURSSI (omakustannekurssi)

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (40 h) tavoit-
teena on antaa sen hyväksytysti suorittaneelle valmi-
udet toimia järjestyksenvalvojana. Ensimmäisellä ko-
koontumiskerralla 25.10.2017  opiskellaan ja sovi-
taan myös muut kokoontumispäivät. HUOM. Kurssi ei 
sisälly työkausimaksuun.

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Matti Sillanpää
8 t sl, Kurssimaksu 26,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.10.2017

ke 17.00-20.30
to 17.00-20.30
11.-12.10.2017 

Enintään
30 opiskelijaa

329891 JÄRJESTYKSENVALVOJAN 
 KERTAUSKURSSI           Uutuus!

Järjestyksenvalvojakortin uusimista varten tulee suo-
rittaa lain edellyttämä kertauskoulutus. Uudistaminen 
edellyttää kertauskoulutusta (8 h). Tavoitteena on var-
mistua ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa ker-
rataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä 
asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet toi-
mintaan liittyvät muutokset.

329893 NAISTEN TURVAKURSSI 
 (omakustannekurssi)          Uutuus!

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Matti Sillanpää
8 t sl, Kurssimaksu 28,00 € 
Ilmoittautuminen viim 13.9.2017

ke 17.00-20.30
20.9.-27.9.2017 

Enintään
20 opiskelijaa

Naisille suunnattu turvakurssi, kesto 8 tuntia. Kurssi si-
sältää tilannekoulutusta, lainsäädäntöä, teoriaa ja käy-
tännön harjoitteita. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuun.

329892 JÄRJESTYKSENVALVOJAN   Uutuus!
 VOIMANKÄYTÖN SUMUTINKOULUTUS

Kurssi edellyttää järjestyksenvalvojan peruskurssin 
suorittamista hyväksytysti. Kurssin kesto 12 t. Lisä-
tietoja myöhemmin. Seuraa ilmoitteluamme! 
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MUSIIKKI

110104 PIANONSOITTO

Kartanon koulu, musiikkiluokka, 
Varsanojantie 97
Iris Sirel
48 t sl, 48 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

ma 15.00-18.00
4.9.-11.12.2017 
8.1.-16.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaat-
ko kehitystä nykyisiin taitoihisi? KENELLE TUNNIT 
SOPIVAT? Ne sopivat lähes kaikenikäisille, lapsesta 
eläkeläiseen. Tunnit ovat yksityistunteja, 15 min/viikko 
ja ovat hyvin oppilaslähtöisiä. Ne soveltuvat niin vasta-
alkajille kuin jo pidemmällekin ehtineille. Opetus suun-
nitellaan pääasiassa oppilaan henkilökohtaisten toivei-
den sekä tavoitteiden pohjalta. Tunneillani on rento ja 
positiivinen meininki eikä varmasti tarvitse jännittää! 
Tervetuloa! Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien 
välisenä aikana. 

Kirkonkulman koulu, 
Koivistontie 22
Iris Sirel
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00  
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

ma 18.30-20.45
4.9.-11.12.2017 
8.1.-16.4.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Katso kurssi 110104.

110103 PIANONSOITTO

110120 HARMONIKANSOITTO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Timo Määttä
64 t sl, 64 t kl, 
Kurssimaksu 50,00  €
Ilmoittautuminen viim. 3.9.2017

ma 15.00-18.30
4.9.-11.12.2017 

8.1.-16.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Harmonikansoiton henkilökohtaista opetusta 20 min/
vko, 12+12 viikkoa/lukuvuosi. Tunnit pidetään mainit-
tujen päivämäärien välisenä aikana. Opetustunteja tar-
jolla myös keskiviikkoisin ja torstaisin. Tunneista sovi-
taan ensimmäisellä kerralla opettajan kanssa.

110121 HARMONIKKA/TANSSIORKESTERI

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, Timo Määttä
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €
Ilmoittautuminen viim. 3.9.2016

ma 18.30-20.30
4.9.-11.12.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

15 opiskelijaa

Harmonikan jatkoryhmä jatkaa orkesterimuodossa. 
Rumpalit, basistit, kitaristit, viulistit, pianistit yms. ter-
vetuloa mukaan (haitaristien ohella tottakai)! Ohjelmis-
to koostuu harmonikkapainotteisesta tanssimusiikista. 
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä ai-
kana, 12+12 kertaa/lukuvuosi. 

110122  HARMONIKKA/PIANO/VAPAA SÄESTYS

Kartanon koulu, musiikkiluokka, 
Varsanojantie 97, 
Timo Määttä
27 t sl, 27 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €
Ilmoittautuminen viim. 3.9.2016

to 16.00-18.00
7.9.-14.12.2017 
11.1.-19.4.2018 

Enintään  
5 opiskelijaa

Harmonikan- tai pianonsoiton opetusta kaikille tasosta 
riippumatta Ypäjällä. Yksityisopetusta 20 minuuttia/viik-
ko, 12+12 kertaa/lukuvuosi 

110130 RUMPU/KITARA/BASSO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Saku Anttila
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017 

ma 15.15-17.30
4.9.-11.12.2017 

8.1.-16.4.2018 

Enintään
9 opiskelijaa

Bändisoittimien opiskelua pienryhmissä tai yksityistun-
teina opiskelijan oman soittimen/tarpeen mukaan. Tun-
nit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana, 
12+12 kertaa/lukuvuosi.

110102 PIANONSOITTO

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Iris Sirel
24 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017

ke 15.15-17.30
6.9.-13.12.2017 
10.1.-18.4.2018 

Enintään 
6 opiskelijaa

Katso kurssi 110104.

110101 PIANO - VAPAA SÄESTYS

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1
Timo Määttä
40 t sl, 40 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 3.9.2017

ti 15.00-17.45
5.9.-12.12.2017 

9.1.-17.4.2018
 

Enintään 
10 opiskelijaa

Kurssi kaikille kosketinsoittajaksi aikoville - olet sitten 
aloittelija tai jo kokenut harrastaja. Opetuksessa ote-
taan huomioon oppilaan oma soitin - piano, sähköpia-
no, keyboard yms. Henkilökohtainen opetusaika 15 
min/vko, 12+12 opetuskertaa/lukuvuosi. Tervetuloa! 
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä ai-
kana. (Aikoja myös muina iltoina kuin tiistaisin.) 
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110131 RUMPU/KITARA/BASSO

Kirkonkulman koulun mus.lk., 
Koivistontie 22, Saku Anttila
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

ke 18.45-21.00
6.9.-13.12.2017 
10.1.-18.4.2018 

Enintään  
9 opiskelijaa

110132 RUMPU/KITARA/BASSO

Kartanon koulu, musiikkiluokka, 
Varsanojantie 97
Saku Anttila
48 t sl, 48 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim.  31.8.2017  

ke 15.00-18.00
6.9.-13.12.2017 
10.1.-18.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Katso kurssi 110130.

110150 POP/ROCK-BÄNDI HUMBLES

Kirkonkulman koulun mus.lk., 
Koivistontie 22, Saku Anttila
36 t sl, 36 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

ma 18.00-20.15
4.9.-11.12.2017 

8.1.-16.4.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

Katso kurssi 110130.

Poppia ja rockia viime vuosikymmenistä tähän päi-
vään. Beatlesistä Robiniin, Purplesta Museen. Pienoi-
nen soittotaito tarpeen.. Esiintymisiä luvassa keväällä! 

110151 VIIHDEORKESTERI JOVIAALI

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, Timo Määttä
36 t sl, 45 t kl, 
Kurssimaksu 84,00 €
Ilmoittautuminen viim. 3.9.2016

ti 18.15-20.30
5.9.-12.12.2017 

9.1.-17.4.2018

Viihdeorkesteri valmistelee lukuvuoden aikana tans-
simusiikkiohjelmiston esitettäväksi huhtikuussa 2018. 
Sovitukset räätälöidään kokoonpanon mukaan, uudet 
ja vanhat orkesterilaiset tervetuloa! Tiedustelut: timo.
maatta@jokioinen.fi .Tunnit pidetään mainittujen päivä-
määrien välisenä aikana, 12+15 kertaa/lukuvuosi. 

110154 YHTEISLAULU

Paanan koulu, musiikkiluokka, 
Asemakuja 1, 
Timo Määttä
32 t sl, 32 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €

ke 18.30-20.30
6.9.-13.12.2017 
10.1.-18.4.2018

Kenties vieläkin leppoisampi yhteislaulukurssi. Kurs-
silaiset saavat valita yhdessä laulettavat laulut ilman 
rajoittavaa teemaa tai esiintymisiä. Vielä riittää ilmaa 
isommallekin porukalle musiikkiluokassa. Tervetuloa 
kaikki laulamisesta kiinnostuneet uudet ja vanhat lau-
lajat! Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välise-
nä aikana, 12+12 kertaa/lukuvuosi. 

KIELET

120302 ENGLISH CAFÉ                      Uutuus!

Veteraanitupa, Perttulantie 7
Richard Conway
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 €

ti 14.30-16.00
26.9.-21.11.2017

Come and practice your conversational English over 
coffee and biscuits. Forget the stress of formal teach-
ing and the traditional classroom structure that may 
hold you back. Let your conversation fl ow naturally as 
if you were with friends in a café.

120300 ENGLISH FOR WORK AND LEISURE

Paanan koulu, Asemakuja 1
Aino Koskelin
22 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €

ke 18.00-19.30
13.9.-29.11.2017 

10.1.-4.4.2018

Kurssi sopii n. 5 vuotta englantia opiskelleille, jotka ha-
luavat aktivoida ja virkistää kielitaitoaan. Paljon harjoit-
telua, pääpaino suullisen kielitaidon kehittämisessä ja 
syventämisessä. Vahvistetaan myös kieliopin hallintaa. 
Kuunteluharjoituksia. Aiheina ovat mm. matkailu, näh-
tävyydet, työelämäsanasto, luonto, ympäristö, aktivi-
teetit, kulttuuri, small talk ym. Tule englannin kurssille 
ja ota kieli haltuusi! Oppikirja: Marjamäki - Turpeinen: 
@Work English for Work and Leisure kpl 6-.

120301 ENGLISH FOR YOU, TOO! 1

Jatketaan englannin alkeiden opiskelua ja opitaan ään-
tämistä, lisää kielen perusrakenteita, kuuntelua ja pu-
humista pienten harjoitusten avulla. Edetään ryhmän 
taitojen mukaisesti. Aihealueina ovat mm. arkipäivän 
kielenkäyttötilanteet esim. kodista kertominen, kotias-
kareet, mökkielämä, luonto, ympäristö, kohteliaita sa-
nontoja ym. hyödyllistä. Oppikirja: Jokela ym. English 
for you, too 1 kpl 5-. Tervetuloa englannin kurssille! 

Paanan koulu,  Asemakuja 1
Aino Koskelin
22 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 

to 18.00-19.30
14.9.-30.11.2017 

11.1.-12.4.2018

120800 BELLA VISTA II

Kurssi sopii jo ainakin pari vuotta italiaa opiskelleille 
(esim. perfekti on jo tuttu). Kirjana on Bella vista II, jon-
ka tekstien aiheina ovat mm. ruoanlaitto, retket ja näh-
tävyydet, ruokatottumukset ja talvilomailu. Kielioppiasi-
oina relatiivipronominit, konditionaali, kestopreesens ja 
imperfekti.

Paanan koulu,  Asemakuja 1
Tuula Rauhala-Benuzzi
20 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €

ma 17.30-19.00
11.9.-20.11.2017 

8.1.-16.4.2018
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120400 SAKSAN JATKOKURSSI

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

pe 18.00-19.30
22.9.-1.12.2017 
12.1.-23.3.2018

Saksan jatkokurssi 3-4 vuotta kieltä lukeneille. Oppikir-
jana Einverstanden! 3 / Kudel. Jatkamme kappalees-
ta 4 - tosin kertaamme eri kielioppiasioita syksyn ku-
luessa. Tervetuloa puhumaan, kuuntelemaan ja oppi-
maan uutta! 

120500 RANSKAA ALOITTELIJOILLE

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Leni Huuhtanen
16 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 

ma 18.15-19.45
9.10.-27.11.2017

Bonjour! Lähde mukaan ranskan kielen maailmaan. 
Kurssilla opiskelemme kieltä aivan alkeista. Opit käyt-
tämään ranskaa arkipäivän tilanteissa, kielen ääntä-
mistä ja perusrakenteita - kulttuuriakaan unohtamatta. 
Oppikirjasta sovimme kurssin alkaessa. 

120600  VENÄJÄÄ AIVAN ALUSTA

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Marina Aalto
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 

to 17.30-19.00
14.9.-9.11.2017

Kurssilla et tarvitse etukäteistietoja, vaan aloitamme 
venäjän kielen opiskelun aivan alusta. Ensin tutustu-
taan kirjaimiin ja ääntämiseen sekä muihin kielen tär-
keimpiin ominaisuuksiin. Sitten opitaan mm. tervehti-
mään, esittäytymään, kysymään nimeä, numerot, ker-
tomaan mistä on kotoisin, kansalaisuuden ja amma-
tin. Opiskelussa edetään kiirehtimättä kurssilaisten toi-
veiden ja kykyjen mukaisesti. Oppimateriaali: opetta-
jan oma materiaali. Tervetuloa aloittamaan aivan uusi 
kieli!

120601 VENÄJÄN KIELI TUTUKSI 
 - VERKKOKURSSI                       Uutuus!
Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Marina Aalto
6 t sl, 
Kurssimaksu 16,00 €

ke 17.30-19.00
 lähitapaaminen 

25.10.2017

Johdantoa venäjän kieleen, yleiset tiedot venäjän kie-
lestä ja sen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä aakko-
set tutuksi. 1. tapaaminen on lähiopetusta ja loput tun-
nit verkko-opetusta peda.netin kautta. 

120700 ESPANJAN KIELI - ALKEET

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

ke 18.00-19.30
20.9.-29.11.2017 

17.1.-28.3.2018

!Hola! Tervetuloa opiskelemaan espanjaa. Kurssil-
la opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja 
espanjaa äidinkielenään puhuvan opettajan johdolla. 
Opetuskielenä on enimmäkseen englanti (opettaja pu-
huu vähän suomea). Oppimateriaalista sovitaan kurs-
sin alkaessa. 

TIETOTEKNIIKKA

129800 EESTI KEEL 1

Paanan koulu, 
Asemakuja 1
Vivian Majevski
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 

to 17.15-18.45
7.9.-16.11.2017

Tutustutaan eestin kielen alkeisiin, ääntämiseen ja 
myös kielioppiin. Pieniä tekstejä ja sanoja, keskustelu-
harjoituksia. Mukaan otetaan myös kulttuuritietoa. Ter-
vetuloa tutustumaan naapurimaan kieleen ja kulttuu-
riin! 

340100 ATK-ALKEET

Paanan koulu, atk-luokka, 
Asemakuja 1
Jouni Karjala tai Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017 

ma 18.00-20.15
4.9.-27.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Aloitetaan alusta, kurssille voi tulla, vaikka ei olisi aiem-
min konetta käyttänyt. Käydään läpi työskentely Win-
dows-ympäristössä, tiedostojen tallentaminen, tekstin-
käsittelyä, Internet ja sähköposti.

340101 ATK-JATKO

Paanan koulu, atk-luokka, 
Asemakuja 1
Jouni Karjala tai Esa Virta
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2018 

ma 18.00-20.15

15.1.-9.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

ATK-kurssi henkilöille, joilla on aiempaa kokemusta tie-
tokoneen käytöstä. Kerrataan aiemmin opittuja asioita 
ja opitaan uusia. Aiheina mm. esitysgrafi ikka, valoku-
vien kevyt muokkaus ja jakaminen internetin kautta ja 
muita aiheita toiveiden mukaan.
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340102 ATK-ALKEET

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Jouni Karjala tai Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim.13.9.2017 

ma 18.00-20.15
18.9.-11.12.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

340103 ATK-JATKO

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Jouni Karjala tai Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim.4.1.2018 

ma 18.00-20.15

8.1.-9.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Katso kurssi 340100. 

Katso kurssi 340101.

340104 ATK-ALKEET

Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97
Esa Virta
36 t sl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 15.9.2017

ke 18.00-20.15
20.9.-13.12.2017 

Enintään  
12 opiskelijaa

Katso kurssi 340100. 

340106  ATK:N PERUSKURSSI 
 ETÄOPETUKSENA                     Uutuus!
                                                    
Jouni Karjala
24 t sl, 
Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017

ti 18.00-19.30 
5.9.-28.11.2017 

Atk:n peruskurssi, jonka opetus tapahtuu etäopiskelu-
na. Opetuksessa hyödynnetään Team Viewer ohjelmis-
toa ja Googlen palveluita opetusohjelmistoina. Ope-
tusohjelmistot ovat ilmaisia. Kurssilla ei ole lähitunte-
ja. Opiskelijalla tulee olla tietokone, jossa on Windows 
7, 8 tai 10 käyttöjärjestelmä. Ennen kurssin alkua opis-
kelijoille jaetaan sähköpostilla ohjeet ohjelmistojen la-
taamiseen ja opettaja tarvittaessa auttaa ohjelmistojen 
asennuksessa puhelimen välityksellä. Kurssilla opete-
taan tietotekniikan perustaitoja ja tietokoneen käyttöä. 

340105 ATK-JATKO

Kartanon koulu, atk-luokka, 
Varsanojantie 97
Esa Virta
36 t kl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim. 5.1.2018

ke 18.00-20.15

10.1.-4.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Katso kurssi 340101. 

TAIDE- JA TAITOAINEET

110306 KUVATAITEEN KESÄKURSSI 

Taidemakasiini ITU, 
Perkiöntie 13
Tuija Pietilä-Estrada
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 24.8.2017 

pe 18.00-21.00
la-su 10.00-16.30

25.8.-27.8.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssi järjestetään Humppilassa Kulttuurimakasiini 
Taide ITUn ympäristössä. Siellä voit maalata ja piirtää 
eri tekniikoilla perinneympäristöä tai tallentaa yksityis-
kohtia ympäristöstä. Kurssilla käydään läpi mm. kuvan 
sommittelua, maisemamaalarin värioppia ja maiseman 
havainnointia. Löydä oma ilmaisusi ja inspiroidu taitei-
lusta, tekniikoista ja väreistä. Omat materiaalit ja väli-
neet mukaan. Opiston kenttämaalaustelineet kurssilla 
käytössä. Tervetuloa mukaan rentoon maalausviikon-
loppuun. 

110302  KUVATAIDE

Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
30 t sl, 30 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €

to 18.00-20.15
14.9.-23.11.2017 

11.1.-22.3.2018

Virkisty taideharrastuksen parissa. Kuvataidekurssilla 
voit tutustua moniin eri tekniikoihin, välineisiin ja mate-
riaaleihin. Kurssilla saat tukea ilmaisuusi ja voit toteut-
taa omia aiheitasi. Teemme myös yhteisiä harjoituksia 
ja etsimme uusia aiheita ja ideoita maalauksiin. Kurssi 
soveltuu niin vasta-alkajalle kuin jatko-opiskelijalle. Mi-
käli kurssilaiset haluavat, voidaan pitää yhteinen kuva-
taidenäyttely. 

110304 KUVATAITEEN KESÄKURSSI 

Vanha pappila, Perttulantieltä,
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila
Tuija Pietilä-Estrada
20 t kl, Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.6.2018  

pe 18.00-21.00
la 10.00-16.30

su 10.00-16.30
8.6.-10.6.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Kurssi järjestetään Ypäjällä kotiseutumuseon miljöös-
sä. Siellä voit maalata ja piirtää eri tekniikoilla perin-
neympäristöä tai tallentaa yksityiskohtia maisemasta. 
Kurssilla käydään läpi mm. kuvan sommittelua, maise-
mamaalarin värioppia ja maiseman havainnointia. Löy-
dä oma ilmaisusi ja inspiroidu luonnosta ja alkukesän 
väreistä. Tervetuloa mukaan rentoon maalausviikon-
loppuun. 
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110370 LASTEN JA NUORTEN TAIDEPAJA
 (9-15 -vuotiaille)

Paanan koulu, kuvataideluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada ja vaihtuvia
taideaineiden opettajia
24 t sl, 28 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €  + 
Tarvikemaksu 30 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017 

ke 16.00-17.30
6.9.-29.11.2017 
10.1.-18.4.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Paja on tarkoitettu 9-15-vuotiaille taideharrastajille. 
Siellä voi kokeilla ja taiteilla eri tekniikoilla, eri opettaji-
en ohjauksessa. Tutustutaan mm. kuvataiteeseen, ke-
ramiikkaan, lasimosaiikkiin, kalligrafi aan ja valokuva-
ukseen. Pajassa tuetaan luovuutta, mielikuvitusta ja 
onnistuneiden tunteiden välittämistä. Tervetuloa muka-
van taideharrastuksen pariin. Tiedustelut taideaineiden 
ohjaavalta opettajalta Tuija Pietilä-Estradalta. 

110305 AIKUISTEN TAIDEKOKEILUKURSSI 

Kirkonkulman koulu, tekst.lk.
Koivistontie 22
Pirjo Salo, Sari Wenning ja 
Tuija Pietilä-Estrada
27 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 4.1.2018 

ke 18.00-20.15
10.1.-14.3.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Kurssilla kokeillaan ja tutustutaan eri taide- ja käden-
taitotekniikoihin. Tehdään keramiikkaa, tilkkumaalaus-
ta ja kuvataidetekniikoita mm. akvarellisokerimaalaus-
ta. Eri opettajat perehdyttävät eri tekniikoihin ja voit ko-
keilla eri materiaaleja. Tervetuloa, rentouttavalle luo-
valle kurssille. 

110321 KALLIGRAFIAKURSSI

Paanan koulu, 
Asemakuja 1
Vivian Majevski
24 t sl, 26 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 

to 19-20.30
7.9.-30.11.2017 
11.1.-19.4.2018

Kurssilla harjoitetaan kirjainten tekemistä erilaisilla vä-
lineillä. Tehdään pieniä projekteja ja harjoitellaan teks-
tin liittämistä isompaan kokonaisuuteen. Mukava har-
rastus, jossa aika pysähtyy.

110325 GRAFIIKAN MYRKYTTÖMÄT 
 MENETELMÄT (omakustannekurssi) 

Paanan koulu, kuvataideluokka
Asemakuja 1
Vivian Majevski
14 t kl, Kurssimaksu 49,00 €
Ilmoittautuminen viim.  23.1.2018 

la 10.00-16.00
su 10.00-16.00

3.2.-4.2.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Kurssilla tehdään akvarellimonotypia, kuivaneula ja 
kartonkigrafi ikkaa. Töitä tehdään limittäin. Kokeillaan 
carborundum grafi ikkaan. Kurssilla käytetään mahdol-
lisimman myrkyttömiä aineita. HUOM. Kurssi ei sisälly 
työkausimaksuun. 

110331 VALOKUVAUSKURSSI /FILMIKUVAUS 
 (omakustannekurssi)           Uutuus!

Paanan koulu, kuvataideluokka
Asemakuja 1
Lassi Oinonen
16 t kl, Kurssimaksu 70,00 €
Ilmoittautuminen viim. 22.2.2018 

 ma 
18.00-20.15

5.3.-23.4.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

Kurssilla perehdytään analogiseen valokuvaukseen fi l-
mikuvaamisen kautta. Kurssilaiset kehittävät kuvaa-
mansa 135-formaatin fi lmin, sekä tekevät pimiössä 
mustavalkoisia paperikuvia ottamistaan kuvista. Tutus-
tutaan analogisen kuvauksen lisäksi digitaalisen kuvan 
perussääntöihin, sekä digitaalisen kuvan tulostami-
seen. Materiaalit kurssilaiset kustantavat itse. Kurssi-
laisilla on oltava jonkinlainen 135-formaatin (35 mm) fi l-
mikamera. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 
HUOM. ensimmäinen kerta suunnittelu/tehdään mate-
riaalitilauksia 5.3.2018 klo 18.00-18.45.

Kurssilla opit tallentamaan valokuviisi haluamiasi tun-
nelmia innostavasti ja mielikuvituksellisesti. Kurssin 
osiossa, alpakkavuorovaikutuksen kompassina, pää-
set tallentamaan kamerallasi hetkiä Börje-alpakan eläi-
navusteisen toiminnan vierailulla. Voit olla vasta-alka-
jakin, mutta oman kameran käyttöohjeisiin kannattaa 
tutustua ennen kurssia. Pääasia, että haluat innostua 
ja onnistua vuorovaikutteisesti kamerasi kanssa! Kurs-
sipäivät: 6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4. 

110330 VUOROVAIKUTTEINEN VALOKUVAUS 

Paanan koulu, kuvataideluokka
Asemakuja 1
Sirpa Ryyppö
12 t kl, Kurssimaksu 37,00  €
Ilmoittautuminen viim. 28.2.2018  

ti 17.30-19.45
6.3.-17.4.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

000001 TYÖKAUSIMAKSU
Voit osallistua muille paitsi omakustannekursseille.

OPINTOSETELIALENNUKSEN 

20 euroa saat työkausimaksusta, jos olet työtön, 

eläkeläinen tai seniori, katso s. 3.



13

JOKIOINEN HUMPPILA YPÄJÄ

110300 POSLIININMAALAUS

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Teija Kaivoluoto
36 t sl, 32 t kl, Kurssimaksu 
77,00 € + Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen viim. 
24.10.2017  

ti 17.30-20.30
31.10.-13.12.2017 

13.3.-18.4.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Posliinin ja kaakelin pinnan koristelua laaja-alaisesti 
ideoiden, kokeillen ja toteuttaen. Maalaamme tuottei-
ta koriste- ja käyttöesineiksi. Soveltuu mainiosti aloit-
telijoille ja jo pidempään alaa harrastaneille. Kokoon-
tumiset tiistaisin, lisäksi syyslukukaudella to 7.12. ja ke 
13.12.2017, sekä kevätlukukaudella ke 11.4. ja ke 18.4 
2018. 

110301 LASINMAALAUSKURSSI

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Teija Kaivoluoto
16 t kl, Kurssimaksu 37,00 €
 + Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen viim. 22.1.2018  

ti 17.30-20.30
30.1.-

20.2.2018 

Enintään
15 opiskelijaa

Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaa-
lauskeinoja apuna käyttäen. Opettaja tuo kurssille lasit 
ja maalit, josta suoritetaan maksu hänelle käytön mu-
kaan. Muut maalaustarvikkeet kurssilainen tuo itse. 

110319  ILTAKERAMIIKKA

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Pirjo Salo
27 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €  + 
Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen 
viim. 20.9.2017  

ma 18.00-20.15
25.9.-27.11.2017 
22.1.-26.3.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsin-
rakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin 
pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi sopii sekä aloitteli-
joille että aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Savet 
ym. materiaalit maksetaan erikseen. 

110318  SAVESTA KERAMIIKAKSI 
 (omakustannekurssi)

Kartanon koulu, 
kuvataideluokka, 
Varsanojantie 97
Pirjo Salo
9 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
 + Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim. 13.9.2017 

ke 18.00-20.15
20.9. valmistus 3t, 
4.10. valmistus 3t, 

25.10. lasitus 3t  

Enintään
10 opiskelijaa

Kaunista kotiasi ja puutarhaasi itse tehdyillä keramiik-
katuotteilla. Työt tehdään helpoilla käsinrakennustek-
niikoilla ja lasitetaan. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että 
aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Työvälineet saat 
opettajalta. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen.

110320 PÄIVÄKERAMIIKKA 

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Pirjo Salo
27 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €  + 
Polttomaksu 10 €
Ilmoittautuminen 
viim. 14.9.2017 

to 10.00-12.15
21.9.-23.11.2017 
25.1.-22.3.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Katso kurssi 110319.

110312  JOULUKERAMIIKKA
 (omakustannekurssi)

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Pirjo Salo
9 t sl, Kurssimaksu 39,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim. 3.11.2017 

pe 18.00- 20.15
la 10.00-12.15

10.11. valmistus 3t, 
11.11. valmistus 3t, 

2.12. lasitus 3t 
Enintään

10 opiskelijaa

Kaipaako kynttiläsi alustaa, pähkinät, piparit uutta va-
tia, kranssi koristeita? Enkeleitä ja tonttujakaan unoh-
tamatta. Nyt olisi mahdollisuus tehdä ne itse savesta 
helpoilla käsinrakennustekniikoilla. Aikaisempaa ko-
kemusta saven kanssa työskentelystä ei tarvitse ol-
la. Työvälineet saat opettajalta. Savet ym. materiaalit 
maksetaan erikseen. HUOM. Kurssi ei sisälly työkau-
simaksuun.
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110315  PUUTARHAKERAMIIKKA 
 (omakustannekurssi)

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Pirjo Salo
9 t kl, Kurssimaksu 39,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim. 16.3.2018  

pe 18.00- 20.15
la 10.00-12.15

23.3. valmistus 3t, 
24.3. valmistus 3t, 

7.4. lasitus 3t 
Enintään

10 opiskelijaa

Sisältö sama kuin kurssi 110314.

119831 LASINSULATUS JA LASIMOSAIIKKI-
 KURSSI                                        Uutuus!

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Tuula Saarela ja Jouni Järvinen
18 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017 

Joka toinen viikko
 ti 17.00 – 19.15
5.9.-28.11.2017 

9.1.-27.3.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

Kurssilla sulatetaan lasista koruja, lautanen tai tarjoi-
luastia. Tehdään mosaiikkitekniikalla ruukku, peili tai 
taulu. Kurssi sopii aloittelijalle tai aiemmin lasitöitä teh-
neelle. Materiaalit kurssilaiset maksavat itse. Sulatus-
töistä peritään polttomaksu työn koon mukaan. 

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Mia Mikkola
40 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 12.1.2018 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

su 10.00-15.00
19.1.-18.2.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

119830 TIFFANYLASIKURSSI

Kurssilla valmistetaan tiffanytyö opiskelijan oman pii-
rustuksen pohjalta. Jokainen kurssilainen suunnittelee 
oman työnsä ilman valmiita malleja. Kurssi sopii sekä 
vasta-alkajille että aiemmin tiffanytöitä tehneille. Voit ot-
taa mukaan omia työkaluja ja materiaaleja, mutta myös 
opettajalta voi ostaa materiaalia ja lainata työkaluja. 
Työkalumaksu 5 euroa kerätään kurssin yhteydessä. 
Materiaalit kurssilainen maksaa itse. Pe 19.1. suunni-
tellaan työ ja tehdään yhteinen lasitilaus. Muut kokoon-
tumiset la-su 3.-18.2.

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Tero Pelto-Knuutila 
(kultaseppä)
24 t sl, Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen 15.9.2017

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00
23.9.-8.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

119801 HOPEAKORUKURSSI          Uutuus!

Kurssilla valmistetaan erilaisia hopeakoruja kuten sor-
muksia ja riipuksia, myös ketjun punonta on mahdol-
lista. Tavoitteena toteuttaa ensisijaisesti kurssilaisten 
omia koruideoita, perinteisiin kultasepän menetelmiin 
tutustuen. Tarvittaessa opettajalta saa apua toteutetta-
vien mallien suunnitteluun. Kurssille voi ottaa omat työ-
kalut ja materiaalit mukaan, materiaalia voi ostaa myös 
opettajalta. Toiveita toteutettavista koruista ja tarvitta-
vista materiaaleista voi lähettää opettajalle etukäteen 
sähköpostilla teropk@gmail.com. Työkalumaksu 5 eu-
roa kerätään kurssin yhteydessä. Materiaalit kurssilai-
set maksavat itse. Kurssipäivät: 23.-24.9. ja 7.-8.10. 

119803 HOPEAKETJU

Humppilan yläaste,  Eedenintie 1
Tero Pelto-Knuutila 
(kultaseppä)
24 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 17.11.2017

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

25.11.-
3.12.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Tehdään erilaisia ketjuja hopea, messinki ja pronssilan-
gasta. Opetellaan lenkkien tekemisen ja ketjun puno-
misen perustekniikoita. Kurssi soveltuu niin vasta-al-
kajille, kuin jo punontaan tutustuneille. Aloittelijat tutus-
tuvat tekniikoihin ja työkaluihin punomalla aluksi mui-
naisketjurannekorun, kokeneemmat voivat punoa myös 
vaativampia malleja. Kurssille voi ottaa omat työkalut ja 
materiaalit mukaan (pois lukien hopeoitu kuparilanka), 
mutta materiaalia voi tarvittaessa ostaa myös opettajal-
ta. Työkalumaksu 5 euroa kerätään kurssin yhteydes-
sä. Materiaalit kurssilaiset maksavat itse. Kurssipäivät: 
25.-26.11. ja 2.-3.12. 

110314  PUUTARHAKERAMIIKKA
 (omakustannekurssi)

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Pirjo Salo
9 t kl, Kurssimaksu 39,00 € 
+ Polttomaksu 5 €
Ilmoittautuminen 
viim 9.3.2018

pe 18.00-20.15
la 10.00-12.15

16.3. valmistus 3t, 
17.3. valmistus 3t, 

7.4. lasitus 3t 
Enintään

10 opiskelijaa

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

smartumin setelit
katso sivu 3.
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Vanha pappila, Perttulantieltä, 
koulun kohdalla kyltti 
Vanha pappila
Maire Seutu 
18 t sl, Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen viim. 22.9.2017 

pe 18.00- 21.00
la 11.00-15.00

29.9.-7.10.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

119802 HOPEAKETJU

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Tero Pelto-Knuutila 
(kultaseppä)
24 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen viim. 16.3.2018 

la 10.00-15.00
su 10.00-15.00

24.3.-8.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Katso kurssi 119803. Kurssipäivät: 24.-25.3. ja 7.-8.4. 

119807 ASKARTELUMASSOJEN 
 MAHDOLLISUUDET                   Uutuus!

Kurssilla tutustutaan erilaisiin askartelumassoihin (mm. 
Gernit ja Fimo), valmistetaan koruja jne. Jokaisella on 
mahdollisuus olla luova. Materiaaleja koruja varten voi 
ostaa kurssin opettajalta. Tervetuloa kurssille valmista-
maan yksilöllisiä koruja. Kurssipäivät pe-la 29.-30.9. ja 
pe-la 6.-7.10.

NUORTEN KÄDENTAITOKURSSIT Järjestetään
kesäkuun alussa. Kurssin sisältö, aikataulu ja hinta
ilmoitetaan keväällä 2018. 

119810 KUKKA-ASETELMIA 

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Kristiina Nikkilä-Rämö
8 t sl, 8 t kl, 
Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 17.10.2017

ti 18.00-21.00
24.10. ja 

21.11.2017 
6.3. ja 

10.4.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Tule nauttimaan käsillä tekemisestä ja värien sommit-
telusta. Kurssilla tehdään ajankohtaan sopivia kukkasi-
dontatöitä ruukku- ja leikkokukista. Materiaalit makse-
taan suoraan opettajalle. Tervetuloa poimimaan kurs-
silta kukka-asetelmaideoita. 

119808  ASKARTELUBETONIKURSSI    Uutuus!

Kartanon koulu, 
Varsanojantie 97
Maire Seutu
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen
viim.  3.11.2017

pe 18.00- 21.00
la 10.00-15.00

10.11.-18.11.2017 
Enintään

10 opiskelijaa

Askartelubetonikurssilla onnistut luomaan betonitöitä. 
Askartelubetoni ei pölise niin paljon kuin tavallinen be-
toni, joten sitä on miellyttävämpi työstää. Kurssilla teh-
dään mm. kukkaruukkuja, tuikkulyhtyjä. Valmiita ruuk-
kuja voidaan koristella ja maalailla. Betonivalusta saat 
hauskan harrastuksen, joka vie mukanaan. Tervetu-
loa mukaan kurssille. Kurssipäivät 10.- 11.11. ja 17.-
18.11. 

Paanan koulu, ruokala, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada ja 
Marja-Leena Saarinen 
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 17.11.2017

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

su 10.00-15.00
24.11.-26.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

119809  PAPERITAIDEVIIKONLOPPU 

Kurssilla voit muotoilla ja askarrella paperista monia 
erilaisia paperiteoksia. Opit rakentamaan kerrosmaise-
mia, kuvioita ja kehyksiä, paperikukkia, paperitauluja, 
onnittelukortteja jne. Aaltopahvit, kuvio- ja muut pape-
rit saavat uudet ulottuvuudet. Kurssilla käytetään mm. 
Big Shot -kuvioleikkureita. Opitaan leimailua, tehdään 
kohokuviointeja jne. Kananmunakuorimosaiikkia teh-
dään kuviin, kehyksiin, purkkeihin ja pulloihin. Tutustu-
taan mm. kanamunien kuorien esivalmisteluun ennen 
mosaiikin tekemistä. Tervetuloa mukaan niin kuulet ja 
näet vielä paljon muuta. 

119816 MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ 

Lamminkulma,
Koivistontie 59
Arja Perälä
10 t sl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 13.10.2017

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

20.10.-
21.10.2017 

Enintään  
12 opiskelijaa

Tehdään eri värisistä mehiläisvahalevyistä rullattuja 
kynttilöitä. Sulatetaan mehiläisvahaa muotteihin. Mas-
san voi värjätä. Kynttilöitä voi koristella eri väreillä. Ma-
teriaalit kurssilainen maksaa itse. 

119816 MEHILÄISVAHAKYNTTILÄ 

Vanha pappila, Perttulantieltä, 
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Arja Perälä
10 t sl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 24.11.2017 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

1.12.-2.12.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Katso kurssi 119816. 

alle 18-v lapsi
opiskellessaan aikuisen kanssa samassa 

opintoryhmässä, saa kurssimaksusta
50 %:n alennuksen
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kudonta

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €
Ilmoittautuminen
viim.  5.9.2017 

ti 18.00-20.15
12.9.-28.11.2017 

9.1.-24.4.2018 
Enintään

14 opiskelijaa

110430 KUDONNAN PERUSKURSSI

Kankaankudonnan perusasioiden opettelua ja kertaa-
mista. Tutustutaan sidosoppiin ja laskemiseen. Harjoi-
tellaan suunnittelun ja rakentamisen vaiheita sekä ku-
tomista ja viimeistelyä käytännössä. Hyödynnetään 
seistenkudottavia kangaspuita leveiden kankaiden val-
mistuksessa. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti 
erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toiveiden mukaan. 

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €

ti 10.00-12.15
12.9.-28.11.2017 

9.1.-24.4.2018 

110431 KUDONNAN JATKOKURSSI

Kerrataan kankaankudonnan perusasioita käytännön 
harjoituksissa. Opetellaan monipuolisesti erilaisia si-
doksia ja hyödynnetään seistenkudottavia kangaspui-
ta leveiden kankaiden kutomisessa. Valmistetaan teks-
tiilejä yhteisloimissa opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €

ma 18.00-20.15
11.9.-27.11.2017 

8.1.-23.4.2018 

110433 KUDONNAN PERUSKURSSI

Kankaankudonnan perusasioiden opettelua ja kertaa-
mista. Tutustutaan sidosoppiin ja laskemiseen. Har-
joitellaan suunnittelun ja rakentamisen vaiheita sekä 
kutomista ja viimeistelyä käytännössä. Kudotaan yh-
teisloimissa monipuolisesti erilaisia tekstiilejä opiskeli-
joiden toiveiden mukaan. 

Vanha pappila, Perttulantieltä
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Tiina Salmi
33 t sl, 39 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €

to 18.00-20.15
14.9.-30.11.2017 

11.1.-26.4.2018 

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI

Kankaankudonnan perusasioiden opettelua ja kertaa-
mista. Tutustutaan sidosoppiin ja laskemiseen. Harjoi-
tellaan suunnittelun ja rakentamisen vaiheita sekä ku-
tomista ja viimeistelyä käytännössä. Hyödynnetään 
Weavepoint -ohjelmaa ja ATK -avusteisia kangaspuita 
suunnittelussa ja kudonnassa. Kudotaan yhteisloimis-
sa monipuolisesti erilaisia tekstiilejä opiskelijoiden toi-
veiden mukaan. 

ompelu

Kirkonkulman koulun tekst.lk., 
Koivistontie 22
Sari Wenning
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

ti 18.00-21.00
5.9.-3.10.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

110426  YSTÄVYSTY SAUMURISI KANSSA

Kurssilla opit puhdistamaan oman saumurisi, langoit-
tamaan sen, ymmärtämään sen säätöjä ja tutustut sen 
mahdollisuuksiin. Ensimmäiselle kerralle ota mukaasi 
oma saumurisi, sen ohjekirja ja tarvikkeet, sakset, om-
pelu- ja eri värisiä saumurilankoja, trikoo- ja kangasti-
lkkuja sekä jatkojohto. Samalla kun ystävystytään, teh-
dään helppoja trikoo-/kangastuotteita. 

110407 VAPAAN TIKKAUKSEN VIIKONLOPPU-
 KURSSI (omakustannekurssi)   Uutuus!

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, 
Asemakuja 1
Hannele Wakkari
20 t sl, Kurssimaksu 60,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 12.10.2017 

pe 18.00-21.00
la 09.00-17.00

su 09.00-15.00
27.10.-29.10.2017 

Enintään
18 opiskelijaa

Kurssilla tutustutaan vapaaseen tikkaukseen käyttäen 
apuna lihasmuistissa jo tallessa olevia muotoja ja liik-
keitä. Tikataan pisteestä pisteeseen muutamien mer-
kintöjen avulla, opetellaan sabluunoiden käyttöä, hyö-
dynnetään tilkkutyön saumoja ja kiemurrellaan va-
paasti ilman merkintöjä. Tutuiksi tulevat merkitsemi-
sessä ja tikkaamisessa hyödylliset apuvälineet ja tar-
vikkeet. Mukaan voi ottaa myös tilkkutyön, joka val-
mistuakseen kaipaa tikkausideoita. HUOM. Kurssi ei 
sisälly työkausimaksuun. Tarkemmat tiedot kurssikir-
jeessä. Katso myös netti-ilmoittautumisen yhteydessä 
kohta: Lisätietoa kurssista. Kurssiin liittyvä näyttely Tie-
totalolla 3.-27.10. 

000001 TYÖKAUSIMAKSU
Voit osallistua muille paitsi omakustannekursseille.

OPINTOSETELIALENNUKSEN 

20 euroa saat työkausimaksusta, jos olet työtön, 

eläkeläinen tai seniori, katso s. 3.
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Taitotila, Keskuskatu 29 E
Sari Wenning
15 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim.
31.8.2017

Joka toinen viikko 
 to 10.00-12.15
7.9.-30.11.2017 

11.1.-5.4.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

110424  TEKSTIILITUUNAUS

Oletko säilyttänyt tekstiilejä, joista olet ajatellut tehdä 
joskus jotain - nyt on se aika! Suunnitellaan ja valmis-
tetaan esim. kirjontaliinasta verho tai tyyny, farkuista lii-
vihame tai kassi, vanutetuista villapaidoista torkkupeit-
to, raanusta kori, T-paidoista tunika, olkatoppauksis-
ta pussukka jne. Samalla tutustutaan erilaisiin käsityö-
tekniikoihin: crazy- ja Manx-tilkkutyöhön, japanilaiseen 
Boro-kirjontaan ym. 

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
40 t kl, Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim.
 4.1.2018  

ti 18.00-21.00
16.1.-27.3.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

110421  KOKEILEVA 
 TEKSTIILITUUNAUS                   Uutuus!

Nyt yhdistetään kokeilemisen halu ja kierrätys! Käy-
tetään pääasiassa vanhoja materiaaleja, joita muok-
kaamme uuteen muotoon ja käyttötarkoitukseen. Sa-
malla opitaan ja/tai kerrataan erilaisia tekniikoita kuten 
häviävän materiaalin käyttöä, kutistamista, värjäämis-
tä esim. ruosteella ja reaktiiviväreillä, kuvansiirtoa, kol-
vaamista ja kankaan kuviointia. 

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Sari Wenning
21 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen viim.
7.9.2017

Joka toinen viikko  
to 10.00-12.15

14.9.-7.12.2017 
18.1.-12.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110440 TILKKUILLAAN UUTTA JA VANHAA

Rytmiä arkeen tilkkuharrastuksen myötä? Joka toinen 
viikko kokoonnumme ratkomaan tilkkutöiden saloja. 
Valmistetaan kurssilaisten omien tarpeiden ja valinnan 
mukaan myös kierrätyshenkisiä tilkkutöitä pussukois-
ta peittoihin. 

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
33 t sl, 27 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 31.8.2017  

to 18.00-20.15
7.9.-23.11.2017 
11.1.-12.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110441  TILKKUTYÖKURSSI

Kurssilla ratkotaan tänä vuonna mysteeriä, jonka sa-
laisuus selviää vasta kun viimeinen mallikerta on om-
meltu ja palat järjestetty. Nautitaan välipaloina mm. tilk-
kumaalauksesta ja tukirautalaukkujen ja -pussukoiden 
valmistuksesta. Yhteistyötäkin voidaan taas suunnitel-
la ja toteuttaa. 

Lamminkulma, Koivistontie 59
Sari Wenning
27 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €
Ilmoittautuminen viim.
1.9.2017

ke 14.00-16.15
6.9.-22.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

110442  TILKKUAARTEET

Tule tekemään oma mysteeritilkkutyösi! Valmistam-
me mallikerta mallikerralta tilkkutyön, joista samoista 
ohjeista huolimatta tulee jokaiselle tekijälle erilainen. 
Mysteeri sopii niin aloittelijalle kuin jatkajallekin. Nau-
titaan lisäksi välipaloina pienemmistä tilkkutöistä esim. 
tukirautalaukuista ja -pussukoista. HUOM. Kurssipäi-
vä, -aika ja -paikka ovat muuttuneet. Sovitaan ensim-
mäisellä kerralla yhdessä kurssipäivät.

Vanha pappila, Perttulantieltä
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Sari Wenning
27 t sl, 24 t kl, 
Kurssimaksu 65,00  €
Ilmoittautuminen viim.
1.9.2017

ke 10.00-12.15
6.9.-22.11.2017 
10.1.-11.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Sisältö kuten edellinen kurssi 110442. HUOM. Kurs-
sipäivä on muuttunut. Sovitaan ensimmäisellä kerralla 
yhdessä kurssipäivät. 

110443 TILKKUAARTEET
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Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
20 t sl, 20 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017  

Joka 4. viikko 
la 13.00-17.00
2.9.-2.12.2017 
13.1.-7.4.2018 

Enintään 
10 opiskelijaa

110444 TILKKUTYÖPAJA

Pajaan voit tulla tekemään keskeneräisen tilkkutyösi 
valmiiksi tai aloittaa uuden. Iltapäivän aikana on mah-
dollisuus uppoutua tekemiseen ja ideoimiseen Paanan 
koulun tekstiililuokan tilavissa tiloissa ja saada apua 
ongelmiin ja opastusta tekniikoihin. Pajapäivät syksyl-
lä 2.9., 7.10., 11.11. ja 2.12. keväällä 13.1., 3.2., 10.3. 
ja 7.4. 

110408 TILKKUVIIKONLOPPU: 
 Modernia tilkkuilmaisua etsimässä 
 (omakustannekurssi)   

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, 
Asemakuja 1
Marita Lappalainen
20 t kl, Kurssimaksu 60,00  €
Ilmoittautuminen viim. 20.4.2018 

pe 18.00-21.00
la 09.00-17.00

su 09.00-15.00
4.5.-6.5.2018 

Enintään
18 opiskelijaa

Kurssilla tutkimme erilaisten materiaalien käyttöä, ko-
keilemme myös niiden yhdistämistä samaan tilkkutyö-
hön. Tikkauksessa käytämme lankoja monipuolises-
ti ja ennakkoluulottomasti. Perehdymme tilkkuilmai-
suun ja pyrimme siihen, että kurssilaiset tunnistaisivat 
oman ilmaisunsa piirteitä ja vahvuuksia ja voisivat ke-
hittää omaa tekemistään tältä pohjalta myös moder-
niin suuntaan. Opettelemme muutamia helppoja teknii-
koita (mm. ruttaus, päällystäminen, kirjotut kuusikulmi-
ot). Ompelemme sekä käsin että koneella. Materiaalei-
na käytämme kaikkia kankaita ja lankoja monipuolises-
ti (mm. neuleet, villakankaat, vuorikankaat, villalangat, 
virkkauslangat jne.) HUOM. Kurssi ei sisälly työkau-
simaksuun. Tarkemmat tiedot kurssikirjeessä. Katso 
myös netti-ilmoittautumisen yhteydessä kohta: Lisätie-
toa kurssista. 

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Leena Viljanen
21 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 
30.8.2017 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-20.15
4.9.-27.11.2017 
8.1.-19.3.2018 

Enintään
16 opiskelijaa

110410 PITSINNYPLÄYS

Nypläys jatkuu! Voit olla alkaja tai jatkaja. Tule kartutta-
maan taitoasi nypläyksessä ja nauttimaan tekemises-
tä. Perehdymme esim. nauhapitsiin.

lankatyöt

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Sari Wenning
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko  
ma 10.00-12.15
4.9.-27.11.2017 

8.1.-9.4.2018 

110415 PISTO PISTOLTA

Kaipaatko rytmiä arkeesi? Kokoonnumme kirjomaan 
joka toinen viikko aamupäivällä maanantaisin. Voit va-
lita perinteisen tai modernin kirjonnan - sinulle sopivan. 
Tutustutaan mm. japanilaiseen Boro- ja Sashiko-kirjon-
taan sekä amerikkalaiseen Alabama stitch -kirjontaan. 

110411 FRIVOLITE JA 
 MAKRAMEEVIRKKAUS          Uutuus!

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Leena Viljanen
18 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 

Joka toinen viikko 
ti  13.00-15.15

5.9.-14.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Jatkamme käpypitsin (frivolite) opiskelua alusta tai lisä-
ten taitoja töiden myötä esim. enkelin. Voit valita myös 
ns. makrameevirkkauksen, jossa työ esim. liina, val-
mistuu virkaten ja ommellen. Virkattu nauha muodos-
taa kuvioiden reunat, ompeleet täydentävät kuviot.

110412 NYPLÄYS JA KIRJONTA

Vanha pappila, Perttulantieltä
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Leena Viljanen
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 4.9.2017 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-20.15

11.9.-20.11.2017 
15.1.-9.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Tervetuloa nypläämään tai kirjomaan valintasi mukaan. 
Voit olla alkaja tai jatkaja. Etsitään uusia asioita ja ide-
oita niin saavutetaan tekemisen ilo. 

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Sari Wenning
18 t sl, 21 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 4.9.2017 

Joka toinen viikko  
ma 18.00-20.15

11.9.-20.11.2017 
15.1.-16.4.2018 

Enintään
16 opiskelijaa

110414 HARDANGER-kirjonta

Tule mukaan harrastamaan koukuttavaa kirjontaa mu-
kavaan joukkoon! Hardanger-kirjonta on norjalainen 
revinnäiskirjonta, mutta helpompaa kuin meidän revin-
näiskirjontamme. Hardangeria tehdään helmilangoin 
palttinakankaalle. Tervetuloa alkajat ja jatkajat! 
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Paanan koulu, tekstiilityönluok-
ka, Asemakuja 1
Kirsi Kostamo
15 t sl, Kurssimaksu 50,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 8.9.2017 

la 09.30-16.15
su 09.30-15.30
16.9.-17.9.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

110406 KEHRUUKURSSI 
 (omakustannekurssi)

Opetellaan langantekoa valintasi mukaan joko värtti-
nällä, rukilla tai molemmilla. Voit olla aiemmin kehrän-
nyt tai tulla tutustumaan tähän vanhaan työtapaan ja 
sen nykymenetelmiin. Materiaalina käytetään lähinnä 
lampaanvillaa, mutta voit tuoda myös omien lemmikki-
en karvaa kokeiltavaksi. Ota mukaan omia välineitä ja 
materiaalia, jos sinulla on. Niitä löytyy myös kurssipai-
kalta. Saat tarkempia tietoja infokirjeessä ennen kurs-
siviikonloppua. Tule ja tee omat uniikkilankasi! HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. Katso myös netti-il-
moittautumisen yhteydessä kohta: Lisätietoa kurssis-
ta. 

110446 OMMELLAAN RYIJY

Vanha pappila, Perttulantieltä
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Tiina Salmi
12 t sl, 12 t kl, 
Kurssimaksu 42,00  €
Ilmoittautuminen 
viim. 13.9.2017 

ke 18.00-20.15
20.9.-29.11.2017 

10.1.-11.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Kiinnostaako omatekoinen arvotekstiili? Tule suunnit-
telemaan ja valmistamaan oma pikkuryijy tai ryijysar-
ja ommellen. Suunnittelu voi lähteä esim. perintöryijyn 
yksityiskohdasta tai lempimaiseman valokuvasta. Val-
mistuksen saloihin voit tutustua myös valmiin tarvike-
paketin avulla. Opetellaan nukkien värisuunnittelua, 
ompelutekniikka ja ryijyn viimeistelyleikkaus, joka on 
hyödyllinen taito myös ryijyn huollossa. Kurssipäivät: 
20.9., 4.10., 1.11., 29.11. ja 10.1., 7.2., 7.3., 11.4.

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Tiina Salmi
15 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 20.9.2017

Joka toinen viikko  
ke 14.00-16.15

27.9.-22.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

110416 LAUTANAUHASTA LISÄÄ

Jatketaan muinaisten lautanauhojen mahdollisuuksia 
tutkien. Kokeillaan erilaisia rytmejä kääntämiseen ja 
materiaalierojen merkitystä. Opetellaan kutomaan tup-
pilonauhaa ja käyttämään lautanauhaa kudottujen töi-
den viimeistelyssä. 

Taitotila, 
Keskuskatu 29 E
Tiina Salmi
15 t sl, 18 t kl, 
Kurssimaksu 50,00 € 

Joka toinen viikko  
ke 18.00-20.15

27.9.-22.11.2017 
17.1.-4.4.2018 

110465 LANKATYÖKURSSI

Kiliseekö koukut, pauhaako puikot? Etsitään yhteistä 
säveltä virkkaukseen, neulomiseen, makramee -sol-
meiluun sekä muihin lankatöihin. Innostutaan uusista 
tekniikoista ja sovelletaan niitä erilaisiin, pieniin töihin. 
Alkajaisiksi pipo on pääasia. 

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

Joka toinen viikko 
to 10.00-12.15

28.9.-23.11.2017 
18.1.-5.4.2018 

110464 LANKATYÖKURSSI

Katso kurssi 110465. 

Lamminkulma,
Koivistontie 59
Tiina Salmi
18 t kl, 
Kurssimaksu 37,00 €
Ilmoittautuminen viim. 
10.1.2018 

Joka toinen viikko  
ke 10.00-12.15
17.1.-4.4.2018 

Enintään
14 opiskelijaa

110463 KEVÄISIÄ LANKATÖITÄ

Koukuttaako virkkaus? Sytyttääkö solmeilu? Opetel-
laan yhdessä uusia tekniikoita ja toteutustapoja virkka-
uksesta, neulonnasta, makramee -solmeilusta ja muis-
ta lankatöistä. 

erikoistyöt

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
24 t sl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017

pe 18.00-21.00
la 10.00-15

8.9.-30.9.2017 
Enintään

10 opiskelijaa

110447 HUOVUTTAMAAN!

Tule kurssille opettelemaan huovuttamista tai jatka-
maan kivaa harrastusta. Ensimmäisellä kerralla tutus-
tutaan erilaisiin huovutusmateriaaleihin, -tarvikkeisiin 
ja -tekniikoihin sekä kuviointeihin. Silloin myös suun-
nitellaan työt ja tehdään yhteistilaus. Kahtena viikon-
loppuna muokataan villa haluttuun muotoon. Voit val-
mistaa esim. yksilöllisiä koruja esim. rautalangan pääl-
le huovuttaen, neulahuovasta vaikka lapaset tai pon-
chon, nuno-huovutuksella huivin tai verhot. Kurssipäi-
vät: pe 8.9. klo 18-21, pe-la 22.-23.9., 29.9.-30.9.



20

JOKIOINEN HUMPPILA YPÄJÄ

Paanan koulu, tekstiilityön-
luokka, Asemakuja 1
Sari Wenning
16 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 17.10.2017  

ti 18.00-21.00
24.10.-14.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

110425 KALENTERITONTTUJA JA -ENKELEITÄ

Tule ompelemaan hauska kalenteritonttu ja/tai -enke-
li itsellesi tai lahjaksi. Mekkoon ommellaan - kuinkas 
muuten kuin 24 taskua! 

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Kirsi Hämäläinen
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 12.10.2017 

pe 18.00-19.30
la 10.00-15.00

su 10.00-14.15
27.10.-18.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

110453  TALLUKASKURSSI          Uutuus!

Tallukas on kansanomainen monikerroksinen tikattu 
kankaasta valmistettu jalkine. Kurssilla valmistetaan 
nykymuotiinkin sopivat lämpimät sisätossut tai pakkas-
käyttöön sopivat tallukkaat. Kankaina käytämme mah-
dollisuuksien mukaan kierrätyskankaita (esim. vanhat 
farkut, kuluneet villakankaat). Aloitamme valmistamal-
la lestit omien jalkojen mitoilla. Ensimmäiselle kerralle 
mukaan siis vanha sukkapari (saa olla rikki), ilmastoin-
titeippiä, sakset, muistiinpanovälineet ja kaavapaperia. 
Silloin lisää tietoa materiaaleista ja työvälineistä. Kurs-
sipäivät: pe 27.10 klo 18-19.30, la 11.11. klo 10-15 ja 
su 12.11. klo 10-14.15 sekä la 18.11. klo 10-15.

Lamminkulma, Koivistontie 59
Tiina Salmi
10 t sl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen viim. 
17.11.2017 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

1.12.-2.12.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

110422 UNINUKKEKURSSI          Uutuus!

Tunnetko steinernuken? Nyt opetellaan tekemään pie-
ni, pehmeä unikaveri myös luonnonmateriaaleista. 
Nukke ommellaan leikinkestäväksi puuvillatrikoosta, 
täytetään villalla ja vaatetetaan puuvillahaalarilla. To-
teutuksessa voidaan käyttää osittain kierrätysmateri-
aaleja. 

110449 KIERRÄTYSPUNONTA

Vanha pappila, Perttulantieltä 
koulun kohdalla kyltti Vanha 
pappila, Tiina Salmi
30 t sl, Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen viim. 
20.10.2017 

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

27.10.-25.11.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Jatketaan kierrätystä punomalla. Tule keksimään uusia 
kierrätysmateriaaleja ja opettelemaan erilaisia punon-
tatekniikoita. Valmistetaan uudenlaisia kantimia ja säi-
lytysrasioita esim. tapeteista, aikakauslehdistä, kark-
kipapereista, pyörän sisärenkaista ja kahvipusseista. 
Kurssipäivät: 27.-28.10., 10.-11.11. ja 24.-25.11. 

Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Tiina Salmi
30 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 5.1.2018  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

12.1.-10.2.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110450 KIERRÄTYSPUNONTA

Katso kurssi 110449. Kurssipäivät: 12.-13.1., 26.-27.1. 
ja 9.-10.2.

110451 NAHKATÖIDEN ALKEISKURSSI 

Hevosopisto, Valjasverstas, 
Varsanojantie 63
Katri Ojanen
20 t sl, Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen
viim.  14.9.2017  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

29.9.-14.10.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Nahka taipuu moneksi - tule kokeilemaan mitä siitä 
syntyy sinun käsissäsi. Kurssilla on mahdollisuus teh-
dä tai korjata erilaisia perusnahkatöitä omien suunni-
telmien ja tarpeiden mukaan. Opetellaan perinteinen 
käsin- ja koneompelu sekä käyttämään erilaisia nah-
katöissä tarvittavia työkaluja ja materiaaleja. Töitä voi-
vat olla esim. vyö, kukkaro, kassi, purkki, koiranpanta/
talutin, puukontuppi tms. Materiaaleja voi ostaa kurssi-
paikalta tai ottaa mukaan omia. Kurssipäivät: 29.-30.9. 
ja 13.-14.10. Tälle kurssille aloittelevat opiskelijat 
ovat etusijalla ja mahdolliset vapaaksi jääneet paikat 
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Niistä ilmoite-
taan ko. henkilöille 2 viikkoa ennen kurssin alkua. 

110452 NAHKATÖIDEN JATKOKURSSI 

Hevosopisto, Valjasverstas, 
Varsanojantie 63
Katri Ojanen
30 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim.  5.1.2018  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.00

12.1.-10.2.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Jatkokurssi on tarkoitettu henkilöille, joille on jo nahan-
perustyövaiheet tuttuja. Kurssilla jokainen suunnitte-
lee tehtävät työt omien tarpeiden ja kiinnostuksen mu-
kaan. Aina kannattaa kokeilla jotain uutta kivaa tekniik-
kaa tai materiaaleja! Materiaaleja voi ostaa kurssipai-
kalta tai ottaa mukaan omia. Kurssipäivät: 12.-13.1. 
26.-27.1. ja 9.-10.2. 

LYHYTKURSSIEN 
PERUUTTAMINEN

Alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu 
vain, jos peruminen on tapahtunut viimeiseen ilmoit-
tautumispäivään mennessä (poikkeuksena lääkärin 

toteama sairaustapaus), katso s. 3.
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Lamminkulma, 
Koivistontie 59
Tiina Raumolin
22 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 9.3.2018  

pe 18.00-21.00
la 10.00-15.45
16.3.-6.4.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110456 KIRJANSIDONTA

Kurssilla tutustutaan kirjansidonnan perustekniikoihin 
oman kiinnostuksen mukaan. Voit valmistaa muistikir-
jan, albumin, keskiaikaisia sidoksia, vihkosia. Uutena 
kirjamallina korsettisidos. Tuo omista aarrekätköistä 
koristepaperia tai kankaita kirjojen kansiin ja koristeek-
si. Opettajalta voit ostaa materiaalia. Kurssipäivät 16.-
17.3. ja 5.-6.4. 

Taitotila, Keskuskatu 29 E
Tiina Salmi
6 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 10.11.2017

la 10.00-15.00
18.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

110467 JOULUPAJA 1 
 Punotut joulukoristeet

Opetellaan punomaan pieniä jouluisia koristeita pape-
rista, ohuesta pahvista ja nauhoista. Voidaan käyttää 
myös kierrätysmateriaaleja. Valmistetaan mm. tähtiä, 
kuusia ja sydämiä lahjojen somisteeksi tai korttien ko-
ristukseksi.

Uutuus!

TEKNINEN TYÖ
110482 PUU- JA METALLITYÖKURSSI

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Janne Aate
38 t sl, 38 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 25.9.2017 

ma 17.00-20.00
2.10.-4.12.2017 

8.1.-12.3.2018 
Enintään

16 opiskelijaa

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

Big Shot -laitteella kohokuvioidaan ja leikataan kuvioi-
ta erilaisista materiaaleista, esim. juomatölkeistä, huo-
vasta, kartongista. Näistä valmistuu kuusen-, ikkunan-
tai lahjapaketinkoristeita. Joulukorttejakin ehtii tehdä 
muutaman. Ota mukaan pieniä nappeja, koristenau-
hoja, kartonkia, koristepapereita. Opettajalla mukana 
malleja sekä materiaaleja joita voit ostaa. Työväline- ja 
materiaalimaksu maksetaan opettajalle. 

110468 JOULUPAJA 2/Joulukoristeita 
 Big Shot -laitteella          Uutuus!

Lamminkulma, Koivistontie 59
Tiina Raumolin
6 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 17.11.2017

la 10.00-15.00
25.11.2017 

Enintään
14 opiskelijaa

Humppilan yläaste,
Eedenintie 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 22.9.2017  

la 10.00-13.30
su 10.00-13.30

30.9.-10.12. 2017 
20.1.-18.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110484 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
 ENSISIJAISESTI ALOITTELIJOILLE

Nyt on mahdollisuutesi uusi, innokas kunnostaja, joka 
et ehkä aiemmin ole ehtinyt tai rohjennut mukaan. Teh-
dään kohtuullisen kokoisia kunnostustöitä, jotka pyri-
tään saamaan valmiiksi kurssin aikana. Opettaja vas-
taa mielellään kysymyksiisi: mirvakatariina@gmail.
com. Kurssipäivät ilmoitetaan myöhemmin! 

Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen 
viim. 22.9.2017 

ke 18.00-21.00
27.9.-29.11.2017 
17.1.-21.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

110483 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS

Puuhuonekalujen kunnostusta vasta-alkajille ja pidem-
pään harrastaneille! 

Humppilan yläaste,
Eedenintie 1
Mirva Kallio
35 t sl, 35 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 22.9.2017

la 13.30-17.00
su 13.30-17.00

30.9.-10.12.2017 
20.1.-18.3.2018 

Enintään  
12 opiskelijaa

110485 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS 
 AAMUTORKUILLE

Kun olet selvittänyt tiesi kurssille asti, voitkin unoh-
taa kiireen... Korjataan ja verhoillaan käyttöhuoneka-
luja vanhoja työmenetelmiä vaalien ja uusia soveltaen. 
Kurssipäivät ilmoitetaan myöhemmin! 
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110489 PUUTYÖ

Hevosopisto, Varsanojantie 63
Matti Berggren
38 t sl, 38 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 € 
Ilmoittautuminen  viim. 8.9.2017 

ti 17.30-20.30
12.9.-21.11.2017 

9.1.-13.3.2018 
Enintään 

 12 opiskelijaa

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

110490 TAONTAKURSSI 

Hevosopisto, Paja, 
Varsanojantie 63
Teppo Salo
30 t sl, 28 t kl, Kurssimaksu 
65,00 € + Hiilimaksu 15 €
Ilmoittautuminen viim. 
4.9.2018 

Joka toinen viikko la
09.00-14.30

9.9.-11.11.2017 
20.1.-17.3.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista 
raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja hen-
kilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä tarvi-
kehankinnoista.

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Mirva Kallio
20 t sl, 
Kurssimaksu 37,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 29.9.2017

ti 18.00-21.00
5.12.2017 

Enintään 
 15 opiskelijaa

110495 KIERRÄTYSHENKINEN 
 MONIVALINTAKURSSI

Kierrätyshenkistä askartelua puusta ja muusta. Askar-
rellaan mm. pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityö-
kaluja käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona loju-
vaa ”puujätettä”. Materiaalitiedustelut opettajalta: Mir-
va Kallio p. 045-1294418. Kurssipäivät sovitaan ensim-
mäisellä kerralla.

opiston keittiössä

Jokioisten kunnanvirasto, 
Keskuskatu 29 A
Maarit Mäki
3 t kl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen viim. 29.1.2018

la 12.00-14.15
3.2.2018 

Enintään
40 opiskelijaa

810220 HYGIENIAPASSI (omakustannekurssi)

Todistusmaksu 6 € sisältyy kurssimaksuun. Kurssi si-
sältää hygieniaosaamistestissä vaadittavia osa-alu-
eita sekä testitilaisuuden. Testin läpäisseet saavat vi-
rallisen hygieniapassin. Testiin osallistuvilla tulee ol-
la mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Koulu-
tus ja testi perustuvat materiaaliin, joka löytyy Elintarvi-
keturvallisuusviraston kotisivuilta www.evira.fi  ja www.
hygos.fi . Kurssille ja testiin osallistujia kehotetaan tu-
tustumaan ennen kurssia mm. näihin aineistoihin, kos-
ka luennolla ei perusteellisesti käsitellä kaikkia aiheita. 
Uusintatesteistä ja erityisjärjestelyjä vaativista testeis-
tä tulee sopia erikseen, eivätkä ne sisälly mainittuun 
kurssi-/todistusmaksuun. HUOM. Kurssi ei sisälly työ-
kausimaksuun. 

810202 GLUTEENITON MANTELINEN 
 PUOLUKKAPIIRAKKA

Kartanon koulu, kotitalousluok-
ka, Varsanojantie 97
Minna Lax
3 t sl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017

ke 17.30-19.45
6.9.2017 

Enintään  
12 opiskelijaa

Tehdään syksyinen puolukkapiirakka, johon käytetään 
makuna myös manteleita. Mukaan voi ottaa vuoan (22-
24 cm) sekä piirakka- tai kakkukuvun, jotta saa vietyä 
herkun kotiin. Tarvikemaksu maksetaan suoraan opet-
tajalle. 

810215 SUOMALAISTA KOTIRUOKAA  Uutuus!

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 16,00 €
 Ilmoittautuminen viim.  29.9.2017

la 11.00-14.00
7.10.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Suomalaista reilua kotiruokaa. Suomalainen kotiruo-
ka on selkeää, tuoretta ja maukasta. Nyt ei konstailla, 
kunnioitetaan hyviä juttuja ja annetaan tilaa myös uu-
distukselle. Kurssilta saa vinkit arkipäivän hyviin ruo-
kiin. Opit ruuanlaiton niksejä ja mikä parasta huomaat, 
että ruuanlaiton ei tarvitse olla salatiedettä ja liian haas-
tavaa. Tällä kurssilla kokataan mutkattomasti. Tarvike-
maksu 10-12 euroa maksetaan suoraan opettajalle. 

Paanan koulu, tekn. työn tilat, 
Asemakuja 1
Tony Kuloaro
36 t sl, 40 t kl, 
Kurssimaksu 77,00 €
Ilmoittautuminen 
viim. 15.9.2017 

to 17.30-20.30
21.9.-30.11.2017 
11.1.-22.3.2018 

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 työturvallisuut-
ta. Kurssi sopii myös vasta-alkajille.
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Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 20,00 €
Ilmoittautuminen viim. 10.11.2017

la 11.00-14.00
18.11.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

810204 JOULUKSI HERKKUJA           
 (omakustannekurssi)          Uutuus!

Joulunaikaan herkutellaan ja valmistetaan yllätyksiä 
ystäville. Tule hakemaan vinkit ja viimehetken hyvät 
ruokaideat. Otat sitten jouluntietämissä rennosti. Ruo-
kalahjoja voi tehdä itselle tai jakaa maistuvaa joulua 
ystäville. Pistetään joulun ruokapaja pystyyn ja anne-
taan joulun taian yllättää. Tarvikemaksu 10-12 euroa 
maksetaan suoraan opettajalle. HUOM. Kurssi ei sisäl-
ly työkausimaksuun. 

Paanan koulu, kotitalousluokka, 
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
3 t sl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 3.11.2017

la 11.00-14.00
11.11.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

810200 JUUSTOELÄMYKSIÄ
 (omakustannekurssi)                 Uutuus!

Kurssilla perehdytään juustojen maailmaan. Teemana 
onkin eri maiden klassikkojuustot, toki jokin juustoyllä-
tys mahtuu mukaan. Kurssilla maistelemme juustoja, 
opimme juustoista ja osaamme hyödyntää eri juustoja 
eri käyttökohteissa. Kurssilla tutustutaan myös juusto-
ruokiin. Jokaisella juustolla on tarinansa ja juustoa pi-
detään maailman vanhimpana elintarvikkeena. Siispä 
nyt otetaan juustoihin kunnon ote. Tervetuloa mukaan 
juustoilemaan. Tarvikemaksu 10-12 euroa maksetaan 
suoraan opettajalle. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausi-
maksuun. 

Paanan koulu, kotitalous-
luokka, Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t sl, Kurssimaksu 20,00 €
Ilmoittautuminen viim. 20.10.2017

pe 17.30-20.30
27.10.2017 

Enintään
10 opiskelijaa

810208 RANSKALAISTA, RUOKAA        Uutuus!
 RAKKAUDELLA  (omakustannekurssi) 
 

Nyt lähdetään makumatkalle ranskalaiseen keittiöön. 
Tutustumme mm. ranskalaiseen kotiruokaan. Ruokaa 
rakkaudella, kuten ranskalaiset sanovat. Ranskalai-
nen ruoka on monipuolista ja vaihtelee paljon alueit-
tain. Monet annokset pohjautuvat muutamaan perus-
raaka-aineeseen, jotka on valittu huolella. Kurssilla val-
mistamme yhdessä ruokia. Tervetuloa hyvän ruuan ys-
tävät opiston keittiöön. Tarvikemaksu n. 10-12 euroa 
maksetaan suoraan opettajalle. HUOM. Kurssi ei sisäl-
ly työkausimaksuun. 

810203 HAUSKAT LASTENKURSSIT 6-16 v.

Kartanon koulu, kotitalous-
luokka, Varsanojantie 97
Minna Lax
3 t sl, 3 t kl, 
Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 4.12.2017 

ti 18.00-20.15
12.12.2017 
ja 9.1.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

Lapset saavat taiteilla hienon kirahvi-kääretortun. Voh-
veliraudan avulla he pääsevät tekemään erilaisia vä-
lipaloja ja makeita tarjottavia. Mukaan kannattaa ot-
taa astia, jolla saa vietyä loput leivonnaiset kotiin. Jos 
omistat vohveliraudan, niin ota mukaan. Tarvikemaksu 
maksetaan suoraan opettajalle. 

810210  STOLLEN - saksalainen joulupulla 
  (omakustannekurssi)                  Uutuus!

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Elina Korpihete
5 t sl, Kurssimaksu 22,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.12.2017

pe 17.30-21.15
8.12.2017 
Enintään

12 opiskelijaa

Oletko ajatellut leipoa jouluksi jotain uutta ja erilais-
ta? Nyt siihen tarjoutuu tilaisuus. Tervetuloa leipomaan 
ihana, perinteinen saksalainen joulupulla - Stollen! Tar-
vikemaksu 10-15 euroa maksetaan suoraan opettajal-
le. HUOM. Ei sisälly työkausimaksuun.

810206 STREET FOOD eli KATURUOKAA

Humppilan yläaste, 
Eedenintie 1
Tuija Pietilä-Estrada
4 t kl, Kurssimaksu 16,00 €  
Ilmoittautuminen viim. 5.1.2018

la 11.00-14.00
13.1.2018 

Enintään
10 opiskelijaa

Suosittu Street food -ruokakurssi saa jatkoa. Valmis-
tamme yhdessä herkullisia katuruokia, hyviä raaka-
aineita hyödyntäen. Kurssilla tutustut katuruokaan ja 
poimit mukaasi makuelämyksiä. Uudet reseptit sopivat 
ilahduttamaan myös kotikeittiössä. Jos sanot kyllä ren-
nolle kokkailulle, niin tervetuloa Opiston keittiöön lap-
set, nuoret ja aikuiset keittiökokit. Tarvikemaksu n. 10 
euroa maksetaan suoraan opettajalle. 
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810212 PELMENIT HUMPPILASSA!       Uutuus!

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
Marina Aalto
4 t kl, Kurssimaksu 16,00 € 
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2018  

to 17.30-20.30
18.1.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

Hyvä ruoka on ihanaa! Pelmenit ovat venäläinen ra-
violia muistuttava ruokalaji. Ne ovat jauhelihalla, sienil-
lä tai kasviksilla täytettyjä pastataikinanyyttejä. Ne säi-
lyvät pakastimessa pitkän aikaa ja ovat hyvä hätävara 
vieraitakin varten. Haluaisitko oppia valmistamaan nii-
tä? Jos vastaat kyllä, niin tervetuloa venäläiseen ruo-
kailtaan! Opit valmistamaan maittavan aterian pelme-
neistä ja parhaat tarjoiluvaihtoehdot. Tarvikemaksu  
(noin 5 euroa) maksetaan suoraan opettajalle. 

Paanan koulu, kotitalousluokka,
Asemakuja 1
Tuija Pietilä-Estrada
3 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 26.1.2018

pe 17.30-20.00
2.2.2018 

Enintään
12 opiskelijaa

810201 EKSOOTTISET HEDELMÄT 
 (omakustannekurssi)         Uutuus! 

Tunnetko eksoottisia hedelmiä? Kauppojen valikoimis-
sa on runsaasti erilaisia hedelmiä. Kurssilla opitaan 
tunnistamaan eksoottisia hedelmiä ja opitaan käsitte-
lemään sekä käyttämään niitä. Puhtia hedelmistä ja 
mars Opiston keittiön hedelmäkouluun! Maista ja yllä-
ty. Tarvikemaksu 10 euroa maksetaan suoraan opetta-
jalle. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

Paanan koulu, kotitalousluokka,
Asemakuja 1
Teemu Lax
3 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 31.1.2018

ti 17.30-19.45

6.2.2018 
Enintään

12 opiskelijaa

810211 DIM SUM -NYYTIT 
 (omakustannekurssi)             Uutuus! 

Valmistetaan höyryäviä possutäytteellä olevia nyyttejä. 
Ota astia mukaan, jos sattuu jotain jäämään kotiin vie-
misiksi. Tarvikemaksu maksetaan suoraan opettajalle. 
HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

Paanan koulu, kotitalousluokka,
Asemakuja 1
Minna Lax
4 t kl, Kurssimaksu 20,00 €
Ilmoittautuminen viim. 27.4.2018

to 17.00-20.00

3.5.2018 
Enintään

10 opiskelijaa

810207 KAHVIKUPPI-TÄYTEKAKKU 
 (omakustannekurssi)                Uutuus! 

Iltapäivän seuraksi kahvikupin näköinen täytekakku! 
Jos se maistuisi sinulle, niin tule tekemään ja koriste-
lemaan oman näköisesi kahvikuppi. Ota mukaan astia, 
johon mahtuu kaksi kahvikupin kokoista kakkua. Tarvi-
kemaksu maksetaan suoraan paikan päällä opettajal-
le. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

alle 18-v lapsi
opiskellessaan aikuisen kanssa samassa 

opintoryhmässä, saa kurssimaksusta
50 %:n alennuksen
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830403 SIRKUKSEN ALKEET          Uutuus!
 9-12-vuotiaille (omakustannekurssi) 

Kartanon koulu, liikuntasali, 
Varsanojantie 97, 
Tuuli Hokkanen
13 t sl, Kurssimaksu 45,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017

ti 19.15-20.15
5.9.-14.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Katso kurssi 830402. 

830103  CIRCUIT           Uutuus! 

Kartanon koulu, liikuntasali, 
Varsanojantie 97, 
Kaarina Tammi
12 t sl, 12 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €

ti 16.30-17.15
12.9.-28.11.2017 

9.1.-3.4.2018

Erilaisia kiertoharjoitteluja sisältävä tunti. Lämmittely, li-
haskunto sekä venyttely. Sopii kaikenikäisille, sillä te-
hon pystyt säätelemään itse. HUOM. Talviloma viikol-
la 9. 

liikunta ja hyvinvointi

830401 PERHESIRKUS (omakustannekurssi)

Kartanon koulu, liikuntasali, 
Varsanojantie 97, 
Tuuli Hokkanen
10 t sl, Aikuisen kurssimaksu 
35,00€ + lapsen 17,50 € 
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017

ti 17.30-18.15
5.9.-14.11.2017 

Enintään
16 opiskelijaa

Tehdäänkös yhdessä kuperkeikkoja? Tutustutaan leik-
kien lomassa sirkuksen eri lajeihin: akrobatiaan, tasa-
painoiluun ja jongleeraukseen. Ryhmä on suunnattu 4-
6-vuotiaille lapsille yhdessä vanhemman tai tutun aikui-
sen kanssa. Molemmat ilmoittautuvat kurssille! HUOM. 
Kurssi ei sisälly työkausimaksuun.

830402 SIRKUKSEN ALKEET          Uutuus!
 7-8-vuotiaille (omakustannekurssi) 

Kartanon koulu, liikuntasali, 
Varsanojantie 97, 
Tuuli Hokkanen
13 t sl, Kurssimaksu 45,00 €
Ilmoittautuminen viim. 1.9.2017

ti 18.15-19.15
5.9.-14.11.2017 

Enintään
12 opiskelijaa

Tule opettelemaan yksipyöräisellä ajamista ja päällä-
seisontaa. Kurssilla tutustutaan sirkuksen eri lajeihin: 
akrobatiaan, jongleeraukseen ja tasapainoiluun sekä 
kehitetään lihaskuntoa ja venyvyyttä. HUOM. Kurssi ei 
sisälly työkausimaksuun.

830206  TUOLIJUMPPA          Uutuus!

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Kaarina Tammi
10 t sl, Kurssimaksu 26,00 €

ma 9.45-10.30
18.9.-27.11.2017

Erityisesti eläkeikäisille ja kevyen jumpan ystäville 
suunnattua jumppaa pääosin tuolilla istuen. Keskitym-
me liikkuvuuden ja lihasvoiman ylläpitoon erilaisin ke-
vyin harjoittein. 

830112 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTAA     Uutuus! 

Ypäjänkylän Seuraintalo,
Ypäjänkyläntie 842
Terhi Ryösä
16 t sl, 16 t kl, 
Kurssimaksu 50,00  € 

ke 16.30-17.30
6.9.-29.11.2017 

10.1.-4.4.2018

Seisten tehtävä, rauhallinen, monipuolinen harjoitus yl-
läpitää kuntoa ja parantaa kehon liikkuvuutta. Sopii kai-
kenikäisille ja kuntoisille! HUOM. Talviloma viikolla 9.

830111 ASAHI-TERVEYSLIIKUNTAA     Uutuus! 

Jokioisten Tietotalo, 
Humppilantie 9
Terhi Ryösä
15 t sl, 15 t kl 
Kurssimaksu 42,00 €

ke 10.00-11.00
13.9.-29.11.2017 

10.1.-28.3.2018

Seisten tehtävä, rauhallinen, monipuolinen harjoitus yl-
läpitää kuntoa ja parantaa kehon liikkuvuutta. Sopii kai-
kenikäisille ja kuntoisille!

830130 KUNTOSALILIIKUNTAA 1

Palvelukeskus Intalankartano, 
Intalantie 27, Kaarina Tammi
12 t sl, 12 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen viim. 4.9.2017

to 15.00-15.45
7.9.-30.11.2017 

11.1.-5.4.2018 
Enintään

18 opiskelijaa

Intalankartanon kuntosali on suunniteltu erityises-
ti ikäihmisille. Lihasvoiman ylläpitäminen on ensiar-
voisen tärkeää hyvän toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpi-
tämiseksi ja säilymiseksi. HUOM. Päivä on muuttunut 
TORSTAIKSI.

830131 KUNTOSALILIIKUNTAA 2

Palvelukeskus Intalankartano, 
Intalantie 27, Kaarina Tammi
12 t sl, 12 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €
Ilmoittautuminen viim. 4.9.2017

to 15.45-16.30
7.9.-30.11.2017 

11.1.-5.4.2018 
Enintään

18 opiskelijaa

Katso kurssi 830130. 
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Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
13 t sl, 13 t kl, 
Kurssimaksu 42,00 €

ma 18.15-19.00
4.9.-4.12.2017 
8.1.-16.4.2018

830102 TEHOJUMPPA (omakustannekurssi)

Reipasta perusjumppaa helpoilla liikesarjoilla. Tehok-
kaat ja monipuoliset lihaskunto-osuudet. Tavoitteena 
kunnon kohentuminen ja vetreyden ylläpitäminen. So-
pii kaikenikäisille tehokkaampaa perusjumppaa kai-
paaville. Ota omat kilon painot mukaan. HUOM. Kurssi 
ei sisälly työkausimaksuun. 

Paanan koulu, auditorio, 
Asemakuja 1, Kaarina Tammi
5 t sl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 8.9.2017

la 10.00-14.00
16.9.2017

830300 TERVEYTTÄ ELÄMÄÄN/syksy
 (omakustannekurssi)             Uutuus! 

Lauantaipäiväkurssi sisältää tietoa terveellisestä ravit-
semuksesta ja sen merkityksestä hyvinvoinnillemme. 
Puhumme myös liikunnan merkityksestä ja vaikutuk-
sista terveyteemme. Kurssilla saat ohjeita ja esimerk-
kejä miten muuttaa elämäntapoja terveellisemmiksi. 
Teemme päivän aikana erilaisia liikunnallisia harjoituk-
sia (esim. kotijumpan harjoittelu käytännössä). Sopii 
kaikenikäisille ja kuntoisille. 

Paanan koulu, auditorio, 
Asemakuja 1
Kaarina Tammi
5 t kl, Kurssimaksu 16,00 €
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2018 

la 10.00-14.00
20.1.2018

830301 TERVEYTTÄ ELÄMÄÄN/kevät
 (omakustannekurssi)             Uutuus! 

Katso kurssi 830300.

830101 PERUSJUMPPA

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

ma 17.15-18.00
4.9.-4.12.2017 
8.1.-16.4.2018

Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. Tavoit-
teena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii 
kaikenikäisille. Ota omat puolen kilon painot mukaan.

830106 PÄIVÄJOOGA (omakustannekurssi)

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
22 t sl, Kurssimaksu 42,00 €

ti 09.30-11.00
5.9.-21.11.2017

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina 
oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma alus-
ta mukaan. HUOM! Kurssi ei sisälly työkausimaksuun. 

830110 PÄIVÄJOOGA (omakustannekurssi)

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
22 t kl, Kurssimaksu 42,00 € 

ti 09.30-11.00

9.1.-27.3.2018

Katso kurssi 830106.

830107 JOOGA (omakustannekurssi)

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Terhi Ryösä
22 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 67,00 €

ma 19.00-20.30
4.9.-20.11.2017 

8.1.-26.3.2018

Katso kurssi 830106. 

830108 JOOGA

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
22 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €

to 19.00-20.30
7.9.-23.11.2017 
11.1.-29.3.2018

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina 
oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma alus-
ta mukaan.

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Terhi Ryösä
13 t sl, Kurssimaksu 37,00  €
Ilmoittautuminen viim. 4.9.2017

to 17.30-18.30
7.9.-16.11.2017

830105 VOIMAJOOGA            Uutuus! 
 (omakustannekurssi) 

Lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavia vahvoja joo-
gaharjoituksia. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimak-
suun.
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Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Kaarina Tammi
13 t sl, 13 t kl, 
Kurssimaksu 47,00 €

pe 17.15-18.00
8.9.-8.12.2017 

12.1.-20.4.2018

830211  LAVIS® Lavatanssijumppa 
 (omakustannekurssi)

Katso kurssi 830210. 

Miinan koulu, liikuntasali, 
Koulutie 8
Kaarina Tammi
12 t sl, 12 t kl, 
Kurssimaksu 47,00 € 

ti 17.45-18.30
5.9.-28.11.2017 

9.1.-3.4.2018

830210 LAVIS® Lavatanssijumppa 
 (omakustannekurssi)

Lavis® on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, jo-
ka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuo-
toon. Lavista tanssitaan yksin, joten et tarvitse paria. 
Tunnilla tanssitaan tuttuja lavatanssilajeja kuten hump-
pa, jenkka, rock/jive, cha cha ja salsa. Suosituksena 
tunnilla tanssikengät, -sukat tai jumppatossut. Sopii 
kaikenikäisille. HUOM. Kurssi ei sisälly työkausimak-
suun. 

830114 JOOGASUNNUNTAI/syksy

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
8 t sl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen viim. 16.10.2017 

su 09.00-15.00
22.10.2017

Tule nauttimaan rauhallisesta, kehoa ja mieltä vahvis-
tavista, hoitavista ja rentouttavista harjoituksista. So-
pii myös aloittelijoille. Oma alusta ja joustavat, lämpi-
mät vaatteet. 

830115 JOOGALAUANTAI/kevät

Humppilan työväentalo, 
Rinnekuja 6
Terhi Ryösä
8 t sl, Kurssimaksu 26,00 €
Ilmoittautuminen viim. 12.1.2018 

la 09.00-15.00
20.1.2018

Katso kurssi 830114.

830109 JOOGA

Perttulan koulu, 
Hossintie 4
Terhi Ryösä
22 t sl, 22 t kl, 
Kurssimaksu 65,00 €

ma 17.00-18.30
4.9.-20.11.2017 

8.1.-26.3.2018

Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, ta-
sapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihak-
sia. Jooga sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina 
oman kehon ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma alusta 
mukaan. HUOM. Hiihtoloma viikolla 9. 

http://jokilaaninopisto.blogspot.fi /
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