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Vireyttä ja voimaa Jokiläänin kansalaisopistosta!
Harrastusten ja oppimisen merkitystä hyvinvoinnin edistäjänä ei voi liikaa korostaa. Yleisellä tasolla on jo
tiedetty, että monimuotoinen harrastaminen ja opiskelu edistää erilaisin tavoin erityisesti lasten ja nuorten
kognitiivista, motorista ja sosiaalista kehitystä, sekä pitää myös kypsemmällä iällä vireystilaa ja
toimintakykyä yllä.
Kansalaisopistoissa opiskelee kaikenikäisiä- ja taustaisia henkilöitä, eikä tutkimusta kansalaisopistojen
näkökulmalta ole paljoa tehty. Kuitenkin tänä keväänä aiheesta on saatu tutkimusnäyttöä. Kunnallisalan
kehittämissäätiön teettämän, Itä-Suomen yliopistossa toteutetun tutkimuksen mukaan (2019)
kansalaisopistossa opiskelu ja kursseille osallistuminen vahvistaa opiskelijoiden identiteettiä, osaamista ja
sosiaalisia verkostoja. Tilastollisesti tutkimusajalla (lukuvuonna 2017-2018) merkittäviä muutoksia tapahtui
koulutusasenteissa, ystäväverkostoissa ja suvaitsevaisuudessa. Kiinnostavaa oli myös, että tutkimuksessa
mukana olleiden aikuisopiskelijoiden sosiaali- ja terveyskulut olivat vain 464 e / henkilö, kun väestötasolla
vastaava luku on 1049 euroa. Kansalaisopistossa opiskelu siis todistetusti edistää terveyttä ja hyvinvointia,
vireyttä ja voimaa.
Jokiläänin kansalaisopistossa lukuvuotta 2019-2020 katsotaankin erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta.
Ohjelmassa on esimerkiksi Wahren-opiston kanssa yhteinen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä luentosarja
– vapaalla pääsyllä. Myös kurssitarjonnasta löytyy uutuuksia kuin myös vanhoja suosikkeja monenlaiseen
hyvinvointiin, elämänmuutokseen, sekä vireyttä ja voimaa edistävään toimintaan kaiken ikäisille.
Voit tulla tekemään maukkaita Moctaileja, hypätä hikoilemaan Parkour –kurssille, tai tuunaamaan vaatteita.
Osallistu matalalla kynnyksellä yrittäjyyskurssille, tai toteuta haaveesi muutoksesta muutosvalmennuksen
avulla kotoa käsin verkossa. Kannusta lastasi luomaan hurja sanahirviö tai lähtekää yhdessä tekemään
origameja. Virkistäydy tanssin, meksikolaisen ruoan ja yhteislaulun parissa, tai luo omin käsin kaunista kotiin
tai kaverille.
Tervetuloa kursseille!
-

Siru-Lina Ollula
rehtori
Jokiläänin kansalaisopisto

JOKIOISTEN TIETOTALO

NÄYTTELYT
Jokioisten Tietotalolla, Humppilantie 9
Osaavat opettajat XIV-näyttely
13.8.-30.8.2019

Väriherkkuja luonnosta
Maarit Humalajärvi
2.-25.10.2019

Taidekurssilaisten töitä Pehkosessa

-

31.3.-30.4.2020

Opiston kevätnäyttely

-

17.-19.4.2020
konsertteja, liikuntaesityksiä, kädentaidon töitä
Opistolaisyhdistyksen kädentaitoarpajaiset ja kahvio
Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän kuntien
omistama ja ylläpitämä yleissivistävä oppilaitos, jonka toiminta-alueen
omistajakunnat yhdessä muodostavat. Opiston toiminnan perustana on
omistajakuntien keskinäinen sopimus. Kansalaisopiston hallinnosta
vastaa Jokioisten kunnan vapaa-aikalautakunta.
Kustantajat: Jokiläänin kansalaisopisto ja Wahren-opisto.
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Aktiiviselle tekijälle ja kokijalle:
suuri, muuntuva yläkerta isoihin
näyttelyihin, konsertteihin,
juhliin ja tilaisuuksiin
alakerran näyttelytila Pehkonen
saunatilat
kokoustilat
lounas- ja tilausravintolapalvelut
Lisätiedot ja varaukset:
Jokioisten kunta, p. 0505925863, stiinaliisa.pirkkamaa@jokioinen.fi

LUENNOT

HENKILÖKUNTA

Luennoitsijana valmentaja, LiTM Jerry Hietaniemi

REHTORI Siru-Lina Ollula
044-792 1810, siru-lina.ollula@jokioinen.fi

1. Näin onnistut muutoksessa
torstai 19.9.2019 klo 18-19.30
Yhteislyseo/3. krs, Forssa

KURSSISIHTEERI Anu Tujunen
044-792 8148, anu.tujunen@jokioinen.fi

2. Kiinteytyminen ja lihasmassan
lisääminen

OHJAAVAT OPETTAJAT

tiistai 15.10.2019 klo 18-19.30
Paanan koulu/auditorio, Jokioinen

TEKSTIILITYÖ Sari Wenning
050-593 4257, sari.wenning@jokioinen.fi

3. Terveyttä ja tuloksia ravitsemuksella

MUSIIKKI Timo Määttä
050-594 6471, timo.maatta@jokioinen.fi

tiistai 12.11.2019 klo 18-19.30
Paanan koulu/auditorio, Jokioinen

TAIDEAINEET Tuija Pietilä-Estrada
050-592 0821, tuija.pietila-estrada@jokioinen.fi

4. Uni ja palautuminen
tiistai 10.12.2019 klo 18-19.30
Yhteislyseo/3. krs, Forssa

KIELET Aino Koskelin
041-431 7823, aino.koskelin@jokioinen.fi

Luentosarja yhteistyössä Wahren-opiston kanssa

TEKNINEN TYÖ Teppo Salo
050-537 6504, saloteppo@gmail.com

Kaikille luennoille on VAPAA PÄÄSY.

LIIKUNTA Jerry Hietaniemi
040-772 9826, jerry.hietaniemi@gmail.com

Nettimuori Marjatta Laineen luennot

Avaimia nettiin

YHDYSHENKILÖT

tiistai 17.9.2019 klo 13

Tietoturva on omalla vastuullasi

HUMPPILAN YHDYSHENKILÖ
Jari Hjem, kirjastonjohtaja
044-706 4417, jari.hjelm@humppila.fi

tiistai 24.9.2019 klo 13

Kurkistus sosiaaliseen mediaan
tiistai 1.10.2019 klo 13

YPÄJÄN YHDYSHENKILÖ
Eeva Lehtonen, 050-574 7732

Asiointia verkossa
tiistai 8.10.2019 klo 13
Paikkana Jokioisten kunnanviraston valtuustosali,
Keskuskatu 29 A.
Luennot yhteistyössä Jokioisten kunnankirjaston
ja Eläkeliiton Jokioisten yhdistyksen kanssa

Huom!
Jokioislaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus
hakea opintoavustusta Jokioisten kunnan
opintorahastosta. Koulutuslautakunta päättää
avustusten jaosta. Avustukset myönnetään
ensisijaisesti taloudellisin ja sosiaalisin perustein.
Humppilalaiset ja ypäjäläiset voivat hakea
opistolaisyhdistykseltä jäsenetuna alennusta
kurssimaksuun samoin perustein.
Vapaamuotoiset hakemukset opiston toimiston
kautta edelleen käsiteltäväksi.

TAPAHTUMAT
Sadonkorjuumarkkinat Humppilassa
Opisto on mukana Sadonkorjuumarkkinoilla
lauantaina 24.8.2019 Kukkatalon pihalla.

Ypäjän yö

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

Opisto on mukana Ypäjän yössä lauantaina
24.8.2019 Veteraanituvalla.

Olemme myös Instagramissa, Facebookissa,
Bloggerissa, Youtubessa ja Peda.netissä!
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Kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan koko kurssimaksun, vaikka keskeyttäisikin kurssin. Yhden kerran tutustumiskäynnistä
ei laskuteta, mutta mikäli et jatka niin ilmoita siitä
opiston toimistolle.
Alle 11 tunnin kurssin voi perua kuluitta, jos peruminen on tehty ilmoittautumisajan vielä ollessa
voimassa (poikkeuksena lääkärin toteama
sairaustapaus).

Opiston toimisto
Keskuskatu 29, 31600 Jokioinen
Jokioisten kunnanviraston 2. kerros
puhelinnumero: 044 792 8148
sähköposti:
jokilaanin.kansalaisopisto(at)jokioinen.fi
kotisivut: http://www.jokioinen.fi/jokilaaninkansalaisopisto/

Huom! Peruutus on aina tehtävä
opiston toimistoon, ei opettajalle!

Ilmoittautuminen

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

Ennakkoilmoittautumista vaativan kurssin
kohdalla on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä. Muille kursseille voit ilmoittautua
myös ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Kurssit, jotka eivät sisälly työkausimaksuun
ovat valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia, tarjontaa monipuolistavia kursseja. Näillä kursseilla
toteutumiseen tarvittava minimiopiskelijamäärä
on yleensä suurempi kuin ns. normaalikursseilla.

NOPEIN ja VARMIN TAPA
suoraan internetissä
to 22.8.2019 klo 18.30 alkaen:
https://www.opistopalvelut.fi/jokilaani/

Kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron
todistusmaksua vastaan.

Opintosetelit
Opetushallitus on myöntänyt opintosetelialennusta Jokiläänin kansalaisopistolle lukuvuodelle
2019-20. Opintoseteliraha on päätetty käyttää
seuraavasti: Jos opiskelija on työtön, eläkeläinen,
yli 63-vuotta täyttänyt, maahanmuuttaja tai
hänellä on matala pohjakoulutus, saa hän
työkausimaksusta 20 euron alennuksen.
Opintoseteliavustus huomioidaan suoraan
ilmoittautumistiedoista laskutuksen yhteydessä.

Saat heti tiedon siitä, oletko päässyt kurssille.
Internetissä ilmoittautuminen tapahtuu suojatussa
yhteydessä.
Sekä internetissä että puhelimitse ilmoittauduttaessa jokaisesta opiskelijasta tarvitaan mm.
seuraavat tiedot:
- nimi ja henkilötunnus
- osoite ja puhelinnumero
- sähköpostiosoite, jos on
- koulutustausta
- pääasiallinen toiminta
- tiedotelupa

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

Ilmoittautuminen puhelimitse 044 792 8148
to 22.8. puhelinaika klo 18.30—20
23.8. alkaen virka-aikana

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

Maksut

Vakuutukset

Kurssimaksun suuruus ilmoitetaan kurssikuvauksen yhteydessä. Opiskelija voi valita myös työkausimaksun, jonka maksanut voi osallistua
muille paitsi kursseille, joiden kohdalla on maininta ”ei sisälly työkausimaksuun”. Työkausimaksu
on suuruudeltaan 115 € (kurssinumero 000001).
Musiikin instrumenttiopetukseen (kurssit
110101-104, 110120, 110122-123, 110131-132)
osallistuvan työkausimaksu on 125 €.

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

Kursseilla voi olla vapaita paikkoja ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Ajantasaiset tiedot
löytyvät netistä osoitteesta
https://opistopalvelut.fi/jokilaani/

Kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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SYYSLUKUKAUDEN PÄÄTÖSTILAISUUS
JOKIOISILLA pe 29.11. klo 18

JOKILÄÄNIN
OPISTOLAISYHDISTYS RY

Paanan koulu, ruokala, Asemakuja 1, Jokioinen
Perinteinen opiston syyslukukauden päätöstilaisuus.
Kuuntelemme ja laulamme vanhoja ja uudempia joululauluja musiikinopettajan johdolla. Joulupukkikin pistäytyy
tervehtimässä kiireittensä keskeltä. Opistolaisyhdistyksen
kahviossa hyvää riisipuuroa makean rusinasopan kera.
Jälkiruoaksi kupponen kahvia tortun kanssa. Myös arpoja
myynnissä. Tervetuloa!

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry on Jokiläänin kansalaisopiston yhteydessä toimiva itsenäinen yhdistys.
Tavoitteenamme on tukea opiskelua kansalaisopistossa ja ylläpitää sekä kehittää yhteistyötä eri opintoryhmien kanssa sekä edistää kulttuuritoimintaa ja
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Järjestämme mm.
virkistys- ja messumatkoja, teatteri- ja konserttiretkiä, osallistumme opiston juhliin ja näyttelyihin
sekä erilaisiin musiikki- ja muihin tapahtumiin.
Myönnämme lukuvuonna 2019-20 vähävaraisille
Humppilan ja Ypäjän kuntien jäsenillemme hakemuksesta avustusta kurssihintoihin, jotta kaikilla olisi
mahdollisuus osallistua kansalaisopiston kursseille.
Jäsenet saavat myös alennusta opistolaisyhdistyksen järjestämistä retkistä. Kaikki voivat liittyä opistolaisyhdistyksen jäseniksi ilman erillistä jäsenmaksua
(kurssinumero 000002). Jäsenyyden hyväksyy
opistolaisyhdistyksen johtokunta kokouksissaan.
Puheenjohtaja Aino Koskelin, 041-431 7823
Sihteeri Kristiina Kankaanpää, 040-590 2250
Varapuheenjohtaja Terttu Lintula, 050-590 4664
Rahastonhoitaja Irma Hellgren, 040-747 3313

PORVOON JOULUMARKKINAT la 14.12.2019
Tervetuloa tutustumaan Porvooseen! Virittäytymään iloiselle joulumielelle ja kokemaan joulutunnelma Porvoon
Taidetehtaalla. Sisätiloissa on hyvä, laadukas ja monipuolinen valikoima käsitöitä, puuesineitä ja takomotuotteita, koruja, hilloja ja paljon muuta paketteihin käärittävää. Samalla tutustumme Porvoon kaupunkiin ja tuomiokirkkoon sekä haetaan vaikka makeat tuliaiset Brunbergin
makeismyymälästä. Käväisemme myös Wanhan ajan
rautakaupassa. Sitova ilmoittautuminen viim. 8.12.2019.
Kurssinumero 000605.

MATKAMESSUT 2020 su 19.1.2020
Näe koko maailma yhdessä päivässä! Tervetuloa unelmoimaan, fiilistelemään tai vain katselemaan tarjontaa!
Kaikki esittelevät parastaan, mikä koukuttaa, houkuttaa,
kutkuttaa. Messuilla esittäytyy n. 1000 matkanjärjestäjää
koti- ja ulkomailta, joten tietoa löytyy niin maista kuin
kulttuureistakin. Ympäristö on elämyksellinen ja se, jos
mikä nostattaa unelmia ja matkakuumetta! Samalla lipulla
pääset tutustumaan myös Caravan-tapahtumaan. Vastuullinen matkailu on huomiota herättävä aihe ilmastoraportin ohjastamana. Tempaudu mukaan matkailun jännittävään maailmaan! Kiinnostavaa nähtävää ja kuultavaa
riittää. Sitova ilm. viim. 12.1.2020. Kurssinro 000800.

TERVETULOA
MATKOILLE JA TAPAHTUMIIN!
TURUN KANSAINVÄLISET KIRJA- JA
RUOKAMESSUT su 6.10.2019
Tervetuloa Turun kansainvälisille kirja- ja ruokamessuille.
Suomen vanhimmassa kirjallisuuden messutapahtumassa on satoja esiintyjiä ja näytteilleasettajia. Samalla lipulla
pääsee samassa paikassa pidettäville ruoka- ja viinimessuille. Vuoden 2019 teemat ovat teatteri, ilmastonmuutoksen kulttuurivaikutukset ja lukutaito. Tavoitteena
on laajentaa käsitystä kirjallisuudesta moniulotteisena
taiteenlajina, joka piirtyy kuvina, virtaa musiikkina ja käyttää draaman keinoja. Ruokalavoilla tavataan mestarikokkeja esittelemässä trendikkäitä ruokia. Luvassa uutuuksia
ja trendejä sekä paljon muita nautintoja kaikille aisteille.
Messukokonaisuus on entistäkin elämyksellisempi ja
laajempi. Ohjelmajohtajana on rva Jenni Haukio. Bussi
lähtee tarvittaessa Forssasta. Matkan hinta: ryhmälippu
10 euroa + osuus bussimatkasta. Sitova ilmoittautuminen
viim. 29.9.2019. Kurssinumero 000602.

TAIDEMATKA TAMPEREELLE
Tervetuloa kevät-/kesäretkelle Tampereelle. Matkalla
vierailemme museossa, katselemme taidetta, arkkitehtuuria ja nautimme kulttuurielämyksistä. Seuraa retkiilmoittelua. Retkellä mukana taideaineiden opettaja Tuija
Pietilä-Estrada. Kurssinumero 000700.

ETELÄ-VIRON KIERROS KESÄLLÄ 2020
8.6.2020 - 11.6.2020
Oletko jo vieraillut Viron eteläisimmässä osassa?
Naapurimaamme on hyvin monella tavalla edistyksellinen
tietoyhteiskunta, mutta maaseudun rauhasta löytyy sitä
ihastuttavaa vanhanaikaisuutta, jota moni meistä on lapsena kokenut. Uusi aika ei ole vielä päässyt pikkukyliä tavoittamaan. Tervetuloa tutustumaan! Lähdemme bussimatkalle
nauttimaan historiallisista rakennuksista, kauniista luonnosta ja kulttuurista sekä tekemään matkan nykyisyyteen ja
menneisyyteen. Tutustumme myös Latvian pieneen, idylliseen rajakaupunkiin. Matka kestää 4 päivää (ma-to).
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. Paikkoja on rajallinen
määrä, joten varaa paikkasi nyt! Sitova ilm.viim. 30.4.2020.
Kurssinumero 000901.

KÄDENTAITOMESSUMATKA
TAMPEREELLE pe 15.11.2019
Retki Suomen kädentaidot -messuille "Osaamisen ilo,
kestävä onni". Messujen teemana on tänä vuonna hyvä
olo käsitöistä. Esillä monipuolisesti kotimaista osaamista,
Taitokatu ja Taitolava esittäytyvät, Idealavalla upeita,
houkuttelevia työnäytöksiä, muotinäytöksiä, uusia
tuotteita ja paljon muuta. Sitova ilmoittautuminen alkaa
30.9.2019. Viimeinen ilmoittautumispäivä pe 1.11.2019.
Kurssinumero 000200.

Aikataulut ja hinnat tarkentuvat myöhemmin.
Seuratkaa ilmoitteluamme!
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JOKIOINEN
MUSIIKKI
110121 HARMONIKKA/
TANSSIORKESTERI
110111 PIANO - VAPAASÄESTYS
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
3.9.-31.12.2019, 1.1.- 4.4.2020, Tunteja 48 sl, 48 kl
Ti 15.00 - 17.45
Timo Määttä
Kurssimaksu 62 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 29.8.2019
Kurssi kaikille kosketinsoittajaksi aikoville - olet sitten
aloittelija tai jo kokenut harrastaja. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaan oma soitin - piano, sähköpiano,
keyboard yms. Henkilökohtainen opetusaika 15 min/vko.
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.
12+12 kertaa/lukuvuosi.
(Aikoja myös muina iltoina kuin tiistaisin.) Tervetuloa!

110102 PIANONSOITTO
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
4.9.-31.12.2019, 1.1.-15.4.2020, Tunteja 36 sl, 36 kl
Ke 15.15 - 18.00
Iris Sirel
Kurssimaksu 62 €
max 6 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaatko
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 suunnitellaan pääasiassa oppilaan henkilökohtaisten toiveiden sekä tavoitteiden pohjalta. Tunneillani on rento ja positiivinen meininki
eikä varmasti tarvitse jännittää! Tervetuloa! Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.

110120 HARMONIKANSOITTO
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
2.9.-31.12.2019, 1.1.-13.4.2020, Tunteja 64 sl, 64 kl
Ma 15.00 - 18.30
Timo Määttä
Kurssimaksu 62 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 28.8.2019
Harmonikansoiton henkilökohtaista opetusta 20 min/vko.
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.
Opetustunteja tarjolla myös keskiviikkoisin, tunneista sovitaan ensimmäisellä kerralla opettajan kanssa. 12+12 kertaa/lukuvuosi.

Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
2.9.-31.12.2019, 1.1.-13.4.2020, Tunteja 32 sl, 32 kl
Ma 19.00 - 21.00
Timo Määttä
Kurssimaksu 79 €
max 15 osallistujaa, ilm. päättyy 28.8.2019
Harmonikan jatkoryhmä jatkaa orkesterimuodossa. Rumpalit, basistit, kitaristit, viulistit, pianistit yms. tervetuloa
mukaan (haitaristien ohella totta kai)! Ohjelmisto koostuu
harmonikkapainotteisesta musiikista. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana, 12+12 kertaa/lukuvuosi.

110123 BÄNDISOITTIMIEN
KARUSELLI
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
4.9.-31.12.2019, 1.1.-15.4.2020, Tunteja 44 sl, 44 kl
Ke 15.00 - 21.00
UUTUUS
Timo Määttä
Kurssimaksu 62 €
max 11 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Tekisikö mieli opetella soittamaan, mutta et ole varma
soittimestasi? Tule kokeilemaan yleisimpiä bändisoittimia
(rummut, basso, piano, kitara), niin eiköhän se selviä! Voit
keskittyä yhteen soittimeen tai ottaa koko kierroksen kaikilla soittimilla. Opetus on alussa henkilökohtaista, loppukurssin tavoitteena on muodostaa eri kokoonpanoja muiden kurssilaisten kanssa. Sopii kaikenikäisille! 12+12 kertaa/lukuvuosi.

110151 VIIHDEORKESTERI JOVIAALI
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
3.9.-31.12.2019, 1.1.-14.4.2020, Tunteja 36 sl, 45 kl
Ti 18.45 - 21.00
Timo Määttä
Kurssimaksu 86 €
max 20 osallistujaa, ilm. päättyy 29.8.2019
Viihdeorkesteri valmistelee lukuvuoden aikana uuden ohjelmiston esitettäväksi huhtikuussa 2020. Soittajat pääsevät vaikuttamaan kappaleiden valintaan. Sovitukset räätälöidään kokoonpanon mukaan, Uudet ja vanhat orkesterilaiset tervetuloa! Tiedustelut: timo.maatta@jokioinen.fi.
Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana,
12+15 kertaa/lukuvuosi.

Opiston toimiston uusi puhelinnumero on
044-7928148
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Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110154 YHTEISLAULU
Paanan koulu, musiikkiluokka, Asemakuja 1
4.9.-31.12.2019, 1.1.-15.4.2020, Tunteja 32 sl, 32 kl
Ke 19.00 - 21.00
Timo Määttä
Kurssimaksu 79 €
Monipuolista kevyen musiikin laulamista rennolla otteella.
Tervetuloa kaikki laulamisesta kiinnostuneet uudet ja vanhat laulajat! Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana, 12+12 kertaa/lukuvuosi.

TAIDE- JA TAITOAINEET
110601 SANAHIRVIÖKLUBI
(12-16 –vuotiaille)

UUTUUS

Paanan koulu, Asemakuja 1
12.9.-5.12.2019, 23.1-16.4.2020, Tunteja 14 sl, 14 kl
To 15.00 - 16.30, Joka toinen viikko
Minna Autio, kirjailija & kirjoittajaohjaaja
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2019
Suunnitellaan maagisia ja eriskummallisia olentoja ja kirjoitetaan niille seikkailuja! Miltä sinun sanahirviösi näyttää
ja miten se kävelee? Puhuuko se mölisten vai taianomaisen kauniisti? Onko se pahis vai hyvis, ja kuka tässä voittaa – tai ehkä kaikki? Ehkä olentosi onkin traaginen sankari tai salainen aatelinen? Tässä nuorten sanataideryhmässä sana on vapaa ja mielikuvituksella ei ole mitään
rajoja. Tästä ei voi tulla muuta kuin hauskaa! Ryhmässä
voi kirjoittaa esim. fantasiajuttuja, seikkailuita, hassuja tarinoita, traagisia kohtaloita ja pelottavan hauskaa hulluttelua. Ryhmä on suunnattu noin 12–16-vuotiaille ja on hyvin
vapaamuotoinen. Kaikki mielikuvituksen omaavat nuoret
ovat tervetulleita, ei tarvitse olla minkään alan ekspertti.
Kirjoittaa voi koneella, kynällä, tai miksei vaikka kännykällä. Kaikki käy! Ohjaaja ohjaa myös jokakesäistä nuorten Voimasana! -kirjoittajaleiriä Pentinkulman päivillä Urjalassa. Tästä se lähtee – tule mukaan!

tarinaa. Ryhmässä annetaan vinkkejä ja inspiroivia ideoita, mutta kirjoitat vain, mitä itse haluat. Punakynää ei
tässä ryhmässä käytetä, eikä omia juttuja tarvitse näyttää
kenellekään. Pulmakohtiin on tarjolla neuvoja ja tukea.
Vapaamuotoisessa ryhmässä on leppoisaa kirjoitella.
Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Ryhmä sopii kaikille,
jotka haluavat kirjoittaa. Tervetuloa mukaan!

110306 KESÄKURSSI - KUVATAIDE
Tuijan tupa, Kulmalantie 2
23.8.-24.8.2019, Tunteja 10 sl
Pe 18.00 - 21.00, La 11.00 - 16.00
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 28 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 23.8.2019
Kesämaalauskurssi on oiva tapa viettää aktiivilomaa, päivittää tietoja ja nauttia maalaamisesta. Tutkitaan maisemaa, harrastetaan miljöömaalausta, havainnoidaan ihminen maisemassa, maalataan herkkiä tutkielmia ja asetelmia. Maalausvälineet omien mieltymysten mukaan. Maalataan ja piirretään hyvällä fiiliksellä. Mahdollisuus keittolounaaseen paikan päällä la ja kahvittelu pe ja la (yhteishinta 10 euroa). Tervetuloa maalauskurssille Minkiön
maalaismiljööseen, Jokioisten Museorautatien läheisyyteen.

110302 KUVATAIDE
Paanan koulu, kuvataideluokka, Asemakuja 1
12.9.-21.11.2019, 9.1.- 9.3.2020, Tunteja 30 sl, 30 kl
To 18.00 - 20.15
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 67 €
Virkisty taideharrastuksen parissa. Kuvataidekurssilla tutustutaan moniin eri tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin. Kurssilla saat tukea ilmaisuusi ja voit toteuttaa omia
aiheitasi. Teemme myös yhteisiä harjoituksia ja etsimme
uusia aiheita ja ideoita maalauksiin. Kurssille ovat tervetulleita niin vasta-alkajat kuin jatko-opiskelijat. Kurssilla on
mahdollisuus yhteiseen taidenäyttelyyn.

110610 TARINARYHMÄ
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
10.9.-3.12.2019, 14.1.-17.4.2020
Tunteja 14 sl, 14 kl
UUTUUS
Ti 15.00 - 16.30, Joka toinen viikko
Minna Autio, kirjailija & kirjoittajaohjaaja
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.9.2019
Jokaisella meistä on oma tärkeä tarina. Millainen sinun tarinasi on – miten sinusta tuli sinä? Millaisia harrastuksia
sinulla on ollut? Kuka oli tai on paras ystäväsi? Mikä on
sinusta hauskaa? Millainen on lempimuistosi? Kirjoitetaan
ylös pieniä ja suuria ajatuksia tai muistoja, omaa elämän-
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Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110310 Aikuinen & lapsi -KERAMIIKKA 110318 RUUKKUKURSSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Taitotila, Keskuskatu 29 E
Pe 28.3.2020 klo 10.00 – 13.45, työskentelyä 5 t
La 24.4.2020 klo 18.00 – 20.15, töiden lasitus 3 t
Pirjo Salo
Kurssimaksu 39 €/aikuinen, 19,50 €/lapsi
+ Polttomaksu 10 €/aikuinen&lapsi
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 20.3.2020

(ei sisälly työkausimaksuun)
Taitotila, Keskuskatu 29 E
7.2.-8.2.2020, Tunteja 8 kl
Pe 18.00 - 20.15, La 10.00 - 13.45
UUTUUS
Pirjo Salo
Kurssimaksu 29 € + Polttomaksu 10 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 31.1.2020

Pysähdy hetkeksi kaiken kiireen keskellä ja tule muovailemaan savea yhdessä lapsen (+6v) kanssa. Tutustutaan
käsinrakennustekniikoihin, joita käytetään sitten omissa
töissä esim. eläinhahmoissa, kipoissa, vadeissa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta savityöskentelyistä. Savi ym. materiaalit maksetaan suoraan opettajalle.

Tule rakentamaan yksilöllinen ruukku kotiin, puutarhaan,
patiolle tai parvekkeelle. Makkaratekniikalla rakennetun
ruukun voi koristella eri kuviointimahdollisuuksilla ja korostaa pintaa patinoimalla. Savena käytämme värillistä kivitavarasavea. Aiempaa kokemusta saven kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen opettajalle.

110312 JOULUKERAMIIKKA

110319 ILTAKERAMIIKKA

(ei sisälly työkausimaksuun)
Taitotila, Keskuskatu 29 E
Pe 4.10.2019 klo 18.00 - 20.15, valmistus 3 t
La 5.10.2019 klo 10.00 - 13.45, valmistus 5 t
Pe 25.10.2019 klo 18.00 - 20.15, lasitus 3 t
Pirjo Salo
Kurssimaksu 49 € + Polttomaksu 10 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 27.9.2019
Kaipaako kynttiläsi alustaa, pähkinät, piparit uutta vatia,
kranssi koristeita? Enkeleitä ja tonttujakaan unohtamatta.
Nyt on mahdollisuus tehdä ne itse savesta helpoilla käsinrakennustekniikoilla. Aikaisempaa kokemusta saven
kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Työvälineet saat
opettajalta. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen.

110314 PUUTARHAKERAMIIKKA
(ei sisälly työkausimaksuun)
Taitotila, Keskuskatu 29 E
Pe 14.2.2020 klo 18.00 - 20.15, valmistus 3 t
La 15.2.2020 klo 10.00 - 13.45, valmistus 5 t
Pe 27.3.2020 klo 18.00 – 20.15, lasitus 3 t
Pirjo Salo
Kurssimaksu 49 € + Polttomaksu 10 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 7.2.2020
Tule valmistamaan puutarhaan keramiikkatöitä, esim.
keskikokoisen lintujen juoma-altaan, eläinhahmon tai vaikkapa nimi-/tervetulokyltin. Aikaisempaa kokemusta saven
kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen.

Alle 18-vuotias saa kurssimaksusta
50 %:n alennuksen opiskellessaan aikuisen
kanssa samassa opintoryhmässä.
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Taitotila, Keskuskatu 29 E
23.9.-25.11.2019, 20.1.-30.3.2020
Tunteja 27 sl, 30 kl
Ma 18.00 - 20.15
Pirjo Salo
Kurssimaksu 67 € + Polttomaksu 10 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 16.9.2019
Valmistetaan koriste- ja käyttöesineitä erilaisin käsinrakennustekniikoin. Tutustumme lasitteisiin ja erilaisiin pinnankoristelutekniikoihin. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että
aiemmin keramiikkaa harrastaneille. Savet ym. materiaalit
maksetaan erikseen.

110320 PÄIVÄKERAMIIKKA
Taitotila, Keskuskatu 29 E
26.9.-28.11.2019, 23.1.-2.4.2020
Tunteja 27 sl, 30 kl
To 10.00 - 12.15
Pirjo Salo
Kurssimaksu 67 € + Polttomaksu 10 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 19.9.2019
Katso kurssi 110319.

110321 KALLIGRAFIAKURSSI
Paanan koulu, Asemakuja 1
5.9.-28.11.2019, 9.1.-30.4.2020
Tunteja 24 sl, 30 kl
To 19.00 - 20.30
Vivian Majevski
Kurssimaksu 67 €
Syksyllä aloitetaan uuden tyylin opiskelulla ja sitä harjoitellen erilaisilla tehtävillä. Suunnitellaan työ, jota opitulla
tyylillä toteutetaan. Tervetuloa harrastamaan käsin kirjoittamista ja viivan hallintaa.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110325 GRAFIIKAN MYRKYTTÖMÄT
MENETELMÄT (ei sisälly työkausimaksuun)
Paanan koulu, kuvataideluokka, Asemakuja 1
8.2.-9.2.2020, Tunteja 14 kl
La 10.00 - 16.00, Su 10.00 - 16.00
Vivian Majevski
Kurssimaksu 59 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 22.1.2020
Kurssilla tehdään akvarellimonotypia, kuivaneula, kartonkigrafiikkaa ja carborundumia. Käytetään mahdollisimman
myrkyttömiä aineita. Olisi hyvä, jos olisi jo etukäteen mietittynä akvarelliaiheita ja kuivaneulatekniikkaan sopivia aiheita tai värimaailmaa. Tarkemmat materiaalitiedot ennen
kurssia.

110330 VALOKUVAUSKURSSI
Paanan koulu, kuvataideluokka, Asemakuja 1
3.2.- 6.3.2020, Tunteja 12 kl
Ma 17.00 - 18.30, Joka toinen viikko
Lassi Oinonen
Kurssimaksu 39 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 27.1.2020
Digijärjestelmäkameran perusteet/ valokuvaus. Kurssilla
perehdytään digijärjestelmäkameran perusteisiin ja opitaan valitsemaan sopivat asetukset omiin tarpeisiin.
Kurssi on suunnattu pääasiassa aloittelijoille ja kurssilaisilla tulisi olla oma digijärjestelmäkamera. Kameran käyttöoppaaseen kannattaa myös hieman tutustua ennen
kurssia. Päivämäärät: 3.2., 10.2., 17.2., 2.3., 9.3., 16.3.

119801 HOPEAKORUKURSSI
Taitotila, Keskuskatu 29 E
21.9.-6.10.2019, Tunteja 24 sl
La 10.00 - 15.00, Su 10.00 - 15.00
Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2019
Kurssilla valmistetaan erilaisia hopeakoruja kuten sormuksia ja riipuksia, myös ketjun punonta on mahdollista. Tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kurssilaisten omia koruideoita perinteisiin kultasepän menetelmiin tutustuen.
Tarvittaessa opettajalta saa apua toteutettavien mallien
suunnitteluun. Kurssille voi ottaa omat työkalut ja materiaalit mukaan. Tarvittaessa materiaalia voi ostaa myös
opettajalta. Toiveita toteutettavista koruista ja tarvittavista
materiaaleista voi lähettää opettajalle etukäteen sähköpostilla teropk@gmail.com. Työkalumaksu 5€ kerätään
kurssin yhteydessä. Materiaalit kurssilaiset maksavat itse.
Kurssipäivät: 21.-22.9. ja 5.-6.10.

110370 LASTEN JA NUORTEN
TAIDEPAJA (9-15-vuotiaille)
Paanan koulu, kuvataideluokka, Asemakuja 1
4.9.-27.11.2019, 8.1.-13.5.2020, Tunteja 24 sl, 34 kl
Ke 16.00 - 17.30
Tuija Pietilä-Estrada ja
vaihtuvia taideaineiden opettajia
Kurssimaksu 67 € + Tarvikemaksu 35 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Taidepaja on tarkoitettu 9-15 vuotiaille taideharrastajille.
Pajassa voi kokeilla ja taiteilla eri tekniikoilla, eri opettajien
ohjauksessa. Tutustutaan mm. kuvataiteeseen, keramiikkaan, pajun punomiseen, askartelubetoniin, pienoismallirakentamiseen, Makramee-solmeiluun, mehiläisvahakynttilän valmistamiseen. Tässä joitakin, kurssilla kuulet lisää.
Pajassa tuetaan mielikuvituksen kehittymistä ja luovuutta.
Tervetuloa mukavan harrastuksen pariin. Tiedustelut taideaineiden ohjaavalta opettajalta Tuija Pietilä-Estradalta.
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119807 ORIGAMI
(lapset aikuisen kanssa)

UUTUUS

Paanan koulu, kuvataideluokka, Asemakuja 1
La 30.11.2019 klo 11.00 - 14.00, Tunteja 4 sl
Reika Vesala
Kurssimaksu 17 €/aikuinen, 8,50 €/lapsi
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 22.11.2019
Teemme helppoja jouluaiheisia origameja, kuten mm. joulupukki ja joulukuusi. Halutessa voi kokeilla muitakin vaikka eläimiä tai kukkia. Tunnilla jaetaan ohjeet, jossa on eri
vaikeusasteessa olevia origameja. Ota omat origamipaperit mukaan. Papereita myydään monessa askarteluliikkeessä, kirjakaupassa ja nettikaupassa. Voit ottaa mukaan myös muita papereita kuten esim. sanoma-, aikakauslehtiä ja lahjapaperia. Välillä pidetään pieni
eväshetki.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
119809 KESÄKUKAT JA
NIIDEN HOITO

UUTUUS
Taitotila, Keskuskatu 29 E
Ke 6.5.2020 klo 18.00 - 20.15, Tunteja 3 kl
Ritva Lumme
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 29.4.2020
Tutustutaan yleisempiin kesäkukkiin kasvupaikkavaatimusten mukaan. Perehdytään kesäkukkien multaan, istutukseen, hoitoon, kasteluun ja lannoittamiseen. Lisäksi
perehdytään kesäkukkien talvehtimiseen ja lisäykseen
pistokkaista, siemenistä, sipuleista ja juurakoista.

119813 JUHLAPÖYDÄN KUKAT
Taitotila, Keskuskatu 29 E
La 16.5.2020 klo 9.00 - 15.00, Tunteja 6 kl
Ritva Lumme
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 8.5.2020
Nouto- ja istumapöydän kukka-asetelman teoria, tekniikka, kasvit ja käytännön työskentely. Kurssilainen voi
tuoda mukanaan omat asetelma-astiat (isompi jalallinen ja
pienempi matala). Materiaalimaksu kukista, tarvikkeista ja
koristeista noin 10 € suoraan opettajalle.

119814 PIHA- JA PUUTARHASUUNNITELMAN LAATIMINEN
Paanan koulu, Asemakuja 1
To 23.1.-12.3.2020 klo 18.00 – 20.15, Tunteja 9 kl
Ritva Lumme
UUTUUS
Kurssimaksu 28 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 16.1.2020
a) Teoria, kasvit, materiaalit, asemapiirroksiin tutustuminen. Välitehtävä: Olemassa olevien rakennusten, kasvillisuuden ym. piirtäminen oman pihan asemapiirrokseen.
b) Materiaalien valinta, pihasuunnitelman laatimisen aloitus. Välitehtävä: Pihasuunnitelman tekeminen valmiiksi.
c) Kustannusarvion tekeminen. Lasketaan käytettävät materiaalit suunnitelmasta, kuten kivet, kasvit, mullat, sorat
ym. ja tehdään kustannusarvio suunnitelmasta. Jokaisella
tulisi olla mukanaan pihan asemapiirros, lyijykynä, värikyniä ym. piirtämiseen tarvittavaa materiaalia. Asemapiirroksen tulisi olla vähintään kokoa A3.
Kurssipäivät 23.1.,13.2. ja 12.3.2020.

Kurssin teemana ovat erilaiset taidelasitekniikat. Sulatamme vanhasta ikkunalasista tarjoiluastioita, koruja tai kokokuvioituja tauluja, päällystämme värillisillä lasinpaloilla
mosaiikkitekniikalla vanhan lautasen, ruukun tai valaisimen. Tiffanytekniikkaan voi tutustua esimerkiksi tekemällä
jouluisia enkeleitä. Värilliset lasinpalat mosaiikki- ja pieniin
tiffanytöihin opiskelijat saavat opettajilta maksutta, mutta
muut materiaalit kurssilaiset maksavat itse. Sulatustöistä
peritään polttomaksu työn koon mukaan. Tule tutustumaan lasin kiehtovaan maailmaan. Kurssi sopii aloittelijoille ja aiemmin lasitöitä tehneille!

TEKSTIILITYÖ
Tervetuloa hakemaan vireyttä ja voimaa opiston tekstiilityön kursseilta!
Sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että käsillä tekemisestä
saa virkistystä ja voimia arkeen. Käsityö ravitsee aivoja,
se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Tuotteiden valmistaminen, korjaaminen tai uudelleen hyödyntäminen on
kestävää kehitystä ja laadun tavoittelua. Tärkeää on myös
kädentaitokursseilla uuden oppiminen, yhteisöllisyys, vertaistuki, inspiroituminen muiden töistä, luovien ideoiden
saaminen ja saatavilla oleva apu ryhmässä.

110406 KEHRUUKURSSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
7.3.-8.3.2020, Tunteja 12 kl
La 9.30 - 16.15, Su 9.30 - 15.30
Kirsi Kostamo
Kurssimaksu 50 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 21.2.2020
Opetellaan kehräämään lankaa eläinkuiduista, lähinnä
lampaanvillasta ja koirankarvoista käyttäen värttinää ja/tai
rukkia. Jos sinulla on omien lemmikkien villaa tai karvaa,
ota mukaasi. Tuo mukanasi myös välineitä, kuten karstat,
värttinä ja rukki, jos sinulla on. Opettajalla on välineitä lainattavissa ja materiaaleja myynnissä, joten olet tervetullut
vain innokkuudella ja kärsivällisyydellä varustautuneena
harjoittelemaan tätä kiehtovaa, perinteistä käsityötekniikkaa. Kurssilla on iloinen ja kannustava tunnelma. Saat
kurssikirjeen hyvissä ajoin ennen kurssia.

119831 LASINSULATUS,
LASIMOSAIIKKI, TIFFANYKURSSI
Taitotila, Keskuskatu 29 E
10.9.-5.11.2019, 1.1.-31.3.2020, Tunteja 20 sl, 28 kl
Ti 17.00 - 20.00, Joka toinen viikko
Tuula Saarela
Kurssimaksu 67 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 3.9.2019
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Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110407 EKOPRINT JA KIRJONNAN
HERKUT (ei sisälly työkausimaksuun)
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
25.10.-27.10.2019, Tunteja 20 sl
Pe 18.00 - 21.00, La 9.00 - 17.00, Su 9.00 - 15.00
Maarit Humalajärvi
UUTUUS
Kurssimaksu 65 €
max 18 osallistujaa, ilm. päättyy 11.10.2019
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasveihin, niiden muotoihin
ja väreihin. Kasveilla kuvioidaan kankaita ekoprint-menetelmällä eli kasvit ja kankaat höyrytetään tiukassa paketissa. Kuvioidut kankaat kirjotaan eri työtavoilla korteiksi,
sisustukseen tai vaatetukseen oman kiinnostuksen mukaan. Kasveja poimitaan pihalta tai käytetään kukkakaupan roskia. Saat kurssikirjeen ennen kurssin alkua. Kurssiin liittyvä näyttely on Tietotalolla 2.-25.10.

110414 HARDANGER -kirjonta
Taitotila, Keskuskatu 29 E
23.9.-2.12.2019, 20.1.-30.3.2020
Tunteja 18 sl, 18 kl
Ma 18.00 - 20.15, Joka toinen viikko
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 16 osallistujaa, ilm. päättyy 16.9.2019
Tule mukaan harrastamaan koukuttavaa kirjontaa mukavaan joukkoon. Hardanger -kirjonta on näyttävää ja sitä
tehdään lankoja laskien helmilangoilla palttinakankaalle.
Jos hardanger ei ole tuttua, voit aloittaa harjoitusliinasta.
Jatkajat voivat suunnitella omia malleja.

110415 PISTO PISTOLTA
Taitotila, Keskuskatu 29 E
25.9.-4.12.2019, 22.1.-1.4.2020, Tunteja 18 sl, 18 kl
Ke 10.00 - 12.15, Joka toinen viikko
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 16 osallistujaa, ilm. päättyy 18.9.2019
Tule kirjomaan perinteistä, modernia, käsin tai vaikkapa
ompelukoneella. Toivelistalla ovat mm. villakirjonta, boro,
sashi-ko, gerstenkorn, hardanger ja vapaa konekirjonta.
Suunnitellaan yhdessä ja rikastetaan kirjontaa erilaisilla
tekstiilitekniikoilla esim. aurinkomaalauksella, painannalla,
kuvansiirrolla ja värjäyksillä. Innostutaan ja nautitaan kirjonnasta yhdessä!

110408 TILKKUVIIKONLOPPU:
TILKKUILOA (ei sisälly työkausimaksuun)

110423 TEKSTIILITUUNAUS

Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
1.5.2020 - 3.5.2020, Tunteja 20 kl
Pe 18.00 - 21.00, La 9.00 - 17.00, Su 9.00 - 15.15
Sanna Paranko
UUTUUS
Kurssimaksu 65 €
max 18 osallistujaa, ilm. päättyy 10.4.2020

Taitotila, Keskuskatu 29 E
16.9.-25.11.2019, Tunteja 36 sl
Ma 10.00 - 13.00
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 9.9.2019

Tilkkuviikonloppu on tiivis, mutta antoisa irtiotto arjesta.
Tule ompelemaan vetoketjulla suljettava ympyrärasia, jämäpaloista skräppikoppa, kaitaleista punottu kori ja vekkikuviolla koristeltu kassi. Lisäksi tarjolla on muutama blokkimalli. Saat kurssikirjeen ennen kurssin alkua.

Ideoidaan, innostutaan ja valmistetaan tekstiileistä tai
vaatteista jotain uutta sinulle tai vaikkapa lapselle. Tehdään esim. pyyheliinoista essu, collegepaidasta lapselle
oloasu, baskerista laukku, farkuista matto, villatakista käsityökori jne. Käytetään eri tekstiilitekniikoita monipuolisesti esim. värjäystä, etsausta, kirjontaa käsin tai koneella. Kierrätys on kivaa - siitä tulee hyvä mieli ja lisäksi
se on ekologista!

110410 PITSINNYPLÄYS
Taitotila, Keskuskatu 29 E
2.9.-25.11.2019, 13.1.-23.3.2020, Tunteja 21 sl, 18
kl Ma 18.00 - 20.15, Joka toinen viikko
Leena Viljanen
Kurssimaksu 52 €
max 16 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Perehdytään nypläyksen saloihin. Käden ja silmän yhteistyö tuottaa kaunista katseltavaa. Nautitaan tekemisestä ja
lopputuloksesta. Tervetuloa sekä alkajat että jatkajat.
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000001 TYÖKAUSIMAKSU
Maksamalla työkausimaksun voit osallistua
muille paitsi kursseille, joiden kohdalla on
maininta “ei sisälly työkausimaksuun”.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110424 TUUNATAAN VAATTEITA
MYÖS LAPSELLE
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
8.1.-11.3.2020, Tunteja 36 kl
Ke 17.30 - 20.30
UUTUUS
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 2.1.2020

Tilkkujen värikäs maailma kutsuu! Opetellaan erilaisia tilkkutyötekniikoita ja yhdistellään niitä. Ideoidaan ja valmistetaan tuotteita sisustukseen tai asusteeksi, omaan käyttöön tai lahjaksi. Käytetään myös kierrätysmateriaaleja.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että aiemmin tilkkutöitä tehneille.

110441 TILKKUTYÖKURSSI

Löytyykö kaapistasi vaatteita tai tekstiilejä, joista voisi
tehdä jotain uutta sinulle tai vaikka lapselle? Tällä kurssilla ideoidaan ja valmistetaan eri tekstiilitekniikoita käyttäen vanhasta uutta. Aikuisen vaatteesta saa pienelle lapselle vaikka mitä! Kurssilla saat apua ideointiin ja oppia
ompeluun.

Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
19.9.-4.12.2019, 9.1.- 2.4.2020, Tunteja 33 sl, 24 kl
To 18.00 - 20.15
Sari Wenning
Kurssimaksu 67 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 12.9.2019

110430 KUDONNAN PERUSKURSSI

Tilkkutarjottimella on tänä vuonna tarjolla erilaisia mallikertoja, joista voit ommella ison peiton tai käyttää niitä
pienempiin projekteihin, kuten seinätekstiileihin, laukkuihin, pussukoihin tai liinoihin. Kurssi on kynnyksetön eli
kaikille sopiva, tervetuloa!

Taitotila, Keskuskatu 29 E
10.9.-26.11.2019, 7.1.-21.4.2020
Tunteja 33 sl, 39 kl
Ti 18.00 - 20.15
Tiina Salmi
Kurssimaksu 79 €
max 14 osallistujaa, ilm. päättyy 3.9.2019
Kiinnostaako kangaspuilla kudonta? Haaveiletko itsetehdystä matosta tai huivista? Omistatko ehkä kangaspuut ja
haluaisit oppia rakentamaan ja kutomaan kankaan? Tule
opettelemaan tai kertaamaan kankaankudonnan perusasioita ja suunnittelemaan omiin tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia työvaiheita käytännössä ja tutustutaan myös sidosoppiin sekä laskemiseen. Kudotaan
yhteisloimissa monipuolisesti erilaisia tekstiilejä ja käytetään myös erikoiskangaspuita.

110431 KUDONNAN JATKOKURSSI
Taitotila, Keskuskatu 29 E
10.9.-26.11.2019, 7.1.-21.4.2020
Tunteja 33 sl, 39 kl
Ti 10.00 - 12.15
Tiina Salmi
Kurssimaksu 79 €
Kerrataan kankaankudonnan perusasioita käytännön harjoituksissa ja opetellaan uutta sidoksista ja materiaaleista.
Kudotaan yhteisloimissa ja pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja. Nautitaan yhdessä tekemisestä ja opitaan toisiltamme.

110440 PÄIVÄTILKUT
Taitotila, Keskuskatu 29 E
26.9.-5.12.2019, 23.1.-2.4.2020, Tunteja 18 sl, 18 kl
To 10.00 - 12.15, Joka toinen viikko
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 19.9.2019
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110444 TILKKUTYÖPAJA
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
14.9.-30.11.2019, 11.1.-4.4.2020
Tunteja 20 sl, 20 kl
La 13.00 - 17.00, Joka 4. viikko
Sari Wenning
Kurssimaksu 52 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2019
Tilkkutyöpaja on kerran kuussa lauantai-iltapäivänä kokoontuva kurssi, jolla voit suunnitella ja ommella keskeneräisiä tai uusia tilkkutöitä. Paana koulun valoisiin luokkiin
suuntaamme syksyllä 14.9., 12.10., 9.11. ja 30.11. ja keväällä 11.1., 1.2., 14.3. ja 4.4. Tervetuloa mukaan!

110447 HUOVUTTAMAAN!
Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
27.1.-15.2.2020, Tunteja 24 kl
Ma 18.00 - 21.00, Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 15.00
Sari Wenning
Kurssimaksu 44 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 17.1.2020
Villan ja saippuan tuoksua.... Kurssilla pääset käytännössä kokeilemaan, miten villa huopuu ja vanuttuu tuotteeksi esim. istuinalusiksi, matoksi, hatuksi, tossuiksi, laukuksi, huiviksi. Samalla opitaan erilaisia tekniikoita: tasohuovutusta, saumatekniikkaa, huopamosaiikkia, nunohuovutusta. Kurssipäivät: infokerta ma 27.1. klo 18-21, vapaata työskentelyä pe-la 7.-8.2. ja 14.-15.2.

Maksaminen Smartumilla, katso s. 4

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
110454 TEKSTIILIVÄRJÄYS

110468 JOULUINEN HIMMELI

Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
16.9.2019 - 5.10.2019, Tunteja 18 sl
Ma 18.00 - 19.30, Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 13.00
Sari Wenning
UUTUUS
Kurssimaksu 39 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2019

Taitotila, Keskuskatu 29 E
29.11.-30.11.2019, Tunteja 10 sl
Pe 18.00 - 21.00, La 9.00 - 14.00
Tiina Salmi
Kurssimaksu 28 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 22.11.2019

Kurssilla värjätään luonnonkuitukankaita ja -lankoja nestemäisillä tekstiiliväreillä. Värit soveltuvat mm. käsinvärjäykseen, kylmävärjäystekniikoihin (maitopurkkivärjäykset,
shibori, ym.), mikrovärjäykseen ja näitä kaikkia tekniikoita
voimmekin kokeilla Paanan koulu märkätilassa. Kurssipäivät: ma infokerta 16.9. klo 18-19.30, pe-la 20.-21.9. ja
4.-5.10. värjäillään.

Joulu lähestyy ja koti kaipaa koristetta. Tule opettelemaan
himmelin peruskuutio ja valmistamaan erilaisia jouluisia
koristeita. Aloitamme lasipilleistä, mutta himmelin voi
tehdä myös kierrätysmateriaaleista kuten paperista, tuikkukipoista tai kahvipusseista.

110455 KANKAANKUVIOINTI

110472 NUORTEN KÄDENTAITOKARUSELLI

Paanan koulu, tekstiilityönluokka, Asemakuja 1
13.1.2020 - 25.1.2020, Tunteja 18 kl
Ma 18.00 - 19.30, Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 13.00
Sari Wenning
UUTUUS
Kurssimaksu 39 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 3.1.2020

Taitotila, Keskuskatu 29 E
1.6.-5.6.2020, Tunteja 20 kl

Kuvioidaan luonnonkuitukangasta sekä reaktiivi- että pigmenttivärein. Opetellaan erilaisia kuviointitekniikoita esim.
aurinkomaalausta, leimasinpainantaa ja monotypiaa,
jauhobatiikkia, etsausta ym. Kurssipäivät: infokerta ma
13.1. klo 18-19.30, pe-la 17.-18.1. ja 24.-25.1 työskentelyä.

TEKNINEN TYÖ

Taitotila, Keskuskatu 29 E
25.9.-20.11.2019, 15.1.-25.3.2020
Tunteja 15 sl, 18 kl
Ke 18.00 - 20.15, Joka toinen viikko
Tiina Salmi
Kurssimaksu 52 €
Leikitellään langoilla. Kokeillaan erilaisia neule- ja virkkaustekniikoita niin, että kokeiluista jokainen valmistaa
omanlaisensa tuotteen. Tehdään pieniä harjoitustöitä ja
kiinnostuksen mukaan myös värjätään lankoja.

UUTUUS

Taitotila, Keskuskatu 29 E
La 23.11.2019 klo 10.00 – 15.00, Tunteja 6 sl
Tiina Raumolin
Kurssimaksu 17 €
max 16 osallistujaa, ilm. päättyy 15.11.2019
Tule tekemään kevyt ja herkkä enkeli jouluksi itsellesi tai
lahjaksi. Se syntyy villakuidusta, massapallosta, askartelupunoksesta ja koristeeksi pellava- tai kultalankaa. Tarvikkeita voi ostaa opettajalta.
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Tarkemmat tiedot keväällä.

110483 HUONEKALUJEN
KUNNOSTUS
Paanan koulu, tekn. työn tilat, Asemakuja 1
18.9.-20.11.2019, 15.1.-18.3.2020
Tunteja 35 sl, 35 kl
Ke 18.00 - 21.00
Mirva Kallio
Kurssimaksu 79 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 12.9.2019

110465 LANKATYÖKURSSI

110467 JOULUPAJA:
Hahtuvaenkeleitä

Ilmoittautuminen 4.5.-27.5.2020.

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

110488 PUU- JA METALLITYÖ
Paanan koulu, tekn. työn tilat, Asemakuja 1
19.9.-31.12.2019, 1.1.-19.3.2020
Tunteja 36 sl, 40 kl
To 17.30 - 20.30
Tony Kuloaro
Kurssimaksu 79 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 12.9.2019
Kurssilla on mahdollisuus valmistaa mm. koriste- ja käyttöesineitä omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssilla
opetetaan koneiden käyttöä ja työturvallisuutta. Kurssi sopii myös vasta-alkajille.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
120600 VENÄLÄINEN KAHVILA

KIELET
120200 HELPPOA RUOTSIA
Paanan koulu, Asemakuja 1
16.9.-25.11.2019,13.1.-23.3.2020,Tunteja 20 sl,20 kl
Ma 18.00 - 19.30
Aino Koskelin
Kurssimaksu 52 €
Jatketaan ruotsin kielen perusteiden opiskelua ja sanavaraston laajentamista. Teemoina mm. kodista kertominen,
koulu ja opiskelu, hyvinvointi ja sairastaminen, terveelliset
elämäntavat, työelämä, ympäristö ja luonto, sekä ruotsalainen ja suomalainen kulttuuri ja perinteet. Paljon harjoituksia, kuuntelutehtäviä ja kieliopista keskeisimpiä asioita.
Tule rohkeasti mukaan ja huomaat, kuinka helppoa ja
hauskaa ruotsin opiskelu on! Suomi on kaksikielinen maa
- on tärkeää osata myös ruotsia. Oppikirja: Vi ses! kpl 6-.

120300 DESTINATIONS - ENGLANTIA
ETEENPÄIN - JATKO
Paanan koulu, Asemakuja 1
18.9.-27.11.2019, 8.1.-8.4.2020, Tunteja 20 sl, 26 kl
Ke 18.00 - 19.30
Aino Koskelin
Kurssimaksu 67 €
Kurssi sopii muutaman vuoden englantia opistossa opiskelleille. Voit uppoutua englannin opiskelun pariin jo vähän syvemmälti ja opiskella kieltä mukavassa opintopiirissä. Aihepiirit ovat läheisiä ja vaihtelevat jokapäiväiseen
elämään liittyvistä teemoista ajankohtaisiin aiheisiin, kuten
asioista kertominen, eri ominaisuudet ja niiden kuvaaminen, terveys ja hyvinvointi, matkailu ja luonto. Lisäksi
kuunteluharjoituksia ja kerrataan kieliopin keskeisimpiä
asioita, tehdään kirjallisia harjoituksia ja paljon muuta. Oppikirja: Kröger ym. Destinations 4, kpl 8 -. Tervetuloa mukaan englannin kiehtovaan maailmaan!

120301 ENGLISH FOR YOU, TOO! 2
- JATKO
Paanan koulu, Asemakuja 1
19.9.-28.11.2019, 9.1.-9.4.2020, Tunteja 20 sl, 26 kl
To 18.00 - 19.30
Aino Koskelin
Kurssimaksu 67 €
Jatketaan englannin alkeiden opiskelua. Tämä kurssi sopii pari vuotta englantia opiskelleille ja kertauskurssina
kielen unohtaneille. Harjoittelemme arkipäivän sanastoa,
rakenteita ja puhumista tavallisissa, helpoissa viestintätilanteissa. Aihealueita ovat mm. matkustaminen, matkavaraukset, hotellissa, apteekissa, kaupassa ja puhelimessa
asiointi, kodin askareet, small talk, kohteliaat sanonnat ja
paljon muuta. Kieliopista mm. epäsäännöllisten verbien
imperfekti, prepositioita. Runsaasti harjoituksia. Aluksi
hiukan kertausta. Oppikirja: English for you, too 2. Kpl 5-.

14

Paanan koulu, Asemakuja 1
16.9.-7.10.2019, Tunteja 8 sl
Ma 18.00 - 19.30
Marina Aalto
Kurssimaksu 28 €

UUTUUS

Tervetuloa venäläiseen kahvilaan puhumaan Venäjästä,
sen kulttuurista ja nykypäivästä, ruoasta ja tavoista, matkustamisesta sekä nähtävyyksistä. Sana on vapaa! Keskustelemme iloisesti tee-/kahvikupin ääressä venäjäksi.
Kaikki puhuvat kieltä ja samalla oppivat helpolla ja hauskalla tavalla. Kurssi sopii kaikille hiukan venäjää osaaville
ja myös niille, jotka haluavat pitää kielitaitoaan yllä sekä
harjoitella puhuttua kieltä.

120800 ESPANJAN ALKEET
Paanan koulu, Asemakuja 1
16.9.-25.11.2019, 13.1.-23.3.2020
Tunteja 20 sl, 20 kl
Ma 17.30 - 19.00
Ana Pacheco
Kurssimaksu 52 €
Aloitamme espanjan opiskelun aivan alusta, mitään aiempia tietoja kielestä ei tarvita. Kehitämme monipuolisesti
kielitaitoa tekemällä paljon suullisia ja kirjallisia harjoituksia ja harjoittelemme aktiivisesti käytännönläheistä sanastoa sekä kieliopin perusasioita. Aihepiirit ovat hyödyllisiä
ja mukavia. Opimme ääntämään espanjaa, numeroita,
kertomaan itsestä, tilaamaan tapaksia ja varaamaan hotellihuoneen, kysymään tietä, asioimaan lääkärissä ja apteekissa ja paljon muuta. Tutustumme myös espanjalaiseen kulttuuriin ja elämänmenoon. Opettaja on espanjalainen, mutta puhuu myös suomea.
Oppikirja: Buenas Migas 1.

129800 EESTI KEEL
Paanan koulu, Asemakuja 1
12.9.-28.11.2019, 9.1.-2.4.2020, Tunteja 22 sl, 24 kl
To 17.15 - 18.45
Vivian Majevski
Kurssimaksu 67 €
Kurssilla käytämme kirjaa Meie keelesild. Jatkamme kpl 7
kertaamalla. Luemme, harjoittelemme ja teemme myös
kielioppiharjoituksia sekä tutustumme kieleen ja kulttuuriin. Tervetuloa mukaan!

Kursseilla voi olla vapaita paikkoja ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Ajantasaiset tiedot
löytyvät netistä osoitteesta
https://opistopalvelut.fi/jokilaani/

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
329892 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
ERITYINEN VOIMANKÄYTTÖKOULUTUS (ei sisälly työkausimaksuun)

YHTEISKUNTA
130100 SUKUTUTKIMUS
Paanan koulu, atk-luokka, Asemakuja 1
11.9.-4.12.2019, 8.1.-8.4.2020, Tunteja 24 sl, 26 kl
Ke 18.00 - 19.30
Erkki Tiensuu
Kurssimaksu 67 €
Tarkoitettu sukututkimusharrastuksen aloittamiseen tai
jatkamiseen. Sisältönä ihmisen elämään liittyvät tietolähteet: digitaaliset lähteet, kirkon arkistot, talot ja torpat, sotilaat ja ammatinharjoittajat, perukirjat, lainhuudot, yksityisarkistot. Sukututkimuksessa tarvittavat lainpykälät ja uudet käytännesäännöt ja EU:n henkilörekisterilain muutokset. Arkistovierailut suunnitellaan yhdessä. Oppikirjat ja
tietokoneohjelmat tarpeen mukaan. Opettaja: erkki.tiensuu@gmail.com tai 050 3523176.

310100 Osaaminen euroiksi:
YRITTÄMISEN JA LIIKETOIMINNAN
PERUSTEET
Paanan koulu, auditorio, Asemakuja 1
12.2.-15.4.2020, Tunteja 24 kl
Ke 20.00 - 22.00
Jerry Hietaniemi,
hyvinvointialan sarjayrittäjä ja kirjailija
Kurssimaksu 44 €
ilmoittautuminen päättyy 3.2.2020

UUTUUS

Tämän verkkopohjaisen kurssin avulla teet omasta osaamisestasi tai ideoistasi kannattavaa liiketoimintaa! Halusit
sitten tehdä pientä sivubisnestä, alkaa osa-aikaiseksi yrittäjäksi tai työllistää itsesi yrittäjänä niin tämä kurssi on sinulle. Kurssilla keskitytään enemmän tuotteistamiseen,
myyntiin, markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan kuin yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyvään paperisotaan ja byrokratiaan. Kurssilla vastataan kysymyksiin
joihin et heti löydä vastauksia googlaamalla.

Paanan koulu, Asemakuja 1
6.6.-13.6.2020, Tunteja 16 kl
La 9.00 - 16.00
Hannu Kauppinen
Kurssimaksu 140 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 29.5.2020
Kurssi sopii lisäkoulutuksena järjestyksenvalvojille ja antaa lisää ammattitaitoa ja varmuutta työtehtävien hoitamiseen uhkaavissa ja väkivaltaisissa tilanteissa. Koulutuksessa käydään läpi useita kymmeniä tekniikoita mm.
maahanvientiä, raudoituksia, lukkoja, erilaisia hallintaotteita sekä yksilö- että paritekniikoita. Ja paljon muutakin
tarpeellista tilanteista selviämiseen mahdollisimman sopivalla tavalla. Kouluttajana toimii erityisasiantuntija Hannu
Kauppinen.

329893 NAISTEN TURVAKURSSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Paanan koulu, Asemakuja 1
18.9.-25.9.2019, Tunteja 8 sl
Ke 17.00 - 21.15, To 17.00 - 21.15
Matti Sillanpää
Kurssimaksu 44 €
max 30 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2019
Osaatko puolustaa itseäsi uhkaavassa tilanteessa? Naisille suunnattu 8 tunnin turvakurssi sopii niille, jotka haluavat selvitä esim. väkivaltatilanteesta. Kurssi sisältää tilannekoulutusta, lainsäädäntöä, teoriaa ja käytännön harjoittelua. Opit ymmärtämään väkivaltaista käyttäytymistä ja
rauhoittamaan omaa toimintaasi selvitäksesi tilanteesta.
Opit myös tunnistamaan väkivaltaisen henkilön ja välttämään kriisin syntymisen sekä purkamaan kriisitilanteen
rauhallisesti ja puolustautumaan hyökkäyksessä. Kenelläkään ei ole varaa joutua minkäänlaisen hyökkäyksen kohteeksi, joten hanki itsellesi hyvä selviytymistaito.

329890 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
PERUSKURSSI (ei sisälly työkausimaksuun)

TIETOTEKNIIKKA

Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
9.10.-20.11.2019, Tunteja 45 sl
Ke 17.00 - 21.15
Matti Sillanpää
Kurssimaksu 180 €
max 20 osallistujaa, Ilm. päättyy 1.10.2019

340110 DIGIAPU SENIOREILLE

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen (45 h) tavoitteena
on antaa kurssin hyväksytysti suorittaneelle valmiudet toimia järjestyksenvalvojana. Ensimmäisellä kokoontumiskerralla 9.10.2019 opiskellaan ja sovitaan myös muut kokoontumis-päivät. Kurssiin sisältyy: teoria 31 t, hätäensiapu 4 t, pelastustoimi 4 t, fyysinen voimankäyttö 6 t.
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Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
6.9.-31.12.2019, 1.1.-10.4.2020, Tunteja 26 sl, 24 kl
Pe 11.00 - 12.30
UUTUUS
Timo Määttä
Kurssimaksu 39 €
max 24 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2019
Ongelmia puhelimen, tietokoneen tai vaikka älytelevision
kanssa? Apu löytyy tältä kurssilta! Yksityistä neuvontaa
digiasioissa 2h/oppilas, tai sopimuksen mukaan esim. 2
henkilöä yhdessä 4h. Ajat ja paikat sovitaan yhteisessä
kokoontumisessa kunnanvirastolla.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
OPISTON KEITTIÖSSÄ
810220 HYGIENIAPASSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Jokioisten kunnanvirasto, Keskuskatu 29 A
La 1.2.2020 klo 12.00 - 14.15, Tunteja 3 kl
Maarit Mäki
Kurssimaksu 28 € (sis. todistusmaksun 6 e)
ilmoittautuminen päättyy 25.1.2020
Hygieniapassi tarvitaan, jos työntekijä käsittelee työssään
pakkaamattomia ja helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Hygieniapassin saa, jos suorittaa hygieniapassitestin hyväksytysti. Kurssi sisältää hygieniaosaamistestissä vaadittavia osa-alueita sekä testitilaisuuden. Koulutus ja testi perustuvat materiaaliin, joka löytyy Ruokaviraston kotisivuilta
www.ruokavirasto.fi. Kurssille ja testiin osallistujia kehotetaan tutustumaan ennen kurssia mm. tähän aineistoon,
koska luennolla ei perusteellisesti käsitellä kaikkia aiheita.
Testiin osallistuvilla tulee olla mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus. Uusintatesteistä ja erityisjärjestelyjä vaativista testeistä tulee sopia erikseen, eivätkä ne sisälly
mainittuun kurssi-/todistusmaksuun.

810202 ALKOHOLITTOMAT DRINKIT
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1
Su 5.4.2020 klo 14.00 - 16.00, Tunteja 2.5 kl
Tuija Pietilä-Estrada
UUTUUS
Kurssimaksu 17 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 27.3.2020
Alkoholittomat drinkit eli Mocktailit ovat tämän hetken
trendikkäin juoma. Mocktailit sopivat tarjottaviksi niin perhejuhliin kuin itselle hemmottelujuomaksi. Hyvässä alkoholittomassa drinkissä makujen tulee olla tasapainossa ja
koristelu kruunaa juomaelämyksen. Tarvikemaksu noin 10
euroa maksetaan suoraan opettajalle. Tervetuloa maistelemaan Mocktaileja ja nostamaan malja keväälle!

810206 MEKSIKOLAISTA RUOKAA
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1
La 9.11.2019 klo 11.00 - 14.00, Tunteja 3 sl
Tuija Pietilä-Estrada
UUTUUS
Kurssimaksu 17 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 1.11.2019
Meksikolainen ruoka on runsasta, värikästä ja siinä on
tunnetta. Valmistamme yhdessä maukkaita ruokia, lempeää, tulista, kihelmöivää ja maistuvaa. Tarvikemaksu
noin 10 euroa maksetaan suoraan opettajalle. Tervetuloa
opiston keittiöön, makumatkalle Meksikon aurinkoon!

810211 RUOKAISAT SALAATIT
Paanan koulu, kotitalousluokka, Asemakuja 1
Pe 11.10.2019 klo 18.00 - 20.15, Tunteja 3 sl
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 17 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 3.10.2019
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Ruokaisat salaatit - tuoretta, täyttävää ja monia makuja
tulvillaan. Rakennetaan hyvä salaattipohja, lisätään lisukkeet ja kruunataan herkullisella kastikkeella. Kurssilta uusia ideoita salaattipöytään ja lounassalaatteihin. Tarvikemaksu noin 10 euroa maksetaan suoraan opettajalle. Tervetuloa maistelemaan hyvän fiiliksen keittiöön!

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
830101 PERUSJUMPPA
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
10.9.-3.12.2019, 7.1.-31.3.2020, Tunteja 12 sl, 12 kl
Ti 17.00 - 17.45
Ulla Leino
Kurssimaksu 44 €
Perusjumppaa ilman vaikeita sarjoja ja hyppyjä. Tavoitteena peruskunnon ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii kaikenikäisille. Ota omat 0,5-1kg painot mukaan.

830102 TEHOJUMPPA
(ei sisälly työkausimaksuun)
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
10.9.-3.12.2019, 7.1.-31.3.2020, Tunteja 12 sl, 12 kl
Ti 18.00 - 18.45
Ulla Leino
Kurssimaksu 44 €
Reipasta perusjumppaa helpoilla liikesarjoilla. Tehokkaat
ja monipuoliset lihaskunto-osuudet. Tavoitteena kunnon
kohentuminen ja vetreyden ylläpitäminen. Sopii kaikenikäisille tehokkaampaa perusjumppaa kaipaaville. Ota
omat kilon painot mukaan.

830104 JumppaMix
(ei sisälly työkausimaksuun)
Datum, Tietotie 2
10.9.-3.12.2019, 21.1.-26.5.202,Tunteja 12 sl, 18 kl
Ti 17.00 - 17.45
Annika Määttänen
UUTUUS
Kurssimaksu 65 €
ilmoittautuminen päättyy 3.9.2019
Näillä innostavilla tunneilla tehdään vuorotellen suosituimpia ryhmäliikunnan muotoja. Tunneilla kehität lihaskuntoasi, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Sopii kaikille innokkaille
liikkujille.

830105 VOIMAJOOGA
(ei sisälly työkausimaksuun)
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
12.9.-14.11.2019, 9.1.-12.3.2020,Tunteja 12 sl, 12 kl
To 17.30 - 18.30
Maiju Mäki-Punto
Kurssimaksu 70 €
max 20 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2019
Lihaskuntoa ja liikkuvuutta parantavia vahvoja joogaharjoituksia.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

JOKIOINEN
830107 JOOGA (ei sisälly työkausimaksuun)

830212 RIVITANSSI kevät

Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
10.9.-26.11.2019, 7.1.-24.3.2020,
Tunteja 22 sl, 22 kl
Ti 19.00 - 20.30
Terhi Ryösä
Kurssimaksu 67 €

(ei sisälly työkausimaksuun)
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
8.1.-1.4.2020, Tunteja 16 kl
Ke 19.30 - 20.30
Sanna Heikkilä
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 1.1.2020
Katso kurssi 830211.

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

830200 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS
-verkkovalmennus
Paanan koulu, auditorio, Asemakuja 1
17.9.-12.11.2019, Tunteja 10.5 sl
Ti 17.00 - 18.00
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 10.9.2019

UUTUUS

Onko sinulla mielessäsi unelma tai tavoite? Haluatko onnistua muutoksessa pysyvästi? Tule mukaan verkkopohjaiseen Muutosvalmennukseen, jossa opit miten tavoitteista tehdään totta. Valmennus aloitetaan yhteisellä vapaaehtoisella luentotilaisuudella, jossa käydään läpi valmennuksen sisältö ja opetellaan käyttämään verkko-oppimisympäristöä.

830201 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS
-verkkovalmennus
Paanan koulu, auditorio, Asemakuja 1
11.2.-14.4.2020, Tunteja 12 kl
Ti 17.00 - 18.00
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 4.2.2020.
Katso kurssi 830200.

UUTUUS

830211 RIVITANSSI syksy
(ei sisälly työkausimaksuun)
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
11.9.-4.12.2019, Tunteja 16 sl
Ke 19.30 - 20.30
Sanna Heikkilä
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 4.9.2019
Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka sopii kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Rivitanssissa ei tarvita paria tai aikaisempaa tanssikokemusta. Tunnilla tanssitaan countrymusiikin tahdissa. Tunnilla voi tanssia jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa ja kengiksi sopivat jumppatossut. Tervetuloa mukaan!
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830213 DanceFit (ei sisälly työkausimaksuun)
Paanan koulu, liikuntasali, Asemakuja 1
12.9.-5.12.2019, 16.1.-28.5.2020
Tunteja 12 sl, 18 kl
UUTUUS
To 20.00 - 20.45
Annika Määttänen
Kurssimaksu 65 €
Ilmoittautuminen päättyy 5.9.2019
Energiset tunnit sisältävät tanssillista ryhmäliikuntaa.
Vauhdikkailla tunneilla on hauskaa ja hiki virtaa. Sopii kaikille innokkaille liikkujille.

830220 TANSSIKSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Miinan koulu, liikuntasali, Koulutie 8
12.9.-5.12.2019, 9.1.-2.4.2020, Tunteja 12 sl, 12 kl
To 16.30 - 17.15
Janette Koskinen
UUTUUS
Kurssimaksu 59 €
Ilmoittautuminen päättyy 9.9.2019
Lavatanssitunnelmaa ilman paria. Tanssiliikuntatunti, jolla
hiki otsalla ja hymy huulilla tutustutaan yksin tanssien
mm. foksin, jiven, valssin, rumban, salsan, humpan,
rockin, chachan, tangon ja fuskun askeliin tanssien helppoja sekä hieman haastavampia askelikkoja. Tutuksi tulevat eri tanssilajit ja niiden perusaskeleet sekä tyylinmukainen liikkuminen ja samalla hoituu kuntoilu monipuolisen
musiikin siivittämänä. Tunneilla soi lavoilta tuttu tanssimusiikki maustettuna eksoottisilla rytmeillä. Vesipullo mukaan ja tanssiin sopivat tossut jalkaan!

830501 PARKOUR
Paanan koulu, liikuntasali, Asemakuja 1
4.9.-18.12.2019, Tunteja 10.5 sl
Ke 17.00 - 18.00
UUTUUS
Vili Marttila
Kurssimaksu 39 €
max 20 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Parkour on liikuntalaji, jossa pyritään liikkumaan mahdollisimman sulavasti, nopeasti ja tehokkaasti paikasta toiseen. Tunneilla tehdään monipuolisesti esimerkiksi parkouria, seinäkiipeilyä, telinevoimistelua ja kehonhallintaa.
Kurssilla et tarvitse aiempaa kokemusta parkourista.

Tutustu myös HUMPPILAN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
MUSIIKKI

TAIDE- JA TAITOAINEET

110103 PIANONSOITTO

110602 SANAHIRVIÖKLUBI
(12-16 –vuotiaille)

Kirkonkulman koulu, Koivistontie 22
2.9.2019-13.4.2020, Tunteja 36 sl, 36 kl
Ma 18.30 - 20.45
Iris Sirel
Kurssimaksu 62 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 28.8.2019
Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaatko
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 suunnitellaan pääasiassa oppilaan henkilökohtaisten toiveiden sekä tavoitteiden pohjalta. Tunneillani on rento ja positiivinen meininki
eikä varmasti tarvitse jännittää! Tervetuloa! Tunnit
pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana.

110131 KIELISOITTIMET
Kirkonkulman koulun mus.lk., Koivistontie 22
9.9.2019-13.4.2020, Tunteja 48 sl, 48 kl
Ma 14.00 - 17.00
Tapio Lindholm
UUTUUS
Kurssimaksu 62 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2019
Kielisoittimien (kitara, basso, ukulele) opiskelua pienryhmissä tai yksityistunteina opiskelijan oman soittimen/ tarpeen mukaan. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien
välisenä aikana, 12+12 kertaa/lukuvuosi.

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
UUTUUS
5.9.2019-9.4.2020
Tunteja 14 sl, 14 kl
To 15.00 - 16.30, Joka toinen viikko
Minna Autio, kirjailija & kirjoittajaohjaaja
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 31.8.2019
Suunnitellaan maagisia ja eriskummallisia olentoja ja kirjoitetaan niille seikkailuja! Miltä sinun sanahirviösi näyttää
ja miten se kävelee? Puhuuko se mölisten vai taianomaisen kauniisti? Onko se pahis vai hyvis, ja kuka tässä voittaa – tai ehkä kaikki? Ehkä olentosi onkin traaginen sankari tai salainen aatelinen? Tässä nuorten sanataideryhmässä sana on vapaa ja mielikuvituksella ei ole mitään
rajoja. Tästä ei voi tulla muuta kuin hauskaa! Ryhmässä
voi kirjoittaa esim. fantasiajuttuja, seikkailuita, hassuja tarinoita, traagisia kohtaloita ja pelottavan hauskaa hulluttelua. Ryhmä on suunnattu noin 12–16-vuotiaille ja on hyvin vapaamuotoinen. Kaikki mielikuvituksen omaavat
nuoret ovat tervetulleita, ei tarvitse olla minkään alan ekspertti. Kirjoittaa voi koneella, kynällä, tai miksei vaikka
kännykällä. Kaikki käy! Ryhmä kokoontuu joka toinen
torstai, heti koulun jälkeen 15:00–16:30. Ohjaaja ohjaa
myös jokakesäistä nuorten Voimasana! -kirjoittajaleiriä
Pentinkulman päivillä Urjalassa. Tästä se lähtee – tule
mukaan!

119803 HOPEAKORUKURSSI
110150 POP/ROCK-BÄNDI HUMBLES
Kirkonkulman koulun mus.lk., Koivistontie 22
8.9.2019-12.4.2020, Tunteja 16 sl, 16 kl
Su 15.00 - 18.00
Tapio Lindholm
Kurssimaksu 52 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2019
Poppia ja rockia viime vuosikymmenistä tähän päivään.
Ohjelmistossa otetaan huomioon opiskelijoiden toiveet.
Pienoinen soittotaito tarpeen… Tunnit ovat kerran kuussa
sunnuntaisin. Ensimmäinen kokoontuminen 8.9. klo 15.
Silloin sovitaan kauden kokoontumiskerrat.

Opiston toimiston uusi puhelinnumero on
044-7928148
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Lamminkulma, Koivistontie 59
19.10.-17.11.2019, Tunteja 24 sl
La 10.00 - 15.00, Su 10.00 - 15.00
Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 11.10.2019
Kurssilla valmistetaan erilaisia hopeakoruja kuten somuksia ja riipuksia, myös ketjun punonta on mahdollista. Tavoitteena on toteuttaa ensisijaisesti kurssilaisten omia koruideoita perinteisiin kultasepän menetelmiin tutustuen.
Tarvittaessa opettajalta saa apua toteutettavien mallien
suunnitteluun. Kurssille voi ottaa omat työkalut ja materiaalit mukaan. Tarvittaessa materiaalia voi ostaa myös
opettajalta. Toiveita toteutettavista koruista ja tarvittavista
materiaaleista voi lähettää opettajalle etukäteen sähköpostilla teropk@gmail.com. Työkalumaksu 5€ kerätään
kurssin yhteydessä. Materiaalit kurssilaiset maksavat
itse.
Kurssipäivät 19.-20.10. ja 16.-17.11.

Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
119812 JOULUKUKKAKIMPPU JA
-ASETELMA

110305 AIKUISTEN
TAIDEKOKEILUKURSSI

Lamminkulma, Koivistontie 59
17.12.2019, Tunteja 3 sl
Ti 18.00 - 20.15
UUTUUS
Ritva Lumme
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.12.2019

Lamminkulma, Koivistontie 59
8.1.-11.3.2020, Tunteja 27 kl
Ke 18.00 - 20.15
Pirjo Salo, Ritva Lumme ja Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 44 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 2.1.2020

Jouluisen kimpun ja asetelman teoria, tekniikat, kasvit ja
käytännön työskentely. Jokainen voi tuoda mukanaan
luonnonmateriaalia, kuten havuja, oksia ja varpuja. Materiaalimaksu kukista, tarvikkeista ja koristeista noin 10 €
suoraan opettajalle.

Kurssilla voit kokeilla eri taide- ja kädentaitotekniikoita.
Tutustutaan ja tehdään keramiikkaa, pajutöitä ja kuvataidetekniikoita perinteisesti ja kokeilevasti. Pajusta tehdään
japanilaishenkinen pieni pajumökki tai vaihtoehtoisesti
amppeli tai köynnöstuki. Pajun keräämiseen ja määriin
annetaan ohjeet ilmoittautuneille etukäteen. Kurssilla
opettajat perehdyttävät tekniikoihin ja voit tutustua eri materiaaleihin ja välineisiin. Tervetuloa mukaan luovalle
kurssille!

110300 POSLIININMAALAUS
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
29.10.-11.12.2019, 17.3.-29.4.2020
Tunteja 36 sl, 32 kl
Ti 17.30 - 20.30
Teija Kaivoluoto
Kurssimaksu 79 € + Polttomaksu 10 €
max 15 osallistujaa, ilm. päättyy 22.10.2019
Posliinin ja kaakelin pinnan koristelua laaja-alaisesti ideoiden, kokeillen ja toteuttaen. Maalaamme tuotteita koriste- ja käyttöesineiksi. Soveltuu mainiosti aloittelijoille ja
jo pidempään alaa harrastaneille. Kokoontumiset tiistaisin, lisäksi syyslukukaudella ke 4.12. ja ke 11.12., kevätlukukaudella ke 22.4. ja ke 29.4.

110304 KUVATAIDE
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
10.9.-19.11.2019, Tunteja 30 sl
Ti 18.00 - 20.15
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 44 €
Rentoudu mukavan harrastuksen parissa. Kurssilla tulevat tutuksi eri tekniikat, materiaalit ja välineet. Tehdään
kuvataideharjoituksia ja ideoidaan maalausaiheita. Aikaisempaa kuvataide taustaa et tarvitse, innostus ja kokeilunhalu riittää. Maalataan, piirretään ja taiteillaan hyvällä
fiiliksellä. Tervetuloa mukaan niin aloittelijat, kuin jo aikaisemmin maalausta harrastaneet. Mahdollista järjestää
näyttely keväällä 2020 yhteistyössä Jokioisten kuvataidekurssin kanssa.

Alle 18-vuotias saa kurssimaksusta
50 %:n alennuksen opiskellessaan aikuisen
kanssa samassa opintoryhmässä.
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110317 RUUKKUKURSSI
(ei sisälly työkausimaksuun)
Lamminkulma, Koivistontie 59
21.2.- 22.2.2020, Tunteja 8 kl
Pe 18.00 - 20.15, La 10.00 - 13.45
UUTUUS
Pirjo Salo
Kurssimaksu 29 € + Polttomaksu 10 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 14.2.2020
Tule rakentamaan yksilöllinen ruukku kotiin, puutarhaan,
patiolle tai parvekkeelle. Makkaratekniikalla rakennetun
ruukun voi koristella eri kuviointimahdollisuuksilla ja korostaa pintaa patinoimalla. Savena käytämme värillistä kivitavarasavea. Aiempaa kokemusta saven kanssa työskentelystä ei tarvitse olla. Savet ym. materiaalit maksetaan erikseen opettajalle.

Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
TEKSTIILITYÖ
Tervetuloa hakemaan vireyttä ja voimaa opiston tekstiilityön kursseilta!
Sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että käsillä tekemisestä
saa virkistystä ja voimia arkeen. Käsityö ravitsee aivoja,
se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Tuotteiden valmistaminen, korjaaminen tai uudelleen hyödyntäminen on
kestävää kehitystä ja laadun tavoittelua. Tärkeää on
myös kädentaitokursseilla uuden oppiminen, yhteisöllisyys, vertaistuki, inspiroituminen muiden töistä, luovien
ideoiden saaminen ja saatavilla oleva apu ryhmässä.

110427 SAUMURILLA HELPPOJA
TRIKOOVAATTEITA
Kirkonkulman koulun tekst.lk., Koivistontie 22
23.9.-4.11.2019, Tunteja 24 sl
Ma 17.00 - 20.00
UUTUUS
Henrika Kultanen
Kurssimaksu 44 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 16.9.2019
Tule ompelemaan itsellesi tai vaikka lapselle trikoosta
helppoja vaatteita saumurilla. Opistolla on muutama saumuri, mutta jos omistat oman, ota se mukaasi. Ompelun
ohessa opetellaan valmiiden kaavojen käyttöä ja saumurin käytön mahdollisuuksia. Ota mukaan ensimmäiselle
kerralle ompeluideasi, -tarvikkeet ja ideaasi sopivaa trikoota.

110428 TUNIKAKURSSI
ONGELMAVARTALOISILLE
Kirkonkulman koulun tekst.lk., Koivistontie 22
27.9.-29.9.2019, Tunteja 20 sl
Pe 17.30 - 20.30, La 9.00 - 17.00, Su 10.00 - 15.00
Tuija Grahn
UUTUUS
Kurssimaksu 39 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 20.9.2019
Valmistetaan tunikoita kaikenkokoisille. Jokaiselle tehdään oma kaava. Materiaalisuositus: malliin sopiva materiaali on trikoota tai muuta joustavaa materiaalia. Opiskelijat tuovat omat materiaalit ja ompelutarvikkeet. Oman
ompelukoneen voi ottaa mukaan. Jos tarvitset ompelukoneen opistolta, ilmoita siitä Sari Wenningille, puh. 0505934257.

110433 KUDONNAN PERUSKURSSI
Lamminkulma, Koivistontie 59
9.9.-25.11.2019, 13.1.-27.4.2020
Tunteja 33 sl, 39 kl
Ma 18.00 - 20.15
Tiina Salmi
Kurssimaksu 79 €
Kiinnostaako kangaspuilla kudonta? Haaveiletko itsetehdystä matosta tai huivista? Omistatko ehkä kangaspuut ja
haluaisit oppia rakentamaan ja kutomaan kankaan?
Tule opettelemaan tai kertaamaan kankaankudonnan perusasioita ja suunnittelemaan omiin tarpeisiisi sopivia
tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia työvaiheita käytännössä
ja tutustutaan myös sidosoppiin sekä laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti erilaisia tekstiilejä ja
käytetään myös erikoiskangaspuita.

110442 TILKKUAARTEET
Lamminkulma, Koivistontie 59
17.9.-3.12.2019, 7.1.-31.3.2020, Tunteja 24 sl, 27 kl
Ti 17.30 - 19.45
Sari Wenning
Kurssimaksu 67 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.9.2019
Tilkkumaailmaan mahtuu satoja erilaisia mallikertoja. Valitaan yhdessä peiton verran mallikertoja ja valmistetaan
niistä ns. albumipeitto tai pienempi työ. Kurssi sopii hyvin
myös aloitteleville tilkkuilijoille. Välipaloina tehdään mm.
pussukoita, laukkuja ja koreja.

110450 KIERRÄTYSPUNONTA
Lamminkulma, Koivistontie 59
10.1.-8.2.2020, Tunteja 30 kl
Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 15.00
Tiina Salmi
Kurssimaksu: 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.1.2020
Hyödynnetään monipuolisesti kierrätysmateriaaleja.
Punontaan sopivia ovat erilaiset paperit ja pahvit, sälekaihtimet, pakkausnauhat ja kahvipussit. Opetellaan
valmistamaan niistä eri tekniikoilla toimivia, kauniita ja
kestäviä koreja sekä laukkuja. Kurssipäivät: 10.-11.1.,
24.- 25.1. ja 7.-8.2.

000001 TYÖKAUSIMAKSU
Maksamalla työkausimaksun voit osallistua
muille paitsi kursseille, joiden kohdalla on
maininta “ei sisälly työkausimaksuun”.
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Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
110456 KIRJANSIDONTA

110466 LUMPPULINNUT

Kirkonkulman koulun tekst.lk., Koivistontie 22
20.9.-19.10.2019, Tunteja 30 sl
Pe 18.00 - 20.15, La 10.00 - 15.45
Tiina Raumolin
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2019

Lamminkulma, Koivistontie 59
31.1.-22.2.2020, Tunteja 10 kl
Pe 17.30 - 20.30, La 10.00 - 15.00
UUTUUS
Tiina Raumolin
Kurssimaksu 28 €
max 14 osallistujaa, ilm. päättyy 24.1.2020

Tutustumme kirjansidontaan käytännönläheisesti. Voit
valmistaa omien toiveiden mukaan kirjan tai albumin.
Teemme keskiaikaisia- ja luovia sidoksia, korttikirjoja.
Opettajalla on malleja, joista jokainen löytää sopivan.
Värjäämme nahkaa ja paperia. Halutessasi tuo mukanasi
vanha tekstiili kirjankansiin. Uutuus materiaalina paperinahan käyttö. Sopii alkajille ja jatkajille. Opettajalta voi
ostaa materiaaleja ja perustyökalut.
Kurssi pe-la 20.-21.9., 4.-5.10. ja 18.-19.10.

Valmistamme pikkulinnun kokoisen linnun. Onko sinun
lintusi kuvitteellisen vai todellisen näköinen? Rautalangasta muotoilemme kehikon ja vartalotäyte on esim. matonkudetta. Päällyksen teemme erilaisista tilkuista ja koristeista. Ota mukaan tilkkuja ja koristeita sekä perusompelutarvikkeet käsin ompeluun. Opettajalla on mukana
rautalangat ja sisustarvikkeet. Materiaaleista peritään
maksu käytön mukaan. Kurssipäivät pe 31.1. ja la 22.2.

110470 SISUSTUSHIMMELI
Lamminkulma, Koivistontie 59
17.1.-18.1.2020, Tunteja 10 kl
Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 15.00
Tiina Salmi
UUTUUS
Kurssimaksu 26 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.1.2020
Himmeli toimii sisustuselementtinä myös ympäri vuoden.
Tule opettelemaan erityyppisten himmelien valmistusta.
Tehdään esimerkiksi seinähimmeleitä. Käytetään materiaalina muovipillejä sekä kierrätyspillejä.

110463 LANKATYÖKURSSI
Lamminkulma, Koivistontie 59
30.10.-27.11.2019, 15.1.-25.3.2020
Tunteja 9 sl,18 kl
Ke 10.00 - 12.15, Joka toinen viikko
Tiina Salmi
Kurssimaksu 44 €
Leikitellään langoilla. Kokeillaan erilaisia neule- ja virkkaustekniikoita niin, että kokeiluista jokainen valmistaa
omanlaisensa tuotteen. Tehdään pieniä harjoitustöitä ja
kiinnostuksen mukaan myös värjätään lankoja.
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110473 NUORTEN
KÄDENTAITOKARUSELLI
Lamminkulma, Koivistontie 59
1.6.-5.6.2020, Tunteja 20 kl, Ilm. 4.5.-27.5.2020.
Tarkemmat tiedot keväällä.

Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
TEKNINEN TYÖ

110485 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS AAMUTORKUILLE

110482 PUU- JA METALLITYÖKURSSI

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
21.9.-1.12.2019, 18.1.-14.3.2020
Tunteja 35 sl, 35 kl
La 13.30 - 17.00, Su 13.30 - 17.00
Mirva Kallio
Kurssimaksu 79 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2019

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
30.9.-2.12.2019,13.1.-23.3.2020,Tunteja 36 sl, 40 kl
Ma 17.00 - 20.00
Janne Aate
Kurssimaksu 79 €
max 16 osallistujaa, ilm. päättyy 23.9.2019
Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssilla
opetellaan koneiden turvallinen käyttö ja työstäminen.
Kurssilaiset hoitavat materiaalihankinnat itse omien tarpeiden mukaan.

110484 HUONEKALUJEN KUNNOSTUS ENSISIJAISESTI VASTA-ALKAJILLE
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
21.9.-1.12.2019,18.1.-14.3.2020,Tunteja 35 sl, 35 kl
La 10.00 - 13.30, Su 10.00 - 13.30
Mirva Kallio
Kurssimaksu 79 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 13.9.2019
Kurssi kokoontuu noin joka toinen viikonloppu. Tarkemmat päivämäärät saat ilmoittautuessasi. Ellet ole ennen
ollut kurssilla toivoisin sinun olevan yhteydessä puhelimitse ennen kurssin alkua, jotta voin kertoa mitä mahdollisesti tarvitset mukaan. Puh. 045-1294418/Mirva. Ensimmäinen kokoontumiskerta on lyhyt katselmus tiloista ja
kunnostettavista huonekaluista.
SYKSY: 21.9. aloituskerta,
5.-6.10., 2.-3.11., 16.-17.11. ja 30.11.-1.12.
KEVÄT: 18.-19.1., 1.-2.2., 15.-16.2., 7.-8.3. ja 14.

Kurssi kokoontuu noin joka toinen viikonloppu, tarkemmat
päivämäärät saat ilmoittautuessasi. Kurssi on tarkoitettu
ensisijaisesti jo aiemmin huonekaluja kunnostaneille. Mikäli haluat tehdä verhoilutöitä, toivoisin sinun osallistuvan
aamukurssille. Jos haluat lisätietoja ennen kurssin alkua,
soita suoraan opettajalle puh. 045-1294418/Mirva.
Ensimmäinen kokoontumiskerta on lyhyt katselmus tiloista ja kunnostettavista huonekaluista. KURSSIPÄIVÄT:
21.9. aloituskerta, muut päivät, katso kurssi 110484.

110495 KIERRÄTYSHENKINEN
MONIVALINTAKURSSI
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
19.9.-21.11.2019, Tunteja 20 sl
To 18.00 - 21.00
Mirva Kallio
Kurssimaksu 39 €
max 15 osallistujaa, ilm. päättyy 12.9.2019
Kierrätyshenkistä askartelua puusta ja muusta. Askarrellaan mm. pieniä, helppoja puutöitä lähinnä käsityökaluja
käyttäen. Mahdollisuus hyödyntää kotona lojuvaa "puujätettä". Materiaalitiedustelut opettajalta puh. 045-1294418/
Mirva. Kurssipäivät: 19.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.

KIELET
120400 SAKSAA - WILLKOMMEN
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
25.9.-4.12.2019, 15.1.-25.3.2020
Tunteja 20 sl, 20 kl
Ke 18.00 - 19.30
Ville Konttila
Kurssimaksu 50 €
Kurssi soveltuu parhaiten jo muutaman vuoden saksaa
opiskelleille, mutta mukaan pääsee vaatimattomallakin
taidolla! Kertaamme vanhaa, opimme uutta ja keskustelemme saksaksi mukavassa ilmapiirissä! Jatkamme kirjan
Einverstanden 3 loppuun ja päätämme sitten yhdessä
opettajan ehdotuksista, millä kirjalla ja materiaaleilla jatkamme. Herzlich willkommen!
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Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

HUMPPILA
120500 RANSKAA
VASTA-ALKAJILLE, JATKO

830108 JOOGA (ei sisälly työkausimaksuun)
Humppilan työväentalo, Rinnekuja 6
12.9.-28.11.2019, 9.1.-26.3.2020
Tunteja 22 sl, 22 kl
To 19.00 - 20.30
Maiju Mäki-Punto
Kurssimaksu 67 €

Humppilan yläaste, Eedenintie 1
16.9.-25.11.2019, 13.1.-23.3.2020
Tunteja 20 sl, 20 kl
Ma 18.15 - 19.45
Teemu Koivula
Kurssimaksu 52 €
Jatketaan ranskan alkeiden opiskelua. Kurssi sopii noin
vuoden kieltä opiskelleille, teemoina mm. matkustaminen,
harrastukset ja kulttuuri. Opitaan lisää kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanastoa. Syksyn aluksi kertausta jo opitusta.
Oppikirja: Chez Olivier 1, kpl 5 - . Bienvenue!

810205 JUUSTOFONDUE
UUTUUS

Juustofondue on perinteinen sveitsiläinen syys- ja talvi-iltojen herkku. Ruoka sopii mainiosti yhteiseen illanviettoon ystävien kesken. Nyt fondue ruoka on tehnyt muodikkaan paluun. Valmistamme hurmaavaa juustofondueta
aidolla sveitsiläisellä twistillä. Samalla juustotietämystä ja
uudet fonduen lisukkeet käsittelyssä. Tästä ei ilta parane!
Tarvikemaksu noin 10 euroa maksetaan suoraan opettajalle. Tervetuloa rentoon opiston keittiöön herkuttelemaan.

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
830106 PÄIVÄJOOGA
Humppilan työväentalo, Rinnekuja 6
10.9.-26.11.2019, 7.1.-24.3.2020
Tunteja 22 sl, 22 kl
Ti 9.00 - 10.30
Maiju Mäki-Punto
Kurssimaksu 67 €
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, tasapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihaksia. Jooga
sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina oman kehon
ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma alusta mukaan.
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830199 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS
-verkkovalmennus
Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2
18.9.-20.11.2019, Tunteja 12 sl
Ke 17.00 - 18.00
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019

OPISTON KEITTIÖSSÄ
Humppilan yläaste, Eedenintie 1
26.10.2019, Tunteja 3 sl
La 11.00 - 14.00
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 17 €
Ilmoittautuminen päättyy 18.10.2019

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

UUTUUS

Onko sinulla mielessäsi unelma tai tavoite? Haluatko onnistua muutoksessa pysyvästi?
Tule mukaan verkkopohjaiseen Muutosvalmennukseen,
jossa opit miten tavoitteista tehdään totta. Valmennus
aloitetaan yhteisellä vapaaehtoisella luentotilaisuudella,
jossa käydään läpi valmennuksen sisältö ja opetellaan
käyttämään verkko-oppimisympäristöä.

830203 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS
-verkkovalmennus
Humppilan kunnanvirasto, Kisakuja 2
12.2.-15.4.2020, Tunteja 12 kl
Ke 19.00 - 20.00
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 5.2.2020
Katso kurssi 830199.

UUTUUS

830210 RIVITANSSI
Humppilan työväentalo, Rinnekuja 6
9.9.-2.12.2019, 13.1.-6.4.2020, Tunteja 16 sl, 16 kl
Ma 19.30 - 20.30
Sanna Heikkilä
Kurssimaksu 52 €
Rivitanssi on hauska ja vauhdikas tanssilaji, joka sopii
kaikenikäisille ja -tasoisille harrastajille. Rivitanssissa ei
tarvita paria tai aikaisempaa tanssikokemusta. Tunnilla
tanssitaan countrymusiikin tahdissa. Tunnilla voi tanssia
jumppavaatteissa tai vaikka farkuissa ja kengiksi sopivat
jumppatossut. Tervetuloa mukaan!

Tutustu myös JOKIOISTEN ja YPÄJÄN kurssitarjontaan

YPÄJÄ
MUSIIKKI

TAIDE- JA TAITOAINEET

110104 PIANONSOITTO

110620 LUOVAN KIRJOITTAMISEN
VERKKOKURSSI

Kartanon koulu, musiikkiluokka, Varsanojantie 97
2.9.2019-13.4.2020, Tunteja 48 sl, 48 kl
Ma 15.00 - 18.00
Iris Sirel
Kurssimaksu 62 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 28.8.2019
Haluatko aloittaa pianonsoiton ihan alusta, vai kaipaatko
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 suunnitellaan
pääasiassa oppilaan henkilökohtaisten toiveiden sekä
tavoitteiden pohjalta. Tunneillani on rento ja positiivinen
meininki eikä varmasti tarvitse jännittää! Aikoja myös
keskiviikkoisin. Tervetuloa! Tunnit pidetään mainittujen
päivämäärien välisenä aikana.

110122 HARMONIKKA/PIANO/VAPAA
SÄESTYS
Kartanon koulu, musiikkiluokka, Varsanojantie 97
5.9.2019-16.4.2020, Tunteja 37 sl, 37 kl
To 16.00 - 18.00
Timo Määttä
Kurssimaksu 62 €
max 7 osallistujaa, ilm. päättyy 30.8.2019
Harmonikan- tai pianonsoiton opetusta kaikille tasosta
riippumatta Ypäjällä. Yksityisopetusta 20 minuuttia/viikko,
12+12 kertaa/lukuvuosi.

110132 KIELISOITTIMET
Kartanon koulu, musiikkiluokka, Varsanojantie 97
9.9.-31.12.2019, 13.1.-13.4.2020
Tunteja 48 sl, 48 kl
Ma 17.45 - 20.45
UUTUUS
Tapio Lindholm
Kurssimaksu 62 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2019
Kielisoittimien (kitara, basso, ukulele) opiskelua pienryhmissä tai yksityistunteina opiskelijan oman soittimen/
tarpeen mukaan. Tunnit pidetään mainittujen päivämäärien välisenä aikana, 12+12 kertaa/lukuvuosi.

Opiston toimiston uusi puhelinnumero on
044-7928148
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18.9.-11.12.2019, 22.1.-15.4.2020
Tunteja 24 sl, 24 kl
Ke 14.00 - 18.30
Minna Autio, kirjailija & kirjoittajaohjaaja
Kurssimaksu 67 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 11.9.2019
Kirjoittamisen verkkokurssilla saat tietoa kirjoittamisen
osa-alueista ja palautetta teksteistäsi. Tarjolla on myös
inspiroivia kirjoitustärppejä, jotka sopivat kynäilyvälipaloiksi – ja myös pitkän kirjoitusprojektisi avuksi. Kurssilla
voit kirjoittaa vaikka kirjaa tai edistää muita tekeillä olevia
projektejasi, mutta ryhmä sopii myös satunnaiselle
kirjoittelijalle. Vertaistukea ja neuvoja saat ryhmän
suljetulla sivulla Peda.net-palvelussa, jonne myös tekstit
ladataan. Osallistuminen on helppoa omalta koneelta,
vaikka keittiön pöydän ääressä. Kurssille pääset mistä
tahansa, missä on nettiyhteys. Osallistumisaikasi päätät
sinä itse. Deadline kuukausittain. Ensimmäiset ohjeet
kurssille saat sähköpostilla syyskuun alkupuolella.
Tervetuloa mukaan rentoon kirjoitusryhmään!

119810 KUKKASIDONTAKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
28.8.-4.9.2019, Tunteja 6 sl
Ke 18.00 - 20.15
Ritva Lumme
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 24.8.2018
28.8.2019 kimpun ja asetelman teoria, tekniikat, kasvit,
ym. 4.9.2019 käytännön harjoittelu. Kurssilla hyödynnetään erityisesti luonnonmateriaalia sekä puutarhan kukkia
ja kasveja.

119808 BETONIKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
22.11.-30.11.2019, Tunteja 20 sl
La 10.00 - 15.00, Pe 18.00 - 21.00
Maire Seutu
Kurssimaksu 39 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 15.11.2019
Kurssilla mahdollisuus ideoida monia erilaisia betonitöitä,
kuten yksilöllisiä kukkaruukkuja, tonttuja, tuikkulyhtyjä,
hiekkakakkumuottitöitä. Voit myös tuunata vanhat pehmolelut/nallet betonitaiteeksi tai tehdä betonimosaiikkia.
Betonivalusta saat hauskan harrastuksen, joka vie
mukanaan. Kurssipäivät: 22.-23.11. ja 29.-30.11.
Tervetuloa mukaan kurssille.

Tutustu myös HUMPPILAN ja JOKIOISTEN kurssitarjontaan

YPÄJÄ
110307 SEKATEKNIIKAT

119802 HOPEAKETJU

Kartanon koulu, Varsanojantie 97
8.11.-10.11.2019, Tunteja 18 sl
Pe 17.30 - 20.30, La 9.30 - 15.45, Su 9.30 - 15.45
Tiina Raumolin
Kurssimaksu 39 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 1.11.2019

Kartanon koulu, Varsanojantie 97
11.1.-26.1.2020, Tunteja 24 kl
La 10.00 - 15.00, Su 10.00 - 15.00
Tero Pelto-Knuutila
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.1.2020

Tämä kurssi ei vaadi niinkään taitoa eikä taiteellisuutta,
vaan kiinnostus ja into riittävät. Tutustutaan erilaisiin
aineisiin mitä voidaan käyttää yhdessä tai erikseen mixed
mediassa/askartelussa. Kohopastat, gessot, erilaiset leimasinvärit, alcoholivärit, Brusho, embossaus. Sapluunat,
maskit, Bigshot-laite ja Gelli-alusta. Kokeilemme erilaisille
papereille ja pohjille, miten kyseiset aineet käyttäytyvät.
Voit kokeilla oman kiinnostuksen mukaan erilaisia tekniikoita, joita voit käyttää kortteihin, koristeisiin. Vertailemme
erilaisia leimailuun käytettäviä musteita. Mahdollisuus
tehdä joulukortteja tai koristeita.

Tehdään erilaisia ketjuja hopea, messinki ja pronssilangasta. Opetellaan lenkkien tekemisen ja ketjun punomisen perustekniikoita. Kurssi soveltuu niin vasta-alkajille,
kuin jo punontaan tutustuneillekin. Aloittelijat tutustuvat
tekniikoihin ja työkaluihin punomalla aluksi muinaisketjurannekorun, kokeneemmat voivat punoa myös vaativampia malleja. Voit ottaa omat työkalut ja materiaalit mukaan
(pois lukien hopeoitu kuparilanka), mutta materiaalia voi
tarvittaessa ostaa myös opettajalta. Työkalumaksu 5 €
kerätään kurssin yhteydessä. Materiaalit kurssilaiset
maksavat itse.
Kurssipäivät: 11.-12.1.2020 ja 25.-26.1.2020

110301 LASINMAALAUSKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
4.2.-10.3.2020, Tunteja 20 kl
Ti 17.30 - 20.30
Teija Kaivoluoto
Kurssimaksu 39 €
max 15 osallistujaa, ilm. päättyy 28.1.2020

119811 HAVUKRANSSIKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
21.11.2019, Tunteja 3 sl
To 18.00 - 20.15
Ritva Lumme
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 14.11.2019
Jouluinen havukranssi, jossa voi käyttää kuusen,
männyn, tuijan, marjakuusen tms. havuja, erilaisia
varpuja sekä muita koristeita.

Kursseilla voi olla vapaita paikkoja
ilmoittautumisajan päätyttyäkin. Ajantasaiset
tiedot löytyvät netistä osoitteesta
https://opistopalvelut.fi/jokilaani/
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Maalaamme viini- ja shampanjalaseja posliininmaalauskeinoja apuna käyttäen. Opettaja tuo kurssille lasit ja
maalit, josta suoritetaan maksu hänelle käytön mukaan.
Muut maalaustarvikkeet kurssilainen tuo itse. Kurssi ei
kokoonnu viikolla 9. Polttomaksu maksetaan suoraan
opettajalle.

110316 RUUKKUKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
6.3.-7.3.2020, Tunteja 8 kl
La 10.00 - 13.45, Pe 18.00 - 20.15
UUTUUS
Pirjo Salo
Kurssimaksu 28 € + Polttomaksu 10 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 28.2.2020
Tule rakentamaan yksilöllinen ruukku kotiin, puutarhaan,
patiolle tai parvekkeelle. Makkaratekniikalla rakennetun
ruukun voi koristella eri kuviointimahdollisuuksilla ja
korostaa pintaa patinoimalla. Savena käytämme värillistä
kivitavarasavea. Aiempaa kokemusta saven kanssa
työskentelystä ei tarvitse olla. Savet ym. materiaalit
maksetaan erikseen opettajalle.

Tutustu myös HUMPPILAN ja JOKIOISTEN kurssitarjontaan

YPÄJÄ
TEKSTIILITYÖ
Tervetuloa hakemaan vireyttä ja voimaa opiston
tekstiilityön kursseilta!
Sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että käsillä tekemisestä
saa virkistystä ja voimia arkeen. Käsityö ravitsee aivoja,
se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Tuotteiden
valmista-minen, korjaaminen tai uudelleen
hyödyntäminen on kestävää kehitystä ja laadun
tavoittelua. Tärkeää on myös kädentaitokursseilla uuden
oppiminen, yhteisöllisyys, vertaistuki, inspiroituminen
muiden töistä, luovien ideoiden saaminen ja saatavilla
oleva apu ryhmässä.

110412 NYPLÄYS JA KIRJONTA
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
9.9.-2.12.2019, 20.1.-30.3.2020, Tunteja 21 sl, 18 kl
Ma 18.00 - 20.15, Joka toinen viikko
Leena Viljanen
Kurssimaksu 52 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 2.9.2019
Perehdytään nypläyksen ja kirjonnan saloihin. Käden ja
silmän yhteistyö tuottaa kaunista katseltavaa. Nautitaan
tekemisestä ja lopputuloksesta. Tervetuloa sekä alkajat
että jatkajat.

110425 TEKSTIILITUUNAUS

110434 KUDONNAN PERUSKURSSI
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
12.9.-28.11.2019, 9.1.-23.4.2020
Tunteja 33 sl, 39 kl
To 18.00 - 20.15
Tiina Salmi
Kurssimaksu 79 €
Kiinnostaako kangaspuilla kudonta? Haaveiletko itsetehdystä matosta tai huivista? Omistatko ehkä kangaspuut ja
haluaisit oppia rakentamaan ja kutomaan kankaan? Tule
opettelemaan tai kertaamaan kankaankudonnan perusasioita ja suunnittelemaan omiin tarpeisiisi sopivia tekstiilejä. Harjoitellaan kaikkia työvaiheita käytännössä ja
tutustutaan myös sidosoppiin sekä laskemiseen. Kudotaan yhteisloimissa monipuolisesti erilaisia tekstiilejä.
Jatketaan collingwood -tekniikan harjoittelua, käytetään
tietokoneohjattuja kangaspuita sekä kiinnostuksen
mukaan muita erikoiskangaspuita.

110443 TILKKUAARTEET
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
17.9.-3.12.2019, 7.1.-31.3.2020, Tunteja 24 sl, 27 kl
Ti 10.00 - 12.15
Sari Wenning
Kurssimaksu 67 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 10.9.2019

Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
23.10.-27.11.2019, Tunteja 24 sl
Ke 17.30 - 20.30
Sari Wenning
Kurssimaksu 44 €
max 10 osallistujaa, ilm. päättyy 18.10.2019

Tilkkumaailmaan mahtuu satoja erilaisia mallikertoja.
Valitaan yhdessä peiton verran mallikertoja ja valmistetaan niistä ns. albumipeitto tai pienempi työ. Kurssi sopii
hyvin myös aloitteleville tilkkuilijoille. Välipaloina tehdään
mm. pussukoita, laukkuja ja koreja.

Ideoidaan, innostutaan ja valmistetaan tekstiileistä tai
vaatteista jotain uutta sinulle tai vaikkapa lapselle.
Tehdään esim. pyyheliinoista essu, collegepaidasta
lapselle oloasu, baskerista laukku, farkuista matto,
villatakista käsityökori jne. Kierrätys on kivaa - siitä tulee
hyvä mieli ja lisäksi se on ekologista!

Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
25.10.-23.11.2019, Tunteja 30 sl
Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 15.00
Tiina Salmi
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 18.10.2019

110449 KIERRÄTYSPUNONTA

Hyödynnetään monipuolisesti kierrätysmateriaaleja.
Punontaan sopivia ovat erilaiset paperit ja pahvit,
sälekaihtimet, pakkausnauhat ja kahvipussit. Opetellaan
valmistamaan niistä eri tekniikoilla toimivia, kauniita ja
kestäviä koreja sekä laukkuja.

Kurssipäivät: 25.-26.10., 8.-9.11. ja 22.-23.11.

Alle 18-vuotias saa kurssimaksusta
50 %:n alennuksen opiskellessaan aikuisen
kanssa samassa opintoryhmässä.
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Tutustu myös HUMPPILAN ja JOKIOISTEN kurssitarjontaan

YPÄJÄ
110451 NAHKATÖIDEN
ALKEISKURSSI
Hevosopisto, Valjasverstas, Varsanojantie 63
8.11.-23.11.2019, Tunteja 20 sl
Pe 18.00 - 21.00, La 10.00 - 15.00
Katri Ojanen
Kurssimaksu: 39 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 1.11.2019
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti uusille kurssilaisille.
Tule kokeilemaan, mitä kaikkea kivaa voi nahasta tehdä
käyttöön tai koristeeksi. Tutustutaan nahkatöissä
käytettäviin työvälineisiin ja koneisiin sekä eri töihin
soveltuviin nahkalaatuihin. Kurssilla voi tehdä omien
suunnitelmien mukaan perusnahkatöitä käsityönä tai
koneella ommellen. (esim. vöitä, kasseja, kukkaroita,
valokuvankehyksiä yms...). Kurssille voit ottaa mukaan
omia materiaaleja tai ostaa paikanpäältä.
Kurssipäivät: pe-la 8.-9.11 ja 22.-23.11.

110452 NAHKATÖIDEN
JATKOKURSSI
Hevosopisto, Valjasverstas, Varsanojantie 63
28.2.-28.3.2020, Tunteja 30 kl
La 10.00 - 15.00, Pe 18.00 - 21.00
Katri Ojanen
Kurssimaksu 44 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 21.2.2020
Tämä on kurssi sinulle, jolla on jo nahkatöiden perusteet
hallussa, ja haluat kokeilla jotain uusia tekniikoita.
Suunnitellaan ja toteutetaan töitä yhdistellen erilaisia
tekniikoita ja materiaaleja. Kurssille voit ottaa mukaan
omia materiaaleja tai ostaa paikanpäältä.
Kurssipäivät: pe-la 28.-29.2., 13.-14.3. ja 27.-28.3.

110469 VALOHIMMELI
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
1.11.-16.11.2019, Tunteja 10 sl
Pe 18.00 - 20.15, La 9.00 - 14.45
UUTUUS
Tiina Salmi
Kurssimaksu: 28 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 25.10.2019
Kaipaatko erilaista jouluvaloa? Kiinnostavatko himmelit?
Tule opettelemaan helpon himmelin valmistus ja sen
toteuttaminen valoilla. Voit myös suunnitella ihan omanlaisen valohimmelin. Kurssipäivät pe 1.11. ja la 16.11.

110474 NUORTEN
KÄDENTAITOKARUSELLI
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
1.6.-5.6.2020, Tunteja 20 kl
Ilmoittautuminen 4.5.-27.5.2020.
Tarkemmat tiedot keväällä.

TEKNINEN TYÖ
110489 PUUTYÖ
Hevosopisto, Varsanojantie 63
10.9.-19.11.2019, 7.1.-10.3.2020
Tunteja 36 sl, 40 kl
Ti 17.30 - 20.30
Matti Berggren
Kurssimaksu 79 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 3.9.2019
Kurssilla on mahdollisuus valmistaa koriste- ja käyttöesineitä ym. omien toiveiden ja tarpeiden mukaan.

110490 TAONTAKURSSI
Hevosopisto, Paja, Varsanojantie 63
14.9. -9.11.2019, 11.1.-7.3.2020, Tunteja 30 sl, 30 kl
La 9.00 - 14.00, Joka toinen viikko
Teppo Salo
Kurssimaksu 67 € + Hiilimaksu 15 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 6.9.2019

110464 LANKATYÖKURSSI
Vanha pappila, Perttulantieltä, koulun kohdalla kyltti
26.9.-21.11.2019, 16.1.-26.3.2020
Tunteja 15 sl, 18 kl
To 10.00 - 12.15, Joka toinen viikko
Tiina Salmi
Kurssimaksu 52 €
Leikitellään langoilla. Kokeillaan erilaisia neule- ja
virkkaustekniikoita niin, että kokeiluista jokainen valmistaa
omanlaisensa tuotteen. Tehdään pieniä harjoitustöitä ja
kiinnostuksen mukaan myös värjätään lankoja.
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Taotaan koriste- ja käyttöesineitä oppilaiden omista raudoista. Kurssilla tarvitaan oma pajavasara ja henkilökohtaiset suojavälineet. Opettajalta voi kysyä tarvikehankinnoista.
SYKSYN KURSSIPÄIVÄT: 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11.
KEVÄÄN KURSSIPÄIVÄT: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 7.3.

000001 TYÖKAUSIMAKSU
Maksamalla työkausimaksun voit osallistua muille
paitsi kursseille, joiden kohdalla on
maininta “ei sisälly työkausimaksuun”.
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YPÄJÄ
KIELET

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI

129801 RÄÄGIME EESTI KEELES

830103 PERUSJUMPPA

Kartanon koulu, Varsanojantie 97
18.9.-13.11.2019, Tunteja 16 sl
Ke 19.00 - 20.30
Vivian Majevski
Kurssimaksu 50 €

Ypäjänkylän Seuraintalo, Ypäjänkyläntie 842
9.9.-9.12.2019, 13.1.-25.5.2020, Tunteja 12 sl, 18 kl
Ma 17.15 - 18.00
Annika Määttänen
Kurssimaksu 44 €

UUTUUS

Osaatko puhua viron kieltä? Jos se tuntuu vaikealta, niin
harjoittelemme yhdessä kieltä puhumisen ja harjoittelemisen avulla. Käsittelemme erilaisia, läheisiä aiheita. Kurssimateriaalina ovat monisteet aiheittain. Tervetuloa mukaan
opiskelemaan naapurimaamme kieltä!

Senioreille suunnatulla tunnilla kehitetään monipuolisesti
lihaskuntoa, toimintakykyä, tasapainoa ja koordinaatiota.
Tunnilla tehdään harjoituksia, joissa jokainen voi valita
itselleen sopivan vaikeusasteen ja tehon, joten tunti sopii
kaikille.

830109 JOOGA

YHTEISKUNTA
329891 JÄRJESTYKSENVALVOJAN
KERTAUSKURSSI
Kartanon koulu, Varsanojantie 97
5.2.-6.2.2020, Tunteja 10 kl
Ke 17.00 - 21.15, To 17.00 - 21.15
Matti Sillanpää
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 5.2.2020 17.00
Järjestyksenvalvojakortin uusimista varten tulee suorittaa
lain edellyttämä kertauskoulutus. Järjestyksenvalvojaksi
hyväksymisen uudistaminen edellyttää kertauskoulutusta
(10 h). Tavoitteena on varmistua järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilymisestä. Koulutuksessa kerrataan keskeisiä järjestyksenvalvojatoimintaan liittyviä asioita ja päivitetään lainsäädännössä tapahtuneet järjestyksenvalvojan
toimintaan liittyvät muutokset. Kurssiin sisältyvät teoria ja
case-tehtävät.

OPISTON KEITTIÖSSÄ
810203 SALAATTIKURSSI
Kartanon koulu, kotitalousluokka, Varsanojantie 97
8.3.2020, Tunteja 2.5 kl
Su 13.00 - 15.00
Tuija Pietilä-Estrada
Kurssimaksu 17 €
max 12 osallistujaa, ilm. päättyy 29.2.2020
Hedelmät ja marjat ovat sellaisenaan helppo ja ravintopitoinen ruoka. Kun ne yhdistetään salaatiksi, maustetaan
ja tarjotaan kastikkeen kera, syntyy makuelämys. Pastaa
voi myös löytyä makeasta salaatista ja millainen on
kuidukas hedelmäsalaatti. Kurssilta tietoa ja maistuvia
elämyksiä. Tervetuloa mukaan! Tarvikemaksu noin 10
euroa, maksetaan suoraan opettajalle.
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Perttulan koulu, Hossintie 4
10.9.-26.11.2019, 7.1.-24.3.2020
Tunteja 22 sl, 22 kl
Ti 17.00 - 18.30
Terhi Ryösä
Kurssimaksu 67 €
Jooga parantaa kehon liikkuvuutta, joustavuutta, tasapainoa ja keskittymiskykyä sekä vahvistaa lihaksia. Jooga
sopii jokaiselle, sillä harjoitus tehdään aina oman kehon
ehdoilla. Joustavat vaatteet ja oma alusta mukaan.
Huom! Hiihtoloma viikolla 9.

830198 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS verkkovalmennus
Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20
18.9.-20.11.2019, Tunteja 12 sl
Ke 18.00 - 19.00
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 11.9.2019

UUTUUS

Onko sinulla mielessäsi unelma tai tavoite? Haluatko
onnistua muutoksessa pysyvästi? Tule mukaan
verkkopohjaiseen Muutosvalmennukseen, jossa opit
miten tavoitteista tehdään totta. Valmennus aloitetaan
yhteisellä vapaaehtoisella luentotilaisuudella, jossa
käydään läpi valmennuksen sisältö ja opetellaan
käyttämään verkko-oppimisympäristöä.

830202 MIELLYTTÄVÄ MUUTOS verkkovalmennus
Ypäjän kunnanvirasto, Perttulantie 20
12.2.- 5.4.2020, Tunteja 12 kl
Ke 17.00 - 18.00
UUTUUS
Jerry Hietaniemi
Kurssimaksu 39 €
Ilmoittautuminen päättyy 5.2.2020.
Katso kurssi 830198.
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