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2020
Kevään 2020 teema jatkui lukuvuoden 2019 – 2020 teemalla ”Opistosta vireyttä ja
voimaa”. Lukuvuoden 2020 – 2021 teemaksi valittiin ”Opinpoluille – luonnollisesti”.
Alkuvuodesta perjantaina 13.3.2020 opiston opetus keskeytettiin Covid-19-pandemian
takia. Keväällä ei päästy enää jatkamaan opetusta. Syksyksi ryhmäkokoja pienennettiin
normaalista. Joitakin kursseja peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi, ilmeisesti
korona jännitti opiskelijoita. Syyskausi keskeytyikin sitten muutamaa viikkoa ennen
suunniteltua. Koko opistovuotta varjosti jännitys koronan leviämisestä ja sen vaikutuksista
opetuksen järjestämiseen.
Opiston kurssiohjelma julkaistiin verkossa ennen juhannusta ja ilmoittautuminen alkoi 17.6.
Kurssiohjelman perinteinen paperiversio julkaistiin yhdessä Wahren-opiston kanssa ja
jaettiin koteihin 12.8.
Rehtori Siru-Lina Ollulan sijaisena toimi koko vuoden Timo Mäntyranta.
Kurssiarvioinnit olivat samansuuntaisia kuin aiemminkin eli oltiin tyytyväisiä opetukseen,
oppimiseen ja ryhmän toimintaan kautta linjan eri oppiaineissa. Myös kurssien
järjestelyihin oltiin varsin tyytyväisiä.
Omakustannekurssien avulla on saatu pidettyä kurssitarjonta suhteellisen laajana ja
laadukkaana.
Syksyksi Jokiläänin kansalaisopiston ja Elonkierron Ystävät ry:n yhdessä suunnittelema
luentosarja jouduttiin koronatilanteesta johtuen osin toteuttamaan verkkoluentoina.
Koronan takia Opistolaisyhdistyksen toiminta oli melko vähäistä.
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Sanataide
Opettaja
Autio Minna

sanataide

Kirjoittamisen verkkokurssit järjestettiin Jokiläänin kansalaisopiston Peda.net-sivuilla
kurssin suljetussa ryhmässä, johon jokainen kurssilainen pääsi omilla tunnuksillaan.
Kursseilla perehdyttiin luovan kirjoittamisen eri osa-alueisiin ja näkökulmiin, kuten henkilöja juonisuunnitteluun, tekstin muotoiluihin, runouden elementteihin, draaman kaareen,
dialogin kirjoittamiseen ja moneen muuhun.
Aiheita käsiteltiin säännöllisesti opiskelemalla kirjoitusinfoja sekä konkreettisesti
kirjoittamalla kirjoitustärppien monenlaisia harjoituksia, ja totta kai myös palautteiden
kautta. Kurssilaiset saivat lähettää joka kuukausi vapaavalintaisia tekstejään luettavaksi ja
saivat niistä palautetta sekä ohjaajalta että muilta kurssilaisilta. Palautteiden saamisen
lisäksi myös palautteen antaminen muille kehittää väistämättä omaa kirjoittamista, koska
se auttaa tarkastelemaan tekstejä arvioiden ja parannusehdotuksia etsien. Kirjoittamisessa
kehityttiin siis sekä teorian että käytännön tasolla.
Kurssilaiset saivat osallistua kurssin toimintoihin silloin kun heille itselleen sopi ja sen
verran kuin itse halusivat. Heille oli tarjolla kuukausittain päivittyvää kurssisisältöä, josta
jokainen valitsi itse, mihin halusi kulloinkin perehtyä. Sisältöihin saattoi myös perehtyä
vapaavalintaisessa järjestyksessä, koska aikaisempien kuukausien aineistot pysyivät koko
ajan saatavilla.
Kursseille osallistuikin monenlaisia kirjoittajia erilaisista elämäntilanteista ja paikoista,
koska osallistuminen kurssille vaati ainoastaan tietokoneen ja nettiyhteyden.
Kurssiryhmän sivulla oli myös kirjoittajien oma suljettu keskustelupalsta ja siellä käytiin
vilkasta keskustelua kirjoittamisesta ja kirjoittajan elämästä. Moni kokikin kurssit myös
kirjoittamiselleen oivalliseksi vertaistueksi, jota muuten lähialueella ei ehkä olisi ollut
tarjolla. Myös se koettiin tärkeäksi, että osallistuminen onnistui milloin vain, eikä
kenenkään tarvinnut sitoutua mihinkään tiettyihin kokoontumispäiviin tai -aikoihin

Taideaineet
Opettajat
Pietilä-Estrada Tuija, ohjaava opettaja
Kaivoluoto Teija
Majevski Vivian
Lumme Ritva

Kuvataidekurssit, Taidepaja, Kuvistelijat,
Posliinimaalaus,
Kalligrafia, Grafiikka
Piha- ja puutarhasuunnitelmat,
Kukkakurssit,
Valokuvaus
Saippuanvalmistus, Voidepaja
Hopeaketjut, Hopeakorukurssi
Sekatekniikat
Lasinsulatus, Lasimosaiikki, Tiffany
Keramiikkakurssit

Oinonen Lassi
Paakkinen Maisa
Pelto-Knuutila Tero
Raumolin Tiina
Saarela Tuula
Salo Pirjo
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Kurssit ja tilat
Jokiläänin kansalaisopiston kevätlukukausi 2020 aloitettiin uuden luomisen innolla.
Opiston teema vireyttä ja voimaa opistosta sopi hyvin taideaineisiin.
Taideharrastuskentällä luovuuttaan toteuttivat niin aikuisopiskelijat kuin lapset ja nuoret (915 -vuotiaat). Paanan koululla Jokioisilla kuvataidekurssilaisten tunneilla taiteiltiin
inspiroituen eri tekniikoista. Suunnitellut kevätnäyttelyt olivat ajatuksissa. Taidepajalaisten
lasten - ja nuortenryhmä toteutti erilaisia taidetehtäviä. Kalligrafian kaunista korutekstausta
ja digijärjestelmäkameran perusteita/valokuvausta saattoi opiskella myös samaisessa
koulussa. Opiston taideaineiden ohjelmassa Piha ja puutarhasuunnitelman laatiminen oli
uutuus kurssi. Grafiikan myrkyttömät menetelmät kurssi ei toteutunut taideaineiden
kurssiohjelmasta.
Taitotilassa muotoiltiin savea päivä- ja iltakeramiikan ryhmissä. Lasinsulatus, lasimosaiikki
ja Tiffanytöitä valmistettiin myös samassa, niin sanotussa kovien materiaalien tilassa.
Humppilan kunnassa taideaineissa opiskeltiin kuvataidetta. Ypäjällä hopeaketjukurssilla
työstettiin ketjuja hopeasta, messinkistä ja pronssilangasta.
Koronasta johtuva opetuksien keskeyttäminen keväällä, vaikutti suuresti taideaineiden
opetuksiin. Osa taideaineiden kursseista ei ehtinyt edes vielä alkamaan ennen
keskeytystä, mm. posliinimaalauskurssi Humppilassa. Osa opiston taideaineiden kursseja
siirrettiin myöhemmäksi ja toivottiin, että kurssit voisivat jatkua tauon jälkeen. Keväällä
tilanne oli koronasta johtuen varsin hämmentävä ja sekava. Taideaineissa monen
opiskelijan työt jäivät kesken eri vaiheisiin. Opiskelijoille järjestettiin turvallisesti eri
kunnissa mahdollisuus hakea töitään pois opetustiloista. Osa opiskelijoista jatkoi, jos oli
mahdollista töidensä valmistamista itsenäisesti tai etänä opettajan kanssa yhteistyössä.
Varsinaista etäopetus mahdollisuutta ei opistossa ollut, joten opettajat pitivät yhteyksiä
opiskelijoihin varsin luovilla keinoilla.
Syylukukaudella opiston teemaksi vaihtui ”Opin poluilla, luonnollisesti”. Opiston taideaineet
päästiin aloittamaan rauhallisemmassa koronatilanteessa. Keväällä kesken jääneitä töitä
jatkettiin. Kuvataiteen kesäkurssi toteutettiin Jokioisten kartanon miljöössä, mm Wendlan
puutarhassa. Tietotalo toimi hyvänä tukikohtana viikonlopun kurssilla. Taideaineita
opetettiin kolmen kunnan alueella lähes samoissa taideaineissa kuin keväällä.
Uutuuskursseja taideaineissa oli saippuanvalmistus- ja voidepajakurssit. Uutena ryhmänä
aloitti myös Kuvistelijat (lapset 9-12). Edellä mainitut kurssit toteutuivat Paanan koululla.
Humppilassa kuvataidekurssilaiset vaihtoivat opetustilaa yläasteelta ala-asteelle.
Kuvataidekurssilaisille löytyi hyvät luokka- ja varastotilat. Yläasteella posliinikurssilaiset
jatkoivat työskentelyään, tosin heilläkin luokkatila vaihtui koulun sisällä.
Ypäjällä toteutettiin sekatekniikat kurssi. Kurssilla tutustuttiin askartelun erilaisiin
välineisiin, aineisiin ja materiaaleihin.
Jokiläänin kansalaisopisto oli mukana myös suunnittelemassa ja valmistelemassa
lastenkulttuurin vuosikellokalenteria. Opiston lisäksi mukana olivat Miinan ja Paanan
koulut, päiväkodit ja kirjasto. Opistoa edusti Teams palavereissa Tuija Pietilä-Estrada.
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Opettajat
Innostuneet opettajat ovat opiston taideaineille tärkeä voimavara. Opettajat uudistavat,
kouluttautuvat ja kurssittavat itseään lukukausittain. Opetustyönsä rinnalla he toimivat
taideseuroissa, osallistuvat näyttelyihin, kulttuuritapahtumiin ja taide/kädentaitomessuihin.
Korona-aika tosin on hankaloittanut monin tavoin opettajien aktiivisuutta. Keramiikan
opettaja Pirjo Salo kertoi inspiroivasta vierailustaan keraamikko Kerttu Horilan näyttelyssä.
Pirjo Salo osallistui Salossa myös erilaisten oppijoiden koulutukseen.
Näyttelyt
Kevätnäyttelyiden peruuntumisen tilalla järjestettiin opistossa seuraavat näyttelyt.
Opiskelijat opin poluilla 11.-31.8.2020 Pehkonen, Tietotalo (pienimuotoinen katsaus taide
ja kädentaitokurssilaisten töistä).
Keramiikkanäyttely, syyskuussa 2020 opettaja Pirjo Salo piti opiston
keramiikanopiskelijoiden töistä ikkunanäyttelyn vanhassa kukkakaupassa Jokioisilla.
Kuvataidekurssilaisten taidenäyttely Pehkosessa Tietotalolla Jokioisilla oli 2.11.20.11.2020 Näyttely koottiin sekä Jokioisten, että Humppilan kuvataideharrastajien töistä.
Tapuliryhmän kesänäyttely Tapulimakasiinissa Jokioisilla (Näyttelyyn osallistui opettajia ja
kuvataidekurssin opiskelijoita).
Kaikki näyttelyt saivat positiivista palautetta ja taiteesta nauttivaa yleisöä. Forssan
lehdessä julkaistiin lehtijuttuja näyttelyistä.
Kalustehankinnat
Taideaineisiin hankittiin kuvataiteisiin viisi kappaletta pöytämaalaustelineitä. Lisäksi
taideaineisiin hankittiin joitakin pieniä taidetarvikkeita ja opetusmateriaalia, kuten kirjoja.
Matkat
Taide-ja kulttuurimatka Tampereelle, taidenäyttely ja kulttuurikohteisiin peruuntui keväältä
2020.
Some
Taideaineiden kursseja mainostetaan opiston Facebook-, Instagram- ja kotisivuilla.
Mainoksia kursseista jaetaan mm. kirjastoihin ja eri paikoissa oleville ilmoitustauluille.
Kursseista kerrotaan ja mainostetaan myös opiston toisilla kursseilla.
Yhteenveto
Taideaineiden syys- ja kevätlukukausi on ollut monivaiheinen. Voisi sanoa, että kaikki
tunteet on käyty läpi. Alkuhämmennyksestä, erilaisiin vaihtuviin tilanteisiin, odottamiseen ja
toivon kipinöihin. Taideaineiden tarpeellisuus, yhdessä tekeminen on vain tullut vielä
tärkeämmäksi. Yhteisöllisyyttä on kaivattu niin opiskelijoiden, kuin opettajien suunnalta.
Kiitän taideaineiden opiskelijoita ja opettajia luovimisesta tilanteesta toiseen ja
kärsivällisyydestänne. Parempia, inspiroivia, luovia aikoja odotellessa ja iloisiin
tapaamisiin, kun se taas on mahdollista, opistossa luonnollisesti.
Kirjoittanut Tuija Pietilä-Estrada
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Musiikki
Opettajat
Timo Määttä, ohjaava opettaja

Harmonikka, kosketinsoittimet,
bändisoittimet, Harmonikkaryhmä,
Viihdeorkesteri JoViaali, Lauluryhmä
Piano
Kielisoittimet, pop/rock -orkesteri
Rummut, kitara, basso, pop/rock -orkesteri

Iris Sirel
Tapio Lindholm (kevät)
Saku Anttila (syksy)

Toiminta 2020
Tammikuussa armon vuonna 2020 jatkettiin musiikin opetusta vanhaan malliin autuaan
tietämättömänä mitä kevät tuo tullessaan. Iris jatkoi pianonsoiton opettamista kolmessa
kunnassa. Tapio opetti kitaransoittoa Humppilassa ja Ypäjällä, sekä veti bilebändi
Humblesia Jokioisilla. Allekirjoittanut piti lempeässä huomassaan loput ryhmät, sekä opetti
kaiken maailman soittimia Jokioisilla ja Ypäjällä. Kaikki siis kunnossa kunnes koitti
maaliskuu.
Musiikin opetus keskeytyi koronan takia kuukautta ennen kevätjuhlaa ja konserttisarjaa.
Niinpä huipennus jäi tänä vuonna tulematta. Toukokuussa saatiin kuitenkin järjestää
opetusta hajanaisesti, joten tunteja jäi pitämättä vähän vähemmän kuin pahin pelko oli.
Ryhmät eivät kuitenkaan kokoontuneet enää koronasulun jälkeen, siihen ei lupaa saatu.
Kesä oli kuitenkin taudin osalta rauhallisempaa, joten otin riskin, ja päätin järjestää
JoViaalin konsertin elokuun lopussa. Kausi siis aloitettiin heti elokuun alussa kovilla
muistelutreeneillä, olihan edellisestä yhteissoitosta ollut taukoa yli 3,5 kuukautta. Sieltä
jostain mielen sopukoista kaivettiin kuitenkin 19 kappaletta esityskuntoon. Konsertin
ohjelmisto oli koottu toista kertaa bändiläisten omista toivomuksista. Jokainen orkesterin
jäsen valitsi yhden kappaleen konserttiin. Tosin soittajia ei ollut ihan yhdeksäätoista, minua
on taidettu huijata…
Konsertti pidettiin siis 31.8. Paanan koulun liikuntasalissa. Tauti oli taas nostanut
päätänsä, mutta rohkeaa yleisöä valui kuitenkin paikalle ihan mukiinmenevästi.
Noudatimme tietenkin tarkkoja ohjeita taudin suhteen. Istuimet oli hajautettu
mahdollisimman erilleen, ja ensimmäistä ja toivottavasti viimeistä kertaa kansalaisopiston
historiassa konsertissa leijaili hienoinen alkoholin tuoksu. Käsidesi oli nimittäin kovassa,
mutta tietenkin oikeanlaisessa käytössä konsertin aikana. Miksaajaksi saimme jälleen
paikalle raumalaisen luottoratsuni, Jukka Nurmen, joka piti hienosti huolen äänentasoista
akustisesti haastavassa liikuntasalissa.
Syksy toi pieniä muutoksia opiston musiikinopetukseen. Tapio vaihtoi maisemia, ja siirtyi
opettamaan toiselle paikkakunnalle kielisoittimia. Kiitoksia hänelle panoksestaan seudun
kitaraharrastukselle, ja toivottavasti hänet vielä nähdään täälläkin opetuksen merkeissä.
Onneksi saimme Tapion tilalle vanhan tuttumme Saku Anttilan, joka palasi opistoon
vuoden tauon jälkeen. Tämän muutoksen myötä palasimme itse asiassa vanhaan jo
vuosia olleeseen kokoonpanoon musiikinopetuksessa.
Toinen suuri muutos koski opetuksen yhtenäistämistä. Tähän kimmokkeen antoi vs.
rehtorimme Timo Mäntyranta. Soittotunnit pidentyivät kaikissa soittimissa
kahteenkymmeneen minuuttiin. Ennen tätä vain haitarinsoittajilla oli näin pitkä soittotunti,
ja muilla 15 minuuttia. Lisäksi jokaiselle opettajalle tuli soitonopetuskurssi jokaiselle
kolmelle kunnalle. Ryhmät kokoontuisivat jatkossa Jokioisilla, johtuen lähinnä Paanan
koulun musiikinluokan varustelusta ja sopivuudesta opiston käytössä. Lisäksi Paanan
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koulun musiikinopettajan kanssa meillä on suhteellisen hyvät välit sopia aikatauluista ja
muista asioista.
Syksyn alkaessa tuli selväksi, että poikkeusolot jatkuisivat koko opetuskauden ajan. Niinpä
päätin painottaa opetuksessa äänitteiden tekemistä konserttien sijaan. Opistolle
hankittiinkin laitteistoa tätä varten. Toki nauhoituksia on tehty ennenkin, mutta laitteet ovat
nyt todella hyvässä mallissa.
Oppilasmäärissä tautitilanne näkyi hieman lähinnä ryhmien osalta, soittotunnit tulivat
kuitenkin tavalliseen tapaan täyteen ja kaikki ryhmätkin pääsivät aloittamaan kautensa.
Opiston teemana oli tänä vuonna luonto, joten JoViaali alkoi kokoomaan ohjelmistoa
luontoaiheisilla kappaleilla. Konserttia tuskin päästään pitämään kevään aikana, mutta
toivottavasti viimeistään syksyllä 2021 kajahtaa taas.
Opistolaisyhdistyksen puurojuhlia ei tänä vuonna pidetty, eikä muitakaan
esiintymistilaisuuksia tullut. Niinpä ”Tuntematonta” lainatakseni, soittajia on pitänyt sitoa
puihin kiinni etteivät lähtisi liian ajoissa estradeja valloittamaan...
Opetus päättyi marraskuun lopulla kaksi viikkoa etuajassa, joten pahimmalta eli koko
syksyn perumiselta vältyttiin. Jos kevät antaa myöten, moiset rästitunnit saadaan pidettyä
ennen käen kukuntaa. Siitä lisää ensi jaksossa…
Kirjoittanut TJMäättä

Tekstiilityö
Opettajat
Wenning Sari, ohjaava opettaja kevät

kirjonta, tilkkutyöt, tekstiilituunaus,
kankaankuviointi, huovutus
kudonta, lankatyöt, kierrätyspunonta,
ryijykurssi, himmelikurssi
tunikat ja mekot
sujuvuutta saumurilla; ommellaan,
ommellaan -kurssi
kehruukurssi
pitsinnypläys, kirjonta, makramee
(syyskausi)
lankatyöt
nahkatyöt
kirjansidonta, lumppulintu -kurssi
pitsinnypläys, kirjonta (kevätkausi)

Salmi Tiina, ohjaava opettaja syksy
Grahn Tuija
Hietala Katri
Kostamo Kirsi
Laiho Leena
Muhonen Maija
Ojanen Katri
Raumolin Tiina
Viljanen Leena

Tekstiilityön kursseista
Kevään kurssimme olivat päässeet hyvään vauhtiin maaliskuuhun mennessä. Maailmalta
kantautuvat pelottavat uutiset nopeasti leviävästä viruksesta olivat tammikuussa tuntuneet
vielä kovin kaukaisilta, mutta keskiviikkona 18.3. tämä uusi tuntematon pysäytti koko
kurssitoimintamme. Kaikki tämän päivän jälkeiset kurssimme peruutettiin.
Pitkien kurssien lisäksi sulusta kärsivät loppukeväälle suunnitellut lyhytkurssit kuten Sanna
Parangon tilkkuviikonloppu, nahkatöiden jatkokurssi sekä kevätpunonta.
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Kirsi Kostamon toivottu kehruukurssi oli onnekkaasti suunniteltu maaliskuun alkuun ja
pystyttiin toteuttamaan normaalisti ennen rajoituksia. Kurssi oli täynnä ja jatkoa toivottiin
seuraavalle vuodelle.
Syksyn toimintamme alkoi syyskuun toisella viikolla Koronan edelleen vaikuttaessa
toimintaamme. Aloitimme varovasti ryhmäkokoja pienentäen ja hygieniaohjeita
noudattaen. Opiskelijat olivat tyytyväisiä, kun pääsimme taas kokoontumaan. Tutut kurssit
säilyttivät suosionsa ja uusina suosikkeina aloittivat vaateompelukurssit: Sujuvuutta
saumurilla ompeluun ja Ommellaan, ommellaan. Syksyn mittaan rajoituksia tuli lisää mm.
vahvan maskisuosituksen muodossa ja marraskuun lopussa jouduimme jälleen
keskeyttämään kurssitoiminnan.
Näyttelyt
Koronapysähdyksen vuoksi vuosittainen suuri näyttelyponnistuksemme jäi kokonaan
toteuttamatta. Rajoitusten vuoksi kokoontuminen ei ollut mahdollista eikä kurssitöitäkään
ollut normaaliin tapaan valmistunut, koska kurssitoiminta loppui kesken kauden.
Kevätnäyttelyn peruuntumisen vuoksi päätimme syksyllä muuttaa Osaavat opettajat näyttelyn opiskelijatöiden näyttelyksi. Näin ollen kokosimme huomattavasti kevätnäyttelyä
pienemmän otoksen työkaudella valmistuneista töistä esille elokuun ajaksi Galleria
Pehkoseen Tietotalolle. Aiempien vuosien tapaan osa näyttelystä nähtiin myös Ypäjän
Yössä Veteraanituvalla 22.8.
Retket
Tekstiiliopettajien pienimuotoinen syysretki suuntautui Urjalan Nuutajärvelle ja
Pölkinvuoren metsäpuutarhaan 25.8. Kävimme tutustumassa Nuutajärven lasitaiteen
lisäksi Sanni Weckmanin kuvakudosnäyttelyyn sekä Tarja Aholan kierrätyslasikoruihin.
Nuutajärven kesänäyttely Juuret jatkui vielä Pölkinvuoren puutarhassa.
Jokavuotista Tampereen Kädentaitomessuille kohdistuvaa retkeä emme voineet tehdä
tänä merkillisenä vuonna, koska koko messuja ei pystytty järjestämään normaalisti vaan
ne toteutettiin nettiversiona.
Some
Näyttelyrajoitusten vuoksi kurssilaisten töitä pyrittiin kuvaamaan enemmän pitkin vuotta.
Tiedotuskanavina toimivat edelleen Facebook ja Instagram. Osa pitkistä kursseista otti
käyttöön Whatsapp -ryhmän kurssin sisäiseksi tiedotuskanavaksi.
Opettajien koulutuksia
Lähes kaikki opettajien täydennyskoulutuksena palvelevat kädentaidon kesäkurssit
peruuntuivat, mutta verkossa toteutettavat ja etäopetusta tukevat kurssit tulivat näiden
tilalle.
Oppimisprosessit ja vuorovaikutus verkossa (Keravan opisto)
Sari W., Tiina S.
Opetus ja ohjaus verkossa (Jyväskylän kesäyliopisto)
Leena L.
Fiber art –tilkkutyökurssi (Keravan opisto)
Sari W.
Tilkkuterveiset (Järvi-Saimaan opisto)
Sari W.
Nuorten kädentaitokarusellit
Kesälle suunnitellut jokavuotiset Nuorten kädentaitokaruselli -kurssit peruttiin
koronatilanteen vuoksi.
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Kielet ja kulttuuri
Opettajat
Koskelin Aino, ohjaava opettaja
Aalto Marina
Koivula Teemu
Konttila Ville
Majevski Vivian
Pacheco Ana
Touru Marja-Riitta

Englanti, saksa
Venäjä
Ranska
Saksa (Kevät 2020)
Viro
Espanja
Saksa (syksy 2020)

Kieliä opetettiin vuoden 2020 aikana 10 eri kurssilla. Jokioisilla oli englantia, espanjaa,
viroa ja ruotsia. Venäläisessä kahvilassa tutustuttiin naapurimaan kulttuuriin ja naisten
päivän viettoon. Humppilassa opiskeltiin saksaa ja ranskaa sekä Ypäjällä espanjaa ja
saksaa. Viron kieli ei siellä toteutunut. Toinen kotimainen kieli jouduttiin myös lopettamaan
Jokioisilla liian vähäisen opiskelijamäärän vuoksi.
Tuntitoteuma oli hyvä. Kuten aikaisemminkin, tavoitteenamme oli tarjota hyvää, laadukasta
ja tavoitteellista opetusta käyttämällä uudenaikaisia välineitä koulujen tiloissa.
Opetuksessa nojattiin Euroopan neuvoston määrittelemään taitotasoon A1-B2. Korona
keskeytti opiskelun maaliskuun puolivälissä ja myös syyslukukautta jouduttiin lyhentämään
hiukan. Kielimatkojakaan ei kuluneen vuoden aikana pysytty toteuttamaan viruksen
pyyhkiessä ympäri koko maapallon.
Alkeiskursseilla perehdyttiin kielen perusasioihin, tutustuttiin opiskeltavaan kieleen ja
opiskelemaan oppimiseen, jatkokursseilla sen sijaan päästiin jo syvemmälle monipuolisen
kielitaidon harjoittelussa. Kaikkien opiskeltavien kielien tavoitteena oli saavuttaa
toiminnallinen kielitaito, mutta kirjallisiakaan harjoituksia ei unohdettu. Kuunteluharjoituksia
tehtiin myös. Mm. saksan tunnilla Humppilassa puhuttiin Suomesta ja saksalaisesta
kulttuurista ja terveellisestä elämäntavasta. Suullinen ilmaisu oli tärkeällä sijalla, katseltiin
videon pätkiä alkuperäiskielellä ja tutustuttiin pelillisiin harjoittelutapoihin: Kahootiin,
Quizlet liveen ja Socrativeen. Kieltä voi oppia monella tavalla. Virossa, englannissa,
ruotsissa ja espanjassa aiheet olivat vaihtelevia ja läheisiä opiskelijoille, sanavarastoltaan
monipuolisesti kielitaitoa kehittäviä. Kaikkien kielialueiden kulttuuri ja maat tulivat tutuksi
oppitunneilla.
Nykypäivänä on tärkeää osata jotain muutakin kieltä kuin vain suomea. Kielen osaaminen
avartaa ja antaa mahdollisuuden osallistumiseen ja demokratiaan ja sitä kautta
parempaan elämään, mutta se on myös ammattitaitoa ja suo mahdollisuuden uralla
etenemiseen. Nuoret voivat valita jonkin kielen opiston tarjonnasta ja liittää sen
opintopolkuunsa. Kieliä opiskellut on huomaavaisempi ja ymmärtää paljon paremmin ja
enemmän toisia kulttuureita sekä uudet tavat tulevat helpommin hyväksytyiksi. Kulttuuriin,
musiikkiin, kirjallisuuteen, ruokaan tutustuminen on helpompaa ja antoisampaa. Vieraalla
kielellä voi hyödyntää monia asioita ja päästä lähemmäs koko ihmiskunnan kulttuurista
perintöä, historiaa ja monia muitakin asioita.
Kielitaito on keskeinen meille kaikille. Ihmisellä ei ole muuta keinoa välittää viestejä
eteenpäin. Monilla on mielessä lomamatka jossain tietyssä maassa ja sen takia he
haluavat opiskella maan kieltä ja kulttuuria; tietää jotain tavoista ja maasta. Matkalla voi
solmia uusia tuttavuuksia ja saada ystäviä. Kieltä osaava voi mennä rohkeasti minne vain.
Toiset taas opiskelevat omaksi ilokseen - onhan todettu, että kielten opiskelu pitää mielen
virkeänä ja pään terävänä. Jotkut haluavat saavuttaa kielitaitoa, kun voi lastenlasten
kanssa opiskella enemmän - hyötyä kummallekin. Olipa opiskelun tarve mikä hyvänsä, niin
kielen oppiminen on antoisaa, kehittävää ja palkitsevaa.
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Liikunta ja hyvinvointi
Opettajat
Janette Koskinen, ohjaava opettaja

Asahi, Tanssiksi, Kehon ja mielen
hyvinvointia, kesäjumpat

Annika Määttänen

JumppaMix, DanceFit, Perusjumpat,
Tehojumppa
Kevytjumppa
Kuntosaliliikunta
Jooga
Jooga
Jooga
Matalankynnyksen kuntotanssi, itämainen
tanssi, kuntosaliliikunta
Rivitanssi
Lasten sirkuskurssit

Ulla Leino
Mirjami Ekholm
Johanna Kallio
Maiju Mäki-Punto
Terhi Ryösä
Pirita Hipp-Koskenoja
Sanna Heikkilä
Tuuli Hokkanen

Jälleen on suurta joukkoa liikutettu monipuolisesti erilaisilla liikunta- ja
hyvinvointikursseilla. Vuodesta toiseen joogakurssit, erilaiset jumpat sekä tanssilliset tunnit
ovatkin erittäin suosittuja. Tänä syksynä aikuisten lisäksi myös lapsille oli tarjolla liikettä
sirkuskurssien muodossa.
Joogakurssit
Joka vuosi joogakursseilla on ollut omat aktiiviset osallistujansa ja uusiakin on aina
mahtunut mukaan. Joogakursseilla on tutustuttu mm. Hatha-, Jin ja Kundalinijoogaan.
Tunneilla on opeteltu erilaisia sarjoja, jotka vahvistavat kehoa sekä parantavat kehon
liikkuvuutta. Monipuoliset liikkeet haastavat koko kehon ja lisäksi hengityksen ja liikkeen
yhteensovittaminen rauhoittaa mielen. Joogasta onkin saattanut saada apua koronan
aiheuttamaan ahdistukseen, sillä jooga vaikuttaa sekä kehoon että mieleen.
Jumpat ja kuntosaliliikunta
Jumppaa on ollut tarjolla eri tehoisia kursseja rauhallisemmista tehokkaampiin tunteihin.
Jumpattu on sekä välineiden kanssa että ilman välineitä oman kehon painolla. Lisäksi on
ollut tarjolla kiertoharjoittelua Palvelukeskus Intalankartanon kuntosalilla.
Monipuoliset ja eri tehoiset jumpat ovat tarjonneet jokaiselle jotakin ja tunneilla on tehty
tehokasta lihaskuntoharjoittelua sekä samalla kehitetty tasapainoa ja liikkuvuutta.
Tanssilliset tunnit
Erilaiset tanssilliset tunnit ovat kestosuosikkeja vuodesta toiseen. Eikä ihme, kun tarjolla
on rentoa, mutta tehokasta liikkumista monipuolisen musiikin tahtiin mukavassa seurassa
ja samalla opitaan rytmiikkaa, kehitetään kehonhallintaa, parannetaan tasapainoa sekä
opitaan tanssiaskelia. Tarjolla on ollut monenlaista tanssia mm. rivitanssia,
matalankynnyksen kuntotanssia, itämaistatanssia sekä Tanssiksi tunteja.
Vauhdikkailla ja monipuolisilla Tanssiksi tunneilla on opeteltu yksintanssien lavatanssi-,
lattari- ja swingmusiikkiin perusaskelia sekä askelikkoja, joita voi hyödyntää myös
paritanssissa. Monipuolinen musiikki, laaja tanssilajivalikoima sekä eritasoiset askelikot
takaavat, että tunneilta löytyy jokaiselle jotakin. Olit sitten fiilistelijä, aloittelija tai konkari,
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niin Tanssiksi tunneilla pääset nauttimaan tanssista ja tanssiliikunnasta hiki otsalla ja hymy
huulilla.
Rivitanssitunneilla opeteltiin, joka tunnilla askelkuviot 3-4 uuteen tanssiin ja kertasimme
edellisellä kerralla opetetut tanssit. Pääsääntöisesti tanssimme country-musiikin tahdissa,
mutta välillä ohjelmistossa on myös ikivihreitä hittejä vuosien takaa.
Lasten sirkuskurssit
Syyskaudella oli Ypäjällä sirkuskursseja lapsille. Tarjolla oli vauva-, taapero- ja
tenavasirkus. Vauvasirkus kokoontui vain kaksi kertaa vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Nämä muutamat innokkaat vauvat ehtivät harjoitella pariakrobatiaa sekä tutustua huiveihin
ja palloihin. Taaperosirkustunneilla lapset harjoittelivat yhdessä vanhemman tai
isovanhemman kanssa erilaisia sirkustaitoja. Tunnit sisälsivät mm. kuperkeikkoja,
pariakrobatiaa, tasapainoilua rola bolalla ja jongleerausta huiveilla. Tenavasirkuksessa 57-vuotiaat tutustuivat eri sirkuslajeihin ja -välineisiin. Kurssi sisälsi mm. päälläseisonnan ja
kärrynpyörän harjoittelua, diabolotemppuja sekä tasapainoilua sirkuspallon päällä.
Kehon ja mielen hyvinvointia
Syksyllä uutena kurssina aloitti erittäin suosittu Kehon ja mielen hyvinvointia kurssi.
Kurssilla on keskitytty kuuntelemaan omaa kehoa ja sen tuntemuksia, opeteltu
pysähtymään ja hengittämään, nautittu lempeästä ja rauhallisesta hengityksen
rytmittämästä liikkeestä, parannettu tasapainoa, avattu kehon kireyksiä ja vahvistettu
heikkouksia, rauhoitettu mieltä ja kehoa. Kurssin ohjelmassa on vaihdellut mm.
FasciaMethod, Pilates Flow, Asahi, Yoga Flex, faskiakäsittely eri välinein,
Äänimaljarentoutus…
Asahi
Suosittu terveysliikunta kurssi Asahi on lisännyt kurssilaisten liikkuvuutta, vahvistanut ja
avannut kehoa, kehittänyt tasapainoa sekä rauhoittanut mieltä. Rauhalliset seisten
hengityksen rytmittämät seisaaltaan tehtävät liikkeet sopivat sekä kuntoliikunnaksi että
palauttavaksi harjoitukseksi.
COVID-19 rajoitukset ja kesäjumpat
Kevätkaudella kurssit jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa covid-19 pandemian
levitessä Suomeen. Kesällä järjestimmekin muutamia ilmaisia kokeilutunteja Tietotalon
pihalla korvauksena kevään kurssien keskeytymisestä. Tarjolla oli mm. Asahi,
FasciaMethod, DanceFit, Tanssiksi, Yoga Flex + gongirentoutus. Useita innokkaita
jumppareita osallistuikin näille tunneille sään suosiessa ja auringon meitä helliessä.
Syyskausi päästiin aloittamaan lähes normaalisti covid-19 pandemian kuitenkin edelleen
jatkuessa ja syyskauden edetessä otimmekin käyttöön mm. vahvan maskisuosituksen
kaikille kursseille sekä huolehdimme mm. riittävistä turvaväleistä ja muista
hygieniaohjeista erityisen tarkasti. Liikuntakursseilla otimme huomioon maskienkäytön
mm. keventämällä tunteja sekä pitämällä useammin juoma- ja hengähdystaukoja.
Valitettavasti marraskuun lopussa pandemiatilanne kuitenkin keskeytti kurssit jälleen.
Onneksi kuitenkin lähes koko syyskausi päästiin pitämään kursseja ja liikuttamaan ihmisiä.
Koosteen tehnyt: Janette Koskinen
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Ruokakulttuuri ja kotitalous
Opettajat
Koskelin Aino, ohjaava opettaja
Majevski Vivian
Mäki Maarit
Pietilä-Estrada Tuija
Rokka Veli-Matti
Kotitalouskurssilla opiskelijat oppivat monenlaisia käytännön taitoja ja tietoja sekä paljon
uutta niin ruoasta kuin kattauksestakin. Tunneilla perehdyttiin ruoan ja leivonnaisten
valmistuksen taitoihin ja ruokakulttuureihin. Opiskelijat saivat perehtyä myös raakaaineiden valintaan ja käyttöön. Jokainen varmasti löysi uuden idean arkiseen
ruokapöytään ja vaikka juhlallisempaankin kattaukseen. Kaikki oppivat käyttämään
kestävän kehityksen ja tarkoituksen mukaisia, turvallisia työvälineitä, koneita ja työtapoja.
Kaikki kurssit olivat muutaman tunnin pituisia lyhytkursseja, mutta niilläkin tunneilla
ehdittiin valmistaa monenlaista hyvää syötävää ja saada sillä tavalla iloa elämään
mukavassa seurassa innokkaan opettajan johdolla.
Jokioisilla oli kurssitarjottimella monenlaisia kursseja. Sieniruoka veti paljon opiskelijoita.
Veli-Matti Rokka opasti asiantuntevasti, miten tehdään sienistä monenlaista hyvää ja
terveellistä ruokaa. Sienet olivat itse kerättyjä ja niin ollen tuoreita ja maukkaita.
Kansainvälisen tuulahduksen toivat Italialainen ruokakurssi ja Pizzakurssi sekä Virolaista
ruokaa. Saapasmaan ruoka maistuikin hyvältä ja pöytä oli koristeltu Italian värein.
Monenlaiset pizzat valmistettiin alusta loppuun itse ja ne ovatkin hyvää syötävää vaikka
välipaloina. Virolainen ruoka on tuhtia, mutta maukasta. Keittiössä valmistui
perunasalaattia, joka on naapurimaassa ihan juhlaruokaa, keittoa ja vielä jälkiruoaksi
kirjava koira ja ne saivat varmasti jokaisen makuhermot kihelmöimään maukkaudessaan.
Ypäjän kotitalousluokassa pidettiin Joulun lisukkeet -kurssi, jolta emännät poimivat
viimeiset trendit joulupöytään ja helpottivat varmasti niiden avulla joulukiireitään.
Maarit Mäki opasti Hygieniapassikurssilaisia saamaan uudet tiedot keittiöhygieniasta.
Kurssin päätteeksi voi suorittaa Ruokaviraston virallisen testin ja hyväksytyksi tulleen
testin jälkeen saa todistuksen, joka on välttämätön ruoan parissa työskentelevälle.
Ruokakurssit ovat olleet hyviä ja hauskoja. Siitä kertoo iloinen kalkatus ja työvälineiden
kilinä keittiössä. Opiskelutuokion päätteeksi valmistettuja ruokien erilaisia, makunystyröitä
kirvoittavia makuja maisteltiin ja vieläpä jäi jotain kotiinkin vietäväksi. Opin poluilta saatiin
luonnollisesti vireyttä ja voimaa tavalliseen arkeen ja vähän juhlaankin.
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Tekninen työ
Opettajat
Aate Janne
Berggren Matti
Kallio Mirva

puu- ja metallityö, Humppila
puutyö, Ypäjä
huonekalujen, ovien ja ikkunoiden
kunnostuskurssit,
verhoilukurssi, Humppila
puu- ja metallityö, Jokioinen (syksy)
puu- ja metallityö, Jokioinen (kevät)
taonta, Ypäjä

Kuloaro Tony
Kanerva Jyrki
Salo Teppo

Teknisen työn kurssit
Perinteiset puu- ja metallityökurssit jokaisessa kunnassa jatkuivat totutusti keväällä.
Valtakunnallinen sulku keskeytti toiminnan muutaman viikon etuajassa.
Syksy alkoi koronan vaikutuksesta varovaisesti ryhmäkokoja pienentämällä ja käsidesiä
käyttämällä.
Saimme monen vuoden tauon jälkeen huonekalujen, ovien ja ikkunoiden kunnostuskurssin
Ypäjällekin. Nyt jokaisessa kunnassa on tarjolla suosittu kurssi vanhojen esineiden
kauneutta arvostaville opiskelijoille. Sen lisäksi Humppilassa aloitti erillinen verhoilukurssi.
Kaikki kurssit toimivat syksyn rajoituksenmukaisilla opiskelijamäärillä. Osa kursseista oli
vielä kesken, kun joulukuun alussa voimaantullut sulku taas lopetti toimintamme.
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Yhteiskunta
Järjestyksenvalvojan peruskurssi, opettajat
Auramo Jari
Voimankäytön koulutus
Heinonen Liisa
Hätäensiapu
Rouvali Saku
Pelastustoimi
Sillanpää Matti
Turvallisuuskouluttaja
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, opettaja
Sillanpää Matti
Turvallisuuskouluttaja
Järjestyksenvalvojakurssit ovat olleet suosittuja ja tarpeellisia. Ne sopivat kaikille, jotka
haluavat toimia yleisö- ja urheilutapahtumissa, ravintoloissa sekä leirintäalueilla
järjestyksenvalvojan tehtävissä. Lain ja säädösten mukaisella peruskurssilla opiskellaan
teoriaa, hätäensiapua, pelastustointa ja fyysistä voimankäyttöä. Kurssin päätteeksi on koe
ja sen läpäistyään voi anoa poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojaksi oikeuttavaa korttia.
Järjestyksenvalvojan kertauskurssilla päivitetään tiedot ja muutokset sekä kerrataan
keskeiset järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilyttämisessä vaadittavat asiat. Sen
jälkeen voi anoa poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojakortin uusimista.
Järjestyksenvalvojan erityinen voimankäyttökoulutus, opettaja
Hannu Kauppinen
Voimankäyttökouluttaja
Järjestyksenvalvojille oli tarjolla myös lisäkoulutusta, joka antaa lisää varmuutta
järjestyksenvalvojien työtehtävien hoitamiseen. Koulutuksessa ongelmallisia tilanteita
opitaan selvittämään monin myönteisin tavoin. Koronatilanteen vuoksi koulutus jouduttiin
siirtämään terveydelle turvallisempaan ajankohtaan myöhemmin pidettäväksi.

Retkeily ja luonto
Sienestämään-kurssi
Opettaja
Rokka Veli-Matti, FT
Sienestämään-kurssi veti runsaasti innokkaita opiskelijoita. Tänä vuonna olikin metsä
täynnä sieniä. Teoreettinen osuus pidettiin luokassa ja opiskelijat oppivat tunnistamaan
tärkeimmät ja parhaimmat metsiemme ruokasienet ja myrkkysienet, joita ei kannata kerätä
koriin. Samalla perehdyttiin sienten keräämistekniikoihin, puhdistukseen ja
esivalmistukseen. Teorian jälkeen lähdettiinkin lähimetsään etsimään sieniä. Päivät olivat
ihan sopivat metsässä samoilemiseen. Sienestämään-kurssi jatkui sieniruokaa-kurssilla,
jolla valmistettiin maukkaita sieniruokia.

Muu henkilökunta
Rehtori
Mäntyranta Timo vs.
Kurssisihteeri
Tujunen Anu
Toimistoapu
Silja Mattsson
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Mukana tapahtumissa

Ypäjän Yö / Pertun päivä
Opisto oli mukana Ypäjän Yössä 22.8. järjestämällä ohjelmaa Veteraanituvalla yhdessä
Opistolaisyhdistyksen kanssa.
Elonkierron Joulupolku
Elonkierron Ystävät ry järjesti puistossaan joulupolun, johon osallistui paikallisia toimijoita
luomalla jouluista tunnelmaa tehtävin ja koristeluin.
Opistolla oli pieni lyhtykuja ja heijastinpalloin koristeltu kuusi.

15

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry
Toimihenkilöt
Koskelin Aino
Kankaanpää Kristiina
Lintula Terttu
Keto Kaarina
Hellgren Irma

Puheenjohtaja
Sihteeri
Varapuheenjohtaja (21.3.2020 saakka)
Varapuheenjohtaja (syksy 2020 alkaen)
Rahastonhoitaja

Korona-virus vaikeutti opistolaisyhdistyksen toimintaa vuoden 2020 aikana huomattavasti.
Normaalisti toiminta on hyvin aktiivista ja yhdistys on monessa mukana. Pyrimme
tekemään kiinteää yhteistyötä Jokiläänin kansalaisopiston ja opiskelijoiden kanssa sekä
halusimme tukea jokaisen opiskelua ja opistotyötä lisäämällä hyvää opistohenkeä sekä
pyrimme myös edistämään kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä
opistolaisyhdistyksen tunnettavuutta ja toimintaa. Yhdistyksen kautta oli jokaisella
opiskelijalla mahdollisuus vaikuttaa kansalaisopiston toimintaan.
Vuoden 2020 toiminta oli hyvin vähäistä:
Matkamessut 19.1. vetivät runsaasti matkailusta kiinnostuneita retkeläisiä Messuhalliin
tutustumaan maailman eri kolkkiin, matkatarjontaan sekä eri kulttuureihin.
Lisäksi opistolaisyhdistys oli mukana elokuussa Pertun päivillä Ypäjällä ja kesäkonsertissa
Paanan koululla.
Korona-ajan päättymistä jäivät odottelemaan monet retket ja tapahtumat:
- Tuija Pietilä-Estradan ja opistolaisyhdistyksen yhdessä järjestämä Taidematka
Tampereelle
- Etelä-Viron kierros
- Turun kansainväliset kirja- ja ruokamessut
- Nykypäivän kartanoelämää
- Syyslukukauden päätöstilaisuus
Opistolaisyhdistyksessä on aktiivisia toimijoita, jotka leipovat ja laittavat leivonnaisia
kahvilaan sekä ojentavat aina auttavan käden tarpeen mukaan. Ilman heidän apuaan
emme voisi toimia emmekä olla mukana kaikessa. Suurkiitos jokaiselle!
Maaliskuussa saapui tietoomme suruviesti: pitkäaikainen varapuheenjohtajamme Terttu
Lintula oli menehtynyt. Jäimme kaipaamaan hänen iloista ja kannustavaa hymyään! Hän
oli opistolaisyhdistyksen kantavia voimia.
Toivomme edelleenkin opistolaisyhdistykseen mukaan uusia, nuoria ja innokkaita
opistolaisia tuomaan uusia tuulia. Opettajien ja kansalaisopiston kanssa tehtävä yhteistyö
on hyvää ja kauaskantoista moitteetonta toimintaa. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan
jäsenillemme virkistystoimintaa, kuten teatteri- ja musikaaliretkiä, kotimaan ja ulkomaan
matkoja sekä erilaisia tapahtumia ja tavoitteena on kehittämää ja vahvistaa opistotoimintaa
ja yhteishenkeä opiskelijoiden ja kansalaisopiston kanssa.
Opistosta vireyttä ja voimaa - Opin poluilla luonnollisesti!
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Tilastot
Opiskelijat kertaalleen laskettuna 2020
vuonna 2011
vuonna 2012
vuonna 2013
vuonna 2014
vuonna 2015
vuonna 2016
vuonna 2017
vuonna 2018
vuonna 2019
vuonna 2020

-

opiskelijoita 945
opiskelijoita 1016
opiskelijoita 1110
opiskelijoita 1180
opiskelijoita 1127
opiskelijoita 1231
opiskelijoita 1194
opiskelijoita 1361
opiskelijoita 1411
opiskelijoita 1328

Opiskelijat (netto-opiskelijat) kotikunnittain 2020
Jokioinen
Humppila
Ypäjä
Forssa
Somero
Tammela
Loimaa
Muu

530
193
197
235
13
56
23
81
1328

Kurssit ja tunnit osastoittain 2020
Osasto

Kursseja suunniteltu Kursseja toteutunut

Jokioinen
Humppila
Ypäjä
Työkausimaksu
Opistolaisyhd.
Verkkokurssi
Yleisöluennot
(vapaa pääsy)

Tunteja suunniteltu

Tunteja toteutunut

142
58
50
2
10
2
7

116
43
40
2
6
2
7

2858,5
1242
1085,5
0
0
48
16

2189,5
927
851
0
0
48
16

271

216

5250

4031,5
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