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REHTORIN SANAT
Kevään teema oli ”Opistosta rytmiä elämään” ja lukuvuoden 2018-2019 teemaksi valittiin
”Jokaiselle jotakin Jokiläänistä”. Opiston vuosi sujui hyvin. Ohjelmaesite julkaistiin yhdessä
Wahren-opiston kanssa. Opisto osallistui perinteiseen tapaan Ypäjän Yöhön ja Jokioisten
joulunavaukseen. Ensimmäistä kertaa olimme mukana Humppilan Sadonkorjuujuhlassa, ja
myös tästä aiomme tehdä perinteen. Opistolaisyhdistys on vahvasti mukana opiston
toiminnan tukemisessa. Yhdistys osallistuu opiston kanssa erilaisiin tapahtumiin ja on
järjestänyt enenevässä määrin mm. retkiä, joiden kautta on tullut uusia opiskelijoita
opistoomme.
Uusina kursseina opistolla toteutettiin mm. tekstiilitaiteilija Marita Lappalaisen erilaisia
tekstiilitekniikoita hyödyntäviä viikonloppukursseja ja uudenlaisia kukka-asetelmakursseja.
Vuonna 2018 Jokioisten kunnantalon yhteydessä oleva Taitotila oli ensimmäisen
kokonaisen vuoden käytössä. Taitotilan opetustilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja
valoisiksi tiloiksi. Netto-opiskelijamäärä on taas nousussa. Opiskelijoita oli vuonna 2017
1195, kun vuonna 2018 opiskelijoita oli 1361.
Toteutuneiden tuntien määrä nousi hieman kaikissa kunnissa normaalien opistokurssien
osalta. Vuonna 2017 toteutui yhteensä 4145 tuntia, vuonna 2018 yhteensä 4231 tuntia.
Toteutuneita normaaleita opistokursseja oli samaa luokkaa kuin edellisvuonna. Omakustannekursseja toteutui 10 vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2018 toteutui yhteensä
23 omakustannekurssia. Myös omakustannekurssien tuntimäärä laski edellisvuodesta;
412 tuntia vuonna 2017 ja 341 tuntia vuonna 2018. Myyntipalveluna opisto järjesti Tietotekniikkakurssin eläkeläisjärjestölle, ko. kurssille osallistui 20 opiskelijaa. Kurssiarvioinnit
olivat samansuuntaisia kuin aiemminkin eli oltiin tyytyväisiä opetukseen, oppimiseen ja
ryhmän toimintaan kautta linjan eri oppiaineissa. Myös kurssin järjestelyihin oltiin varsin
tyytyväisiä. Omakustannekurssien avulla on saatu pidettyä kurssitarjonta suhteellisen
laajana ja laadukkaana.
Vuoden aikana pitkäaikainen rehtori Jukka Nummelin jäi eläkkeelle ja loppuvuoden
sijaistivat Marja-Leena Kangasniemi-Saari ja Simo Veistola. Vuoden aikana valmisteltiin
oman rehtorin hakuprosessia.

TAIDEAINEET

Pietilä-Estrada Tuija, ohjaava opettaja

Kuvataidekurssit, Lasten -ja nuorten
taidepaja, Aikuisten taidekokeilu

Opettajat
Kaivoluoto Teija
Järvinen Jouni
Nikkilä-Rämö Kristiina
Nissinen Anne
Majevski Vivian
Pelto-Knuutila Tero
Perälä Arja
Ryyppö Sirpa
Saarela Tuula
Salo Pirjo
Seutu Maire
Wenning Sari
Tiensuu Erkki
Autio Minna

Posliinimaalaus, Lasinmaalaus
Lasinsulatus, Lasimosaiikki, Tiffany
Kukka-asetelmat
Kukka-asetelmat
Kalligrafia, Grafiikka, Lasten taidepaja
Hopeaketjut, Hopeakorukurssi
Mehiläisvahakynttiläkurssi, Taidepaja
Vuorovaikutteinen valokuvaus, Lasten ja nuorten taidepaja
Lasinsulatus, Lasimosaiikki, Tiffany
Keramiikka kurssit, Lasten -ja nuorten
taidepaja
Askartelubetonikurssi
Aikuisten taidekokeilu
Sukututkimus
Kirjallisuus

KURSSIT JA TILAT
Kevätkaudella -2018 opiston teeman mukaisesti, opistosta sai rytmiä elämään.
Taideaineita opiskeltiin rytmikkäästi, Paanan koululla kuvataidetta (eri tekniikoita),
kalligrafiaa (kasvikirjan valmistaminen), grafiikan myrkyttömiä menetelmiä ja valokuvausta.
Grafiikan kurssi houkutteli kuvataideluokan täyteen innokkaita opiskelijoita. Kurssi
järjestettiin kahden päivän intensiivikurssina. Valokuvauskurssilla otettiin tuntumaa
välineisiin ja vuorovaikutteiseen kuvaamiseen. Lapset -ja nuoret jatkoivat taide -ja
kädentaitojen kehittämistä taidepajassaan. Pajassa innostuttiin mm. kuvataiteesta,
valokuvauksesta, kalligrafiasta, mosaiikkitöistä ja paperitaiteesta. Taidepajaa pidettiin sekä
Paanan koululla, että Taitotilassa Jokioisilla.
Keramiikka kurssit (päivä, ilta ja
puutarhakeramiikka) innostivat luovuuteen.
Lasimosaiikki/lasinsulatus kurssi ja
hopeaketjukurssi pidettiin Taitotilassa.
Taitotila toimi hyvin erilaisten kurssien
pitopaikkana. Tilan lämpövaihtelut aika-ajoin
vain toivat haasteita.

Ypäjällä toteutui uutuuskurssina lasinmaalauskurssi Kartanon koulun kuvataideluokassa.
Kurssilla maalattiin mm. viini-ja samppanjalaseja. Samaisella koululla järjestettiin myös
kukka-asetelma kurssit. Kurssilla opeteltiin kukkien sidontaa, viehe eli pukukukan
tekemistä sekä asetelmaa ja kransseja leikkokukista.
Humppilassa posliinimaalaus kurssilla opeteltiin mm.
piirrostekniikkaa ja muotokuvan varjoja ja valoja. Kurssi on
pysynyt suosittuna vuodesta toiseen.
Taideaineiden kevätkausi päätettiin kuvataidekurssiin Ypäjän
kotiseutumuseon miljöössä ja Vanhassa Pappilassa. Sää
olikin suotuisa harjoittaa ulkona piirtämistä ja maalaamista.
Eri valo ja varjo ilmiöt tulivat tutuiksi päivänkulun edetessä.
Osa kurssilaisista polkaisi pyörillä Jokioisilta Ypäjälle. Näin
sai samalla kertaa virkistävän kuntolenkin, ennen kurssin
alkua. Kurssi pidettiin viikonloppu kurssina.
Opiston syyskauden alkaessa, teemaksi oli valikoitunut "Jokaiselle jotakin Jokiläänistä".
Taidekattauksessa kolmen kunnan alueella, oli mahdollisuus perehtyä monipuolisesti eri
taidelajeihin, tekniikoihin ja materiaaleihin.
Jokioisilla jatkuivat kuvataide ja kalligrafia kurssit Paanan
koululla. Kuvataiteessa ilmaisun tueksi opeteltiin eri
maalaus -ja piirtämistekniikoita. Kalligrafiassa perehdyttiin
Goottilaiseen tyyliin. Lasten ja nuorten taidepajassa
tutustuttiin eri taideopettajien ohjauksessa
taidetekniikoihin, muotoiluun ja materiaaleihin. Taidepajaa
järjestettiin Paanan koululla ja Taitotilassa.
Tilat antavat mahdollisuuden monipuoliselle taidekasvatukselle. Pajassa tuetaan mielikuvituksen kehittymistä ja
luovaa taideinnostusta mukavan harrastuksen parissa.
Muutaman vuoden tauon jälkeen kuvataidekurssi palasi
Humppilan kurssitarjontaan. Kurssia oli toivottu ja olikin
mukava, kun kurssi järjestyi syyslukukaudelle. Opetustila löytyi
Humppilan yläasteelta. Humppilassa jatkui myös
posliinimaalaus kurssi yläasteella. Hopeaketjukurssi
toteutettiin viikonloppukurssina myöskin yläasteen teknisissä
tiloissa. Taideaineiden opettamiselle Humppilan yläaste on
tärkeä tila.
Ypäjällä, Kartanon koululla tutustuttiin viikonloppukurssilla
askartelubetoniin ja sen käsittelyyn. Betonivalun -ja massan
käsittelystä saikin mukavaa viikonlopun virkistystä.

Sen sijaan syksyn akvarellikurssi Kartanon koululla ei toteutunut. Liekö sitten kesän
maalauskurssilla Ypäjän kotiseutumiljöössä jo saatu tarpeeksi kuvataidetta. Ypäjältä löytyi
myös uusi kurssien pitopaikka, Kurjenkukan kukkakauppa. Japanilainen tuulahdus saatiin,
kun Kokedama kurssilla valmistettiin japanilaisia sammalpallopesiä. Asetelmaan
yhdistettiin sipulikukkia ja jouluisia koristeita. Kurjenkukan tiloista löytyi hyvät tilat kurssille.
Ypäjän Vanhassa pappilassa muotoiltiin ja valettiin vielä mehiläisvahasta kynttilöitä.
Kynttilät valmistettiin sopivasti joulun aikaa enteillen.
Taitotilassa järjestettiin taideaineiden ns. kovien materiaalien
taidekursseja. Keramiikkaa opiskeltiin päivä -ja ilta kurssilla.
On hyvä asia, että keramiikkakurssi voidaan järjestää myös
päiväopetus kurssina. Joulukeramiikka kurssi pidettiin kolmen
viikonlopun kurssina. Lasikurssilla teemana oli lasinkierrätys.
Kurssilla oli mahdollista sulattaa, tehdä lasimosaiikkia tai
perehtyä tiffany-tekniikkaan. Viikonlopun hopeakurssilla
valmistettiin hopeakoruja, kurssilaisten ideoiden pohjalta,
perinteisin kultasepän menetelmin. Mahdollista oli myös
hopeaketjujen punonta. Kurssille olisi kysyntää myös
lukukauden kestävälle kurssille, toistaiseksi vain opettajan
aika ei ole riittänyt pidemmän kurssin järjestämiseen.
Kun Jokioisilla vietettiin joulunavausta, Taitotilassa toimi
joulupajoja. Kortti-askartelu pajassa sai pienet -ja isot askartelijat puuhastella kortteja eri
tekniikoilla. Kulttuuriyhdistys kuvio oli myös opiston kanssa yhteistyössä omalla pajallaan
mukana.
Vielä maininnat parista kurssista, jotka eivät varsinaisesti sisälly taideaineisiin.
Sukututkimusta opiskeltiin Paanalla koulun atk-luokassa Jokioisilla. Kurssilla sisältönä ja
tutkimuskohteina olivat ihmisen elämään liittyvät tietolähteet, sukututkimuksen lainpykälät,
EU:n henkilörekisterilain muutokset jne. Luovan kirjoittamisen verkkokurssi sai jatkoa
lukuvuonna 2017-2018 Vetävä-hankkeen puitteissa alkaneille verkkokursseille.
KALUSTEHANKINNAT
Taide/työskentely välineitä hankittiin taideaineisiin kuvataiteeseen, keramiikkaan,
posliinikurssille, lasten taidepajaan.
OPETTAJAT
Taideaineiden opettajat ovat alastaan innostuneita, luovia ja monipuolisia taideopettajia.
He ovat opiston taideaineiden opettamiselle tärkeä voimavara. Opettajat uudistavat ja
ideoivat opetuksiaan lukukausittain. He kouluttautuvat tarpeen mukaan, toimivat
taideseuroissa, eri tapahtumissa ja messuilla. Monet taideopettajat ovat toimineet jo
pitkään omalla alallaan. Kevätkaudella -2018 Tuija Pietilä-Estrada osallistui opiston
edustaja Kulttuuriyhdistys Kuvio ry:n LEKA- työryhmään, ryhmän tarkoitus on edistää
lastenkulttuuria alueellamme eri kunnissa. Vuonna -2018 vuorovaikutteisen valokuvauksen
opettaja, valokuvaaja Sirpa Ryyppö juhli 20-vuotista taivaltaan ammattivalokuvaajana.

NÄYTTELYT
Taide- ja taitoaineiden opiskelijoiden teoksia oli monipuolisesti esillä kevätnäyttelyssä
Jokioisten Tietotalolla. Perinteisesti kuvataidekurssilaisten maalauksia oli esillä näyttelytila
Pehkosessa 4.4.- 22.4.2018 Tietotalolla.

Syyslukukauden aluksi taideaineiden opettajien töitä oli esillä Osaavat opettajat
näyttelyssä Pehkosen näyttelytilassa Tietotalolla Jokioisilla ja Ypäjän Yössä
Veteraanituvalla.
MATKAT
Taide -ja kulttuuri matka yhdessä opistolaisyhdistyksen kanssa tehtiin Turkuun. Siellä
retkeläiset tutustuivat oppaan kanssa Turun taidemuseon näyttelyihin ja Turun
Tuomikirkon historiaan ja taiteeseen. Ja tietysti kahviteltiin Aurajoen rannassa
taidekahvila, Cafe Artissa.
YHTEENVETO
Taideharrastus tuo sisältöä elämään. Aktiivinen
kulttuuritoiminta ja taideharrastukset edistävät
myös yhteisöllisyyden kokemusta. Virkistystä,
luovuuden iloa, vapaa-ajan mukavaa täytettä.
Toivon, että näitä ainakin tarttui mukaasi viime
opisto kaudelta. Kiitos opiskelijoille
luovuudestanne. Ja opettajille, kun alastaan
innostuu, niin se myös innostaa. Olette tärkeä
voimavara opistollemme.
Kirjoittanut Tuija Pietilä-Estrada

MUSIIKKI

Opettajat
Timo Määttä, ohjaava opettaja
Saku Anttila
Iris Sirel

Harmonikka, kosketinsoittimet, Harmonikkaryhmä,
Viihdeorkesteri JoViaali, Lauluryhmä
Rummut, kitara, basso, pop/rock –orkesteri
Piano

Musiikinopetus jatkui vuonna 2018 tutuissa merkeissä. Iris jatkoi pianotuntien antamista
kaikkien kolmen kunnan alueella, Saku opetti yleisiä bändisoittimia (rummut/basso/kitara)
myös joka kunnassa, tosin Ypäjällä oli tarjolla pelkästään kitaransoittoa. Määttä opetti
harmonikan- ja pianonsoittoa Jokioisilla sekä Ypäjällä. Ryhmistä Viihdeorkesteri JoViaali,
lauluryhmä ja harmonikkaryhmä kokoontuivat Jokioisilla. Pop/rock –orkesteri nimeltään
”Humbles” harjoitteli Humppilassa.
Opiston teemana oli tänä vuonna ”rytmiä elämään”. Musiikkiin
kuuluu olennaisena osana rytmi, joten teema sopi meille kuin
kapula kouraan. Yksityisopetuksessa tutustuttiin tavallista
enemmän lattarirytmeihin, ja esimerkiksi JoViaali kävi
ohjelmistossaan läpi kaikki mahdolliset lavatanssirytmit
muodostaen koko illan tanssiohjelmiston.
Helmikuussa estradille astuivat uudet laulajakyvyt.
Paanan koulun auditorio täyttyi ystävänpäivän hujakoilla
kuuntelemaan Tapio Leinon Tammelasta (lauluryhmä) sekä Tiia
Kiurun Jokioisilta (Humbles) tähdittämää konserttia. Laulajat
valitsivat monipuolisen ohjelmiston konserttiin, ja sitä säesti
opiston oppilaista kerätty ryhmä. Orkesteriin kuului Jarmo Mäkilä,
Esa Virta, Arto Savolainen sekä TJMäättä. Määtällä oli avaimet
konserttipaikalle, muuten häntä ei olisi varmaan kutsuttu…

Huhtikuun 6. päivä rytmiryhmä Humbles esiintyi ravintola
Ferrariassa. Railakasta liveaktia oli tullut kuuntelemaan
mukavasti paikallista kansaa. Humbles alkaa olla jo rutinoitunut
bändi. Vuoden 2018 aikana bändi esiintyi muissakin
tilaisuuksissa, opiston järjestämissä ja myös opiston
ulkopuolisissa tapahtumissa. Tavoitteena on varmaan Hartwallareena, niin kuin kaikilla kunnianhimoisilla kokoonpanoilla.

Kevätnäyttelyssä kokeiltiin uutta sapluunaa. Koska JoViaalilla oli
koko illan kestävä tanssiohjelma, tanssit päätettiin pitää jo perjantaiiltana tutun lauantai-iltapäivän sijaan. Tanssit alkoivat klo 18, ja ilta
tuli päätökseen 21.30. Illan aikana käytiin tosiaan mahdollisimman
monipuolisesti läpi suomalaisen tanssilavakulttuurin lajit. Nykypäivän
tanssiorkesterin tyyliin illan aikana tuli tuttujen lajien lisäksi esim.
salsaa, sambaa, masurkkaa yms. Ainoastaan argentiinalainen tango
jäi soittamatta koska bandoneon jäi tulliin
ja rasva ei riittänyt lantioiden rasvaukseen. Kaikki rasva meni
opettajan hiuskuontaloon.
Näyttelyn sunnuntai sen sijaan pysyi samankaltaisena kuin
edellisinäkin vuosina. Iltapäivällä jännitettiin oppilaskonsertissa ja
päätöstilaisuuden Haminoissa haitari- ja lauluryhmä esitti omaa
osaamistaan. Kaikki suoriutui esityksistään hienosti ja järjestelyt
onnistuivat tänäkin vuonna nappiin.
Kauden päätteeksi on ollut tapana järjestää Muistojen Harmonikka tilaisuus Humppilassa yhdessä TY:n Naisten kanssa. Tilaisuus täytti
edellisenä vuonna 10 vuotta, ja vuonna 2018 oli tarkoitus pitää
välivuosi. Kyselyitä ja pyyntöjä tuli kuitenkin niin paljon, että jotain
täytyi tehdä. Niinpä raahasimme JoViaalin ja sen massiivisen
ohjelmiston Humppilaan, ja pidettiin oikein vanhanajan tanssit
työväentalolla 11.5. Tähän oli hyvä päättää kevätkausi.

Syyslukukausi alkoi taas tutulla kurssitarjonnalla syyskuussa.
Opettajat pysyivät samoina, ja kaikki kurssit saivat opiskelijoita
riittävästi alkaakseen. Yksityisopetuksessa kysyntää oli taas
huomattavasti enemmän kuin paikkoja, mutta pienillä järjestelyillä
mukaan mahtui melkein kaikki halukkaat.

Pari esiintymistäkin mahtui syksyyn. Marraskuussa JoViaali ja Humbles saivat
tehtäväkseen esittää tanssittavaa musiikkia kunnan henkilöstöjuhlassa. Työnjako oli
seuraava: JoViaali aloitti sekä soitti tunnin vanhaa tanssimusiikkia ja Humbles soitti sitten
menevämmät rallit illan lopuksi.
Marraskuun viimeinen päivä oli taas opistolaisyhdistyksen puurojuhla. Lauluryhmä piti taas
huolen yhteislaulujen toimivuudesta esittäen toki myös omia soolonumeroita.
Säestyksessä avusti nuori harmonikkavelho Rasmus Raatikainen. Illan koskettavin hetki
koettiin, kun pianonsoittoa opistolla opiskeleva Emmi Kiviharju tulkitsi ”sen kenties kaikkein
vaikeimman joululaulun” ”Oi Jouluyö”.
Opiston teemana on vuonna 2018-2019 ”Jokaiselle jotakin Jokiläänistä”. Tätä teemaa
olemme mielestäni vaalineet jo vuosien ajan. Tai noh, jodlauskurssia odotellessa…
Kirjoittanut: TJMäättä

LIIKUNTA JA HYVINVOINTI
Opettajat
Tammi Kaarina, ohjaava opettaja
Ekholm Mirjami
Heikkilä Sanna
Korpihete Saila
Mäki-Punto Maiju
Ryösä Terhi

Circuit, tuolijumppa, lavislavatanssijumppa®
Circuit, kevyt aamujumppa
Rivitanssi
Kuntosaliliikunta, jumpat, tanssi
Jooga, voimajooga
Jooga, Asahi-terveysliikunta

Lukuvuoden 2017-2018 teeman mukaisesti opisto tuo rytmiä elämään.
Liikunnan säännöllisyys on tärkeää sen terveysvaikutuksia ajatellen. Opiston liikuntakurssi
on monelle viikon ainoa liikuntahetki eikä liikkumaan tulisi lähdettyä ilman sitä.
Lukuvuoden 2018-2019 teema ”jokaiselle jotakin Jokiläänistä” pyrittiin huomioimaan
liikunnan osalta kurssien monipuolisuudessa, jotta jokainen voisi löytää itselleen
sopivimman tavan liikkua.
Lavis-lavatanssijumppa®, tuolijumppa, circuit (Tammi Kaarina):
Syksyllä 2017 alkanut circuit Ypäjällä jatkui kevätkaudella. Syyskaudella ohjaajaksi vaihtui
Mirjami. Circuitissa lihaskuntoharjoitukset tehdään kiertoharjoitteluna.
Lihaskuntoharjoittelussa käytetään monenlaisia välineitä, kuten kahvakuulia, kuminauhoja,
steppipenkkejä sekä käsipainoja.
Suuren suosion saanutta Lavis-lavatanssijumppaa® jatkettiin keväällä Jokioisilla ja
Humppilassa. Lavis sopii kaikenikäisille: Nuoret voivat tehdä tehokkaan jumpan
hyppyineen, vanhemmat voivat nauttia lavatanssimusiikista ja tanssia mukana
rauhallisempaan tahtiin.
Kevätkaudella jumppailtiin Humppilassa maanantaiaamupäivisin tuolijumpan parissa.
Syyskaudella tuolijumppa jatkui uudella nimellä ”kevyt aamujumppa” Mirjamin ohjaamana.
Tuolijumppa on perusjumppaa niveliä säästäen.
Kevyt aamujumppa, circuit (Mirjami Ekholm)
Humppilassa työväentalolla maanantai-aamupäivisin pidettyyn jumppaan osallistui 15
innokasta liikkujaa. Kokoontumisia oli syyslukukaudella kerran viikossa yhteensä 10
kertaa. Kokoontumiskerta koostui alkulämmittelystä, lihasvoima ylläpitävästä harjoittelusta
ja lopuksi venyteltiin. Tavoitteena oli kohdistaa harjoitteita eri lihasryhmille pääsääntöisesti
tuolilla istuen. Kullakin kerralla käytiin läpi ohjattu ohjelma kulloinkin yhtä apuvälinettä
käyttäen. Perusliikkeistä koostuviin ohjelmiin vaihtelua saatiin käsipainoilla, jumppakepillä
tai kuminauhalla. On ollut ilahduttavaa nähdä, että ainakin Humppilassa naiset haluavat
ylläpitää toimintakykyään. Yhdessä jumppaaminen on mukavaa! Liikkeet sopivat myös
kotitreeniin, ja voi vain toivoa, että jos vaikka jonkun tietyn kappaleen soidessa tulisi
kotonakin mieleen toistaa jumpassa tehtyjä liikkeitä. Ryhmä jatkuu keväällä.
Ypäjällä kokoontui pieni, mutta sitäkin innokkaampi ja kiertoharjoittelun edut sisäistänyt
ryhmä. Tunti koostui alkulämmittelystä, kiertoharjoittelusta ja loppuvenyttelystä. Circuitissa
kukin voi tehdä harjoitteet omaa kehoaan kuunnellen. Ilo on iso, kun huomaa harjoittelun
tehonneen ja jaksaa enemmän kuin edellisellä kerralla. Kiertoharjoitteluohjemat koostuivat
moduuleista. Moduuli sisälsi eri liharyhmiin vaikuttavia liikkeitä eri apuvälineillä tehtynä.
Apuvälinekirjo sisälsi käsipainot, kahvakuulat, tangot, jumppapallot kuminauhat ja
voimistelumatot. Ohjelmassa oli neljä moduulia, joista kukin vastasi yhtä
kiertoharjoittelupistettä. Erilaisia modulikombinaatiota käyttämällä saatiin vaihtelevia

ohjelmia tutuillakin liikkeillä. Liikkeestä saa parhaan tehon irti, kun sen oppii tekemään
oikein ja se saavutetaan toistoja tekemällä. Aluksi käytössä oli kolmen liikkeen moduuleita,
sittemmin siirryimme kahden liikkeen moduuleihin. Ryhmä oli aktiivinen ja sitoutunut, heille
oli mukava laatia ohjelmia. Ryhmä jatkuu kevätlukukaudella.
Rivitanssi (Sanna Heikkilä)
Humppilassa on tanssittu rivitansseja syyskaudella 11 kertaa ja tanssijoita oli paikalla noin
7-10 kappaletta/kerta. Kauden aikana on opiskeltu 12 koreografiaa ja askelia tansseissa
on ollut 16 ja 32 askeleen välillä. Humppilalaiset tanssijat ovat olleet todella innostuneita
rivitanssiin.
Perus- ja tehojumppa, jumpappaa, kuntosaliliikuntaa (Saila Korpihete)
Kuntosaliliikunta:
Erityisesti ikääntyneille sopivaa kuntosaliliikuntaa Intalan kartanolla. Tunnilla lämmiteltiin ja
lihaskuntoa harjoitettiin helpoilla liikkeillä. Joka tunnilla oli teema, esim. liikkuvuus,
alaraajat tai tasapaino. Lopuksi venyteltiin.
Perusjumppa:
Tunneilla lämmiteltiin helpoin askelkuvioin ja lihaskunto-osio oli teemoitettu ja lopuksi vielä
venyteltiin. Välineinä käytettiin painoja, jumppanauhoja ja keppiä. Välillä tehtiin
tuolijumppaa.
Tehojumppa:
Lämmittely sisälsi hyppyjä, lihaskunto-osio oli teemoitettu ja lopuksi venyteltiin. Välineinä
käytettiin painoja, jumppanauhoja ja keppiä.
Kevään Jumpappaa:
Tanssillista jumppaa vaikeutuvin askelkuvioin. Ilon kautta liikuttiin lavatanssimusiikiin ja
latinalaisen musiikin tahdissa. Sisälsi piilotetusti lihaskuntoharjoittelua.
Päiväjooga, voimajooga, iltajooga (Maiju Mäki-Punto)
Päiväjooga Humppilassa:
Perehdyimme joogan perusasioihin, kuten mm. hengityksen ja liikkeen yhteyden
löytämiseen, hyvään seisoma-asentoon ja maayhteyteen. Harjoittelimme
aurinkotervehdystä ja vaihtelevasti olemme harjoitelleet useita erilaisia asanoita.
Ohjelmissa on ollut erilaisia painotuksia, esimerkiksi selälle hyvää tekevät kierrot ym.
Voimajooga Jokioisilla:
Tällä kurssilla olemme tehneet joogaharjoituksen, joka nimensä mukaisesti on
voimakkaampaa, lihaskuntoa kehittävää joogaa. Myös siirtymä liikkeistä toiseen on
nopeampi kuin ihan perusjoogatunnilla. Lihaskuntoa olemme kehittäneet erilaisilla
asanoilla, esim. soturiasennoilla, jotka voimistavat erityisesti jalkojen lihaksia, mutta myös
keskivartaloa ja käsiä. Tälläkin kurssilla ohjelma on vaihdellut lähes viikoittain, ja olemme
voimistaneet kehon lihaksia välillä keskittyen keskivartaloon, välillä jalkoihin jne.
Iltajooga Humppilassa:
Kurssilla on perehdytty joogan perusasioihin, kuten mm. hengityksen ja liikkeen yhteyden
löytämiseen, hyvään seisoma-asentoon ja maayhteyteen. Tämä harjoitus kuitenkin iltaan
sijoittuvana on ollut rauhallisempi ja rentouttavampi. Olemme tehneet erilaisia asanoita ja
liikesarjoja, esimerkiksi kuutervehdystä.
Jooga, Asahi-terveysliikunta (Ryösä Terhi)
Joogaryhmät Ypäjällä ja Jokioisilla sekä Jokioisten keskiviikon aamupäivisin kokoontuva
Asahiryhmä ovat saaneet vuosien mittaan uskolliset harrastajansa - toki uusiakin jäseniä
on tullut vuosittain mukaan. Joogan ja asahin hyvää tekevät vaikutukset tuntuvat jo kerran
viikossa tapahtuvan yhteisen harjoituksen ansiosta, mutta monet ryhmäläiset ovat
kertoneet innostuneensa tekemään harjoituksia myös itsenäisesti, jolloin vaikutus vielä
tehostuu.

TEKSTIILITYÖ

Opettajat
Lappalainen Marita
Kostamo Kirsi
Ojanen Katri
Raumolin Tiina
Salmi Tiina

Viljanen Leena
Wenning Sari

2 x tilkkuviikonloppu
kehruukurssi
nahkatyöt
kirjansidonta
kudonta, lankatyöt, kierrätyspunonta,
uninukkekurssi, makramee- ja ryijykurssi,
joulupaja sekä kädentaitokarusellin vastuuopettaja
pitsinnypläys, kirjonta
huovutus, kirjonta, tilkkutyöt, tekstiilituunaus,
pehmolelut ja kokeileva tekstiilituunaus

Tekstiilityön kurssit
Keväällä 2018 jatkui Opistosta rytmiä elämään –lukuvuosi. Uutuutena kevään tarjonnassa
oli Kokeileva tekstiilituunaus, jossa ahkerat ja innokkaat kurssilaiset uudistivat vanhoja
tekstiilejä erilaisilla tekstiilitekniikoilla, kuten mikro- ja ruostevärjäys, kuvansiirto,
nokipainanta, krymppäys. Myös viikonloppukurssina toteutettu omakustannekurssi
Modernia tilkkuilmaisua etsimässä, tekstiilitaiteilija Marita Lappalaisen ohjaamana, oli
pidetty. Kurssilaisia saapui ympäri Suomea peräti 18.
Koko lukuvuoden, paikkansa sekä suosionsa saaneita, kursseja olivat edelleen kudonta- ja
tilkkutyökurssit joka kunnassa. Jokioisilla Hardanger –kirjonta jatkoi isolla ryhmällä
kurssilaisia. Myös Lankatyö –kurssit toteutettiin jokaisessa kunnassa. Valtakunnallisestikin
muodissa olevat tekniikat, neulominen ja virkkaus, olivat meidänkin opistossa suosittuja.
Lukuvuoden 2018 – 2019 teemaksi otettiin
Jokaiselle jotakin Jokiläänistä, joka
toteutuukin opistomme
tekstiilikurssitarjonnassa hyvin.
Lukuvuoden mittaisten kurssien lisäksi joka
vuosi on tarjolla melkeinpä parikymmentä
lyhytkurssia. Viime vuonna niitä oli esim.
uutuutena Pehmoillaan –kurssi,
Kranssikurssit, Kirjansidonta, Huovutus,
Kierrätyspunonta jne. Nahkatyökurssit
Ypäjän Hevosopistolla Katri Ojasen
vetämänä jatkoivat suosiotaan. Syksyllä
ilmoittautuneita tuli jopa niin paljon, että
pyysimme Katrilta lisäkurssin. Viime
vuonna ainoastaan joulupaja Hahtuvaenkeleitä ei toteutunut.
Syyslukukaudella järjestettiin vielä kaksi omakustannekurssia kurssilaisten toivomuksesta
Kehruukurssi sekä toinen Marita Lappalaisen kurssi, jossa aiheena oli Eläin- ja
ihmishahmot tekstiilikollaasin keinoin.

Näyttelyt
Kevätnäyttely pidettiin tuttuun tapaan
Jokioisten Tietotalolla 20.-22.4.
Esillä oli monipuolisesti töitä kaikilta
lukuvuoden aikana järjestetyiltä
kädentaidon kursseilta.
Ohjelmassa oli mm. palapelin tekoa,
opistokyselyyn vastaamista ja
kädentaitoarpajaiset, johon kurssilaiset
olivat valmistaneet lukuvuoden aikana
voitot.
Käsin käsitän –näyttely oli Marita Lappalaisen kevään kurssiin liittyvä ja oli auki 24.4.-3.5.
Pehkosessa.
Osaavat opettajat 13 -näyttely oli esillä Tietotalon näyttelytila Pehkosessa elokuussa 14.31. ja osittain myös Ypäjän Yössä 25.8., Ypäjän Veteraanituvalla. Näyttelyssä kädentaitoopettajat saivat omien töidensä avulla esitellä uusia ideoita tuleville kursseille.

Retket
Tekstiiliopettajat tekivät kesäretken Valkeakosken opiston kevätnäyttelyyn, Voipaalan
kartanoon ja Tampereelle Nextiiliin. Marraskuussa teimme jokavuotisen retken Tampereen
Kädentaidot –messuille.

Some
Opiston Facebook –sivu toimi edelleen tekstiiliopetuksen markkinointikanavana ja kurssien
esittelypaikkana. Kudonnan opiskelijoilla on oma, kaikkien ryhmien yhteinen facebook –
ryhmä tiedotuskäytössä. Jokiläänin ääni –blogin päivityksien kohdalla olemme joutuneet
priorisoimaan ajan- ja resurssienkäyttöä ja jättäneet kirjoituksien tekemisen vähemmälle.

Tilat ja kalusto
Tekstiilin kursseja varten hankittiin kaksi uutta saumuria sekä leveät mattopuut, joiden
sijoituspaikaksi tulee Ypäjä, kunhan saamme sinne lisätilaa.
Puolentoista vuoden käyttökokemuksen jälkeen Taitotilat ovat osoittautuneet toimiviksi ja
valoisiksi tiloiksi.

Koulutukset
Kierrätyspunonta, Kankaanpää 25.-29.6.
Tiedon ja taidon kierrätysviikko, Kerava 21.-25.5.
Rohkeasti reaktiiviväreillä, Kankaanpää 4.-8.6.
Iloinen tilkkuviikonloppu, Virrat 20.-22.7.
Trikoot uusiokäyttöön tilkkutyön keinoin, Virrat 23.-37.7.

Tiina Salmi
Sari Wenning
Sari Wenning
Sari Wenning
Sari Wenning

Lasten ja nuorten kurssit
Nuorten kädentaitokaruselli
Kädentaitokaruselli on 9-15 –vuotiaille koululaisille suunniteltu kesäloman avaus kesäkuun
ensimmäisellä viikolla. Karusellit pyörivät edelleen jokaisessa kunnassa nuorisotoimien ja
opiston opistolaisyhdistyksen tukemana. Kiertävinä opettajina toimivat Tuija Pietilä-Estrada
(kuvataide), Piritta Kämi-Conway ja Pirjo Salo (keramiikka).

TEKNINEN TYÖ
Opettajat
Teppo Salo, ohjaava opettaja
Aate Janne
Berggren Matti
Kallio Mirva

Kuloaro Tony

Taonta Ypäjällä
Puu-ja metallityö, Humppilassa
Puutyö Ypäjällä
Huonekalujen kunnostus Jokioisilla,
Humppilassa
Kierrätyshenkinen monivalintakurssi
Humppilassa
Puu-ja metallityö Jokioisilla

Teknisen työn osalta kurssit jatkuivat samaan tuttuun malliin. Kaikki suunnitellut kurssit
alkoivat, mutta enemmänkin osallistujia olisi voinut olla.
Keväällä jatkuivat Jokioisilla Paanan koululla Tony Kuloaron Puu-ja metallityökurssi ja
Mirva Kallion huonekalujen kunnostuskurssi.
Opiskelijat ovat taitavia ja innovatiivisia, mutta varsinkin puu-ja metallityö kurssille
kaivattaisiin enemmän opiskelijoita.
Humppilan yläasteen teknisen työn tiloissa jatkuivat sekä Janne Aatteen puu-ja
metallityökurssi että Mirva Kallion huonekalujen kunnostus vasta-alkajille ja huonekalujen
kunnostus aamutorkuille. Mirvalla oli myös kierrätyshenkinen monivalintakurssi. Kurssit
olivat suosittuja ja opiskelijat innostuneita
Ypäjällä Hevosopiston tiloissa kokoontuivat Matti Berggren puutyökurssi ja Teppo Salon
taontakurssi. Molemmissa ryhmissä ilmapiiriä kehuttiin hyväksi. Tilat olivat siistiytyneet ja
koneet toimivat. Hevosopiston kanssa on tehty yhteistyötä hiilitilauksissa.
Kevätnäyttelyssä oli
jälleen paljon myös
teknisten kurssien töitä
kauniisti esillä. Eniten
oli kunnostettuja
huonekaluja.

RUOKAKULTTUURI JA KOTITALOUS
Opettajat
Lax Minna
Lax Teemu
Pietilä-Estrada Tuija
Mäki Maarit

Kotitaloustunneilla opiskeltiin arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja ja
tiedonhankintaa sekä tavoitteena oli tarjota myös mahdollisuus elämästä nauttimiseen
sekä iloista yhdessäoloa. Tarjolla oli monenlaisia kursseja antamaan ideoita niin arkeen
kuin juhlaankin. Hyvää palautetta tuli hyvästä, monipuolisesta kurssitarjonnasta. Raakaaineiden kotimaisuus ja lähiruoka näkyivät tunneilla. Myös lapsille oli tarjolla kursseja,
joilla he voivat omin pienin käsin valmistaa vaikkapa kääretortun tai maittavia välipaloja tai
pieniin juhliin pikkupurtavaa.
Jokioisilla Paanan koulun keittiössä valmistettiin Dim Sum –nyyttejä ja kahvikuppitäytekakkuja, espanjalaisia tapaksia sekä tutustuttiin eksoottisiin hedelmiin. Härkäpapu ja
nyhtökaura ovat mainio lisä pastaan ja nuudeleihin. Monipuolisuus onkin tärkeä elementti
ruokapöydässä. Samoin kuin kattauskin. Ypäjällä Myrkyttömät niksit kodinhoitoon –kurssi
antoi tietoa vanhoista hyvistä aineista ja nikseistä. Humppilassa valmistettiin street foodeli katuruokaa ja pelmeneitä venäläiseen tyyliin. Opiskelijat saivat uusia reseptejä ja
vaihtelua ruokapöytään. Keittiöturvallisuuttakaan ei unohdettu. Jokainen
oppimistapahtuma päättyi iloiseen rupatteluun pöydän ääressä maisteltaessa juuri
valmistettuja herkkuja.
Hygieniakurssi oli jälleen suosittu. Maarit Mäen johdolla jokainen kurssilainen sai uusia
tietoja keittiöön liittyvästä hygieniasta. Kurssin päätteeksi oli mahdollisuus suorittaa Eviran
virallinen koe ja saada hyväksytyksi tulleesta koesuorituksesta todistus, hygieniapassi,
joka on oltava kaikilla ruoan parissa työskentelevillä.

KIELET JA KULTTUURI
Opettajat
Koskelin Aino, ohjaava kielten opettaja
Aalto Marina
Conway Richard
Blasco Lucia
Huuhtanen Leni, kevätlukukausi
Koivula Teemu, syyslukukausi
Korpihete Elina
Majevski Vivian
Rauhala-Benuzzi Tuula

Englanti
Venäjä
Englanti
Espanja
Ranska
Ranska
Saksa
Viro
Italia

Kieliä opiskeltiin lukuvuoden 2018 aikana 8 eri kurssilla. Paanan koululla oli englannin
alkeis- ja jatkokurssi, italian jatkokurssi sekä viron alkeiskurssi. Humppilan yläasteella
jatkettiin saksan, venäjän ja ranskan kielen opiskelua. Espanjan kieltä ja kulttuuria olisi
ollut myös tarjolla Ypäjän Seuraintalolla äidinkielenään espanjaa puhuvan opettajan
johdolla, mutta kurssi jouduttiin lopettamaan liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi.
Veteraanituvalla keskusteltiin sujuvasti englanniksi samalla kahvia ja pipareita nauttien.
Iloinen ja mukava puheensorina täytti salin opettajan avittaessa opiskelijoita, jos oli jokin
sana unohtunut.
Tuntitoteuma oli jälleen hyvä. Pyrimme tarjoamaan kaikille hyvää, tasokasta, tavoitteellista
sekä ajanmukaista opetusta uusien, nykyaikaisten välineiden ja harjoittelun avulla
valitsemassaan kielessä. Alkeissa paneuduttiin kielen saloihin ja jatkokursseilla
vahvistettiin ja syvennettiin kielitaitoa monipuolisesti harjoittelemalla. Pääpaino oli puheen
tuottamisessa, mutta kuuntelua eikä kirjoittamistakaan ei unohdettu. Aiheet olivat
opiskelijoille läheisiä, mukavia ja mielenkiintoisia sekä sisälsivät mm. arkipäivään,
perheeseen, kotiin, matkailuun, työelämään, luontoon, ympäristöön ja eri maiden
kulttuuriin liittyviä tekstejä, asioita ja sanastoa. Kaikki oppivat käyttämään kieltä niin työssä
kuin vapaa-aikanakin valitsemansa opiskelutason mukaisesti. Opetuksessa käytettiin
pohjana Euroopan neuvoston määrittelemää taitotasoa.
Kielen opiskelu vaatii monen vuoden opiskelua, jotta tavoiteltu taso saavutettaisiin.
Laatua arvioitiin kurssipalautteiden, opettajan ja itsearvioinnin avulla. Hyvää palautetta
saatiin runsaasti.
Kielialueiden kulttuurin tunteminen on tärkeä osa kielen tuntemusta ja osaamista.
Syyskuussa kieliryhmä vieraili vanhassa, historiallisessa Portugalin pääkaupungissa,
Lissabonissa tutustuen sen nähtävyyksiin, historiaan, ruokakulttuuriin ja tavallisten
portugalilaisten elämään nykypäivänä. Lisäksi käväistiin päiväretkellä läheisessä
kuninkaiden kesänviettopaikassa, Sintrassa ja ihasteltiin menneitten aikojen loistoa.
Mukana olleilla oli jälleen mahdollisuus kokeilla englannin, saksan, espanjan ja portugalin
taitojaan käytännössä luokkahuoneen ulkopuolella. Matkan jälkeen olikin taas mukava
lähteä opiskelemaan uutta ja kertaamaan vanhaa opittua. Matka oli antoisa ja
mielenkiintoinen ja se tehtiin opistolaisyhdistyksen kanssa yhteistyössä.
Vuosi 2018 onnistui hyvin kielikurssien osalta ja kansalaisopiston kursseilla opiskelivatkin
aktiiviset, innostuneet ja innokkaat opiskelijat ohjaajinaan innostuneet opettajat.

YHTEISKUNTA
Järjestyksenvalvojan peruskurssi
Opettajat
Auramo Jari
Raatikainen Hanne
Raatikainen Kari
Sillanpää Matti

Voimankäytön koulutus
Hätäensiapu
Pelastustoimi
Turvallisuuskouluttaja

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi
Opettaja
Sillanpää Matti

Turvallisuuskouluttaja

Järjestyksenvalvojan voimankäytön sumutinkurssi
Opettaja
Kauppinen Hannu

Turvallisuuskouluttaja

Järjestyksenvalvojakurssit ovat olleet suosittuja ja tarpeellisia. Ne sopivat kaikille, jotka
haluavat työskennellä yleisö- ja urheilutapahtumissa, ravintoloissa sekä leirintäalueilla
järjestyksenvalvojan tehtävissä. Kurssien suorittaminen voi edistää monen muun
työtehtävän saamista. Teoriakoulutuksen lisäksi koulutukseen kuuluu voimankäytön ja
turvatarkastusten harjoittelua sekä ensiapu-. pelastus- ja alkusammutuskoulutusta.
Peruskoulutuskurssi on 40 oppituntia kestävä koulutus.
Kertauskoulutus kestää 8 tuntia. Teoriakoulutus ja käytännön harjoittelut ovat
sisäasiainministeriön määrittelemiä. Tarkoituksena on järjestyksenvalvojan ammattitaidon
säilyttäminen.
Sumutinkursseilla kuunnellaan luentoja opettajan materiaalien pohjalta ja tehdään
käytännön harjoitteita sisätiloissa vesisumutteilla, mutta altistus tapahtuu ulkona. Lopuksi
on teoriakoe.
Kaikki kurssilla hyväksytyiksi tulleet saavat todistuksen, jolla anotaan poliisiviranomaiselta
todistusta, jota voi osoittaa pätevyytensä alan työtehtävissä.

MUUT OPETTAJAT & HENKILÖKUNTA

Jansson Riikka
Karjala Jouni
Luoma Heikki
Tujunen Anu
Turpeinen-Saari Pirkko

Erityispedagogiikka
Tietotekniikka
Kirjailija
Kurssisihteeri
Psykiatri

JOKILÄÄNIN OPISTOLAISYHDISTYS RY
Toimihenkilöt
Koskelin Aino
Puheenjohtaja
Kankaanpää Kristiina
Sihteeri
Lintula Terttu
Varapuheenjohtaja
Hellgren Irma
Rahastonhoitaja
Opistolaisyhdistys on toiminut kuluneen vuoden aikana aktiivisesti ja vireästi. Yhteistyötä
tehtiin Jokiläänin kansalaisopiston ja opiskelijoiden välillä tukien kaikkien opiskelijoiden
opiskelua ja opistotyötä luomalla hyvää opistohenkeä sekä edistäen kulttuuri- ja harrastustoimintaa. Lisäksi pyrittiin lisäämään opistolaisyhdistyksen tunnettavuutta ja toimintaa.
Yhdistyksen kautta opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa kansalaisopiston toimintaan.
Vuoden 2018 toimintaa:
• 13.1.
Katalonian iloiset rouvat –komedia, Porin teatteri
• 20.1.
Matkamessut, Helsinki
• 11.2.
Runon ja luovuuden iltapäivä, Humppilan yläaste
• 18.2.
Kevättalven konsertti, Paana
• 14.4.
Operettimatka, Paganini, Hämeenlinna
• 20.-22.4.
Kevätnäyttelyt, Tietotalo, Jokioinen
• 5.5.
Taide- ja kulttuurimatka, Turun taidemuseo ja tuomiokirkko,
Johanna Oraksen ateljee, Koski TL
• 18.-21.6.
Viron retki yhdessä Jokioisten kunnan kanssa Pöhjan
ystävyyskuntaan, musiikkijuhlaviikko
• 25.8.
Ypäjän yö
• 8.-14.9.
Portugali, Lissabon, kieli- ja kulttuurimatka
• 7.10.
Turun kansainväliset kirja- ja ruokamessut
• 18.-22.10. Pietari, kieli- ja kulttuurimatka
• 16.11.
Kädentaitomessumatka, Tampere
• 30.11.
Pikkujoulu ja syyskauden päätöstilaisuus, Paana
• 1.12.
Joulunavaus, Taitotila

Jokiläänin opistolaisyhdistys ry on myöntänyt pienen matkastipendin jäsenilleen, kun he
ovat osallistuneet opistolaisyhdistyksen järjestämälle retkelle. Nuorten kesäkursseja on
tuettu myös pienellä summalla.
Opistolaisyhdistys on aktiivinen myös kansainvälisesti. Naapurimaassa, Virossa, käytiin
tutustumassa jokakesäisiin musiikkijuhliin Pöhjan ystävyyskunnassa ja Olustveressä, mukana oli Jokioisten kunta. Osa viron kurssilaisista vieraili marraskuussa Tartossa ja siten
he saivat tuntumaa Viron historiaan, kulttuuriin ja kieleen aidossa virolaisessa ympäristössä opettajansa johdolla. Syyskuussa kielimatkalaiset suuntasivat kulkunsa Portugaliin
tutustumaan maan kulttuuriin, nähtävyyksiin ja portugalilaisten elämään. Venäjänkurssilaiset tutustuivat Pietarin kaupunkiin, kieleen, nähtävyyksiin ja pietarilaisiin syyslomalla.
Yhdistyksen toiminta on ollut erittäin monipuolista, mutta mitään emme olisi saaneet
aikaiseksi, ellei meillä olisi aktiivisia opistolaisia, jotka leipovat, laittavat ja ojentavat
auttavan kätensä aina tarvittaessa. Toivomme yhdistystoimintaan mukaan uusia, nuoria ja
innokkaita opistolaisia kehittämään toimintaa. Opettajien ja kansalaisopiston kanssa
tehtävä työ on toiminut moitteettomasti ja hyvin. Annettu palaute on ollut hyvää ja
kannustavaa. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan jäsenillemme virkistystoimintaa, teatteri- ja
musikaaliretkiä, kotimaan ja ulkomaan matkoja sekä erilaisia tapahtumia kehittämään ja
vahvistamaan opintotoimintaa ja hyvää yhteishenkeä opiskelijoiden ja kansalaisopiston
kanssa. Rytmiä elämään ja Jokaiselle jotakin opistosta vuonna 2018!

VILJANTI

VIRO

PORTUGALI

MAAILMANLOPUN JÄLKEEN

TILASTOT
Opiskelijat kertaalleen laskettuna
vuonna 2009
opiskelijoita 1086
vuonna 2010
opiskelijoita 961
vuonna 2011
opiskelijoita 945
vuonna 2012
opiskelijoita 1016
vuonna 2013
opiskelijoita 1110
vuonna 2014
opiskelijoita 1180
vuonna 2015
opiskelijoita 1127
vuonna 2016
opiskelijoita 1231
vuonna 2017
opiskelijoita 1194
vuonna 2018
opiskelijoita 1361

Osallistujia (netto-opiskelijat) kotikunnittain, 2018

Kotikunta
Jokioinen
Humppila
Ypäjä
Muu
YHTEENSÄ

Osallistujia
(nettoopiskelijat)
558
216
202
385
1361

Miehiä/Poikia
(nettoopiskelijat)
109
40
40
61
250

Naisia/Tyttöjä
(netto-opiskelijat)
449
176
162
324
1111

Osallistujia (netto-opiskelijat) toiminnan mukaan, 2018
Miehiä/Poikia
Osallistujia
Pääasiallinen toiminta
(netto(netto-opiskelijat)
opiskelijat)
Työllinen
536
79
Työtön
57
11
Opiskelija/koululainen
175
48
Muu (alle kouluikäinen,
kotiäiti tai -isä, varus- tai 54
4
siviilipalveluksessa)
Eläkeläinen
539
108
YHTEENSÄ
1361
250

Naisia/Tyttöjä
(nettoopiskelijat)
457
46
127
50
431
1111

Osallistujia (netto-opiskelijat) ikäryhmittäin, 2018
Ikäryhmä
0 - 14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 ei tiedossa
Yhteensä

Osallistujia
(netto-opiskelijat)
103
56
23
25
34
61
70
83
102
140
153
206
174
80
44
7
1361

Miehiä/Poikia
(netto-opiskelijat)
27
17
8
4
6
4
5
13
18
18
27
35
39
14
13
2
250

Naisia/Tyttöjä
(nettoopiskelijat)
76
39
15
21
28
57
65
70
84
122
126
171
135
66
31
5
1111

