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Kevään teema oli ”Jokaiselle jotakin Jokiläänistä”. Lukuvuoden 2019-2020 teemaksi 
valittiin ”Opistosta vireyttä ja voimaa”. 
 
Opiston vuosi sujui entiseen malliin hyvin. Kurssiohjelma julkaistiin yhdessä Wahren-
opiston kanssa. Opisto osallistui perinteiseen tapaan Ypäjän Yöhön ja lisäksi toisen kerran 
Humppilassa järjestetyille Sadonkorjuumarkkinoille ja Jokioisten joulunavaukseen. 
  
Keväällä rehtorina toimi edelleen Simo Veistola Wahren-opistolta. Rehtorin virka julistettiin 
haettavaksi 31.1.2019. Tähän 50 % virkaan haki 15 henkilöä, joista virkaan valittu Siru-
Lina Ollula aloitti tehtävässään 11.4. Siru-Lina jäi virkavapaalle 12.8., jolloin sijaisena aloitti 
Timo Mäntyranta. 
 
Uusilla kursseilla opiskeltiin keväällä mm. japanin kieltä ja syksyllä mm. kielisoittimia, 
digiapua senioreille ja parkouria.  
 
Vuonna 2019 netto-opiskelijoiden lukumäärässä oli pientä kasvua, heitä 1411, kun vuonna 
2018 heitä oli 1362. 
 
Toteutuneiden tuntien määrä pysyi lähes samana normaalien opistokurssien osalta. 
Vuonna 2019 toteutui yhteensä 4247 tuntia, vuonna 2018 yhteensä 4231 tuntia. 
Omakustannekursseja toteutui samaa luokkaa kuin edellisvuonna; vuonna 2019 toteutui 
19 ja vuonna 2018 toteutui 23 kurssia. Myyntipalveluna opisto järjesti tekstiilityökurssin 
päivätoimintayksikkö Helmiinan ohjaajille. 
 
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. 
 
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. 
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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 henkilö- 
ja 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 
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Opettajat 
Pietilä-Estrada Tuija, ohjaava opettaja     Kuvataidekurssit, Lasten ja nuorten 

taidepaja, lasten taide, aikuisten 
taidekokeilukurssi                                                         

Kaivoluoto Teija                                         Posliinimaalaus, Lasimaalaus 
Majevski Vivian                                             Kalligrafia, Grafiikka, Lasten ja nuorten 

taidepaja 
Lumme Ritva                                                  Kukkasidonta- ja havukranssikurssit 
Oinonen Lassi                                  Valokuvaus, Lasten ja nuorten taidepaja 
Pelto-Knuutila Tero                                       Hopeaketjut, Hopeakorukurssi 
Raumolin Tiina                                      Sekatekniikat 
Ryyppö Sirpa     Lasten ja nuorten taidepaja 
Saarela Tuula                                             Lasinsulatus, Lasimosaiikki, Tiffany, Lasten 

ja nuorten taidepaja 
Salo Pirjo                                                     Keramiikkakurssit, Lasten ja nuorten 

taidepaja 
Vesala Reika      Origami 
 

Kurssit ja tilat 
Kevätkaudella - 2019 jatkettiin taideaineita lukukausiteemalla Jokaiselle jotakin 
Jokiläänistä. Jokioisilla Paanan koululla taiteilivat kuvataidekurssilaiset, kalligrafian ja 
myrkyttömän grafiikan opiskelijat sekä valokuvauskurssilaiset. Lasten ja nuorten 
taidepajalaiset tutustuivat eri taidetekniikoihin sekä Paanan koulun kuvataideluokassa, että 
Taitotilassa. Keramiikan kurssitöitä (päivä, ilta ja 
puutarhakeramiikka) pääsivät toteuttamaan Taitotilassa. 
Samaisessa tilassa saattoi myös tutustua lasimateriaalin 
käsittelyyn sulatuksen, lasimosaiikin ja tiffany-
tekniikoissa. 

Humppilassa taideaineiden tarjontaa täydensi aikuisten 
taideaineiden kurssi pitäen sisällään keramiikkaa, 
mosaiikkia ja kuvataidetta. Muinaiskoruja valmistui 
hopeaketjukurssilla. Edellä mainitut kurssit kokoontuivat 
Lamminkulmassa. Yläaste Humppilassa tarjosi tilat sekä 
kuvataideopiskelijoille, että posliinikurssin maalareille. 

Ypäjällä Kartanon koululla, nykyisin Yhtenäiskoulu, 
Kartanon yksikössä opiskeltiin lasiesineiden maalausta 
lasinmaalauskurssilla ja hopeaketjukurssilla punottiin 
hopealangasta ketjuja. Sekatekniikkakurssilla perehdyttiin 
erilaisiin askartelun "ihmeaineisiin", välineisiin ja 
materiaaleihin.  

Opiston syyslukukauden teemaksi valikoitui Opistosta vireyttä ja voimaa. Taideaineet 
ottivat "varaslähdön" opiskelukauteen jo elokuussa viikonlopun kesän maalauskurssilla. 
Kurssi järjestettiin Tuijan tuvalla ja Museorautatien ympäristössä Minkiön kylällä, 
Jokioisilla. Taideaineiden kurssitarjonnassa toteutettiin sekä lukukauden mittaisia 
taidekursseja, että viikonlopun lyhytkursseja. Vakiintuneiden kurssien (kuvataiteet, 
keramiikat, kalligrafia, hopeakoru, posliinimaalaus ja sekatekniikat) lisäksi kurssitarjontaan 
saatiin Jokioisilla joulunavauspäivänä tutustua japanilaiseen Origami paperintaitteluun ja 
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siitä syntyneisiin paperiesineisiin. Uutuutena kurssitarjonnassa oli myös 
kukkasidontakurssi ja havukranssikurssi Ypäjällä. Syyslukukaudella taideaineissa ei 
toteutuneet betonikurssi Ypäjällä ja joulukukkakimppu ja -asetelma Humppilassa. Lasten ja 
nuorten taidepaja muutettiin lasten taidekurssiksi, koska lapsia ei saatu tarpeeksi kurssille. 
Lapset ja nuoret ovat opiskelleet kuvataidetta/taidetekniikoita osan aikaa torstaisin 
yhdessä aikuisten taideryhmän kanssa Jokioisilla. 

Opettajat 
Opiston taideaineille opettajat ovat tärkeä voimavara. Opettajat uudistavat, ideoivat 
opetuksiaan lukukausittain, kouluttavat ja kehittävät itseään. He toimivat opetustyön 
rinnalla taideseuroissa, osallistuvat näyttelyihin ja taide/kädentaitomessuihin. Moni 
taideopettaja on toiminut pitkään omalla 
alallaan. 

Näyttelyt 
Taide ja taitoaineiden opiskelijoiden teoksia oli 
monipuolisesti esillä kevätnäyttelyssä 
Jokioisten Tietotalolla. Perinteisesti 
kuvataidekurssilaiset pitivät maalauksistaan 
näyttelyn Pehkosen näyttelytilassa 1.4.-
3.5.2019 Tietotalolla. Syyskauden aluksi 
taideaineiden opettajien töitä oli esillä Osaavat 
opettajat näyttelyssä Pehkosen näyttelytilassa 
Jokioisilla ja Ypäjän Yössä Veteraanituvalla. 

Kalustehankinnat 
Humppilan yläasteella sijaitsevan posliiniuunin vastukset olivat tulleet tiensä päähän. Ne 
oli pakko vaihtaa uusiin. Uudet tilattiin vanhojen mallien mukaan Varnialta. Vastusten 
asennustyössä saimme taideaineisiin apua opiston teknisentyön ohjaavalta opettajalta 
Teppo Salolta. Lämmin kiitos hänelle. 
Lisäksi taideaineisiin hankittiin joitakin pieniä taidetarvikkeita ja opetusmateriaalia. 

Matkat 
Taide - ja kulttuurimatka yhdessä opistolaisyhdistyksen kanssa tehtiin Serlachius-
museoille Mänttään. Serlachiuksen museoilla nähtiin korkeatasoista taidetta, arkkitehtuuria 
ja historiaa hienossa ympäristössä. 

Some 
Taideaineiden kursseja mainostetaan opiston Facebook-, Instagram- ja kotisivuilla.  

Yhteenveto 
Taide vaikuttaa! Taideharrastukset ylläpitävät niin yksilön kuin yhteisönkin hyvinvointia. 
Taideharrastukset sopivat eri ikäisille ja tuottavat mielihyvää. Tämä onkin saatu havaita 
opiston taideaineiden kursseilla. Kursseilla on ollut hyvä tunnelma ja luovaa meininkiä. 
Kiitos opiskelijoille ja opettajille, jatketaan taideharrastuksia ja innostetaan toisiamme 
taidekentällä.                      

Kirjoittanut Tuija Pietilä-Estrada 
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Opettajat 
Määttä Timo, ohjaava opettaja  Harmonikka, kosketinsoittimet, 

Harmonikkaryhmä,  Viihdeorkesteri 
JoViaali, Lauluryhmä    

Anttila Saku  (kevät)    Rummut, kitara, basso, pop/rock –orkesteri 
Sirel Iris      Piano 
Lindholm Tapio (syksy)    Kielisoittimet, pop/rock -orkesteri 
 

Toiminta 2019 
Musiikkikurssien tarjonta Jokiläänin kansalaisopistossa on pysynyt hyvin samankaltaisena 
jo vuosikaudet. Toimintaa on kehitetty lähinnä kurssien sisällä kurssitarjonnan pysyessä 
lähes ennallaan. Niin myös vuonna 2019. Iris piti huolen pianonsoiton opetuksesta 
kaikissa kolmessa kunnassa. Saku taas hoiti yleiset bändisoittimet myös kaikissa kunnissa 
sekä Pop/rock –orkesterin (”Humbles”) vetämisen Humppilassa. Määtän opissa pääsi 
soittamaan pianoa ja harmonikkaa, mutta monien opiskelijoiden kanssa kokeiltiin myös 
muita instrumentteja. Määtän vastuulle kuului myös viihdeorkesterin, harmonikkaorkesterin 
ja lauluryhmän harjoituttaminen. Soittokurssit olivat edelleen kovin suosittuja, kaikki kurssit 
toteutuivat ja oli suuri työ saada kaikki halukkaat mahtumaan kursseille. 
 
Tänä vuonna ei pidetty perinteistä talvikonserttia ystävänpäivän aikoihin koska ohjelmisto 
ei olisi valmistunut niin nopeasti. Tämän konsertin tilalla pidettiin ylimääräinen 
oppilaskonsertti toukokuun lopulla. Tästä lisää tuonnempana. 
 
Kevätnäyttelyssä oli tänä vuonna uusia tuulia. Paanan koulun 8.- ja 9.-luokkalaiset tulivat 
tutustumaan näyttelyn antiin perjantai-iltapäivänä. Heille tarjottiin pieni musiikkihetki 
entisten ja nykyisten paanalaisten toimesta, jotka myös harrastivat musiikkia 
kansalaisopistossa. Kokoonpanossa oli melkein häivähdys Abbaa, kun Kiviharjun 
siskokset ja Raatikaisen veljekset esittivät kappaleen ”Mamma Mia”. Toki he eivät olleet 
naimisissa keskenään vaan sisaruksia, ja poikien parrankasvu ei ihan vielä yltänyt 70-
lukulaiseen lookkiin, mutta esitys oli hyvin lähellä alkuperäistä malliaan. 
 
Lauantaina oli vuorossa viihdeorkesteri JoViaalin konsertti. Kansalaisopiston teeman oli 
tänä vuonna ”Jokaiselle jotain Jokiläänistä”, joten jokainen soittaja sai ehdottaa yhtä 
kappaletta esitettäväksi konserttiin. Orkesterin jäsenet ovat selvästi samanhenkisiä, koska 
ohjelmasta tuli hyvin ehyt kokonaisuus. Vaikkakin tyyli poukkoili viihdeklassisesta 
iskelmien kautta rockballadeihin. Kuultiinpa konsertissa myös yksi kappale, jota ei ole 
esitetty koskaan julkisesti. Ohjaaja Määttä kaivoi pöytälaatikostaan oman 
säv/sanoituksensa ”Ihmisiä suviyössä”. Konsertin jälkeen siirsin teoksen takaisin 
laatikkoon ja se on siellä pysyvä aikojen loppuun asti. 
 
Sunnuntaita vietettiin taas perinteisessä muodossa. Pienemmät soitto-oppilaat esittivät 
vuoden aikana opittuja kappaleita oppilaskonsertissa, ja näyttelyn lopuksi esiintyi 
lauluryhmä ja harmonikkaorkesteri. Nämä ryhmät ovat tehneet yhteistyötä jo usean 
kauden ajan. Niinpä tänäkin vuonna olimme harjoitelleet yhteisiä kappaleita esim. pari 
tangoa ja chacha:ta. Kevätnäyttely onnistui tänäkin vuonna hienosti. Suuri kiitos 
musiikkiohjelmien onnistumisesta kuuluu luottoäänimiehellemme Jukka ”Sputnik” 
Nurmelle, tuolle Rauman ”oven yläkarmien tarkastajalle”! 
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Toukokuussa oli vuorossa perinteinen Muistojen Harmonikka. Kyseinen konsertti oltiin 
järjestetty aina Humppilassa, mutta tänä vuonna päätettiin siirtyä isommille areenoille 
metropoliin, eli Forssan Työväentalolle. Syynä oli lähinnä se, että Wahren-opisto halusi 
tulla mukaan järjestämään tapahtumaa. Sitä kautta mukaan tuli myös Susikkaan 
kyläyhteisö ry. Forssan seudun harmonikkayhdistyksen ja Jokiläänin rinnalle. 
Esiintyjäkaarti oli tänäkin vuonna hyvin monipuolinen. Pääesiintyjänä oli tänä vuonna 
Seppo Lankinen. Jokilääniä edusti harmonikkaorkesteri sekä erittäin lahjakas 
tammelalainen taiteilijanalku Sanni Mattila. Tilaisuus keräsi yleisöä mukavasti, Sali oli 
miltei täynnä. 
 
Kevätkauden päätti aikaisemmin mainittu oppilaskonsertti helatorstain aattona. 
Konsertissa esiintyivät talven aikana perustetut pienorkesterit. Mukana oli Ypäjän 
haitarikurssin duo sekä Jokioisilla opiskelleet piano/vapaa säestys -oppilaat. Soitinkirjo oli 
kuitenkin laajempi, sillä pianistit ottivat myös haltuun basson, rummut ja pari myös tulkitsi 
laulun keinoin kappaleita. Tämä konsertti oli alkusysäys seuraavana syksynä aloittavalle 
uudelle kurssille ”bändisoitinkaruselli” jossa osallistujat saivat valita yleisistä 
bändisoittimista mieluisimman, tai vai kokeilla kaikkia instrumentteja. 
 
Kevään aikana opiston musiikki näkyi myös muissa alueella järjestetyissä juhlissa. 
Esimerkiksi kansallisena veteraanipäivänä rehtori Ollula ja vapaaherra Määttä kävivät 
tuomassa musiikillisen tervehdyksen veteraanijuhlassa. 
 
Syksy alkoi uusien tuulien puhalluksessa. Saku Anttila, joka oli opettanut opistossa 
kunnioitettavat 17 vuotta, päätti jättää opiston ainakin toistaiseksi. Sakun suuria ja pidettyjä 
bootseja on toki mahdoton täyttää, mutta onneksi saimme kielisoittimien ja pop/rockbändin 
opettajaksi Tapio Lindholmin. Tapion huomassa oli mahdollisuus opiskella myös paljon 
toivottua ukulelea. Rumpujen soitto siirtyi taas allekirjoittaneen vastuulle. Muu 
kurssitarjonta pysyi ennallaan lisättynä aiemmin mainitulla soitinkarusellilla. 
 
Kaikki musiikkikurssit täyttyivät ja alkoivat, ja valitettavasti tänäkin vuonna ihan kaikki eivät 
mahtuneet mukaan. Esimerkiksi JoViaalissa syntyi uusi opiskelijaennätys. Orkesterin 
kokoonpano alkaa olemaan hyvin monipuolinen. Viime vuosina mukaan on tullut mm. 
tuuba ja viulu.  
 
Syyskausi lopeteltiin taas perinteisesti 
opistolaisyhdistyksen puurojuhlalla. 
Mukana oli soitinkarusellin rytmiryhmä 
sekä lauluryhmä. 
 
Näillä mentiin uuteen vuosikymmeneen. 
Uusia suunnitelmia on ilmassa ja niistä 
kerron tarkemmin seuraavassa 
numerossa… 
 
Kirjoittanut: TJMäättä 
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Opettajat 
Wenning Sari, ohjaava opettaja  kirjonta, tilkkutyöt, tekstiilituunaus  ja 

tekstiilivärjäys 
Grahn Tuija      tunikakurssi  
Humalajärvi  Maarit tilkkuviikonloppu: ekoprint ja kirjonnan 

herkut 
Kostamo Kirsi     kehruukurssi 
Kultanen Henriikka     saumurikurssi 
Ojanen Katri       nahkatyöt 
Raumolin Tiina      kirjansidonta 
Salmi Tiina kudonta, lankatyöt, kierrätyspunonta, 

himmelikurssit, uninukkekurssi sekä 
kädentaitokarusellin vastuuopettaja 

Torkko Lilian      tilkkuviikonloppu,  laukkukurssi  
Viljanen Leena      pitsinnypläys, kirjonta   
   

 
Tekstiilityön kurssit 
Koko lukuvuoden, paikkansa sekä suosionsa saaneita, kursseja olivat edelleen kudonta-, 
lankatyö- ja tilkkutyökurssit joka kunnassa. Myös nypläyksen harrastajia on Jokioisilla ja 
Ypäjällä mukavasti. Lyhytkursseista  kierrätyspunonta, tekstiilituunaus ja nahkatyökurssit 
olivat kurssilaisten mieleen. Koko lukuvuoden mittaisia kursseja pidettiin 13 ja 
lyhytkursseja oli tarjolla 18, joista kaksi peruuntui. Uutuuskursseja oli ohjelmassa yhteensä 
seitsemän, joista Tunikakurssi ongelmavartaloisille ja Helppoja trikoovaatteita saumurilla 
olivat suosittuja. 

 
Viikonloppukurssina keväällä toteutettu omakustanteinen Laukkukurssi Lilian Torkon 
ohjaamana oli pidetty. Kurssilaisia saapui ympäri Suomea 16. Myös syksyllä vastaavalle 
kurssille  Maarit Humalajärven Ekoprint ja kirjonnan herkut saapui kurssilaisia peräti 17.  
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Näyttelyt 
Kevätnäyttely  pidettiin tuttuun tapaan 
Jokioisten Tietotalolla pe-su 12.-14.4.  Esillä oli 
monipuolisesti töitä kaikilta lukuvuoden aikana 
järjestetyiltä kädentaidon kursseilta. 
Ohjelmassa oli mm. kierrätystehtävä yleisölle 
ja kädentaitoarpajaiset, johon kurssilaiset 
olivat valmistaneet lukuvuoden aikana voitot. 
Perjantaina näyttelyssä kävivät Paanan 8. ja 9. 
luokkalaiset, joille kerroimme kansalaisopiston 
toiminnasta ja järjestimme ohjelmaa. 
Tietotalon alakerrassa oli lauantaina 
kädentaitokirppis.  
Osaavat opettajat 14 –näyttely oli esillä Tietotalon näyttelytila Pehkosessa  13.-30.8.  ja 
osittain myös Ypäjän Yössä 24.8., Ypäjän Veteraanituvalla. Näyttelyssä kädentaito-
opettajat saivat omien töidensä avulla esitellä uusia ideoita tuleville kursseille. 
Maarit Humalajärven Väriherkkuja luonnosta –näyttely liittyi hänen kurssiinsa meillä. Työt 
olivat ihailtavana Pehkosessa 2.-25.10. 
Tekstiilin kurssien satoa, Ypäjän kirjaston näyttely  25.11.-13.12.Esillä oli Ypäjän 
tekstiilikurssien töitä. 
  

Retket 
Tekstiiliopettajat tekivät tutustumisretken Hämeenlinnaan oppilaitos Tavastialle, Linnan 
Kasarmin kirpputorille ja käsityöläisten myymälä Villa Vaskeen sekä paluumatkalla 
Tiirinkosken tehtaaseen.  Marraskuussa teimme opiskelijoiden kanssa jokavuotisen retken 
Tampereen Kädentaidot –messuille.  
 

Some 
Facebook ja Instagram ovat nousseet tärkeimmiksi tiedotuskanaviksi ja Jokiläänin ääni –
blogi on jäänyt vähemmälle huomiolle. Lisäksi kudonnan opiskelijoilla toimii edelleen oma, 
kaikkien ryhmien yhteinen suljettu facebook –ryhmä.  
 

Tilat ja kalusto 
Ypäjän Vanha Pappilan tiloihin yritettiin saada muutosta eli lisätilaa, mutta kunnalta ei 
saatu myöntävää vastausta.  
 

Koulutukset 
Kierrätyspunonta, Kankaanpää   10.-14.6.   Tiina Salmi 
Tieto taito kiertoon, Kerava 20.-23.5.   Sari Wenning 
Iloa tilkuista, Virrat 19.-21.7.   Sari Wenning 
Laukkuja tilkkutyönä, Virrat 23.-37.7.    Sari Wenning 
Luovia menetelmiä tilkkutöihin, Kankaanpää 31.8.-1.9. Sari Wenning 
 

Lasten ja nuorten kurssit 
Nuorten kädentaitokaruselli 3.-7.6. 
Kädentaitokaruselli on 9-15 –vuotiaille koululaisille suunniteltu kesäloman avaus kesäkuun 
ensimmäisellä viikolla. Karusellit pyörivät jokaisessa kunnassa nuorisotoimien ja opiston 
opistolaisyhdistyksen tukemana. Kiertävinä opettajina toimivat Tuija Pietilä-Estrada 
(kuvataide), Richard Conway (tiede) ja Pirjo Salo (keramiikka).  
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Opettajat 
Koskelin Aino, ohjaava opettaja   Englanti ja ruotsi 
Aalto Marina      Venäjä 
Koivula Teemu     Ranska 
Konttila Ville      Saksa (syksy 2019) 
Korpihete Elina     Saksa (kevät 2019) 
Majevski Vivian     Viro 
Pacheco Ana     Espanja (syksy 2019) 
Rauhala-Benuzzi Tuula    Italia 
Vesala Reika      Japani 
  
Kielten opetus jatkui vuonna 2019 perinteisesti 11 eri kurssilla teeman ’Jokaiselle jotakin’ 
mukaisesti. Paanan koululla oli englannin alkeis- ja jatkokurssi, ruotsin kurssi, italian jatko 
keväällä,  espanjan alkeet syksyllä  sekä viron jatkokurssi. Opiskelijat saivat tutustua 
japanin eksoottiseen kieleen lyhytkurssilla, jolla ehdittiin oppia paljon tärkeitä asioita ja 
tutustua hiukan kulttuuriin ja maan tapoihin. Humppilassa jatkettiin saksan, venäjän ja 
ranskan opiskelua entiseen malliin. Viron kieltä oli myös opiskelutarjottimella Ypäjällä.  
 
Tuntitoteuma oli hyvä. Kuten muinakin vuosina pyrimme jälleen tarjoamaan kaikille 
tasokasta ja tavoitteellista opetusta käyttämällä uusia, nykyaikaisia välineitä koulujen 
tiloissa. Opetuksen taustalla oli Euroopan neuvoston määrittelemä taitotaso. 
  
Alkeiskursseilla tutustuttiin kielen saloihin ja jatkokursseilla syvennettiin ja vahvistettiin 
kielitaitoa monipuolisia harjoituksia tekemällä. Pääpaino oli puheen tuottamisessa, mutta 
kuunteluakin sekä kirjoittamista harjoiteltiin. Aiheet olivat mielenkiintoisia ja läheisiä 
opiskelijoille ja sisällöltään läheisiä perheeseen, arkipäivään, työelämään, kotiin, luontoon, 
ympäristöön ja yleensäkin maailman menoon liittyviä. Opiskeltavan kielen kielialueen 
kulttuuriakaan ei unohdettu. Kaikki opettelivat innolla valitsemaansa kieltä ja oppivat 
käyttämään työelämään ja  vapaa-aikaan liittyvää sanastoa. Mukavassa porukassa on 
hauska opiskella. 
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Kielen osaaminen on nykypäivää ja se luo mahdollisuuksia osallistumiseen ja 
demokratiaan, mutta se on myös ammattitaitoa ja antaa uralle lisää vauhtia. Kieliä 
opiskellut on joustavampi ja huomaavaisempi, ymmärtää enemmän toisia kulttuureja sekä 
omaksuu uusia tapoja paremmin. Toisen maan kielen avulla voi vaikka ihastua ja 
hullaantua monista uusista asioista – olipa sitten kyse ruoasta, kulttuurista, musiikista, 
kirjallisuudesta ja vaikka mistä. Vieraan kielen opiskelija pääsee aina lähemmäs kielen 
kulttuurista perintöä, tapoja, historiaa ja yhteiskuntaa. Raja oman ja toisen maan kulttuurin 
välillä hälvenee. 
 
Monien tavoitteena on ollut opiskella kieltä lomamatkaa varten. Kieltä opiskelleena voikin 
kertoa kohdemaassaan, että välittää heidän kulttuuristaan, tavoistaan ja maastaan ja 
sehän on paljon enemmän kuin komean nähtävyyden edessä muistoksi otettu valokuva tai 
selfie.  Kielitaito on keskeinen ja tärkeä taito tehdä matkailusta merkityksellisempää ja 
mieleenpainuvampaa. Jokainen kieltä osaava voi solmia uusia tuttavuuksia – se avartaa 
elämää.  Onkin kauaskantoinen visio, että kieliä opiskelemalla saa koko maailman 
haltuunsa eikä mitään muuria ole! 
 
Eri kielialueiden kulttuurin ja tapojen tunteminen on tärkeä osa kielen opiskelua ja 
osaamista.Viron kieltä opiskelleet saivat kokeilla oppimaansa aidoissa tilanteissa 
kesäkuussa, kun lähdettiin tutustumaan naapurimaahan ja Sipulitielle. Matkan varrella 
saatiin nauttia kauniista maisemista ja tutustuttiin vanhauskoisten alueen elämään ja 
sipulien viljelyyn Peipsijärven rannalla. Matka päättyi Olustveren kartanon konsertteihin ja 
jäätiin odottamaan jälleen uutta matkaa. 
Syyskuussa kieliryhmä pääsi tutustumaan Unkariin. Tutuiksi tulivat maan pääkaupungin 
nähtävyydet, Pustan hevosvankkurit, Balaton järvi ja maan tavat ja tottumukset.  Mukana 
olleet saivat kokeilla niin saksan kuin englannin kielenkin taitojaan käytännössä.  Matka 
antoi uutta intoa lähteä opiskelemaan uutta ja kertaamaan vanhaa. Matka oli jälleen 
antoisa ja mielenkiintoinen ja se tehtiin tälläkin kertaa opistolaisyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä. 
 
Vuosi 2019 oli antoista kielikurssien osalta ja opiston kursseilla oli aktiivisia ja innostuneita 
opiskelijoita  ohjaajinaan hyviä ja innokkaita opettajia. 
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Opettajat 
Mäki Maarit 
Pietilä-Estrada Tuija 
Vesala Reika 
 
Kotitalouskursseilla opiskeltiin arjen edellyttämiä käytännön työtaitoja ja tiedonhankintaa 
tarjoten mahdollisuuksia nauttia elämästä hyvän ruoan ja iloisen yhdessäolon merkeissä.  
Kursseilta tuli uusia ideoita arkeen ja juhlaan sekä uusia makuja kotiin vietäväksi.  Hyvää 
palautetta saatiin monipuolisesta kurssitarjonnasta.  
Kaikki kurssit olivat lyhytkursseja.  
Jokioisilla valmistettiin erilaisia kahvijuomia ja tutuiksi tulivatkin kahvisanastot, erilaiset 
pannut ja välineet. Lisukkeena oli päärynäpiirakkaa ja se maistui kunnon kahvin kanssa 
hyvältä.   
Ruokaisat salaatit –kurssilla sai ideoita ja variaatioita salaattipöytään ja lounassalaatteihin. 
Salaatti on terveellinen vaihtoehto niin arkiseen kuin juhlavaankin pöytään. 
Humppilassa oli tarjottimella juustofondue-kurssi ja samalla lisättiin 
juustofonduetietämystä. Fondue on mainio perinteinen sveitsiläinen tapa nauttia yhdessä 
hyvien ystävien kanssa illanistujaisissa.  
Yrttejä lautasella –kurssilla tutustuttiin yrtteihin ja yrttiviljelmiin. Tuoreilla yrteillä saa ruokiin 
makua näppärästi ja niiden avulla voi vähentää suolan käyttöä. 
Ypäjällä tarjottiin kurssia, jolla lapset saivat leipoa makeita kääretorttuja välipaloiksi tai 
vaikkapa syntymäpäivillä tarjottavaksi.  
Potkua sirkoista! –kurssi tarjosi ekologisen, terveydellisen ja eettisen vaihtoehdon lihalle.  
Tulevaisuudessa on pakko löytää uusia korvaavia proteiinin lähteitä, joten heinäsirkat 
voivat olla siihen ratkaisuna.   
Kansainvälisyyttä opiston kurssitarjontaan toivat meksikolainen ruoka- ja Matcha-
jälkiruokia ja teeseremoniaa -kurssit. Meksikolainen ruoka on värikästä, runsasta ja siinä 
on tunnetta mukana. Eksoottinen japanilainen perinne on valmistaa vihreästä teejauheesta 
raakavalkosuklaata, pikkuleipiä ja kääretorttua, joita maisteltiin pienessä teeseremoniassa. 
Opiskelijat saivat mukaansa uusia 
reseptejä ja vaihtelua arki- tai 
juhlapöydässä tarjottaviin.  
Keittiöturvallisuuttakaan ei 
unohdettu. Iloinen puheen sorina ja 
kalkatus kuuluivat keittiöstä ja 
päätteeksi maisteltiin juuri 
valmistettuja herkkuja – jäipä jotain 
vietäväksi kotiinkin tuliaisina! 
 
Hygieniakurssi oli jälleen suosittu. 
Maarit Mäen johdolla kurssilaiset 
saivat uusia tietoja ja kertasivat 
vanhaa keittiöhygieniaan liittyvää.  
Kurssin päätteeksi oli mahdollisuus 
suorittaa Ruokaviraston virallinen 
testi ja saada hyväksytyksi tulleesta 
koesuorituksesta todistus, 
hygieniapassi, joka on oltava kaikilla 
ruoan parissa työskentelevillä. 
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Opettajat 

Tammi Kaarina, ohjaava opettaja, kevät 
Hietaniemi Jerry, ohjaava opettaja syksy 
Leino Ulla 
Määttänen Annika 
Ekholm Mirjami 
Mäki-Punto Maiju 
Ryösä Terhi 
Koskinen Janette 
Heikkilä Sanna 
Marttila Vili 

Perusjumppa  
Ulla Leino, Jokioinen, Miinan koulu  
Tunti rakentui lämmittelystä, lihaskunto-osiosta ja loppuvenyttelystä. Tuntien aikana 
jumpattiin sekä painojen kera että ilman välineitä.  

Annika Määttänen, Ypäjä, Seuraintalo 
Tunnilla muutama työikäinen ja muuten eläkkeellä olevia asiakkaita. Tunnit pitäneet 
sisällään pääasiassa lihaskuntoa ja tasapaino harjoituksia. Tunnit ovat olleet monipuolisia 
ja vaihtelevia, perusliikuntaa liikkeitä joihin vaihdellen eri variaatiot. Tunti suunniteltu niin 
että soveltuu eläkeläisille sekä työikäisille ja aina on olemassa vaihtoehto liikkeet. 
Pääasiassa ollut naisvaltainen porukka. Olemme hyödyntäneet tunneilla, tuoleja, omaa 
kehoa ja Seuraintalolla löytyviä tuolin pehmusteita. 
 
Tehojumppa  
Ulla Leino, Jokioinen, Miinan koulu  
Tunti rakentui lämmittelystä, lihaskunto-osuudesta ja loppuvenyttelystä.  Tuntien aikana 
jumpattiin toiveiden mukaan sekä painojen kera että ilman välineitä.  

Circuit  
Mirjami Ekholm, Ypäjä, Kartanon koulu 
Kartanon koulun liikuntasalissa Ypäjällä jatkoi vielä kevätlukukauden 2019 sama 
innokas kiertoharjoitteluryhmä. Tunti koostui alkulämmittelystä, kiertoharjoittelusta ja 
loppuvenyttelystä. Circuitissa kukin voi tehdä harjoitteet omaa kehoaan kuunnellen. 
Kiertoharjoitteluohjemat rakentuivat eri moduuleja yhdistelemällä. Moduuli sisälsi eri 
lihasryhmiin kohdistuvia liikesarjoja eri apuvälineillä tehtynä. Apuvälineinä 
käytettiin käsipainoja, kahvakuulaa, tankoa, jumppapalloa, kuminauha ja ja 
voimistelumattoa. Erilaisia modulikombinaatiota käyttämällä saatiin vaihtelevia 
ohjelmia. Osallistujat olivat motivoituneita ja halukkaita ylläpitämään ja innokkaita 
parantamaan kuntoaan. 

Kevyt aamujumppa 
Mirjami Ekholm Humppila, työväentalo  
Humppilassa työväentalolla syksyllä 2018 alkanut maanantai-aamupäivien 
tuolijumppa jatkui kevätlukukauden 2019. Kokoontumisia oli kerran viikossa 10 kertaa. 
Kokoontumiskerta sisälsi alkulämmittelyn, lihasvoimaa ylläpitävän harjoittelun ja 
loppuvenyttelyt. Eri lihasryhmien harjoitteet tehtiin pääsääntöisesti tuolilla istuen käymällä 
läpi ohjattu ohjelma yhtä apuvälinettä käyttäen. Perusliikkeistä koostuviin ohjelmiin 
vaihtelua saatiin käsipainoilla, jumppakepillä tai kuminauhalla. 
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Jumppamix  
Annika Määttänen, Jokioinen, Datum 
Työikäisiä joille suunniteltu monipuolista jumppaa, oman kehon painosta - painojen kanssa 
tehtäviin liikkeisiin. Tunnit laidasta laitaan ja monipuolisia, sykettä nostavia ja 
koordinaatiota harjoittavia harjoituksia. Jokaiselle liikkeelle vaihtoehto ja erilaisia 
variaatioita hyödynnetty myös tässä jumpassa. Kuntotaso ryhmässä korkea, uskaltaa 
haastaa asiakkaita. Asiakkaita pääsääntöisesti työikäisiä naisia 8-10 asiakasta 

Voimajooga  
Maiju Mäki-Punto, Jokioinen. Miinan koulu  
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. Ohjelma on vaihdellut lähes viikoittain, ja olemme voimistaneet 
kehon lihaksia välillä keskittyen keskivartaloon, välillä jalkoihin jne.  
 
Jooga  
Terhi Ryösä, Jokioinen, Miinan koulu, Ypäjä, Perttulan koulu 
Joogaryhmät Ypäjällä ja Jokioisilla ovat saaneet vuosien mittaan uskolliset harrastajansa - 
toki uusiakin jäseniä on tullut vuosittain mukaan. Hathajoogan lisäksi on tutustuttu 
rauhalliseen ja hoitavaan yinjoogaan. Joogan 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. 

Maiju Mäki-Punto, Humppila, työväentalo, päiväjooga 
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. 
Maiju Mäki-Punto, Humppila, työväentalo, iltajooga 
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. 
 
Asahi-terveysliikunta 
Janette Koskinen, Jokioinen, Datum  
Asahi - suomalaisen terveysliikunnan tunnilla tehdään kokonaisvaltaista mieltä ja kehoa 
huoltavaa liikuntaa hengityksen rytmittämänä. Syyskauden aikana olemme harjoitelleet 
pääasiassa Asahin I- ja II-sarjan liikkeitä. Harjoituksissa olemme erityisesti harjoitelleet 
hengityksen liittämistä liikkeeseen ja mm. liikkeen suorittamista eri tavoin (nopeasti - 
hitaasti) sekä pohtineet eri liikkeiden vaikutuksia kehoon sekä liikkeiden ergonomista 
suoritustapaa. Viimeisellä kerralla ohjelmassa oli Äänimaljarentoutus tiibetiläisten 
äänimaljojen, koshien sekä gongin soinnin ja värähtelyn syvärentouttaessa koko kehon 
sekä mielen. 
 
Kuntosaliliikunta  
Mirjami Ekholm, Jokioinen, Intalankartano   
Kevään 2019 jatkuivat myös syksyllä alkaneet Palvelukeskus Intalankartanon kuntosalin 
kaksi liikuntaryhmää. Tunti aloitettiin alkulämmittelyllä. 2 x 20 minuutin 
kiertoharjoitteluohjelma rakentui tarjolla olevilla kuntosalilaitteilla ja apuvälineiden avulla 
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tehtävistä liikesarjoista. Lopuksi venyteltiin. Osallistujien toiveesta kokoontumiskertoja 
jatketiin keväällä maaliskuun loppuun. 
Syksyllä 2019 jälkijunassa uuden lukuvuoden aloitti yksi liikuntaryhmä, joka jatkaa 
keväällä. 
 
Rivitanssi  
Sanna Heikkilä, Humppila, työväentalo  
Syyskaudella tanssittiin 12 kertaa ja mukana oli 9-12 taitavaa naista. Yhteensä opeteltiin 
26 eri koreografiaa ja niissä jokaisessa oli 16-32 askelta. Välillä askelkuvioiden oppiminen 
tuotti hankaluuksia, mutta sitä suurempi oli ilo ja onnistuminen, kun harjoittelun jälkeen 
tanssi sujuikin hienosti. Välillä saatiin syke nousemaan ihan kunnolla ja välillä taas 
tunnelmoitiin esimerkiksi valssin pyörteissä. 
 
DanceFit  
Annika Määttänen, Jokioinen, Paanan koulu 
Aerobinen ja sykettä osta kuntotanssi tunti, helppoja askelluksia erilaisilla askel kuvioilla, 
lihaskunto biisien (jalat ja keskivartalo-Ylävartalo) sykkeen nostoa eri liikkeitä hyödyntäen. 
6 vkoa sama ohjelma joka pienillä biisimuutoksilla on vaihdeltu loppua kohden. Liikkeille 
eri variaatioita kevyestä helppoon. Porukkaa ollut 6-8 pääasiassa työikäisiä naisia ja 
muutama teini-ikäinen tyttö. 
 
Tanssiksi 
Janette Koskinen, Jokioinen, Miinan koulu  
Tanssiksi - tanssiliikuntatunnilla tanssitaan ilman paria erilaisia askelikkoja tuttuihin ja 
hieman tuntemattomampiinkin tanssilajeihin. Syyskauden tunneilla olemme opetelleet 
perusaskelia sekä lajin omaista liikettä monipuolisesti eri tanssilajeja harjoitellen. Näillä 
hyvänmielen tanssitunneilla soi monipuolinen musiikki ja rennossa tunnelmassa liike on 
tärkeintä.  
 
Parkour 
Vili Marttila, Jokioinen, Paanan koulu 
Tutustuimme kurssilla parkourin ja freerunningin perusteisiin, kuten esimerkiksi 
perusylityksiin ja muihin yksinkertaisiin temppuihin. Harjoituksissa muun muassa leikittiin, 
opeteltiin tekniikoita käytännössä, suoritettiin esteratoja ja välillä myös tehtiin hieman 
lihaskuntoilua. Jokaiselle kurssilaiselle jäi varmasti jotain käteen, josta voi olla hyötyä 
myös tulevaisuudessa. 
 
Kiinteytyminen ja lihasmassan lisääminen – yleisöluento  
Jerry Hietaniemi, Jokioinen, Paanan koulu  

Tunnin mittaisen luennon aiheena kiinteytyminen, painonhallinta ja lihasmassan 
lisääminen sekä hyvinvoinnin kokonaisvaltainen edistäminen. 
 
Terveyttä ja tuloksia ravitsemuksella – yleisöluento  
Jerry Hietaniemi, Jokioinen, Paanan koulu 
Tunnin mittaisen luennon aiheena päivittäinen ravitsemus tukemassa terveyttä ja 
hyvinvointia sekä edistämässä suorituskykyä urheilussa.  
 
 
 
 
 



15 

 

Opettajat 
Salo Teppo, ohjaava opettaja    taonta Ypäjällä 
Aate Janne       puu-ja metallityö Humppilassa 
Berggren Matti      puutyö Ypäjällä 
Kallio Mirva huonekalujen kunnostus Jokioisilla ja 

Humppilassa, 
kierrätyshenkinen monivalintakurssi 
Humppilassa 

Kuloaro Tony (kevät 2019)     puu- ja metallityö Jokioisilla 
Kanerva Jyrki (syksy 2019) 
 
Teknisen työn kurssit jatkuivat keväällä samoissa merkeissä kuin ennenkin, perinteiset 
kädentaitoa vaativat työt ovat suosittuja vuodesta toiseen. Kursseille tullaan oppimaan 
uutta ja herättelemään vanhoja taitoja, sillä halutaan entistä enemmän tehdä ja kunnostaa 
itse aikaa kestäviä töitä. 
 
Jokioisilla Paanan koululla jatkui puu- ja metallityökurssi. Kevään 2019 opettajana toimi 
Tony Kuloaro ja syksyllä aloitti opettajana Jyrki Kanerva. Jyrki on otettu hyvin vastaan ja 
kurssilla on käynyt mukavasti oppilaita. Töitä on tehty linnunpöntöistä kaappikelloon. 
Syksyllä työkaluja on huollettu ja teroitettu sekä hankittu uusia. 
 
Jokioisilla ja Humppilassa jatkuivat suositut Mirva Kallion 
huonekalujen kunnostuskurssit. 
Oppilaat ovat tehneet paljon erilaisia ja erityistä taitoa 
vaativiakin töitä mm. todennäköisesti Jokioisten kartanosta 
peräisin olevat pienet vanhat puurattaat. 
Huonekalujen kunnostukseen saatiin toinen kurssi Jokioisille, 
kun kierrätyshenkinen monivalintakurssi peruuntui. 
 
Humppilassa jatkui Janne Aateen puu- ja metallityö. Kurssi oli 
täynnä, ilmapiiri hyvä ja oppilaat taitavia. Myös nuoria tekijöitä 
on saatu mukaan.   
 
Ypäjällä Hevosopiston tiloissa jatkui Matti Berggrenin 
puutyökurssi.  Kurssin oppilaat ovat varsin aktiivisia ja oma-
aloitteisia ja ovat saaneet monenlaisia töitä aikaiseksi mm. 
sängynpääty, linnunpönttöjä, hyönteishotelleja, 
puutarhakalusteita ja lintulautoja. 
Tiloissa on varsin kattava konekanta, jota myös huolletaan 
säännöllisesti. Muutenkin tilat ovat siistit ja avarat ja 
keskeneräisten töiden säilyttämiseen löytyy hyvät tilat. 
 
Teppo Salon taontakurssi jatkui Ypäjällä Hevosopiston pajalla. 
Uusia oppilaita on saatu mukaan ja myös naisia on ollut 
useana vuonna mukana. Oppilaat ovat innostuneita, taitavia 
ja ilmapiiri on ollut hyvä. Kurssilla on tehty puukkoja, portteja, 
ovia, naulakkoja, koriste-esineitä kotiin ja puutarhaan. Myös 
ahjohitsaamalla erilaisia teräksiä yhteen valmistettua 
damastiterästä kokeiltiin. 
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Järjestyksenvalvojan peruskurssi 
 

Opettajat 
Auramo Jari      Voimankäytön koulutus 
Heikkilä Sanna     Pelastustoimi 
Heinonen Liisa     Hätäensiapu 
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. Peruskurssilla opiskellaan teoriaa, hätäensiapua, 
pelastustointa ja fyysistä voimankäyttöä.  
Lain edellyttämän kertauskurssin käytyään voi anoa poliisiviranomaiselta 
järjestyksenvalvojakortin uusimista. Kurssilla kerrataan keskeiset järjestyksenvalvojan 
ammattitaidon säilyttämisessä vaadittavat asiat ja päivitetään lainsäädännössä 
tapahtuneet muutokset. 
Kurssien vetäjät ovat päteviä ja kokemusta omaavia kouluttajia. Kursseilla hyväksytyiksi 
tulleet saavat todistuksen, jolla saa anoa poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojan kortin. 
Järjestyksenvalvojakurssien suorittamisesta on hyötyä muissakin ammateissa. 
Naisten turvakurssilla opitaan, miten naiset voivat toimia uhkaavissa ja väkivaltaisissa 
tilanteissa. Kurssilla on tilannekoulutusta, lainsäädäntöä, teoriaa ja käytännön harjoittelua 
ja lisäksi opitaan ymmärtämään väkivaltaista käyttäytymistä ja rauhoittamaan omaa 
toimintaa tilanteesta selviämiseksi sekä tunnistamaan väkivaltaisen henkilön.   
 
 
 
 

Rehtori  
Veistola Simo 10.4. saakka 
Ollula Siru-Lina 11.4. - 11.8.  
Mäntyranta Timo vs.12.8. alkaen  

Kurssisihteeri 
Tujunen Anu  
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Toimihenkilöt 
Koskelin Aino      Puheenjohtaja 
Kankaanpää Kristiina     Sihteeri 
Lintula Terttu       Varapuheenjohtaja 
Hellgren Irma      Rahastonhoitaja 
 
Opistolaisyhdistyksen toiminta on ollut vuoden 2019 aikana hyvin aktiivista ja vireää.  
Kiinteää yhteistyötä tehtiin Jokiläänin kansalaisopiston ja opiskelijoiden välillä ja tuettiin 
kaikkien opiskelijoiden opiskelua ja opistotyötä luomalla hyvää opistohenkeä sekä 
edistäen kulttuuri- ja harrastustoimintaa.  Lisäksi pyrittiin lisäämään opistolaisyhdistyksen 
tunnettavuutta ja toimintaa. Yhdistyksen kautta kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus 
vaikuttaa kansalaisopiston toimintaan. 
 

Vuoden 2019 toimintaa 
23.2.          Helmien yö – Noch de Perlas –konsertti, Turku 
4.5.   Taide- ja kulttuurimatka Serlachius-museoon, Mänttään 
12.-14.4. Kevätnäyttelyt Jokioisten Tietotalolla. Opistolaisyhdistys oli mukana 

esittelemässä toimintaansa sekä pitämässä kahviota ja myymässä arpoja. 
17.-20.6 Sipulitietä Suure-Jaaniin –retki Viroon 
24.8. Ypäjän yö 
8.-14.9. Unkari, Budapest, Pusta ja Balaton. Kieli- ja kulttuurimatka 
6.10.  Turun kansainväliset kirja- ja ruokamessut 
19.10. Operettimatka, Viktoria ja hänen husaarinsa, Hämeenlinna 
15.11. Kädentaitomessumatka, Tampere 
23.11. Balettimatka, Romeo ja Julia, Estonia teatteri, Tallinna, Viro 
29.11. Syyslukukauden päätöstilaisuus, Paanan koulu, Jokioinen 
1.12. Joulunavaus, Jokioinen 
14.12. Porvoon joulumarkkinat, Brunberg, Runebergin kotimuseo, Porvoon 

tuomiokirkko, Taidetalon joulumarkkinat 
 
 
 Taidematkalla toukokuussa tutustuttiin Gustafin opastetulla kierroksella Gustaf-museoon, 

entisen pääkonttorin upeaan arkkitehtuuriin ja sen näyttelyihin. Paperiperkele-
näyttely esitteli  G.A. Serlachiuksen elämää ja liiketoimintaa. Samalla kuultiin 
teollisuussuvun vaiheista ja katseltiin omatoimisesti kartanoa ja puistoa 
kauniissa järvimaisemassa. 

 
Opistolaisyhdistys on ollut aktiivinen myös  kansainvälisesti.  Kesäkuussa teimme 

bussimatkan Viroon, Sipulitielle Peipsijärven rannalle.  Matkalla nähtiin 
Jägalan putoukset, Käsmun kylä ja merimuseo, Oandun luontokeskus, 
Rakvere ja paljon muuta mielenkiintoista. Poikkesimme Avinummen 
puuverstaaseen, kuulimme sipulinviljelyksen salat ja matka päättyi Olustveren 
kartanomiljöön konsertteihin. Mukana oli Jokioisten kunta.  Syyskuulla 
kielimatkalaiset suuntasivat sinivalkoisin siivin Unkariin ja Budapestiin 
tutustumaan maan kulttuuriin, nähtävyyksiin ja unkarilaiseen elämään 
yleensä. Retkiä tehtiin Pustalle ja Balatonille. Monenlaiset matkat avartavat ja 
osallistujat olivat tyytyväisiä matkojen antiin. 
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Tänäkin vuonna Jokiläänin opistolaisyhdistys ry myönsi pienen matkastipendin jäsenilleen, 
kun he osallistuivat opistolaisyhdistyksen järjestämälle retkelle. Nuorten 
kesäkursseja on myöskin tuettu pienellä summalla. 

 
Opistolaisyhdistyksessä on aktiivisia toimijoita, jotka leipovat ja laittavat rattaat pyörimään 

ojentaen aina auttavan kätensä, kun sitä tarvitaan.  Ilman heidän apuaan 
emme olisi voineet toimia näin monipuolisesti. Siitä suurkiitos kaikille! 
Toivomme yhdistystoimintaan mukaan uusia, nuoria ja innokkaita opistolaisia 
kehittämään toimintaamme.  Opettajien ja kansalaisopiston kanssa tehtävä 
työ on ollut esimerkillisen hyvää ja se on toiminut moitteettomasti.  Annettu 
palaute on ollut kehittävää ja kannustavaa. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan 
jäsenillemme virkistystoimintaa, teatteri- ja musikaaliretkiä, kotimaan ja 
ulkomaan matkoja sekä erilaisia tapahtumia sekä kehittämään ja 
vahvistamaan opistotoimintaa ja yhteishenkeä opiskelijoiden ja 
kansalaisopiston kanssa.   
Jokaiselle jotakin opistosta vuonna 2019! 
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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 
vuonna 2019  opiskelijoita 1411 
 
 

Osallistujia (netto-opiskelijat) kotikunnittain, 2019 
  

      

 
Kotikunta 

Osallistujia     
(netto-
opiskelijat) 

Miehiä/Poikia 
(netto-
opiskelijat) 

Naisia/Tyttöjä 
(netto-opiskelijat) 

 
 

Jokioinen 575 138 437 

 
 

Humppila 212 45 167 

 
 

Ypäjä 192 40 152 

 
 

Muu 432 83 349 

 

 

YHTEENSÄ 1411 306 1105 
  

 
 
 

Osallistujia (netto-opiskelijat) toiminnan mukaan, 2019 
 

 

 
Pääasiallinen toiminta 

Osallistujia             
(netto-opiskelijat) 

Miehiä/Poikia 
(netto-
opiskelijat) 

Naisia/Tyttöjä 
(netto-
opiskelijat) 

 
Työllinen 560 102 458 

 
Työtön 50 6 44 

 
Opiskelija/koululainen 184 63 121 

 

Muu (alle kouluikäinen, 
kotiäiti tai -isä, varus- tai 
siviilipalveluksessa) 

54 12 42 

 
Eläkeläinen 563 123 440 

 

YHTEENSÄ 1411 306 1105 
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Osallistujia (netto-opiskelijat) ikäryhmittäin, 2019 

 
     

Ikäryhmä 
Osallistujia            

(netto-opiskelijat) 
Miehiä/Poikia 

(netto-opiskelijat) 
Naisia/Tyttöjä 

(netto-opiskelijat) 

 0 - 14 113 48 65 

 15 - 19 61 16 45 

 20 - 24 27 9 18 

 25 - 29 28 5 23 

 30 - 34 38 6 32 

 35 - 39 57 6 51 

 40 - 44 75 11 64 

 45 - 49 75 13 62 

 50 - 54 92 12 80 

 55 - 59 145 28 117 

 60 - 64 163 27 136 

 65 - 69 208 36 172 

 70 - 74 167 42 125 

 75 - 79 98 21 77 

 80 - 55 16 39 

 ei tiedossa 9 4 5 

 Yhteensä 1411 300 1111 
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