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Keväällä jatkettiin lukuvuoden 2020-2021 teemalla ”Opinpoluilla luonnollisesti”. Syksyn
teemaksi valittiin ”Ilolla yhdessä – uutta oppien”.
Vuoden 2021 kevätkausi sujui koronarajoitusten merkeissä. Kursseja jouduttiin perumaan
ja kurssimaksuja palauttamaan. Osa kursseista siirrettiin pidettäväksi soveltuvin osin
verkko-opetuksena. Syksyllä opetus päästiin aloittamaan normaalisti, tosin ryhmäkokoja
jouduttiin pienentämään. Jonkun verran normaalia enemmän kursseja peruuntui
osallistujien puutteen vuoksi.
Keväällä jatkui yhteistyössä Elonkierron ystävät ry:n kanssa järjestetyt kaikille avoimet
yleisöluennot erilaisista luontoaiheista. Luennot järjestettiin verkkoyhteyksien avulla.
Syksyllä aloitettiin uusina kursseina mm. monipuolisesti erilaisia liikuntakursseja.
Edellisenä vuotena uusina tarjottuja ja koronan vuoksi peruuntuneita kursseja tarjottiin
uudelleen ja niitä saatiinkin alkuun, mm. lasten sirkus- ja Liikkarikurssit. Syyspuolella
järjestettiin uutena Lenkkeillen laavulle –retkiä alueen ulkoilulaavuille. Yhteistyössä
Lounais-Hämeen oppaat ry:n kanssa järjestettiin Kivien kertomaa –retkiä,
tutustumiskävelyitä hautausmaille. Syyskuussa Tietotalolla vieraili kirjaston ja opiston
kutsumana Finlandia-palkittu kirjailija Anni Kytömäki kertomassa teoksistaan.
Vuoden 2021 alussa opiston toimistotilat ja opettajainhuone muuttivat kunnanvirastolta
Tietotalolle. Muutto oli onnistunut ratkaisu. Tilat ovat vanhoja toimivammat ja tavoitettavuus, näkyvyys ja vuokrakulujen ennakoitavuus paranivat olennaisesti.
Opistossa työskenteli vakituisen henkilökunnan lisäksi lähes 50 tuntiopettajaa.
Kurssiohjelma julkaistiin yhdessä Wahren-opiston kanssa. Netto-opiskelijoiden
lukumäärässä ja toteutuneiden tuntien määrässä oli koronasta johtuvaa pientä laskua.
Kurssiarvioinnit olivat samansuuntaisia kuin aiemminkin eli oltiin tyytyväisiä opetukseen,
oppimiseen ja ryhmän toimintaan kautta linjan eri oppiaineissa. Myös kurssien
järjestelyihin oltiin varsin tyytyväisiä. Keväällä valmisteltiin uutta omistajakuntien välistä
opiston ylläpitämistä koskevaa sopimusta. Sopimus hyväksyttiin kuntien valtuustoissa
ennen joulua ja se astui voimaan 1.1.2022. Uuden sopimuksen mukaan jatkossa jokainen
kunta vastaa alueellaan järjestettävän opetuksen opetustilojen mahdollisesta vuokrasta.
Lisäksi sopimuksen mukaan opiston hallintoa tukemaan perustetaan ohjausryhmä, jossa
on opiston rehtorin lisäksi jokaisen omistajakunnan sivistyspuolen johtava virkamies sekä
joku toinen jäsen. Ohjausryhmä valitaan valtuustokaudeksi kerrallaan.

Sanataide
Opettaja Minna Autio
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 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. Palautteen 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 milloinkin perehtyä. Sisältöihin saattoi perehtyä
vapaavalintaisessa järjestyksessä, koska aikaisempien kuukausien aineistot pysyivät koko
ajan saatavilla.
Kursseille osallistui 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.

Opettajat
Pietilä-Estrada Tuija, ohjaava opettaja
Kaivoluoto Teija
Majevski Vivian
Lumme Ritva
Paakkinen Maisa
Pelto-Knuutila Tero
Raumolin Tiina
Saarela Tuula
Salo Pirjo

Kuvataidekurssit, Kuvistelijat (lasten taide)
Posliinimaalaus
Kalligrafia
Piha -ja puutarhasuunnitelmat, Kukkakurssit,
Pajukurssit
Saippuan valmistus, voidepaja
Hopeakorukurssi, hopeaketjut
Sekatekniikat
Lasinsulatus, Lasimosaiikki, Tiffany
Keramiikkakurssit

Opiston kevätkauden alkamista tammikuun alussa 2021 odotettiin toiveikkain mielin. Uudet
kurssit odottivat alkamistaan, jatkavat kurssit taas tekijöitään keskeneräisten töiden pariin.
Myöhemmin keväälle suunniteltiin kuvataidekurssilaisten taidenäyttelyä Pehkoseen ja
koko opiston esittäytymistä tuotoksillaan Kevätnäyttelyssä Tietotalolla.
Suunnitelmat luovasta taiteilusta menivät kuitenkin Korona pandemiasta johtuen uusiksi.
Pandemia asetti turvallisuus vaatimuksia, niin että oli mahdotonta opettaa tai opiskella
turvallisesti. Opisto asetettiin sulkutilaan. Yleisesti luokkatilat eivät soveltuneet
turvaväleihin. Mahdollisuuksia kurssien turvalliseen opettamiseen selvitettiin. Tilanne oli
haasteellinen. Kursseja yritettiin useampaan kertaan kevään aikana siirtää toiseen
sopivampaan ajankohtaan. Joitakin taideaineiden kurssien opetuksia ei saatu edes
aloitettua. Taideaineiden kursseilla opettajan läsnäolo ja tekniikoiden opettaminen on
välttämätöntä, kun käytetään eri materiaaleja, aineita ja koneita.
Keramiikka, Posliini, Lasi, Hopeakoru, Seepianvalu, helmi ja kukkakursseja ei pystytty
toteuttamaan. Kalligrafia kurssi toimi etäyhteyksillä. Myöhemmin keväällä kuvataidekurssit
Jokioisilla ja Humppilassa toteutettiin halukkaille opiskelijoille, jakamalla opiskelijat
kolmeen luokkatilaan. Maskit, käsidesit, turvavälit ja opiskelijoiden luokkiin kulkemiset
suunniteltiin tarkasti. Kuvistelijat eli lasten taidekurssi, kymmenen koululaisen luokka,
jaettiin kahteen ryhmään. Molemmilla ryhmillä oli oma luokkatila Paanalla.
Työskentelyvälineet ja materiaalit opettaja jakoi ennen oppilaiden tuloa valmiiksi luokkaan.
Oppilaista osa harjoitteli ja osa käytti sitkeästi kasvomaskia. Haasteellista opettamisessa
oli opettajan jakaa aikansa niin lapsi kuin aikuisopiskelijoiden kesken. Riittämättömyyden
tunne tuli tutuksi.
Syyslukukausi aloitettiin teemalla Ilolla yhdessä- uutta oppien! Opiskelijoita ilmoittautui
pikkuhiljaa kursseille, osa opiskelijoista ei vielä palannut kursseille. Uutuuskurssina
syksyllä aloitti Keramiikan peruskurssi. Joitakin kursseja, joita oli tarkoitus pitää jo
keväällä, siirtyi nyt syksyn opetuksiin. Kuvankäsittely ja sekatekniikat kurssia ei saatu
toteutettua. Joitakin kurssien toteutumista on haitannut se, että Koronan myötä netin ja
sieltä löytyneiden opetusvideoiden käyttö on lisääntynyt huomattavasti joissakin aineissa
Korona-aikana. Taideaineita opetettiin kaikkien kolmen kunnan alueella.

Opettajat
Opettajat ovat tärkeä voimavara taideaineissa. Korona-aika on vaatinut opettajilta erityistä
pitkäjännitteisyyttä, muuntautumiskykyä, kuuntelutaitoa sekä etäläsnäoloa.

Näyttelyt
Kuvataidekurssilaisten kevätkatselmus näyttely Pehkosessa peruuntui, samoin
Kevätnäyttely Tietotalolla.
Taide –ja kulttuurimatka Tampereelle ei toteutunut.
Taideaineisiin ei tehty kalustehankintoja.
Taideaineiden kursseja on mainostettu opiston Facebook-, Instagram- ja kotisivuilla.
Mainoksia kursseista jaetiin mm. kirjastoihin ja eri paikkoihin ilmoitustauluille. Kursseja
mainostetaan myös opiston toisilla kursseilla.

Yhteenveto
Taideaineiden kevät –ja syyslukukausi on ollut monivaiheinen. Tavallaan Korona
pandemiasta johtuviin muutoksiin oli jo totuttu. Toisaalta Pandemia sai niin monia
muutoksia, että koko ajan oli uusia haasteita tiellä. Muutoksiin tottumista, sopeutumista,
kärsivällisyyttä tarvitsivat niin opiskelijat, kuin opettajatkin. Kaikkien toiveissa on varmaan,
että jonakin päivänä voidaan vain muistella tätäkin ajanjaksoa.
Kirjoittanut Tuija Pietilä-Estrada

Opettajat
Timo Määttä, ohjaava opettaja

Harmonikka, kosketinsoittimet, bändisoittimet,
Harmonikkaryhmä, Viihdeorkesteri JoViaali, Lauluryhmä
Iris Sirel
Piano
Saku Anttila
Kielisoittimet, pop/rock -orkesteri
Rummut, kitara, basso, pop/rock –orkesteri
Vuosi 2021 oli sattuneesta syystä hyvin poikkeuksellinen. Ryhmäharrastustoiminta oli
kevään ajan tauolla koko maassa. Musiikin ryhmien tauon aikana saimme kuitenkin
järjestää yksityisopetusta, eli meidän tapauksessamme soittotunteja. Nämä kurssit
saatiinkin pidettyä kevään aikana muutamasta tautitauosta huolimatta. Lisäksi
Viihdeorkesteri JoViaali alkoi työstämään tallennetta, jolloin tunnille tuli ainoastaan yksi
jäsen kerrallaan piinapenkkiin. Tämä projekti jatkuu edelleen, valmista pitäisi olla vuoden
2022 syksyllä.
Esiintymistilaisuuksien puuttuessa monet soitto-oppilaat pääsivät kokeilemaan musiikin
tallentamista. Tekijänoikeussyistä nämä tallenteet tulivat ainoastaan oppilaan omaan
käyttöön, eivätkä täten ole kuunneltavissa missään.
Taudista ja tauoista huolimatta oppilaat kävivät ahkerasti tunneilla. Osallistumisprosentti
laski vain hieman verrattuna ”normaaliin” vuoteen.
Syksyllä tilanne näytti huomattavasti valoisemmalta. Kaikki kurssit lähtivät käyntiin
normaalisti syyskuun alussa, ja osallistujamäärissä oli selvää nousua aikaisempiin vuosiin.
Esimerkiksi lauluryhmässä oli ennätysmäärä innokkaita laulajia.
Koska edellisten kausien konsertit olivat peruuntuneet, päätimme satsata tänä vuonna
opiston syyskauden päättävään puurojuhlaan. Tarkoitus oli pitää konsertti uuden nimen
saaneessa tapahtumassa, Opiston joulussa. Konsertin valmistelu aloitettiin jo hyvissä ajoin
alkusyksystä, ja konsertissa oli tarkoitus esiintyä viihdeorkesteri, lauluryhmä sekä soittooppilaista muodostettu ”housebändi”. Kaikki oli valmiina, kunnes keisari Augustukselta tuli
kolme päivää ennen käsky, että kaikki yleisötilaisuudet perutaan. Niinpä päätimme
pikaratkaisuna äänittää ja filmata konsertin esiintyjien omaksi iloksi. Nauhoitukset tehtiin
Paanan koulun auditoriossa tarkoitettuna konserttipäivänä, eli 3. joulukuuta 2021. Korona
oli taas vaatinut yhden, tosin kuitenkin aika pienen uhrin. Jäihän meille nyt valmis
ohjelmisto tulevaa joulua varten...
Tätä kirjottaessa on kolme viikkoa kevään 2022 kevätnäyttelyyn, ja konsertteja on taas
suunniteltu useita viikonlopun ajalle. Toivottavasti ensi numerossa on vähän mukavampia
muistoja tarjolla, ja päästään pitkästä aikaa näyttämään taitojamme elävän yleisön eteen…

Opettajat
Wenning Sari, ohjaava opettaja syksy
Salmi Tiina, ohjaava opettaja kevät
Grahn Tuija
Hietala Katri
Kostamo Kirsi
Kultanen Henrika
Laiho Leena
Ojanen Katri
Raumolin Tiina

kirjonta, tilkkutyöt, tekstiilituunaus, huovutus
kudonta, lankatyöt, kierrätyspunonta,
himmelikurssi, sukkakoulu
tunikat ja mekot
ommellaan, ommellaan -kurssi ja
ommellaan syksyllä
kehruukurssi
saumurilla helppoja trikoovaatteita
pitsinnypläys, kirjonta, makramee, helppoja
käsitöitä, erityisryhmien käsityöt
nahkatyöt
kirjansidonta

Tekstiilityön kursseista
Vuosi alkoi odottavissa merkeissä. Opetuksen alkua siirrettiin useaan otteeseen.
Lopulta ryhmäopetus oli tauolla koko kevään. Tekstiilitöissä toteutimme muutamia kursseja
poikkeusjärjestelyin; yksilö-/pariopetuksena, etäopetuksena ja niiden yhdistelmänä.
Keväästä jäi tunteja syksyyn ja voitiin suunnitella uusia kursseja esim. Helppoja käsitöitä
Ypäjälle ja Erityisryhmien käsityöt Kotaniittyyn. Pääsimme aloittamaan ryhmäopetuksen
syyskuun toisella viikolla koronan edelleen vaikuttaessa toimintaamme. Ryhmäkoot
pidettiin pieninä ja hygieniaohjeita noudatettiin. Silti muutamia kursseja ei saatu
käynnistymään. Tutut kurssit säilyttivät suosionsa. Ne kurssilaiset, jotka osallistuivat, olivat
tyytyväisiä, kun pääsimme taas kokoontumaan. Joulukuun alussa alkoi jälleen
koronasulku, mutta vain muutamilta kursseilta jäi viimeiset kerrat toteutumatta.

Näyttelyt
Jälleen jäi perinteinen kevätnäyttely pitämättä koronatilanteen takia.
- Pieni käsityönäyttely Galleria Pehkosessa 18.5.-11.6. – kurssilaisten töitä
- Osaavat opettajat -näyttely 10.-31.8. Galleria Pehkosessa

.

Retket
Jokavuotista Tampereen Kädentaitomessuille kohdistuvaa retkeä emme tehneet opiston
järjestämänä, vaikka messut pidettiinkin.

Some
Facebookissa ja Instagramissa julkaisimme sekä mainoksia kursseista että
kurssikuulumisia.. Osa pitkistä kursseista jatkoi Whatsapp -ryhmän käyttöä kurssin
sisäisenä tiedotuskanavana.

Opettajien koulutuksia
Myös opettajien täydennyskoulutuksena palvelevat kädentaidon kesäkurssit peruuntuivat
suurelta osin. Tilkkuterveiset (Järvi-Saimaan opisto)
Sari W.

Nuorten kädentaitokarusellit
Kesälle suunnitellut jokavuotiset Nuorten kädentaitokaruselli -kurssit peruttiin toistamiseen
koronatilanteen vuoksi.

Opettajat
Koskelin Aino, ohjaava opettaja
Lehtinen Ulla
Majevski Vivian
Pacheco Ana
Touru Marja-Riitta

Englanti, saksa
Espanja
Viro
Espanja
Saksa

Hello!
Hola!

Hallo!
Tere!

Kieliä opiskeltiin vuoden 2021 aikana 8 eri kurssilla. Jokioisilla oli englantia, espanjaa ja
viroa, Humppilassa saksaa ja Ypäjällä espanjaa ja saksaa. Oppitunneilla tutustuttiin myös
opiskeltavien maiden kulttuuriin, elämään ja tapoihin.
Tuntitoteuma oli vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta oikein hyvä. Osa opettajista
pystyi jatkamaan opetusta tietokonevälitteisesti etäopiskeluna kevätlukukauden.
Opetuksessa nojattiin Euroopan neuvoston määrittelemään tietotasoon A1-B2.
Kielimatkojakaan ei kuluneena vuonna voitu toteuttaa viruksen jatkaessa voittokulkuaan
maapallon joka kolkassa.
Alkeiskursseilla perehdyttiin edelleenkin kielen perusasioihin, tutustuttiin opiskeltavaan
kieleen ja jatkokursseilla päästiin syvemmälle. Kieliä opiskeltiin monipuolisia harjoituksin ja
kaikkia kielen osa-alueita hyödyntäen koulujen tiloissa uudenaikaisia opiskeluvälineitä
apuna käyttäen.
Maanantaisin pieni, mutta innostunut ryhmä opiskeli matkailuespanjaa De viaje-oppikirjan
avulla ja he oppivat paljon matkailijan tarvitsemaa kieltä kuten asioimistilanteita ja vähäsen
kielioppiakin sekä espanjan kielisten maiden kulttuuria. Toisissa espanjan piireissä
keskityttiin aidon espanjalaisen opettajan johdolla hiukan espanjan kielen perusteisiin,
opiskeltiin mm. erilaisia viestintätilanteita matkailuakaan unohtamatta. Oppikirjana oli
Bueanas Migas 1. Englannin kielessä kerrattiin asioita ja opittiin uutta, aihealueina olivat
mm. ravintolassa syöminen, kodin remontointi ja rautakaupassa asioiminen, keittiössä
työskenteleminen, työvälineet ja koneet, työkavereiden kanssa keskusteleminen,
matkailuun liittyvää sanastoa ja paljon muutakin. Viron kurssilla opeteltiin naapurimaan
kieltä ja kielioppiakin jonkin verran. Aiheet olivat opiskelijoille läheisiä. Humppilan saksan
kurssilla päästiin jo pidemmälle, Hallo-kirjasarja tuli luettua ja oli aika siirtyä syvempään
kielen käytön harjoitteluun. Aiheina olivat ajankohtaiset asiat juttujen ohella ja tunneilla
käytettiin digitaalisia menetelmiä (kahoot, Quislet live, edanetin nettitehtäviä sekä erilaisia
videoita ja tutustuttiin nykyaikaiseen sähköiseen yo-kirjoitukseenkin). Keskustelu alkoikin
sujua jo hyvin. Myös saksan kielialueen kulttuuri kävi entistä tutummaksi.
Nykyihmiselle kielitaito on tärkeä. Milloin tahansa voi tulla vastaan joku ulkomaalainen ja
kysyä vaikka tietä. Kieltä osaava ei jää miettimään, vaan osaa antaa avun heti.
Työssäkäyvälle kielitaito on ehdoton, kukaan ei voi jäädä ilman kielen antamaa apua
työelämälle. Se on osa ammattitaitoa. Kaiken lisäksi kielitaitoa on pidettävä yllä, ettei se
unohdu nopeasti käyttämättömänä. Mitä enemmän kieliä osaa, niin sen paremmat
mahdollisuudet ovat edetä elämässä ja työmarkkinoilla.
Muiden elämään tutustuminen on rikkautta ja antoisaa, koska paremmin ymmärretään
erilaisuutta maailmassa. Tapoja elää on monenlaisia.
Monilla on mielessä lomamatka johonkin toisenlaiseen ympäristöön, jolloin kielitaito avaa
siltoja ja portteja. Taitojaan voi hyödyntää monin tavoin ja kaikki oppivat jotain uutta koko
elämänsä ajan. Monet opiskelevat omaksi ilokseen - on todettu, että kielen opiskelu pitää
mielen virkeänä ja pään terävänä.

Opettajat
Tuija Pietilä-Estrada, ohjaava opettaja
Ruokakulttuuria ja ruokakursseja koskivat lukukausilla samat säädökset kuin muitakin
opiston kursseja. Kiinnostavia ja mietittyjä ruokakursseja oli suunniteltu järjestettäväksi
opiston keittiöissä. Ruokakursseja tarjottiin Jokioisilla, Humppilassa ja Ypäjällä. Kaikkien
kolmen kunnan alueella on kouluilla hyvät mahdollisuudet pitää opiston kursseja.
Keväällä -2021 ei toteutunut mikään suunniteltu ruokakurssi. Kursseja siirrettiin useaan
otteeseen, eri ajankohtaan Korona pandemiasta johtuen.
Syksyllä -2021 saatiin toteutettua ainoastaan Kreikkalainen ruokakurssi, muut suunnitellut
kurssit eivät toteutuneet.

Opettajat
Koskinen Janette (ohjaava opettaja)

Alila Tarja
Hipp-Koskenoja Pirita
Hokkanen Tuuli
Kallio Johanna
Leino Sanna
Mäkelä Sanna
Määttänen Annika
Ryösä Terhi

Asahi, Tanssiksi, Kehon ja mielen hyvinvointia,
verkkokurssit Kuntojumppa, FasciaMethod ja
Mobility
Tanssiliikunta
Itämainen tanssi, Kuntosaliliikunta, Syvävenyttely
Lasten sirkuskurssit
Jooga
Lenkkeillen laavulle
Lasten liikkarit
Perusjumpat, Tehojumppa
Jooga

Vuotta 2021 leimasi edelleen vahvasti covid-19 pandemia ja rajoitusten vuoksi kevätkautta
ei valitettavasti päästy aloittamaan ollenkaan lähiopetuksessa. Liikunnan osalta sentään
saimme muutaman kurssin toteutumaan etäopetuksena verkossa. Kevätkaudella verkossa
kokoontui Tanssiksi, Itämainen tanssi, Kuntojumppa, Syvävenyttely ja Mobility kurssit,
joten saimme tarjottua monipuolista liikettä tästä poikkeuksellisesta ajasta huolimatta.
Verkkokurssit saivatkin paljon kiitosta kurssilaisilta ja verkkokurssit jäänevätkin jatkossakin
tarjontaamme.
Syyskauden pääsimme aloittamaan normaalissa aikataulussa lähiopetuksena toki
edelleen erityisesti terveysturvallisuuteen huomiota kiinnittäen. Liikunnan osalta meillä
olikin syyskaudella tavallista laajempi kurssitarjonta kevään peruuntuneista kursseista
toteutumatta jääneiden tuntien ansiosta. Kurssilaiset ovat syyskaudella päässeet
liikkumaan erittäin monipuolisesti erilaisilla liikunta- ja hyvinvointikursseilla. Aiemmilta
vuosilta tutut ja suositut joogakurssit, erilaiset jumpat sekä tanssilliset tunnit saivat tänä
syksynä rinnalleen mm. Lenkkeillen laavulle kurssin sekä verkkokursseina FasciaMethod
ja Mobility kurssit ja aikuisten lisäksi myös lapsille oli tarjolla liikettä sirkuskurssien ja lasten
liikkarien muodossa.
Tervetuloa mukaan liikkumaan ja huolehtimaan hyvinvoinnistanne kanssamme!
Koosteen tehnyt: Janette Koskinen

Opettajat
Aate Janne
Berggren Matti
Kallio Mirva
Kuloaro Tony
Salo Teppo

puu- ja metallityö, Humppila
puutyö, Ypäjä
huonekalujen, ovien ja ikkunoiden kunnostuskurssit
verhoilukurssi, Humppila
puu- ja metallityö, Jokioinen
taonta, Ypäjä

Teknisen työn kurssit
Koko kevään opetus jäi pandemian jalkoihin. Pitkään jaksoimme uskoa, että sulku poistuisi
ajoissa, mutta rajoituksia purettiin vasta toukokuun puolivälissä ja se oli liian myöhäistä
aloittaa enää kevään opetusta. Keskeytyksestä johtuen puu- ja metallityökurssien sekä
kunnostuskurssien opiskelijat saivat etuoikeuden ilmoittautua seuraavan lukuvuoden
vastaaville kursseille ja tämän lisäksi pystyimme perustamaan syksyksi yhden puutyö- ja
yhden kunnostuskurssin ensisijaisesti uusille kurssilaisille.
Syksy alkoi koronan vaikutuksesta jälleen varovaisesti ryhmäkokoja pienentämällä sekä
käsidesiä ja maskeja käyttämällä. Näin syksy sujui hyvin ja ehdimme järjestää kurssit
suunnitellun pituisina ennen uusia rajoituksia.

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi
Opettajat
Auramo Jari
Järvinen Kari
Sillanpää Matti

Turvallisuuskouluttaja
Turvallisuuskouluttaja
Turvallisuuskouluttaja

Järjestyksenvalvojan erityinen voimankäyttökoulutus
Opettaja
Kauppinen Hannu

Turvallisuuskouluttaja

Järjestyksenvalvojakurssit ovat olleet suosittuja ja käytännönläheisiä, tarpeellisia
koulutuksia. Ne sopivat kaikille, jotka haluavat toimia yleisö- ja urheilutapahtumissa,
ravintoloissa sekä leirintäalueilla järjestyksenvalvojan tehtävissä. Peruskurssilla opitaan
perusasioita ja lakipykäliä. Teoriaa on 25 t, hätäensiapua 4 t ja pelastustoimen oppimiseen
käytetään 6 t. Kahdeksan tuntia kestävällä kertauskurssilla päivitetään tiedot ja
muutokset sekä kerrataan keskeiset järjestyksenvalvojan ammattitaidon säilyttämisessä
vaadittavat asiat. Sen jälkeen voikin anoa poliisiviranomaiselta järjestyksenvalvojakortille
jatkoa. Kursseja oli kaikkiaan kolme vuoden 2021 aikana. Erityinen voimankäyttökoulutus
jouduttiin perumaan vallitsevan koronatilanteen takia.

Sienestämään-kurssi
Opettaja
Rokka Veli-Matti, FT
Sienestämään-kurssi veti runsaasti innokkaita opiskelijoita. 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.

Rehtori
Mäntyranta Timo, vs. rehtori

Kurssisihteeri
Tujunen Anu

Toimistoapu
Mattsson Silja (30.9.2021 asti)

Toimihenkilöt
Koskelin Aino
puheenjohtaja
Kankaanpää Kristiina
sihteeri
Keto Kaarina
varapuheenjohtaja
Hellgren Irma
rahastonhoitaja
Korona-virus vaikutti opistolaisyhdistyksen toimintaan edelleen voimakkaasti vuoden 2021
aikana. Kuten muinakin vuosina ennen koronaa yhdistys olisi toiminut aktiivisesti ja ollut
monessa mukana. Kaikesta huolimatta pyrimme tekemään kiinteää yhteistyötä Jokiläänin
kansalaisopiston ja opiskelijoiden kanssa sekä halusimme tukea jokaisen jäsenemme
opiskelua ja opistotyötä mahdollisimman hyvällä tavalla ja pyrimme lisäämään hyvää
opistohenkeä niin paljon kuin vain oli mahdollista. Yritimme edistää myös kulttuuri- ja
harrastustoimintaa. Lisäksi oli tavoitteena lisätä opistolaisyhdistyksen tunnettavuutta ja
toimintaa. Yhdistyksen kautta oli jokaisella mahdollisuus vaikuttaa kansalaisopiston
toimintaan. Pyrimme myös tukemaan lasten kurssien toimintaa osaltamme. Jokiläänin
opistolaisyhdistykseen voi liittyä jokainen ja kaikki hyväksyttiin yhdistyksen johtokunnan
kokouksessa. Jäseniä oli kaikkiaan 500.
Toiminta vuoden 2021 aikana:
Vuoden 2021 aikana Jokiläänin opistolaisyhdistyksen toiminta oli vähäistä johtuen
vallitsevasta pahasta koronatilanteesta. Kevät 2021 oli täysin hiljaista aikaa.
29.10.2021 Nykypäivän kartanoelämää -retki päästiin toteuttamaan ja mukana olikin
bussikuorma opistolaisia.
Jälleen korona-ajan päättymistä jäivät odottamaan monet retket ja tapahtumat:
Seuraavaan vuoteen saivat siirtyä tammikuun matkamessut, Turun kansainväliset kirja- ja
ruokamessut, Tuija Pietilä-Estradan ja opistolaisyhdistyksen yhdessä järjestämä
Taidematka Tampereelle, sekä Etelä-Viron kierros.
Myöskään syyskauden päätöstilaisuutta ei voitu toteuttaa vallitsevan tilanteen takia.
Toivomme, että voimme meistä riippumattomasta syystä peruuntuneet tapahtumat ja
retket toteuttaa lähitulevaisuudessa. Teatteriretkiäkään ei voitu tehdä samasta syystä.

Vuojoen kartanolla risteileviä polkuja

Vuojoen patruuna mahtavan puupöydän äärellä

Villilän kartanon rouva tarkkailee,
mitä salissa tapahtuu

Nykypäivän kartanoelämää -retki:
Nykypäivän kartanoelämää vei retkeläiset Eurajoelle ja Nakkilaan. Eurajoella sijaitsee
Vuojoen komea kartano. Se oli Satakunnan suurimpia maatiloja 1500-1600 -luvulla: maata
oli 15000 ha ja navetassa märehti 250 nautaa. Kauniskoivukuja houkuttelee poikkemaan
rakennukseen, joka on entisöity entiseen loistoonsa pääoven yläpuolella sijaitsevaa
halkaisijaltaan 2-metristä kelloa myöden. 2000-luvulla kartano päätyi Eurajoen kunnan
haltuun monien vaiheiden kautta ja toimii nykyisin koulutus-, kokous ja
kulttuurikeskuksena. Kaikissa kartanoissa on kummituksia, Vuojoelle puhutaan haamuista,
koska ne eivät ole koskaan aiheuttaneet mitään harmeja, mutta ne näkyvät ja kuuluvat
aina jossakin.

Villilän kartano (1450) on hiukan toisenlainen ja sijaitsee Nakkilassa. Siellä toimii LänsiSuomen tv- ja elokuvakeskus Villilä ja sen elokuvastudiot. Siellä on myös Satakunnan
ammattiopiston toimitiloja. Studioilla on filmattu mm Timo Koivusalon ohjaamia elokuvia
mm. Sibelius ja Kaksipäisen kotkan varjossa. Lisäksi kartanolla järjestetään konsertteja ja
näyttelyitä.
Samaisella retkellä käväisimme Fredmanilla, josta retkeläiset voivat ostaa keittiössä
tarvittavaa. Kivikylän kotipalvaamossa vierailimme myös ja lounaalla saimme maistella
paikallisia herkkuja. Syksyinen retkipäivä oli kohokohta ja virkisti kaikkia kovasti. Sen
jälkeen olikin mukava jatkaa ihan tavallisia kotipuuhia ja töitä.
Opistolaisyhdistyksessä on edelleenkin aktiivisia toimijoita, jotka leipovat ja laittavat
levonnaisia kahvilaan sekä ojentavat auttavan kätensä tarvittaessa. Ilman heidän apuaan
emme voisi toimia millään tavoin. Suurkiitokset kaikille!

Vuojoen kartanon päärakennus Eurajoella

Komeat kaakeliuunit tuovat lämpöä
Vuojoen ja Villilän kartanoiden saleihin

Toivomme edelleenkin opistolaisyhdistyksen toimintaan mukaan uusia, nuoria ja
innostuneita opistolaisia tuomaan uusia ideoita toimintaamme. Opettajien ja
kansalaisopiston yhteistyö kanssamme on edelleenkin esimerkillisen hyvää,
kauaskantoista ja moitteetonta. Pyrimme jatkossakin tarjoamaan jäsenillemme
virkistystoimintaa, kuten teatteri- ja musikaaliretkiä, kotimaan ja ulkomaan matkoja sekä
erilaisia tapahtumia. Tavoitteena on kehittää, lujittaa ja vahvistaa opistotoimintaa ja
yhteishenkeä opiskelijoiden ja kansalaisopiston kanssa.

Mukana tapahtumissa
Opisto oli mukana Elonkierron ystävät ry:n järjestämillä Pääsiäis- ja Joulupoluilla.

Opiskelijat kertaalleen laskettuna
vuonna 2009
vuonna 2010
vuonna 2011
vuonna 2012
vuonna 2013
vuonna 2014
vuonna 2015
vuonna 2016
vuonna 2017
vuonna 2018
vuonna 2019
vuonna 2020
vuonna 2021

opiskelijoita 1086
opiskelijoita 961
opiskelijoita 945
opiskelijoita 1016
opiskelijoita 1110
opiskelijoita 1180
opiskelijoita 1127
opiskelijoita 1231
opiskelijoita 1194
opiskelijoita 1361
opiskelijoita 1411
opiskelijoita 1328
opiskelijoita 1302

