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Hyvä 				Bästa
päättäjä 			 beslutsfattare
Gratulerar, även i din kommun finns
ett medborgarinstitut! Du har kanske rentav själv studerat eller arbetat i
dess skydd eller möjligen bekantat dig
med verksamheten genom dina tidigare förtroendeuppdrag.
När kommunens uppdrag och
verksamhetsfält nu står på tröskeln till
en större brytpunkt bör medborgarinstitutets roll, som befrämjare av medborgarnas bildning och välmående,
utnyttjas på ett så mångsidigt sätt som
möjligt. För att du som beslutsfattare
ska kunna vidareutveckla samarbetet mellan din kommun och ditt medborgarinstitut, har vi för att stödja dig sammanställt detta
idé- och informationspaket om kommunens och medborgarinstitutets samarbetsmöjligheter.
Beprövade metoder bör tas till vara i ett ännu bredare perspektiv. Därför bifogas även olika slags intervjuer och berättelser om goda erfarenheter från medborgarinstitut runt om i Finland. Du kan läsa mer på adressen
www.medborgarinstituten.fi samt i denna publikation,
sidan 12.
Majoriteten av Finlands medborgarinstitut förvaltas
av kommuner eller samkommuner. Bakom privata medborgarinstitut verkar olika aktivitetshus och andra föreningar. Förslagen i detta materialpaket är möjliga att
tillämpa i din kommun oavsett vilken slags förvaltningsstruktur medborgarinstitutet står under.
kuva: gunnar bäckman

Onneksi olkoon, sinunkin kuntasi alueella toimii kansalaisopisto!
Olet kenties itsekin opiskellut tai
työskennellyt sen siipien suojassa
tai tutustunut toimintaan mahdollisten aiempien luottamustehtäviesi kautta.
Kuntien tehtävien ja toimintakentän ollessa parhaillaan suuren
murroksen kynnyksellä kannattaa
kansalaisopiston rooli kuntalaisten
osaamisen ja hyvinvoinnin edistäjänä ottaa mahdollisimman monipuoliseen käyttöön. Jotta voit päättäjänä
kehittää kuntasi ja kansalaisopistosi yhteistyötä entisestään, olemme keränneet sinulle työsi tueksi tämän idea- ja tietopaketin kunnan ja
kansalaisopiston yhteistyömahdollisuuksista.
Toimivat havaitut käytännöt kannattaa ottaa
käyttöön laajemminkin. Siksi mukana on myös erilaisia haastatteluja ja kirjoituksia sekä hyviä kokemuksia kansalaisopistoista ympäri Suomen. Tämän
lehden lisäksi ideoita ja materiaalia löytyy osoitteesta www.sivistyskunta.fi.
Suurinta osaa Suomen kansalaisopistoista ylläpitää kunta tai kuntayhtymä. Yksityisten kansalaisopistojen taustalla toimii setlementtejä ja muita yhdistyksiä. Tässä materiaalipaketissa esitellyt ideat
ovat hyödynnettävissä kunnassasi toimivan kansalaisopiston ylläpitäjärakenteesta riippumatta.

Sannasirkku Autio

Sannasirkku Autio

puheenjohtaja, Kansalaisopistojen liitto KoL
johtava rehtori, Vaasan kaupungin opistot

ordförande, Medborgarinstitutens förbund MiF
ledande rektor, Vasa stads institut
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Kansalaisopisto kunnan
		voimavarana
Kansalaisopistot ovat iästä ja koulutustaustasta riippumatta kaikille avoimia
oppilaitoksia, joissa voi oppia uusia tietoja ja taitoja. Useimmiten tarjontaan
kuuluu taideaineiden, käsityön ja musiikin kursseja, kieli- ja kirjallisuuskursseja,
kotitalouden, liikunnan ja tietotekniikan kursseja sekä yhteiskunnallisia aineita.
Tyypillisesti kurssit kestävät syys- tai kevätlukukauden ja kokoontuvat noin
kerran viikossa. Lisäksi kansalaisopistoissa järjestetään vuosittain paljon avoimia
yleisöluentoja erilaisista aiheista.

K

ansalaisopistoon ei tulla suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat ihmisen omaan
haluun oppia ja kehittyä. Kansalaisopisto voi
olla nimeltään kansalaisopisto, työväenopisto, opisto tai aikuisopisto. Kansalaisopisto on yksi vapaan sivistystyön oppilaitosmuodoista ja toiminta perustuu
lakiin vapaasta sivistystyöstä.
Suomessa on 184 kansalaisopistoa (2017), joiden
toiminta ulottuu kaikkien kuntien alueelle. Yksi toiminnan pääperiaatteista onkin opetuksen tuominen
lähelle ihmistä. Tämän vuoksi opetus on usein hajautettu eri puolille kuntaa lukuisiin opetuspisteisiin.
Kansalaisopiston vahvuus on sen helppo lähestyttävyys ja toiminnan soveltuvuus kaikenikäisille koulutustaustasta riippumatta. Suomen suurimpana oppilaitosmuotona kansalaisopisto tavoittaa vuosittain
noin 650 000 kansalaista ja opetustunteja järjestetään
yli 2 miljoonaa.
Laki määrittelee opetuksen tarkoituksen ja tavoitteen, mutta sisällöt ovat paikallisesti kansalaisopistojen päätettävissä. Opistot ylläpitäjineen päättävät siis
opetusohjelmistaan itse alueellisten sivistystarpeiden
mukaisesti ja ovat näin ollen ketteriä vastaamaan
mahdollisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kansalaisopistoissa annetaan myös taiteen perusopetusta,
jolle Opetushallitus on määritellyt opetussuunnitelman perusteet. Noin 130 taiteen perusopetusta antavan kansalaisopiston verkoston ansiosta tavoitteellisen
ja tasolta toiselle etenevä taidekasvatus on saavutettavissa ympäri Suomen.
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Kansalaisopisto on monella paikkakunnalla myös
merkittävä kulttuuritoimija ja kuntalaisten työllistäjä.
Kurssien lisäksi opistot järjestävät erilaisia tapahtumia, konsertteja, teatteriesityksiä ja taidenäyttelyitä.
Kansalaisopiston siipien suojassa toimii usein oma
kuoro, orkesteri tai teatteriryhmä. Parhaimmillaan
opisto toimii avoimena kohtaamispaikkana ja kuntalaisten omana kulttuurikeskuksena.

Rahoitus
Kansalaisopistojen toimintaa rahoittaa kolme tahoa:
valtio, ylläpitäjä sekä opiskelijat itse. Valtio myöntää
vuosittaisen talousarvionsa puitteissa kansalaisopistoille valtionosuustunteja, joiden järjestämiskustannuksista se korvaa laskennallisesti 57 %. Vuoden 2018
alusta myös tiettyihin maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon sekä suomen tai ruotsin kielen opintoihin
on saatavissa 100 % valtionrahoitus. Valtionosuuden
lisäksi toiminnan kustannuksia katetaan ylläpitäjän
osuudella ja loput kerätään opiskelijoilta kurssimaksuilla.
Osana hallituksen rakennepakettia keväällä 2014
tehdyt leikkaukset vapaan sivistystyön valtionrahoitukseen ajoitettiin vuosille 2015 ja 2017. Kansalaisopistoilta
leikattiin porrastetusti valtionosuuksista ensin vuonna
2015 5,06 % (noin 4,86 milj. euroa) ja vuonna 2017 6,02 %
(noin 5,17 milj. euroa).
Valtionrahoituksen laskettua rahoituspaineet ovat
kohdistuneet ylläpitäjän eli kunnan tai muun taustaorganisaation suuntaan. Rahoituksen väheneminen nä-

kyy kaventuneena opetustarjontana, kohonneina kurssimaksuina ja viime kädessä pettyneinä kuntalaisina.
Leikkauksista johtuneet kurssimaksujen korotukset
ovat herättäneet huolta kansalaisopisto-opiskelijoissa
ympäri Suomen. Kurssimaksujen osuus rahoituksesta on loppupeleissä kunnan sivistystahdosta kiinni ja
kunnassa onkin hyvä käydä säännöllisesti keskustelua
siitä, kuinka kurssimaksut pidetään lain vaatimalla
kohtuullisella tasolla ja kansalaisopisto-opiskelu aidosti kaikkien kuntalaisten saavutettavissa.

Kansalaisopistoon panostettu euro
palaa yli kolminkertaisena takaisin
Ja tämä kaikki on vielä taloudellisesti kannattavaa!
Aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen (UEF)
esitutkimus Suomi nousuun sivistystyöllä? Kansalaisopisto-opiskelun tuottamien hyötyjen taloudellinen merkitys
(2015) arvioi kansalaisopistoon sijoitetun euron tuottavan opiskelijoille ja yhteiskunnalle noin 3,4–5,6
euron hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan
aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio
itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen
kasvavat.

Kansalaisopiston rooli
tulevaisuuden sivistyskunnassa

Kansalaisopistot Suomessa

Suomalaiset kunnat ovat muutosten edessä.
Kunnan rooli on vaihtumassa hallinto-organisaatiosta yhä enemmän paikallisyhdyskunnaksi ja alueyhteisöksi. Sote-uudistus
tarkoittaa isoja muutoksia kunnille jääviin tehtäviin sekä kuntaidentiteettiin
samaan aikaan kun kunnissa valmistaudutaan siirtymään uuteen maakuntahallintoon. Samalla muuttuvat myös kuntien
toimintakenttä, toimintatavat ja kumppanuudet. Tulevaisuuden kunnat vastaavat koulutuksen
ja sivistyksen lisäksi paikallisen identiteetin ja demokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueellisen
elinvoiman edistämisestä.
Kansalaisopistolla on tärkeä rooli tulevaisuuden
sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä
sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja siihen kuuluvan eriarvoisuuden vähentämisessä. Kaikkien saa-
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Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt ja
sosiaalinen tuottavuus kuntakontekstissa
Kansalaisopiston tuottamat sivistyshyödyt ja sosiaalinen
tuottavuus kuntakontekstissa (KASTU) – tutkimushanke

vuus –analyysia (Social return of investment, SROI).
Aikuisopiskelun ja etenkään kansalaisopistojen so-

käynnistyi syyskuussa 2017 Kunnallisalan kehittämis-

siaalista tuottavuutta ei ole aikaisemmin tutkittu tästä

säätiön (KAKS) rahoituksella. Sen rinnalla on käynnissä

näkökulmasta. KASTU-hankkeessa kyseessä on seuranta-

samaan aiheeseen liittyvä, laadullista aineistoa enemmän

tutkimusasetelmaan pohjautuva monimenetelmällinen

hyödyntävä tutkimushanke Työväen- ja kansalaisopisto,

tapaustutkimus, jossa kansalaisopiston tuottamia hyötyjä

opiskelu-urat ja sosiaalinen tuottavuus (TOSTU) Opetus- ja

ja sosiaalista tuottavuutta arvioidaan yhden tapausopiston

kulttuuriministeriön rahoituksella. Tutkimukset toteutetaan

avulla, mutta tulokset ovat yleistettävissä koko opisto- ja

yhteistyössä Kansalaisopistojen liiton kanssa, ja ne ovat jat-

kuntakenttään. Tutkimus tuottaa uutta tietoa sivistystointa

koa aikaisemmalle esitutkimukselle, jossa arvioitiin kansa-

ja kuntalaisten hyvinvointia koskevan kunnallisen päätök-

laisopistojen taloudellisesta tuottavuutta (Manninen 2015).

senteon ja keskustelun pohjaksi avaamalla mm. niitä meka-

Uusissa hankkeissa on tavoitteena syventää empiiristä

nismeja, joilla kansalaisopisto-opiskelu voisi tukea esimer-

aineistoa ja arvioida sen avulla, miten paljon aikuisopiskelun

kiksi osallistujien työllistymisvalmiuksia ja hyvinvointia, ja

tuottamat hyödyt saavat aikaan myös taloudellisia, rahassa

sitä kautta tasapainottaa myös kuntataloutta.

mitattavissa olevia vaikutuksia. Laadullista aineistoa kerätään kolmen kansalais- ja työväenopiston opiskelijoilta,

Jyri Manninen

laajempi lomakekyselyllä tapahtuva seuranta-aineiston

Aikuiskasvatustieteen

keruu toteutetaan yhden tapausopiston (Joensuun seudun

professori,

kansalaisopisto) ja sen sijaintikunnan (Joensuu) konteks-

Itä-Suomen yliopisto

tissa. Tavoitteena on arvioida (1) kansalaisopisto-opiskelun
osallistujille ja yhteiskunnalle tuottamia laajempia hyötyjä ja
(2) näiden aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia kuntalaisille ja kunnalle hyödyntäen investoinnin sosiaalinen tuotta-

vutettavissa olevat kansalaisopistopalvelut ovat yksi
koulutuksellisen tasa-arvon peruspilareista. Kansalaisopiston tuottamat hyödyt ovat tutkitusti erityisen
suuret alhaisen pohjakoulutuksen saaneiden kohdalla
(Benefits of Lifelong Learning 2014).
Kansalaisopisto tuo kuntaan elinvoimaa ja sen
hyvinvointivaikutukset ovat merkittävät. Professori Mannisen (2015) esitutkimuksen mukaan valtaosa
kansalaisopisto-opiskelijoista kertoo olevansa tyytyväisempiä elämäänsä ja kiinnittävänsä enemmän
huomiota terveyteensä kansalaisopisto-opiskelun
myötä. Vaikutukset ulottuvat myös työhön ja perhe-elämään. Kansalaisopistossa opiskelevat kokevat
jaksavansa työssään paremmin ja tukevansa lastensa
opiskelua aiempaa enemmän. Ihmiset kokevat ar-
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vostavansa kansalaisopisto-opiskelun myötä muiden
ihmisten näkemyksiä enemmän ja toimivansa aktiivisemmin lähialueensa hyväksi.
Kuntalaisten aktiivinen vuorovaikutus keskenään
on edellytys kunnan elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kunta tarvitsee aktiivisia kansalaisia, jotka
ovat kiinnostuneita ympäristöstään, osallistuvat sen
kehittämiseen ja ovat mukana vaikuttamassa asioihin
omilla mielipiteillään ja teoillaan. Ihmiset voivat hyvin, kun heillä on mahdollisuuksia mielekkäisiin sosiaalisiin kohtaamisiin. Kansalaisopisto tarjoaa matalan
kynnyksen mahdollisuuksia ihmisiin tutustumiseen
ja esimerkiksi uudelle paikkakunnalle kotiutumiseen.
Kansalaisopisto on myös monelle ikäihmiselle ja työttömälle tärkeä henkireikä.

Mahdollisia uusia rooleja
kansalaisopistolle?

Kouluta kunnan henkilöstö
kansalaisopistossa

Kansalaisopistoissa on tuntiopettajien myötä kevyt
henkilöstörakenne sekä poikkeuksellisen laaja-alainen asiantuntemus. Nämä ja kevyt hallinto takaavat,
että kansalaisopistotoiminta on kustannustehokasta.
Kunnan palvelurakenteita kannattaakin ajatella rohkeasti uusista näkökulmista ja miettiä, minkälaisia
uusia tehtäviä kansalaisopisto voisi ottaa toteutettavakseen. Laki mahdollistaa jo nyt esimerkiksi maksupalvelukoulutuksen sekä aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen.
Tilojen, välineiden ja materiaalien tehokas yhteiskäyttö on kummankin osapuolen kannalta taloudellisesti järkevää ja mahdollistaa lisäksi kansalaisopiston
laajemman toiminnan. Kunnan kannattaa mahdollisuuksien mukaan hyödyntää tilaisuuksissaan kansalaisopiston hyvin hoidetut tilat ja osaavan henkilöstön
palvelut. Mikä olisikaan parempi paikka järjestää valmistelussa olevien asioiden kuulemis- tai keskustelutilaisuus kuin kansalaisopisto, jossa kuntalaiset käyvät
jo muutenkin?
Kunnan itse ylläpitämien opistojen lisäksi myös yksityiset kansalaisopistot kannattaa ottaa tiiviisti osaksi
kunnallista palveluketjua. Alle on kerätty esimerkkejä
kansalaisopiston ja kunnan tehokkaasta yhteistyöstä.
Sopisiko vastaava toiminta myös sinun kuntaasi?

Kansalaisopisto kouluttaa yksityishenkilöiden
lisäksi ryhmiä. Opistoista voi tilata räätälöityjä
koulutuksia koko kunnan tai sen yksiköiden työntekijöille erilaisista teemoista. Kansalaisopisto
kannattaa ottaa mukaan jo henkilöstön koulutustarpeita kartoitettaessa ja koulutuksia suunniteltaessa ja hyödyntää opiston monipuolista asiantuntijaosaamista. Kansalaisopistot eri puolilla
Suomea toteuttavat jo nyt esimerkiksi:
●● ensiapukoulutusta
●● tietotekniikkakoulutusta
●● työturvallisuus- ja tulityökoulutusta
●● kieli- ja kielenhuoltokoulutusta
●● henkilöstön s2-koulutusta (hallinto, opettajien
täydennyskoulutus)
●● hallinto- ja luottamushenkilökoulutusta

Kunnan asukkaiden ja työntekijöiden
työkyky ja hyvinvointi
Kansalaisopisto tuo kuntaan elinvoimaa monipuolisesti ja kustannustehokkaasti. Työkykyiset, terveet
ja tyytyväiset kuntalaiset ovat hyvinvoivan kunnan
peruspilareita. Niin yksityiset kuin kunnalliset työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen työkykyä edistävänä toimintana kansalaisopiston kursseja, joilla
on virkistävä, uutta luova ja eheyttävä vaikutus.

Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia
sosiaalitoimelle
Vuodesta 2017 Kinnulan kunnalla ja Suomenselän kansalai-

Asiakas kerää kansalaisopiston kursseilta passiinsa leimo-

sopistolla on ollut käytössä harrastuspassi, joka tarjoaa sosi-

ja ja palauttaa sen kurssin opettajalle, sosiaalityöntekijälle tai

aalitoimen asiakkaalle matalan kynnyksen mahdollisuuden

yhteispalvelupisteeseen. Kurssimaksut katetaan sosiaalitoi-

kokeilla uutta harrastusta ilman sitoutumispakkoa tai pelkoa

men määrärahoilla.

maksun järjestymisestä.
Käytännössä harrastuspassi toimii siten, että ensin sosi-

Passit ovat tulleet kunnassamme tarpeeseen ja niiden
käyttöalaa on laajennettu myös etsivään nuorisotyöhön.

aalityöntekijä arvioi sosiaalityössään tarpeen toiminnalle ja
ehdottaa sitä asiakkaalle. Mikäli asiakas rohkaistuu kokeile-

Marja Lehtonen

maan passia, sosiaalityöntekijä tekee viranhaltijapäätöksen

Suomenselän kansalaisopiston rehtori,

sekä maksusitoumuksesta että harrastuspassin luovutukses-

Kinnulan kunnansihteeri

ta ja antaa asiakkaalle ohjeet passin käyttöön.
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Saavutettavamman
kulttuurin ja
harrastusten puolesta
Jyväskylän kansalaisopistossa sekä Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kunnissa toimivassa Puulan
seutuopistossa on käytössä Kipinä-etu, jonka ansiosta
toimeentulotuen piirissä olevat kuntalaiset ovat voineet
osallistua kansalaisopiston kursseille maksutta. Etu on
käytettävissä niillä kansalaisopiston kursseilla, joilla on
opetuspaikkoja vapaana.
Kulttuuria kaikille -palvelun kehittelemän Kaikukortin tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja
kulttuurin saavutettavuutta. Kaikukortti on tarkoitettu
sosiaali- ja terveysalan toimijoiden asiakkaille, jotka ovat
tiukassa rahatilanteessa, eivätkä siitä syystä voi hankkia
pääsylippuja tai kurssipaikkoja. Kaikukortilla voi hankkia
maksutta kansalaisopiston kurssipaikkoja sekä muita
kulttuuripalveluita. Kaikukortti on käytössä Espoossa,
Kainuussa sekä kokeiluasteella Lappeenrannassa.

Kansalaisopiston toteutettavaksi voidaan antaa
myös kunnan tukemien erityisryhmien liikunta.
Kunnan ja kansalaisopiston yhteistyötä edistetään esimerkiksi:
●● mahdollistamalla kansalaisopiston kurssien
maksamisen tyky- ja virikeseteleillä tai Sportti-passeilla
●● kansalaisopiston avoimilla liikuntaryhmillä,
joilta kunnan henkilöstö saa tietyn alennuksen
●● kunnan henkilöstön omilla tyky-liikuntaryhmillä, joiden toteutuksesta vastaa kansalaisopisto
●● erityisryhmien (esimerkiksi seniorien) liikuntakursseilla, joiden osallistumismaksuista kunta
subventoi tietyn osuuden

Sisältöjä kansalaisopistoista kunnan
muille toimijoille
Kansalaisopistoista löytyy valtava määrä eri alojen osaamista ja opetusta voidaan mukauttaa helposti monenlaisiin
tarpeisiin. Muiden toimijoiden tueksi
kansalaisopisto voi tarjota omien kurssiensa lisäksi sisältöjä myös esimerkiksi
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kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle, sosiaalitoimelle, vanhustyölle tai jopa ammatillisen
koulutuksen tueksi.
Kansalaisopistot toteuttavat päävastuullisena
tai yhteistyössä esimerkiksi: avoimia laulu-, taide- ja toimintaryhmiä vanhusten palvelutalossa
●● aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta
●● ruuanlaitto- ja ravintoneuvontakursseja neuvolan asiakkaille
●● musiikki- ja liikuntaryhmiä avopalvelukeskuksessa
●● taide-, teatteri- tms. kulttuuritoimintaa kehitysvammaisten toimintakeskuksissa
●● iltapäivätoimintaa erityiskouluissa
●● omaishoitajien liikunta- ja hyvinvointiryhmiä
●● näyttö- ja harjoittelupaikkoja ammatillisen
koulutuksen opiskelijoille: opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat toimivat kansalaisopiston kursseilla opettajina
●● vapaaehtoistyön kursseja yhteistyössä vanhustyön kanssa: kurssilta valmistuneet voivat
olla kaupungin tarjoaman tukihenkilön ohjauksessa mukana ikäihmisille suunnatussa
vapaaehtoistyössä
●● koulutusta vanhustyötä tekeville esimerkiksi
ikäihmisten kuvataideryhmän ohjaamiseen
●● tukiperhe- tai tukihenkilökoulutusta yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa
●● yleisaineita ja kielikursseja muiden koulutusmuotojen tueksi
●● säännöllistä kulttuuri- tai liikuntaopetusta
varhaiskasvatuksen puolella
●● nuorisotakuun työpajoja
●● kuntouttavaa työ- tai harrastetoimintaa
●● (nuorten) maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutusta
●● lasten, nuorten ja aikuisten taiteen perusopetusta
●● jatkoa terveyskeskuksen
alkukuntoutukselle kohdennetuilla ryhmillä,
esimerkiksi lonkat ja
Kommentoi,
polvet kuntoon -kurshaasta ja
silla l

jaa ajatuksiasi:

#kansalaisopisto

OLLI-PEKKA HEINONEN
syntynyt 1964 Eurajoella
opetusministeri Riitta Uosukaisen
erityisavustaja 1991–1994
opetusministeri 1994–1995, 1995–1999
liikenne- ja viestintäministeri 2000–2002
Yleisradion johtaja 2002–2012
valtiosihteeri 2012–2015
Opetushallituksen pääjohtaja 2016–
Taidon ja taiteiden puolestapuhuja

Pääjohtaja fanittaa 		
		kansalaisopistoa
Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen uskoo vapaan sivistystyön roolin
vielä kasvavan. ”Sana on ehkä vanhahtava, mutta kansansivistyksen renessanssille on
tässä ajassa tarve”, hän arvioi.
Teksti: Sirkku Määttä | Kuva: Niina Rodionoff / Opetushallitus

O

petushallituksen johdossa lokakuussa 2016
aloittaneen Olli-Pekka Heinosen päätelmä
kansalaisopiston arvonnoususta pohjautuu
analysoituun tietoon ja omaan kokemukseen.
Vapaan sivistystyön arki tuli hänelle tutuksi jo lapsena Eurajoella, jossa Heinosen isä toimi Rauman kansalaisopiston osastonjohtajana. Opistosta alkoi myös
Heinosen elinikäinen harrastus, trumpetinsoitto.
– Meitä oli paljon samanikäisiä lapsia, ja muutamat

aktiiviset vanhemmat ryhtyivät puuhaamaan opistoon
soittokuntaa. Kun kaverit lähtivät mukaan, niin minullakin piano vaihtui puhallinsoittimiin.
Millainen oppimisympäristö nuorisosoittokunta
oli, erosiko se koulutusta?
– Eihän sitä oppimisena ajatellut. Se oli vain kivaa
yhdessä tekemistä. Mutta ryhmässä toimimista se
opetti: siinä täytyy tulla muiden kanssa toimeen ja osata ottaa toiset huomioon. Se kasvatti myös systemaatti-
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suuteen ja kurinalaisuuteen, kun oma aika täytyi hyödyntää tehokkaasti.
Haave trumpetistin urasta ei toteutunut, mutta rakas harrastus on tehnyt Heinosesta vankkumattoman
taito- ja taideaineiden puolestapuhujan.
Samaan ovat päätyneet ne sadattuhannet suomalaiset, jotka vuosittain täyttävät kansalaisopistojen
moninaiset kädentaitojen ja taidekurssit.
Heinosen silmissä se on arvokasta.
– Itse kokemiseen ja tekemiseen perustuvien asioiden tärkeys ei ole digitaalisena aikana kadonnut
mihinkään. Meidän on säilytettävä kontakti käsin
tekemiseen, sillä ajattelu ja käden tekeminen ovat sidoksissa toisiinsa. Sitä kytköstä ei saa hukata.
Soittoharrastus vei Heinosen myöhemmin opiston
tuntiopettajaksi, mutta varsinainen ura koulutuksen
parissa alkoi vuonna 1991, kun nuoresta juristista tuli
opetusministeri Riitta Uosukaisen erityisavustaja.
Vuosikymmenen loppupuolella hän toimi jo itse opetusministerinä.

Yleissivistyksestä trendi
1990-luku toi aikuiset oppimisen valtavirtaan. EU vietti elinikäisen oppimisen teemavuotta 1996. Aikuiskoulutuksesta haettiin vastauksia tietoyhteiskunnan ja
kansainvälistymisen vaatimuksiin. Lamanjälkeisessä
Suomessa työelämälähtöinen koulutus korostui.
2010-luvulla aikuisten oppimisen tarpeet suosivat
yleissivistävää koulutusta. Juuri kansalaisopistot voivat Heinosen mukaan tarjota kansalaisille valmiuksia
selvitä muutoksen vauhdissa.
– Työelämän ja yhteiskunnan muutos on nyt hyvin
nopeaa ja meidän on varmistettava, että kaikilla säilyy
mahdollisuus pysyä mukana ja että ihmisillä säilyy se
kokemus, että kaikki ovat osallisia yhteiskunnassa.
Samoin kuin peruskoulussa myös aikuisopetuksessa korostuvat oppiaineiden sijasta yleiset merkitykset.
Ne liittyvät luovuuteen ja kansalaisena olemiseen.
– Tämä on ihan toisenlainen yhteiskunta kuin 90-luvulla siinä mielessä, että yhteiskunnan selviytymiskyky
on hyvin paljon riippuvainen yksittäisten kansalaisten
kyvystä selviytyä. Elämme sellaista aikaa, että kansansivistyksen renessanssin tarve on olemassa.
Heinonen puhuu ”aivan perusasioista”, ihmisenä
olemisen taidoista.
– Kun digitalisaatio ja automatisaatio lisääntyvät,
ihmisen tekemänä korostuvat kyky pitää huolta toises-
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ta ihmisestä, empatian ja myötäelämisen taidot.
Työelämässä korostuu myös luova ongelmanratkaisutaito.
– Sitä tukevat hyvin taito- ja taideaineet. Harvoin
mielletään, että niissähän on kyse kyvystä kuvitella ja
kuvitella tulevaisuus. Se on ihan olennaista tässä ajassa. Ilman taitoa kuvitella oma ja yhteinen tulevaisuus
ihminen voi helposti joutua tuuliajolle.

Kansalaistaidot tarpeen
Suomi 100 -vuoden juhlateema on yhdessä tekeminen. Kansakunnan yhteenkuuluvuus ja demokratiaan
kasvaminen innoittivat yli sata vuotta sitten suomalaisia vapaan sivistystyön uranuurtajia. Heidän työnsä
jatkajat jakavat nyt euroopanlaajuisesti huolen lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja vihanlietsonnasta.
Jo laki velvoittaa vapaata sivistystyötä tukemaan aktiivista kansalaisuutta.
– Kysymys on siitä, miten löytää oma arvo ja oppia
antamaan arvo muille. Miten oppia näkemään, hyväksymään ja hyödyntämään erilaisuutta ja jokaisen ihmisen ainutlaatuisuutta. Eihän me yksin täällä mitään
saada aikaan. Yhteiskunnan eheys lähtee yksittäisen
ihmisen eheydestä, Heinonen tulkitsee.

Yhteinen hyvä kirkkaaksi
Kansalaisopistot ovat osa kuntien koulutus- ja kulttuuritointa, joka sote- ja maakuntahallinnon uudistuksen
myötä nousee kuntien toiminnan keskiöön. Opetushallituksen pääjohtajalla on antaa selkeä resepti, miten kirkastaa kuntapäättäjille opistojen merkitys.
– Kaksi asiaa: ensimmäinen on tehdä työnsä laadukkaasti ja kehittää sen vaikuttavuutta. Toinen on
vahvistaa linkkiä kansalaisopiston tekemän työn ja
kunnan ison kuvan välillä, niin että kirkastuu, mikä
on se isompi hyvä, minkä kansalaisopisto toiminnallaan saavuttaa.
Konkreettisesti se tarkoittaa, että kuntapäättäjille on kerrottava, että opistoon sijoitettu euro tuottaa
tutkitusti jopa kolmin-nelinkertaisen hyödyn. Hyöty
muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, sosiaali- ja terveysmenot vähenevät ja yksilön
työelämätaidot ja motivaatio itsensä kehittämiseen
paranee.
– Tämän ison kuvan kirkastamiseksi pitää nykyisellään nähdä vaivaa, Heinonen kannustaa. l

Bulgarialainen Niko:

ilman kansalaisopistoa
en olisi jäänyt Suomeen
Suomen neljänneksi vanhin kaupunki Rauma on tunnettu erityisesti pitkästä
pitsiperinteestään sekä omaleimaisesta murteestaan, rauman giälestä. Joulukuussa
2010 tähän ympäristöön muutti 26-vuotias taiteilija ja kuvataideopettaja Nikolay
Nikolov. Bulgariasta kotoisin oleva Niko, joksi häntä Rauman kansalaisopistossa
kutsutaan, oli ennen Suomeen tuloaan opiskellut kuvataidetta ja pedagogiikkaa sekä
erikoistunut taidegrafiikkaan. Edelleen Raumalla asuva, nyt 32-vuotias Niko kertoi
tarinansa siitä, kuinka kotoutuminen Suomeen onnistui kansalaisopiston avulla.
Teksti: Lauramaija Hurme | Kuva: Rauman kansalaisopisto

T

ullessaan Suomeen Niko puhui hyvää englantia. Hänelle valkeni kuitenkin pian, ettei moni halua työntekijää, joka ei ymmärrä suomea. Etsiessään itselleen suomen kielen
kurssia Niko kuuli kansalaisopiston tarjoamista
kielikursseista tuttavaltaan. Hän opiskeli suomea
Rauman kansalaisopistossa ensin yhden lukuvuoden. Kurssin päätteeksi opettaja kertoi opiston vuotuisesta kevätnäyttelystä, jossa opiskelijat
esittelevät vuoden aikana tehtyjä kurssitöitä.
Juteltuaan näyttelyssä pitkään opiston englannin kielen opettajan kanssa Niko ymmärsi, miten
kansalaisopisto toimii ja mitä kaikkea se tarjoaa
kaupunkilaisille. Hänen mieleensä juolahti tarjota omaa kuvataiteen osaamistaan opiston käyttöön.
Niko otti rohkeasti yhteyttä opiston taideaineiden opettajaan esitelläkseen osaamistaan ja pian
hänellä olikin jo kädessään osa-aikainen työsopimus syksyksi. Ensimmäisen, puutarhaveistoksia
käsitelleen kurssin Garden sculptures opetuskieli
oli vielä englanti, mutta työnteon myötä kielitaito karttui ja vähitellen mukaan tuli myös suomen
kieli.
Parissa vuodessa Niko pystyi opettamaan jo
pelkästään suomeksi, mutta tarjoaa edelleen opetusta myös englanniksi sitä tarvitseville. Kansa-

Kansalaisopisto kunnan voimavarana 11

laisopiston lisäksi hän sai vähän myöhemmin töitä
myös opiston ulkopuolelta. Työpaikoilla aidoissa
kielenkäyttötilanteissa suomea on oppinut lisää.

Kotoutumista helpottaa oman polun
löytäminen
Joulukuussa 2016 Nikolle tuli täyteen kuusi vuotta
Suomessa ja Raumalla. Hän myöntää, että kielitaidon
puute ja sitä kautta työn saaminen oli aluksi vaikeaa.
Suomen kielen opetuksen alkuvaiheeseen Niko kaipaisi enemmän puhekieleen keskittymistä – se auttaisi pärjäämään paremmin työelämässä.
Suomeen kotoutumisessa auttaa Nikon mukaan
myös se, että löytää oman polkunsa. Rauman kansalaisopisto tarjosi hänelle mahdollisuuden siihen ja
avasi samalla ovet suomalaiseen yhteiskuntaan. Kun
pääsee tekemään sitä, mistä tykkää, saa inspiraatiota
jatkaa eteenpäin ja oppia uutta. Tällä hetkellä Niko
opettaa opistossa edelleen puutarhaveistoskurssia
sekä myös öljyvärimaalausta, akryylivärimaalausta, vesivärimaalausta ja piirustusta. Lisäksi Niko on
suunnitellut Rauman kansalaisopiston logon ja taittanut opinto-oppaan sekä opiston erilaisia julisteita.
Kansalaisopiston henkilökunta on Nikolle kuin
toinen perhe. Hän kiittelee kovasti Rauman kansalaisopistoa siitä, että se antoi mahdollisuuden ei-suomenkieliselle. Paljon on vielä opittavaa, mutta Raumalla opiskellen ja työskennellen vietettyjen vuosien
myötä Nikon kielitaito on kehittynyt niin paljon, että
hänen on joskus sanottu puhuvan kuin raumalainen.
Tämä kaikki ei kuitenkaan ole tapahtunut itsestään:
”Ilman kansalaisopistoa minä en olisi jäänyt Suomeen”, Niko
sanoo. l
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Bildningen
i brand vid
KoMbi
För några år sedan började mitt
radhus brinna mitt i natten. En
liten gnista utvecklades till stora
eldsflammor, som trots brandkårens
förtjänstfulla insatser förstörde hela
radhuset. Som tur var förskonades vi
från dödsfall. Medborgarinstitutens
verksamhet frambringar också gnistor,
bildningsgnistor som åstadkommer en
positiv glöd i samhället.
Text: Pertti Jääskä, rektor, Porvoon
kansalaisopisto – Borgå medborgarinstitut |
Bild: Porvoon kansalaisopisto – Borgå medborgarinstitut

N

är Finland för första gången i början av
1990-talet dök ner i en riktigt djup ekonomisk kris, hölls viktiga diskussioner om hur
medborgar- och arbetarinstitutens arbete kunde påverka detta. Det största problemet visade sig vara att
hitta lämpliga mätmetoder. Hur skulle man mäta den
psykiska och fysiska lycka som människor upplever i
olika studiegrupper där de antingen rör på sig, tillverkar för hand något de själva har nytta av eller till
exempel lär sig språk? Då lade jag fram en radikal tanke, att det bästa sättet att värdera nyttan av institutets
arbete vore att hela institutsverksamheten skulle läggas ned och att ingen annan heller skulle få anordna
motsvarande verksamhet. Sedan, efter fem år, skulle
människors välmående utvärderas. Som tur förverkligades inte denna idé, även om det ofta känns som
om vi balanserar på en knivsegg för att kunna fortsätta
verksamheten.
Vad är det då som får människor att delta i institutets studiegrupper? Den viktigaste anledningen är
lusten att lära sig och lusten att uppleva något nytt.

Många söker även en motvikt till dagens hektiska arbetsliv. Detta har jag upptäckt konkret under min egen
fredagsyoga. Ofta kommer deltagarna mer eller mindre stressade till lektionen efter arbetsveckans slut. Efter en och en halv timme lämnar deltagarna lektionen
lugna och utvilade för att njuta av veckoslutet (så även
jag). En orsak till färdighets- och konstämnenas popularitet kan vara möjligheten att se konkreta resultat av
det som skapats med egna händer, jämfört med teoretiskt vardagsarbete.
Jag har redan arbetat i institutet i mer än 30 år, och
som rektor sedan år 1996. Under denna tid har mycket
förändrats, både i samhället och inom institutet: för
några år sedan beslutades även i Borgå att slå ihop de
finsk- och svenskspråkiga instituten.
Verksamhetsförändringarna har varit konkreta:
båda språkgruppernas deltagare är kunder på samma
plats, och rektorn samt expeditionen måste kunna
svara på kundernas frågor på båda språken. Personalen har gemensamma möten och utvecklingsseminarier och budgeten är gemensam. Å andra sidan är

studieprogrammen uppdelade i två olika avdelningar,
så att det svenskspråkiga utbudet inte ska drunkna i
det finskspråkiga. Även undervisningen är fortfarande till största delen enspråkig.
Erfarenhetsmässigt kan jag säga att sammanslagningen har medfört positiva vibbar hos båda institutens personalgrupper. En verksamhet som sträcker
sig över språkgränserna är till exempel att den svenskspråkiga musikläraren nu även ansvarar för utvecklingen av den finskspråkiga musikundervisningen.
Medborgarinstitutstanken förenar alltså mer än den
skiljer åt. Tillsammans är vi klart mer än var för sig,
och att vara tillsammans har redan berikat båda språkgrupperna samt hjälpt till att bättre förstå den andra
språkgruppens önskemål och behov.
År 2016 fyllde medborgarinstitutens verksamhet i
Borgå 70 år. Under denna tid har bildningens gnista
tänts tiotusentals gånger, om och om igen, i varje deltagares sinne och själ. Som bäst flammar den upp till
en glödande och hängiven hobby som varar i årtionden. Denna eldsflamma ska ingen brandkår släcka. l
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Presidentti Tarja Halonen:

Arjen taitaja pärjää

Presidentti Tarja Halonen kannustaa kansalaisopistoja liputtamaan kädentaitojen
puolesta. Yhteiskunnan ilmapiiri suosii nyt arkitöiden osaamista. Pohjoismaiset
trendi-ilmiöt kuten kotoilu, hygge tai lagom tukevat nekin kestävää kehitystä.
Teksti: Sirkku Määttä | Kuva: Presidentti Tarja Halosen toimisto

P

residentti Halosen mielestä arkeen kuuluvia,
kestävän kehityksen mukaisia taitoja pitäisi
voida oppia nykyistä enemmän.
– Koulussa luonnontieteet, matematiikka ja tekniikka valtaavat alaa. Meillä on kuitenkin yhteiskunnassa henki, että kädentaidot ovat hyviä asioita.
Tiedekin tukee käsitystä, että me kädelliset apinat
tarvitsemme käden ja aivojen välistä yhteistyötä kehittyäksemme. Tätä tietoa pitäisi käyttää hyväksi monilla eri tavoilla.
Kädentaitoja voi oppia myös aikuisena. 40-luvun
lapset oppivat niitä kotona, selviytyäkseen. Tarja Halonen muistaa elävästi alle kouluikäisen tunteen, kun
itse virkattu patalappu oli valmis.
– Kummitäti sen opetti ja se oli tavallista vaikeampi:
se aloitettiin keskeltä ja sitten tehtiin neliö. Patalappu
on tallella ja ihailen sitä joskus vieläkin!
Halonen näkee itse tekemisen osana kestävää kehitystä, mikä on hänen lempiteemojaan nykyisissä kansainvälisissä, YK:n ja sen alajärjestöjen hankkeiden
luottamustehtävissä.
– Meillä suomalaisilla on ilmastonmuutoksen oloissakin etuoikeutettu asema. Olemme pohjoismaalaisina
myös tottuneet yhteisölliseen tekemiseen ja sukupolvien väliseen yhteistyöhön yhteiskunnan rakentamisessa. Tiedämme, että kaikki se mihin uhraamme varoja ei ole meille vaan tuleville sukupolville.
Parannettavaa silti on. Presidentti muistuttaa, että
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arkinen elämä on arvojemme peili. Meidän on jatkuvasti löydettävä uusia keinoja säästää, elää paremmin
ja terveellisemmin. Muutos alkaa arjesta, vaatteiden,
ruuan ja teknologian kulutuksesta.
Rohkaistessaan kansalaisopistoja nostamaan esiin
vahvuuttaan ja työnsä arvoa, Halonen tietää mistä
puhuu. Hän on ollut aktiivinen setlementtiopistojen
toiminnassa, muun muassa Suomen Setlementtiliiton
puheenjohtaja 1990-luvulla.
Halosen mukaan on tärkeää, että kansalaisopistot tarjoavat oppimisen ja harrastamisen mahdollisuuksia kaikille kansalaisille, yhteiskuntaluokkaan
katsomatta. Erityisesti opistot saavat kiitosta maahanmuuttajien kotouttamisesta. Opistojen matala
kynnys saa opintojen piiriin heidätkin, joiden muuten olisi vaikeaa löytää omaa polkuaan yhteiskunnan
jäseneksi.
Presidentti käy itse elinikäisen oppijan roolimallista. Hänet tunnetaan maalauksen ja kuvanveiston
harrastajana, siirtolapuutarhurina, vatsatanssin ja viron kielen oppijana. Ikätovereilleen hänellä on iloinen
viesti:
– Pysytään aktiivisesti hengissä. Me ei jäädä koskaan eläkkeelle elämästä. Kannattaa pitää kuntoa yllä
ruumiin ja hengen puolesta. Minusta tuntuu, että
meidän sukupolven viesti nuorille tulee sanattomana:
ikää on, mutta hyvin menee.
– Eli annetaan kuva siitä, että elämä kantaa! l

Opistojen matala kynnys saa
opintojen piiriin heidätkin, joiden
muuten olisi vaikeaa löytää omaa
polkuaan yhteiskunnan jäseneksi.
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Erilaisten oppijoiden 			
bändi kansalais				opistossa

Arja Vesterinen ja Jyri Niskanen
ovat soittaneet Popstaroissa
vuoden verran. Arjan soitin
on basso, ja Jyri soittaa
hieman16
harvinaisempaa
auto- voimavarana
Kansalaisopisto kunnan
harppua.

Syksyllä 2013 Nurmijärven Opistossa virisi ajatus erityisoppilaiden bänditoiminnasta.
Ajatus konkretisoitui nopeasti suunnitelmaksi ja rahoitushakemuksen tekstiksi. Työnjako oli selvä: Sampo Riskilä kirjoitti hakemustekstiä, ja Pekka Evijärvi laski tuntimääriä ja kustannuksia. Niinpä sitten keväällä 2014 posti toi toimistoon kirjeen, joka kertoi
Opetushallituksen myöntäneen laatu- ja kehittämisavustusta projektia varten.
Teksti ja kuva: Pekka Evijärvi ja Sampo Riskilä, Nurmijärven Opisto

S

uunnitteluvaiheessa tutustuttiin mm. musiikin erityspalvelukeskus Resonaarin toimintaan,
mietittiin tavoitteita ja laskettiin edelleen kustannuksia. Oppilaiksi saatiin kymmenen kehitysvammaista nuorta, jotka olivat käyneet Nurmijärven Opiston laulupiirissä.
Ennen kuin varsinaiset bänditreenit alkoivat jokainen
oppilas kävi muutaman yksityistunnin, jossa tutustuttiin
pianon- ja bassonsoittoon kuvionuottien avulla, rytmiteltiin rummuilla ja djembeillä, paukuteltiin kehosoittimia
ja keskusteltiin musiikista ja vähän muustakin. Bändiharjoituksien alkaessa oppilaille oli valittu jo oma soitin.
Bändejä syntyi kaksi: Heinäpaali ja Popstarat.
– Sähkörummut ovat tosi tarpeelliset, koska rumpaleilla on todella vaikeaa hallita lyönnin voimakkuutta. Ilman niitä homma ei toimisi. Kehittelyn ja kokeilun tuloksena bändin soitinvalikoimaan otettiin myös kaksi uutta
soitinta: autoharppu ja iPhonen Fiddlewax-sointusoitin,
jotka molemmat osoittautuivat todella toimiviksi ratkaisuiksi. Tutut soittimet, kuten basso ja kitara, ovat monille
liian vaikeita soittimia, ja siksi oli pakko hakea aika erikoisia ja luoviakin vaihtoehtoja, kertoo Evijärvi.
Bändin harjoituksia pidettiin kerran viikossa ja keikkojakin alkoi tulla. Heinäpaalin ensimmäinen keikka oli
Nurmijärven kehitysvammaisten tuki ry:n pikkujouluissa marraskuussa 2015. Sittemmin molemmat yhtyeet,
Heinäpaali ja Popstarat, ovat esiintyneet vuoden 2016
aikana sekä Heikkarin palvelutalossa Nurmijärvellä että
Nurmijärven kehitysvammaisten tuki ry:n pikkujouluissa. Keikat ovat paitsi kartuttaneet bändiläisten esiintymiskokemusta, niissä soittajat ovat päässeet esittämään
omaa osaamistaan ja myös ylittämään itsensä.
Riskilän mukaan bänditoiminnan hienous on sen
moniulotteisuudessa. Jotta bändi pystyy ylipäätään toimimaan, tulisi sen kaikkien jäsenten toimia yhdessä
organisoituna ryhmänä. Bändissä soittaminen kehittääkin musiikillisten taitojen ohella myös sosiaalisia
vuorovaikutustaitoja.
– Ei voida toimia yksin, vaan toiminnassa pitää ottaa
huomioon myös muut. Omien taitojen kehittyminen

taas vahvistaa soittajalle kuvaa itsestä osaajana ja toimijana. Kun ihminen pääsee vielä tekemään itsensä näkyväksi ympäristölleen omien taitojensa ja osaamisensa kautta, on se ihan äärettömän tärkeää itsetunnolle,
toteaa Riskilä.
– On ollut huikeaa seurata sivusta sekä Heinäpaalin
että Popstarojen jäsenten edistymistä bänditoiminnan
alusta alkaen. Molemmille bändeille on muodostunut oma ryhmäidentiteetti ja oma toimintakulttuuri.
Samoin yksittäiset yhtyeen jäsenet ovat alkaneet ottaa
toiminnastaan enemmän vastuuta ja toimimaan vuorovaikutteisesti keskenään, sanoo Riskilä.
Erityisoppilaiden bänditoiminnan tulevaisuus näyttää Evijärven ja Riskilän mukaan erittäin hyvältä. Erityisen tärkeää toiminnan jatkuvuudelle on ollut hankerahoituksen loppumisen jälkeen toiminnan muuttaminen
seteliavustuskurssiksi, jolloin oppilaat maksavat kurssimaksusta puolet. Tämä taas madaltaa bänditoimintaan
osallistumisen taloudellista kynnystä.
Kehitysvammaisten bänditoimintaa kohtaan on ollut runsaasti kiinnostusta ja yhtenä tulevaisuuden tavoitteena onkin uusien yhtyeiden perustaminen ja toiminnan laajentaminen.
– Tällaisen toiminnan aloittaminen kansalaisopistoympäristössä on ollut tietyllä tapaa uraauurtavaa, joten
on ollut hienoa olla mukana perustamassa ja kehittämässä sitä. Käytännössä tällaisen toiminnan mahdollisuudet ovat miltei rajattomat, toteaa Riskilä.
Tulevaisuudessa Evijärven ja Riskilän haaveena on,
että bänditoimintaa voitaisiin laajentaa myös senioripuolelle.
– Tämähän olisi ikäihmisille aivan huikeaa hommaa.
Musiikin ja yhdessä tekemisen ohella soittaminen auttaa pitämään yllä kognitiivisia taitoja ja toimii samalla hieno- ja karkeamotorisena harjoituksena. Lisäksi
kannattaa muistaa, että Rollaritkin lähentelevät jo kahdeksaakymppiä, joten koskaan ei ole liian myöhäistä
aloittaa rockin soittamista. Se on kuin laittaisi rahaa
pankkiin, toteavat Evijärvi ja Riskilä. l
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Maalaamalla
masennusta vastaan
Kun viisi vuotta sitten
arastellen liityin Jyväskylän
kansalaisopiston
öljyvärimaalausryhmään
Korpilahdella, niin enpä
tiennyt, kuinka paljon iloa ja
uutta sisältöä se tulee antamaan
elämääni.
Teksti ja kuvat omista maalauksista:
Kaisu

T
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aito on kasvanut ja ystäväpiiri laajentunut huomattavasti. Nykyään opistoillat
ovatkin viikon kohokohta. Rennossa porukassamme ilta sujuu mukavasti rupatellen,
maalaten ja välillä kahvia hörppien.
Taitava opettajamme antaa muutaman kerran vuodessa yhteisen aiheen, mutta meillä on
myös vapaus maalata mitä haluamme ja millä
haluamme. Opettajalta pätevää ohjausta saavat niin vasta-alkajat kuin pidemmällekin ehtineet ja tulosta syntyy. Uurastuksen kruunaa
keväällä pidettävä yhteisnäyttely.
Koska ryhmämme kokoontuu vanhalla koululla, jossa ei ole muuta toimintaa, pääsemme
maalaamaan myös välipäivinä. Todella kätevää
vuorotyöläisille ja pienten lasten vanhemmille,
joille ei aina lastenkaitsijaa järjesty kurssi-illalle.
Seuraavalla tapaamisella opettaja sitten tarkistaa
työn ja antaa ohjeita korjaukseen tarvittaessa.
Samassa talossa toimivat myös matonkudonta- ja savityöryhmät. Olenkin vakaasti
harkinnut liittymistä niihinkin, näyttävät niin
mielenkiintoisilta.
Onneksi tästä koulusta ei ”valmistu” koskaan ja voinkin liittyä porukkaan mukaan
vuosi toisensa jälkeen. Tämä on osoittautunut
mainioksi keinoksi taistelussa masennusta
vastaan. l

Pullakurssilla
kohtaavat uudet
ja vanhat suomalaiset
Hiiden
Hiiden Opiston
Opiston kotitalousluokassa Lohjalla tuoksuu herkullinen kanelipulla ja
raikuu iloinen puheensorina. Olemme juuri ottaneet uunista ulos rakkaudella
leivotut korvapuustit. Leipojina ovat olleet niin syntyperäiset suomalaiset kuin
maahan vasta muuttaneet tai jonkin aikaa Suomessa asuvat eri-ikäiset kurssilaiset.
Teksti ja kuvat: Suvianna ja Juha-Pekka Ahvenainen

K

otitalousluokka on täyttynyt jo viisi kertaa
ahkerista leipojista Let’s bake pulla / Leivotaan
pullaa -kurssilla. Leipomisen lisäksi kurssilla
tutustutaan toisiin ihmisiin ja opitaan suomen
kieltä ja kulttuuria. Kurssilla puhutaan tarvittaessa
englantia, mutta pääosassa ovat selkokieliset reseptit,
kuvat, havainnollistaminen ja suomen kieli.
Idea kurssiin lähti Juha-Pekan ammatillisten opettajaopintojen pohjalta, mutta kurssi on löytänyt paikkansa Hiiden Opiston kurssitarjottimelta jo muutaman
vuoden ajan. Pidämme kurssia avioparina, jotta eri
kulttuurien käytännöt eivät estäisi kenenkään osallistumista kurssille. Vuosien aikana kurssilla on ollut
mukana niin ranskalaisia, syyrialaisia, thaimaalaisia,
suomalaisia, japanilaisia, venäläisiä, virolaisia kuin
irakilaisiakin. Muutama perhe on osallistunut lähes
jokaiselle kurssille ja mummit ovat tuoneet ahkerasti
lapsenlapsiaan tutustumaan eri kulttuureihin ja oppimaan pullan leipomista.
Neljän tunnin aikana käymme läpi pullataikinan
reseptiä ja valmistamme pareittain pullataikinan.

Ideana on, että parit koostuvat syntyperäisistä suomalaisista ja maahanmuuttajista. Taikinan kohoamisen
aikana tutustutaan korvapuustin muotoiluun, jotta
erikoisen muotoinen leivonnainen onnistuisi kaikilta.
Tänä vuonna korvapuustit saivat mahtavia uusia muotoja! Pullien paistuessa luokka siivotaan ja kahvipöytä
katetaan valmiiksi. Pullien maistelussa menee hetki
jos toinenkin, koska viimeistään tässä vaiheessa kaikki
ovat intoutuneet keskustelemaan omista leivontakokemuksistaan ja lempileivonnaisistaan.
Opettajan näkökulmasta kurssi edellyttää huolellista suunnittelua ja ennakointia. Silti jokaisen leivontapäivän jälkeen me opettajat olemme saaneet paljon
enemmän kuin olemme antaneet, ja siksi seuraava
kurssipäivä onkin jo helmikuussa 2017. Kurssilaisten
hymyt, halaukset ja kiitokset kertovat, että tällaiselle
toiminnalle on tarvetta. Pullakurssi tarjoaa osallistujilleen, myös kieltä taitamattomille, mahdollisuuden
kuulua johonkin ryhmään, tulla nähdyksi ja kuulluksi arvokkaana ihmisenä. Tämän rinnalla herkullinen
pullantuoksu on vain positiivinen mauste. l
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Sivistyskunnassa opetus- ja kulttuuripalvelut ovat arvossaan. Ne edistävät
demokratiaa, paikallista identiteettiä, hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.
Olen laulanut kansalaisopis-

- kuorossa vuodesta 1976 ja
ton

Ne voivat merkittävästi ehkäistä syrjäytymistä ja pahoinvointia. Esimerkiksi vapaan
sivistystyön on todettu lisäävän opiskelijoiden hyvinvointia. Juuri kansalais- ja työvä-

opiskellut vuosien varrella mm. espan-

enopistoilla voi olla tärkeä rooli sivistyskunnan rakentamisessa. Tänäkin lukuvuonna

jaa, ATK:ta, digikuvausta ja yhdistystoi-

kursseista nauttii lähes miljoona suomalaista kuka mistäkin syystä: uuden taidon op-

mintaa. Opiskelu tuo sisältöä elämään

pimisen, yhdessä tekemisestä nauttimisen, ideoiden ja latauksen hakemisen tai rentou-

ja aivoille toimintaa työn ja perheen

tumisen merkeissä. Siinä on yksi valmis sivistyssabluuna, jonka vahvuuksia ei saa nyt

lisäksi. Kuorolaulu on todella hyvä keino

hukata.

estää Alzheimerin taudin saamista. En

Opettaja-lehden emeritapäätoimittaja Marja Puustinen viimeisessä

uskalla enää lopettaa!

pääkirjoituksessaan 15/2017

Raija, 83 vuotta
Kunta on merkittävä toimija myös tulevaiHienoa, että meillä on kansalaisopistot ja että ne nimensä
mukaisesti ovat avoinna kaikille kansalaisille; nuorille ja
vanhoille, yhteiskunnallista ja muuta tietoa janoaville, kielten ja
taideaineiden oppijoille, hyvinvoinnistaan huolehtiville, työllisille
ja työttömille, uusille suomalaisille, aivan kaikille.
Opetusneuvos Kirsi Lähde, opetus- ja kulttuuriministeriö

suudessa. Kunnan rooleina vahvistuvat
elinvoima-, sivistys- ja hyvinvointirooli. Menestymisen kannalta tärkeimpänä tekijänä pidän kunnan
kykyä uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti.
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.)
Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen
työryhmän tiedotustilaisuudessa 7.2.2017

Olemme aikamoisten työelämän muutosten
edessä. On valtavan hyvä, jos ihmiset voivat

Kansalaisopistot ovat kansallinen ylpeydenaihe – suoranainen

aikuisiällä täydentää kaikenlaista osaamistaan ja kansalaisopistojen rooli tässä voisi olla tulevaisuudessa
merkittävä.
Kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.)

aarre. Kansalaisopistot tuovat elinikäisen oppimisen jokaisen
ulottuville sekä tarjoavat hienoja harrastamisen ja itsensä kehittämisen
mahdollisuuksia. Tulevaisuuden kansalaisopistot toimivat monipuolisessa yhteistyössä koulujen, kirjastojen, kulttuuritoimen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sivistyskunnassa kansalaisopistoja arvostetaan ja

Vähän kauempana kasvukeskuksista sijaitsevalle kunnalle

niiden arvo osaamiselle ja hyvinvoinnille ymmärretään.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.)

on äärimmäisen tärkeää, että kansalaisopisto järjestää monipuolista kurs-

Koulu vailla pakkoa, pääsyvaatimuksia tai ikärajaa. Paik-

sitarjontaa. Kansalaisopistot tarjoavat

ka tavoitella hyvää oloa itse tekemällä, ammattilaisen

opetusta, joka auttaa ihmisiä pysymään

ohjauksessa, omia rajojaan koettelemalla, ehkä yksin, mutta kuiten-

kiinni ajassa. Esimerkiksi moni ikäihmi-

kin yhdessä. Kansalaisopisto on kunnan keuhkot: se huokuu kunta-

nen ei olisi päässyt mukaan digiaikaan

laisten tahdissa, pitää kunnan elävänä ja kasvattaa henkistä tilaa.

ilman kansalaisopistoja.

Se on kaikkialla ja kaikkia varten. Kansalaisopisto on korvaamaton.

Kristillisdemokraattien puheen-

Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistojen johtava rehtori,

johtaja, kansanedustaja Sari Essayah

Kansalaisopistojen liiton puheenjohtaja

Kansalaisopistot ovat henkisen ja

Kansalaisopisto on hyvin

vireyden ylläpitäjiä erityisesti työttömille ja eläkeläisille. Kuntapäättäjien
Elinikäisen oppimisen vaaliminen kaikenikäisenä on yhteiskunnallisesti tärkeää. Vanhempien koulutusmyönteisyys ja positiivinen asenne
uuden oppimiseen heijastuvat myös
lapsiin ja heidän opiskeluasenteisiinsa.
Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen,
Kansalaisopistojen liitto KoL

tulisi kaikin tavoin pitää sekä kansalaisopistojen tarjonta riittävänä että opintomaksut kohtuullisina.
Kansanedustaja Kimmo Kivelä (ps.)

lämmin yhteisö ja kansan
syvien rivien sivistäjä. Kansalaisopistojen kautta uusi asia yhteiskunnassa tuodaan kaikille lähelle
ja opistot voisivat tulevaisuudessa
vastata entistä enemmän esimerkiksi maahanmuuttajien osaamistarpeisiin.
Kansanedustaja Ulla Parviainen
(kesk.)

