
KOKO HENKILÖKUNNAN  
KANSALAISOPISTORISTEILY
Helsinki–Tukholma–Helsinki 1.–3.11.2019

Kansalais- ja työväenopistotoiminnan 120-vuotisjuhlavuotta vietetään 
Itämeren aalloilla perjantaista sunnuntaihin 1.–3.11.2019. Kansalaisopisto- 
risteily kerää yhteen kansalaisopistojen työntekijät eri puolilta Suomea  
yhteisen juhlavuoden merkeissä. Runsaan seminaariohjelman Tallink Siljan m/s 
Silja Symphonylla sisältävä risteily tarjoaa upean mahdollisuuden tutustua uusiin 
kansalaisopistokollegoihin ja tavata vanhoja tuttuja. Tukholman päässä on tarjolla 
myös useampia vierailukohteita. Lähde mukaan ja kutsu työkaverisikin – tätä matkaa ei 
kannatata missata!

PERJANTAI 1.11.2019
14.30 Nousu laivaan 
 Helsingin Olympiaterminaali (Olympiaranta 1)

15.00 Matkatavaroiden vienti hytteihin ja siirtyminen seminaaritilana toimivaan yökerho Starlightiin
 Kahvibuffet & kansainvälisyyden, musiikin verkko-opetuksen sekä työelämän ja työhyvinvoinnin ympärille  
 rakennetut minimessut

15.30 Seminaariosuus käynnistyy (ohjelma tarkentuu lähempänä)
Seminaarin käynnistää Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Arto O. Salonen, joka johdattaa uudistuvan 
kansansivistyksen ja kohenevan elämänlaadun teemoihin. Tämän jälkeen jatkamme kansalaisopistojen 
henkilöstölle suunnattujen työelämäaiheiden parissa ja päivän lopuksi keväällä 2019 julkaistavan Kansalai-
sopistojen liiton 100-vuotishistoriikin kirjoittanut Suomen ja Pohjoismaiden historian dosentti (HY), FT Samu 
Nyström kuljettaa kuulijoita kansalaisopistoliikkeen menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään. 

19.30  Yhteinen illallinen Tallink Siljan Grande Buffetisssa

LAUANTAI 2.11.2019
07.00 Meriaamiainen Tallink Siljan Grande Buffetisssa

10.15 Bussikuljetukset vierailukohteisiin lähtevät satamasta (ennakkoilmoittautuminen)
 1) Opastettu kierros vapaan sivistystyön monitoimitalo ABF-talolla
 2) ABBA-museo ja lyhyt Tukholma-kierros
 3) Kuljetus satamasta keskustaan ja takaisin (sis. 2h omaa aikaa keskustassa)
 4) Tukholman kaupunkikierros bussilla

13.30 Nousu laivaan ja lounas Tallink Siljan Grande Buffetisssa

15.30 Seminaariosuus jatkuu yökerho Starlightissa (ohjelma tarkentuu lähempänä)
Jatkamme iltapäivällä seminaariohjelmaa aikuiskoulutuksen pohjoismaisten tuulien ja Nordiskt nätverk för  
vuxnas lärande NVL:n pääkoordinaattori Antra Carlsenin kanssa. Paluumatkalla kuulemme myös Helsingin  
yliopiston professori, aivotutkija Minna Huotilaisen puheenvuoron oppimisesta, hyvinvoinnista ja aivoista  
sekä väitöskirjatutkija, Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Kedon väitöstutkimuksesta kansalaisopis-
tojen sosiaalisesta pääomasta. Lauantaipäivä päätetään teematyöpajoissa: tarjolla on työelämään ja työhy-
vinvointiin, kansainvälisyyteen ja liikkuvuuteen sekä musiikin verkko-opetukseen keskittyvät teematyöpajat 
sekä erityisesti yksityisten kansalaisopistojen henkilökunnalle suunnattu teematyöpaja. Alkuillan aikana on 
myös mahdollista verrytellä äänijänteitään Kansalaisopistokaraokessa.

 

19.30  Yhteinen illallinen Tallink Siljan Grande Buffetisssa

SUNNUNTAI 3.11.2019
07.00 Meriaamiainen Tallink Siljan Grande Buffetisssa
 

10.30  Laiva saapuu Helsingin Olympiaterminaaliin.
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ILMOITTAUTUMINEN
Kansalaisopistoristeilylle ovat tervetulleita mukaan kaikki Suomen 
kansalaisopistoissa työskentelevät sekä luottamushenkilöt. 

Varmistat paikkasi risteilyllä ja toiveidesi mukaiset vierailukohteet sekä 
työpajavalinnat ilmoittautumalla mukaan sunnuntaihin 30.6. mennessä. 
Tarvittaessa kesälomien jälkeen voit vielä tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja.

Ilmoittautuminen tapahtuu matkanjärjestäjä Matkapoikien verkkosivujen kautta osoitteessa 
www.matkapojat.fi/kansalaisopistoristeily. 

Suosittelemme varaamaan ilmoittautumisen yhteydessä ohjelman mukaiset ateriat, haluamasi Tukholman 
vierailukohteen bussikuljetuksineen sekä toivotun työpajavaihtoehdon.

Mikäli haluat ilmoittaa itsesi ja yhden tai useamman kollegan risteilylle yhteiseen hyttiin, ilmoittautuminen täytyy 
tehdä yhdellä kertaa. Valitsettehan samalla kullekin myös haluamanne työpajat ja mahdolliset vierailukohteet 
Tukholmassa.

Risteilyn vastuullisena matkanjärjestäjänä toimii Matkapojat. Kansalaisopistojen liitto vastaa risteilyn 
seminaariohjelman sisällöstä. Mahdolliset muutokset osallistumisiin tulee tehdä Matkapoikien 
ilmoittautumissivujen ja Matkapoikien lähettämän varausvahvistuksen ohjeiden mukaisesti suoraan Matkapojille. 

RISTEILYN HINTA
Risteilyn hinta määräytyy osallistujan valitseman hyttiluokan ja retken sekä yhteisten ruokailujen yhteissummasta. 

Sekä retki kuljetuksineen että ohjelman mukaiset ns. ateriapakettina ostettavat ohjelmaan kuuluvat illalliset ja 
aamiaiset sekä erillisenä kokonaisuutena ostettava satamalounas ovat ilmoittautumisjärjestelmässä erikseen varattavia 
lisätuotteita eli ne eivät suoraan kuulu hyttimajoituksen hintaan.

1) Hyttimajoitus
Hyttihintaan (48–206 euroa, ks. tarkemmin ilmoittautumislomakkeesta) sisältyy hyttimajoitus valitussa hyttiluokassa 
sekä perjantainen kahvibuffet.

2) Retket
Lauantaille valittavissa oleviin retkiin (12, 16 tai 45 euroa, ks. tarkemmin tämän ohjelman seuraavalla sivulla) sisältyy 
kaikkiin kuljetus satamasta ilmoitettuun retkikohteeseen sekä takaisin satamaan. Kaikki valittavissa olevat vaihtoehdot 
on ajoitettu siten, että kuljetuksiin ja retkille osallistujat ehtivät osallistumaan yhteiselle lounaalle. 

3) Yhteiset illalliset ja lounaat
Yhteisille illallisille sekä lauantain yhteiselle lounaalle ilmoittaudut valitsemalla ilmoittautumissivulla satamalounaan 
(18 euroa) sekä ateriapaketin (96 euroa), joka sisältää molempien matkailtojen illallisbuffetin sekä kaksi meriaamiaista, 
jotka nautimme yhdessä laivan Grande Buffetissa seminaariohjelman aikataulujen mukaisesti. Ilmoittautumisen 
yhteydessä ateriat ostaneille varataan automaattisesti paikat yhteisistä, ohjelman mukaisista kattauksista. 

Maksutapavaihtoehdot löytyvät ilmoittautumissivulta. Laskutusasioihin liittyviin kysymyksiin vastaa Matkapojat  
(010 2323 200 / myyntipalvelu@matkapojat.fi). 

www.matkapojat.fi/kansalaisopistoristeily
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RETKET TUKHOLMASSA LAUANTAINA 2.11.
Lauantaina laivan saavuttua Tukholmaan on mahdollista tutustua vierailu-
kohteisiin. Järjestetyn ohjelman sijaan voi halutessaan viettää aamupäivän 
omatoimisesti kaupungilla (ks. kuljetus satamasta keskustaan ja takaisin). 
Retkille ja kuljetuksiin varataan paikka ilmoittautumisen yhteydessä.

1) OPASTETTU KIERROS VAPAAN SIVISTYSTYÖN MONITOIMITALO ABF-TALOLLA
Opastettu kierros ABF-talolla sekä kuljetukset satama-keskusta-satama (12 euroa)

Bussi lähtee terminaalin edestä klo 10.15 ja vie Sveavägenille, jossa vapaan sivistystyön monitoimitalo ABF-talo 
sijaitsee. Aloitamme opastetun kierroksen klo 11.00 ja tutustumme ABF-talon toimintoihin ja toimijoihin. 

Kierroksen kesto  on noin 1 tunti. Opastetulla kierroksella on tilaa 50 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. Ennen paluuta 
on mahdollista viettää hetki omaa aikaa kaupungilla. 

Paluukuljetus lähtee klo 12.45 keskusta-alueelta ja palaa satamaan ennen yhteisen lounaan alkua klo 13.15. Tarkka 
paluukuljetuksen pysäkin paikka ilmoitetaan ABF-talon retken osallistujille erikseen. 

2) ABBA-MUSEO JA LYHYT TUKHOLMA-KIERROS
Abba-museo Djurgårdenilla, lyhyt Tukholman kiertoajelu sekä kuljetukset edestakaisin (45 euroa)

Bussi lähtee terminaalin edestä klo 10.15. Retken aikana tutustumme opastetusti Djurgårdenilla sijaitsevaan ABBA-
museoon, jossa voimme seurata ABBA-yhtyeen vaiheita. Museon interaktiivisessa osuudessa voi laulaa yhtyeen lauluja 
ja kuvauttaa itsensä. 

Museokäynnin jälkeen teemme lyhyen kiertoajelun, joka päättyy satamaan, josta ehtii takaisin yhteiselle lounaalle. 
Retken kesto on noin 3 tuntia. 

3) KULJETUS SATAMASTA KESKUSTAAN JA TAKAISIN
Kuljetukset satama-keskusta-satama (12 euroa)

Bussi lähtee terminaalin edestä klo 10.15. Keskustan pysäkki on Strömgatan lähellä Kuninkaallista oopperaa. Perillä 
omaa aikaa Tukholmassa noin 2 tuntia. Paluukuljetus lähtee samasta paikasta Strömgatanilta klo 12.45 ja paluu laivalle 
tapahtuu noin klo 13.15. 

4) TUKHOLMAN KAUPUNKIKIERROS BUSSILLA
Kaupunkikierros, opastettu kävelyretki ja kuljetukset edestakaisin (16 euroa)

Bussi lähtee terminaalin edestä klo 10.15. Kierroksen aikana tutustumme Tukholmaan. Saamme tietopaketin Ruotsin 
historiasta ja nykypäivästä, näemme bussista käsin tärkeimmät nähtävyydet ja teemme lyhyen kävelykierroksen Van-
hassa kaupungissa. 

Retki päättyy takaisin satamaan ajoissa ennen yhteistä lounasta. Retken kesto on noin 2 tuntia.  
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TEEMATYÖPAJAT LAIVALLA LAUANTAINA 2.11.
Kaikki työpajat järjestetään rinnakkain lauantaina 2.11. varsinaisen 
seminaariohjelman päätyttyä klo 17.45–18.45 välisenä aikana. Voit 
ilmoittautua työpajaan valitsemalla haluamasi vaihtoehdon Matkapoikien 
sivuilla. Kuhunkin työpajaan mahtuu noin 40 osallistujaa ja työpajojen osallis-
tujat vahvistetaan viimeistään seminaarin alussa. Mahdollisista peruutuspaikoista 
ilmoitetaan lauantaina ennen työpajoihin siirtymistä. Huomioithan, että voit osallistua 
vain yhteen työpajaan.

1) Kuinka töissä menee, aikuisopettaja? Ratkaisuja työhyvinvointiin ja edunvalvontaan
 Tämä työpaja on suunnattu kaikille aikuisopettajien ja vapaan sivistystyön opettajien työstä, työhyvinvoinnista ja 
työelämän edunvalvonnasta kiinnostuneille. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n kanssa.

2) Kansainvälisyyspaja aikuiskouluttajalle
Opetushallituksen kanssa toteutettava teemapaja on suunnattu kaikille eurooppalaisesta aikuiskoulutuksesta kiinnos-
tuneille. EPALE on aikuiskouluttajien ja aikuiskoulutusorganisaatioiden Euroopan laajuinen virtuaalinen kohtauspaikka, 
joka on perustettu aikuiskoulutusalan ammattilaisia varten, jotta he voisivat oppia toistensa kokemuksista ja kehittää 
ammatillisia käytäntöjä. Se on tarkoitettu opettajille sekä muille aikuiskoulutussektorilla työskenteleville ammattilais-
ille kaikkialla Euroopassa.

3) Yksityisten opistojen työpaja
Suomen Setlementtiliiton kanssa toteutettava teemapaja on suunnattu erityisesti yksityisten opistojen henkilökun-
nalle. 

4) Verkkoulottuvuus musiikinopetuksessa
Verkko- eli e-oppiminen ja sen kysyntä kasvaa jatkuvasti. Rockway on kahden vuoden ajan tarjonnut musiikinopetuk-
sen verkkomateriaaleja lähiopetuksen tueksi kansalaisopistoille ja palaute on ollut hyvää opettajilta sekä oppilailta. 
Tule tutustumaan ja kokemaan verkko-oppimisen mahdollisuudet niin lähiopetuksen tukena, kuin täysin verkossa 
tapahtuvassa kurssissa. Työpaja toteutetaan yhteistyössä musiikin verkko-opetusta tarjoavan Rockway Oy:n kanssa. 

Mikäli toivomasi työpajat ovat ehtineet täyttyä eivätkä ole enää ilmoittautumissivulla valittavissa, voit silti ilmoittautua 
odottamaan vapautuvaa peruutuspaikkaa työpajoihin tai osallistua muuhun järjestettyyn oheisohjelmaan New York 
Club & Loungessa ilman ennakkoilmoittautumista ennen kaikille yhteistä illallista.

LISÄTIEDOT RISTEILYSTÄ
Kansalaisopistoristeilyn järjestää Kansalaisopistojen liitto, joka kehittää ja vahvistaa kansalaisopistojen sekä vapaan 
sivistystyön asemaa suomalaisessa aikuiskoulutusjärjestelmässä. Edunvalvontajärjestönä KoL järjestää myös vuosittain 
koulutuksia ja seminaareja kansalaisopistojen työntekijöille sekä edistää kansalaisopistobrändin valtakunnallista 
tunnettuutta. KoL:n jäsenenä on valtaosa Suomen kansalaisopistoja ylläpitävistä tahoista. 

Risteilyilmoittautumisesta ja laskutuksesta vastaa KoL:n yhteistyökumppani Matkapojat, joka vastaa kaikkiin 
kysymyksiin ilmoittautumislomakkeeseen ja laskutukseen liittyen. Myös osallistujatietojen mahdolliset muutokset 
tulee ilmoittaa tarvittaessa suoraan Matkapojille (010 2323 200 / myyntipalvelu@matkapojat.fi). 

Lisätietoja risteilyohjelmasta ja -aikataulusta sekä matkan käytännön järjestelyistä antaa Kansalaisopistojen liiton 
suunnittelija Laura Ryymin (puh. 044 761 0700 / laura.ryymin@kansalaisopistojenliitto.fi).


