
Tervetuloa Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaariin torstaista perjantaihin 27.‒28.1.2022! Tilaisuus on 
suunnattu kansalaisopistojen johdolle ja kaikille kansalaisopistotyön kehittämisestä kiinnostuneille.  

Vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi kokoonnumme kaksipäiväiseen seminaariimme vain verkossa. 
Verkkototeutuksesta huolimatta Tammiseminaari sisältää monia aiemmista tilaisuuksista tuttuja elementtejä.

TORSTAIN 27.1. OHJELMA
Torstain ohjelman juontaa Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen. 

13.00 Avaussanat
	 puheenjohtaja Sannasirkku Autio, Kansalaisopistojen liitto KoL

13.05 Seinäjoen	avajaisterveiset
 kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen, Pasi Kivisaari, kesk.

13.20 Mihin	tarvitaan	aikuiskasvatustutkimusta	nyt	ja	tulevaisuudessa?		
	 aikuiskasvatuksen professori Hanna Toiviainen, Tampereen yliopisto

13.50 Hyvinvointia	sivistystyöstä
	 tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, Ruralia-instituutti 

14.20 The	Importance	of	Validation
	 Senior Advisor Anna Kahlson, The Swedish National Agency for 
 Higher Vocational Education

14.50 Kahvi-	ja	jaloittelutauko

15.00 Dialoginen	organisaatiokulttuuri	työhyvinvoinnin	tukena
	 yliopettaja Kaija Loppela, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

15.30 Kaikkien	kirjasto	–	Seinäjoen	saavutettavat	kirjastopalvelut
	 kirjastotoimenjohtaja Kirsti Länsikallio, Seinäjoen kaupunki

16.00 Kulttuurialan	selviytyminen	koronasta
 festivaalijohtaja Sami Rumpunen, Provinssi

Päivän	ohjelma	päättyy	klo	16.30.
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PERJANTAIN 28.1. OHJELMA 
Päivän ohjelman juontaa Kansalaisopistojen liiton puheenjohtaja Sannasirkku Autio. 

9.00 Ajankohtaista	sivistysvaliokunnasta
 sivistysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Paula Risikko, kok.

9.30 Lempeä	aamuverryttelyhetki

9.40 Siirtyminen työpajoihin ja jaloittelutauko

9.50 Rinnakkaiset	työpajat	1
 Työpajoihin on ennakkoilmoittautuminen ja kussakin työpajassa on rajoitettu osallistujamäärä. 
 Tarkemmat tiedot työpajoista löytyvät ilmoittautumislomakkeesta.

1)	Pohjoismainen	laatukompassi
Työpajan	vetäjä:	toimitusjohtaja	Anni	Karttunen,	Globedu
Työpajassa perehdyttään työkalupakkiin, jonka avulla arvioidaan validoinnin käytäntöjä ja menettelyjä sekä osaamisen 
validoinnin parissa työskentelevien osaamista. Työpajassa on mukana kokemusasiantuntijan roolissa Valkeakoski-opiston 
koulutuspäällikkö Johanna Jokinen. Ilmoittautuneille lähetetään ennakkotietoa työpajasta.	
2)	Kansalaisopisto	työllisyyden	edistäjänä
Työpajan	vetäjät:	projektikoordinaattorit	Yrjö	Uurtimo	ja	Eeva-Leena	Wallin-Niemelä,	Seinäjoen	kansalaisopisto
Tervetuloa osallistavaan työpajaan, jossa pääset kuulemaan kansalaisopiston yhteistyöstä kuntakokeilun ja työllisyys- 
palveluiden kanssa. Työpajan teemoja ovat työvalmennuksen sytyttävimmät sisällöt, osallistujien tyytyväisyys ja läs-
näolo, osallistujan usko itseen sekä halu siirtyä työelämään tai opintoihin.
3)	Osaaminen	näkyväksi	kansalaisopistossa
Työpajan	vetäjät:	projektikoordinaattori	Virpi	Väänänen	ja	vs.	apulaisrehtori	Satu	Haarala,	Seinäjoen	kansalaisopisto
Tervetuloa osallistavaan työpajaan, jossa pääset kuulemaan oppilaitosyhteistyöstä sekä asiakkaiden poluttamisesta. 
Työpajan teemoja ovat jatkuvan oppimisen hankkeet Seinäjoen alueella, oppilaitosyhteistyö ja sen tarjoamat mahdol-
lisuudet asiakkaan näkökulmasta sekä osaamisen osoittamisen moninaiset mahdollisuudet.
4)	Kansalaisopisto	kuntosalilla	PERUTTU	tapahtuman	siirryttyä	verkkoon	 	 	 	 	
5)	Kansalaisopisto	vanhassa	lääninsairaalassa	PERUTTU	tapahtuman	siirrytytä	verkkoon
6)	Harrastamisen	Suomen	malli	PERUTTU
7)	Kansalaisopiston	uudet	roolit
Työpajan	vetäjät	hankepäällikkö	Anna-Kaarina	Perko,	&	rehtori	Mari	Takamaa,	Lapuan	kansalaisopisto
Tule kuulemaan Lapuan kansalaisopiston Keva-hankkeesta, jossa kansalaisopisto tuo osaamisperkit kaupungin henki-
löstökoulutukseen. Uutta roolia haetaan myös Harrastamisen Suomen mallissa. Alustuksen jälkeen työpajassa käydään 
keskustelua kansalaisopiston rooleista laatikon ulkopuolelta.
8)	Learning	Life	–	Mysteeri	24/7
Työpajan	vetäjä:	lehtori	Taina	Romppanen,	Kajaanin	ammattikorkeakoulu
Leaning Life – Mysteeri 24/7 eli Kelan rahoittama ilmainen pakopeli on työväline perustaitojen opetteluun. Tule kuule-
maan pakopelin takana olevasta hankkeesta sekä siitä, miten peliä voisi hyödyntää myös kansalaisopistojen toiminnassa,  
esim. työllisyyshankkeissa tai eritysryhmien tai maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä.
9)	Mitoituslaskuri	avuksi	osaamisperusteisen	koulutuksen	rakentamiseen
Työpajan	vetäjät:	asiantuntijat	Mia	Valanne	&	Sanna	Saarimaa,	Opintokeskus	Sivis
Onko opistonne suunnitelmissa tarjota Koski-kelpoisia osaamisperusteisia kursseja, mutta kurssin opintopisteyttäminen 
ja laajuus mietityttää. Tule tutustumaan Opintokeskus Siviksen mitoituslaskuriin. 
10)	Onnistunut	hanke	vaikuttavuustyökalun	avulla
Työpajan	vetäjät:	vastaava	asiantuntija	Virpi	Keinonen	&	ohjelma-asiantuntija	Johanna	Tarvainen,	Opetushallitus
Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, yhteistyötä ja vaikuttavuutta. Erasmus+ -ohjelmaan on kehitetty 
vaikuttavuustyökalu, joka auttaa sinua sekä laatimaan hyvän hankehakemuksen että toteuttamaan hankkeen alusta lop-
puun laadukkaasti.  Työpajassa voit työstää omaa hankeideaasi eteenpäin, kysellä vinkkejä sekä kuulla muiden ajatuksia 
ja kokemuksia. Tule kokeilemaan vaikuttavuustyökalua kanssamme!



10.50 Jaloittelu- ja siirtymätauko

10.55 Rinnakkaiset	työpajat	2

11.55 Lounastauko

13.00 Kansalaisopistot	kunnan	voimavarana
	 kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Kattelus, Etelä-Pohjanmaan liitto

13.15 Vinkit	ja	tärpit	uudelle	hankehakemuskierrokselle:	alustus	ja	keskustelua
 opetusneuvos Heikki Tulkki ja asiantuntija Mirka Råback, Opetushallitus

14.00  Kansalaisopisto	kulttuurihyvinvoinnin	välittäjänä
 kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluoma, Etelä-Pohjanmaan liitto ja läänintaiteilija Venla Korja, Taiteen  
 edistämiskeskus

14.45 Päätössanat	ja	kutsu	Tammiseminaariin	2023

HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
Tammiseminaariin ilmoittaudutaan nettilomakkeen	kautta viimeistään perjantaina 21.1.2022. 

Osallistumismaksu:
KoL:n jäsenyhteisöjen edustajille (pl. opistolaisyhdistykset) 120	€ (vain yhden päivän osallistumismaksu 100	€)
Opistolaisyhdistysten edustajille	100	€
Muille osallistujille 400	€

Osallistumisen peruminen ilman kuluja on mahdollista 5 vuorokautta ennen tapahtuman alkua eli viimeistään perjantaina 
21.1.2022. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.

KYSYTTÄVÄÄ?
järjestösuunnittelija Minna Lankinen
minna.lankinen@kansalaisopistojenliitto.fi
044 761 0700

Ajankohtaisimmat tiedot Tammiseminaarista löydät aina osoitteesta  
www.kansalaisopistojenliitto.fi/tammiseminaari

https://forms.gle/Q4gMGAyj1MVvWGw99
mailto:minna.lankinen%40kansalaisopistojenliitto.fi?subject=

