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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA OPPIA JA ILOA JO 70 VUODEN AJAN!
Seutuopisto on toiminut seutukunnallamme jo yli 70 vuotta. Huhtikuussa 2015 vietimme juhlaviikkoa Poleenissa musiikkimaanantain, tanssitiistain kuorokeskiviikon ja teatteritorstain merkeissä.
Juhlaviikko huipentui vanhanajan iltamiin ja lavalla esiintyi täydelle salille kattava otos seutuopiston ryhmiä.
Toukokuussa oli vuorossa kädentaitojen ja kuvataiteiden näyttely ja sekin herätti runsaasti kiinnostusta.
Opettajat ovat jälleen tehneet vuoden aikana erinomaista työtä. Opiskelijamäärä kasvoi usealla sadalla vuoden 2015 aikana ja uutuuksia on ohjelmistossa reilut 15 %. Iloisena voin todeta, että vaihtuvuus on todella
pientä opettajakunnassamme, olemme saaneet pitää osaavat ja pidetyt opettajat kursseillamme ja uutuuksiin
on löytynyt myös uusia osaajia.
Opetustilojen osalta tapahtui muutos keskustan alueen kursseilla. Opiston taideaineet ja kädentaidot siirtyivät
entiseltä opistotalolta keskustaan, Lukiolle. Yhteistyö on käynnistynyt lukion tiloissa hienosti ja on kivaa,
kun eri-ikiset pieksämäkeläiset kohtaavat käytävillä, elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti.
Suuri kiitos opiston koko henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille vireästä vuodesta.
Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.
Tapaamisiin opiston eri tapahtumissa, kursseilla ja luennoilla!
Päivi Majoinen
opiston rehtori
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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PÄHKINÄNKUORESSA V. 2015
HENKILÖSTÖ

TOIMINTA-AJATUS

TALOUS



Rehtori 1 hlö



Bruttomenot 1 151 679 €



toimistosihteeriä 1,5 hlöä



Tulot 279 154 €



päätoimisia opettajia 3,5 hlöä



Valtionosuus 645 568 €



suunnittelevia tuntiopettajia 3 hlöä



tuntiopettajia 145 hlöä



luennoitsijoita 8 hlöä

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN
MAKSUOSUUS, Seutuopisto
•

OPETUSTUNTEJA 17 256

KURSSEJA 780

TOIMITILOJA 112

226 954 €

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTON
MENOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN
KOKONAISBUDJETISTA


Nettomenot 0,6 %



Bruttomenot 0,8 %



Nettomeno– VOS 0,16 %

Pieksämäen seutuopiston koulutus vastaa
toiminta-alueensa asukkaiden omaehtoisiin
koulutustarpeisiin, tukee arjessa selviytymistä ja
perinteen siirtymistä paikkakunnalla.
Koulutuksessa painottuvat taide– ja taitoaineet,
terveyttä edistävät opinnot, tietoteknisiä valmiuksia lisäävät opinnot sekä kielet. Opistolla on
kaupungissa kuntapalveluketjuun liittyvä tehtävä
sekä asema.

VISIO
Pieksämäen seutuopisto on kuntalaisia lähellä
oleva monipuolinen ja laadukas oppimis– ja
kohtaamispaikka, joka luo yhdessä eri toimijoiden
kanssa vapaan sivistystyön tulevaisuutta.

OPISKELIJOITA 5638
SLOGAN
KURSSILAISIA 12 747

Opi ja virkisty opistossa
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VUODEN 2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua
kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sähköisen hyvinvointikertomuksen
tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta
maan keskiarvoon verrattuna. Opisto on löytänyt Poleenin toimijoiden kanssa uusia, ajankohtaisia toiminnan ja palvelujen muotoja.
Opetustunnin hinta pidetään edelleen EteläSavon maakunnan keskiarvon mukaisena.
Toteutuminen
Opiskelija-arvioinnin mukaan opisto on onnistunut tarjoamaan eri-ikäisille sopivaa kurssitoimintaa. Osallistuminen opiston kursseille on
reilusti maan keskiarvoa vilkkaampaa, n. 30 %,
valtakunnallisen keskiarvon ollessa n.14 %.
Opetustunnin hinta on maakunnan keskiarvoa
alhaisempi.
Yhdessä Poleenin toimijoiden kanssa on kehitetty erilaisia yhteisiä kursseja, tempauksia ja
tapahtumia, kuten Kulttuuria kaikille– viikko,
vanhusten viikon tapahtumat, KinoPoleeni ja
Kirjakahvila, Kielikahvila, Puhallinorkesteri ja
Poleenin orkesteri. Lisäksi kulttuuri- ja kirjastotoimi sekä seutuopisto resursoivat yhdessä lasten kulttuurikoordinaattorin työpanosta.

Opisto toimii paikallisena kuntalaisten hyvinvoinnin tuottajana ja on yksi ennaltaehkäisevän palvelun toteuttajista paikkakunnalla, sähköisen hyvinvointikertomuksen mukaisesti.
Opiston tarjonnassa on maahanmuuttajille
kursseja matalan osallistumiskynnyksen mukaisesti. Suomenkielen opetustarjontaa on
monipuolistettu ja huomioitu eriasteiset suomen kielen opiskelijat paremmin. Helpdesk
jatkoi toimintaansa henkilökohtaisena kotouttamisneuvonnan paikkana. Yhteistyö
Diakonia ammattikorkeakoulun kanssa jatkui opiskelijoiden non-stop monikulttuurisuusjakson harjoittelupaikkana ja eri järjestöt ja yhdistykset tekevät tiivistä yhteistyötä
opiston kanssa mm. luentotarjonnassa. Kylien kanssa yhteistyö on jatkunut tiiviinä.
Erityisliikuntaa on kehitetty liikuntatoimen
kanssa yhteistyössä ja osallistujamäärät ovat
kasvaneet.
Opistossa käynnistyi kansainvälinen oppimiskumppanuus syksyllä 2015 ja hanke jatkuu aina vuodelle 2017. Hankeen aikana
opiston opettajat pääsevät tutustumaan eurooppalaisiin aikuiskouluttajiin.
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN
SUUNNITTELEVAT
TUNTIOPETTAJAT

HENKILÖSTÖ 2015
Rehtori Päivi Majoinen

TOIMISTO
Miia
Immonen

Marjaana
Matilainen

Juha
Kalliola

Tiina
Kerminen

KUVATAIDEKOULU

Kaija
Nousiainen

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT

Merja
Jauhijärvi

Irene
Kalliokoski

Satu
Radcliffe

Jari
Tuononen

Hannele Haatainen, Susanna Tyrväinen, Heli
Laitinen, Juha Lahtinen

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita 153
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Päätoiminen henkilöstö on ollut pysyvää jo
vuosia.
Tuntiopettajissa on edelleen vain vähän vaihtuvuutta ja vaihtuvuutta tapahtuu lähinnä uusien
lyhytkurssien myötä solmittujen työsuhteiden
lisääntymisessä. Muutoin tuntiopettajat ovat
kahta eläköitymistä lukuun ottamatta pysyneet
samana ja yksi tuntiopettaja siirtyi päätoimiseen työhön Mikkeliin. Päätoiminen henkilökunta on pysynyt samana v. 2013 tapahtuneiden eläköitymisten ja siitä seuranneiden rekrytointien jälkeen.
Opiston vakituiset, päätoimiset opettajat olivat
kaksi viikkoa lomautettuna v. 2015 aikana. Lomautukset pidettiin huhtikuussa 2015 sekä lokakuussa 2015. Opiskelijat antoivat palautetta
viikon lyhemmistä kausista, mutta opisto toimi
hallituksen ja valtuuston ohjeiden mukaisesti.
Syntynyt säästö oli n. 6 000 €.
Kehityskeskustelut
Rehtori kävi osaamiskartoitukset päätoimisen
henkilöstön kanssa v. 2014-2105 aikana. Vastuuopettajat kävivät oman ainealueensa kehityskeskustelut joko yksilö– tai ryhmäkeskusteluna. Yhteisenä teemana keskusteluissa oli
osaaminen. Henkilöstön koulutus- ja kehittämisteemana oli turvallisuus ja digitaalinen
osaaminen.
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Suunnittelu ja arviointipäivät sekä erilaiset
kokoukset
Opiston päätoiminen henkilöstö on viettänyt
vuoden aikana kolme suunnittelupäivää ja kaksi toiminnan arviointipäivää. Suunnittelupäivät
sisälsivät toiminnan kehittämistä ja arviointipäivät opiskelijapalautteen systemaattista analysointia sekä opiston kehittämissuunnitelman
sekä riskianalyysin laadintaa. Lisäksi päätoimisen henkilökunnan kanssa tavattiin tiiminpalavereissa joka toinen viikko koko kauden ajan.
Tämä kokoontuminen on tärkeää tiedonkulun
ja asioiden jakamisen näkökulmasta.
Ainekohtaiset palaverit ovat kerran kuukaudessa kielissä ja musiikissa.
Kädentaidot, taideaineet, liikunta ja tietotekniikka kokoontuvat kaksi kertaa lukuvuodessa.
Taiteen perusopetuksen kuvataidetiimi kokoontuu kerran kuukaudessa.
Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse neljä-viisi kertaa vuodessa.

Keväällä 2015 koulutuksia oli turvallisessa
asiakastyössä, mm. liikunnan, tanssin ja kielten sisällöllisissä koulutuksissa sekä iPadin
käytössä opetuksessa.
Ja elokuussa 2015 aloitimme kauden ItäSuomen vapaan sivistystyön päivillä Joensuussa.
Näihin koulutuspäiviin osallistui kaikkiaan 5
opettajaa.
Huhtikuun opettajankokouksessa arvioitiin
yhdessä päättynyttä opetuskautta ja katsottiin
yhdessä opiston nykytilannetta. Tapaamiseen
saapui kaikkiaan lähes 40 tuntiopettajaa.
Syyskuun opettajankokouksen yhteydessä oli
kaikille yhteinen kotisivuluento ja uuden kansainvälisen hankkeen esittelyä. Tähän osallistui yli 60 opistomme opettajaa.
Koulutukset 2015:


Asiakasturvallisuus: 9, hlöä, 1pv



Kotisivut ja blogit: 60 hlöä, 2 t

Koulutukset vuonna 2015



Jooga, 2 hlö 1 pv

Osaava– hankkeen toimittua nyt muutaman
vuoden opettajien keskuudessa on havaittavissa
selvää koulutusväsymystä. Etenkin tuntiopettajia ei ole enää kovin helppoa houkutella mukaan ylimääräisiin koulutuksiin.
Ainekohtaisiin, sisällöllisiin koulutuksiin on
toki osallistuttu. Osaavan teemana oli opistojen
digitalisoituminen ja työssäjaksaminen sekä
työhyvinvointi.



Painonhallinta 4 pv 1 hlö



Itämainen tanssi 1 pv 1 hlö



Harmonikka-kurssi 1 pv 1 hlö



Yki-tutkinnot, 1 hlö 1 pv



Ensiapu, 1 hlö 1 pv



Ipad opetuksessa: 4 hlöä, 4 tuntia



Emalikorut: 2 hlö 1 pv
6



Tilkkutyöt 5 pv 1 hlö



Musiikkikasvatus: 1 hlö, 3 pv



Rytmiseminaari: 1 hlö, 3 pv

·
Yhteensä 53 koulutuspäivää
Sairauspoissaolot:
•
Päätoiminen henkilökunta: 16 päivää
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KESKEISET OPISKELIJATULOKSET
Opiskelijoita vapaana sivistystyönä järjestetyn opetuksen mukaan:

Alle kuuden tunnin kursseilla olleita 1784
Alle 16-v. opiskelijoita 686

2007:

3 048

2008:

4 043

2009:

4 114

2010:

4 219

Pieksämäen väkiluvusta n. 30 % opiskelee
opiston kursseilla ja tämä on valtakunnan
keskiarvoa huomattavasti korkeampi
osallistujien määrä.

2011:

4 234

2012:

4 508

2013:

4 772

2014:

5 126

2015:

5 638

OPISKELIJAT IKÄRYHMITTÄIN V. 2015

Kurssilaisia ollut kursseilla:
2007:

10 206

2008:

10 340

2009:

10 747

2010:

12 133

2011:

13 436

2012:

12 906

2013:

13 376

2014:

12 049

2015:

12 747
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TIEDOTTAMINEN
ULKOINEN
TIEDOTTAMINEN

SISÄINEN
TIEDOTTAMINEN

Opinto-ohjelma: Jo saadun opiskelijapalautteen myötä opiston opinto-ohjelman ilmestymistä odotetaan. Se on edelleen opiston tärkein
painotuote. Nettisivujen kautta ilmoittautuneiden määrä kasvaa vuosittain ja elokuussa tilanne on aina 60/40% sähköisen ilmoittautumisen
eduksi, mutta syksyn mittaan ja oppaan ilmestyttyä toimiston kautta ilmoittautuneiden määrä lisääntyy ja esimerkiksi erityisliikunnan yli
400 ilmoittautumista on hoidettava hallinnon
kautta, ei sähköisellä ilmoittautumisella. Lopullinen tilanne sähköisissä ilmoittautumisissa
on n. 33 %.

Opettajille lähetetään sähköinen tiedotuskirje neljästä viiteen kertaa vuodessa. Kirjeessä
tiedotetaan opiston yleistä toimintaa, koulutuksia ja tulevan kauden suunnitteluun liittyviä asioita.
Vastuuopettajat tiedottavat oman ainealueen
tuntiopettajia sekä sähköpostilla, puhelimitse
sekä tapaamisissa.

Lehtiartikkeleiden määrä: 29, pääosin paikallislehdessä, sekä 6 artikkelia maakuntalehdissä.
Lisäksi opisto ilmoittaa alkavista kursseistaan
paikallislehden opistopalstalla.
Sähköinen tieottaminen: opiston www-sivuilla
on ajankohtainen tieto saatavissa.
Opiston on mukana myös Facebookissa.
Yhteistyö Poleenin toimijoiden kanssa on avannut myös markkinointiin uusia mahdollisuuksia. Opiston kurssit ja tapahtumat ovat esillä
sekä Poleenin verkkosivuilla että kirjaston kanssa yhteistyössä toteutetut kurssit myös kirjaston
sivuilla.
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TALOUS
Toiveena olisi saada opisto tulevaisuudessa nettobudjetointiin.
Opiston kate oli v. 2015: 872 522 €, 903,90 %
Valtionapujen kehitys
v. 2007
v. 2008
v. 2009
v. 2010
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014
v. 2015

556 154 €
614 319 €
652 217 €
684 120 €
706 256 €
698 698 €
682 649 €
680 629 €
645 568 €

Nettotuntihinta
v. 2007
66 €
v. 2008
47 €
v. 2009
51 €
v. 2010
52 €
v. 2011
50 €
v. 2012
54 €
v. 2013
50 €
v. 2014
49 €
v. 2015
50 €

Menojen kehitys
v. 2007
1 110 000 €
v. 2008
1 117 000 €
v. 2009
1 219 000 €
v. 2010
1 220 000 €
v. 2011
1 303 000 €
v. 2012
1 272 000 €
v. 2013
1 258 270 €
v. 2014
1 230 491 €
Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuvataidekoulu ja Soisalo
musiikki-opiston Pieksämäen toimipaikan
talousarviot
v.2015
1 306 328 €
(Pelkkä Seutuopisto 1 151 676 €)
Tulojen kehitys
v. 2007
180 000 €
v. 2008
236 000 €
v. 2009
260 000 €
v. 2010
253 000 €
v. 2011
371 000 €
v. 2012
308 000 €
v. 2013
350 760 €
v. 2014
327 687 €
Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuvataidekoulu ja Soisalo
musiikki-opiston Pieksämäen toimipaikan
talousarviot
v. 2015
291 225 €
(Pelkkä Seutuopisto 279 154 €)
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Kaupungin maksuosuuden kehittyminen
v. 2007
374 000 €
v. 2008
336 000 €
v. 2009
307 000 €
v. 2010
291 000 €
v. 2011
234 000 €
v. 2012
245 000 €
v. 2013
224 861 €
v. 2014
222 175 €
Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuvataidekoulu ja Soisalo musiikki-opiston Pieksämäen toimipisteen talousarviot
v. 2015
269 594 €
(Pelkkä Seutuopisto 226 954 €)
Tuntimäärän kehittyminen
v. 2007
17 897
v. 2008
18 727
v. 2009
18 775
v. 2010
18 538
v. 2011
18 689
v. 2012
17 874
v. 2013
18 138
v. 2014
18 385
v. 2015
17 256
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ARVIOINTI JA VAIKUTTAVUUS
Keskeiset yhteiskunnalliset tulokset

Opinto-ohjaus

Sidosryhmät:

Opisto on edustettuna seuraavissa kokoonpanoissa paikallisesti ja alueellisesti:

Ennen varsinaisen kauden alkua, päätoiminen
henkilökunta on paikalla tiettynä aikana ohjaamassa opiskelijoita oikeisiin ryhmiin ja tiedottamassa opistossa opiskelusta.
Lisäksi ennen kauden alkua tarjoamme opi
oppimaan kurssin maksutta, jolloin saa vinkkejä ja apua aikuisena opiskelun jatkamiseen
tai aloittamiseen. Opinto-ohjausta saa myös jo
kurssin alettua opettajalta kursseilla tai puhelimitse.



KoL



OKM



OPH



Ely-keskus



Avi-keskus



Muut opistot



Paikalliset muut oppilaitokset



Hiekanpään Hiekkis-työryhmät



Hiekanpään rehtoriryhmä



Te-toimisto



Järjestöt ja seurat



Kyläyhdistykset



Kaupungin eri hallintokunnat: erityisesti
Vapaa-aikatoimi, sosiaalitoimi ja henkilöstöhallinto, työtoiminta sekä tietohallinto ja terveystoimi



Sosiaali– ja terveysalan yritykset



Paikallinen maahanmuuttotyöryhmä



Koulutoimen rehtoriryhmä



Sivistystoimen johtoryhmä



Hiekanpään elämänkaari-hankeen
projektiryhmä



Koulunjälkeisen kerhotoiminnan
kehittämisryhmä



Alueellinen opistojen rehtoriryhmä



Hyvinvointikertomustyöryhmä



Omaishoitajien hankeen ohjausryhmä



Osaava-hanke: Snellman kesäyliopiston
hallinnoima vapaan sivistystyön opettajien osaamista kehittävän hankeen ohjausryhmä





Osaava Etelä-Savo: Savonlinnan kesäyliopiston hallinnoiman osaava-hankeen ohjausryhmän jäsenyys
Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen jäsenyys



Voimaa vanhuuteen hankkeen paikallinen
työryhmä



vapaaehtoistoiminnan kumppanuuspöytäsuomi 100 vuotta paikallinen työryhmä

Erityiskohderyhmät
Koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti opisto
tarjoaa opetusta myös erityisryhmille, kuten
mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja laitoksissa asuville muistisairaille. Näitä
kursseja ovat mm. atk, musiikki, kädentaidot,
tanssi ja liikunta.
Opiskelijapalautteet
Opisto sai jälleen erinomaista palautetta opiskelijoiden palautekyselyssä. Palautteet kerätään otannalla jokaiselta ainealueelta kauden
päättyessä. Lisäksi opiston nettisivuille avataan linkki palautelomakkeeseen, jolloin palautetta voi antaa vapaasti myös varsinaiseen
otantaan kuulumattomat opiskelijat. Toimintakertomuksen lopussa on kaavioita ainealueittain opiston saamasta palautteesta.
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Mitä yhteistyö on ollut ?
Perusopetuksessa opistolla on toimintaa mm.
seniorit-juniorit verkossa yhteistyössä Maaselän
koululla, jossa Maaselän oppilaat toimivat
mentoreina opiston senioreille atk:ssa. Opiston
opettaja opettaa molempia ryhmiä yhtä aikaa
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pareina samoilla tietokoneilla.
Perusopetuksen tilat ovat enenevässä määrin
myös opiston käytettävissä. Opisto toteuttaa
kursseja perusopetuksen tiloissa eri puolella
Pieksämäkeä.
Kulttuuritoimen kanssa opistolla on yhteinen
Poleenin opetusteatteri ja yhteisluentoja sekä
Kulttuuria kaikille tempaus, mm. Poleenissa,
jossa on teemana musiikkimaanantai, tanssitiistai, kuorokeskiviikko ja teatteritorstai. Poleenin
teatteri on pitkäaikainen kulttuuritoimen ja
opiston yhteinen toiminta. Opiston teatteritaiteen suunnittelijaopettaja toimii osana työnkuvaansa Poleenin teatterin tuottajana. Kulttuuritoimen kanssa on jo vuodesta 2013 toiminut
Poleenin orkesteri, jonka johtajan toimii Pieksämäkeläislähtöinen kapellimestariopiskelija
Risto Sojakka.
Kirjastotoimen kanssa opistolla on kirjallisuusmatineat yhteistyössä sekä Kirjastoautokerho,
jossa opiston opettaja menee kirjastoauton mukana kylille ja opettaa kirjastoautossa. Kirjastoautokerho on monipuolinen kattaen luentoja,
musiikkia, liikuntaa, kädentaitoja ja muistikoulua.
Yhteistyö on herättänyt laajaa kiinnostusta eri
puolilla Suomea. Uutuutena tarjoamme kirjaston kanssa yhteistyössä Kirjakahvilaa, jossa
käydään läpi kirjallisuuteen liittyviä aiheita.
Myös Elokuvakerho, KinoPoleeni on kirjaston
ja opiston yhteistyössä toteuttama palvelu kuntalaisille. Kirjaston tilassa kokoontuu myös
opiston Tietotupa, jossa vertaisohjaajat Me-

diapajan avustuksella opastavat ja auttavat
kaupunkilaisia tietotekniikan ongelmissa
Liikuntatoimen kanssa on yhteistyössä erityisliikunta, jota opisto toteuttaa eri puolella kaupunkia. Liikuntatoimen kanssa suunnitellaan
yhdessä myös opiston liikuntatarjontaa.
Henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa
laaditaan yhteistyössä koulutuskalenteria, erilaisia luentoja ja koulutuksia kaupungin työntekijöille. Opisto toteuttaa kaupungin henkilöstölle suunnatun atk-koulutuksen.
Kaupungin perusturvan kanssa opisto on mukana kehittämässä työikäisten sähköistä hyvinvointikertomusta. Lisäsi opisto tarjoaa virikepalvelua sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä.
Tietohallinnon kanssa suunnitellaan yhdessä
henkilöstölle tarjottavia atk-koulutuksia, joita
opisto toteuttaa lähinnä terveystoimen atkluokassa.
Työtoiminnan kanssa suunnitellaan yhteistyössä erilaisia työpajoja kuten mediapaja,
teatterin valo- ja äänisuunnittelun kurssi sekä
vuoden 2015 aikana toteutettu työkuntoa ylläpitävä ryhmä.
Sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja heidän
asiakkailleen, opisto tarjoaa viriketoimintaa
nk. virikepaketti-tuotteen avulla. Koulutuspaketissa on mukana musiikkia, kädentaitoja,
liikuntaa ja muistikoulua.
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Näyttelyt
Omien koulujen ja kuvataidekoulun yhteinen
näyttely toteutettiin Poleenissa toukokuussa
2015.
Tämä näyttely oli samalla opiston juhlanäyttely
opiston 70 -vuotisjuhlien kunniaksi. Lisäksi oli
pienempiä näyttelyitä läpi vuoden Poleenin kirjaston vitriinissä.
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OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

OPETUSTUNNIT
JA
OPISKELIJAT
V. 2015

Oppiaineet
tunnit
%
Yleisöluennot
44
Taiteen perusopetus
897
Musiikki
3 702
Kielet
1 887
Käden taidot
2 443
Kuvataiteet ja muotoilu
1 216
Esittävä taide ja kirjallisuus
1 424
Tietotekniikka
1 550
Tanssi ja liikunta
2 491
Erityisliikunta
739

opiskelijat %
0,3 %
1 049
8,2 %
5,2 %
290
2,3 %
21,4 %
2 131
16,7 %
10,9 %
992
7,8 %
14,2 %
1 015
8,0 %
7,0 %
421
3,3 %
8,3 %
649
5,1 %
9,0 %
527
4,1 %
14,4 %
3 528
27,7 %
4,3 %
1 032
8,1 %

Muut aineet
Yhteensä

5,0 %
100 %

MUSIIKKI
Merja Jauhijärvi
MUSIIKKI
• opetustunteja 3 702 (21,4 %)
• opiskelijoita 2 131 (16,7 %)
Musiikin osalta Seutuopiston vuosi 2015 oli jälleen vilkas ja tapahtumarikas. Hiljaisemman
kevään jälkeen syksyllä opintopiireihin ilmoittauduttiin vilkkaasti ja varasijoilta opiskelijoita
jouduttiin sijoittamaan kursseille mm. pianonja kitaransoitossa sekä yksinlaulussa.
Kestosuosikkeina jatkoivat myös muskarit,

863
17 256

1 113
12 747

8,7 %
100 %

yhteislaulut (yleinen, sekä lapsille suunnattu)
sekä karaoke. Muut instrumentit joissa opetusta järjestettiin olivat rummut, viulu, hanuri,
saksofoni, sello, nokkahuilu ja poikkihuilu,
trumpetti ja 5-kielinen kannel.
Em. instrumenttien lisäksi musisoimaan pystyi myös seitsemässä eri kuorossa, nuorisoorkesterissa, jazz- ja blues bändissä, Poleenin
orkesterissa ja syksyllä 2015 aloittaneessa puhallinorkesterissa.
Myös erityisryhmille
suunnattua musiikin
opetusta jatkettiin
entiseen tapaan laitoksissa ja kouluissa.
Poleenin orkesterilla
12

oli ensimmäinen oma konserttinsa joulukuussa,
jossa Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi ohjelmisto koostui säveltäjän teoksista. Mukana oli
neljä pienempää orkesteriteosta sekä pari joululaulua, jotka taidokkaasti tulkitsi Aki Hietala,
sekä kolme yksilaulua, joissa solistina toimi
Janette Teittinen.
Mukana oli myös Kontiopuiston ala-asteen ja
Harjun koulun kuorot, jotka kahden solistinsa
kanssa mieleenpainuvasti esittivät orkesterin
säestyksellä kappaleen ”Ne Sibeliuksen sinfoniat”. Kapellimestarina
jatkoi totuttuun tapaan taitava Risto Sojakka.
Poleenin orkesterin
innoittamana perustettiin syksyllä myös uusi
kurssi ”yhteissoittoa
jousilla”. Kurssi lähtikin lupaavasti käyntiin, kun paikalle saatiin soittajia kaikkiin jousisoittimiin aina kontrabassoa myöten. Ryhmällä
olikin jo tuoreeltaan kolme esiintymistä: Poleenin joulukauden avajaiset sekä kaksi joulukonsertissa, jossa säestettiin suosittua paikallista
kuoroa täysille kirkkosaleille. Ja soittamisen
riemua riitti!
Taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää järjestettiin edelleen; siinä opiskeluaan jatkoivat
lähinnä pianonsoiton opiskelijat. Ensimmäinen
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todistuskin päästiin kirjoittamaan, kun yksilaulun opiskelija sai urakkansa päätökseen ja keräsi todistukseen tarvittavat suoritukset ja tunnit.
Yhteistyö Soisalo-opiston kanssa jatkuu taiteen
perusopetuksen tiimoilta; syksystä 2015 ovat
seutuopiston opiskelijat voineet mennä maksutta mukaan teoriaryhmiin sikäli kun niissä tilaa
on ollut.

KIELET

Kulttuuria kaikille viikko järjestettiin totuttuun
tapaan keväällä 2015. Koska ajankohta sattui
pääsiäisviikolle, ei perinteistä musiikkimaanantaita Poleenin aulassa järjestetty, vaan musiikkiesitykset keskitettiin ”kuorokeskiviikolle”. Konsertista saatiinkin monipuolinen, kun kuoroesitykset vuorottelivat soololaulajien kanssa.

Seutuopistolla on vuonna 2015 pystynyt opiskelemaan 14 kieltä: suomi vieraana kielenä,
ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja,
viro, venäjä, japani, heprea, matkailukreikka,
pohjoissaame ja thai-kieli. Lisäksi syksyllä järjestettiin tukiviittomakurssi, johon osallistui
erityisesti päivähoidossa työskenteleviä henkilöitä. Kielten tunnit pidetään lukiolla, lukuun
ottamatta yhtä Maaselän koululla pidettävää
kurssia ja osaa yksilöopetustunteja, jotka pidetään Poleenissa. Syksyn alussa lukion kielten
luokka muutti toisesta kerroksesta neljänteen
kerrokseen, mutta onneksi luokan vieressä
oleva hissi tarjoaa esteettömän pääsyn luokkaan.

Musiikin opiskelijat pääsivät kokeilemaan solistisia taitojaan myös Poleenin aulassa, kun toivotut lauantaitanssit kokeiluluonteisesti aloitettiin. Ensimmäinen kerta tanssittiin karaokeopiskelijoiden tahtiin ja seuraavilla kerroilla lavalle
pääsivät yksilaulun opiskelijat sekä syyslukukaudella myös harmonikan soittajat. Yleisöä
tapahtumat vetivät runsaasti ja jatkoa tansseille
on myös toivottu.

on ollut englannin, ruotsin, espanjan, saksan ja
thai-kielissä.

Satu Radcliffe
KIELET
• opetustunteja 1 887 (10,9 %)
• opiskelijoita 992 (7,8 %)

Osa kursseista toteutetaan lyhytkursseina, jotta harvinaisempiakin kieliä pystytään tarjoamaan. Erityisesti harvinaisempien kielten
osalta kysyntä on ohjannut tarjontaa ja on hienoa, että opettaja on löytynyt myös näihin
harvinaisempiin kieliin. Mahdollisuuksien
mukaan kielissä pyritään tarjoamaan eri tasoisia ryhmiä, jotta opiskelija pystyy valitsemaan
itselleen sopivimman tason. Seutuopisto tarjoaa myös yksilö- ja pariopetusta eri kielissä ja
kuluneena lukuvuonna yksilö- ja pariopetusta
13

Kielikaveritoiminta jatkui keväällä, ja syksyllä
osa pareista on vielä jatkanut opiskeluaan. Lukuvuoden aikana on muutama yhteinen tapaaminen, joissa vaihdetaan kokemuksia ja vinkkejä. Yleisesti ottaen kokemukset ovat olleet
positiivisia ja kannustavia. Kielikaveruus on
mahdollistanut ulkomaalaiselle mahdollisuuden harjoitella kieltä oikeasti kantasuomalaisen
kanssa ja taas suomalaiselle kielenoppijalle
mahdollisuuden kurkistaa oppimansa kielen
kulttuuriin ja harjoitella kieltä aidossa tilanteessa.
Kielikaveritoiminnan rinnalle päätettiin kokeilla kielikahvilatoimintaa. Syksyllä oli ensimmäi-

nen kielikahvila Poleenin kahvilassa, jossa syntyperäiset kielenpuhujat vetivät kielipöytiä kahvikupposen äärellä.
Kahvila oli avoin kaikille ja siihen osallistui
niin Seutuopiston kielenopiskelijoita kuin muita kielistä kiinnostuneita. Kahvilassa oli muka-
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va ja lämmin tunnelma. Osa osallistujista pysyi
yhden kielen pöydässä koko ajan, ja osa osallistujista kokeili montaa eri kieltä illan aikana.
Yleinen mielipide oli positiivinen ja kielikahvila
sopii niille, jotka eivät halua sitoutua jokaviikkoiseen kielikaveritoimintaan, mutta haluavat
harjoitella kieltä syntyperäisen opiskelijan kanssa. Erityinen kiitos kuuluu vapaaehtoisille, jotka vetivät kielipöytiä.

Kielten tuntiopettajat ovat kokoontuneet noin
kerran kuukaudessa. Osallistuminen on ollut
aktiivista ja kokoontumisissa on esimerkiksi
suunniteltu seuraavan vuoden tunteja ja keskusteltu pedagogisista asioista. Kokoontumiset on koettu mielekkäiksi, koska se mahdollistaa muiden opettajien tapaamisen ja kuulumisten vaihdon. Lukukauden lopuksi kielten
opettajat tapaavat vielä yleensä yhteisen lounaan tai päivällisen merkeissä.

miopiskelijaa. Parhaimmillaan illat ovat vetäneet yli 30 osallistujaa ja suosituimpia iltoja
ovat olleet eri maiden teemaillat, joissa kyseisen maan edustajat ovat kertoneet sanoin ja kuvin maastaan ja tuoneet makumaistiaisia osallistujille. Syksyllä järjestettiin onnistunut syysretki Nuuvin majalle. Toimintaa mainostetaan
mainoksilla, joita on levitetty eri puolille kaupunkia ja Rehvituvan omalla Facebooksivustolla.

Yleiset kielitutkinnot
Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin suomen kielessä neljä kertaa. Osa tutkinnoista oli niin
täynnä, että kaikkia halukkaita ei voitu ottaa
mukaan. Kielitutkintoja on mahdollista suorittaa myös englannin, venäjän ja espanjan kielissä Pieksämäellä.

Maahanmuuttajat
Keväällä jatkuivat syksyllä alkaneet ryhmät:
suomen alkeet, suomea lukien ja suomi sujuvaksi, jolla käytettiin nettialusta Edmodoa
kirjallisten tuotosten palautukseen. Syksyllä
suomen kursseina tarjottiin alkeita ja suomi
sujuvaksi -kurssia. Nettialustana toimi pedanet. Syksyllä uutena kurssina aloitettiin suomen keskustelu. Suomen alkeita lisättiin syksyllä neljään viikkotuntiin. Keväällä järjestettiin myös muutama vapaamuotoinen peli- ja
retkitapahtuma, joissa tuettiin suomen kielen
oppimista.

Muistikoulu
Keväällä muistikoulu jatkui hieman uudistettuna. Muistikouluun lisättiin muistelua ja muistia
harjoittavia tehtäviä. Sekä kevään että syksyn
muistikoulut ovat olleet täynnä.

Kielten tuntiopettajat

Helpdesk, maahanmuuttajan apu ja tuki, jatkui päivystysperiaatteella Poleenissa. Helpdeskiin voi tulla kysymään tietoa Pieksämäen
palveluista sekä saada suomen kielen tukiopetusta.
Rehvituvan toiminta on vakiintunutta ja sitä
ohjaa suuressa määrin osallistujien toiveet.
Syksyllä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa oli mukana kolme Diakin sosiono14

Kirjallisuus ja kirjoittaminen
Opistolla kokoontui kirjallisuuspiiri, jossa keskusteltiin sekä runoista että proosasta. Kirjoittajille oli tarjolla luovan kirjoittamisen kurssi sekä
runojen ja oman elämänkerrallisten tekstien
kirjoituspajat.
Kauneus ja hyvinvointi
Naisten tyylipäivä syksyllä
2014 toi paljon toiveita jatkokursseille. Näihin pyrittiin
vastaamaan kauniimpana
kesään, hiustenhoito ja lettikurssien kautta. Kurssit ovat
soittautuneet suosituiksi.
Lettikurssi sai lisäksi eri sukupolvia tulemaan kurssille
yhdessä.
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Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa
Aikuisopiskelijan viikolla Seutuopisto osallistui
vuoden aikuisopiskelijan ja vuoden aikuisopiskelijamyönteisen työpaikan valintaan. Seutuopisto oli syksyllä myös päivittämässä kaupungin kielistrategiaa.

KUVATAITEET JA
KÄDEN TAIDOT
Irene Kalliokoski
KUVATAITEET JA MUOTOILU
• opetustunteja 1 216 (7 %)
• opiskelijoita 421 (3,3 %)
Vuosi 2015 on sujunut aikalailla samansuuntaisesti kuin edellinenkin vuosi. Tietysti kaupungin taloudellinen tilanne on vaikuttanut myös
opiston toimintaan, on täytynyt pohtia erilaisia
säästökeinoja niin että ne mahdollisimman vähän vaikuttavat kaupunkilaisille tarjottavaan
opetustarjontaan.
Opetuspaikat ovat säilyneet entisellään lukuun
ottamatta syksyllä tekstiiliopetuksen siirtymistä
Laaksotieltä lukiolle. Siirto tapahtui säästösyiden vuoksi. Lukion tilat ovat upeat ja jos saadaan vielä toinen luokka kudonnalle, kaikki halukkaat mahtuvat kurssille. Nyt jäi osa halukkaista ilman opiskelupaikkaa tilan pienuuden
vuoksi.

KÄDENTAIDOT, pehmeät materiaalit
Kylillä kudonnanopetusta
on edelleen Jäppilässä ja
Montolassa. Opetusta on
monipuolistettu niin että
kudonnan lisäksi ohjelmassa on myös muita kädentaitoja osallistujien toiveiden
mukaisesti. Tämä onkin
osoittautunut järkeväksi
lisäykseksi, näin hekin jotka eivät voi osallistua kudontaan voivat opiskella muita tekstiilialan
aiheita.

KÄDENTAIDOT, kovat materiaalit
Puu- ja metallityön opetus on
löytänyt oman uomansa ja
opiskelijamäärät ovat vakiintuneet. Taitotalo on kovassa
käytössä lähes jokaisena viikonpäivänä. Tila soveltuukin
erinomaisesti puu- ja metallityön opetukseen.

Lisäksi käsityö- ja jutustelupaja toimii edelleen ja syksyllä uutena aloitti klipsupaja. Opetus tapahtuu vertaistuen tyyppisesti: innokkaat harrastajat opastavat aloittelijat käsityön
saloihin.

Kuvataiteissa opetustarjonta
noudattelee jo vuosien aikana
vakiintunutta käytäntöä. Piirustus ja maalaus ovat edelleen suosiossa samoin grafiikka. Ikonimaalauksessa alkeisja jatkoryhmäkäytäntö on
osoittautunut toimivaksi.
Ikonimaalarit pitivät upean
näyttelyn keväällä 2015!

Lankatöissä perinteinen nypläys on edelleen
suosiossa, samoin erilaiset muut lankatyöt.
Syksyllä olisi ollut tarjolla uutta nypläyksen
alalta, kaisla nypläysmateriaalina. Valitettavasti pieksämäkeläiset eivät ainakaan vielä
rohjenneet kokeilemaan ko. materiaalia.
Kerran kuukaudessa on kokoontunut eri teemoista koottu opetuskokonaisuus. Opiskelija
voi valita ja osallistua joko yhdelle tai useammalle kurssille halunsa mukaan. Aiheina keväällä oli Farkut finaalissa, Mosaiikki, syksyllä Villi ja vapaa kirjonta, Kierrätystä kahvipusseista.
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KUVATAITEET

VIRIKETOIMINTA
Viriketoimintaa olemme tarjonneet keväällä
Abelin palvelukeskukseen, Kerttulan palvelukotiin, Kivitaskun palvelukotiin. Syksyllä jatkoimme edellisissä paikoissa. Viriketoiminnan tarkoitus on tuottaa osallistujille mm. hyvää mieltä, aktivoida keskusteluun, liikuntaan ja kädentaitoihin, muistella elettyä elämää positiivisessa
hengessä.
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TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN
Tammikuussa osallistuimme terveysmessujen
suunnitteluun ja osastona messuille, samoin
tammikuussa oli yhteistyössä Pieksämäen puutarhaseuran kanssa Pentti Alangon puutarhaluento.
Maaliskuussa opisto osallistui MIX-viikon tapahtumaan.
Huhtikuussa yhteistyössä Neuvokas toimintakeskuksen kanssa MHAW tapahtumaan osallistuminen.
Huhtikuussa piti opistomme ikonimaalausryhmä menestyksekkään näyttelyn Poleenissa ja
opistomme juhli 70-vuotissynttäreitään.
Toukokuussa oli opistomme perinteinen joka
toinen vuosi pidettävä kevätnäyttely.
Syyskuussa järjestimme opiston kirppiksen. Ilmoittautuneet voivat tuoda keskeneräisiä käsitöitä ja käsityötarvikkeita myyntiin tai annettavaksi eteen päin. Kirppis sopi hyvin opiston
kestävän kehityksen teemaan ja toteutamme
sen uudelleen joko ensi keväänä tai alkusyksystä.
Syyskuussa osallistuimme myös senioreiden
harrastepäivään.
Syyskuussa järjestimme vapaaehtoistoiminnan
koulutusta yhteistyössä kaupunkimme eri vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa.
Marraskuussa opiston innokkaat opiskelijat
osallistuvat opistomme järjestämään käsityömessumatkaan Tampereelle.

Marraskuussa olimme yhtenä järjestäjänä ja
osallistujana Lapsiperheiden päivässä.

KÄDEN TAIDOT
Tiina Kerminen
KÄDEN TAIDOT
• opetustunteja 2 443 (14,2 %)
• opiskelijoita 1 015 (8 %)
PEHMEÄT MATERIAALIT
Kädentaitojen opetus
jatkui keväällä monipuolisena. Vakiintuneiden
koko lukuvuoden kestävien ompelu-, tuunausja tilkkutyökurssien lisäksi keväällä tarjottiin
muutamia lyhytkursseja.
Kurssilaiset pääsivät
useamman vuoden tauon jälkeen mm. valmistamaan washipaperilla
päällystettyjä kananmunia eli ns. origamimunia. Erikoiskurssina tarjottiin myös kankaan kuviointiin uusia batiikkimenetelmiä.
Valitettavasti kurssi ei toteutunut kurssilaisten
vähyyden vuoksi. Keväällä Laaksotien tekstiilityöluokissa ja Paltasen Pysäkillä huovutettiin ja maalattiin villalla useana viikonloppuna villamattoja, huopakankaita sekä tekstiilejä.
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Syksyllä tekstiilityön opetus siirtyi Laaksotieltä
Pieksämäen lukiolle. Jännitimme aluksi kuinka
kurssilaiset ottavat vastaan uuden sijainnin ja
uudet luokkatilat. Kaikki sujui kuitenkin loistavasti ja vakiintuneet lukukauden kestävät kurssit täyttyivät entisen malliin. Lukiolla uudet
tekstiilityöntilat ja varasto toimivat loistavasti
erilaisten kädentaitojen opetuksessa. Syksyllä
kaikki tarjotut viikonlopun lyhytkurssit jäivät
toteutumatta kurssilaisten vähyyden vuoksi.
Syynä saattoi olla viikonloppukurssien jääminen pois opiston kausikortin piiristä.

BETONI, RISU JA RAUTALANKA,
LASI, POSLIINIMAALAUS, TIFFANY JA
KERAMIIKKA
Pitkät lukuvuoden
kestävät keramiikan,
posliinimaalauksen,
tiffanytöiden ja lasitöiden kurssit ovat
vakiinnuttaneet paikkansa opiston kurssitarjottimella. Kevään
lyhytkurssina tarjottiin Paltasen Pysäkillä Risuja ja rautalankaa, jonka puitteissa risuista ja
rautalangasta väännettiin koristeita kotiin ja
puutarhaan. Paltasen Pysäkin tilat ja pihapiiri
sopivat loistavasti monenlaisten kädentaitojen
tekemiseen. Keväällä tarjottiin myös vuosien
jälkeen useasti toivottua emalikorujen valmistuskurssia. Valitettavasti kurssi ei kuitenkaan
toteutunut kurssilaisten vähyyden vuoksi.
Opisto pyrkii vastaamaan kuntalaisten toivo-
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muksiin tietämättä kuitenkaan kuinka suuri
määrä ihmisiä toiveen takana lopulta on.
Syksyllä 2015 moni vakiintunut posliini- ja keramiikkaryhmä kärsi osallistujakadosta. Vuosikymmeniä toimineet kaupungin ja Jäppilän
posliininmaalausryhmät lopetettiin kokonaan
kurssilaisten vähyyden vuoksi. Tällä hetkellä
posliininmaalaus on mahdollista vain Lasin
lumoa ryhmän mukana.
Yllättäen myöskään keramiikan iltaryhmä ei
lähtenyt käyntiin. Keramiikkaa voi nyt harrastaa vain päiväryhmissä Järjestötalolla.

TAITOPAJAT
Kylillä on vuosia järjestetty Taitopajoja, joissa
kurssilaisten on mahdollisuus tutustua moniin
erilaisiin kädentaitoihin. Teemat sovitaan yhdessä kurssilaisten kanssa. Kaupungissa kokeiluna aloitettu Taitopaja jatkoi innokkaiden
kurssilaisten voimin Laaksotiellä läpi kevään.
Kaupungin lisäksi Taitopajoja kokoontui keväällä Virtasalmella, Niskamäessä, Halkokummussa ja Nenonpellossa.
Kaupungin Taitopajan kokeilusta päätettiin
tehdä pysyvä, joten lukiolla kokoontuu nyt joka toinen viikko oma Taitopajansa.
Nenonpellon Taitopajaa ei jatkettu syksyllä
toimitilojen puutteeseen ja kaupungin säästötavoitteisiin vedoten. Haapakoskelle puolestaan
perustettiin syksyllä uusi Taitopaja kyläläisten
omasta toivomuksesta. Valitettavasti ryhmä ei
kuitenkaan käynnistynyt kurssilaisten vähyy-

den vuoksi. Taitopajoja kokoontuu nyt kaupungin, Virtasalmen ja Halkokummun lisäksi
Niskamäessä.

ERITYISRYHMÄT
Erityisryhmille suunnattua askartelupainotteista kädentaitojen opetusta jatkettiin eri hoito- ja palvelukodeissa edellisvuosien tapaan.
Kontiopuiston päiväkeskuksessa vuosia toimineet Pieksämäen Seutuopiston tarjoamat arkitaitojen ja luovan toiminnan erityisryhmät
kuitenkin lopetettiin syksyllä kaupungin säästötavoitteisiin vedoten. Bovalliusopiston erityisopiskelijoiden toiveesta syksyllä puolestaan perustettiin uusi käsitöihin keskittyvä
Taitopaja. Se suunnattiin suoraan Bovalliusopiston erityisopiskelijoille tukemaan heidän
vapaa-aikaa ja harrastustoimintaa.

TOIMITILAT
Vuosi 2015 toi suuria muutoksia kädentaitojen opetuksen toimitiloissa. Keväällä kaupungin kädentaitojen ryhmät kokoontuivat entiseen tapaan pääasiassa Laaksotiellä. Kesällä
Laaksotien tiloista kuitenkin luovuttiin ja kädentaitojen opetus siirtyi Pieksämäen Lukiolle
kolmanteen kerrokseen. Neliömääräisesti tilat
pienenivät, mutta toimivuudessaan paranivat
ja tehostuivat. Myös opiskelijat ovat ottaneet
uudet tilat erittäin positiivisesti vastaan. Kolmanteen kerrokseen nouseminen ei ole ollut
este kursseille osallistumiselle.

17

Siilinkoulun entisessä tekstiilityöluokassa kokoontui keväällä ompelun, keramiikan Naarajärven päiväryhmän ja kuvataidekoulun Naarajärven ryhmän lisäksi erilaisia musiikkiryhmiä.
Kesä toi muutoksia myös sinne, sillä Pieksämäen työtoimintakeskus Siili muutti toimitilansa
Siilin koululle. Entinen tekstiilityöluokka on
toiminut syksystä lähtien päivisin työtoiminnan
kädentaitotilana. Opiston ompelu- ja saumauskoneet ovat nyt tehokäytössä päivisin ja iltaisin.
Kylien opetustilat ovat säilyneet lähes ennallaan. Jäppilän entisen kunnanviraston valtuustosalissa kokoontuu ompelun lisäksi Lasin lumoissa ryhmä sekä ATK:n lyhytkursseja. Virtasalmen Taitopaja puolestaan jatkaa Virtasalmen seurakuntatalolla. Nenonpellon koululla
on järjestetty vuosikymmeniä Seutuopiston toimintaa. Syksyllä toimitilat siirtyivät uusien
omistajien henkilökohtaiseen käyttöön, joten
opiston toiminta siellä lakkasi.
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KIRJASTOAUTOKERHO
Kaikilla kylillä ei ole tiloja kurssien järjestämiseen, joten Seutuopiston palvelujen saavutettavuus taataan liikkuvilla tiloilla. Keväällä kirjastoauto vieraili neljä kertaa Lamminmäen, Längelmäen ja Siikamäki/Peiposjärven pysäkeillä.
Kirjastoautokerho kokoontuu tiistaisin kerran
kuussa. Kokoontumiskertoja syksyllä oli neljä.
Tunnin kestävän pysähdyksen aikana kirjastoauton normaalit palvelut ovat kävijöiden käytettävissä. Toiminta on kurssilaisilla maksutonta ja se sopii kaiken ikäisille vauvasta vaariin.
Kirjastoautokerho toteutetaan yhdessä kirjastotoimen kanssa ja se on osa Seutuopiston ja kirjastotoimen perustehtävää.

KORTTELITUPA
Korttelitupatoiminnalla tarjotaan opiston palveluja Tahiniemen lähiön asukkaille. Tunnin
kestävä yhteinen hetki on kävijöille maksuton
ja sopii kaiken ikäisille. Keväällä korttelituvan
aiheet olivat samat kuin kirjastoautossa, sillä
ko. opettaja siirtyi kirjastoautokierrokselta
suoraan Tahiniemen koululle. Tahiniemen
korttelitupa on tavoittanut ja kiinnostanut
myös Tahiniemen ulkopuolisia asukkaita.
Syksyllä 2015 Tahiniemen koululla ei kuitenkaan enää järjestetty Korttelitupatoimintaa
kaupungin säästötavoitteisiin vedoten.

Keväällä kirjastoautossa tutustuttiin Ikäihmisten terveysreseptiin, laulettiin, perehdyttiin
kompostoinnin saloihin ja säännöksiin sekä
opeteltiin liikkumaan kotioloissa turvallisesti.
Syksyllä puolestaan pohdittiin ruokailutottumuksia, musisoitiin ja valmistettiin jouluisia
käpyjä ja tähtiä kierrätysmateriaaleista. Lisäksi
Suur-Savon Osuuspankin lakimies oli kertomassa edunvalvonnan ja testamentin merkityksestä sekä perinnönjaon lakipykälistä. Sekä
kurssilaiset että opettajat ovat olleet tyytyväisiä
kirjastoauton tarjoamiin mahdollisuuksia oppimis- ja opetuspaikkana. Kurssilaisilta on saatu
hyviä ehdotuksia kokoontumiskertojen
sisällöistä.

TEATTERITAIDE
Jari Tuononen

ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS
• opetustunteja 1 424 (8,3 %)
• opiskelijoita 649 (5,1 %)

TAITEEN PERUSOPETUS, TEATTERIILMAISU
Lasten teatteri-ilmaisun ryhmät (7-9-vuotiaat ja
10-12-vuotiaat) aloittivat keväällä 2015 uuden
opettajan, Johanna Tolosen hoivissa. Kurssilaiset perehtyivät teatterin tekemisen eri osaalueisiin ja oppivat sekä toimimaan ryhmässä,
että kehittämään itsenäisesti taiteellista ilmaisuaan. Kevään huipennus oli ryhmien pienimuotoiset esitykset omaisille.
Syksyn aikana molemmissa ryhmissä keskityttiin teatteri-ilmaisun perusteisiin ja ryhdyttiin
valmistautumaan ensi vuoden keväänä esitettävään Mörköooppera-musiikkinäytelmään. Mörköoopperaa tehdään yhdessä Harjun ja Kontiopuiston koulukuorojen ja Seutuopiston teatterimuskarilaisten kanssa toukokuulle 2016. Esityksen ohjausvastuu on Piia Säpyskä-Hietalalla
ja Johanna Tolosella.
Lisäksi teatteri-ilmaisun ryhmät esiintyivät Seutuopiston opistokauden päättävässä joulukauden avauksessa kahdella joulusketsillä.

18

Toimintakertomus 2015

RUSKATEATTERI

Ruskateatterin kevät jatkui Nazia Asifin ohjauksessa. Ryhmälle omaa Tehdas-näytelmää kirjoittivat sen jäsenet Raili Hyyrinen ja Vuokko Korhonen. Tehdas oli rohkea dystopia-näytelmä
vanhusten tulevaisuudesta työelämässä viimeiseen asti. Kevään neljä esitystä olivat huhtikuussa Poleenin salissa. Viimeinen esitys oli osa Kevätkuhhaus senioritapahtumaa, jota tällä kertaa
isännöi Seutuopisto.
Ruskateatterin syksy 2015 alkoi muutoksen kourissa. Jari Tuononen otti opettajan ohjat käsiinsä
Nazia Asifin siirtyessä lastenkulttuurikeskus
Versoon tuottajaksi. Alkusyksy menikin sopivan
räväkkää tekstiä etsiessä ja loppuvuotena ehdittiin jo harjoittelemaan Juhani Ahon Rautatie näytelmää, jonka on kirjoittanut paikallinen tekijä
Juhani Joensuu. Ensi-ilta on huhtikuussa 2016
perinteiseen tapaan.

NUORISOTEATTERI PUNTTI

Nuorisoteatteri Puntti, yli 13-vuotiaille teatterin harrastajille suunnattu kurssi, jatkoi
edellisenä syksynä aloitettua Ei elämää vaan
koulua varten näytelmän työstämistä esitykseksi ohjaajansa Julia Vatasen kanssa. Kellariteatterissa katsojia oli 270. Esityksiä oli yhteensä 9 ja katsomoon mahtui kerrallaan 33
katsojaa, täyttöaste oli n. 91 %.
Lisäksi Punttilaiset päättivät kautensa 2015
esittämällä Seutuopiston joulukauden avauksessa itse tekemänsä kuunnelman.
Punttilaiset ovat osittain Seutuopiston taiteen
perusopetuksen teatteri-ilmaisun ryhmistä
uloskasvaneita nuoria, ja osittain muista
opinahjoista ryhmään tulleita. Ikähaitari ryhmässä onkin varsin laaja; 13 vuotiaista melkein parikymppisiin nuoriin. Puntista on tullut teatteriopetuksen suurin ja suosituin opetusryhmä. Ja menestystarina vain jatkuu.
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KESÄTEATTERIT
Pieksämäen seutuopiston alla toimii useita alueen harrastajateattereita, joiden esityskausi on
kesällä. Seutuopiston palkkaamat ohjaajat ovat
keväällä ahkerasti työstäneet tulevan kesän esityksiä näissä teatteriryhmissä. Kesäteattereitamme ovat Partaharjun, Halkokummun, Jäppilän ja Virtasalmen kesäteatterit. Lisäksi seutuopiston kautta on ollut ohjaajat Virtasalmen
koko perheen teatterin ja Jäppilän yrittäjien
näytelmäkerhon esityksiä luomassa.
Syksyllä Seutuopiston alla toimivat kesäteatterit etsivät kuumeisesti ensi kesälle sopivia näytelmiä ja näytelmille ohjaajia. Syksyn aikana
valittuja näytelmiä ehdittiin jo pikku hiljaa harjoitellakin.
POLEENIN TEATTERI
Tänä toimintavuonna Poleenin teatterissa jatkettiin yhteistyöhön Seutuopiston muun opetuksen kanssa. Kauden ensimmäiseen produktioon Albatrossi ja Heiskanen oli kytketty runsaasti sekä lauluopetusta että tanssin opetusta.
Albatrossi lensi 13 esityksen verran ja katsojia
oli 1258. Mukavasti oli katsojia nauttimassa
musiikkiteatteriesitystä, jolla kunnioitettiin
edesmenneen Juha ”Watt” Vainion muistoa.
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Syksyllä 2015 Poleenin
teatteri teki paikalliskulttuuriteon ottamalla ohjelmistoon Saku Santeri
Heinosen kirjoittaman ja
ohjaaman Kaikki ne maailmat näytelmän. Näytelmä
kertoi paikallisen suurmiehen Aarne Haapakosken eli Outsiderin elämästä ja hänen kirjojensa
maailmoista. Esitys oli
hienoa nykyteatteria, jossa paikallishistoriaa
peilattiin Haapakosken kirjailijuuteen ja maailman historiaan. Valitettavasti yleisö ei löytänyt
tätä esitystä. Syksyn 10 esityksen katsojamäärät
jäivät pieneksi, vain 361 katsojaa näki esityksen. Esitys jatkaa tammikuussa 2016 kolmella
esityksellä.

TEATTERIMUSKARI
Teatterimuskari kurssi aloitti uutena kurssina
tammikuussa 2015 ja kokoontui keväällä kolmena viikonloppuna. Viimeisellä kerralla teatterimuskarilaiset esittivät n. 10 min itse rakentamansa esityksen, jossa oli mukana laulua, soittoa, puhetta ja esiintymistä. Lapsia oli yhteensä
8 vanhempiensa kanssa teatterimuskarin aloituskaudessa.
Syksyllä ryhmässä oli 11 lasta, ja ryhmä kokoontui taaskin kolmena viikonloppuna. Ryhmässä tehtiin taas itse ”näytelmä”, jossa lapset
olivat eläimiä (itse päättivät omansa) ja pääosin
hankkivat vaatetuksenkin.

Teatterimuskarilaiset tekivät myös kevään
tapaan itse ”lavasteet” eli piirsivät eri teemoilla kuvia seinille. Syksyn esityksessä käytettiin
soittimia runsaammin ja kiinnitettiin huomiota enemmän itse esiintymiseen. Lapset olivatkin kehittyneet hurjasti keväästä!

PIEKSÄMÄEN
KUVATAIDEKOULU
Heli Laitinen
TAITEEN PERUSOPETUS
• opetustunteja 897 (5,2 %)
• opiskelijoita 290 (2,3 %)

Kevätlukukausi 12.1.-29.5.2015
Taiteen perusopetusta annettiin 11 seutuopiston järjestämällä kurssilla: kuvataidekoulun 8
ryhmälle ikäryhmittäin 5-6-vuotiaat (1 ryhmä), 7-9-vuotiaat (3 ryhmää), 10-12-vuotiaat
(2 ryhmää) ja 13-18-vuotiaat (1 ryhmä), seutuopiston 6-12-vuotiaiden kuvataideryhmälle,
sekä Sylvin Sylin 4-5-vuotiaiden ja 6vuotiaiden varhaistaidekasvatusryhmälle.
Kursseille osallistui 120 lasta ja nuorta. Opetus tapahtui kantakaupungissa Iso-Pappilassa
ja Siilin koulun tekstiililuokassa, keramiikan
opetus lukiolla, sekä Jäppilässä monitoimitalolla.
Tuntiopettajina toimivat Hannele Haatainen,
Juha Lahtinen, Heli Laitinen (vastuuopettaja)
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ja Susanna Tyrväinen (vastuuopettaja).
Vuoden aikana tehtyjä töitä oli esillä seuraavasti: Omat koulut -kevätnäyttely järjestettiin Kulttuurikeskus Poleenissa 8.5.-23.5. yhdessä seutuopiston kuvataidekurssilaisten kanssa. Naarajärven lasten kuvataidekurssin kevätnäyttely
Kanttilassa 4.-31.5.
Jäppilän kuvataideryhmien näyttely Jäppilän
kirjastolla 7.4.-6.5.
Kevätretki tehtiin 9.5. Kuopion Luonnontieteelliseen museoon.
Susanna Tyrväinen ja Heli Laitinen osallistuivat Pauliina Rundgrenin emalikurssille Mikkelissä 21.2.
Syyslukukausi 31.8.-18.12. 2015
Opetusjärjestelyt samoin kuin keväällä, kursseja 10.
Syksyn ensimmäinen viikko toteutettiin tutustumalla Poleenin teatterin puvustamoon.
Pieksämäen uimahallissa oli 5-6-vuotiaiden akvaarioteoksia esillä viikoilla 48 ja 49.
Ympäristötaidetta oli lukion veistospuistossa /
keramiikka / puunaamiot.
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Tapahtumat
Kuvataidekoulu oli mukana ”Maailma on ihana” -kansainvälisessä piirustuskilpailussa Venäjällä.
Kuvataidekoulun syyslukukauden päätti pikkujoulutapahtuma Iso-pappilassa 12.12.

TANSSI JA LIIKUNTA
Miia Immonen
TANSSI JA LIIKUNTA
• opetustunteja 2 491 (14,4 %)
• opiskelijoita 3 528 (27,7 %)
Kurssitarjonnassa oli tuttuja
sekä uusia kursseja. Vesijumpat alkoivat opiston tarjonnan
kautta, ja ne toteutettiin kertamaksu -periaatteella. Ryhmissä
käy paljon osallistujia.
Syksykauden uudet kurssit olivat suosittuja. Lavis on suosituin yksittäinen ryhmä.
Yhteistyö liikuntatoimen kanssa jatkuu tiiviinä ja toimivana.
Terveystoimen ja kuntouttavan työtoiminnan
kanssa yhteistyötä jatkettiin.
Haasteeksi osoittautui pätevien ohjaajien löytyminen ja heidän sitouttamisensa opetukseen.
Uusia ohjaajia saatiin syksyllä mukaan.

ERITYISLIIKUNTA
• opetustunteja 739 (4,3 %)
• opiskelijoita 1 032 (8,1 %)
Erityisliikunnan tarjonta pysyi entisellään,
ryhmäkokojen kasvaessa. Osallistujamäärät
ovat nousussa väestön ikääntyessä. Vesijumpat jatkavat suosiotaan. Ryhmiä kokoontui
viikoittain 21.
Yhteistyö liikuntatoimen ja Seutuopiston välillä on joustavaa ja monipuolista.
Ikäinsituutin hallinnoima hanke Voimaa Vanhuuteen päättyi syksyllä. Hanke sai tunnustusta Ikäinstituutilta ja se koettiin tarpeelliseksi. Hankeen myötä Pieksämäen kylät ja erityisliikunnanohjaaja osallistui videointiprojektiin. "Jumpparyhmät ikäihmisten
kotikulmilla" -video on nähtävissä
Youtubessa ja se on tarkoitettu Ikäinstituutin
koulutuskäyttöön sekä innostamaan väestöä.

TIETOTEKNIIKKA
Juha Kalliola
TIETOTEKNIIKKA
• opetustunteja 1550 (9 %)
• opiskelijoita 527 (4,1 )
Tietotekniikan koulutus on suurin askelein
harpannut perinteisestä tietokone keskeisestä
opetuksesta mobiilijärjestelmien suuntaan.
Tablet- ja älypuhelinlaitteiden koulutus on
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lisääntyi lukuvuoden aikana huomattavasti.
Yllättävän monella kursseille osallistujista mobiililaite on korvannut tavallisen tietokoneen
arkikäytössä.
Suosittuja koulutuksia olivat erilaiset iPad- ja
Android-lyhytkurssit. Tietotekniikan perus- sekä jatkokurssit olivat myös hyvin kysyttyjä.
Erilaiset sovellusohjelmistoihin sekä verkkopalveluihin keskittyvät lyhytkurssit olivat lähes
täynnä. Pieksämäen kaupungin henkilöstökoulutuksissa painopiste oli toimisto- ja viestintäsovellusten opastuksessa.
Tietotupa jatkui Poleenissa vertaisohjaajien
avustuksella. Tuvan suosiosta johtuen Välillä
istumapaikat eivät meinanneet riittää kaikille
opastusta halunneille henkilöille.
Kaupungin henkilöstöhallinnon ja aikuissosiaalityön kanssa yhteistyössä järjestettävän Mediapajan toiminta jatkui lukuvuoden ajan. Pajassa työskenteli mallikkaasti useita nuoria erilaisten projektien parissa. Suurimpia toimeksiantoja olivat kaupungin rakennushankkeiden
sekä Veturitorilla järjestettyjen tapahtumien
kuvaukset. Mediapajan kädenjälki näkyi myös
Pieksämäen sekä Seutuopiston Youtubekanavilla.
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KOTITALOUS

TERVEYDENHUOLTO

Miia Immonen
TERVEYDENHUOLTO
• opetustunteja 162
• opiskelijoita 170

KOTITALOUS
• opetustunteja 86
• opiskelijoita 94
Miesten Kokkikerho Vehmaskylässä ja kaupungissa Miehet Kokkaa -kurssi olivat täynnä.

Yleisöluentoja järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen ja Poleenin kanssa.
LUENNOT JA MATINEAT
• opetustunteja 44 (0,3 %)
• opiskelijoita 1 049 (8,2 %)

31.1.2015 Luonnonmukainen puutarha
puutarhaguru Pentti Alanko, 144 osallistujaa

Syksyllä toteutettu Leivo lapsen kanssa-kurssi
oli suosittu ja tämän kaltaisia kursseja toivottiin lisää.
Kotitalouden opetus
tapahtui keväällä Siilin koulun kotitalousluokassa ja syksyllä
Bovalliuksen opetuskeittiössä. Vehmaskylässä opetus tapahtuu
Vehmaskylän koulun
keittiössä.

LUENNOT JA MATINEAT

3.2.2015 Aivobicia aivoille - miten opin tekemään työni keskittyneesti ja ilman stressiä.
Reidar Wasenius, 282 osallistujaa
8.3.2015 Savolainen sielunmaisena - luovuuden lähde vai jalostunutta jahkailua, Olavi
Rytkönen, 186 osallistujaa
Ensiapukurssit ovat suosituimpia hätäensiapu
–kurssin avulla tehtävän EA-1 ja EA-2 kurssien päivityksinä. Perinteisesti olemme tarjonneet yhden avoimen kaikille tarjolla oleva EA
-1 ja EA-2 kurssit vuoden aikana. Kaupungin
sisäisenä palveluna tarjoamme sekä hätäensiapua että EA-1 ja 2 kursseja

14.3.2015 Mitä vapaaehtoistyö on?
Katri Schadewitz, 14 osallistujaa
25.3.2015 Onko mikään enää pyhää pappi ja
kirjailija Jaakko Heinimäki ja piispa Arseni
209 osallistujaa
1.4.2015 Missä on arjen ja juhlan raja? toimittaja Anna Perho, 221 osallistujaa
27.4.2015 Etelä-Savon kallioperä ja sen tutkiminen Perttu Mikkola, 33 osallistujaa
26.8.2015 Tukiperhe– ja sijaisperhetoiminta
osana lastensuojelua. Peltomaa Sari, Knuutila
Jenni, 20 osallistujaa

22

Toimintakertomus 2015

12.9.2015 Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Anne Laimio, 13 osallistujaa

OPISTO 70 VUOTTA

21.11.2015 Erilaisten lapsiperheiden arki:
haasteet ja ilon aiheet Kimmo Jokinen
17 osallistujaa

MATINEAT TOTEUTUIVAT KIRJASTON
KANSSA YHTEISTYÖSSÄ

19.9.2015 Kirjallisuusmatinea I:
Anja Snellman, 65 osallistujaa

12.11.2015 Kirjallisuusmatinea III:
Minna Lindgren, 41 osallistujaa

7.10.2015
Kirjallisuusmatinea II:
Vesa Luukkonen,
13 osallistujaa
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HANKKEET
Lake 2015, OPH
Opintoseteli
Opisto oli mukana jo seitsemännen kerran opetushallituksen rahoittamassa opintoseteli- avustuksessa. Avustuksella tuetaan yli 63-vuotiaita,
maahanmuuttajia ja työttömiä, tarjoamalla joko henkilökohtainen 20 euron alennus valitsemalleen kurssille tai vaihtoehtoisesti yksi maksuton osallistuminen opiston etukäteen määrittämälle maksuttomalle opintosetelikurssille.
Avustus oli kaikkiaan 8 000 €.
Setelin käyttäjiä on vuosittain yli 500 henkilöä.

Olemme mukana Mikkelin kansalaisopiston
hallinnoimassa uudessa lake-hankkeessa, jonka rahoitusta käytetään v. 2015-2016. Luomme yhdessä avoimen lähdekoodin kansalaisopistoa, jatkamme erityisten ryhmien opetuksen kokeilua ja keskinäistä hyvien käytänteiden alkamista, bencmarkingia. Mikkelissä kokeillaan taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin
tukena ja Pieksämäellä puolestaan monikulttuurista teatteria maahanmuuttajille.

Lake, Laatu– ja kehittämisavustus
Opetushallituksen v. 2014 myöntämää rahoitusta sai käyttää vielä vuoden 2015 loppuun
saakka. Sekä Mikkeli, Pieksämäki että Mäntyharju hyödynsivät Mikkelin kaupungin hallinnoimaa avustusta. Avustuksen avulla vakiinnutettiin erityisten opiskelijoiden opettamista,
kulttuuria kaikille viikon tapahtumat sekä uudet pedagogiset innovaatiot, kuten samanaikaisopetus ja erilaisten ryhmien opettamisen
pedagoginen tuki.

ensimmäisellä liikkuvuudella rehtoreille, jotka
osallistuivat marraskuussa 2015 kansainväliseen aikuiskoulutusseminaariin Larnakassa,
Kyproksella.

Kuvassa rehtorit Päivi Majoinen,
Matti Laitsaari ja Heli Tirri

Kansainvälinen liikkuvuushanke
Mäntyharjun (koordinaattori), Mikkelin ja
Pieksämäen opistot hakivat yhteistä aikuiskoulutusen liikkuvuushanketta, K1 hanketta
Cimolta. Saimme kaikkiaan 32 liikkuvuutta,
joista 12 kohdistuu sekä Mikkelin että Pieksämäen opistoille ja Mäntyharjulle 8. Opistojen
henkilökunnalle suunnattu hanke käynnistyi
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TOIMINTASUUNNITELMA 2016
TOIMINNALLISET
TAVOITTEET
Talousarviovuoden tavoitteet
Opistossa on tarjolla eri-ikäisille suunnattua
kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten hyvinvointia sähköisen hyvinvointikertomuksen
tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan
keskiarvoon verrattuna. Opisto on löytänyt Poleenin toimijoiden kanssa uusia, ajankohtaisia
toiminnan ja palvelujen muotoja ja opiston rooli maahanmuuttajien kotouttajana ja työtoiminnan yhteistyökumppanina vahvistuu. Opetustunnin hinta pidetään edelleen Etelä-Savon
maakunnan keskiarvon mukaisena.

Talousarviovuoden muutokset
Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti
kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tilojen käyttöä tehostetaan entisestään
ja taitotalon käyttöä tiivistetään yhteistyössä
muiden tahojen kanssa. Varaudutaan toimistopalveluissa tapahtuviin eläköitymisiin yhdessä
toimistopalvelupäällikön kanssa.

Talouden tunnusluvut:
Tuotot
Kulut
Kate

225
1 243
- 1 018

Kurssilaisia
Opetustunteja

11 500
16 000

Valtionosuus
Valtionosuustunnit, josta 57 %
83,60
Valtionosuus €
635 439,00
Valtionosuustunnit
13 335
Opiston henkilöstö kehittää uudenlaisia oppimisen polkuja kaiken ikäisille kaupunkilaisille
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opiston
rooli kotouttamislain toteuttajana kaupungissa kasvaa
Vuoden 2016 aikana eläköitymiset ovat ajankohtaisia opiston toimistopalveluissa ja toimistopalveluyksikkö on jo sopinut sisäisestä
siirrosta seutuopiston toimistopalveluihin.
Opetusministeriö on asettanut vapaalle sivistystyölle työryhmän selvittämään rahoituksen
perusteita ja ministeriö on laatinut säästöohjelman kunnille koskien myös vapaata sivistystyötä. Seuraava 5,5, % säästö kohdistuu
vapaaseen sivistystyöhön vuonna 2017 ja tämä tarkoittaa jälleen n. 1000 tunnin leikkausta. Tämä näkyy tuntiopettajien tuntimäärässä
vähitellen vähentyvinä kursseina. Tämä luo
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paineita opiston henkilöstölle toimia yhä taloudellisemmin kuitenkin taaten toiminnan tasapuolisuuden ja laadun.
Opistossa on kohtuuttoman vähän vakituisessa
työsuhteessa olevaa vakituista henkilöstöä jo
nykyisellään, joten mahdolliset säästötoimet
eivät voine kohdistua enää vakituisen henkilöstön määrään.
Opistojen hyvinvointivaikutusta on tutkittu laajassa yleiseurooppalaisessa aikuiskoulutustutkimuksessa ja olisi lyhytnäköistä säästää toiminnasta, joka ennalta ehkäisee sairauksia ja luo
yleistä hyvinvointia.
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KURSSIPALAUTTEET 2015

1%
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KURSSIPALAUTTEET 2015
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Yleisarvosana kurssista/käden
taidot

Opettajan tiedot ja taidot/kielet

0% 0%

0 %0 %

0% 0%

0 %06 %
%

8%

13 %

94 %

28 %

Huono

Huono

Huono

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Opettajan tiedot ja taidot/taide

Yleisarvosana kurssista/kielet

87 %

Hyvä

Hyvä
Erinomainen

Erinomainen

72 %

92 %

Opettajan tiedot ja taidot/musiikki

Yleisarvosana kurssista/taide

Yleisarvosana kurssista/musiikki

0% 0%

0% 0%

25 %

02%%

Huono

02%%

Huono

Huono

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

75 %

Opettajan tiedot ja taidot/teatteri

37 %

63 %

98 %

Opettajan tiedot ja taidot/atk

Yleisarvosana kurssista/ teatteri

21 %

Huono
Keskinkertainen
Hyvä

Erinomainen

77 %

Yleisarvosana kurssista/atk

0% 0%

0% 0%

02%%

29 %

Huono
43 %

57 %

Huono

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Huono

04%%

25 %

Huono

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Keskinkertainen

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

71 %

73 %
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Erinomainen

Huono 1
Keskinkertainen 2

48 %
48 %

Hyvä 3

Erinomainen 4
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