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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO—PAIKALLINEN HYVINVOINNIN LÄHDE
Seutuopisto on toiminut seutukunnallamme jo yli 70 vuotta. Yhteistyö asukkaiden kanssa on hyvää ja toimivaa. Tästä on osoituksena reilusti yli valtakunnallisen keskiarvon oleva osallistumisprosentti 32,6 %. Vastaavaa opiston kursseille osallistumisen aktiivisuutta saa Suomesta hakea.
Opettajat ovat tehneet vuoden aikana erinomaista työtä. Opiskelijamäärä säilyi suunnilleen samana vuoden 2016 aikana ja uutuuksia on ohjelmistossa reilut 14 %. Iloisena voin todeta, että vaihtuvuus on todella pientä opettajakunnassamme, olemme saaneet pitää osaavat ja pidetyt opettajat
kursseillamme ja uutuuksiin on löytynyt myös uusia osaajia.
Tilojen osalta tapahtui jälleen muutoksia. Yläkoulun väistötilaan lukiolle siirtymisen myötä, opiston taideaineiden opetus siirtyi takaisin Laaksotielle. Atk:n ja kielten päiväopetusta siirsimme Poleenin tiloihin. Onneksi opiskelijamme ymmärsivät tilanteen hienosti ja löysivät opiston kurssit tilamuutoksista huolimatta.
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. 2016
HENKILÖSTÖ

TALOUS



Rehtori 1 hlö



Bruttomenot 1 162 911 €



toimistosihteeriä 1,5 hlöä



Tulot 311 589€



päätoimisia opettajia 3,5 hlöä



Valtionosuus 635 439 €



suunnittelevia tuntiopettajia 3 hlöä



tuntiopettajia 145 hlöä



luennoitsijoita 8 hlöä

OPETUSTUNTEJA 17 348

KURSSEJA 779

TOIMITILOJA 122

TOIMINTA-AJATUS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN
MAKSUOSUUS, Seutuopisto
•

215 883 €

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTON
MENOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KOKONAISBUDJETISTA


Nettomenot 0,5 %



Bruttomenot 0,7 %



Nettomeno– VOS 0,14 %

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 5 984
SLOGAN
Opi ja virkisty opistossa

KURSSILAISIA 12 806
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VUODEN 2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
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
Etelä-Savon maakunnan keskiarvon mukaisena.

Toteutuminen

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 kollegoihin.

Opiskelija-arvioinnin mukaan opisto on onnistunut tarjoamaan eri-ikäisille sopivaa kurssitoimintaa. Osallistuminen
opiston kursseille on reilusti maan keskiarvoa vilkkaampaa,
n. 32%, valtakunnallisen keskiarvon ollessa n.14 %. Opetustunnin hinta on maakunnan keskiarvoa alhaisempi.
Yhdessä Poleenin toimijoiden kanssa julkaistiin ensimmäistä kertaa samassa esitteessä sekä Poleenin ohjelmisto että
seutuopiston kurssitarjonta. Lisäksi on kehitetty erilaisia
yhteisiä kursseja, tempauksia ja tapahtumia, kuten
Kulttuuria kaikille– viikko, vanhusten viikon tapahtumat,
KinoPoleeni ja Kirjakahvila, Novellikoukku, kielikahvila,
puhallinorkesteri ja Poleenin orkesteri. Lisäksi kulttuuri- ja
kirjastotoimi sekä seutuopisto resursoi 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
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN
SUUNNITTELEVAT
TUNTIOPETTAJAT

HENKILÖSTÖ 2016

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita 153

Rehtori Päivi Majoinen

TOIMISTO
Miia
Immonen

Tiina
Tuomas
Kerminen Raatikainen
alk. syksy 2016

Marjaana
Matilainen

Kaija
Nousiainen

23.9.2016 asti

30.9.2016 asti

Juha
Kalliola
kevät 2016

Elise
Loberg

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT

Päätoiminen henkilöstö on ollut pysyvää jo 1980luvulta lähtien. Tuntiopettajissa on edelleen vain vähän vaihtuvuutta ja vaihtuvuutta tapahtuu lähinnä
uusien lyhytkurssien myötä solmittujen työsuhteiden
lisääntymisessä. Henkilökohtainen elämäntilanne sai
kaksi pitkäaikaista tuntiopettajaa jättämään opiston
tuntiopetuksen. Muutoin tuntiopettajat ovat pysyneet samoina. Päätoiminen henkilökunta on pysynyt
samana v. 2013 tapahtuneiden eläköitymisten ja siitä
seuranneiden rekrytointien jälkeen.
Opiston toimistopalvelut, jotka ostetaan toimistopalveluiden kautta, olivat muutoksen kohteena v. 2016
aikana. Kaksi pitkäaikaista toimistosihteeriä eläköityivät lokakuussa ja jo keväällä 2016 saimme keskushallinnosta opistoon töihin uuden toimistosihteerin. Loppusyksyn 2016 toimistopalvelut hoituivat yhdellä henkilöllä, mutta vuoden 2017 alussa aloittaa lisänä toimistosihteeri, puolitetulla työajalla.

Kehityskeskustelut

Merja
Jauhijärvi

Irene
Kalliokoski

Satu
Radcliffe

Jari
Tuononen

KUVATAIDEKOULU
Hannele Haatainen, Susanna Tyrväinen, Heli Laitinen, Juha Lahtinen
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Rehtori kävi kehityskeskustelut päätoimisen henkilöstön kanssa syksyn 2016 aikana. Vastuuopettajat kävivät oman ainealueensa kehityskeskustelut joko yksilö
– tai ryhmäkeskusteluna. Yhteisenä teemana keskusteluissa oli osaaminen ja sen kehittäminen. 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
kehittämiseen liittyvää aineistoa 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 lukukaudessa.
Taiteen perusopetuksen kuvataidetiimi kokoontuu
kerran kuukaudessa.
Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita sähköpostitse
neljä-viisi kertaa vuodessa.

Koulutukset vuonna 2016
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.

Keväällä 2016 koulutuksia oli mm. liikunnan, tanssin
ja kielten sisällöllisissä koulutuksissa sekä iPadin
käytössä opetuksessa. Opiston henkilökunta sai
opetusta myös Pedanetin käyttöön. Elokuussa 2016
opettajat osallistuivat kahteen työpajaan iPadin
hyödyntäminen markkinoinnissa Osaava-hankkeen
kautta. Opettajat oppivat tekemään mainoksia sosiaaliseen mediaan ja opiston Facebook-sivuston
käyttö vilkastui tämän myötä.
Elokuussa 2016 aloitimme kauden Itä-Suomen vapaan sivistystyön päivillä Kuopiossa.
Näihin koulutuspäiviin osallistui kaikkiaan 6 opettajaa.
Huhtikuun opettajankokouksessa arvioitiin yhdessä
päättynyttä opetuskautta ja katsottiin yhdessä opiston nykytilannetta ja tutustuttiin erilaisiin oppijoihin
ja opettajan tarjoamaan tukeen. Tapaamiseen saapui kaikkiaan lähes 40 tuntiopettajaa.
Syyskuun opettajankokouksen yhteydessä oli kaikille
yhteinen työhyvinvointiin liittyvä luento. Savontaja
Olavi Rytkönen kävi meitä viihdyttämässä. Tämän
jälkeen rehtori esitteli tulevan Kikyn tuomia muutoksia työehtoihin ja loppuilta kokoonnuttiin ainekohtaisissa ryhmissä pohtimaan opetuksen saloja.
Tähän osallistui yli 60 opistomme opettajaa.
Koulutukset 2016:
Hätäensiapu: 2, hlöä, 1pv
Työhyvinvointi: 60 hlöä, 2 t
Jooga, 1 hlö 2 pv
Kädentaitojen uutuudet: 1 hlö, 3 pv
Pedanet: 7 hlö:ä, 2 pv
Ipad ja markkinointi: 9 hlöä, 1 pv
Yki-tutkinnot, 1 hlö 1 pv
Emalikorut: 2 hlö 1 pv
Musiikkikasvatus: 1 hlö, 3 pv
6

Rytmiikka: 1 hlö, 3 pv
Sairauspoissaolot:
Päätoiminen henkilökunta: 19 päivää
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KESKEISET OPISKELIJATULOKSET
Opiskelijoita vapaana sivistystyönä järjestetyn
opetuksen mukaan:
2007:

3 048

2008:

4 043

2009:

4 114

2010:

4 219

2011:

4 234

2012:

4 508

2013:

4 772

2014:

5 126

2015:

5 638

2016:

5 984

Alle kuuden tunnin kursseilla olleita 2 247
Alle 16-v. opiskelijoita 631
Pieksämäen väkiluvusta n. 32 % opiskelee opiston
kursseilla ja tämä on valtakunnan keskiarvoa huomattavasti korkeampi osallistujien määrä.

OPISKELIJAT IKÄRYHMITTÄIN V. 2016

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

2016:

12 806
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TIEDOTTAMINEN

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Opinto-ohjelma: Uutuutena v. 2016 kokeilimme
Poleenin toimijoiden kanssa yhteen esitteeseen
nidotun oppaan jakelua joka talouteen. Jo saadun
opiskelijapalautteen myötä opiston opintoohjelman ilmestymistä odotetaan. Se on edelleen
opiston tärkein painotuote. Nettisivujen kautta
ilmoittautuneiden määrä kasvaa vuosittain ja elokuussa tilanne on aina n. 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
36 %. Tämä on prosentin enemmän kuin vuosi
sitten.
Lehtiartikkeleiden määrä: 28, pääosin paikallislehdessä, mutta 7 artikkelia maakuntalehdissä.
Lisäksi opisto ilmoittaa alkavista kursseistaan paikallislehden opistopalstalla.
Sähköinen tieottaminen: opiston www-sivuilla on
ajankohtainen tieto saatavissa.
Opisto 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.

Sisäinen tiedottaminen
Opettajille lähetetään sähköinen tiedotuskirje neljästä viiteen kertaa vuodessa. Kirjeessä tiedotetaan opiston yleistä toimintaa, koulutuksia ja tulevan kauden suunnitteluun liittyviä asioita.
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TALOUS
Opiston talous on pysynyt sovitussa kaupungin maksuosuudessa ja jopa sen alle. Opisto on kaupunginhallituksen päätöksellä siirtynyt nettobudjetointiin v.
2017.
Opiston kate oli v. 2016: 851 322 €, 96,4 %.
Valtionapujen kehitys
v. 2007
v. 2008
v. 2009
v. 2010
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014
v. 2015
v. 2016

556 154 €
614 319 €
652 217 €
684 120 €
706 256 €
698 698 €
682 649 €
680 629 €
645 568 €
635 439 €

Nettotuntihinta
v. 2007
v. 2008
v. 2009
v. 2010
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014
v. 2015
v. 2016

66 €
47 €
51 €
52 €
50 €
54 €
50 €
49 €
50 €
49 €

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-musiikkiopiston talousarviot
v. 2015
1 303 269
Opisto siirtyi nettotalousarvioon v. 2016, brutto
saa ylittyä
v. 2016
1 300 188 €
Tulojen kehitys
v. 2007
v. 2008
v. 2009
v. 2010
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014

180 000 €
236 000 €
260 000 €
253 000 €
371 000 €
308 000 €
350 760 €
327 687 €

Tilikartan muutos: opiston alle tulivat taiteenperusopetus: kuvataidekoulu ja Soisalo-musiikkiopiston talousarviot
v. 2015
291 225 €
v. 2016
318 498 €
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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-musiikkiopiston
talousarviot
v. 2015
230 635 €
v. 2016
215 883 €
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
v. 2016
17 348
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ARVIOINTI JA VAIKUTTAVUUS
Keskeiset yhteiskunnalliset tulokset

Opinto-ohjaus



OPH

Opisto on edustettuna seuraavissa kokoonpanoissa
paikallisesti ja alueellisesti:



Ely-keskus



Avi-keskus



Muut opistot



Paikalliset muut oppilaitokset



Hiekanpään Hiekkis-työryhmät



Hiekanpään rehtoriryhmä



Te-toimisto



Paikallinen maahanmuuttotyöryhmä



Koulutoimen rehtoriryhmä



Sivistystoimen johtoryhmä



Hiekanpään elämänkaari -hankkeen
projektiryhmä

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.



Koulunjälkeisen kerhotoiminnan
kehittämisryhmä

Erityiskohderyhmät



Järjestöt ja seurat

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.



Kyläyhdistykset



Kaupungin eri hallintokunnat: erityisesti Vapaaaikatoimi, sosiaalitoimi ja henkilöstöhallinto,
työtoiminta sekä tietohallinto ja terveystoimi



Sosiaali– ja terveysalan yritykset



Alueellinen opistojen rehtoriryhmä



Hyvinvointikertomustyöryhmä



Omaishoitajien hankkeen ohjausryhmä



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



Osaava Etelä-Savo: Savonlinnan kesäyliopiston
hallinnoiman osaava-hankkeen ohjausryhmän
jäsenyys

Opiskelijapalautteet



Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen jäsenyys



Voimaa vanhuuteen -hankkeen paikallinen
työryhmä

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.



Vapaaehtoistoiminnan kumppanuuspöytä

Sidosryhmät:



Suomi 100 v maakunnallinen ohjausryhmä



KoL



Suomi 100 v paikallinen työryhmä



OKM

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 pareina samoilla tietokoneilla.
Perusopetuksen tilat ovat enenevässä määrin myös
opiston käytettävissä. Opisto toteuttaa kursseja perusopetuksen tiloissa eri puolella Pieksämäkeä.
Liikkuva-koulu hankeen tiimoilta Maaselän koulussa
kokeiltiin mm. keramiikan opetusta koulupäivän aika-
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na, nk. pitkällä välitunnilla. Kuvataidekoulun opettajat
opettivat tämän osuuden. Emme kuitenkaan tilastoineet toimintaa, sillä opetus tapahtui koulupäivän aikana ja oppilaat ovat jo mukana perusopetuksen tilastoissa.
Kulttuuritoimen kanssa opistolla on yhteinen Poleenin
opetusteatteri ja yhteisluentoja sekä Kulttuuria kaikille
tempaus, mm. Poleenissa, jossa on teeman musiikkimaanantai, tanssitiistai, kuorokeskiviikko ja teatteritorstai. Poleenin teatteri on pitkäaikainen kulttuuritoimen ja opiston yhteistyö. Opiston teatteritaiteen
suunnittelijaopettaja toimii osana työnkuvaansa Poleenin teatterin tuottajana. Kulttuuritoimen kanssa on jo
vuodesta 2013 toiminut Poleenin orkesteri, jonka johtajana toimii pieksämäkeläislähtöinen kapellimestariopiskelija Risto Sojakka. Yhdessä toteutimme myös
Poleenin joulun avauksen, joka tavoittaa vuosittain
lähes 700 henkilön yleisön.
Kirjastotoimen kanssa opistolla on kirjallisuusmatinea yhteistyö sekä Kirjastoautokerho, jossa opiston
opettaja menee kirjastoauton mukana kylille ja
opettaa kirjastoautossa. Kurssi 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 Mediapajan avustuksella opastavat ja auttavat kaupunkilaisia tietotekniikan ongelmissa. Uutuutena kirjaston kanssa käynnistettiin Novellikoukku, jossa vapaaehtoiset lukevat kirjallisuutta ja kuuntelijat voivat tehdä samalla käsitöitä.
Liikuntatoimen kanssa on yhteistyössä erityisliikunta,

jota opisto toteuttaa eri puolella kaupunkia. Liikuntatoimen kanssa suunnitellaan yhdessä myös opiston
liikuntatarjontaa.

Juhlat ja kulttuuria kaikille –viikko

Henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa laaditaan
yhteistyössä koulutuskalenteria, erilaisia luentoja ja
koulutuksia kaupungin työntekijöille. Opisto toteuttaa
kaupungin henkilöstölle suunnatun atk-koulutuksen.

Musiikkimaanantaissa esiintyi opiston bändejä,
solisteja, karaokeryhmä ja soitinryhmiä. Yleisöä
kertyi maanantaina Poleeniin reilut 150, tiistaina
280, keskiviikkona 250 ja torstaina 250 henkeä.

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 atk-luokassa.

Kulttuuria kaikille viikkoa vietettiin jo kuudetta
kertaa.

Tiistaina vietettiin tanssitiistaita. Opiston tanssiryhmät saivat yleisöä liikkeelle lähes 300 henkilön verran. Mukana oli ensimmäistä kertaa myös
kehitysvammaisten tanssiryhmä, joka keräsi huimat aplodit. Myös lasten baletti, satutanssiryhmä ja kestosuosikki nuorten showtanssi saivat
yleisön mukaan. Mummozumba yllättää joka
vuosi hauskalla esityksellään. Tanssitiistaissa
ovat olleet mukana sirkuskoululaiset.

Työtoiminnan kanssa suunnitellaan yhteistyössä erilaisia työpajoja kuten mediapaja, teatterin valo- ja äänisuunnittelun kurssi, kädentaitojen paja sekä vuoden
2016 aikana toteutettu työkuntoa ylläpitävä ryhmä.

Kuorokeskiviikkona kuorot esiintyivät aulassa ja
on hienoa huomata miten monta kuoroa opistossa toimii. Mieslaulajat, Ilonpisarat, Ihannaiset
ja kuorot kyliltä olivat jälleen mukana. Yleisöäkin
kertyi reilut 150.

Sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja heidän asiakkailleen, opisto tarjoaa viriketoimintaa nk. virikepakettituotteen avulla. Koulutuspaketissa on mukana musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja muistikoulua.

Kulttuuria kaikille Teatteritorstain Ruskateatterin
esitys oli Juhani Joensuun dramatisoima Juhani
Ahon Rautatie, ohjaus Jari Tuononen. Esityksiä
oli kolme Poleenissa ja lisäksi yksi Mikkelin kanslaisopiston isännöimässä Kevätkuhhaus-senioritapahtumassa. Nuorisoteatteri Puntti esiintyi
myöhemmin toukokuussa.

Näyttelyt
Omien koulujen ja kuvataidekoulun yhteinen näyttely
toteutettiin Poleenissa toukokuussa 2016. Lisäksi oli
pienempiä näyttelyitä läpi vuoden Poleenin kirjaston
vitriinissä.
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OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN
Oppiaineet

tunnit %

Yleisöluennot
Taiteen perusopetus

OPETUSTUNNIT JA
OPISKELIJAT
V. 2016

opiskelijat

%

23

0,13 %

469

3,66 %

704

4,07 %

263

2,05 %

Musiikki
Kielet

3 524 20,37 %
1 898 10,97 %

Käden taidot

2 541 14,69 %

926

7,22 %

Kuvataiteet ja muotoilu

1 125

6,50 %

354

2,76 %

Esittävä taide ja kirjallisuus

1 425

8,24 %

713

5,56 %

Tietotekniikka
Tanssi ja liikunta

1 649 9,53 %
2 711 15,67 %

Erityisliikunta
Muut aineet
Yhteensä

MUSIIKKI
Merja Jauhijärvi
MUSIIKKI
• opetustunteja 3 524 (20,37 %)
• opiskelijoita 2 022 (15,76 %)
Musiikki on pitänyt hyvin pintansa suosituimpien oppiaineiden joukossa myös vuonna 2016, vaikka tuntimäärät hieman putoavatkin vuosi vuodelta kiristyvän
talouden vuoksi. Opiskelijamäärät tuntuvat silti jatkavan kasvuaan tasaiseen tahtiin.
Suosituimpia instrumentteja ovat edelleen piano,

768

4,44 %

934
17 302

5,40 %
100 %

2022 15,76 %
1071 8,35 %

449 3,50 %
3 505 27,32 %
1 013

7,89 %

2 046 15,95 %
12 831 100 %

kitara ja yksinlaulu. Uusina kursseina opiskelijoille
tarjottiin syksyllä 2016 saksofonin/klarinetin- ja viulunsoittoa, joihin myös saatiin opiskelijoita riittävästi, jotta kurssit saatiin käyntiin. Toiveena onkin, että
em. kursseilla saataisiin kasvatettua uusia soittajia
esim. Poleenin orkesterin riveihin. Samalla ne toimivat oivana yhteistyömahdollisuutena saman katon
alla toimivan Soisalo-opiston kanssa, sillä kyseiset
opettajat toimivat myös heidän tuntiopettajinaan,
samoin kuin pianonsoitonopettaja, joka on opettanut myös Seutuopistossa jo useamman vuoden ajan
mm TPO:n suppeaa oppimäärää.
2016 yhteistyö opistojen välillä sujui myös niin päin,
että muskarit, jotka toimivat Seutuopiston kursseina, vierailivat esiintymässä Soisalo-opiston konser12

teissa, kuten kevätmatineassa, jossa vauvajoukko piipahti näyttämässä taitonsa. Opistojen kanssa yhdessä
järjestettiin keväällä myös Lasten iloinen kevätkonsertti, jonka yhteyteen järjestetyssä soitinpolussa eri
soittimiin sai tutustua aivan konkreettisesti kokeillen.
Muut instrumentit, joissa opetusta annettiin vuonna
2016 olivat basso, ukulele, harmonikka, huilu, nokkahuilu, 5-kielinen kannel ja rummut.
Kursseina suurimmat kävijämäärät keräsivät muskarit,
yhteislaulut, kuorot ja karaokekurssit. Karaokeen
jouduttiinkin perustamaan rinnalle uusi alkeisryhmä
suuren kysynnän vuoksi. Samoin Paltaselle perustettiin kyläkaraokeryhmä toivottuna kurssina.
Lauantaitanssikokeilua jatkettiin myös 2016 kolmien
tanssien voimalla. Ensimmäisiin tansseihin esiintyjät
tulivat yksinlaulajista, toiset tanssit hoitivat karaokelaiset ja kolmannet soitti opiston Senioribändi, joka
keikkaili muutenkin ahkerasti; esiintymisiä oli mm.
Koivurannan palvelukodissa ja Seurakuntaopiston
Martinpäivänjuhlissa.
Poleenin orkesteri jatkoi toimintaansa huolimatta siitä, että kapellimestari suoritti saman aikaisesti asepalvelustaan. Harjoitukset järjestettiin aina silloin, kun
puolustusvoimat hänelle viikonloppuvapaat sopivat.
Oma joulukonsertti järjestettiin Poleenin salissa ja
kuulijoita paikalle saatiin kiitettävästi. Ohjelmistossa
oli mm. Leopold Mozartin Musikalische Schlittenfahrt
ja Albinonin sinfonia G-duuri.
”Yhteissoittoa jousilla”-kurssin soittajat keikkailivat
myös ahkerasti aina kesäistä häämusiikkikeikkaa
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myöten. Kuoron säestystä kertyi yhden kevät- ja kahden joulukonsertin verran, Nenäpäivänä esiinnyttiin
Kanttilasalissa ja kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa, Poleenin joulukauden avajaisten ja kevään Kulttuuria kaikille -viikon lisäksi. Myös tulevalle vuodelle on
esiintymisiä jo varattu. Samalla ryhmä myös virallisti
nimensä Seutuopiston jousiksi.
Kuorot ja orkesterit jatkoivat toimintaansa vakiintuneilla opiskelijamäärillään. Ainut miinusmerkkinen
kurssi oli ansiokkaasti aiempina vuosina esiintynyt
nuoriso-orkesteri, jota ei saatu enää alkamaan, sillä
soittajat olivat tulleet jo siihen ikään, että muuttivat
esim. opintojen perässä pois paikkakunnalta. Toiveita
uudesta soittajasukupolvesta on kyllä jo pilkahdellut.
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KIELET
Satu Radcliffe
KIELET
opetustunteja 1 898 (10,97 %)
opiskelijoita 1 071 (8,35 %)
Seutuopistolla on vuonna 2016 pystynyt opiskelemaan
13 kieltä: suomi vieraana kielenä, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro, venäjä, japani, heprea
ja thai-kieli. Lisäksi syksyllä järjestettiin tukiviittomakurssi, johon osallistui erityisesti päivähoidossa työskenteleviä henkilöitä. Hienoa on, että opiskelijoita on
riittänyt myös joihinkin harvinaisempiin kieliin.
Kaikki kielten tunnit pidettiin vielä alkuvuodesta lukiolla, lukuun ottamatta yhtä Maaselän koululla pidettävää kurssia. Loppukeväästä koulumuutosten johdosta
Seutuopisto joutui luopumaan omista luokistaan Keskuskatu 32:ssa ja kielten päiväopetus siirtyi Poleeniin.
Syksyllä tämä järjestely on jatkunut ja onneksi olemme yhteistyössä saaneet kaikki kurssit soviteltua muiden Poleenin toimijoiden kanssa eri tiloihin. Poleenissa pystymme hyödyntämään kirjaston tarjoamia tablettilaitteita.
Olemme tarjonneet myös muutamia lyhyt- ja erikoiskursseja, kuten Music time ja Brush up your English.
Kielissä olemme kuitenkin huomanneet, että opiskelijat osallistuvat kursseille mieluummin viikolla kuin viikonloppuna. Jatkossa kurssit pyritään pääsääntöisesti
keskittämään viikolle. Seutuopisto tarjoaa myös yksilö
- ja pariopetusta eri kielissä ja kuluneena lukuvuonna
yksilö- ja pariopetusta on ollut englannin, ruotsin, espanjan, saksan ja thai -kielissä.

Kielikaveritoimintaa tarjottiin myös syksyllä, mutta
osallistujien kielet eivät kohdanneet tänä vuonna.
Kielikaveruus on mahdollistanut ulkomaalaiselle
mahdollisuuden harjoitella kieltä oikeasti kantasuomalaisen kanssa ja taas suomalaiselle kielenoppijalle
mahdollisuuden kurkistaa oppimansa kielen kulttuuriin ja harjoitella kieltä aidossa tilanteessa. Toivomme, että tulevaisuudessa löytyisi lisää kielikaveruudesta kiinnostuneita opiskelijoita.
Kielikahvila-toiminta aloitettiin syksyllä 2015 ja sitä
on jatkettu keväällä ja syksyllä 2016. Kielikahvilassa
eri kielille muodostetaan oma pöytä, jota vetää syntyperäinen kielenpuhuja. Kahvila kokoontuu Poleenin kahvilassa ja se on kaikille avoin vapaamuotoinen tapahtuma, jossa kahvikupposen äärellä kieltä
voi harjoittaa syntyperäisen puhujan kanssa. Kielikahvila on ollut suosittu ja siihen on osallistunut kerrallaan 50-60 ihmistä.
Syksyllä järjestettiin myös "Opi oppimaan kieliä aikuisena"-opintokerta, joka oli tarkoitettu erityisesti
kielenopiskelua aloittaville opiskelijoille sekä niille,
jotka halusivat pohtia opiskelutekniikkaansa ja saada
lisää vinkkejä kielenopiskeluun.
Opistossa on otettu uutena käyttöön sähköinen oppimisalusta Pedanet, jota on nyt aluksi kielten puolella hyödynnetty englannin ja suomen kielissä. Tulevaisuudessa tarkoituksena on luoda sinne alustoja
myös muille kielille.

YLEISET KIELITUTKINNOT
Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin suomen kielessä
neljä kertaa ja englannin kielessä kerran. Suomen
kielen kevään kaksi tutkintoa olivat niin täynnä, että
kaikkia halukkaita ei voitu ottaa mukaan.
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KIELTEN TUNTIOPETTAJAT
Kielten tuntiopettajat ovat kokoontuneet noin kerran
kuukaudessa. Osallistuminen on ollut aktiivista ja kokoontumisissa on keskusteltu mm. tulevan vuoden
kursseista ja pedagogisia kysymyksiä. Tapaamisissa on
koettu tärkeäksi juuri ajatusten vaihto vertaisten
opettajien kanssa. Keväällä kielten opettajat kävivät
omakustanteisella matkalla Tallinnassa.

MAAHANMUUTTAJAT
Syksyn 2015 kansainvaellus vaikutti myös Seutuopiston työhön monella tavalla ja on tuonut uusia opiskelijoita kursseille. Seutuopisto on ollut mukana kaupungin eri toimijoiden yhteisissä toimielimissä, joissa
on pohdittu ja valmisteltu erilaisia polkuja ensin vastaanottokeskuksen tulolle, sitten sen asukkaille ja nyt
viimeiseksi oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.
Suomen kursseja Seutuopistossa on ollut kolmella
tasolla: suomen alkeet, suomen alkeiden jatko ja keskitason suomi sujuvaksi. Suomen alkeita opiskeltiin
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yhteensä neljä oppituntia viikossa ja muita kursseja
kaksi tuntia. Suomi sujuvaksi- kurssilla uudeksi oppimisalustaksi on otettu Pedanet.

jolla luovan kirjoittamisen kurssi sekä syksyllä kirjoituspiiri muistojen poluille. Viimeinen näistä jatkoi hyvin muistitreenien teemaa keskittyen muisteluun.

Helpdesk, maahanmuuttajan apu ja tuki, on jatkunut
päivystysperiaatteella opiston toimistossa. Yhteydenotot ovat lähinnä olleet apua erilaisten lomakkeiden
täyttämiseen.

Syksyllä opistossa alkoi aivan uutena Filosofiakahvila –
antiikista eksistentialismiin. Kurssi tarjoaa aivan uudella tavalla pohjaa filosofiseen ajatteluun ja keskusteluun.

Rehvituvan toiminta jatkui sekä keväällä että syksyllä.
Poiketen monesta muusta syksystä, tänä syksynä Rehvituvassa ei ollut Diakin harjoittelijoita. Parhaimmillaan illat ovat vetäneet lähes 30 osallistujaa ja suosituimpia iltoja ovat olleet eri maiden teemaillat, joissa
kyseisen maan edustajat ovat kertoneet sanoin ja kuvin maastaan ja tuoneet makumaistiaisia osallistujille.
Viimeisen vuoden aikana Rehvitupa on ollut suosittu
erityisesti turvapaikanhakijoiden keskuudessa.
Syksyllä tulleiden turvapaikanhakijoiden ansiosta Punainen Risti osti keväällä suomen kielen koulutusta
vastaanottokeskuksen asiakkaille. Tunnit järjestettiin
aluksi lukiolla, jossa pystyttiin hyvin pitämään myös
yhteisiä tunteja lukiolaista kanssa ja näin saada oikeaa
kohtaamista suomalaisten opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden välille.

KUVATAITEET JA
KÄDEN TAIDOT
Irene Kalliokoski
ENGLANNIN YLEISÖLUENTO
Keväällä saimme vieraaksi amerikkalaisen Meghan
Hanson-Petersin Fulbright speaker –ohjelmasta.
Hän piti luennon ”Pop Culture versus the Real America”, jossa verrattiin elokuvien ja musiikin välittämää kuvaa Amerikasta todelliseen Amerikkaan. Luento keräsi lähemmäs 30 kuulijaa ja herätti mielenkiintoa. Sama luento järjestettiin myös lukion opiskelijoille.

MUISTITREENIT
Muistitreenit ovat jatkuneet kevään ja syksyn ryhmissä. Ryhmässä käydään läpi aivojen rakennetta,
muistia ja oppimista sekä kutitellaan aivoja erilaisilla
tehtävillä ja aktiviteeteilla. Kaupungin muistihoitaja
on yleensä myös vieraillut ryhmässä ja madaltanut
kynnystä ottaa yhteyttä.

KIRJALLISUUS JA KIRJOITTAMINEN SEKÄ FILOSOFIA
Opistolla kokoontui kirjallisuuspiiri, jossa keskusteltiin sekä runoista että proosasta. Kirjoittajille oli tar15

KUVATAITEET JA MUOTOILU
• opetustunteja 1 125 (6,50 %)
• opiskelijoita 354 (2,76 %)
Yleisesti ottaen vuosi on sujunut melko lailla entiseen
malliin ja entiset suositut kurssit vetävät edelleen
opiskelijoita. Onhan se niin että, kun löytyy se oma
mieluinen opiskelualue, siinä haluaa kehittyä edelleen
ja siitä saa työn vastapainoa ja virkistystä eläkepäiviin.
Ja täytyy muistaa myös se opiskelun sosiaalinen puoli
ja ystävyyssuhteet.
Opetustiloissa tapahtui nopea siirto lukiolta takaisin
Laaksotielle yläkoulussa havaittujen sisäilmaongelmien takia. Siirto oli niin nopeasti tehtävä, että kaikkia
kangaspuita emme saaneet tyhjiksi ja siksi piti loimet
kääriä puille topakaksi paketiksi siirtoa varten. Nopea
muuttotarve aiheutti opiskelijoissa ihmetystä, mutta
vakava sisäilmaongelma kyllä ymmärrettiin ja hyväksyttiin muuttokiire. Siirto takaisin Laaksotielle oli opiskelijoille mieluisa suuremman tilan ja kulun kannalta
(ei portaita kuljettavana).
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Huonekalujen entisöinti ja
verhoilu on myös ollut
suosittu.

Toinen opetustilan muutto oli Montolassa. Siellä huono sisäilma oli syynä muuttoon. Onneksi uusi tila järjestyi Kurikkalan kaupan tiloista. Muutto kävi nopeasti
päivässä, kun avuliaat opiskelijat auttoivat tavaroiden
siirrossa.

KUVATAITEET
Kuvataiteiden kurssit ovat olleet entiseen malliin suosittuja ja niillä on oma sitoutunut opiskelijaryhmänsä.
Ikonimaalaus on myös ollut suosittu alue kuvataiteissa
ja ryhmän näyttelyt ovat kiinnostaneet yleisöä.

PUU-JA METALLITYÖT
Puu- ja metallitöissä on myös oma kiinteä porukkansa,
jotka ovat mukana vuodesta toiseen. Vaihtuvuuttakin
toki on ja uusia tulee mukaan. Näissä ryhmissä myös
sosiaalinen puoli on hyvin tärkeä. Varsinkin päiväryhmien ”vapaaherrat” nauttivat yhdessä opiskelusta ja
tekemisestä.
Uutena puutyön kurssina aloitettiin syksyllä 2016 arkku/kirstukurssi ja siinä on ryhmä aivan täynnä. Sitä oli
toivottukin jo useampana vuonna, ja nyt saimme kurssin toteutettua.

VIRIKETOIMINTA
Viriketoimintaa on ollut 2016 keväällä ja syksyllä Abelin palvelutalossa, Kerttulan palvelukodissa ja Kivitaskun palvelukodissa. Tarjontaa on ollut yhteislaulussa,
askartelussa, muistelussa, kotitaloudessa ja maalauksessa. Asiakaskunta on heikompaa motorisilta kyvyiltään muutamaan edelliseen vuoteen verrattuna ja nyt
täytyy miettiä tarkkaan mitä tarjotaan, että tarjonta
tavoittaa asiakkaat ja on mieluisaa.

LUENNOT JA TAPAHTUMIIN OSALLISTUMINEN
Puutarhaseuran kanssa luento puutarhan marjoista ja
vihanneksista, luennoitsijana Juha Forsblom

TEKSTIILITYÖ
Kirjonta, nypläys ja muut perinteiset lankatyöt kiinnostavat edelleen. Erikoisemmat mm. ”Pajutöiden
uudet tuulet” keväällä 2016 ja ”Punontaa ja pitsimäistä pintaa luonnonmateriaaleilla” syksyllä 2016
ei sitten kiinnostanutkaan nyplääjiä. Onkohan nuo
vielä liian eksoottisia materiaaleja perinteiseen nypläykseen tottuneelle? Samoin yllätti kovan kiinnostuksen saanut kehruukurssi keväällä 2016. Kurssia
toivottiin myös syksylle 2016, mutta riittävästi ei
sitten tullutkaan ilmoittautuneita. Samoin ei toteutunut nyt niin ajassa oleva kodin raivaus ja järjestämiskurssi ”Onko kotisi varasto vai museo”? Silkkimaalauskaan ei kiinnostanut. Voi kun olisi se kristallipallo käytettävissä, kun kursseja suunnitellaan!
Kudonnassa saimme Laaksotielle siirtymisen johdosta perustettua kaksi kudonnan ryhmää, iltaryhmä ja
päiväryhmä. Nyt kaikki halukkaat mahtuivat kursseille. Toisin kuin edellisenä vuonna lukiolla osa jäi
ilman opiskelupaikkaa. Montolassa ja Jäppilässä on
myös kudonnan kurssit, jossa tehdään myös muita
käsitöitä opiskelijoiden toiveiden mukaan.
16

Aivot ja ikääntyminen-luento, luennoitsijana Juhani
Wikström
Keskeneräisten käsitöiden ja käsityötarvikkeiden kirppis
Käsityömessumatka Tampereen käsityömessuille
Novellikoukku yhteistyössä kirjaston kanssa
Poleenin joulunavaus

YHTEISTYÖTÄ ERI TAHOJEN KANSSA mm.
Kumppanuuspöytä: Paiste ry, Neuvokas ja eri järjestöt
seurakunta
OmaisOiva
lapsiperhetoimijat
kaupungin kuntouttava työtoiminta
terveysmessujen järjestäjäjärjestöt
varhaiskasvatus
peruskoulutus
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sekä -tekstiilejä. Lukion kuvataideluokka ja ympäröivät ruokailutilat toimivat työtiloina mainiosti myös
huovutuksessa.

KÄDEN TAIDOT
Tiina Kerminen
KÄDEN TAIDOT
• opetustunteja 2 541 (14,69 %)
• opiskelijoita 926 (7,22 %)

Huhtikuussa Seutuopiston kädentaitoluokka luovutettiin päiväksi Meriluodon koulun oppilaiden
käyttöön. Kevään viimeiset taitopajat, tuunauspajat
ja kangaskollaasikurssi pidettiin Pieksämäen seurakunnan tiloissa. lltaisin opetus jatkui lukiolla entisellään lukuvuoden loppuun. Syksyllä tekstiilityön opetus siirtyi kokonaisuudessaan takaisin Pieksämäen
lukiolta Laaksotielle. Paluu Laaksotielle sai kurssilaisilta positiivisen vastaanoton. Avarat tilat, helppo
liikkuvuus, oma kahvio ja rauhallinen ympäristö koettiin hyvänä asiana.

Keväällä toteutui yksi tarjottu viikonloppukurssi. Maalausta villalla kurssille oli ilmoittautunut runsaasti uusia kurssilaisia valmistamaan huopamattoja, -kankaita

BETONI, POSLIINIMAALAUS, TIFFANY JA KERAMIIKKA
Pitkät lukuvuoden kestävät keramiikan, tiffany-töiden
ja lasitöiden kurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa
opiston kurssitarjottimella. Kevään viikonloppukurssina tarjottiin kyläläisten toivomuksesta Betonia ja kierrätysmosaiikkia Paltasen Pysäkillä. Kurssi ei kuitenkaan toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.
Syksyllä 2015 ei käynnistynyt ainuttakaan keramiikan
iltaryhmää. Kevääksi 2016 kurssilaiset itse kokosivat
ryhmän ja innokas iltaryhmä pyörähti käyntiin keväällä.
Syksyllä 2016 keramiikkaryhmät kärsivät taas osallistujakadosta. Iltaryhmä ei lähtenyt käyntiin laisinkaan.
Vuoden tauon pitänyt posliininmaalaus palasi opiston
tarjottimelle ja aktiiviset kurssilaiset täyttivät sen. Lasi
- ja posliiniryhmät siirtyivät myös takaisin Laaksotielle, sillä Järjestötalon tilat koettiin hankaliksi ja ahtaiksi
näiden töiden valmistamiseen.

PEHMEÄT MATERIAALIT
Kädentaitojen opetus jatkui keväällä monipuolisena
Pieksämäen Lukiolla. Vakiintuneiden koko lukuvuoden
kestävien ompelu-, tuunaus- ja tilkkutyökurssien lisäksi keväällä tarjottiin iltoihin muutamia lyhytkursseja.
Villi ja vapaa kirjonta, Farkut finaalissa sekä Hatut,
laukut ja pussukat saivat runsaasti osallistujia. Erikoiskurssina tarjottiin myös opiskelijoiden toiveesta Saumurin käytön salat sekä Origamimunien ja -korujen
valmistuskurssit. Kurssit eivät kuitenkaan toteutuneet
kurssilaisten vähyyden vuoksi. Opisto pyrkii vastaamaan kuntalaisten toivomuksiin olematta varma niiden toteutumisesta.

loppukurssit jäivät kuitenkin toteutumatta vähäisen
osallistujamäärän vuoksi. Uutuutena Seutuopisto järjesti Sisustuksen perusteet -kurssin, johon saatiin asiantunteva opettaja Mikkelistä.

TAITOPAJAT
Syksyllä koko lukuvuoden kestävät ompelu-, tuunaus- ja taitopajakurssit täyttyivät entiseen malliin.
Pitkään toiminut tilkkutyökurssi ei kuitenkaan alkanut osallistujien vähyyden vuoksi. Kaupungissa viikolle suunnatut lyhyet ilta- ja päiväkurssit saivat
runsaasti osallistujia. Opisto pyrkii tarjoamaan kursseja myös kylille heidän toivomusten mukaan. Paltasen Pysäkille ja Peiposjärvelle suunnitellut viikon17

Opistolla on vuosia järjestetty Taitopajoja, joissa kurssilaisten on mahdollisuus tutustua moniin erilaisiin
kädentaitoihin. Teemat sovitaan yhdessä kurssilaisten
kanssa. Taitopajoja kokoontuu kaupungin, Virtasalmen ja Halkokummun lisäksi Niskamäessä. Syksyllä
jäppiläläiset toivoivat käsityökahvilaa omalle kylälle.
Tarjosimme sitä Taitopajakurssin muodossa kerran
kuussa toteutettavaksi. Kurssi ei kuitenkaan toteutunut osallistujamäärän vähyyden vuoksi.
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ERITYISRYHMÄT
Erityisryhmille suunnattua askartelupainotteista kädentaitojen opetusta jatkettiin eri hoito- ja palvelukodeissa entiseen tapaan keväällä. Ryhmän jäsenten
ikääntyessä ja kunnon huonontuessa Virtasalmen
erityisryhmä lakkasi valitettavasti syksyllä 2016. Ryhmä oli toiminut erilaisella sisällöllä 1980-luvulta saakka. Tällä hetkellä erityisryhmille suunnattua askartelupainotteista kädentaitojen opetusta annetaan vain
kaupunkialueella.

TOIMITILAT
Vuosi 2016 toi muutoksia kädentaitojen opetuksen
toimitiloissa. Toukokesäkuun vaihteessa kädentaitojen opetus siirtyi takaisin Laaksotielle. Tavarat ja työvälineet löysivät entiset paikkansa pikaisen lukiovierailun jälkeen. Siilinkoulun entisessä tekstiilityöluokassa jatkoivat iltaisin työskentelyään ompelu, kuvataidekoulu ja erilaiset musiikkiryhmät. Päivisin tiloissa
työskentelee Pieksämäen työtoimintakeskus Siili. 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.

KIRJASTOAUTOKERHO
Kaikilla kylillä ei ole tiloja kurssien järjestämiseen,
joten Seutuopiston palvelujen saavutettavuus taataan myös liikkuvilla tiloilla. Kirjastoauto vieraili Lamminmäen, Längelmäen ja Siikamäki/
Peiposjärven pysäkeillä neljä kertaa sekä keväällä että
syksyllä. Kirjastoautokerho kokoontuu tiistaisin kerran kuussa. 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.
Keväällä kirjastoautossa tutustuttiin fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen, turvalliseen liikennekäyttäytymiseen, riistatietouteen sekä väännettiin rautalangasta. Syksyllä puolestaan ohjelmassa oli tuolijumppaa, tapaturmien ennaltaehkäisyä, pienpetojen
pyyntiä sekä joululauluja. Sekä kurssilaiset että
opettajat ovat olleet tyytyväisiä kirjastoauton tarjoamiin mahdollisuuksia oppimis- ja opetuspaikkana.
Kurssilaisilta on saatu hyviä ehdotuksia kokoontumiskertojen sisällöistä. Olemme myös saaneet lukuisilta yhteistyötahoilta loistavia ja innokkaita opettajia ohjaamaan ja opastamaan omaa erikoisalaansa.

Tuononen. Kurssilaiset perehtyivät teatterin tekemisen eri osa-alueisiin ja oppivat sekä toimimaan ryhmässä, että kehittämään itsenäisesti taiteellista ilmaisuaan.

ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS

TEATTERITAIDE
Jari Tuononen

RUSKATEATTERI

ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS
• opetustunteja 1 425 (8,24 %)
• opiskelijoita 713 (5,56 %)

TAITEEN PERUSOPETUS, TEATTERI-ILMAISU
Lasten teatteri-ilmaisun ryhmät (7-9-vuotiaat ja 1012-vuotiaat) jatkoivat kevään ajan Johanna Tolosen
ohjauksessa ja ryhmät osallistuivat Mörköooppera
yhteistuotantoon. Ryhmät yhdistettiin tänä syksynä
yhdeksi ryhmäksi, jota veti suunnittelijaopettaja Jari
T
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Ruskateatterin vuosi jatkui Jari Tuonosen ohjauksessa.
Ryhmä valmisti Juhani Ahon Rautatie näytelmän, jonka on kirjoittanut paikallinen tekijä Juhani Joensuu.
Ensi-ilta oli huhtikuussa 2016 perinteiseen tapaan.

NUORISOTEATTERI PUNTTI
Nuorisoteatteri Puntti, yli 13-vuotiaille teatterin harrastajille suunnattu kurssi, jatkoi ohjaajansa Julia Vatasen kanssa. He valmistivat kevääseen kolmen pienoisnäytelmän Iik, äitipuoli, Kynttilä ja Miehen koko tarina
esityksen.
Puntista on tullut teatteriopetuksen suurin ja suosituin opetusryhmä. Ja menestystarina vain jatkuu.
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TEATTERIMUSKARI
Teatterimuskari jatkoi
toimintaansa Piia Säpyskä-Hietalan ohjauksessa. Edellisenä syksynä aloitettu yhteistuotanto Mörköooppera musiikkinäytelmä
saatiin hienosti esitettyä täysille saleille.
Mörköoopperaa tehtiin yhdessä Harjun ja Kontiopuiston koulukuorojen ja
Seutuopiston teatteri-ilmaisu ryhmien kanssa toukokuulle 2016. Esityksen ohjausvastuu oli Piia SäpyskäHietalalla ja Johanna Tolosella.

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. Uutena ohjaajana Pappilan pihan
kesäteatterissa aloitti Timo Torvinen. Syksyn aikana
valittuja näytelmiä ehdittiin jo pikku hiljaa harjoitellakin.

POLEENIN TEATTERI
Tänä toimintavuonna Poleenin teatterissa jatkettiin
yhteistyötä Seutuopiston muun opetuksen kanssa.
Kauden ensimmäiseen produktioon Hotelli Huminaan oli kytketty tuttuun tapaan sekä lauluopetusta
että tanssin opetusta. Hotelli Huminaa esitettiin 10
esityksen verran ja katsojia oli 1 080. Kevään toinen
esitys lastennäytelmässä Veljeni Leijonamieli esityksiä oli myös 10 ja näytelmä veti katsojia 520.
Syksyllä 2016 Poleenin teatteri esitti Maiju Lassilan
Tulitikkuja lainaamassa näytelmän, jonka oli kirjoittanut Juhani Joensuu. Musiikkipitoista näytelmää
esitettiin 10 kertaa ja katsojia oli 858. Esityksessä
jatkettiin opetusteatterin periaatetta laulutunneilla
ja tanssin opetuksella.

PIEKSÄMÄEN
KUVATAIDEKOULU
Heli Laitinen
TAITEEN PERUSOPETUS
• opetustunteja 704 (4,07 %)
• opiskelijoita 263 (2,05 %)

Lukuvuosi 2016
Kevätlukukausi 11.1.—29.4.2016
Taiteen perusopetusta järjestettiin seutuopiston
järjestämällä 10 kurssilla seuraavasti:
kuvataidekoulun 8 ryhmälle ikäryhmittäin 5-6vuotiaat (1 ryhmä), 7-9-vuotiaat (2 ryhmää),
10-12-vuotiaat (2 ryhmää), 13-18-vuotiaat (1 ryhmä), Jäppilän 6-15-vuotiaille, seutuopiston 6-1219

vuotiaiden kuvataideryhmälle, sekä Sylvin Sylin 4-5vuotiaiden ja 6-vuotiaiden varhaistaidekasvatusryhmälle.
Kursseille osallistui 114 lasta ja nuorta. Opetusta annettiin kantakaupungissa Iso-Pappilassa ja Siilin koulun
tekstiililuokassa, Jäppilässä monitoimitalolla. Keramiikan opetus tapahtui lukiolla.
Kuvataidekoulun opetusaineina olivat piirustus ja maalaus, grafiikka, keramiikka, muotoilu, kuvanveisto, taidekäsityö, valokuvaus, ympäristötaide. Tuntiopettajina
toimivat Hannele Haatainen, Juha Lahtinen, Heli Laitinen (vastuuopettaja) ja Susanna Tyrväinen
(vastuuopettaja).
Vuoden aikana tehtyjä töitä oli esillä Omat koulut –
kevätnäyttelyssä, joka järjestettiin yhdessä Hiekanpään
yläkoulun ja seutuopiston kuvataidekurssien kanssa
Kulttuurikeskus Poleenissa 29.4. - 29.5.
Naarajärven lasten kuvataidekurssin kevätnäyttely pidettiin Kanttilassa 2.-31.5.
Jäppilän kuvataideryhmien näyttely oli Jäppilän kirjastolla 9.-31.5.
Kuvataidekoulu oli mukana Poleenin Mörköoopperaproduktiossa lasten maalauksista tehdyillä lavastekuvilla.
Kevätretki tehtiin 23.4. Varkauteen Mekaanisen musiikin museoon ja Heinävedelle Valamon luostariin, missä
tutustuttiin Mestarin jälki II-näyttelyyn.

Syyslukukausi 29.8.—17.12.2016
Syyslukukaudella kursseja oli 10. Kevääseen verrattuna
muutosta tuli siten, että 5-6-vuotiaiden ryhmä ei toteutunut. Sen sijaan muutaman vuoden tauon jälkeen
16-18-vuotiaiden syventävien opintojen ryhmä käynnistyi. Varhaistaidekasvatusryhmät olivat Sylvin Sylin
eskarit ja Harjun Halin 5-6-vuotiaat.

Toimintakertomus 2016

Syksyllä taiteen perusopetuksen aloitti 121 opiskelijaa.
Opetusaineet järjestettiin kevään mukaisesti. Keramiikan opetus tapahtui Tasakadun järjestötalolla.
Syksyn ensimmäinen viikko toteutettiin valokuvausjaksona tutustumalla Poleenin teatterin puvustamoon ja
tarpeistoon.
16-18-vuotiaiden ryhmän Karoliina Tyrväinen ripusti
ensimmäisen oman näyttelynsä Kanttilan Galleriaan
3.-28.10.
Poleenin puistossa keramiikkajaksolla tehtiin ympäristötaidetta, savinaamiot puissa viikolla 41.
Uimahallilla järjestetyssä näyttelyssä oli mukana 5-12 vuotiaiden töitä 4.11- 9.12.2016.
Kuvataidekoulun opet olivat mukana monikulttuurisuus
taidepajassa Kontiopuiston koululla 21.11. ja Maaselän
koululla 7.12.

Tapahtumat
8.2. kuvisopet olivat mukana Poleenin jäänveistotapahtumassa.
20.12. Lapsen oikeuksien päivän tapahtumassa kuvataidekoulun opet olivat mukana askartelupajassa Veturitalleilla.

Kuvataidekoulun syyslukukauden päätti pikkujoulutapahtuma Iso-Pappilassa 17.12.

TANSSI JA LIIKUNTA
Miia Immonen
TANSSI JA LIIKUNTA
• opetustunteja 2 711 (15,67 %)
• opiskelijoita 3 505 (27,32 %)

Tanssi ja liikunta on opistossa erittäin suosittua.
ainekokonaisuuteen osallistuu eniten opiskelijoita.
Opisto onkin tärkeä sairauksia ennaltaehkäisevän
toiminnan muoto kaupungissa. Opisto on vahvasti
mukana kaupungin terveydenedistämistyössä ja
mukana myös sähköisen hyvinvointikertomuksen
laadinnassa vuosittain.
Kurssitarjonta on vakiintunut kattamaan sekä kestosuosikkeja että jotain uutta tuulahdusta joka lukuvuosi. Uutuutena aloitimme syksyllä 2016 Pilates
-ryhmä, joka täyttyi innokkaista osallistujista pikavauhtia. Osallistujamäärältään suurin yksittäinen
ryhmä on edelleen Lavis. Lavista tarjottiin v. 2016
myös kylille. Opisto pitää tärkeänä liikunta- ja tanssikurssien viemisen tasaisesti eripuolelle Pieksämäkeä. On hienoa, että myös kylille
on voitu järjestää omia ryhmiä
ja vieläpä eri aikaan päivästä.
Kuntosalit ja vesijumpat, jooga
ja Zumba sekä erilaiset kuntojumpat jatkavat kestosuosikkeina edelleen.
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ERITYISLIIKUNTA
• opetustunteja 768 (4,44 %)
• opiskelijoita 1 013 (7,89 %)

Eritysliikunnassa kiinnitetään huomioita erilaista tukea liikkumisessaan tarvitseviin ryhmiin. Ryhmiä
muodostetaan tarpeen mukaan, koska ikääntyvien
liikuntamuodoista erityisliikunta on yksi tärkeimmistä
kaupungin palveluista. Tasapainoryhmät, tuolijumpat
ja vesijumpat jatkavat suosiotaan edelleen. Ryhmiä
tarjotaan eripuolella Pieksämäkeä. Ilmoittautuminen
tehdään edelleen henkilökohtaisesti ohjaajille, että
oikea ryhmä varmasti löytyy. Erityisliikunnassa on
käytössä seniorikortti tai yksittäisen kurssin maksu.
Seniorikortti oikeuttaa myös rajoittamattomana uimahallin käyttöön. Näin pyritään aktivoimaan ikääntyneitä myös omaehtoiseen liikkumiseen.
Uutuutena erityisliikunnan osalta käynnistyi senioritanssi muutaman vuoden tauon jälkeen. Ryhmä kokoontuu aamupäivällä järjestötalolla.
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TERVEYDENHUOLTO

TIETOTEKNIIKKA
Juha Kalliola/Tuomas Raatikainen
TIETOTEKNIIKKA
• opetustunteja 1 649 (9,53 %)
• opiskelijoita 449 (3,50 %)

Tietotekniikan koulutus on suurin askelein harpannut
perinteisestä tietokone keskeisestä opetuksesta mobiilijärjestelmien suuntaan. Tablet- ja älypuhelinlaitteiden koulutus on lisääntyi lukuvuoden aikana
huomattavasti. Yllättävän monella kursseille osallistujista mobiililaite on korvannut tavallisen tietokoneen
arkikäytössä.
Suosittuja koulutuksia olivat erilaiset iPad- ja Androidlyhytkurssit. 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.
Kaupungin työtoiminnan kanssa yhteistyössä järjestettävän Mediapajan toiminta jatkui lukuvuoden ajan.
Pajassa työskenteli mallikkaasti useita nuoria erilaisten projektien parissa. Työtoiminnan kanssa käynnistettiin tieto– ja viestintäpaja.

TERVEYDENHUOLTO
• opetustunteja 297
• opiskelijoita 357
Kylillä toteutettiin edelleen pajamuotoisesti tietotekniikan opetusta. Kestosuosikki Seniorit—Juniorit
verkossa jatkui Maaselän koululla.

KOTITALOUS
Miia Immonen
KOTITALOUS
• opetustunteja 71
• opiskelijoita 116

Ensiapukurssit ovat suosituimpia hätäensiapu –kurssin
avulla tehtävän EA-1 ja EA-2 kurssien päivityksiä. 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.

LUENNOT JA MATINEAT
Yleisöluentoja järjestettiin yhteistyössä eri järjestöjen ja Poleenin kanssa.

Kestosuosikkina vuonna 2016 jatkoi edelleen miehet kokkaa -kurssi. Opetustilaksi saimme toimivan
opetuskeittiön Seurakuntaopistolta. myös vehmaskylän kokkikerho jatkui edelleen.
Mukuloiden kuppikakut -kurssi sai lapset liikkeelle ja
kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet mukaan. Onkin tärkeää, että opistossa seurataan aikaa ja tarjotaan trendeihin liittyviä uutuuksia kestosuosikkien
lisäksi.
Syksyllä toteutettu sienikurssi on oikea lähiruokakurssi ja ryhmä kävi tutustumassa paikalliseen sienimaastoon saaden hyvän sienisaaliin.
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4.4.2016 Vapaaehtoistoiminnan koulutus, ns. Oulun
mallin esittely
Yhteistoiminnan päällikkö Pasi Laukka
28.1.2016 Kotipuutarhan hedelmä– ja marjailta
hortonomi Juha Forsblom, 54 osallistujaa
4.10.2016 Aivot ja ikääntyminen
Juhani Wikström, 68 osallistujaa

MATINEAT TOTEUTUIVAT KIRJASTON KANSSA
YHTEISTYÖSSÄ
27.9. Karhu ja luontokuvat Kimmo Ohtonen
9.10. Sodan pitkä varjo Erkki Kujala
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HANKKEET

Opintoseteli

mien opetuksen kokeilua ja keskinäistä hyvien käytänteiden alkamista, benchmarkingia. Mikkelissä
kokeillaan taidelähtöisyyttä työhyvinvoinnin tukena
ja Pieksämäellä puolestaan monikulttuurista teatteria maahanmuuttajille.

Opisto oli mukana jo seitsemännen kerran opetushallituksen rahoittamassa opintoseteliavustuksessa.
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 vuonna 2016 kaikkiaan 9 000 €.
Setelin käyttäjiä on vuosittain yli 500 henkilöä.

Kansainvälinen liikkuvuushanke
Lake, Laatu– ja kehittämisavustus
Opetushallituksen v. 2015 myöntämää rahoitusta sai
käyttää vielä vuoden 2016 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.

Lake 2015, OPH
Olemme mukana Mikkelin kansalaisopiston hallinnoimassa uudessa lake-hankkeessa, jonka rahoitusta käytetään v. 2015-2016. Luomme yhdessä avoimen lähdekoodin kansalaisopistoa, jatkamme erityisten ryh-

Mäntyharjun, Mikkelin ja Pieksämäen opistot hakivat yhteistä henkilöstön EU-rahoitteista kansainvälistä liikkuvuushanketta. Hankkeen rahoittaja on
CIMO, aikuiskoulutuksen ERASMUS+ liikkuvuushanke. Hankkeen kokonaisrahoitus on 35 395 euroa ja
kattaa 32 liikkuvuutta ajalla 1.6.2015 - 1.6.2017.
Paikkoja on alustavasti 12 Mikkeliin ja 12 Pieksämälle sekä 8 Mäntyharjulle. Mäntyharju toimii hankkeen koordinaattorina. Hanke kohdistuu vain opistojen henkilöstöön. Hankkeen tavoitteena on aikuiskoulutuksen pedagogisten mallien ja hyvien käytänteiden Eurooppalainen vaihtaminen. Samat opistot
ovat saaneet myös Opetushallituksen avustusta
opetuksen laadun kehittämiseen ja tämä kansainvälinen hanke tukee myös tätä toimintaa. Samaan liikkuvuuteen osallistuu opettajia kaikista kolmesta
opistosta lisäten näin opistojen yhteistyötä. Hanke22

rahoitus kattaa liikkuvuuden kustannukset täysimääräisesti ja kaupungille ei koidu hankkeesta kustannuksia.
Hankkeen liikkuvuudet ovat suuntautuneet Kyproksen
yliopiston järjestämään kansainvälisen aikuiskoulutuksen pedagogisen kehittämisen seminaariin 11. 13.11.2015 Kyproksella, Englantiin kädentaitojen aikuisoppilaitokseen ja käsityömessuille sekä Brysseliin
maahanmuuttajien opetukseen erikoituneeseen oppilaitokseen. Kevätkaudella 2017 on vielä kaksi kohdemaata, Espanja ja Saksa. Espanjassa tutustutaan teknologiaan erikoistuneeseen vastaavaan kuin vapaan
sivistystyön oppilaitokseen ja Saksassa hyvinvointiin
erikoistuneeseen kansalaisopistoon. Jokaiseen liikkuvuuteen tulee osallistua hankepäätöksen mukaisesti
eri henkilöt.
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TOIMINTASUUNNITELMA 2017
Toiminnalliset tavoitteet 2017

Talouden tunnusluvut:

laatu.

Talousarviovuoden tavoitteet

Tuotot
Kulut
Kate

219
1 108
-890

Opistossa on kohtuuttoman vähän vakituisessa työsuhteessa olevaa vakituista henkilöstöä jo nykyisellään, joten mahdolliset säästötoimet eivät voi kohdistua enää vakituisen henkilöstön määrään.

Kurssilaisia
Opetustunteja

11 500
16 000

Opistojen hyvinvointivaikutusta on tutkittu laajassa
yleiseurooppalaisessa aikuiskoulutustutkimuksessa ja
olisi lyhytnäköistä säästää toiminnasta, joka ennalta
ehkäisee sairauksia ja luo yleistä hyvinvointia.

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
Uuden hallintosäännön myötä seutuopisto siirtyy
osaksi kulttuuri- ja vapaa-aikatoimea. Vapaaaikatoimessa etsitään vahvoja kumppanuuksia toiminnan kehittämiseksi ja turvaamiseksi. Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta. Tilojen käyttöä
tehostetaan entisestään ja taitotalon sekä opistotalon
käyttöä tiivistetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Toimistopalveluissa on tarve 0,5 henkilötyövuodelle eläköitymisen myötä.

Valtionosuus
Valtionosuustunnit, josta 57 %
Valtionosuus €
Valtionosuustunnit

83,60
587 804
12 432

Opiston henkilöstö kehittää uudenlaisia oppimisen
polkuja kaiken ikäisille kaupunkilaisille yhteistyössä
eri toimijoiden kanssa. Opiston opetuksen laatu ja
toiminnan tasa-arvoisuus ovat erityisinä painopisteinä. Opiston rooli kotouttamislain toteuttajana kaupungissa on vahva.

HENKILÖSTÖTAVOITTEET
Opiston tavoitteena on säilyttää osaava, innovatiivinen ja sitoutunut opettajakuntansa. Olemme onneksemme saaneet pitää osaavia tuntiopettajia työsuhteessa opistoon kausi kauden perään.
Vuoden 2017 valtionosuussäästö, joka oli suuruudeltaan lähes 6 %, kohdistui vapaaseen sivistystyöhön ja tämä tarkoitti jälleen n. 900 opetustunnin
leikkausta. Tämä näkyy tuntiopettajien tuntimäärässä vähitellen vähentyvinä kursseina. Tämä luo paineita opiston henkilöstölle toimia yhä taloudellisemmin kuitenkin taaten toiminnan tasapuolisuus ja
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1%

Kursseista ja niiden muutoksista
tiedottaminen

Kursseille ilmoittautumisen
sujuvuus/helppous

Hyvä

67 %

Keskinkertainen

Kurssien opetustilat ja -välineet

53 %

1%

Kursseilla käytetyt oppi- ja
opetusmateriaalit

Kurssien pituuden sopivuus
2%

3%
Huono

Keskinkertainen

40 %

Hyvä

56 %

Keskinkertainen
Hyvä

43 %

Hyvä

Yleisarvosana kursseista
0%

Erinomainen

1%

Yleisarvosana Seutuopistosta
0%

2%
Huono

Huono

Huono

29 %

Keskinkertainen
Hyvä

87 %

Huono

Erinomainen

Opettajien tiedot ja taidot
0% 1%

14 %
41 %

Keskinkertainen

40 %

Erinomainen

1
2
%

Hyvä
Erinomainen

Huono

52 %

42 %

Erinomainen

Erinomainen

3% 5%

Huono

Keskinkertainen

29 %

Keskinkertainen
Hyvä

77 %

5%

Huono

Huono

20 %

0%

4%

0%

2%

Kurssien hinta-laatusuhde

Keskinkertainen
Hyvä

70 %

Erinomainen

Erinomainen
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54 %

44 %

Keskinkertainen
Hyvä
Erinomainen
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Opettajan tiedot ja taidot/käden
taidot

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

