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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO—PAIKALLINEN HYVINVOINNIN LÄHDE
Seutuopistossa virkeä vuosi 2018

Yhteistyö kuntalaisten, kaupungin yksiköiden ja kolmannen sektorin kanssa toi seutuopistolle virkeän ja onnistuneen toimintavuoden 2018. Oikeastaan yhteistyön voidaan todeta entisestään tiivistyneen ja syventyneen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tiivis yhteistyö on huomattu paikkakunnan ulkopuolellakin ja saimme mm. kutsun yhteiseen kuntakumppanuuskehittämishankkeeseen Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa.
Opettajat ovat tehneet vuoden aikana erinomaista työtä. Opiskelija- ja tuntimäärät kasvoivat vuoden 2018 aikana
ja uutuuksia on ohjelmistossa reilut 16 %.
Tuntimäärän kehityksessä näkyi valtionosuusuudistuksen päättyminen tältä erää. Edellinen vuosi (2017) oli vielä
uudistusvuosi ja tunteja oli seutuopistossa niukemmin. Nyt tilanteen vakiinnuttua uskalsimme taas palata lähelle
viime vuosien keskitasoa.
Iloisena voin todeta, että vaihtuvuus on todella pientä opettajakunnassamme, olemme saaneet pitää osaavat ja
pidetyt opettajat kursseillamme ja uutuuksiin on löytynyt myös uusia osaajia. Eläköitymiset ovat osa tätä päivää
ja opiston pitkäaikainen tekstiilityön opettaja ja apulaisrehtori jäi oloneuvoksettareksi loppuvuodesta, joskin jatkaa ainakin kevätkaudella tuntiopettajana.
Suuri kiitos opiston koko henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille onnistuneesta vuodesta. Tästä
on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin.

Tapaamisiin opiston eri tapahtumissa, kursseilla ja luennoilla!
Päivi Majoinen
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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PÄHKINÄNKUORESSA V. 2018
HENKILÖSTÖ

TOIMINTA-AJATUS



Rehtori 1 hlö

TALOUS



toimistosihteeriä 1,5 hlöä



Bruttomenot 1 197 766 €



päätoimisia opettajia 3,5 hlöä



Tulot 303 402 €



suunnittelevia tuntiopettajia 3 hlöä



Nettomenot 894 363 €



tuntiopettajia 97 hlöä



Valtionosuus 615 715 €



luennoitsijoita 6 hlöä ja lisäksi webinaareja yhteistyössä Ikääntyvien yliopiston kanssa

OPETUSTUNTEJA 17 433

KURSSEJA 788

TOIMITILOJA 109

OPISKELIJOITA 6 105

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN
MAKSUOSUUS, Seutuopisto
•

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.

278 648 €
VISIO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTON
MENOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN KOKONAISBUDJETISTA


Nettomenot 0,5 %



Bruttomenot 0,7 %



Nettomeno– VOS 0,14 %



Nettotuntihinta 51 €

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

SLOGAN
Opi ja virkisty opistossa

KURSSILAISIA 13 984
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VUODEN 2018 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN
Kehittämistoimenpiteet / keskeiset muutokset
Keskeiset toiminnot / tavoitteet










Opistossa on tarjottu eri-ikäisille suunnattua
kurssitoimintaa, joka tukee kaupunkilaisten
hyvinvointia sähköisen hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti. Tunteja toteutui
reippaasti v. 2018.
Kaupunkilaisten osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna ja näin opisto tukee osallisuutta ja
osallistumista. Sekä opiskelijoiden että kurssilaisten määrä kasvoi v. 2018.
Opisto etsii jatkuvasti Poleenin toimijoiden ja
muiden yhteistyökumppaneiden kanssa uusia,
ajankohtaisia toiminnan ja palvelujen muotoja. Pieksämäen perinnehistoriaan liittyvä luentosarja toteutettiin v. 2018 yhteistyössä Pieksämäki seuran kanssa. Virketoimintaa kehitettiin perusturvan kanssa yhteistyössä eri
toimintayksiköihin.
Opetustunnin hinta saatiin pidettyä edelleen
Etelä-Savon maakunnan keskiarvon mukaisena. Valtionosuus uudistus on takana ja vostuntimäärä on asettunut n. 12 500 valtionosuustuntiin ja toteutuneet tunnit n. 17 000
tuntiin.
Opiston saama valtionosuus on
”korvamerkitty” ja valtionosuus on käytettävä
opiston toimintaan.













OKM:n käynnistämä vuoden 2018 uutta
tehtävää vapaalle sivistystyölle maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen kotouttamisen sekä luku- ja kirjoitustaidon
osalta. Opisto sai näitä tunteja 378 ja näiden tuntien valtionosuus tulee tietyin edellytyksin olemaan 100 %.
Taiteen perusopetuksen uudet valtakunnalliset opetussuunnitelmat astuivat voimaan
1.8.2018
Uusia palvelutuotteita suunniteltiin yhteistyössä kaupungin työtoiminnan kanssa mm.
eri materiaalien tekniikoihin kuten metalliin
liittyen.
Opisto tuki kaupungin eri yksiköitä digitalisaation muuttuvissa paineissa ja toteutuimme ajanmukaista koulutusta suoraan työyksiköihin
Opisto kehitti senioripedagogiikkaa ennakoiden väestön ikääntymistä
Digitalisaatio huomioitiin verkko-opetuksen
ja verkkomateriaalien suunnittelussa
Yksi virka täytettiin uudelleen, yhden
opettajan eläköitymisen myötä
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN

HENKILÖSTÖ 2018

kastamisen näkökulmasta. 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.

Rehtori Päivi Majoinen

TOIMISTO

Suunnittelu ja arviointipäivät sekä erilaiset kokoukset

Elise
Loberg

Opiston päätoiminen henkilöstö on viettänyt vuoden
aikana kolme suunnittelupäivää ja kaksi toiminnan
arviointipäivää. Suunnittelupäivät sisälsivät toiminnan
kehittämiseen liittyvää aineistoa ja arviointipäivät
toiminnan systemaattista analysointia laatujärjestelmä EFQM:n luokituksen mukaisesti. Lisäksi päätoimisen henkilökunnan kanssa tavattiin tiiminpalavereissa
lähes joka toinen viikko koko opistokauden ajan. Tämä kokoontuminen on tärkeää tiedonkulun ja asioiden jakamisen näkökulmasta.

KUVATAIDEKOULU
Hannele Haatainen, Susanna Tyrväinen,
Heli Laitinen, Juha Lahtinen

Maija
Tikkanen

PÄÄTOIMISET SUUNNITTELIJAOPETTAJAT

Merja
Jauhijärvi

Tiina
Kerminen

Irene
Kalliokoski

Sari
Härkönen

Satu
Radcliffe

Tuomas
Raatikainen

Jari
Tuononen

Seutuopiston henkilöstö on työhönsä sitoutunutta
ja vaihtuvuutta on niukasti. Päätoiminen henkilöstö on ollut pysyvää usean vuoden ajan. Yksi eläköityminen tuli loppuvuodesta 2018 ja saimme jo kesällä Pieksämäen kaupunginhallitukselta viran
täyttöluvan. Sekä vakituiset että määräaikaiset
suunnittelijaopettaja ovat erittäin hyvin opiston
toiminnassa sisällä ja ovat omaksuneet vapaan sivistystyön tehtävän. Tuntiopettajissa on vain vähän
vaihtuvuutta ja vaihtuvuutta tapahtuu lähinnä uusien lyhytkurssien myötä solmittujen työsuhteiden
lisääntymisessä.
Kehityskeskustelut
Rehtori kävi kehityskeskustelut päätoimisen henkilöstön kanssa kevään 2018 aikana. Keskustelut käytiin työn vaativuuden arvioinnin ja työnkuvien tar5

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 2018:
Ainekohtaisiin, sisällöllisiin koulutuksiin on osallistuttu
aktiivisesti.
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Uudistuvan virkaehtosopimuksen koulutustilaisuuteen osallistui opiston toimistosihteeri.
Keväällä 2018 koulutuksia oli mm. liikunnan, tanssin
ja kielten sisällöllisissä koulutuksissa sekä iPadin
käytössä opetuksessa. Opiston henkilökunta sai opetusta myös Facebookin, Twitterin ja Pedanetin
käyttöön. Elokuussa 2018 päätoimiset opettajat osallistuivat vapaan sivistystyön päivien kaksipäiväiseen
koulutukseen Jyväskylässä.

Kielten opettajien päivät: 1 hlö 1 pv
Yki-tutkinnot: 1 hlö 1 pv
AHA-koulutus: 3 hlö 2pv
Päätoiminen henkilökunta sairauspäivät v. 2018: 6

Huhtikuun opettajankokouksessa arvioitiin yhdessä
päättynyttä opetuskautta ja katsottiin yhdessä opiston nykytilannetta ja tutustuttiin opiston kansainvälisen hankkeen vierailuihin. Kävimme myös patikoiden
Partaharjun maailman korkeimmalla kirkolla. Partaharjun toimintakeskuksen pihalla kokeilimme erilaisia
taukojumppaharjoitteita. Näin saimme tarjottua
tyhyä myös tuntiopettajille. Tapaamiseen saapui viileästä säästä huolimatta kaikkiaan yli 30 tuntiopettajaa.
Syyskuun opettajankokouksen yhteydessä järjestimme alkusammutusharjoituksen, kävimme läpi Kikyasiaa sekä yleistä tietoa opiston toiminnasta. Ainekohtaisissa ryhmissä keskityttiin loppuilta pohtimaan
opetuksen saloja. Tähän opetapaamiseen osallistui
yli 60 opistomme opettajaa.
Koulutukset 2018:
Hätäensiapu: 4, hlöä, 1pv
Tyhy: 30 hlö:ä 3 t
Kirjan uusi elämä: 1 hlö, 3 pv
Pedanet: 7 hlö:ä, 1 pv
Ipad: 7 hlöä, 1 pv
Musiikkikasvatus: 1 hlö, 5 pv
Vapaan sivistystyön päivät: 2 pv, 5 hlö:ä
AEO-päivät: 1 hlö 2 pv
6
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KESKEISET OPISKELIJATULOKSET
Opiskelijoita vapaana sivistystyönä järjestetyn
opetuksen mukaan:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

3 048
4 043
4 114
4 219
4 234
4 508
4 772
5 126
5 638
5 984
5 708
6 105

OPISKELIJAT IKÄRYHMITTÄIN V. 2018

1804

2000

1420
1500

584

345

500

17
0
0-15
vuotiaat

16-30
vuotiaat

31-45
vuotiaat

Kurssilaisia ollut kursseilla:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

998

937
1000

10 206
10 340
10 747
12 133
13 436
12 906
13 376
12 049
12 747
12 806
12 739
13 984

Pieksämäen väkiluvusta n. 34 % opiskelee opiston
kursseilla ja tämä on valtakunnan keskiarvoa huomattavasti korkeampi osallistujien määrä.
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46-60
vuotiaat

61-75
vuotiaat

76-90
vuotiaat

Yli 90
vuotiaat
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TIEDOTTAMINEN

TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Opinto-ohjelma: Poleenin toimijoiden sekä kaupungin yleishallinnon kanssa kokosimme yhteisesitteen joka talouteen jakeluna. Jo saadun opiskelijapalautteen myötä opiston opinto-ohjelman
ilmestymistä odotetaan. Se on edelleen opiston
tärkein painotuote. Nettisivujen kautta ilmoittautuneiden määrä kasvaa vuosittain ja elo-kuussa
tilanne on aina n. 65/35% sähköisen ilmoittautumisen eduksi, mutta syksyn mittaan ja oppaan ilmestyttyä toimiston kautta ilmoittautuneiden
määrä lisääntyy ja esimerkiksi erityisliikunnan yli
400 ilmoittautumista on hoidettu toimiston kautta,
ei sähköisellä ilmoittautumisella. Lopullinen tilanne sähköisissä ilmoittautumisissa on 39 %. Tämä
on kolme prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

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.

Lehtiartikkeleiden määrä: 29, pääosin paikallislehdessä, mutta myös 7 artikkelia maakuntalehdissä.
Lisäksi opisto ilmoittaa alkavista kursseistaan paikallislehden opistopalstalla.
Sähköinen tiedottaminen: opiston www-sivuilla on
ajankohtainen tieto saatavissa. Opisto on mukana
myös Facebookissa sekä Instagramissa.
Yhteistyö Poleenin toimijoiden kanssa on avannut
myös markkinointiin uusia mahdollisuuksia. Opiston kurssit ja tapahtumat ovat esillä sekä Poleenin
verkkosivuilla että kirjaston kanssa yhteistyössä
8
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TALOUS
Opiston talous on pysynyt sovitussa kaupungin maksuosuudessa ja jopa sen alle. Opisto on kaupunginhallituksen päätöksellä siirtynyt nettobudjetointiin v.
2016.
Opiston kate oli v. 2017: 851 322 €, 96,4 %.
Valtionapujen kehitys
v. 2011
v. 2012
v. 2013
v. 2014
v. 2015
v. 2016
v. 2017
v. 2018

706 256 €
698 698 €
682 649 €
680 629 €
645 568 € (valtionosuusuudistus)
635 439 €
587 804 € (valtionosuusuudistuksen toinen osuus)
615 715 €, josta koto-suoritteet 32 415 €

Tulojen kehitys
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 talousarviot
v. 2015
291 225 €
v. 2016
311 589 €
v. 2017
319 983 €
v. 2018
303 402 €

Kaupungin maksuosuuden kehittyminen
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
v. 2016
v. 2017
v. 2018

230 635 €
215 883 €
227 026 €
278 648 €

Tuntimäärän kehittyminen
v. 2011
18 689
v. 2012
17 874
v. 2013
18 138
v. 2014
18 385
v. 2015
17 256
v. 2016
17 348
v. 2017
16 144
v. 2018
17 420

Nettotuntihinta
v. 2011
50 €
v. 2012
54 €
v. 2013
50 €
v. 2014
49 €
v. 2015
50 €
v. 2016
49 €
v. 2017
50 €
v. 2018
51 €

Valtakunnallinen vertailu osoittaa Pieksämäen seutuopiston olevan reilusti valtakunnan keskiarvoa niukemmin resursoitu:.(Lisää lopussa liitteenä)

Menojen kehitys
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 talousarviot
v. 2015
1 303 269 €
Opisto siirtyi nettotalousarvioon v. 2016, brutto saa ylittyä
v. 2016
1 300 188 €
v. 2017
1 134 813 €
v. 2018
1 197 766 €

Saariston
kombi

Porvoon
kansalaisopisto

Vakka-Suomen
kansalaisopisto

Kouvolan
kansalaisopisto

Espoon
työväenopisto

Oulun
opisto

Pieksämäen
Seutuopisto

Menot/tunti

79,2

86,5

76,8

102,4

109,1

93,5

69,1

Henkilöstökulut

54,2

60,4

56,4

59,6

73,6

64,2

51,0
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ARVIOINTI JA VAIKUTTAVUUS
Keskeiset yhteiskunnalliset tulokset
Opisto on edustettuna seuraavissa kokoonpanoissa
paikallisesti ja alueellisesti:


Paikallinen maahanmuuttotyöryhmä



Koulutoimen rehtoriryhmä



Sivistystoimen johtoryhmä



Koulunjälkeisen kerhotoiminnan
kehittämisryhmä



Alueellinen opistojen rehtoriryhmä



Hyvinvointityöryhmä



Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen jäsenyys

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.



Paikalliset muut oppilaitokset



Te-toimisto



Järjestöt ja seurat



Neuvokas toimintakeskus

Erityistä tukea tarvitsevat ryhmät



Kyläyhdistykset

Koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti opisto tarjoaa opetusta myös erityistä tukeva tarvitseville ryhmille, kuten mielenterveyskuntoutujille, kehitysvammaisille ja laitoksissa asuville muistisairaille. Näitä
kursseja ovat mm. atk, musiikki, kädentaidot, tanssi
ja liikunta.



Kaupungin eri hallintokunnat: opetustoimi, perusturva, henkilöstöhallinto, työtoiminta sekä
tietohallinto ja tilapalvelut



Sosiaali– ja terveysalan yritykset



Vaalijalan kuntoutuskeskus

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.



Palvelujen saavutettavuus kumppanuuspöytä



Kuntaliiton valtakunnallinen kansalaisopiston
työryhmä



Kuopion kansalaisopiston senioriopetuksen
kehittämisryhmä



Mikkelin ja Mäntyharjun kansalaisopistojen
Digi-avustuksen työryhmä



Maakunnallinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma—työryhmä



KoL



OKM

Maakunnallinen kulttuurin kumppanuuspöytä



OPH



Ely-keskus



Avi-keskus



Muut opistot



Opinto-ohjaus
Ennen varsinaisen kauden alkua päätoiminen henkilökunta on paikalla tiettynä aikana ohjaamassa opiskelijoita oikeisiin ryhmiin ja tiedottamassa opistossa
opiskelusta.

Sidosryhmät:
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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 pareina samoilla tietokoneilla.
Tämä toiminta toteutui kevätkauden ajan, mutta syksyllä koulu aloitti väistötiloissa ja toiminta odottaa
uuden koulun valmistumista.
Perusopetuksen tilat ovat enenevässä määrin myös
opiston käytettävissä. Opisto toteuttaa kursseja perusopetuksen tiloissa eri puolella Pieksämäkeä.
OKM ylimäärinen avustus, joka suuntautui harrastetoiminnan saavutettavuuteen, toteutimme avustuksella taidepajoja lapsille ja nuorille, joissa tehtiin elokuvia, valokuvia ja keramiikkaa. Elokuvat olivat ensiillassa toukokuussa 2018 Poleenissa.
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Yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa:
Yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kanssa:
Kulttuuritoimen kanssa opistolla on yhteinen Poleenin
opetusteatteri ja yhteisluentoja sekä Kulttuuria kaikille
tempaus, mm. Poleenissa, jossa on tarjolla yleisölle
musiikki-maanantai, tanssitiistai, kuorokeskiviikko ja
teatteri-torstai. 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 jyväskyläläislähtöinen kapellimestariopiskelija Tuulia Pulkkinen. Kevätkauden ajan
orkesteria johti Ari Norontaus. Yhdessä toteutimme
myös Poleenin joulun avauksen, joka tavoittaa vuosittain lähes 700 henkilön yleisön.

liikuntatarjontaa. Opisto ja liikuntatoimi hankkivat yhdessä etenkin ryhmäliikuntaan sopivaa välineistöä.

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. Kevätkauden
ajan kirjaston kanssa toteutettiin Novellikoukkua, jossa
vapaaehtoiset lukevat kirjallisuutta ja kuuntelijat voivat tehdä samalla käsitöitä.

Työtoiminnan kanssa suunnitellaan yhteistyössä erilaisia työpajoja kuten mediapaja, teatterin valo- ja äänisuunnittelun kurssi, kädentaitojenpaja sekä puu-, metalli-, tekstiili- ja puukkopajat.
Sosiaali- ja terveysalan yrityksille ja heidän asiakkailleen, opisto tarjoaa viriketoimintaa nk. virikepakettituotteen avulla. Koulutuspaketissa on mukana musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja muistikoulua.

Liikuntatoimen kanssa on yhteistyössä erityisliikunta,
jota opisto toteuttaa eri puolella kaupunkia. Liikuntatoimen kanssa suunnitellaan yhdessä myös opiston

Yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa:
Henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa laaditaan
yhteistyössä koulutuskalenteria, erilaisia luentoja ja
koulutuksia kaupungin työntekijöille. Opisto toteuttaa
kaupungin henkilöstölle suunnatut atk-koulutukset.
Uutuutena keväällä 2018 toteutimme yli 20 erilaista
Tyhy-pajaa, joihin kaupungin työntekijät saivat osallistua mieltymyksiensä mukaisesti.
Kaupungin perusturvan kanssa opisto on mukana kehittämässä työikäisten sähköistä hyvinvointikertomusta. Lisäksi opisto tarjoaa virikepalvelua eri sosiaali- ja
terveystoimen yksiköissä.

Juhlat ja kulttuuria kaikille –viikko
Kulttuuria kaikille viikkoa vietettiin jo seisemättä kertaa.
Musiikkimaanantaissa esiintyi opiston bändejä, solisteja, karaokeryhmä ja soitinryhmiä. Yleisöä kertyi maanantaina Poleeniin reilut 150, tiistaina 250, keskiviikkona 250 ja torstaina 250 henkeä.
Tiistaina vietettiin tanssitiistaita. Opiston tanssiryhmät
saivat yleisöä liikkeelle vaikka siarastumistne myötä
esiintyvät ryhmät jäivät muutamaan.
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Kuorokeskiviikkona kuorot esiintyivät aulassa ja
on hienoa nähdä monta opiston kuoroa esiintymässä. Mieslaulajat, Ilonpisarat, Ihannaiset ja
kuorot kyliltä olivat jälleen mukana. Yleisöäkin
kertyi reilut 250.
Kulttuuria kaikille Teatteritorstain Ruskateatterin
esitys oli Huovisia, ohjaus Jari Tuononen. Esityksiä oli Poleenissa kolme.
Nuorisoteatteri Puntti esiintyi myöhemmin toukokuussa.
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OPPIMISYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

OPETUSTUNNIT JA
OPISKELIJAT
V. 2018

Oppiaineet
Yleisöluennot
Taiteen perusopetus
Musiikki
Kielet
Käden taidot

tunnit
51
689
3 381
1 813
2 540

Kuvataiteet ja muotoilu

1 095

6,40

294

2,10

Esittävä taide ja kirjallisuus
Tietotekniikka
Tanssi ja liikunta
Erityisliikunta

1 469
1 524
2 465
1 055

8,58
8,91
14,41
6,16

864
456
3 553
1 228

6,18
3,26
25,41
8,78

Muut aineet

1 031

6,03

1 717

12,28

Yhteensä

17 113

100

13 984

100

MUSIIKKI
Merja Jauhijärvi

* opetustunteja 3 381 (20,00%)
* opiskelijoita 2 220 (15,88 %)
Seutuopistossa annettiin musiikin opetusta seuraavissa instrumenteissa: Piano, laulu, harmonikka, kitara, basso, viulu, sello, huilu, klarinetti, saksofoni, 5kielinen kantele, nokkahuilu, trumpetti, ukulele ja
rummut.
Musiikkileikkikoulun ryhmissä musisoi lapsia (sekä
alle 3v-ryhmissä aikuisia) kaikkiaan 229 henkilöä.
Virtasalmella MusaSoi-pajassa kanteleen, pianon
sekä viulun alkeita opiskeli 15 alakouluikäistä.
Näiden lisäksi musisoitiin myös seitsemässä kuorossa, kuudessa orkesterissa ja viidessä karaoke ryh-

% opiskelijat
0,30
1 801
4,00
229
20,00
2 220
10,59
802
14,84
820

%
12,88
1,64
15,88
5,74
5,86

mässä, joista 4 kokoontui kaupungissa ja yksi Virtasalmella. Musiikin teoria ryhmä käynnistyi syksyllä
myös pitkästä aikaa: nuotteja opiskeltiin tutuiksi 7
opiskelijan voimin.
Lasten yhteislaulut laulatti yhteensä 798 lasta kaupungin ja Naarajärven ryhmissä, jossa luvussa oli
lisäystä viime vuodesta 277.
Aikuisten yhteislaulut vetivät myös laulunystäviä
yhteen 792 laulajan voimin. Lisäystä viime vuoteen
oli peräti 478 laulajan verran.
Kontiopuiston- ja Harjun koulun kuoro harjoittelivat
”Mörkö se lähti laivaan” -laulunäytelmän keväällä
esityskuntoon elävän orkesterin säestyksellä. Sitä
esitettiin täysille katsomoille Poleenissa 5 kertaa –
näytökset olivat lähinnä koululaisnäytöksiä. Lasten
12

musiikkia soitettiin myös Veturitorilla lastenmusiikkipäivän kunniaksi 20.11. ensimmäistä kertaa. Pieniä
laulajia ja tanssijoita oli salin täydeltä.
Poleenin orkesteri koki pysyvän kapellimestarin vaihdoksen, kun Risto Sojakka työllistyi kapellimestariksi
armeijan sotilassoittokuntaan. Hänen tilalleen puikkoa heiluttamaan saatiin Tuulia Pulkkinen Jyväskylästä. Hän on myös viulunsoiton opettaja, joten jousisto
saa häneltä jatkossa hyviä vinkkejä mm. jousituksia
varten.
Musiikkiryhmät esiintyivät ahkerasti myös vuonna
2018.
Kesäkauden mieleenpainuvin esiintyminen koettiin
elokuussa Vehmaskylän koululla, jossa maassamme
juoksemassa olevat korealaiset ultramaratoonarin
tanssivat mm polkkaa kaupungin johtajan ”johdolla”
ja Pieksän Pelimannien säestyksellä. Tämä oli jo toinen kesä, kun Pieksämäki sai näin kaukaisia vieraita.
He olivat erittäin innostuneita suomalaisesta pelimannimusiikista ja suosion osoitukset olivat sen mukaisia.
Seutuopiston jouset keikkailivat myös. Joulukauden
avajaisten ja kulttuuriviikon esiintymisten lisäksi piipahdettiin kesäkuussa Sylvin pappilan puutarhan avajaisissa, heinäkuussa Heinävedellä puistokonsertissa
esiintymässä yhdessä Kuubalaisen pianistin kanssa ja
elokuussa unkarilaisia opistovieraita viihdyttämässä
ravintola Hospodarissa.
Joulukuussa koettiin kuitenkin kauden mieleenpai-
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nuvin esiintyminen kaupungin vanhassa kirkossa, jossa
säestettiin kauneimpia joululauluja täydelle kirkkosalille. Tunnelma siellä oli lähes käsin kosketeltavan kaunis.
Syksyllä opistoon saatiin uusi lauluryhmä, kun yhdessä
jo 45 v laulanut ”Kylän tytöt” –kuoro saatiin opiston
kirjoihin. Tytöt esiintyivät mm. nälkäpäivä konsertissa
ja omassa joulun kahvikonsertissa Jäppilän seurakunta
talolla. Myös muut opiston kuorot olivat ahkeria esiintyjiä. Ilonpisarat ja Vanajan ja Halkokummun kyläkuorot harjoittelivat yhdessä ja erikseen miltei laulunäytelmästä käyvän esityksen Kulttuuria kaikille viikon
kuorokeskiviikkoon.
v. 2018 käynnisteltiin myös yhdessä Järvilakeuden työväenopiston kanssa aloitettua ”Kumppanuudella hyvinvointia kaikille” –hanketta. Sen tiimoilta vierailivat
esim. huilistit esiintymässä Abelissa ja senioriyhtye
Välisoitto Diakilla. Kylien toimintaa virkistämään järjestettiin Halkokummun kylätalolla aidot vanhan ajan
iltamat tansseineen päivineen. Seuraavana päivänä
siellä esitettiin myös Havukka-ahon ajattelija monologi.
Vielä enemmän kumppanuushankkeen teemoja on
tarkoitus huomioida vuoden 2019-20 opetusta suunniteltaessa niin musiikin kuin muidenkin aineiden osalta.

KIELET
Satu Radcliffe
* opetustunteja 1 813 (10,59 %)
* opiskelijoita 802 (5,74 %)
Seutuopistolla on vuonna 2018 pystynyt opiskelemaan
14 kieltä: suomi vieraana kielenä, ruotsi, englanti, saksa, ranska, italia, espanja, viro, venäjä, japani, nyky-

heprea, kreikka, korea ja tukiviittomat. Hienoa on,
että opiskelijoita on riittänyt myös harvinaisempiin
kieliin.

lannin kulttuurikurssi. Kreikan kurssi taas suoritettiin
puoliksi lähiopetuksena ja puoliksi Adobe Connect –
ohjelman avulla etäopetuksena.

Päiväsaikaan olevat kielten tunnit pidetään Poleenissa. Iltatunnit on keskitetty Hiekanpään yläkouluun,
lukuun ottamatta yhtä Naarajärvellä pidettävää kurssia. Poleeni on keskeinen paikka ja tunnit ovat tuoneet sinne lisää toimintaa. Poleenissa pystymme
myös hyödyntämään kirjaston tarjoamia tablettilaitteita. Saimme myös yhden uuden interaktiivisen
taulun Poheemin tiloihin.

Verkkokurssit ovat hyvä lisä tavalliseen kurssitarjontaan ja sen kiinnostus kasvaa; pieniin kieliin on helpompi saada ryhmä, jos mukana on useita opistoja
sekä osalla opiskelijoista voi olla hankaluuksia sovittaa
joka viikkoinen kurssi omaan ohjelmaan. Toki kielten
vuorovaikutuksisuuden takia suurin osa kursseista
tapahtuu perinteiseen tapaan oppitunnilla ryhmässä.
Verkko-opetusta voimme kuitenkin pitää hyvänä lisänä. Opistolla ollut Digi-lake -hanke on antanut teknistä tukea verkkokursseille sekä mahdollistanut opettajien kouluttautumisen jopa verkkokurssin suunnitteluun.

Olemme tarjonneet myös muutamia lyhyt- ja erikoiskursseja, kuten suositun Music time -kurssin ja
korean kielen työpajan, jossa kieleen tutustuttiin
korealaisen kulttuurin ja musiikin kautta. Kielissä
olemme kuitenkin huomanneet, että opiskelijat osallistuvat kursseille mieluummin viikolla kuin viikonloppuna. Tämän takia lyhytkurssitkin pyritään sijoittamaan arkipäiviin. Muista erikoiskursseista voisi
esimerkkinä mainita Matkalla Viron halki, jossa tutustutaan Viron eri kohteisiin keskustellen ja syksyllä
2018 alkaneen samantapaisen kurssin englannissa,
jossa tutustutaan eri englantiapuhuviin maihin sekä
niiden uutisiin. On myös hienoa, että ruotsi jatkui
vuoden tauon jälkeen jopa kahdella eri tasoisella
kurssilla.
Opistossa käytetään lisääntyvässä määrin sähköistä
oppimisalustaa, Pedanet, jota on nyt aluksi kielten
puolella lähinnä hyödynnetty englannin, suomen ja
italian kielissä. Tulevaisuudessa tarkoituksena on
luoda sinne alustoja muille kielille. Tietotekniikan
tuomia mahdollisuuksia harjoitella kieltä on harjoiteltu joillakin kursseilla ja kurssitarjonnassa on joitakin kokonaan verkossa tapahtuvia kursseja kuten
heprean aakkoskurssi ja kansalaisopistojen yhteistyökielikursseja kuten venäjä, italia, suomi sekä eng13

Seutuopisto tarjoaa myös yksilö- ja pariopetusta eri
kielissä ja kuluneena lukuvuonna yksilö- ja pariopetusta on ollut englannin, espanjan, suomen, venäjän
ja viron kielissä. Yksilöopetus sopii hyvin määrätietoiseen opiskeluun sekä jos kurssien ajankohdat eivät
sovi esimerkiksi työn takia.
Kielikaveritoimintaa tarjottiin myös syksyllä. Haasteena on, miten toivotut kielet kohtaavat ja tänä syksynä
saatiin muodostettua muutama kielikaveripari. Kielikaverius on mahdollistanut ulkomaalaiselle tilaisuuden harjoitella kieltä oikeasti kantasuomalaisen kanssa ja taas suomalaiselle kielenoppijalle mahdollisuuden kurkistaa oppimansa kielen kulttuuriin ja harjoitella kieltä aidossa tilanteessa. Toivomme, että tulevaisuudessa löytyisi lisää kielikaveriudesta kiinnostuneita opiskelijoita.
Kielikahvila-toiminta jatkui keväällä hiljaisesti. Lukuvuonna 2018-19 päätimme kokeilla kielikahvilan jalkauttamista kaupungille ja syysmarkkinoiden aikaan
pidimmekin Pop-up kielikahvilaa Keski Caféssa. Seu-
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tuopisto jalkautui Pop-up kansalaisopistona myös esimerkiksi Esedulle, jolloin kuulemme myös mahdollisten opiskelijoiden kurssitoiveita. Muiden oppilaitosten
opiskelijat ovat tervetulleita Seutuopiston kursseille,
ja esimerkiksi lukiolla ja Esedulla opiskelijat voivat saada kielistä merkinnän valinnaisiin opintoihin. Tätä
mahdollisuutta käytetäänkin tasaisesti.
Yleiset kielitutkinnot
Yleisiä kielitutkintoja järjestettiin suomen kielessä neljä kertaa ja englannin kielessä kerran. Kielistudion
paikkamäärä on pienentynyt, joten myös kielitutkintoihin osallistujamäärää ollaan jouduttu rajaamaan,
mutta onneksi isoilla paikkakunnilla on lisätty koepäiviä, joka on vähentänyt osallistujatulvaa.
Kielten tuntiopettajat
Kielten tuntiopettajat ovat kokoontuneet noin kerran
kuukaudessa. Osallistuminen on ollut aktiivista ja kokoontumisissa on keskusteltu mm. tulevan vuoden
kursseista ja pedagogisista kysymyksistä. Tapaamisissa
on koettu tärkeäksi juuri ajatusten vaihto vertaisten
opettajien kanssa.
Maahanmuuttajat
Suomen kursseja Seutuopistossa on ollut kahdella tai
kolmella tasolla, naisille on myös oma kurssi, joka on
keskustelevampi ja johon voi tarvittaessa tuoda myös
lapsen mukaan. Suomen kursseilla uudeksi oppimisalustaksi on otettu Pedanet ja joissakin kursseissa
myös Facebookin suljettu ryhmä.
Helpdesk, maahanmuuttajan apu ja tuki, on jatkunut
päivystysperiaatteella opiston toimistossa. Yhteydenotot ovat lähinnä olleet apua erilaisten lomakkeiden
täyttämiseen ja ohjaukseen liittyviä.
Rehvitupa on osa jokavuotista toimintaa. Parhaimmillaan illat ovat vetäneet parikymmentä osallistujaa ja
suosituimpia iltoja ovat olleet eri maiden teemaillat,
joissa kyseisen maan edustajat ovat kertoneet sanoin

ja kuvin maastaan ja tuoneet makumaistiasia osallistujille. Rehvitupa on matalankynnyksen kohtaamispaikka, jonne erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa
olevien on helppo tulla. Se on ovi opiston toimintaa,
jossa maahanmuuttaja voi kohdata kantaväestöä,
mutta myös tutustua erilaiseen harrastustoimintaan
alueella sekä kokeilla suomalaiseen kulttuuriin kuuluvia asioita. Syksystä 2018 kokeilemme Rehvituvan
kokoontumista joka toinen viikko, jolloin kokoontumisissa on selkeämpi teema ja enemmän vierailuja.
Muistitreenit
Muistitreenit jatkuivat syksyllä. Ryhmässä käydään
läpi aivojen rakennetta, muistia ja oppimista sekä
kutitellaan aivoja erilaisilla tehtävillä ja aktiviteeteilla. Syksystä alkaen muistitreeneissä uutena on ollut
Ahaa! Aivotreeni –materiaali, jonka käyttöön muutamat opiston opettajat ovat kouluttautuneet.

toiseen tietyn porukan vakioharrastus ja metalligrafiikka on edelleen mukana opetustarjonnassa ja löytää omat harrastajansa.
Eritystekniikat, tekstiili- ja tekninen työ
Nypläys on edelleen kurssiohjelmassa mukana, ollut
jo vuosikymmeniä ja tuttu opettaja Varkaudesta on
jaksanut ajella tänne Pieksämäelle. Nyt syksyllä 2018
opettajaksi vaihtui uusi, jälleen Varkaudesta ajeleva
opettaja. Uuden opettajan mukana tulee aina uusia,
erilaisia työtapoja ja materiaaleja käyttöön, toivottavasti opiskelijat ottavat ideat vastaan.
Kudonnan kursseja on edelleen Jäppilässä, Montolassa ja kaupungissa. Kudonnan ryhmiin on tullut kivasti
myös nuorempia osallistujia mukaan. Varmaan kiinnostus sisutukseen ja kotoilu on ollut vaikuttamassa
asiaan ja tietysti kudonnan mieltä ja aivoja virkistävä
vaikutus!
Puu- ja metallityöt ovat myös edelleen kovasti suosittuja ja niihin osallistuu innokas joukko miehiä ja
muutamia naisia myös. Meidän opetustilat mahdollistavat vaativampienkin töiden teon, joka motivoi tulemaan kursseille.

KUVATAITEET JA
MUOTOILU
Irene Kalliokoski

* opetustunteja 1 095 (6,40 %)
* opiskelijoita 294 (2,10 %)
Vuosi meni nopeasti ja suosikkikurssit pitivät pintansa. Taideaineissa ikonimaalaus on ollut hyvin suosittu ja ryhmiä kokoontuu kolme: alkeisryhmä, jatkoryhmä ja ns. sekaryhmä. Keväisin ikonimaalarit
ovat pitäneet oman kevätnäyttelyn ajoittuen pääsiäisen seutuun. Kalligrafia on myös ollut suosittu,
lisäkurssi kalligrafian jatkosta on jälleen toivottu
keväälle 2019.
Kuvataiteet
Kuvataiteissa piirustus ja maalaus ovat vuodesta
14

Uutena kurssina keväällä 2018 kokeilimme nim. om.
naisille suunnattua hitsauskurssia. Se oli niin suosittu,
että uusi kurssi toivottiin ja se kokoontuu kerran kuukaudessa.
Entisöinti ja verhoilu on edelleen suosittu ja yhtäaikainen kahden opettajan opetus on toimiva ratkaisu
tuolla kurssilla. Pieni takapakki tilan suhteen tuli syksyllä 2018 kun Maaselän koulu tarvitsi tilamme
käyttöönsä uuden koulun valmistumiseen saakka.
Viriketoiminta
Viriketoimintaa on ollut Virtasalmella, Abelissa ja
Kerttulassa. Palvelutalojen kurssitarjontaa on lähitulevaisuudessa muutettava vastaamaan asukkaiden kuntoa ja toimintakykyä. Palvelutaloon siirrytään huo-
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nompikuntoisina kuin aloittaessamme yhteistyön viriketoiminnan puitteissa ja se näkyy mm. motoristen
taitojen ja uuden oppimisen kohdalla.
Luennot
Kevät 2018
Ikääntyvien yliopisto
Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy
Home ja terveys
Miten tekoäly muuttaa yhteiskuntaa ja palveluja
Puutarhatarhaluento
Kasvata omat taimet, yhteistyössä Pieksämäen puutarhaseuran kanssa
Paikallishistorian luennot
Kalmistot Pieksämäellä
Sotavankileiri Naarajärvellä
Luontoliikkujakurssi
Syksy 2018
Ikääntyvien yliopisto
Sydämen rytmihäiriöt
Teknologia ja turvallisuus
Suomalaisuuden alkuperä
Paikallishistorian luennot
Talvisodan pommitukset Pieksämäellä
Naarajärven sotilaslentokenttä
Nikkarilan miinalataamo
Mitä on vanhojen valokuvien takana? Keskustelua
Pieksämäen seudusta ja tapahtumista vanhojen valokuvien avulla.
Yhteistyökumppaneita
Neuvokkaan ja OmaisOivan kanssa kurssisuunnittelussa ja tapahtumien järjestelyssä.
Kesänuokkari yhteistyössä koulun iltapäivätoiminnan
kanssa.
Pieksämäen työtoiminnan kanssa puukko- ja metallipaja sekä puutyöpaja. Pehmeiden materiaalien puo-

lelta kolmena päivän viikossa kässäpajat.
Yhtä Rataa-hankkeen jatkon puitteissa yhteistyötä
Hiekanpään palvelukeskuksen kanssa keväällä 2018
eriaiheisten kurssien muodossa.

KÄDEN TAIDOT
Tiina Kerminen
* opetustunteja 2 540 (14,84 %)
* opiskelijoita 820 (5,86 %)
Pehmeät materiaalit
Kädentaitojen opetus jatkui keväällä monipuolisena
Laaksotien tekstiilityön luokissa. Vakiintuneiden koko lukuvuoden kestävien ompelu- ja tuunaustyökurssien lisäksi keväällä tarjottiin päiviin ja viikonloppuihin muutamia lyhyitä uutuuskursseja. Nyhjää
tyhjästä, järkevästi jämistä sekä Tunikoita ja mekkoja -kurssit saivat runsaasti osallistujia. Opisto saa
vuosittain lahjoituksena runsaasti erilaisia materiaaleja, joita kurssilaiset saavat vapaasti käyttöönsä.
Opisto laittaa hyvän kiertämään, jolloin tekeminen
ei ole kiinni kalliista materiaaleista. Kevään lopuksi
järjestettiin vielä Keskeneräiset käsityöt viikonloppukurssi, missä oli mahdollista saattaa loppuun
viittä vaille valmiit käsityöt.
Syksyllä koko lukuvuoden kestävät ompelu- ja tuunauskurssit täyttyivät entiseen malliin. Ompelu,
kierrätys ja vaatteiden tuunaus ovat tällä hetkellä
trendikkäitä ja in. Kaikki halukkaat eivät ompelukursseille edes mahtuneet. Tuunauskurssille oli innokkaita tulijoita niin paljon, että perustettiin toinen
täysi ryhmä rinnalle. Seutuopisto haluaa tukea nuoria perheitä, äitejä ja lapsia omalla toiminnallaan.
Kurssitarjottimella oli ilmainen Kestävät ja iloiset
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lastenvaatteet -kurssi, mikä saikin suuren suosion ja
täyttyi hetkessä. Lapset saivat uusia vaatteita ja äidit
omaa aikaa kurssi-iltoina.
Seutuopisto pyrkii vastaamaan kurssilaisten toiveisiin
hyvin joustavasti ja nopeasti. Kevään suunnitteluvaiheessa emme osaa ennustaa mikä kädentaito nousee
vuoden aikana hitiksi. Marraskuussa saimme toiveen
mm. tonttuovikurssista. Saimme lyhyellä varoitusajalla kurssin käyntiin heti joulukuun alkuun. Kurssilaisten
toive toteutui ja tonttuille saatiin asianmukaiset ovet
jouluksi.
Betoni, lasi, posliinimaalaus, tiffany ja keramiikka
Pitkät lukuvuoden kestävät keramiikan, tiffanytöiden,
posliinimaalauksen ja lasitöiden kurssit ovat vakiinnuttaneet paikkansa opiston kurssitarjottimella. Kevään viikonloppukurssina tarjottiin Pihan piristykseksi
betonia ja mosaiikkia. Valitettavasti kurssi ei saanut
riittävästi osallistujia.
Syksyllä 2017 yhdistetyt lasin sulatus ja posliininmaalaus -ryhmät käynnistyivät hienosti syksyllä 2018. Yhdistetyt Lasia ja posliinia ryhmät ovat toimiva ratkaisu,
sillä erillisinä kursseina ne eivät olisi käynnistyneet.
Pitkään toiminut tiffanykurssi kärsi osallistujakadosta
ja kurssi jouduttiin perumaan. Ehkäpä tulevina vuosina lasi, posliini ja tiffany yhdistyvät yhdeksi kurssiksi.
Kaupungissa toimivat keramiikkaryhmät toteutuivat ja
täyttyivät viimeistä paikkaa myöten. Järjestötalon keramiikkaluokka on tiloiltaan rajallinen, minkä vuoksi
ko. kädentaitoryhmän maksimi on vain 10 normaalin
12 sijaan.
Taitopajat
Opistolla on vuosia järjestetty Taitopajoja, joissa kurssilaisten on mahdollisuus tutustua moniin erilaisiin
kädentaitoihin eri opettajien opettamina. Opetettavia
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aiheita on etukäteen tiedusteltu kurssilaisilta ja heidän toiveisiin on pyritty vastaamaan. Keväällä taitopajoja kokoontui kaupungin, Virtasalmen ja Halkokummun lisäksi Niskamäessä. Osa ryhmistä kokoontui joka
toinen viikko ja osa kerran kuukaudessa. Syksyllä Halkokummun ja kaupungin Taitopajat kärsivät osallistujapulasta, minkä vuoksi ne lakkautettiin.
Toimitilat
Seutuopiston kädentaitoryhmät kokoontuvat pääasiassa Laaksotien tekstiilityön luokissa. Keramiikkaopetusta annetaan Järjestötalon keramiikkaluokassa. Siilinkoulun entisessä tekstiilityöluokassa jatkoivat iltaisin työskentelyään ompelu, kuvataidekoulu ja erilaiset
musiikkiryhmät. Päivisin tiloissa työskentelee Pieksämäen työtoimintakeskus Siili. Kylien opetustilat ovat
säilyneet ennallaan. Jäppilän entisen kunnanviraston
valtuustosalissa kokoontuu Ompelun iloa ryhmän lisäksi Lasia ja posliinia sekä ATK:n lyhytkursseja. Virtasalmen Taitopaja puolestaan Virtasalmen seurakuntatalolla ja Niskamäen taitopajalaiset kokoontuvat kyläläisen kotona.
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 jumpattiin kuminauhojen
avulla, saatiin tietoa painonhallinnasta ja omaishoidosta sekä solmittiin yhteistä tilateosta nimeltään
Elämänlanka. Valmiisiin Elämänlanka -teoksiin voi
tutustua Laaksotiellä seutuopiston tiloissa. Syksyllä
puolestaan ohjelmassa oli tietoa varttuneella iällä
autoilusta, ikäihmisille suunnatuista palveluista,
vuoden 1918 tapahtumista Pieksämäen seudulla
sekä aivopähkinöitä ja muistitehtäviä. 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.

suutta, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy.

Henkilöstökoulutus
Pieksämäen Seutuopisto järjestää henkilöstökoulutusta kaupungin eri yksiköille ja yhteistyökumppaneille. Syksyllä ennen koulutyön alkua järjestettiin
koulunkäynninohjaajille työhyvinvointipäivä, mikä
piti sisällään aistien herättelyä lempeillä liikkeillä ja
vuorovaikutusta toiminnallisilla harjoitteilla. Palaute
päivästä oli erittäin positiivinen. Ohjaajat pääsivät
tekemään yhdessä, innostumaan ja onnistumaan
keskinäisestä vuorovaikutuksesta!

Hankkeen puitteissa käynnistyi hedelmällinen yhteistyö Liikenneturvan kanssa ja opisto pääsi mukaan
Liikenneturvan pilottihankkeeseen nimeltään Ennakoivan ajon koulutus yli 65 vuotta täyttäneille. Koulutuksen aikana käsiteltiin mm. ikääntymisen vaikutusta
ajokykyyn ja –taitoon. Kurssille oli selvästi tilausta ja
aihe ajankohtainen, sillä kurssi sai valtavan suuren
suosion. Kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan,
joten kevääksi 2019 päätettiin perustaa toinen kurssi.
Iso kiitos Liikenneturvalle, sillä kurssi on maksuton
osallistujille.

Seniorit voimavaraksi—osallisuuden lisäämistä
senioripedagogiikkaa kehittämällä –hanke
Seniorit voimavaraksi –hankkeen toteutusaika on
21.4.2017-31.12.2018 ja sille on myönnetty opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus. Päätoteuttajana hankkeessa toimii Kuopion
kansalaisopisto ja osatoteuttajana Pieksämäen Seutuopisto. Hankkeen tarkoituksena kehittää mm.
Pieksämäen Seutuopiston henkilöstön senioripedagogista osaamista sekä lisätä senioriväestön osalli16

Keväällä järjestettiin Miesten aamukahvit järjestöjen
parissa työskenteleville miehille. Kahvien aikana miehiä haastateltiin ja kartoitettiin heidän toiveitaan ja
ajatuksiaan seutuopiston toiminnasta ja kurssitarjonnasta. Mitä mielekästä ja kiinnostavaa opisto voisi
tarjota miehille? Pieksämäen Seutuopisto jalkautui
hankkeen rahoituksella myös ihmisten pariin. Syksyllä
seutuopiston väen löysi syysmarkkinoilta. Opettajat
esittelivät siellä omia kurssejaan ja seutuopiston toimintaa. Lisäksi opettajat ovat vierailleet eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa kertomassa vanhusväestölle suunnatuista kursseista ja niiden sisällöistä.
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ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS
Jari Tuononen
* opetustunteja 1 469 (8,58 %)
* opiskelijoita 864 (6,18 %)
Taiteen perusopetus, teatteri-ilmaisu
Pappilan pihan kesäteatterin alle 10-vuotiaiden lasten
ryhmä
Taiteen perusopetuksen teatteri-ilmaisun suuntautumisvaihtoehdon kurssi vaihtui Pappilan pihan kesäteatterin alle 10-vuotiaiden ryhmä -nimeä käyttäväksi
kurssiksi. Kurssilla tutustuttiin teatteritaiteen perusteisiin ja teatterin eri osa-alueisiin. Kurssin aikana pyritään valmistamaan pienimuotoinen esitys yhdessä
Pappilan pihan kesäteatterin kanssa.
Opetuksessa pääpaino on vuorovaikutustaitojen harjoittamisessa ryhmässä. Erilaisten teatteri-ja roolileikkien kautta vahvistetaan lasten itseilmaisu- ja havaintokykyjä.
Kurssin tavoitteena on vahvistaa lasten luovuutta ja
emotionaalista, rationaalista ja esteettistä kasvua
sekä kykyä pitkäjänteiseen tavoitteelliseen työskentelyyn. Kurssilla vahvistetaan lasten myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä. Opettajana kurssilla
toimii Iiris Salmela.
ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS

Ruskateatteri
Ruskateatterin vuosi 2018 jatkui Jari Tuonosen ohjauksessa. Toimintavuoden aikana harjoiteltiin Veikko Huovisen pakinateksteistä koottua Huovisia! –
esitystä. Ensi-ilta oli huhtikuussa 2018 perinteiseen

tapaan Kulttuuria kaikille viikon Teatteritorstaina.
Nuorisoteatteri Puntti
Nuorisoteatteri Puntti, yli 13-vuotiaille teatterin harrastajille suunnattu kurssi, jatkoi ohjaajansa Julia
Vatasen kanssa kevätkauden. He valmistivat kevääseen näyttelyyn kytketyn interaktiivisen installaation
Tunne! Tunne! kellariteatteriin. Syksyllä kauden
alussa Puntti laitettiin hetkeksi lepäämään vähäisen
ilmoittautuneiden määrän takia. Ensi syksynä 2019
pyritään herättämään Puntti uudelleen toimintaan
uuden opettajan Iiris Salmelan ohjauksessa.
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 pikkuhiljaa harjoitellakin.
Poleenin teatteri
Tänäkin toimintavuonna Poleenin teatterissa jatkettiin yhteistyötä Seutuopiston muun opetuksen
kanssa. Keväällä teatterissa esitettiin musiikkinäytelmää Piaf ja syksyllä hillitöntä 39-askelta komediaa.
Piafin ohjasi Jari Tuononen ja 39 askelta komedian
Janne Jämsä. Molemmat näytelmät saivat vain kohtalaisesti katsojia.
Lisäksi Poleenin teatterissa tuotettiin sen historian
ensimmäinen kiertue-esitys, Konstanpylykerö17

monologi Veikko Huovisen kirjojen pohjalta. Monologin dramatisoi ja ohjasi Annikki Saha. Jorma Juusonen
näytteli Konstanpylykeröä. Esitys kiersi lähialueiden
kylätaloja ja muita tiloja. Kiertuetoimintaa jatketaan
tulevaisuudessa.
Burleskikurssi
Uutena kurssina esittävän taiteen puolella oli syksyllä
2018 burleskitaiteen perusteisiin perehdyttävä Burleskikurssi. Kurssi järjestettiin kahtena viikonloppuna
vuoden loppupuolella. Opettajana toimi Pilvi Virtanen,
eli burleskitaiteilija Cloud Be Devil. Kurssille osallistuneet pääsivät halutessaan stage kittenin rooliin joulukuun alun Pieksämäki Burlesque Night –esitykseen.
Keväällä 2019 järjestetään jatkokurssi kolmen viikonlopun pituisena burleskihahmojen luomisesta.

Kirjoituspiiri muistojen poluille
Omaelämänkerrallista kirjoittamista erilaisten harjoitusten kautta jatkui opettajansa Margaretha Zidanin
johdolla joka toinen viikko.
Luovan kirjoittamisen piiri
Juhani Joensuun opastuksella kurssilaiset kirjoittivat
erilaisia tekstejä viikonloppuisin. Kurssilla kirjoitettiin
limerikkejä, aforismeja, runoja, proosaa ja näytelmiä.
Kurssin tuotoksia tullaan näkemään Poleenin juhlavuoden aikana erilaisissa muodoissa.
Kirjoita ja oivalla
Iiris Kääriäisen opastuksella kurssilla perehdyttiin kirjoittamisen terapeuttisiin ominaisuuksiin. Omaa elämää tarkasteltiin kurssilla erilaisten kirjallisuusterapian menetelmiä käyttäen.
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PIEKSÄMÄEN
KUVATAIDEKOULU
Heli Laitinen
TAITEEN PERUSOPETUS
* opetustunteja 689 (4,00 %)
* opiskelijoita 229 ( 1,64 %)
Kevätlukukausi 7.1.- 26.4.2018
Taiteen perusopetusta järjestettiin seutuopiston järjestämällä 9 kurssilla seuraavasti:
kuvataidekoulun 8 ryhmälle ikäryhmittäin: 7-9vuotiaat, 7-12-vuotiaat, 10-12-vuotiaat, 13-18vuotiaat, Jäppilän 5-6-vuotiaille ja 7-15-vuotiaille, seutuopiston 6-12-vuotiaiden kuvataideryhmälle, sekä
Sylvin Sylin ja Harjun Halin varhaistaidekasvatusryhmälle.
Kursseille ilmoittautui 118 lasta ja nuorta. Opetusta
annettiin kantakaupungissa Iso-Pappilassa ja Siilin
koulun tekstiililuokassa, Jäppilässä monitoimitalolla.
Keramiikan opetus tapahtui Järjestötalolla.
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 koulun kuvataiteen valinnaisaineryhmien ja seutuopiston kuvataidekurssien kanssa Kulttuurikeskus
Poleenissa 4.5. – 30.5.
Päättötyönsä Poleenin kirjastossa esittelivät Essi Korhonen, Helmi Lumpeinen ja Taika Määttänen.
Kevätretki tehtiin Kuopioon taidemuseoon ja VBvalokuvakeskukseen.

Syyslukukausi 27.8.-14.12.2018
Syyslukukaudella käynnistyi 9 kurssia. Kevääseen
verrattuna oli muutoksena: Jäppilässä aloitti 1 ryhmä 7-15-vuotiaat.
Maanantain 5-6-vuotiaiden ryhmä käynnistyi parin
välivuoden jälkeen. Tiistaina kokoontui 7-9vuotiaiden ja 10-12-vuotiaiden ryhmät peräkkäin
perjantairyhmän jäädessä pois.
Syksyllä taiteen perusopetuksen aloitti 106 opiskelijaa.
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma uudistui. Kuvataidekoulussa aloitettiin digimaalauksen
perusteet 7-12-vuotiaiden ryhmissä. Muut opetusaineet järjestettiin kevään mukaisesti.
Syysretki tehtiin Ira Honkosen kotieläintilalle 29.9.
Tapahtumat
Osallistuttiin Poleenin jääveistotapahtumaan tammikuussa.
C’est n’est pas un chaise –näyttely Studio Wäkewässä Mikkelissä 9.2.-3.3.
Leo ja Martta Putkonen järjestivät ensimmäisen
oman näyttelynsä virastotalo Kanttilassa sijaitsevassa Kuvataideseuran ylläpitämässä näyttelytilassa
helmikuussa.
Kuvataidekoulun varhaistaidekasvatusryhmien
näyttely järjestettiin uimahallilla huhtikuussa.
Naarajärven lasten kuvataidekurssin ja Siilin työtoiminnan yhteinen kevätnäyttely oli virastotalo Kanttilan näyttelytilassa huhtikuussa.
Järjestettiin yhteistyössä Kuvataideseuran kanssa
Taiteilijan Portfolion laatimisen ABC –workshop
Kulttuurikeskus Poleenissa 21.4. Vetäjänä FM Harri
Hirvonen. Kuvataidekoulusta osallistuivat Martta
Utriainen ja Viivi Toivonen.
Marraskuussa Kaikki kyytiin hop! – tapahtumassa
Veturitalleilla kuvataidekoulun opet olivat mukana
taontapajalla.
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Kuvataidekoulun syyslukukauden päätti pikkujoulutapahtuma Iso-Pappilassa 15.12.
Koulutus
Susanna Tyrväinen:
Nerikomikeramiikka, Nanna Bayer, Kankaanpäänopisto
9.7-13.7.2018.
Heli Laitinen:
Kuvataiteen perusopinnot ( 25op), 2018-2019, Jyväskylän kesäyliopisto/ Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opinnot

TANSSI JA LIIKUNTA
Sari Härkönen

* opetustunteja 2 465 (14,41 %)
* opiskelijoita 3 553 (25,41 %)
Seutuopiston tanssin ja liikunnan ryhmät liikuttivat
suurta määrää harrastajia koko elämänkaaren matkalta. Tarjontaa oli reippaasta hikijumpasta (esim. Bodyjumppa, ReisiVatsaPeppu-jumppa) palauttaviin kehonhuollollisiin tunteihin (esim. FasciaMethod, Pilates,
Lantionpohjanhuoltamo). Seutuopistolla on vahva rooli terveydenedistämistyössä, mitä toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen ja perusturvan kanssa. Opiston
toiminta-ajatukseen kuuluu ryhmien tarjoaminen eripuolilla Pieksämäkeä mahdollistaen näin harrastamisen myös kylillä. Tämä tavoite toteutui viime vuonnakin. Ryhmiä toimi kantakaupungin lisäksi Paltasella,
Halkokummussa, Vehmaskylässä, Peiposjärvellä, Virtasalmella, Naarajärvellä ja Jäppilässä.
Kestosuosikkeina jatkoivat edelleen Jooga, Zumba,
Bodyjumppa ja Kuntosali. Suurimmat ryhmät olivat
vesijumpissa ja Lavis-lavatanssijumpassa. Lapsille ja
nuorille tarjonnassa oli erilaisia tanssiryhmiä Satutanssista Breakdanceen ja Showtanssiin. Lavatanssi on
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noussut uudelleen suosioon; opistolla oli kolme ryhmää innokkaita lajin harrastajia.
Seutuopisto pyrkii olemaan kuulolla mitä uutuuksia
maailmalla liikkuu ja mahdollisuuksien mukaan tuomaan niitä tarjontaansa. Uutena kurssina tarjosimme
kevätkaudella FasciaMethodia ja saamansa suosion
myötä kurssi otettiin myös seuraavan lukuvuoden tarjontaan. Syksyn uutuuksiin kuului myös alakouluikäisille suunnattu Tanssijamit -ryhmä. Pilates-ryhmien määrää lisättiin suuren kysynnän vuoksi.
Avoimet vesijumpparyhmät (Aquatabata, Aquapop,
Vedessä vetreäksi ja Äijävesi), joihin osallistutaan kertamaksulla ovat saaneet hyvän vastaanoton vesijumppaa harrastavien keskuudessa.
Kevätkauden päätyttyä toteutui kesäryhminä Zumba,
Lavis, Pilates, sekä Poleenin puistossa kokoontunut
Puistoasahi. Nämä ryhmät antavat opiskelijoille tilaisuuden lyhentää kesätaukoa.

ERITYISLIIKUNTA
* opetustunteja 1 055 (6,16 %)
* opiskelijoita 1 228 (8,78 %)
Erityisliikunnan (= soveltava liikunta) ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joiden vamman, sairauden tai muun
toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen
vuoksi on vaikea osallistua yleisiin liikuntapalveluihin.
Soveltavan liikunnan tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn vahvistaminen ja virkistyksen tuottaminen,
sekä sosiaalisten suhteiden luominen. Ja liikunnanilo!
Ohjaajat huomioivat erilaiset liikuntarajoitteet suunnitellessaan liikuntaryhmien toimintaa.
Suurin yksittäinen ryhmä erityisliikunnassa oli edelleen
tiistaisin Järjestötalolla kokoontuva Tuolijumppa. Tarjonnassa oli lisäksi Vesi- ja Kuntojumppaa, Senioritanssia ja Voimaa- ja tasapainoaryhmät. Ryhmiä kokoontui

uimahallilla, Abelissa, Järjestötalolla, kirkon alakerrassa, Naarajärvellä, Kontiopuistossa Opistotalolla,
uutena paikkana Virtasalmella Ojintalolla ja syyskaudella aloitettiin ryhmä Jäppilässä. Suurin yksittäinen erityisliikunnan ryhmä oli tiistaisin Järjestötalolla kokoontuva tuolijumpparyhmä. Voimaa ja
tasapainoa –ryhmät olivat suosittuja edelleen, niitä
oli yhteensä 11 kappaletta. Selvästi voimaharjoittelun merkitys hyvinvoinnille tiedostetaan.
Erityisliikuntaan osallistumisen voi yli 65-vuotias
maksaa seniorikortilla, joka oikeuttaa useampaan
kurssiin. 30 euron seniorikortti oikeuttaa osallistumaan kolmeen ns. kuivajumppaan. 55 euron seniorikortilla voi valita ohjelmaansa myös vesijumpan, lisäksi kortti oikeuttaa rajoittamattomaan uimahallin allasosaston käyttöön. Näin pyrimme
mahdollistamaan kuntalaistemme omaehtoista
liikkumista. Ale 65-vuotiaat maksavat kurssikohtaisen maksun.

TIETOTEKNIIKKA
Tuomas Raatikainen

* opetustunteja 1 524 (8,91 %)
* opiskelijoita 456 (3,26 %)
Mobiililaite (puhelin ja/tai tabletti) löytyy jo lähes
jokaiselta tietotekniikan senioriopiskelijalta. Moni
käyttää laitteilla esim. eri some-palveluita kuten
Facebook ja Instagram hyvinkin jouhevasti. Kursseista Seniorit Somessa antoi perehdytystä somepalveluihin ja mobiiliklinikka palveli noin muutamaa kymmentä asiakasta mobiililaiteongelmissa.
Tuoreimmat kurssit pyörivätkin lähes poikkeuksetta mobiililaitteiden ja somen ympärillä.
Tietotekniikan perus- sekä jatkokurssit olivat nekin
silti edelleen suosiossa. Opiskelijoiden kanssa jutel19

lessa on käynyt selväksi, että varsinkin senioriopiskelijalle on hyvin tärkeää, että verkkokurssien tarjonnan
kasvaessa on opettajakeskeiselle ja ns. “face to face”
opetukselle vielä suurta tilausta. Sama pätee myös
Pieksämäen kaupungin henkilöstökoulutuksiin, joissa
esim. toimistotyöntekijöille jaettiin lisäksi heti koulutuksen perään koulutuksen sisältö lyhyiden videoiden
muodossa, jossa sama kouluttaja kertaa juuri käydyt
asiat. Videot olivat katselumäärien perusteella hyvinkin suosittuja.
Työtoiminnan kanssa yhteistyössä järjestettävä Mediapaja jatkui taas viitenä päivänä viikossa Tuomas
Raatikaisen ja Timo Naukkarisen vetämänä. Pajalaiset
kunnoustautuivat mm. mainosten, videoiden, käyntikorttien ja kyselyiden teossa, sekä auttoivat kaupungin virallisen Joonas Aurinko -joulukalenterin kuvaamisessa. Tietotupa jatkui sekin Poleenissa mediapajalaisten avustuksella ja antoi tietoteknistä tukea yli
viidellekymmenelle asiakkaalle.
Kylillä toteutettiin edelleen pajamuotoisesti tietotekniikan opetusta. Kurssit pyörivät kukin 10-15 oppilaan
määrillä. Kestosuosikki Seniorit— Juniorit verkossa oli
koko lukuvuoden tauolla tilapuutteen vuoksi.

KOTITALOUS, MAA– JA METSÄTALOUS
* opetustunteja 29
* opiskelijoita 31
Seutuopiston kotitalouskurssit järjestetään pääasiassa Seurakuntaopiston opetuskeittiössä, joka on
osoittautunut loistavaksi paikaksi opiston kurssilaisille.
Vuoden alkuun suunnitellut aikuisten täytekakku- ja
sokerimassakoristekurssi eivät toteutuneet. Oliko
ajankohta väärä? Ehkäpä joulun herkut vielä painoivat vyötäröllä? Syksyllä lapsille suunnatut välipala-
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kurssit ja keksikurssit saivat puolestaan runsaasti osallistujia. Välipalakurssille toivottiin heti jatkokurssia.
Opiston toimintaan vaikuttavat monet tekijät, joista
vuodenajat ja sää eivät ole vähäisimpiä. Pitkä helteinen kesä piilotti sienirihmastot ja sienet, joten syksyksi
suunniteltu sienikurssi jäi toteutumatta.

TERVEYDENHOITO
* opetustunteja 381
* opiskelijoita 516
Ensiapukurssit ovat suosituimpia hätäensiapukurssin
avulla tehtävän EA1 ja EA2 –kurssien päivityksiä. Perinteisesti olemme tarjonneet yhden avoimen kaikille
tarjolla olevan EA1 ja EA2 –kurssit vuoden aikana. Kaupungin sisäisenä palveluna tarjoamme sekä hätäensiapua, että EA1 ja EA2 –kursseja.










Talvisodan pommitukset Pieksämäellä 1940,
27.9.2018, Asko Hankilanoja
Sydämen rytmihäiriö – syyt ja seuraukset
17.10.2018, webinaari, Markku S. Nieminen
Naarajärven sotilaslentokenttä 18.10.2018, Asko
Hankilanoja
Teknologia, turvallisuus ja tulevaisuus 24.10.2018,
webinaari, Esko Aho
Suomalaisuuden alkuperä, mitä geenit kertovat
31.10.2018, webinaari, Päivi Onkamo
Iäkkään uni ja unettomuus 13.11.2018, Jarkko
Tuunanen
Nikkarilan miinalataamo 27.11.2018, Asko Hankilanoja

Kirjaston kanssa yhteistyössä:
Kirjallisuusmatinea: Tea Karvinen 22.5.2018
Kirjallisuusmatinea: Ira Vihreälehto 18.9.2018
Kirjallisuusmatinea: Esko Valtaoja 13.11.2018

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








Miten tekoäly muuttaa yhteiskuntaa ja palveluita
24.1.2018, webinaari, Pekka Neittaanmäki
Aivoterveys ja muistisairauksien ehkäisy 14.2.2018,
webinaari, Satu Jyväkorpi
Kalmistot Pieksämäellä 15.2.2018, Asko Hankilanoja
Naistenpäivän luento: Hurmio kuvataiteessa ja musiikissa – oireet, hoito, ennaltaehkäisy? 8.3.2018, Anna
Kortelainen
Home ja terveys – uusinta tietoa hometutkimuksista
28.3.2018, webinaari Tuula Putus
Sotavankileiri Naarajärvellä 1941 – 1944, 5.4.2018,
Asko Hankilanoja
Surun sylissä – Onko suru enemmän kuin työtä?
12.9.2018, Mari Pulkkinen
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YLIMÄÄRÄISET HANKKEET

Seutuopiston ylimääräiset valtion avustukset
Seutuopisto on mukana kolmessa Opetushallituksen
rahoittamassa laatu- ja kehittämisavustuksessa. Seniori-lake -avustusta hallinnoi Kuopion kansalaisopisto ja Pieksämäen osuus on 15 000 euroa. Avustuksella perehdytään senioripedagogiikkaan, koulutetaan
henkilöstöä ja kehitetään uusia kurssi-ideoita ikääntyneiden opetukseen. Omarahoitusosuus on 15 %
avustuksesta.
Opetushallituksen rahoittamaa Digi-lake ja Digi-lake
2 -avustusta koordinoi Mäntyharjun kansalaisopisto
ja Pieksämäen seutupiston osuus on 14 500 euroa.
Avustuksella kehitetään digitaalisia opetusmateriaaleja, perehdytään digitaalisuuden tuomiin mahdollisuuksiin opetuksessa, koulutetaan henkilöstöä ja kehitetään markkinointia. Omarahoitusosuus on 15 %
avustuksesta.
Lisäksi opisto sai opintoseteleitä 8 000 euron edestä
tukemaan senioreita ja maahanmuuttajia kurssimaksujen kohtuullistamisessa.
Kulttuuritoimen erityisavustukset yhteistyössä seutuopiston kanssa
Kulttuuritoimi on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 28 000 euroa avustusta lasten ja nuorten harrastetoiminnan saavutettavuuden kehittämiseen.
Avustuksella tarjotaan kaikille alakouluille työpajatyyppisesti harrastetoimintaa koulupäivän aikana.
Työpajat ovat valikoituneet lasten ja nuorten oman
kiinnostuksen mukaisesti. Työpajoja on mm. valoku-

vaus- ja parkour-pajat. Omarahoitusosuus on 20 %.
Etelä-Savon maakuntaliitto on myöntänyt 10 000
euron maakunnallisen kokeiluavustuksen Yhtä rataa
-hankkeelle eli kulttuuritoiminnan juurruttamiseen
Hiekanpään kampuksella. Avustuksella tehdään yhdessä perusturvan kanssa yhteisiä työpajoja päiväkodille ja vanhustyölle. Taide ja musiikki ovat hyvinvointia tukevia kanavia ja eri-ikäryhmät tutustuvat
toistensa taidetuotoksiin. Omarahoitusosuus on
30 %. Hanke päättyi keväällä 2018.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
Toiminnalliset 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.
Opiston rooli maahanmuuttajien kotouttajana ja
työtoiminnan yhteistyökumppanina vahvistuu.
Opiston kurssitarjontaa tarkastellaan erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.
Tilojen käyttöä tehostetaan entisestään ja taitotalon
sekä opistotalon käyttöä tiivistetään yhteistyössä
muiden tahojen kanssa. Digitaalisuuteen liittyvät
haasteet ovat tärkeä osa opiston tarjontaa.
Riskikartoituksessa esille nousseet työturvallisuuteen ja rekisteriselvityksiin liittyvät asiat ovat kehittämiskohteena. Lisäksi arvioidaan kriittisesti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista kiristyvän taloustilanteen paineissa sekä alueellisen tasa-arvon
että kurssimaksujen osalta. Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat kehittämiskohteena.
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Talouden tunnusluvut v. 2019:
Tulot
250 000 €
Menot
1 146 096 €
Netto
896 095 €
Vos
591 921 €
Kurssilaisia
Opetustunteja

11 500
16 000

Valtionosuus
Valtionosuustunnit
Suomen kieli
Yht.

12 140
169
12 309

Henkilöstötavoitteet
Opistossa on tavoitteena säilyttää osaava ja innovatiivinen sekä sitoutunut opettajakunta. Opiston henkilöstö on ollut pysyvää jo useiden vuosien ajan. Tunteja toteutui vuonna 2018 reilu tuhat enemmän kuin
edellisenä vuonna. Onneksemme valtion ylimääräisillä
avustuksilla olemme voineet tarjota kehittämistoimiin
liittyviä tunteja tuntiopettajille.
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