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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTOSTA
Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille.
Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat yli 30 % paikkakuntalaisista. Tämä prosenttiosuus on tuplasti enemmän kuin valtakunnassa
keskimäärin (10-15 %) ja osoittaa, että vuorovaikutus kuntalaisten ja opiston
välillä on hyvää ja toimivaa. Kuitenkin opiston bruttomenot ovat alle prosentin kaupungin kokonaismenoista. Uskomattoman hyvä hinta-laatusuhde
siis! Me olemme aito kansalaisten oppimiskeskus, jossa kurssisuunnittelun
pohjalla on kuntalaisten toiveet ja osaavan henkilöstömme ideoinnit.
Seuraavalle sivulle olemme jälleen koonneet opiston tärkeitä tunnuslukuja,
tuloksia toiminnastamme. On joka vuosi yhtä huikeaa todeta kasvava opiskelijamäärä (osallistuja kerran laskettuna) sekä kurssilaisten määrä (kaikille
kursseille yhteensä osallistuneiden määrä). Pystymme tarjoamaan hyvinvointia ja osallisuutta kohtuullisin hinnoin. Olemme kysyneet opiskelijoilta
itseltään palautelomakkeella jo usean vuoden ajan, mitä opisto heille antaa.
Opiskelijat vastaavat kursseille osallistumisen tuoneen hyvinvointia elämään
ja opiskelun edistäneen terveyttä ja tuovan sisältöä arkeen. Opisto on siis
todellinen terveyden ja osallisuuden edistäjä, puhumattakaan niistä kaikista
tiedoista ja taidoista, joita opistossa voi itselleen hankkia. Opisto on todellinen verkostotoimija ja yhteistyössä niin eri julkisten toimijoiden kuin kolmannen sektorin kanssa saamme aikaan hyvää paikkakunnallemme.
Vuosi 2012 oli opistossa muutoksen vuosi. Meitä pyydettiin muuttamaan
Kulttuurikeskus Poleenin tiloihin yhteistoiminnan lisäämiseksi ja tietenkin
myös taloudellisten säästöjen aikaan saamiseksi. Muutto onnistui paljon
odotettua paremmin. Meidät otettiin Poleenissa hienosti vastaan ja olemme
kehittäneet loistavia yhteistoiminnan muotoja aina atk-vertaisohjauksesta
elokuvakerhoon saakka, jo ensimmäisen vajaan toiminta vuoden aikana.
On ollut riemullista huomata, että puhumme joustavasti meistä, riippumatta
siitä onkin kyseessä kirjasto-, kulttuuri-, liikuntatoimi vai seutuopisto.
Olemme siis oivaltaneet kunnallisten toiminnan ytimen: tuotamme palveluja
kaupunkilaisten hyödyksi todellisessa yhteistoiminnassa, riippumatta hallinnon rajoista. Ja yhteistyön avulla turvaamme palvelujen jatkuvuuden säästöpaineista huolimatta parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.
Päivi Majoinen, rehtori
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PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO
PÄHKINÄNKUORESSA
HENKILÖSTÖÄ 152, josta
- päätoimisia 9
- harjoittelijoita 2
- suunnittelevia tuntiopettajia 3
- tuntiopettajia 125
- luennoitsijoita 13
OPETUSTUNTEJA 17 854
KURSSEJA 906
TOIMITILOJA 146
OPISKELIJOITA 6 100
- josta miehiä 1 755 ja naisia 4 345
- joka on n. 31 % Pieksämäen väkiluvusta
OPISKELIJOITA VAPAANA SIVISTYSTYÖNÄ
JÄRJESTETYN OPETUKSEN MUKAAN 4 508
- josta miehiä 1 283 ja naisia 3 225
KURSSILAISIA 12 906
- josta miehiä 3 354 ja naisia 9 552

TOIMINTAAJATUS
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

TALOUS 2012
-bruttomenot 1 271 552,00 €
- tulot 307 667,00 €
- valtionosuus 698 698,00 €
Pieksämäen kaupungin maksuosuus 245 187,00 €
Pieksämäen Seutuopiston bruttomenot ovat 0,98 %
Pieksämäen kaupungin kokonaisbudjetista

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
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VUODEN 2012 TOIMINNALLISET
TAVOITTEET JA NIIDEN
TOTEUTUMINEN
Opisto kehittää kurssitoimintaansa lähipalveluna jatkuvasti opiskelijapalautteiden pohjalta. Myös erilaisten hankeavustusten avulla kehitetään toimintaa ja tarkennetaan kohderyhmille suunnattua opetusta. Kaupunkilaisten
osallistuminen opiston toimintaan on vilkasta maan keskiarvoon verrattuna.
Eri toimijoiden kanssa suunnitellaan yhteistyössä opiston toimimista osana
palveluketjua. Opetustunnin hinta pidetään edelleen Etelä-Savon maakunnan keskiarvon mukaisena.
Toteutuminen
Opisto on toteuttanut laadukasta ja monipuolista kurssitoimintaa, osallistujia
on saatu runsaasti eri kursseille. Kurssilaisten määrä kohosi v. 2012. Saadun asiakaspalautteen mukaan toiminta on ollut laadukasta ja monipuolista.
Opiskelijoiden osuus kuntalaisista on 31 €, valtakunnallisen keskiarvon
ollessa 12-15 %.
Opisto etsii hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen: opisto sai valtakunnallisestikin mitattuna suurimpia OKM:n laatu- ja kehittämisavustuksia
yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Ely -keskuksen Vee’jakajan
avulla toteuttama Tietotekniikkaa kylille hanke tukee kylien toimintaa ja
opintoseteliavustusten avulla voimme tukea kaupunkilaisia maksuttomilla
kursseilla ja kurssimaksujen alennuksilla.
Opisto osana kunnallista palveluketjua: opiston muuttaminen Poleeniin
tiivisti yhteistyötä etenkin vapaa-aikatoimen eri toimijoiden, kuten kirjasto-,
kulttuuri- ja liikuntatoimen kesken. Lisäksi yhteistyö perusturvan kanssa on
tiivistynyt entisestään mm. työikäisten hyvinvointisuunnitelmatyön, terveysliikuntahankkeen sekä Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta.
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HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN
Päätoiminen henkilöstö on ollut pysyvää, jo 1980 -luvulta alkaen.
Vuonna 2012 taideaineiden opettaja, vuorotteluvapaansa päätteeksi
irtisanoutui tehtävästään. Paikka täytetään v. 2013.
Suosimme edelleen paikallisia opettajia myös tuntiopettajissa. Vaihtuvuutta
on opistossamme vähän myös tuntiopettajissa. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli opistossa v. 2012 yhteensä 138.
HENKILÖSTÖ 2012
Kehityskeskustelut

Rehtori Päivi Majoinen

Rehtori kävi henkilöstön kanssa kehityskeskustelut helmi-huhtikuussa.
Koko päätoiminen henkilökunta sekä osa pitkäaikaisista tuntiopettajista
kävivät keskustelun rehtorin kanssa. Näissä keskusteluissa pohdittiin koulutustarpeita, opiston yleistä kehittämistä ja tuntiopettajien mahdollisuutta
osallistua opiston kehittämiseen. Yhteensä näitä keskusteluja kertyi 14.
Kukin vastuuopettaja kävi oman alueensa tuntiopettajien kanssa kehityskeskustelut, joko yksilökeskusteluina tai ryhmäkeskusteluina. Näissä keskusteluissa käytiin läpi ainealueen toimintaa, kehittämistarpeita, saatua opiskelijapalautetta sekä yleisiä opistoon liittyviä asioita.
Kehittämispäivät
Tavoitteena on viettää vähintään yksi kehittämispäivä lukukaudessa.
Kevätlukukaudella päiviä kertyi kaksi ja syksyllä kaksi.
Suunnittelu/kehittämispäivien aiheina olivat mm. opiston tulevaisuuden
näkymät ja toiminnat, vision ja strategian päivittäminen, opiston kehittämisohjelman päivittäminen, laatu- ja kehittämisrahoitushakemus sekä opiston
laadun kehittäminen, arviointi sekä uuden kauden suunnittelu. Tavoitteenasettelu on tärkeää tehdä koko henkilökunnan voimin, jotta kaikki ovat
tietoisia yhteisistä valinnoista ja voivat myös osaltaan vaikuttaa opiston
tulevaisuuden kehitykseen. Suunnittelu- ja arviointipäivässä oli mukana 2-3
tuntiopettajaa.

Toimisto:
Marjaana Matilainen
Kaija Nousiainen
Leena Ritvanen
Päätoimiset opettajat:
Eeva Eloranta
-Lappalainen
Irene Kalliokoski
Inkeri Repo
Helena Vuojakoski
Juha Valve
Suunnittelevat
tuntiopettajat:
Sari Härkönen
Juha Kalliola
Elsi Kinnunen
Tuntiopettajia ja
luennoitsijoita
yhteensä 138

Koulutukset vuonna 2012
Henkilöstökoulutusten määrä nousi edellisenä vuonna huimasti Osaavahankkeen myötä. Vuonna 2012 oli havaittavissa selvää tasaantumista koulutukseen osallistumisen määrässä ja tämä johtui osin Osaavan teemasta,
sosiaalinen media. Myös tuntiopettajat ovat oikeutettuja saamaan maksutonta henkilöstökoulutusta edelleen Avi -keskuksen rahoittamassa ja Kuopion kesäyliopiston hallinnoimassa Osaava-hankkeessa. Hanke jatkui v. 2012
loppuun saakka. Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois- ja Etelä-Savon
kansalaisopistot.
• Itä-Suomen vapaan sivistystyön päivät pidettiin kaksipäiväisenä Pieksämäellä elokuussa 2012. Koulutuspäivissä oli sekä ainekohtaisia työpajoja,
että yhteisiä luentoja. Tuntiopettajia ja päätoimista henkilöstä osallistui 14.
5

• Osaava-koulutus: mosaiikki 1 hlöä,
• tuotevalokuvaus 2 hlöä,
• kielten opettajien ajankohtaispäivät 5 hlöä,
• korukurssi 1 hlö,
• johtajuuskoulutus 1 hlö,
• vastuuopettaja esimiehenä 4 hlöä,
• sosiaalisen median mahdollisuudet opetuskäytössä 3 hlöä,
• Zumba-ohjaaja 1 hlö, 2 pv
• Voitas-ohjaaja 4 pv, kaksi opettajaa
• Työikäisten aivojen hyvinvointi: 1hlö, 1 pv Helsingissä
• Jooga-ohjaus: 1 hlö, 5 pv
• Liikunnan opettajien koulutuspäivä: 1 pv, 4 hlö:ä
• Smartboard ja sosiaalinen media, 2hlö:ä, ½ pv
Yhteensä 32 koulutuspäivää sekä 2 koulutuksellista opettajainkokousta,
yhteensä 82 henkilöä.
Kokoukset
Opettajainkokous järjestettiin kaikille tuntiopettajille huhtikuussa ja syyskuussa. Kokouksessa oli teemana opiskelijoiden ryhmäytymisen ja osallisuuden tukemisesta.
Päätoiminen henkilökunta kokoontuu viikoittain palaveriin tarkastelemaan
toimintojen etenemistä, yleisiä asioita ja yhteistyössä ratkaistavia asioita.
Tuntiopettajat kokoontuvat ainekohtaisiin palavereihinsa vastuuopettajan
kanssa kerran kuukaudessa.
Tuntiopettajille lähetetään tiedotteita neljä kertaa vuodessa sähköpostilla ja
perinteisellä postilla. Lisäksi opettajille on avattu Pedanet alustalle sähköinen opettajanhuone, jossa on yhteistä tiedotusta, lomakkeita jne.

KESKEISET OPISKELIJATULOKSET
Opiston kohderyhmäanalyysi tarkastettiin kehittämisohjelman laadinnan
yhteydessä maaliskuussa 2011. Samalla tarkistettiin ovatko kaikki toivotut
asiakassegmentit jo opiston toiminnassa mukana ja minkä ryhmän rekrytointia erityisesti painotetaan tulevana kautena.
Opiskelijoita vapaana sivistystyönä järjestetyn opetuksen mukaan:
2007: 3 048
2008: 4 043
2009: 4114
2010: 4 219
2011: 4 234
2012: 4 508

(Mukana ei ole alle 6 tunnin kurssien opiskelijoita
eikä alle 16 -vuotiaita)

Kurssilaisia ollut kursseilla:
2007: 10 206
2008: 10 340
2009: 10 747
2010: 12 133
2011: 13 436
2012: 12 906

Lisäksi alle 6 tunnin kursseilla kurssilaisia oli 2 680 sekä alle 16-vuotiaita
kurssilaisia 927.
Kaikkiaan siis 6 100 opiskelijaa kerran laskettuna osallistui opiston kursseille.
Yksi opiskelija osallistui keskimäärin 2,1 kurssille, ja tästä muodostuu siis
opiston kurssilaisten kokonaismäärä 12 906
Pieksämäen väkiluvusta opistossa opiskelevia on
v. 2012 kaikkiaan 31 %.
Keskeyttäneitä opiskelijoita on 314 opiskelijaa, mikä on 2,4 %
kurssilaisista ja 5,1 % opiskelijoista.
Yeisarvosana opiston toiminnasta kurssipalautteissa 4,6 (max. 5).

Opiskelijoiden ikäjakauma

Opiskelijat ikäryhmittäin v. 2012
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Muuta
Opetushallituksen rahoittamat opintosetelit maahanmuuttajille sekä yli
63-vuotiaille eläkeläisille toteutettiin kahdella periaatteella, joko opiston
etukäteen valitsemilla maksuttomilla kursseilla tai henkilökohtaisella 20 €
suuruisella opintosetelillä. Tämän käytännön toivotaan kohtuullistavan kurssimaksua ja mahdollistavan yhä useamman opiskelijan opiskelun opistossa.
Tämä näyttäisi toteutuvan, sillä sekä kurssilaisten että opiskelijoiden määrä
nousee vuosittain.

Tiedottaminen
Ulkoinen
Lehtiartikkeleiden määrä: yhteensä 41 lehtiartikkelia. Pääosin opisto oli
esillä paikallislehdessä, yhteensä 33 kertaa, 8 artikkelia maakuntalehdissä
sekä radiossa . Valtakunnallinen verkkolehti Sivistys laati opiston toiminnasta vuoden aikana kaksi artikkelia tai haastattelua opiston
toiminnasta.
Sisäinen
Opettajille on lähetetty tiedotuskirje sähköpostilla neljä kertaa vuoden aikana. Kirjeessä on kuvattu opiston toimintaa ja tiedotettu yleisiä asioita sekä
kurssisuunnitteluun ja opetukseen liittyviä asioita sekä tiedotettu henkilöstö
koulutuksista. Samalla on kutsuttu opettajia mukaan yhteisiin koulutuksiin ja
tapahtumiin.
Opettajille on avattu Pedanettiin virtuaalinen opettajanhuone, jossa kaikki
tiedotteet ovat kootusti luettavissa sekä opiston lomakkeisto on sieltä
ladattavissa.

Keskeiset henkilöstötulokset
Kaupungin koko henkilöstölle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset:
Opiston työntekijät viihtyvät todella työssään tehdyn kyselyn perusteella.
Feelbacin teettämässä kyselyssä selvitettiin mm. yleiskuva, työmotivaatio,
työyksikön toimivuus, työkyky ja työhyvinvointi, johtaminen, työnlaatu ja
kehittäminen, lähimmän esimiehen toiminta sekä työtyytyväisyyden kehittyminen. Tämä kysely suoritettiin huhtikuussa 2012. Nostimme sisäisen ja
ulkoisen tiedottamisen erityiseksi kehittämisen kohteeksi. Kehityskeskusteluissa käsittelemme työviihtyvyyden ja jaksamisen kysymyksiä ja mietimme
yhdessä keinoja kehittää sitä. Vastauksissa ilmenee hyvä työssä viihtyminen, joskin työlle luonteiset ruuhkahuiput välillä rasittavat opettajia.
Sairauspoissaolot:
Päätoimiset opettajat v. 2012: 42 päivää, taustalla työmatkalla loukkaantuminen, muutoin ei päätoimen henkilöstö ollut sairaslomilla.

OPPIMISYMPÄRISTÖN
KEHITTÄMINEN
Opetustunnit ja opiskelijat v. 2012
		
Oppiaineet
Taiteen perusopetus
Avoin yliopisto
Luennot
Musiikki
Kielet
Käden taidot
Kuvataiteet ja muotoilu
Esittävä teatteri ja kirjallisuus
Tietotekniikka
Tanssi ja liikunta
Muut aineet
Yhteensä

tunnit
(%)
1059
(6 %)
88 (0,5 %)
68 (0,4 %)
3944 (22 %)
1562 (8,8 %)
2622 (14,7 %)
1504 (8,4 %)
1347 (7,6 %)
1444
(8 %)
3107 (17,4 %)
1109 (6,2 %)
17854 (100 %)

opiskelijat (%)
407
(3,2 %)
26
(0,2 %)
939
(7,3 %)
1426
(11 %)
804
(6,2 %)
944
(7,3 %)
520
(4 %)
440
(3,4 %)
1262
(9,8 %)
4154
(32,2 %)
1984
(15,4 %)
12906
(100 %)

MUSIIKKI/Elsi Kinnunen
Yleistä musiikin opetuksesta
Pieksämäen Seutuopistossa oli musiikin opetusta vuonna 2012 yhteensä
3944 tuntia ja opiskelijoita oli 1426. Vaikka opetuksen tuntimäärä pieneni
jonkin verran edellisvuodesta, opiskelijamäärä nousi hieman.

MUSIIKKI
Opetustunteja 3 944
22 %
Opiskelijoita 1 426
11 %

Opetus koostui yksilö-, pari-, ryhmä- ja erityisopetuksesta. Yksilöopetusta
annettiin yksinlaulussa ja instrumenttiopetuksessa musiikin taiteen perusopetuksen opiskelijoille. Pariopetusta järjestettiin instrumenttiopetuksessa,
jossa instrumentteina olivat piano, kitara, sähkökitara, basso, rummut, harmonikka, viulu, huilu ja trumpetti.
Ryhmäopetus koostui kuoroista ja lauluyhtyeestä, lauluryhmistä, karaokesta,
yhteislauluilloista, bändeistä, kitaran ryhmäopetuksesta, musiikkileikkikouluryhmistä ja erityisryhmille suunnatuista laulu- ja bändiryhmistä. Opetusta
järjestettiin pääasiassa kaupungin ja Naarajärven alueella, sekä Peiposjärvellä, Jäppilässä, Virtasalmella, Vehmaskylässä, Toikkalassa, Paltasella ja
Vanajalla.
Vuonna 2012 opiskelijamäärät nousivat eniten kuoroissa ja musiikkileikkikouluryhmissä. Yksinlauluopetuksen suosio ei myöskään laantunut, vaan
suurin osa laulun opiskelupaikoista varattiin ennakkoon jo kevätlukukauden
lopussa. Syyslukukaudella musiikinopetuksessa kokeiltiin myös lyhyempiä
kursseja koko lukuvuoden mittaisten kurssien rinnalla, sekä aiempaa enemmän ryhmäopetusta. Lyhytkurssit olivat kestoltaan kuudesta viikosta yhteen
lukukauteen. Uutuuskursseja musiikinopetuksessa olivat Lauluklinikka-,
Lauluyhtye- ja Kompaten kitaralla -kurssit.
Musiikin taiteen perusopetus aloitettiin syyslukukaudella kokeiluluontoisesti
kuuden opiskelijan voimin, jotka opiskelivat pääaineenaan pianon- ja kitaran
soittoa sekä laulua.
Musiikissa opettajia oli yhteensä 13, joista päätoimisia tuntiopettajia oli 8.
Musiikin päätoimiset tuntiopettajat kokoontuivat kuukausittain keskustelemaan ajankohtaisista aiheista. Tapaamisissa käsiteltiin pedagogisia kysymyksiä, vaihdettiin käytännön opetusvinkkejä, sekä tiedotettiin opiston asioista.
Keväällä suurin osa päätoimisista opettajista osallistui kehityskeskusteluun
musiikin vastuuopettajan kanssa. Opettajat kartoittivat omaa osaamistaan ja
toiveitaan sen kehittämisestä, sekä kertoivat omia kurssiehdotuksiaan seuraavalle lukuvuodelle.
Syyslukukaudella musiikin opetustilat muuttuivat. Opistotalolla sijainneista
kahdesta musiikkiluokasta opetus siirrettiin Kontiopuiston koulun ja lukion
musiikkiluokkiin.

Yhteistyö
Musiikin opetusta järjestettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Määrällisesti eniten yhteistyötä oli eri hoiva- ja hoitokotien kanssa, joissa erityisryhmille järjestettyjä lauluryhmiä ja bändi- tai instrumenttiopetusta oli yhteensä
kahdeksan ryhmää.
Nuorisotoimen kanssa yhteistyössä järjestettiin Virtasalmella nuorille rumpujensoiton opetusta, iltapäivätoiminnan kanssa järjestettiin musiikkituokioita Hietsun palvelukeskukseen ja kirjaston kanssa yhteistyössä järjestettiin
yhteislaulua kirjastoautossa.
Opiston siirryttyä Kulttuurikeskus Poleenin tiloihin, yhteistyö musiikinopetuksen ja Poleenin eri toimijoiden kanssa lisääntyi. Joulukauden avajaiset
Poleenissa 3.12.2012 järjestettiin yhteistyössä talon kaikkien toimijoiden
kanssa. Pääosa esiintyjistä oli opiston musiikin opiskelijoita.
Uutta yhteistyön rintamalla oli syksyllä 2012 käynnistynyt kokeilu sivistystoimen kanssa, jossa opiston musiikinopettaja opetti Peiposjärven koululla
musiikkia yläluokille (3.-6. lk).
Yhteistyö opiston muiden aineryhmien kanssa lisääntyi. Yhteistyössä kielten
opetuksen kanssa järjestettiin naiskuorolle suunnattu englanninkielen ääntämisen kurssi. Musiikkia opetettiin korttelituvissa, sekä osana opiston eri
aineista koottua virikepalvelupakettia, joka toteutettiin yhteistyössä peruspalveluiden kanssa vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.
Vuoden aikana ikäihmisille suunnattuja virikkeellisiä ryhmiä järjestettiin Naarajärvellä Kerttulan vanhainkodissa, sekä Mäntypihan palveluasunnoilla ja
palvelukoti Kivitaskussa Virtasalmella.
Vuoden teemat
Vuonna 2012 opiston yhteisistä teemoista musiikin opetuksessa nostettiin
esiin vasta-alkajille suunnatut kurssit. Musiikin opetuksen omaksi teemaksi
edellä mainitun lisäksi nostettiin esiintyminen.
Esiintymistä harjoiteltiin osana opetusta, opettajien järjestämissä luokkakonserteissa, sekä Kulttuuria kaikille -viikolla.
Kulttuuria kaikille -viikolla esiteltiin opiston musiikin opetusta konserttien
muodossa samalla tehden näkyvämmäksi toimintaamme. Konsertteja järjestettiin Kulttuurikeskus Poleenissa, Kontiopuiston päiväkodilla ja Peiposjärven
koululla. Tapahtumat tarjosivat opiskelijoillemme mahdollisuuden esiintyä,
ja kaupunkilaisille sarjan maksuttomia konsertteja. Tapahtumasta saatiin
positiivista palautetta ja seuraavana vuonna tapahtuma saa jatkoa entistä
laajemmassa muodossa.

KIELET/Helena Vuojakoski
Seutuopistossa on voinut opiskella seuraavia kieliä kalenterivuonna 2012:
suomi vieraana kielenä,ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja,
italia, viro, thai, japani ja viittomakieli.

KIELET
Opetustunteja 1 562
8,8, %
Opiskelijoita 804
6,2 %

Opetus oli keskittynyt opistotalolle kevätkaudella, mutta syksyllä kielten
opetus muutti lukiolle, jossa on nykyaikaiset ja toimivat tilat.
Kevätkaudella jatkui englannin kurssi Toikkalassa joka toinen viikko.
Yksilöopetus (10 tuntia/195€) soveltuu opiskelijoille, joiden on vaikea sovittaa ajankäyttöään kerran viikossa tapahtuvaan kurssiin. Opiskelijat ja
opettajat sopivat yhdessä tason, oppimateriaalin ja ajankohdan, Osa haluaa
opiskella intensiivikurssin omaan tahtiinsa, osa haluaa kerrata taitojaan ennen kuin tulee varsinaiselle kielikurssille ryhmään. Voidaan toteuttaa myös
pariopetuksena, jolloin samantasoiset opiskelijat opiskelevat yhdessä ja
jakavat kurssimaksun. Yksilöopetusta annettiin 10 tunnin jaksoja
englannin kielessä 6, suomen kielessä 4, saksan kielessä 2, venäjässä 1
ja thai-kielessä 1.
Opinto-ohjausta oli syksyllä neljän tunnin opiskelutekniikan kurssi. Opi oppimaan kielten opiskelua aikuisena. Lisäksi syksyllä järjestettiin kielten maistiaiset, jossa esiteltiin kielten kursseja. Opiskelijoilla oli myös mahdollisuus
kokeilla kielitaitoa ja opettajat esittelivät omia kurssejaan.
Uutuudet ja suositut kurssit
Uutena kielenä aloitettiin japanin kieli. Kurssi kokoontui lauantaisin (yht 30t).
Kurssille ilmoittautui n. 15 opiskelijaa.
Koska kielissä halutaan säilyttää laaja tarjonta, kokeiltiin erilaisia tapoja järjestää kursseja. Jotkut kurssit olivat vain yhden viikkotunnin mittaisia.
Uutena alkoi Lake-rahoilla toteutettu Kielikaveri-toiminta yhdessä Mikkelin
kansalaisopiston kanssa. Muodostettiin pareja, joissa kummallakin on eri
äidinkieli ja he opettavat toisilleen omaa kieltään. Tämä soveltuu myös hyvin
maahanmuuttajien kotouttamiseen. Toinen pareista oli maahanmuuttaja ja
toinen suomalainen. Meillä oli tässä kokeilujaksolla 2 paria venäjä-suomi, 2
paria viro-suomi, 1 pari saksa-suomi ja yksi kolmen hengen ryhmä lukiolaisia: kaksi suomalaista ja yksi venäläinen. Toiminta lähti hyvin käyntiin. Parit
toimivat itsenäisesti, syksyllä oli yksi yhteinen tapaaminen, jossa keskusteltiin kokemuksista ja toiveista.
Kielten kulttuurikursseista järjestettiin thaimaalainen hedelmä- ja vihanneskaiverruskurssi, jossa opettajana oli syntyperäinen thaimaalainen. Kurssille
ilmoittautui runsas määrä opiskelijoita.
Yleiset kielitutkinnot
Seutuopisto järjestää myös Yleisiä kielitutkintoja. Vuonna 2012 suomen kielen keskitason tenttiin osallistui yhteensä 24, englanninperustason tenttiin 1
henkilö ja espanjan perustason tenttiin 2 henkilöä.
Kielten tuntiopettajat
Kieltenopettajat kokoontuvat kerran kuussa keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. Tapaamisissa käsitellään myös pedagogisia kysymyksiä ja vaihdetaan opetusvinkkejä.

Nämä on koettu erittäin tärkeiksi sekä apuvälineeksi opettamisessa mutta
myös sitouttamisessa opistoon.
Keväällä käytiin kehityskeskustelut kaikkien kielten tuntiopettajien kanssa.
Opettajat voivat tehdä kurssiehdotuksia, joiden toteuttamisesta ja suunnitelmasta keskustellaan yhdessä.
Opettajat ovat osallistuneet kiitettävästi tapaamisiin.
Maahanmuuttajat
Suomi vieraana kielenä: alkeis- ja jatkokurssit
Suomen alkeiskurssiin lisättiin tunteja, joten sitä oli neljä tuntia viikossa.
Opiskelijat osallistuivat aktiivisesti ja sitoutuminen kurssille voimistui.
Finnish Helpdesk – maahanmuuttajan apu ja tuki jatkui. Siellä annettin henkilökohtaista tukea ja ohjausta sekä suomen kielessä että muissa maahanmuuttoon liittyvissä ongelmissa. Toiminta osoittautui alusta lähtien tarpeelliseksi. Joka viikko on ollut kävijöitä.
Grundtvig- oppimiskumppanuus
Opisto oli mukana EU- rahoitteisessa oppimiskumppanuudessa.
Hankkeen koordinaattori on Liettua ja muita partnerimaita Turkki, Kreikka,
Tsekin tasavalta, Ranska ja Englanti.
Hankkeen teemana oli löytää uusia tapoja oppia ja opettaa eri-ikäisiä opiskelijoita, sukupolvien välisen oppimisen teemalla animaatioita ja elokuvia
hyödyntäen. Keväällä oli viimeinen tapaaminen Kreikassa Thessalonikissa.
Seutuopiston tehtävänä oli valmistaa DVD-hankkeen esitteeksi.
Animaatiokurssi isille ja pojille oli yksi hankkeen jatkotoiminnoista.

KÄDEN TAIDOT JA KUVATAITEET/
Irene Kalliokoski
Kudonnan opetusryhmät kokoontuvat kerran viikossa tai joka toinen viikko
kolmessa opetuspaikassa: Montola, Jäppilä ja kaupungissa Laaksotien tilat.
Opetus etenee ryhmän taidot ja toiveet huomioiden tekstiilien suunnittelusta
toteutukseen. Opetus sisältää kudonnan perusasioiden käsittelyä, materiaalivalinnan ohjausta, viimeistelyohjeita jne. Opiskelijat opiskelevat opetuspäivien välisenä aikana itsenäisesti tai kurssikaverin kanssa, koska kudonnan
opiskelun luonteeseen kuuluu osana itsenäinen työskentely.
Opetustilojen kunto on entisenlainen: Jäppilän ja Montolan tilat ovat ahtaat
ja hankalakulkuiset, Laaksotien tila erinomainen kudonnan opetukseen.
Käden taitojen opetukseen tuodaan joka vuosi joku tai joitain ns. pinnalla
olevia aiheita, menneenä lukuvuonna erilaiset neuleet ja erityistekniikoista
mm. neulakinnastekniikka, pajutöistä Ruukkupajukurssi ja taiteen puolelta
Kuvanveistoa katiskaverkosta.

KÄDEN TAIDOT
Opetustunteja 2 622
14,7 %
Opiskelijoita 944
7,3 %

Puu- ja metallitöiden opetus on edennyt pääpiirteittäin entisenlaisena, opetuspaikkoina Taitotalo ja Meriluodon koulu.
Verhoilun ja entisöinnin opetus siirtyi myös Taitotaloon syksyllä. Verhoilun
tilana on yksi koulun käytöstä vapautunut luokka ja hiukan varastotilaa. Tila
on pieni isojen huonekalujen verhoiluun ja säilytykseen, toiveissa onkin saada seuraavaksi lukuvuodeksi lisätilaa. Entisöinti sujuu nyt hyvin kun Taitotalon puutyötila ja maalaamo ovat opiston opiskelijoiden käytössä.
Taiteen opetus on edennyt entisen hyväksi koetun tavan mukaan. Jokunen
uusi opiskelija tulee vuosittain mukaan, entiset intohimoiset taiteen harrastajat jatkavat innolla edelleen. Grafiikan viikonloppukurssit ovat edelleen olleet
suosittuja.

KUVATAITEET JA
MUOTOILU
Opetustunteja 1 504
8,4 %
Opiskelijoita 520
4 %

Viriketoiminta on osa OPH:n opistoille suunnattua hyvinvointitehtävää jota
opistomme alueella tarjottiin lukuvuonna 2011 - 2012 seuraavissa paikoissa:
Rummukan hoitokoti, Abelin palvelukeskus, Kerttulan palvelukeskus ja
Mäntypihan palveluasunnot.
Viriketoimintapakettiin sisältyy askartelua, liikuntaa, musiikkia, maalausta ja
muistelua. Kurssisisällön tilaaja valitsee asiakkailleen sopivaksi. Viriketoiminta on koettu toimivaksi yhteistyömuodoksi opiston ja hoitokotien välillä ja
kehitämme sitä edelleen.
Tuntiopettajatilanne on edelleen hyvä. Pitkään opettaneita opettajia on vielä
mukana, vaikkakin eläkeikä on jo muutamilla lähellä. Uusien tuntiopettajien
tarve tulee siis ajankohtaiseksi muutaman vuoden sisällä.

KÄDEN TAIDOT JA KUVATAITEET/
Inkeri Repo
Kädentaitojen ja taitoaineiden opetus jatkui vuoden aikana monipuolisena.
Tarjolla oli eripituisia kursseja kunkin työtavan luonteen mukaan. Tekstiilityön
ja kuvataiteiden harrastajille koko työvuoden kestävät kurssit muodostavat
hyvän perustan. Paikkansa ovat vakiinnuttaneet tekstiilipuolelta mm. vaatteiden ompelu, kirjonta ja tilkkutyöt, taidepuolelta vastaavasti keramiikka,
posliininmaalaus ja lasityöt. Tarpeen mukaan näistä aiheista oli useita opetusryhmiä.
Lyhytkurssit nopeasti valmistuvine tuotteineen sopivat myös monille kiireisemmille opiskelijoille; esimerkkinä tuftaus, pääsiäis- ja joulukoristeet sekä
hopeasavikoru- ja rakukurssit. Lyhyitä kursseja olivat myös kevätkauden
kässäkahvilaillat. Ideaa muokattiin hieman ja toteutettiin syyskaudella teematorstait - nimisenä. Suosittuina uutuusaiheina niissä olivat omat kuviot
tarjottimiin ja saippuan valmistus. Usean vuoden tauon jälkeen pidettiin
myös kotitonttukurssi, jolla valmistui iso joukko persoonallisia tonttuhahmoja.
Yhteistyö toimintakeskus Neuvokkaan kanssa jatkui. Syksyn alussa siellä
pidettiin kierrätysmosaiikkikurssi. Tähän aiheeseen pääsi tutustumaan myös
elokuussa pidettyjen makupalojen työnäytöksessä.

Erityisryhmille järjestettiin eri hoito- ja palvelukodeissa askartelupainotteista kädentaitojen opetusta. Myös jo pitkään toimineet arkitaitojen ja luovan
toiminnan ryhmät jatkoivat edelleen Kontiopuiston päiväkeskuksessa.
Kaupungin keskusta-alueella järjestettiin lokakuussa eri toimijoiden yhteistyönä ”Kuhinat”, joihin myös seutuopisto osallistui. Kädentaitoryhmien töistä
koottiin näyttely, jossa oli esillä betoni- ja mosaiikkitöitä sekä kangaskollaasitekniikalla tehtyjä tauluja.
Opetustiloissa tapahtui vuoden aikana jälleen muutoksia. Keramiikkakellarista luovuttiin ja keramiikan uudeksi opetustilaksi saatiin lukion kuvataideluokka. Tila- ja kalustojärjestelyjen avulla pyrittiin täyttämään molempien
oppilaitosten erityistarpeet. Laaksotien tekstiilityöluokka jäi opiston omaan
käyttöön. Se on erittäin myönteinen asia. Omat tilat helpottavat sekä kurssien järjestämistä että materiaalien ja välineiden asianmukaista säilyttämistä.
Myös rikkoutumisten ja muiden vaurioiden riski on pienempi, kun suuri osa
kursseista voidaan järjestää ilman tavaroiden lastaus-, purku- ja kuljetusvaiheita.

KIRJASTOAUTOKERHO JA KORTTELITUPA/
Tiina Heinonen
KIRJASTOAUTOKERHO
Pieksämäen Seutuopisto tuo palvelunsa lähelle kylillä asuvia opiskelijoita
myös kirjastoauto Rietrikin kyydillä. Kirjastoautokerhoa kehitettiin OPH:n laatu- ja kehittämisavustuksen avulla keväällä 2011. Hanke toteutettiin yhteistyössä kirjastotoimen kanssa. Nykyisin Kirjastoautokerho on vakiinnuttanut
paikkansa osana Seutuopiston ja kirjastotoimen perustehtävää.
Kaikilla kylillä ei ole yhteisiä tiloja kurssien järjestämiseen, joten Seutuopiston palvelujen saavutettavuus taataan liikkuvilla tiloilla. Toimintakauden
2012-2013 aikana kirjastoauto Rietrikki vierailee kolmesti sekä Lamminmäellä että Paltasella. Kerran kuussa ajetaan myös pidempi lenkki, jolloin
pysähdytään Längelmäellä, Vehmaskylässä ja Siikamäki-Peiposjärvellä.
Tunnin kestävän yhteisen hetken aikana kirjastoauton normaalit palvelut
ovat kävijöiden käytettävissä. Toiminta on kurssilaisille maksutonta ja se
sopii kaiken ikäisille vauvasta vaariin.
Kirjastoautokerhossa kurssilaiset saivat syksyllä 2012 opastusta tietokoneongelmiin, perehtyivät petoeläimiin ja niiden kohtaamiseen sekä venyttelivät
tuolilla istuen. Keväällä 2013 on ohjelmassa laulua, muistikoulua, käsitöitä
sekä omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin vaikuttamista. Sekä kurssilaiset että opettajat ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä kirjastoauton tarjoamiin
mahdollisuuksiin oppimis- ja opetuspaikkana.

KORTTELITUPA
Keväällä 2011 kehitettiin Pieksämäen Seutuopiston toimesta myös Korttelitupatoimintaa, jolla tarjotaan opiston palveluja kaupungin lähiöiden asukkaille. Hanke toteutettiin LAKE rahoituksen avulla.
Tahiniemen korttelitupa Tahiniemen entisellä koululla on vakiinnuttanut
toimintansa osana Seutuopiston toimintaa. Korttelitupatoimintaa koetettiin
aloitella myös Vanhassa Pappilassa. Siellä kävijämäärät olivat pienet ja
toiminnasta luovuttiin. Syksyllä 2012 Tahiniemen Korttelituvassa kurssilaiset saivat opastusta tietokoneongelmiin, perehtyivät petoeläimiin ja niiden
kohtaamiseen sekä venyttelivät tuolilla istuen. Keväällä 2013 on ohjelmassa
laulua, muistikoulua, käsitöitä sekä omaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin vaikuttamista. Tunnin kestävä yhteinen hetki on kävijöille maksuton
ja sopii kaiken ikäisille.

TEATTERITAIDE
POLEENIN TEATTERI/ Janne Jämsä
Poleenin Teatterin vuosi 2012 oli monipuolinen,
vaiherikas ja useita eri katsojasegmenttejä tavoittava. Vuotta leimasivat
yleinen taloudellinen ahdinko sekä uudelleen järjestelyt kaupungin teatteritoiminnan piirissä.
Poleenin Teatteria lähes 10 vuotta johtanut Eeva Eloranta-Lappalainen jäi
virkavapaalle alkuvuodesta 2012. Eloranta-Lappalaisen virkavapaan sijaiseksi valittiin pieksämäkeläislähtöinen Janne Jämsä. Eloranta-Lappalaisen
jättäessä eroanomuksensa heinäkuussa 2012, Jämsän sopimus jatkui
loppuvuoden.
Vuosi 2012 aloitettiin Anu Hälvä-Sallisen ohjaaman Kreivitär Marizan vierailunäytöksellä kongressikeskus Mikaelissa, Mikkelissä. Jyrki Anttilan ja
Angelika Klasin tähdittämä operetti oli saanut ensi-iltansa syyskuussa 2011.
Vierailuesitystä Mikaelissa oli seuraavassa uuden vuoden päivänä lähes
400 katsojaa.
Keväällä 2012 Poleenin Teatterissa nähtiin Sofi Oksasen monin kerroin
palkittu Puhdistus. Teatterin kevään päätuotannon ohjasi vierailijana joroslainen ohjaaja Iiris Salmela. Näytelmästä saatiin pääasiassa positiivista
palautetta niin yleisöltä kuin medialtakin. Talousvaikeuksissa riutunut teatteri selvisi vaikeasta tuotannostaan helposti: yleisöä vieraili yli odotusten ja
tuotannon budjetti jäi plusmerkkiseksi. Vahvalla, kotimaisella draamalla on
siis myös tilaa Poleenin ohjelmistosta.
Teatterikevättä täydensivät ammattilaisten laatuvierailut vaihtelevin menestyksin.
Joensuun Kaupunginteatterin Vaimoni on toista maata –vierailu osoittautui
tammikuussa varsinaiseksi hitiksi lähes täydellä katsomollaan.

Uusi, ranskalaiskomedia vetosi pieksämäkeläisyleisöön ja yhteistyö Joensuun Kaupunginteatterin kanssa on todettu monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi.
Helmikuussa Esko Roine, Mikko Kivinen ja Tom Lindholm vierailivat toistamiseen Poleenissa. Kolmikon aikaisempi esitys Piplia nähtiin Pieksämäellä
vuonna 2010, ja nyt kahden vuoden tauon jälkeen tähtinäyttelijät toivat
mukanaan tulkintansa Kalevalasta.
Tiina Puumalaisen ohjaama esitys keräsi kahteen esitykseen yli 400 komedian ystävää.
Syksyn omatuotannot oli suunnattu perheille. Syyskuussa ensi-iltansa sai
Heini Junkkaalan palkittu perhenäytelmä Kymmenen tikkua laudalla. Näytelmä sai kiitosta realistisesta perhekuvastaan, mutta pieksämäkeläiset kokivat aiheen liian raskaaksi lastenteatterin aiheeksi. Näytelmä keräsi syksyn
seitsemässä esityksessä vain kourallisen yleisöä. Näytelmä palaa teatterin
ohjelmistoon huhti-toukokuussa 2013 neljän esityksen voimin.
Loppusyksyyn valmistettiin Minna Partosen ohjaama ja sovittama vauvateatteriesitys Hipsun tiuku. Poleenin Teatteri on valmistanut vuodesta 2006
lähtien joka vuosi uuden vauvateatteriesityksen, eikä vuosi 2012 tuonut
tilanteeseen muutosta. Vauvateatterikonseptia kuitenkin uudistettiin: esitys
siirrettiin helpommin saavutettavaksi Poleenin salin näyttämölle ja esityskausi ajoitettiin joulunaikaan. Yleisö löysi esityksen ja katsomot täyttyivät
odotusten mukaisesti koko esityskauden ajan.
Kevään aikana aloitettiin yhteistyöneuvottelut paikallisten teatteriryhmien
kanssa. Neuvottelut kantoivat hedelmää, ja Poleenin Teatteri ja Salainen
Teatteri solmivat yhteistyösopimuksen monologin toteuttamisesta Poleenin
kellariteatteriin syyskuuksi 2012. Juhani Joensuun dramatisoima ja ohjaama Ei mene vaikka tahtoo –esitys keräsi positiivista palautetta ja toi vaihtelua Poleenin Teatterin ohjelmistoon, jossa ei ole vuosiin monologia nähty.
KYLÄTEATTERIT 2012
Halkokummun kesäteatteri: TAIVAALLISEN RAUHAN MAJATALO
ohjaus Maiju Pohjonen
Virtasalmen kesäteatteri: PUHTAANA KÄTEEN
ohjaus Juha Venäläinen
Jäppilän näytelmäkurssi: MERKKIMIES
ohjaus Matti Nikkarinen
Jäppilän kesäteatteri: AKKARALLI
ohjaus Nazia Asif
Vanajan näytelmäkurssi: SKETSISIKERMÄ
ohjaus Unto Kohvakka

ESITTÄVÄ TEATTERI
JA KIRJALLISUUS
Opetustunteja 1 347
7,6 %
Opiskelijoita 440
3,4 %

RUSKATEATTERI JA AIKUISTEN ILMAISUTAITO/Nazia Asif
Ruskateatteri saattoi keväällä 2012 loppuun jo syksyllä 2010 alkaneen projektin. Kulttuurikeskus Poleenin salissa esitettiin kaksi kertaa Kovan onnen
kohtaloita- näytelmä, joka on Nazia Asifin tekemä kudelma Minna Canthin
teksteistä, ryhmäläisten kokemuksista ja Asifin mielikuvituksesta. Minimaalisella markkinoinnilla ilmainen esitys keräsi noin 200 katsojaa.
Paikkakunnan lehdistö oli kiinnostunut Ruskateatterista; kaikki lehdet uutisoivat kahteen otteeseen Ruskateatterin kuulumisia. Pieksämäen Lehti teki
lisäksi kiittävän kritiikin esityksestä. Kevään onnistuminen ja hyvä palaute
saattoivat ryhmän taas yhteen syksyllä, jolloin alettiin etsiä uutta tekstiä
työstettäväksi. Näytelmäksi päätettiin ottaa Harmaat Pantterit, joka kertoo
vanhainkodin arjesta. Ruskateatteri on toiminut 48 tunnin kurssina, mutta
todellisuudessa ryhmäläiset ovat saaneet opetusta ainakin 80 tuntia. Muun
muassa lavastus ja puvustus tehdään ryhmäläisten kanssa yhdessä ohjaajan johdolla.
Aikuisten ryhmä on toiminut koko vuoden pienillä, mutta tehokkailla ryhmillä. Ryhmiin on tullut aikuisia, työikäisiä ihmisiä, jotka hakevat rohkeutta ja
rohkaisua omaan ilmaisuunsa. Ryhmistä on tullut hyvää palautetta. Tehdyt
harjoitteet ovat auttaneet ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa työhaastattelusta oman henkilökohtaisen rohkeuden löytymiseen.
NUORISOTEATTERI PUNTTI/Nazia Asif

Nuorisoteatteri Puntti on Päivällisteatterin ja Pieksämäen nuorisotoimen
yhteisen hankkeen vuonna 2006 synnyttämä ryhmä. Aikaisemmin Puntti onMUUT A
toiminut vapaaehtoisten päivällisteatterilaisten voimin, mutta viime syksynä
Opetustun
nuorisoteatteritoiminta tuli osaksi opiston toimintaa. Siirto oli hyvä, sillä heti
7,1
ensimmäisenä syksynä, markkinoinnin jälkeen, ilmoittautuneita nuoria oli
yhteensä 20. Syyslukukaudella keskityttiin teatterin perustaitojen opetteluun. Harjoitettavaksi esitykseksi valittiin Frederico Garcia Lorcan Bernarda
Alban talo. Puntti tarvitsee toimiakseen lisää tunteja. Neljäkymmentäkah- Opiskelijo
22,9
deksan tuntia ei riitä näytelmän valmistamiseen.
MUUTAMIA HUOMIOITA
Keväällä 2012 Seutuopiston teatteriryhmät ottivat Poleenin kellariteatterin
esityskäyttöön. Tila toimi loistavasti ja voisi toimia hyvin opetusteatterina.
Tarvittavat lavasteet ja puvusto ovat käden ulottuvilla. Lisäksi tilassa on
valmiina esitystekniikka. Olisi hyvä harkita teatteriopetukseen lisättäväksi
tunteja, jotka kohdennettaisiin esitystoimintaan. Silloin voisi myös ajatella
esitysmäärien nostamista.

TAITEEN PERUSOPETUS
TEATTERI-ILMAISU/Nazia Asif
Keväällä 2012 teatteri-ilmaisussa jatkui työskentely syksyllä alkaneissa
ryhmissä. Kumpikin ryhmä toteutti lukuvuoden aikana esitykset, jotka saivat
ensi-iltansa Poleenin kellariteatterissa toukokuussa. Pienempien ryhmässä
(7-10- vuotiaat) näytelmän kimpussa uurasti 20 lasta ja isompien ryhmässä
(11-13- vuotiaat) kahdeksan lasta. Pienempien ryhmä toteutti klassikkosadun Lumikki ja seitsemän kääpiötä. Isompien kanssa tehtiin näytelmä Kuinka valmistautua ensi-iltaan. Esitys oli itse improvisoitu kokonaisuus, joka
kertoi lasten näytelmäryhmästä valmistautumassa ensi-iltaan. Idean pohjana
oli Tove Janssonin samanniminen tarina. Esitykset kiinnostivat paikallislehteä siinä määrin, että niistä saatiin koko aukeaman kokoinen juttu Pieksämäen Lehteen. Lukuvuosi onnistui tavoitteissaan sillä toteutettua tuli koko
teatterituotannon ketjun markkinointia ja elävälle yleisölle esiintymistä myöten.
Syksylle 2012 teatteri-ilmaisun kurssit järjesteltiin uudelleen. Ikäjakauma
muutettiin vastaamaan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kursseihin tuli myös 12 henkilön maksimiosallistujamäärä. Nämä järjestelyt ovat
tuoneet laatua opetukseen, kun ryhmäkoot ovat hallittavissa. Uusi ikäjakauma on myös tasapainottanut kiinnostusta ryhmistä. Syksyllä 7-9- vuotiaiden ryhmässä aloitti 10 lasta ja 10-12- vuotiaiden ryhmässä 11 lasta. Opetukseen on tullut jatkuvuutta. Ryhmissä on toista ja kolmatta vuotta jatkavia
lapsia.

AINEET
Teatteri-ilmaisun ryhmissä korostuu vahvasti ohjaajan omaehtoisen työn
määrä. Lapsiin saa parhaiten kontaktin koulujen kautta esimerkiksi vierainteja 1 265
lemalla aamunavauksissa, joten koulumarkkinointiin käytettiin syksyllä 2012
1%
seitsemän tuntia. Teatteriin kuuluu lavastus, puvustus, äänet ja valo. Myös
nämä vaativat ohjaajalta ylimääräistä työtä, jotta lapset pääsevät osaksi kokonaisvaltaista teatterikokemusta. Lavastuksiin ja äänisuunnitteluun ohjaaja
oita 2 949
käytti lasten ryhmien osalta noin 25 tuntia kurssituntien lisäksi.
9%
PIEKSÄMÄEN KUVATAIDEKOULU/Heli Laitinen
Kevätlukukausi 9.1.-1.6.2012
Opetusta annettiin 10 ryhmälle ikäryhmittäin 5-6-vuotiaat, 7-9-vuotiaat,
10-12-vuotiaat, 13-15-vuotiaat ja 16-18-vuotiaat. Opetus tapahtui kantakaupungissa Iso-Pappilassa ja Watexilla, keramiikan opetus lukiolla, sekä
Jäppilässä monitoimitalolla.
Tuntiopettajina toimivat Hannele Haatainen, Juha Lahtinen (vastuuopettaja
kevät 2012), Heli Laitinen (vastuuopettaja) ja Susanna Tyrväinen (vastuuopettaja syys 2012).
Varhaistaidekasvatusta annettiin päiväkoti Sylvin Sylin 4-6-vuotiaille 3 ryhmässä. Iltapäivätoimintaa järjestettiin kevätlukukaudella Harjun koululla
koulutoimen alaisuudessa.

TAITEEN
PERUSOPETUS
Opetustunteja 1 059
6 %
Opiskelijoita 407
3,2 %

Mix-viikoilla taideopetusta annettiin
19 päiväkotiryhmälle.
Omat koulut -kevätnäyttely järjestettiin Kulttuurikeskus Poleenissa
3.5.-2.6. yhteistyössä lukion ja
Meriluodon koulun kanssa.
Watexin lasten kuvataidekurssin
kevätnäyttely Kanttilassa 10.-30.4.
Taito-päivä yhteistyössä seutuopiston kanssa 13.4.2012 Meriluodon
koululla.
Jäppilän kuvataideryhmien näyttely
Jäppilän kirjastolla 25.5.-30.6.
Kevätretki tehtiin Savonlinnaan
kohteena Olavinlinna, ja Parikkalan
patsaspuistoon. Mukana oli myös
seutuopiston maalauskurssilaisia.
Syyslukukausi 3.9.-15.12.2012
Opetusjärjestelyt ja ryhmät samoin kuin keväällä.
Sylvin Sylin varhaistaidekasvatusta annettiin 2 ryhmälle.
Oppilasmäärä lukuvuonna 2012 yhteensä 216 sekä mix-viikoilla opetusta
sai 117 opiskelijaa.
Tapahtumat
Kuvataidekoulu osallistui Start Now – Start a Hobby –tapahtumaan
18.8.2012 Wanhoilla Weturitalleilla.
Hannele Haatainen, Heli Laitinen ja Susanna Tyrväinen osallistuivat vapaan
sivistystyön päiville Kulttuurikeskus Poleenissa 30.-31-8.2012
Kuvataidekoulun pikkujoulutapahtuma Iso-pappilassa 15.12.2012
Koulutus
Heli Laitinen : Huovutustyöpaja Vapaan sivistystyön päivillä; Osaava-koulutus: Blogityöpaja Varkaus Soisalo-opisto; Seutuopiston matka – Kädentaitomessut Tampere 16.11.
Susanna Tyrväinen: Lake-koulutuksena Aleks Kääriäisen kanssa animaatiokurssi 10-12-vuotiaille ja valotaidekurssi 13-15-vuotiaille; Pronssi- ja
kuparisavityöpajat Vapaan sivistystyön päivillä; Seutuopiston matka – Kädentaitomessut Tampere 16.11.
TIETOTEKNIIKKA
Opetustunteja 1 444
8%
Opiskelijoita 1 262
9,8 %

TIETOTEKNIIKKA/Juha Kalliola
Tietotekniikan lyhytkursseja toteutui lukuvuonna enemmän kuin aiemmin.
Erityisesti Pieksämäen kaupungin henkilökunnalle suunnatut koulutukset
olivat hyvin kysyttyjä. Office 2010:n sovellusohjelmien täsmäkoulutus oli
vahvasti mukana läpi lukuvuoden. Digikuvaus ja kuvankäsittely olivat suosituimpien kurssien kärjessä. Uutena aihepiirinä mukaan tulleet vanhojen

valokuvien sekä videokasettien digitointikoulutukset herättivät laajalti kiinnostusta opiskelijoissa.
Pitkäkestoisemmat läpi lukukauden kestävät kurssit olivat suosittuja.
Oppilaita oli näillä rauhallisesti etenevillä kursseilla tasaisesti syksystä
kevääseen.
Opistotalolla aloitettiin uutena palveluna tietotupa. Tietotuvassa vertaisohjaajat neuvoivat ja avustivat osallistujia arkisissa tietotekniikkaan liittyvissä
ongelmatilanteissa: Tietokoneen hallinta, internetin peruskäyttö, sähköposti
ja verkkopankki. Tietotuvan tavoitteena oli madaltaa kynnystä astua mukaan
tietoyhteiskuntaan ja tässä onnistuttiin yli odotusten!
Tietotupa siirtyi Poleeniin syyskaudella 2012. Samalla aloitti vertaisten tukema tietotekniikan klinikka. Tämä kokeilu on saavuttanut suurta suosiota ja
vakiinnuttanut paikkansa opiston toiminnassa.

TANSSI JA LIIKUNTA/Sari Härkönen
Liikunnan kurssit houkuttelivat edelleen suuren joukon opistolaisia
liikunnanilon pariin. Keskeisiä tavoitteita olivat terveysliikunta ja eri ikäisten
opiskelijoiden huomioiminen, mielellään myös mahdollisuus harrastaa yhdessä. Aivan uutena kurssina opistossamme aloitti kolme lapsille suunnattua ryhmää: Syyskauden lopuksi tarjosimme viiden kerran perheliikuntakurssin, joka ryhmäläisten toiveesta jatkui koko kevätkauden. Lasten teline ja
temppuilu -ryhmä kokoontui joka viikko koko kauden.
Edellisenä vuonna kerran kuukaudessa kokeiluna alkanut afrikkalinen tanssi
muuttui jokaviikkoiseksi suuren suosionsa vuoksi. Jooga, zumba, asahi ja
erilaiset jumpparyhmät täyttyivät harrastajista edelleen.
Opiston, liikuntatoimen ja terveystoimen yhteistyötä kehitettiin painonhallintakurssin parissa. Liikuntatoimi ja opisto ohjasivat kurssiin kuuluvat liikuntaosuudet, terveystoimi ravitsemuksen.
Opisto osallistui terveysliikuntahankkeeseen Sohvalta liikkumaan -ryhmän ja
PuistoAsahin ohjauksella.
Kestosuosikit zumba ja jooga tarjosivat mahdollisuuden uusille harrastajille
uudenlaisten kurssien myötä: Zumbassa aloitti lastenryhmä, zumbatomic,
jota vietiin myös kylille. Joogan uutuutena aloitti tuolijooga, joka sopii
sellaisille harrastajille, joille on syystä tai toisesta hankalaa mennä alustalle
lattiatasoon.
Lavatanssikurssit toteutuivat 7 viikon lyhytkursseina niin syys- kuin kevätlukukautenakin ja lauantai aamupäivä tuntui sopivan harrastajille hyvin.

TANSSI JA LIIKUNTA
Opetustunteja 3 107
17,4 %
Opiskelijoita 4 154
32,2 %
josta
erityisliikunnan
opetustunteja
748 (24 %)
ja
opiskelijoita
859 (20,7 %)

ERITYISLIIKUNTA/Sari Härkönen
Erityisliikunnan kursseilla vesijumpat (9 ryhmää) ja salijumpat (2 ryhmää) olivat suosittuja edelleen. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen hankkeen myötä
perehdyimme ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoitteluuun.
Voima - ja tasapainoryhmiä kokoontui kuusi. Syyskaudella 19 innokasta vertaisohjaajaa kouluttautui Vertaisvetureiksi. Kevätkaudella pääsimme mukaan
pilotoimaan Ikäinstituutin erityisesti kylille ja vertaisohjaajille suuntaamaa
tasapainorataa.
Lisäksi erityisliikunnan paletilta löytyi kuntosaliryhmät , erityistä tukea tarvitsevien lasten uinninopetus sekä sovellettu kuntojumppa.
Yhteistyö terveystoimen ja kolmannen sektorin kanssa vahvistui ja selkeytyi,
mikä helpottaa asiakkaan hoitopolun suunnittelua. Suunnittelun alla on erityisliikunnan liikunnanohjauksen kehittäminen mahdollisimman hyvin asiakkaiden
tarpeet huomioonottavaksi.

AVOIN YLIOPISTO
Opetustunteja 88
0,5 %
Opiskelijoita 26
0,2 %

MUUT AINEET
AVOIN YLIOPISTO
Teatterikorkeakoulun avoimen yliopiston kanssa toteutettiin:
TEATTERITAITEEN NAAMIOILMAISUN PERUSTEET (3 op).
Koulutukseen osallistui 16 hlöä. Opettajana Soile Mäkelä
SKETSIKURSSI (2 op). Koulutukseen osallistui 10 hlöä.
Opettajana Markku Toikka.

REHVITUPA
Monikulttuurinen kohtauspaikka on kokoontunut kerran viikossa. Käytännön
toteutuksen ovat tehneet Diakonia ammattikorkeakoulun monikulttuurisopintojakson opiskelijat yhdessä seutuopiston opettajan kanssa. Harjoittelijoita
oli kaksi keväällä ja kaksi syksyllä.. Toimivuuden jatkuvuuden takaa, että
edelliset harjoittelijat siirtävät työt ja vastuun uusille.
Rehvitupa muutti syksyllä Poleeniin. Kävijämäärä lisääntyi, ja myös kaupunkilaiset ovat alkaneet löytää Rehvituvan.
Syksyllä Rehvitupa järjesti
yhdessä thai-yhteisön kanssa
Flower-festivaaliin Poleenissa. Yleisöä oli lähes 200.
Ohjelmassa oli perinteisiä
thai-tansseja ja ruokaa, mutta
myös muiden maahanmuuttajien ohjelmaa. Juhlalla oli
tarkoitus tuoda paikkakunnan
maahanmuuttajien omaa kulttuuria kaupunkilaisten tietoon.
MUISTIKOULUT
Muistikoulutukseemme kuuluu verkkokurssi ja lähiopetus ja erityyppisiä
muisteluryhmiä, sekä yleisiä että eri laitosten asukkaille. Muistiteemaa toteutetaan kielten opetuksessa, erityisesti senioreille suunnatussa kurssissa;
Golden Memories Cruise.
Teoriapohjaisia muistikouluja oli keväällä yksi ja syksyllä yksi, jossa oli myös
verkkokurssi mukana. Lisäksi on pidetty erilaisia muisteluita eri laitoksissa.
Muistikoulua on pidetty myös korttelituvissa ja kirjastoautossa.
Muisteluryhmissä on käytetty
Muistelupeliä, jonka ovat
kehittäneet opiston omat
opettajat Irene Kalliokoski ja
Helena Vuojakoski.
Se on lautapeli, jossa arpanoppaa heittämällä edetään
ja muistellaan elämän eri
vaiheita.
Pelin avulla saadaan kaikki
mukaan muistelemaan ja
se on innoittanut osallistujia kertomaan ja kuuntelemaan. Peliä on käytetty
myös kieliryhmissä ja musiikkiryhmissä. Pelin avulla on muisteltu vanhoja
lauluja. Muistelupeliä on myyty myös muille opistoille ja laitoksille.
Lisäksi syksyllä aloitti elokuvakerho eläkeläisille Kino Poleeni. Se toteutettiin yhdessä kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa. Kino Poleenin tarkoitus on
antaa elokuvatietoutta, mutta myös aktivoida eläkeläisiä keskustelemaan
erilaisista aiheista. Elokuvakerho osoittautui erittäin suosituksi.

MUUT AINEET
Opetustunteja 1 265
7,1 %
Opiskelijoita 2 949
22,9 %

KOTITALOUS
Miehet kokkaavat kurssit säilyttivät suosionsa toimintakertomusvuonna
2012.
Kaksi viimeistä lukuvuotta Vehmaskylässä pidetyn kokkikerhon myötä kotitalouskursseja on voitu toteuttaa myös kylillä. Suosikiksi nousi opiston uutuus
sienikurssi.
Erilaiset kotitalouden lyhytkurssi kokeilut eivät ole herättäneet kiinnostusta.
Kolmas sektori toimii vahvasti kotitalouden kentällä ja täyttää kotitalouden
koulutustarpeet.
ENSIAPUKURSSIT
Ensiapukurssit I ja II toteutuivat sekä keväällä että syksyllä.
Erilaisia ensiapukursseja pidettiin yhteensä 27 kpl, joihin osallistui kaikkian
322 opiskelijaa. Oppitunteja oli 243 tuntia.
LUENNOT JA MATINEAT
UUTISTORI
MUSIIKIN TYYLIT TUTUKSI - Esko Kilpeläinen, opiskelijoita 1
TAIDEMATKA POLEENISSA - Mervi Riikonen, opiskelijoita 17
TAIDELUENTO POLEENISSA - Erkki Pirtola, opiskelijoita 24
NIMISTÖN KEHITTYMINEN AIKOJEN SAATOSSA
PIEKSÄMÄEN SEUDULLA - Asko Hankilanoja, opiskelijoita 29
MINUN PIEKSÄMÄKENI: KULTTUURIPAPPILA SYLVI, MERKKIHENKILÖT
JA TAPAHTUMAPAIKAT - Ilkka Seppä, opiskelijoita 19
PIEKSÄMÄEN RAKENNUSHISTORIA SEKÄ MERKITTÄVIEN
RAKENNUSTEN HISTORIAA - Reijo Raitio, opiskelijoita 24
PIEKSÄMÄEN HISTORIAA JA MERKITTÄVIÄ SUKUJA - Hannu Hyyrinen,
opiskelijoita 28
TÄHTITAIVAAN HAVAINNOINTI - Matti Turunen, opiskelijoita 18
AIKAMATKA MAISEMAAN - PIEKSÄMÄEN ALUEEN GEOLOGINEN
KEHITYS - Jari Nenonen, opiskeloijoita 20
LUONTOPOLKU - Maiju Laakso, opiskelijoita 27
VENUKSEN KULKU AURINGON YLI - Matti Turunen, opiskelijoita 41
LUOMUTUOTTEET TUTUKSI - Jukka Rautiainen, opiskelijoita 8
NAISEN JA MIEHEN VAIHDEVUODET - UKOILLE KYYTIÄ - Tapani Kiminkinen, opiskelijoita 250
ELINKEINOT JA YRITYKSET PIEKSÄMÄELLÄ.
LYHYT KATSAUS HISTORIAAN JA TILANNE NYKYPÄIVÄNÄ - Kimmo
Hyykoski, opiskelijoita 11
KIRJALLISUUSMATINEA I - Markku Ropponen, opiskelijoita 27
KIRJALLISUUSMATINEA II - Antti Tuuri, opiskelijoita 70
KIRJALLISUUSMATINEA III - Maritta Lintunen, opiskelijoita 21
LASTEN KIRJALLISUUSMATINEA - Esko-Pekka Tiitinen, opiskelijoita 105
MUISTELUPÄIVÄ - Sinikka Hiltunen, opiskelijoita 13
MITEN VAHVISTETAAN LASTEN SOSIAALISIA TAITOJA SELVIYTYMÄÄN
KIUSAAMISTILANTEISSA? - Aila Juvonen, opiskelijoita 56
LASTEN SOSIAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMINEN - SELVIYTYMINEN
KIUSAAMISTILANTEISSA - Aila Juvonen, opiskelijoita 3

AJANKOHTAISTA TIETOA TERVEYSTOIMESTA JA APTEEKKIA
KOSKEVISTA ASIOISTA - Reijo Siloaho, opiskelijoita 36
KODIN TURVAPÄIVÄ - Maarit Ikävalko, Jukka Ylönen, Markku Poikola,
opiskelijoita 21
KUKA MEITÄ HOITAA JA MITEN? - hoitohenkilöstön saatavuus puhuttaa Katri Vehviläinen-Julkunen, opiskelijoita 16
YHDESSÄ ELÄMÄÄN -ILTA - Anne Eskelinen, opiskelijoita 54

HANKKEET
OPINTOSETELI
Opisto oli mukana jo neljännen kerran toteuttamassa opetushallituksen rahoittamana opintosetelikokeilua. Tällä rahoituksella pystymme tarjoamaan yli
63-vuotiaille, maahanmuuttajille ja oppimisvaikeuksia kokeville joko henkilökohtaisen 20 €:n alennuksen kurssimaksusta tai vaihtoehtoisesti yhden maksuttoman kurssin opiston etukäteen määrittelemistä opintosetelikursseista.
Setelin käyttäjiä on vuosittain yli 500 henkilöä.

LAKE , LAATU– JA KEHITTÄMISAVUSTUS
Opisto menestyi hyvin opetusministeriön laatu– ja kehittämisavustusten jaossa. Tulevaisuudessa Lake-rahoitus rajoitetaan kolmeen vuoteen, sitten tulee
olla vähintään yhden vuoden tauko hakemuksissa.
Tällä opetusministeriö haluaa tukea myös pienten opistojen avustuksia, sillä
hyvät hakemukset ovat nyt ajaneet ohi. v. 2012 Saimme rahoitusta 35 000,00
€ yhteistyössä Mikkelin kansalaisopiston kanssa.
Avustuksella on kehitetty monipuolisia opetusmenetelmiä, kursseja ja opettajien osaamista sekä monikulttuurisuustoimintaa. Myös uusia kurssi-innovaatioita, kuten uutistori ja elokuvakerho on käynnistetyt rahoituksen turvin.
Opistomme on profiloitunut LaKe-rahoituksella erityisryhmien opetuksen
kehittämiseen mm. kehitysvammaisten kurssitoiminnan pedagogiikan kehittämiseen
Esimerkkeinä:
• kirjastoautokerho kulkee reitillä lv. 2012-2013
• Samanaikaisopetus: atk-opettajat tukena tunneilla eri ainealueilla ja näin
saadaan hyödynnettyä atk:ta kursseilla paremmin.
• HelpDesk: henkilökohtaista kotouttamispalvelua maahanmuuttajille.
• Erityisten ryhmien opetuksen kehittäminen
• vertaisohjausmallin kehittäminen
• uutistorin ja elokuvakerhon käynnistäminen Poleenissa

GRUNDTVIG -OPPIMISKUMPPANUUS
Opisto oli mukana EU- rahoitteisessa oppimiskumppanuudessa. Hankkeen
koordinaattori on Liettua ja muita partnerimaita Turkki, Kreikka, Tsekin tasavalta, Ranska ja Englanti. Hankkeen teemana on löytää uusia tapoja oppia
ja opettaa eri-ikäisiä opiskelijoita, sukupolvien välisen oppimisen teemalla
animaatioita ja elokuvia hyödyntäen.
Hankkeen päätösseminaari pidettiin toukokuussa 2012 Kreikassa, Tessalonikissa.
Hankkeen aikana tuotimme animaatioita kaikissa osallistuneissa maissa ja
saimme ohjeistuksen animaatioiden käyttöön opetuksessa, opetusmenetelmänä. Tuotokset koottiin yhteiselle DVD-levylle.

TIETOTEKNIIKKAA KYLILLE/Jani Kinnunen
Hankkeessa tuetaan kylien asukkaita tietoyhteiskuntavalmiuksien hankkimisessa. Koulutus räätälöidään kylien tarpeiden mukaisesti. Hanke on kolmivuotinen ja hankkeeseen on palkattu päätoiminen projektipäällikkö Jani
Kinnunen.
Hankkeen kohderyhmänä ovat Pieksämäen kylien (Haapakoski, Halkokumpu, Hietakylä, Jäppilä, Montola, Nenonpelto, Paltanen, Siikamäki-Peiposjärvi, Tihusniemi, Venetmäki ja Virtasalmi ja muut kylien alueet) asukkaat ja
kyläyhdistykset. Tavoitteena on kylien asukkaiden tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen ja taitojen valjastaminen kylien elinvoimaisuuden parantamiseen.
Koulutusta on järjestetty syksystä 2011 vuoden 2013 helmikuun loppuun
mennessä Haapakoskella, Jäppilän koululla ja kirjastolla (Tietotupa), Jäppilä
talossa, Maaselän koululla, Nenonpellon koululla, Paltasen Pysäkillä,

Peiposjärven koululla, Toikkalan entisellä koululla (nykyinen Kumputalo),
Vanajan Seurojentalolla, Vehmaskylän koululla, sekä Virtasalmen koululla ja
kirjastolla (Tietotupa).
Hanke on järjestänyt koulutusta 36 kurssin verran, joista 25 on jo saatu päätökseen ja 11 jatkuu vielä tänä keväänä. Tietotekniikan koulutus kiinnostaa
kyläläisiä. Muutama uusi kurssi on suunnitteilla vielä keväälle.
Koulutuksissa on käynyt 253 opiskelijaa ja 11 kyläyhdistyksen aktiivia. Lisäksi hanke on tavoittanut erilaisissa tapahtumissa 216 ihmistä. Opetus on
tavoittanut myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet
opiston järjestämille kursseille.

TALOUS
TALOUDEN TULOKSET
Opisto on toiminut kaupungin ylläpitämänä jo v. 2007 lähtien.
Vertailuarvoja on jo kuudelta vuodelta. Tämä antaa jo selvää suuntaa opiston onnistumisesta tavoitteen asettelussaan.
Näkyvin muutos v. 2012 aikana oli valtakunnallisesta taloustilanteesta johtuva valtionosuuksien 5-10 % leikkaus. Opisto selvisi 5 % leikkauksella ja
taloudellisesti tämä vähensi valtionosuutta n. 8 000 €.
Opistolle laaditaan vuosittainen todellinen talousarvio. Talousarvioita laadittaessa ei ole selvillä mahdolliset haettavat tai myönnettävät hanke- tai projektirahoitukset. Opisto onnistui tulohankinnassaan yli talousarvion ja voittoa
tuottamattomana toimintana hankkeille on rakennettu menotalousarvio, jolloin opiston bruttotalousarvio menee yli, mutta nettotavoite ei. Tulot ja menot
ovat suorassa suhteessa toisiinsa. Opisto joutuu silti laatimaan talousarvion
ylityspyynnön, vaikka tulot kattavat menot. Varsinaista nettoylitystä ei tule,
opiston katteen ollessa 99,89 %.
Valtionapujen kehitys			
v. 2007 ne olivat
556 154 €		
v. 2008		
614 319 €		
v. 2009		
652 217 €		
v. 2010		
684 120 €		
v. 2011		
706 256 €		
v. 2012		
698 698 €		

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

Tuntihinnan kehitys
Tuntihinnan kehityksestä ei ole vertailuarvoja kuin v. 2007 osalta. Sitä ennen olleen kuntayhtymän hinnat eivät ole vertailukelpoisia erilaisen laskentatavan vuoksi.
Menojen kehitys				Tulojen kehitys
v. 2007
1 110 000			
v. 2007
180 000
v. 2008
1 117 000			
v. 2008
236 000
v. 2009
1 219 000			
v. 2009
260 000
v. 2010
1 220 000			
v. 2010
253 000
v. 2011
1 303 000			
v. 2011
371 000
v. 2012
1 271 552			
v. 2012
307 667
						
Kaupungin maksuosuuden 		
Tuntimäärän
kehittyminen 				kehittyminen
V. 2007
374 000			
v. 2007
17 897
v. 2008
336 000			
v. 2008
18 727
v. 2009
307 000			
v. 2009
18 775
v. 2010
291 000			
v. 2010
18 538
v. 2011
234 000			
v. 2011
18 689
v. 2012
245 187			
v. 2012
17 874

ARVIOINTI JA VAIKUTTAVUUS
KESKEISET YHTEISKUNNALLISET
TAVOITTEET
Opisto voitti OKM:n laatupalkintokilpailun 2010.
Missä kaikissa kokoonpanoissa opisto on edustettuna:
• paikallisessa maahanmuuttotyöryhmässä
• koulutoimen työryhmässä
• sivistystoimen työryhmässä
• alueellisessa rehtoriryhmässä
• kaupungin liikuntatoimen kehittämistyöryhmässä
• työikäisten hyvinvointistrategian työryhmässä
• Kaupungin mielenterveysstrategian työryhmässä
• Omaishoitajat ry:n Lamppu-hankkeen ohjausryhmässä
• Opin-ovi hankkeen paikallisessa työryhmässä ja alueellisessa
ohjausryhmässä
• Kanto-hanke, KoL:n koordinoima Osaava-hanke, Itä-Suomen työryhmän
vastuutahona
• Osaava-hanke, Kuopion kesäyliopiston koordinoima hanke,
ohjausryhmän jäsenyys

• Osaava Etelä-Savo, ohjausryhmän jäsenyys
• Itä-Suomen vapaan sivistystyön yhteistoimintaelimen jäsenyys
• terveysmessujen suunnittelutyöryhmässä
• voimaa vanhuuteen -hankkeen paikallisessa työryhmässä
Opinto-ohjaus
Opisto tiedotti toiminnastaan ennen varsinaisen ilmoittautumisajan alkua
Makupalat – avoimien ovien avulla. Opisto tiedotti ilmoittautumisesta sekä
kurssien sisällöistä myös nuorisolle suunnatuilla Start a hobby-messuilla
sekä sisustusmessuilla. Etenkin nuorisolle suunnatut messut olivat menestys, sillä kuvion painaminen kangaskassiin nosti kuvataidekoulun osaston
yhdeksi messujen suosituimmista osastoista. Kuvataidekoulun oppilasmäärä
nousi messujen jälkeen.
Opi oppimaan kurssi innosti 5 opiskelijaa tulemaan mukaan ja tutustumaan
omiin oppimisen mahdollisuuksiin. Tämä kurssi koetaan tarpeelliseksi etenkin kieliopintoja aloitettaessa pitkän opiskelutauon jälkeen.
Opinto-ohjausta tarjotaan myös puhelimitse sekä kursseilla.
Uussuomalaisia opettajia 9.
Erityiskohderyhmät
Koulutuksellisen tasa-arvon mukaisesti opisto tarjoaa kursseja myös erityisryhmille, kuten mielenterveyskuntoutujille sekä kehitysvammaisille ja laitoksessa asuville muistisaraille. Näitä ryhmiä ovat mm. arkitaidot, atk, musiikki,
kädentaidot, tanssi ja liikunta.
Opiskelija-arviointi
Keväällä ja syksyllä kerättiin satunnaisotannalla Webropol kysely opiston
toiminnasta kaikilta ainealueilta. Kultakin ainealueilta koottiin palautetta 2-3
kurssilta sekä lisäksi avoin palautteenkeruu opiston www-sivuilla.
Sidosryhmät
• Kol
• Ely-keskus
• Vee’jakaja
• OKM
• OPH
• muut opistot
• Työ– ja elinkeinotoimisto
• Muut oppilaitokset: Diak, Esedu, koulutuskeskus Agricola,
Partaharjun opisto
• Pieksämäen Seudun liikunta
• eri hallintokunnat: koulutoimi, koulun jälkeinen kerhotoiminta, kulttuuritoimi, nuorisotoimi, kirjastotoimi, liikuntatoimi, henkilöstöhallinto, tietohallinto,
perusturva
• sosiaali- ja terveysalan yritykset
• teatterikorkeakoulu
• Avi-keskus

Mitä yhteistyö on ollut ?
Opisto toimii oppilaitosyhteistyössä ammatillisten koulutustoimijoiden rinnalla tarjoten yhteiselle valinnaisainetarjottimelle kursseja.
Perusopetuksessa opistolla on toimintaa mm. seniorit-juniorit verkossa
yhteistyö Maaselän koululla, jossa Maaselän oppilaat toimivat mentoreina
opiston senioreille atk:ssa. Opiston opettaja opettaa molempia yhtä aikaa
pareina samoilla tietokoneilla. Perusopetuksen tilat ovat enenevässä määrin
myös opiston käytettävissä.
Nuorisotoimen kanssa opisto jatkaa tilayhteistyötä sekä tarjoaa nuorisokahvilaan toimintailtapäiviä.
Kulttuuritoimen kanssa opistolla on näyttelyopastus-kurssi, yhteinen
Poleenin opetusteatteri sekä yhteisluentoja sekä Kulttuuria kaikille tempaus,
mm. Poleenin aulassa toteutettavia kävelykonsertteja.
Kirjastotoimen kanssa opistolla on kirjallisuusmatinea -yhteistyö sekä Kirjastoautokerho, jossa opiston opettaja menee kirjastoauton mukana kylille ja
opettaa kirjastoautossa. Kurssi on monipuolinen kattaen musiikkia, liikuntaa,
kädentaitoja ja muistikoulua. Yhteistyö on herättänyt laajaa kiinnostusta eri
puolilla Suomea ja ylitti myös Yle-tv:n uutiskynnyksen. Uutuutena tarjoamme
lehtienlukutilassa uutistoria, jossa käydään läpi ajankohtaisia aiheita, joista sanomalehdistä kirjoitetaan. Myös Elokuvakerho on kirjaston ja opiston
yhteistyössä toteuttama palvelu kuntalisille.
Liikuntatoimen kanssa opistolla on yhteistyössä erityisliikunta, jonka opisto
toteuttaa kaupungissa. Myös yhteinen hanke terveysliikunnan kehittämisestä käynnistyi v. 2012.
Henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon kanssa laaditaan yhteistyössä koulutuskalenteria, erilaisia luentoja ja koulutuksia kaupungin työntekijöille. Opisto
toteuttaa kaupungin henkilöstölle suunnatun atk-koulutuksen.
Kaupungin perusturvan kanssa opisto oli mukana v. 2012 valmistuneessa
työikäisten hyvinvointisuunnitelmaa. Ehkäisevän päihdetyön viikolla opisto
tarjosi mielekkäitä harrastuskokemuksia alakoulussa. Uutena yhteistyön
muotona aloitimme yhteistyössä Voimaa vanhuuteen hankkeen totuettamisen.
Sosiaali- ja terveysalan yrityksille, heidän asiakkailleen, opisto tarjoaa viriketoimintaa nk. virikepaketti-tuotteen avulla. Koulutuspaketissa on mukana
musiikkia, kädentaitoja, liikuntaa ja muistikoulua.
Teatterikorkeakoulun kautta opisto tarjoaa avoimen yliopiston opetusta, mm.
klovneria- ja sketsikurssin.
Näyttelyt
Pitsinnyplääjien näyttely, opiston vitriinissä jatkuva näyttely, omien koulujen
ja kuvataidekoulun yhteinen näyttely, makupalat: työnäytökset.

Laatupalkinto
Tammikuussa 2011 OKM palkitsi Pieksämäen seutuopiston 20 000 €:n laatupalkinnolla. Kilpailun teemana oli verkostoituminen ja yhteistyö. Opiston
saama kirjallinen palaute on ollut kehitystyön perustana vielä vuoden 2012
ajan.

TOIMINTASUUNNITELMA 2013
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 siirrettyä Poleeniin etsimme uusia,
ajankohtaisia toiminnan ja palvelujen muotoja yhteistyössä Poleenin toimijoiden kanssa. Opetustunnin hinta pidetään edelleen Etelä-Savon maakunnan keskiarvon mukaisena.
Yhteiset ainealueiden teemat v. 2013 ovat seuraavat
vertaisryhmä ja vertaistukeminen tavallaan uuden oppimispolun
rakentaminen vapaaehtoisverkkojen avulla
vasta-alkajien tukeminen
perinteen säilyttäminen: esim. savolaisuus, karjalaisuus, keskustelu,
itkuvirret,
kohderyhmäajattelu: seniorit, työttömät, (esim. työelämän kielitaitoa,
verkkoasiointi.)

HANKKEET
Opisto anoi tammikuussa 2013 vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta. Hankehakemusta koordinoi Mikkelin kansalaisopisto, koska
Pieksämäen seutuopisto on jo saanut omaa avustusta rahoitettavat kolme
vuotta. Päätöstä odotellaan huhtikuussa 2013.
Opintoseteliavustusta haimme opetushallitukselta ja päätöstä odotellaan
toukokuussa 2013.
Veejjakajan Ely -keskuksen rahoituksella rahoittama Tietotekniikkaa kylille
-hanke jatkaa toimintaansa vielä vuoden 2013 loppuun saakka.
Opistossa seurataan aktiivisesti erilasten toiminnan kehittämistä tukevien
rahoituslähteiden hakukriteereitä ja ajankohtia.

TALOUDEN TUNNUSLUVUT
Tunnit						17 000
€/tunti					
56,00 €
Kurssilaisten määrä				
9 700
Tulot					
268 000
Menot					
1 225 000
Valtionapu				
695 888
Kaupungin maksuosuus		
261 112
Osuus kaupungin talousarvioista		
0,98 %

HENKILÖSTÖTAVOITTEET
Opisto on siirtynyt vajaa vuosi sitten Poleeniin ja olemme tutustuneet talon
toimijoihin ja opetelleet toimimaan tiiviinä työyhteisönä. Meidät on otettu
hienosti vastaan. Jatkossa tiivistämme yhteistyötä luontevien yhteisten
toimintojen avulla.
Vuonna 2013 kaksi pitkäaikaista opettajamme eläköityy ja kevään 2013
ajan yritämme huolehtia hiljaisen tiedon siirtymisestä.
Suunnittelevan kielten opettajan toimi julistettiin auki ja haku päättyi helmikuussa 2013. Hakijoita oli 13, joista 7 kelpoista, hakukriteerit täyttävää hakijaa. Prosessi on toimintakertomuksen valmistuessa vielä kesken. Uuden
opettajan toivotaan ottavan paikan vastaan elokuussa 2013.
Taideaineiden suunnittelevan opettajan toimi, teatteritaiteet, on auki samalla aikataululla kuin kieletkin ja hakijoita oli toimeen 8. Prosessi valmistuu
kevään aikana.
Kädentaitojen opettajan tilalle ei tässä vaiheessa laiteta toimea auki, vaan
hoidetaan pitkäaikaisen tuntiopettajan panostuksella, koska opistossa on jo
yksi kädentaitojen opettajan virka.
Tuntiopettajien osalta toivomme pitkäaikaisten osaajien jatkavan opistossa
edelleen. Tuntiopettajien määrä vaihtelee vuosittain 100-135 välillä.
Henkilöstökoulutus on laajaa Osaava-hankkeiden myötä ja vuoden 2013
teemana on työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Tämän teemojen mukaisia koulutuksia on tarjolla opettjaillemme maksutta. Myös atk-koulutukset
jatkuvat kaupungissamme ennallaan ja niihin voivat osallistua myös tuntiopettajat.
Opistoon valmistuu kevään 2013 aikana laaja työhyvinvointisuunnitelma,
jonka avulla tuetaan koko henkilöstön jaksamista.

SARJAKUVAT 2012
Sarjakuvien tekijä: seutuopiston tekstiilityön opettaja Inkeri Repo

OPISKELIJAPALAUTTEET 2012
Opinto-opas on helppokäyttöinen
eri mieltä

1% 6%

0sin samaa mieltä

37 %

samaa mieltä
täysin samaa mieltä
56 %

Opiston kotisivut ovat
helppokäyttöiset
23 %

25 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

52 %

Opiston kurssitarjonta on
monipuolista
1%
5%
eri mieltä
0sin samaa mieltä
50 %

44 %

samaa mieltä
täysin samaa mieltä

Ilmoittautuminen kursseille
on sujuvaa
2%

1%
täysin eri mieltä

10 %

eri mieltä
0sin samaa mieltä
50 %

samaa mieltä
37 %

täysin samaa mieltä

Olen tyytyväinen opiston toimintaan
1% 7%
eri mieltä
0sin samaa mieltä

43 %

samaa mieltä
49 %

täysin samaa mieltä

Opiston toiminta kylillä on tärkeää
4%
21 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

75 %

MUSIIKKI
Opettaja opetti kurssilla hyvin
7%
0sin samaa mieltä
28 %

samaa mieltä
täysin samaa mieltä

65 %

Kurssin opetustilat ja -välineet
olivat toimivat
4%

17 %

eri mieltä
24 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

55 %

Olen tyytyväinen kurssiin
4% 3%
eri mieltä
0sin samaa mieltä

45 %

samaa mieltä
48 %

täysin samaa mieltä

KIELET
Opettaja opetti kurssilla hyvin
2%
22 %
0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä
76 %

Kurssin opetustilat- ja välineet
olivat toimivat
7%
0sin samaa mieltä
43 %

samaa mieltä
50 %

täysin samaa mieltä

Olen tyytyväinen kurssiin
5%
30 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä

65 %

täysin samaa mieltä

KÄDEN TAIDOT
Opettaja opetti kurssilla hyvin
8%
23 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

69 %

Kurssin opetustilat ja -välineet
olivat toimivat
15 %

eri mieltä

31 %

0sin samaa mieltä
23 %

samaa mieltä
täysin samaa mieltä

31 %

Olen tyytyväinen kurssiin
8%
0sin samaa mieltä
50 %

samaa mieltä
42 %

täysin samaa mieltä

TIETOTEKNIIKKA
Opettaja opetti kurssilla hyvin
2 % 14 %
0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä
84 %

Kurssin opetustilat ja -välineet
olivat toimivat
2% 6%
eri mieltä
0sin samaa mieltä

46 %
46 %

samaa mieltä
täysin samaa mieltä

Olen tyytyväinen kurssiin
2 %4 %
eri mieltä
33 %
61 %

0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

LIIKUNTA
Opettaja opetti kurssilla hyvin

33 %

34 %

eri mieltä
0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä

33 %

Kurssin opetustilat ja -välineet
olivat toimivat

34 %

33 %

eri mieltä
0sin samaa mieltä
täysin samaa mieltä

33 %

Olen tyytyväinen kurssiin

33 %

34 %
0sin samaa mieltä
samaa mieltä
täysin samaa mieltä
33 %

OPISKELIJOIDEN TÖITÄ

www.pieksämäki.fi/seutuopisto
seutuopisto@pieksamaki.fi
facebook

