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Kulunut vuosi 2019 piti sisällään monen monta mieleenpainuvaa tapahtumaa, jotka jäävät ikuisesti mieleeni 
hienoina muistoina. 
Ensimmäinen kansalaisopisto Suomessa aloitti toimintansa syksyllä 1899, eli vuonna 2019 juhlittiin Kansalais-

opistojen 120-vuotista taivalta. Samalla juhlittiin myös Kansalaisopistojen liiton KOL:n 100-vuotista taivalta Helsingissä 
Kansalaisopistogaalajuhlassa 14.6.2019. Näihin vuosiin on mahtunut monenlaista toimintaa sekä ”unelma sivistyneestä 
maasta”, joka on siivittänyt liiton toimintaa eteenpäin muuttuvassa maailmassa. Tällä hetkellä Suomessa toimii 181 
kansalaisopistoa ja ne tarjoavat yli 600 000 suomalaiselle uusia tietoja ja taitoja. 

 Pohjanmaalle kansalaisopisto perustettiin v.1966. Toiminta alkoi Kauhavalla, Lappajärvellä ja Evijärvellä, kun Kauha-
van-Härmäin ja Järviseudun kansalaisopistot perustettiin. Järvilakeuden kansalaisopisto perustettiin v.2009, kun nämä 
kaksi opistoa yhdistyivät yhdeksi. Järvilakeuden kansalaisopisto toimii kolmen kunnan alueella tarjoten tasapuolisesti 
laadukkaita kursseja. 

Tämä päivänä Järvilakeuden opiston kurssitarjonta sisältää monipuolisesti jokaiselle jotain ja mikä parasta, voit osal-
listua kursseille mikä omaan aikatauluusi sopii parhaiten sekä edulliseen hintaan. Osaavat opettajamme johdattavat 
sinut kurssisi taitoihin. Myös yrityksille löytyy palveluja esim. työturvallisuuskorttikoulutukset henkilöstölle sekä tyky-
seteleiden/e-passien hyödyntäminen opiston kursseille osallistumisen maksamisessa. 

 Monipuolisuus näkyy opiston toiminnassa opiston omilla nikseillä eli kuvakkeilla, joiden alle tietyn suuntaiset 
kurssit kuuluvat. Uusi opistolehti on aina odotettu värikkäästä ulkoasustaan sekä helposti hahmotettavasta sisällös-
tä. Tiedon kulku on aina haastavaa, mutta siinä mielestäni opisto on onnistunut laadukkaasti. Yhteistyötä kuntien ja 
järjestöjen kanssa kehitetään ja tulevaisuudessa mielestäni maaseudulla on tärkeää yhteisöllisyys. Yhdessä tekemisen 
voima on mahdollisuus luoda vielä parempi paikka asua, elää sekä kehittyä. Hankkeet ovat tuoneet mahdollisuuksia 

kokeilla uusia asioita ja kehittää toimintoja 
alueella. Hankkeita on useita ja niissä osaava 
henkilöstö on tärkeässä roolissa. 

   Joulukuussa sain kokea jotain ainutlaa-
tuista, sillä Järvilakeuden pitkäaikainen reh-
tori Leea Keto väitteli tohtoriksi. Väitöskirjan 
aiheena on ”Eihän ne ihmisiä kummempia 
oo” Kansalaisopiston yhteisöteatterihankkeet 
sosiaalisen pääoman vahvistajina. Tilaisuus oli 
vaikuttava ja arvokas. Voimme ylpeänä sanoa, 
että rehtorimme on Tohtori. Monikaan ei tie-
dä, mutta tämän väitöskirjan ansiosta meille 
syntyi Muistoseura-elokuvat. En tiedä mitään 
muuta kansalaisopistoa, joka olisi tuottanut 
kolme ja vieläpä menestyvää elokuvaa. Muis-
toseurat 3 -elokuvan ensi-ilta oli 27.12.2019 
Kauhava Y-kinossa. Kutsuvierasyleisössä nä-
kyi onnesta loistavia kasvoja, sillä hyvin moni 
heistä oli myös esiintynyt elokuvassa. Silloin 
ymmärsin, että Järvilakeuden opisto on toi-
minnallaan saanut jotain ainutlaatuista ja 
suurta aikaan. 

 Kiitos kuluneesta vuodesta koko opiston 
henkilökunnalle, opettajille, luottamushen-
kilöille sekä opiskelijoille. Kehittäkäämme 
opistoa yhdessä eteenpäin tässä alati muut-
tuvassa maailmassa ja luottaen Järvilakeuden 
kansalaisopiston ajan hermolla oleviin kurssi-
tarjontoihin. 

 Riika Rintakangas
Puheenjohtaja 

 

Ainutlaatuinen juhlavuosi
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– Järvilakeuden kansalaisopiston aluetta halkoo itä- ja 
länsimurteiden raja eikä kanssakäyminen Kauhavan, 
Evijärven ja Lappajärven kesken ole suinkaan itsestään 
selvää. Kolmen harrastajateatterihankkeen aikana laajas-
sa yhteistyössä toteutettujen näytelmien jälkeen tehtiin 
harrastajavoimin vielä elokuva, joka sai suuren suosion, 
Keto kertoo.

Sosiaalinen pääoma heijastuu  
myös talouteen
Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten välille syn-
tyviä verkostoja ja luottamusta, joilla on ainakin välillisiä 
heijastuksia alueen ja yhteiskunnan talouteen. Tutkimus-
kohteena oli kolme Järvilakeuden kansalaisopiston yhtei-
söteatterihanketta, joihin osallistuneet kokivat saaneensa 
erilaisia sosiaalista pääomaa lisääviä hyötyjä.

Tutkimus osoitti, että hankkeiden avulla voitiin edistää 
samaan aikaan sekä etäisempiä tuttavuuksia että läheisiä 
ystävyyssuhteita. Tämä yhdistelmä on tehokas yhteisön 

Kansalaisopisto saa eteläpohjalaiset 
ylittämään murrerajat
Leea Kedon kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa, että Järvilakeuden 
kansalaisopistossa toteutetut yhteisöteatterihankkeet lisäsivät alueellista 
yhteistoimintaa ja luottamusta, kun väki liikkui yli kunta- ja murrerajojen. 
Väitöstilaisuus oli Kokkolassa yliopistokeskus Chydeniuksessa 13.12. 2019.

kehittämisen kannalta. Ver-
kostojen ja luottamuksen 
syntymistä auttoivat muun muassa vies-
tintä ja hyvä henki, johon liittyi huumori.

Vaikka kansalaisopistojen toimintaan liitetään perin-
teisesti yhteisöllisyys, on sosiaalista pääomaa tutkittu nii-
den näkökulmasta vain vähän. – Kansalaisopistojen tulisi-
kin tarttua enemmän yhteisöteatterin tyyppiseen osallis-
tavaan toimintaan, jossa kannustetaan ihmisiä yhteiseen 
tekemiseen yli kunta- ja kylärajojen, väittelijä ehdottaa.

KM Leea Kedon kasvatustieteen väitöskirjan ”Eihän ne 
ihmisiä kummempia oo. Etnogra�nen tutkimus kansalais-
opiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman 
vahvistajina” tarkastustilaisuus oli 13.12.2019 Kokkolan 
yliopistokeskus Chydeniuksessa. Vastaväittäjänä oli pro-
fessori Petri Salo (Åbo Akademi) ja kustoksena professo-
ri Juha Hakala (Kokkolan yliopistokeskus Chydenius).

Leea Keto pääsi ylioppilaaksi vuonna 1980 Kauhavan 
lukiosta ja valmistui kasvatustieteen maisteriksi Oulun 
yliopistosta luokanopettajan koulutusohjelmasta vuon-
na 1985. Hän toimi luokanopettajana Kauhavalla vuosi-
na 1985–1995 ja peruskoulun tuntiopettajana Evijärvellä 
vuosina 1995–1996.

Suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelu töiden ohel-
la Tampereen yliopistossa vuosina 1993–1996 pätevöitti 
äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi ja koulu-
hallinnon tutkinto vuonna 1996 myös hallinnollisiin teh-
täviin. Vuodesta 1997 lähtien Keto on työskennellyt kan-
salaisopiston rehtorina: ensin Järviseudun Opistossa vuo-
sina 1997–2008 ja vuodesta 2009 alkaen laajentuneessa 
Järvilakeuden kansalaisopistossa, jonka toimialueeseen 
kuuluvat Kauhava, Lappajärvi ja Evijärvi.

Leea Keto tunnetaan myös kirjailijana, jonka tuotan-
toon kuuluu draamakäsikirjoituksia sekä kolme runo-
kokoelmaa. Hän on Suomen Kirjailijaliiton jäsen ja hän 
kuuluu myös Kansalaisopistojen liiton KoL:n hallitukseen.

Julkaisutiedot:
KM Leea Kedon kasvatustieteen väitöskirjan ”Eihän ne 

ihmisiä kummempia oo. Etnogra�nen tutkimus kansalais-
opiston yhteisöteatterihankkeista sosiaalisen pääoman 
vahvistajina» on julkaistu sarjassa JYU DISSERTATIONS 
160, 237 s., Jyväskylä 2019, ISSN 2489-9003 ISBN 978-
951-39-7955-3 (PDF). Kirja on luettavissa: https://jyx.jyu.
�/handle/123456789/66486.

Leea Kedon kasvatustieteen väitöstutkimus osoittaa, että Järvilakeuden 
kansalaisopistossa toteutetut yhteisöteatterihankkeet lisäsivät alueellista 
yhteistoimintaa ja luottamusta, kun väki liikkui yli kunta- ja murrerajojen. 

syntymistä auttoivat muun muassa vies-
tintä ja hyvä henki, johon liittyi huumori.

Muistoseurat-elokuvien näyttelijät muistivat Leeaa T-paidalla.
Kuva Jarmo Vainionpää.
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Toukokuussa 2019 eteläpohjalaiset järjestöt yhdistivät 
voimansa ja järjestivät kahdeksan Järjestömarkkinat-ta-
pahtumaa eri puolilla maakuntaa. Kauhavalla tapahtumaa 
vietettiin tiistaina 7.5. Kauhavan nuorisoseuralla ja sen 

Kansalaisopistolla oli iso rooli 
Kauhavan Järjestömarkkinoilla

Järvilakeuden kansalaisopistossa otettiin lukuvuoden 
2019–2020 uutuutena käyttöön liikuntapassi. Liikunta-
passilla on mahdollista osallistua opiston liikuntaryhmiin 
joustavasti omien aikataulujen mukaan. Liikuntapassi 
palvelee erityisesti vuorotyötä tekeviä ja mahdollistaa lii-
kuntaharrastuksen, vaikka sitoutuminen tiettyyn viikon-

Liikuntapassi
LI

IKU
NTAPASSI

Järvilakeuden kansalaisopisto osallistui marraskuussa 
Kansalaisopistojen liiton juhlaseminaariin yhdessä noin 
250 muun osallistujan kanssa.  Kansalaisopistotoiminta 
Suomessa juhli 120 vuottaan ja Kansalaisopistojen liitto 
100 vuoden taivaltaan. Edustettuna oli kansalaisopistoja 
kautta Suomen.  

Seminaarin alkajaisiksi apulaisprofessori Arto O. Salo-
nen kertoi uudistuvasta kansansivistyksestä, jossa elinta-
son sijaan pyritään kohentamaan elämänlaatua.  Rehtori 
Leea Keto kertoi valmistumassa olevasta väitöskirjastaan, 
jonka aiheena on Sosiaalinen pääoma kansalaisopistossa. 
Lisäksi kuultiin alustus liiton historiasta, osallistuttiin työ-
pajoihin ja tehtiin lyhyt vierailu Tukholmaan.

Opistoristeilyllä historiaa 
ja tulevaisuutta

päivään ja kellonaikaan olisi hankalaa. 
Liikuntapassi sopii myös henkilölle, 
joka haluaa osallistua useampaan 
liikuntaryhmään. Kursseille voi osallistua 
niin usein kuin omaan jaksamiseen ja 
aikatauluihin sopii. 

Paneelissa keskusteltiin järjestöjen merkityksestä palvelujen tarjoajina nyt ja tulevaisuudessa. Kuva Marita Mattila.

ympäristössä. Ilta huipentui Järvilakeuden kansalaisopis-
ton iltamiin. Kansalaisopiston tarjonta on myös muuten 
esillä tapahtumassa muun muassa matalan kynnyksen 
pop up -kurssien muodossa. 

Kuva KOL.
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Järvilakeuden kansalaisopistossa käynnistyi syksyllä 2019 
Taiteen perusopetus teatteritaiteen yleisen oppimäärän 
mukaan lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen te-
atteritaiteen päättötodistuksesta on monenlaista hyötyä 
mm. jatko-opintoihin hakeutuessa. Opinnot koostuvat 
500 opetustunnista, joista 300 tuntia on yhteisiä ja vapaa-
valintaisista teemaopinnoista, joita suoritetaan 200 tuntia.

Valtakunnallisten Taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteiden pohjalta laaditun opetussuun-
nitelman sisällöissä korostuvat mm. kokonaisvaltainen it-

Taiteen perusopetus teatterista alkoi

Kauhavalaisten nuorten taidenäyttely ”Littiää ja mettää” 
on Järvilakeuden kansalaisopiston eri toimijoiden kanssa 
toteuttamista yhteistyöprojekteista erityisen hyvä esi-
merkki. Nuorten taidekurssi ja sen tuotoksena syntynyt 
taidenäyttely olivat osa Kauhavan kaupungin 10-vuotis-
juhlaohjelmaa ja sen tavoitteena oli tuoda kauhavalaisen 
nuorten ääni kuuluviin taiteen keinoin. Kokonaisuutta 
olivat toteuttamassa myös Kauhavan kulttuuripalvelut ja 
Etsivä nuorisotyö. ”Littiää ja mettää” oli esillä helmikuun 
2019 ajan galleria Kaaressa Kauhavalla.

Nuorten taidekurssia ohjannut kuvataideterapeutti 
Regina Ketomäki kertoo seuraavaa: 

Nuorten taidenäyttely 
”Littiää ja mettää”

– Kurssin taiteellis-
ta tuotantoa taustoitti 
nuorten oma kokemus-
maailma. Teemoiltaan 
liikuimme muun mu-
asa pohdinnoissa, 
millaista on olla nuori 
maalla, millaista on olla nuori 
Kauhavalla? Millaisia tarpeita, odotuk-
sia, tai unelmia elämään tässä elämäntilantees-
sa liittyy, ja miten esim. kotiseutu osaltaan vastaa näihin 
odotuksiin.

seilmaisu, yhteisöllisyys, roolityöskentely sekä tarinanker-
ronta. Opiston teatteriryhmät ovat edelleen ihan kaikille 
avoimia, eikä yhdelle teatterikurssille mukaan tuleminen 
edellytä sitoutumista Taiteen perusopetuksen koko oppi-
määrän suorittamiseen.

Lukuvuonna 2019–2020 Taiteen perusopetuksen ryh-
miä aloitti Järvilakeuden kansalaisopistossa yhteensä 
kuusi: Kersa- ja Teiniteatterit Alahärmässä, Teatteriryhmät 
Tirlittan 1 ja 2 Evijärvellä, Helateatteri Kauhavalla sekä Me-
teoriittiteatteri Lappajärvellä.

Kuva Linda Huhtaluhta.
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Kirjailija Antti Tuurilta ilmestyi syyskuussa 2019 taiteilijaro-
maani, joka pohjautuu Etelä-Pohjanmaalla laajalti tunne-
tun taiteilijan Arvid Bromsin elämään. Broms muistetaan 
värikkäistä vaiheestaan ja boheemista elämäntyylistään. 

Lappajärvellä järjestettiin luento aiheesta syksyllä 2019. 
Antti Tuurin luennon jälkeen Kirsti Ruissalo Nelimarkka-
museosta kertoi Arvid Bromsista taiteilijana ja hänen maa-
lauksistaan. Arvid Bromsin tauluja oli  tilaisuuden ajan esillä. 
Lappajärvi-sali täyttyi kuulijoista ääriä myöten. 

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Lappajärven kirjas-
ton ja Lappajärvi-seuran kanssa.

Taiteilija Arvid Bromsin 
värikkäät vaiheet 
vetivät salin täyteen 
Lappajärvellä

Kauhavan Puukkofestivaaleilla oli mahdollista hypä-
tä 1800-luvun lopun Kauhavalle teollisen puukonte-
on alkuvuosiin. Keisarin puukkoseppinäkin tunnet-
tujen kauhavalaisten puukkoseppien, Iisakki Järven-
pään ja Juho Lammin vaimot Liisa Järvenpää ja Liisa 
Lammi toimivat draamaopastuksen roolihahmojen 
esikuvina. Kierros alkoi Iisakki Järvenpään kotitalol-
ta ja huipentui Kauhavan puukko- ja tekstiilimuseol-

Draamaopastus vei puukkoseppien maailmaan

Valtakunnallinen Kaikukortti-toiminta polkaistiin Evijär-
ven, Kauhavan ja Lappajärven alueella käyntiin touko-
kuussa 2019. Kaikukortti on tarkoitettu yli 16-vuotiaille 
ihmisille, joilla ei ilman Kaikukorttia olisi varaa osallistua 
kulttuuritapahtumiin. Kaikukortilla tapahtumiin, konsert-
teihin, elokuviin, kansalaisopiston kursseille jne. pääsee 
jatkossa maksutta. Kokeilujakso kestää vuoden 2020 lop-
puun, jonka jälkeen päätetään toiminnan mahdollisesti 
vakiinnuttamisesta. 

Aloite Kaikukorttitoimintaan lähti Kuntayhtymä Kaksi-
neuvoiselta ja mukana käytännön järjestelyissä ovat myös 
alueen kuntien kulttuuritoimet. Kaikukortin saaminen 
edellyttää asiakkuutta johonkin Kaikukorttia jakavaan ta-

Kaikukortti mahdollistaa 
kulttuuriharrastuksen

le maailman suurimman kauhavalaasen puukon luo. 
Draamaopastukset valmistettiin osana Järvilakeuden kan-
salaisopiston Historiasta elämyksiä -kurssia ja mukana yh-
teistyössä olivat myös Kauhavan museo- ja kulttuuripal-
velut. Draamaopastus perustui Reeta Annalan laatimaan 
alkuperäiskäsikirjoitukseen ”Puukkosepän luona” ja draa-
maoppaina nähtiin Aulikki Jokinen, Sinikka Koskinen ja 
Hilkka Palomäki. 

hoon. Kaikukorttia jakavat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 
yksiköiden lisäksi mm. seurakuntien diakoniatyö ja kunti-
en etsivä nuorisotyö.  Lappajärvellä Kaikukorttia on jaettu 
Järvi-Pohjanmaan perusturvan kautta.

Kansalaisopistoissa ympäri Suomen on erilaisia käy-
täntöjä Kaikukorttitoimintaan osallistumiseen. Jossain 
opistossa kursseille on laitettu osallistujakiintiö, jossain 
taas rajauksia ei ole lainkaan. Järvilakeuden kansalais-
opiston lopulliset käytännöt vakiintunevat kokeilujakson 
aikana. Kokeilujakson ajan Kaikukortilla pääsee kaikille 
Järvilakeuden kansalaisopiston kursseille. Vuonna 2019 
Kaikukorttia oli käytetty 90 kurssiin.
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Muistoseurat -paikalliselokuvan kolmatta osaa ”Haaveita 
ja harha-askelia” kuvattiin kesällä 2019 mm. Alahärmässä 
ja Kortesjärvellä.

Järvilakeuden kansalaisopiston tuottaman elokuvan 
käsikirjoitus oli jälleen Leea Kedon käsialaa, ohjauksesta 
vastasi Jukka Mäkinen ja kuvauksesta ja leikkauksesta 
Pekka Pohjoispää. Rooleissa nähtiin kymmeniä paikalli-
sia harrastajanäyttelijöitä. Ensi-iltaa vietettiin Kauhavan 
Y-Kinossa 27.12.2019.

Kalen ja Penan perinteinen kesän kohokohta ”Muisto-
seurat” eli ajelu Ransu-autolla pitkin maakuntaa on pää-
tetty unohtaa. Anteron aarteen löytyminen oli niin suuri 
järkytys, ettei Kale enää halua ottaa riskiä uusista yllätyk-
sistä. Kaksikko lähtee sen sijaan Penan aloitteesta tanssi-
kurssille, mutta kaikki ei mene kuitenkaan ihan putkeen…  

Edesmenneen Anteron naiset Maire, Sirkku ja Ka-
tinka ovat päättäneet, että kerrankin on naisten vuo-
ro lähteä muistoseurareissulle: Kalen vaimo Marja 
Terttu on saatu houkuteltua kuskiksi ja totuttuun 
tapaan anoppi Lempi änkeää väkisin mukaan. En-
tä onko baarineito Tyynen ja runoilija-filosofi Tors-
tin orastava suhde edennyt? Varmaa ainakin on, että 
harha-askelia voi tulla muuallakin kuin tanssilattialla. 

Haaveita ja harha-askelia

Aitio-hankkeen teatterigaala lauantaina 2.2. oli juhlallises-
ta nimestään huolimatta rento ja leppoisa tilaisuus, jossa 
Aisaparin alueen teatteriharrastajat tutustuivat, verkos-
toituivat ja ennen kaikkea viihtyivät yhdessä. Hankevetä-
jä Jarmo Kumpula iloitsi erityisesti siitä, kuinka sankoin 
joukoin teatteriväki tarttui Aitio-hankkeen haasteeseen 
ja lähti mukaan gaalaan.

Teatterigaala aloitettiin lähes täydessä Y-kinossa kat-
somalla eri teatteriryhmien syksyn aikana tekemiä hulvat-
tomia videosketsejä, joiden teemana oli ”teatterin teke-
misen ihanuus ja kamaluus”. Videosketsit kuvasi ja editoi 
Pekka Pohjoispää ja ohjauksessa vuorottelivat Maaria 
Koivula-Talkkari ja Linda Huhtaluhta.

Gaalailta jatkui Hela-ravintolassa leikkimielisen palkin-
tojenjaon merkeissä. Jokaisesta videosketsejä tehneestä 
ryhmästä palkittiin yksi jäsen. Seija Mantere (Ylihärmän 
kamariteatteri) sai Vuoden salil eka, salil vika -palkinnon, 
Anne Jutila (Natalian tarina) oli Vuoden kyläluuta, Raimo 
Peltola (Suomen hevonen) Vuoden naismagneetti, Teemu 
Kauris (Evijärvi) Vuoden rekrytoija, Seija Haka (musiikkivi-
deo) Vuoden Miss Aitio-hanke ja Vuoden naurajan tittelin 
jakoivat Tuula Kuoppala (Onnelan kesäteatteri) ja Matti 
Järvelä (Pikkulusikat). Muistoseurat-työryhmä jäi tässäkin 
gaalassa ilman palkintoa, kun kirjekuoresta paljastui vain 
tyhjä paperi!

Aitio-hankkeen gaalassa jaettiin leikkimielisiä tunnustuksia 
harrastajateatteriväelle, tässä toisiaan onnittelemassa Tuula 
Kuoppala Alahärmästä ja Matti Järvinen Vimpelistä, vas. han-
kevetäjä Jarmo Kumpula. Kuva Päivi Kultalahti.

Teatterigaala

Gaalailta oli onnistunut kokonaisuus ja sai vuolaasti 
kiitosta osallistujiltaan. Positiivinen palaute kannustaa 
selvittämään toiminnan vakiinnuttamista ja jatkamista 
tulevaisuudessakin. 

Kuva Jarmo Vainionpää.
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Lääketieteen tohtori, lastenpsykiatrian erikoislääkä-
ri Jari Sinkkonen luennoi Ylihärmässä 24 syyskuuta. 
Ensin vuorossa oli luento lasten, nuorten ja perheiden 
kanssa työskenteleville ammattilaisille aiheesta ”lapsen 
ja nuoren hyvän itsetunnon kehittyminen” ja sitä seurasi 
avoin yleisöluento, jonka aiheena oli ”mitä lapsi tarvit-
see hyvään kasvuun?” Luennoille ilmoittautui yhteensä 

Jari Sinkkosen luento oli menestys
lähes tuhat kuulijaa ja paikan päällä väkeä oli selvästi 
tätäkin enemmän. Luentosarja keräsi vuolaasti kehuja 
kuulijoiltaan ja Sinkkosen maanläheistä tyyliä kiiteltiin. 
Järjestelyistä vastasivat yhteistyössä MLL:n Ylihärmän, 
Alahärmän, Kauhavan ja Kortesjärven paikallisyhdistyk-
set, Ylihärmän yrittäjät, Härmän kylpylä ja Järvilakeuden 
kansalaisopisto.

Sisällöntuottaja Pauli Laakso (Phoolivlog) piti marraskuus-
sa luentosarjan sosiaalisesta mediasta. 

Luennoilla paneuduttiin mm. tubettamiseen, Instag-
ramin ja muiden somekanavien käyttöön sekä nuorena 
yrittäjänä toimimiseen. Paulin innostaville luennoille oli-
vat tervetulleita niin tubettamiskonkarit kuin sosiaalisen 
median viidakon vasta-alkajatkin.

Luennoilta sai käytännön ohjeet videotuotannon 
aloittamiseen ja siihen kuinka tubettaja saa näkyvyyttä 
kanavalleen. Käytännönläheisesti opiskeltiin myös kame-
ran käyttöä ja editointia sekä perehdyttiin erilaisiin yhteis-
työkuvioihin ja yrittäjämäiseen toimintamalliin.

Sosiaalisen median algoritmit ja hastagit otettiin hal-
tuun ja harjoiteltiin muun muassa Instagram-storiesin ja 
IG-tv:n ja Snapcahtin käyttöä.

Someluentoja

Kuva Maaria Koivula-Talkkari.
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Järvilakeuden kansalaisopisto oli mukana kansainväli-
sessä Erasmus+ -rahoitteisessa ProEUverb-hankkeessa, 
joka keskittyi eri maiden sananlaskujen keräämiseen ja 
vertailuun. Sananlaskuja myös tulkittiin taiteen keinoin, 
eri maissa erilaisin painotuksin. Suomessa sananlaskut 
taipuivat dramatisoiduiksi videosketseiksi Filmataan sa-
nanlaskuja -kurssilla.

Hankekumppanit (Konavlen museot ja galleriat Kro-
atiasta sekä Epralima Escola Portugalista) vierailivat Suo-
messa toukokuussa. Vieraat tutustuivat mm. LSK Business 
Parkiin, Iisakki Järvenpään puukkotehtaaseen, Kauhavan 
puukko- ja tekstiilimuseoon, Kaari-galleriaan, Meteoriitti-
keskukseen, Lankavaan sekä Power Parkiin. Suurin elämys 
vieraille taisi olla suomalainen sauna.

ProEuverb-hanke huipentui lokakuun lopussa han-
kekokoontumiseen Kroatiassa. Tapaamisessa käytiin vie-
lä yhdessä läpi eri maiden sananlaskuja ja viimeisteltiin 
niiden käännökset suomeksi, kroatiaksi, portugaliksi ja 
englanniksi. Hankkeen nettisivulla www.proeuverb.eu 
voi tutustua hankkeen aikana kerättyihin sananlaskuihin, 
niiden selityksiin eri kielillä ja katsoa mm. �lmiversioita 
suomalaisista sananlaskuista.

ProEUverb-hanke vertaili Suomen, 
Kroatian ja Portugalin sananlaskuja

Suomen kieltä maahanmuuttajille
Uuden maahanmuuttajien koulutusmallin eli UMAKOn 
keskeisenä sisältönä ovat luku- ja kirjoitustaidon ja suo-
men kielen opinnot.

UMAKO tuo suomen opiskelun luku- ja kirjoitustaidot-
tomien ulottuville. Rahoitus saadaan Opetus- ja kulttuu-
riministeriöltä. Koulutus koskee kuitenkin vain niitä maa-
hanmuuttajia, jotka ovat olleet Suomessa korkeintaan 
kolme vuotta ja joilla on voimassa oleva kotoutumissuun-
nitelma. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Järvilakeuden kansalaisopistossa UMAKO-ryhmiä on 
syksystä 2018 lähtien opettanut lappajärveläinen Tarlee-
na Lehtiniemi. Tarleenan mukaan aikuisten opettaminen 
on erityisen palkitsevaa, koska he ovat todella motivoitu-
neita ja haluavat oppia. Opetuksessa auttaa paljon se, että 
Tarleena puhuu itse arabiaa. Erityisesti luku- ja kirjoitustai-
dottomille opiskelijoille on suuri etu, että opettaja puhuu 
heidän omaa äidinkieltään.

Suomea toisena kielenä opetetaan Järvilakeuden kan-
salaisopistossa kahdessa eri tasoryhmässä, mutta ryhmi-

en sisälläkin on suurta hajontaa kielitaidossa. Opiskelijat 
ovat jo pitempään asuneet Suomessa ja heillä on kaikilla 
turvapaikka. Opiskelijoita on kuudesta eri kansallisuudes-
ta: Eritreasta, Keniasta, Somaliasta, Irakista, Afganistanista 
ja Venäjältä. Koska moni opiskelijoista ei osaa lukea omaa 
äidinkieltään eikä ryhmällä ole yhteistä kieltä, opetuksen 
avuksi tarvitaan paljon kuvia, eleitä ja ilmeitä. Ryhmissä 
on hyvä henki, vaikka pieniä yhteentörmäyksiä toki vä-
lillä sattuu eri kulttuuritaustoista ja uskonnoista johtuen. 
Opiskelu on hidasta, mutta etenee koko ajan. Tärkeintä ei 
ole vauhti, vaan se että ihmiset oikeasti oppivat.

Kurssilla tehdään paljon yhteistyötä sosiaalityön, TE-
toimiston ja maahanmuuttokoordinaattorin kanssa. Tar-
leena puhuu opiskelijoille aina selkokieltä, ja Tarleenan 
mukaan moni opiskelija osaa virastossakin itse hoitaa asi-
ansa, kunhan hitaaseen ja selkeään puheeseen kiinnite-
tään tarpeeksi huomiota viranomaisten taholta. Suomen 
kielen kursseja on ollut myös työperäisille maahanmuut-
tajille sekä JAMI:n vieraskielisille opiskelijoille.

Jarmo Vainonpää �lmaamassa pohjalaista 
sananpartta, näyttelijöinä Sari Riutta ja Eero 
Peltoniemi. Kuva Maaria Koivula-Talkkari.
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Kumppanuudella hyvinvointia kaikille -hank-
keen tavoitteena oli opiston ja kuntien välisen yhteistoi-
minnan kehittäminen. Rahoitus saatiin Opetushallituksel-
ta yhdessä Pieksämäen seutuopiston kanssa. Hanke käyn-
nistyi syksyllä 2018 ja jatkui vuoden 2019 loppuun saakka. 

FinEst BandCamp: hankkeessa toteutettiin musiikki-
leirejä yhteistyössä Aisaparin kanssa, kumppaneina mu-
siikkikoulu Saarenmaalta ja Sisä-Savon kansalaisopisto 
Suonenjoelta. Rahoitus Leader Aisaparilta. 

AHTI – Arjen Hallintaa, Tietoa ja Iloa -hankkeen  
(2019–2020) tavoitteena on digitaitojen ja perustaitojen 
vahvistaminen. Yhteistyössä ovat mukana Aijjoos-toiminta 
ja Aisaparin Kylille-hanke.  Rahoitus Opetushallitukselta.

Oppia ja osallisuutta -hanke 2019–2020: tavoittee-
na haastavien maahanmuuttajaryhmien kuten kotivan-
hempien tavoittaminen koulutuksen pariin kielikahvila-
toiminnan kautta. Rahoitus Opetushallitukselta 

AITIO-hanke Avaa Ikkunoita Taitoon, Intoon ja Osallisuu-
teen. Hanke kehittää esiintyvien ryhmien yhteistyötä ja 
järjestää harrastajille tapahtumia ja koulutusta. Rahoitus 
Leader Aisaparilta. 

Opeta ja opi verkon välityksellä -hanke, yhteis-
työssä Seinäjoen, Kurikan ja Kauhajoen kansalaisopistot. 
Hallinnoija Lapuan kansalaisopisto, rahoitus Opetushal-
litukselta.

Erasmus+ -hanke ProEUverb, mukana opiston 
lisäksi taidemuseo Kroatiasta ja koulutuskeskus Portuga-
lista. Hanke päättyy alkuvuodesta 2020. 

Hankkeilla kehitetään toimintaa

FinEst BandCamp-hankkeessa pidettiin juhannusviikolla 2019 kansainvälinen bändileiri Alahärmässä. Kuva Toni Annala.

Digiopastusta AHTI-hankkeen merkeissä. Kuva Marita Mattila.
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Yhteistyötä ja kumppanuuksia kehitettiin vuoden 2019 
aikana, mikä näkyy vilkastuneena toimintana ja kurssitar-
jonnan monipuolistumisena. Yhteistyötä lisättiin etenkin 
kuntien kulttuuritoimen sekä aikuissosiaalityön kanssa. 
Yhteistyötä tehtiin myös yhdistysten kanssa aikaisempaa 
enemmän. Vaikka alueen asukasluku on laskusuunnassa, 
sekä opiston opiskelijamäärä että kursseille osallistunei-
den määrä kasvoi huomattavasti edellisvuoteen verrattu-
na. Opiskelijoiden nettomäärä (opiskelijat yhteen kertaan 
laskettuina) oli 4490 (edellisenä vuonna 3604). Alueen 
ulkopuolelta tulleiden opiskelijoiden määrä kasvoi sekin 
selvästi. Opistoalueen koko asukaslukuun suhteutettuna 

opiskelijoina oli viime vuonna 17,4 % asukkaista (edellis-
vuonna 15,27%). Määrän kasvua selittävät osaltaan suuria 
osallistujamääriä keränneet yleisöluennot, uusien kohde-
ryhmien mukaan tulo toimintaan sekä yhteistyö kurssien 
tai luentojen järjestämisessä.  Myös kursseille osallistunei-
den määrä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna ja oli nyt 9 
906 (edellisvuonna 8013). 

Opetustuntien ja kurssien määrät kasvoivat nekin ja 
opetustunteja toteutui kaiken kaikkiaan 14 567 (edellis-
vuonna 13 897) ja kursseja 722 (edellisvuonna 680). Ope-
tusta toteutettiin jonkin verran myös hankkeiden kautta, 
joita tunteja ei lasketa valtionosuustunneiksi
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Opetustuntien jakauma pääluokittain

Opetustuntien jakauma pääluokittain

Historia, yhteiskunta ja talous Psykologia Kielet Kuvataiteet ja muotoilu

Kotitalous, maa-ja metsätalous Terveydenhoito Tietotekniikka Kädentaidot

Muu koulutus Musiikki Esittävä taide ja kirjallisuus Tanssi ja liikunta

Historia, yhteiskunta ja talous 0,86 %

Psykologia  0,18 %

Kielet  15,85 %

Kuvataiteet ja muotoilu  6,34 %
Kotitalous, maa-ja metsätalous  0,43 %

Terveydenhoito  1,34 %
Tietotekniikka  0,98 %

Kädentaidot  16,25 %

Muu koulutus  2,06 %

Musiikki  18,75 %

Esittävä taide ja 
kirjallisuus  10,46 %

Tanssi ja liikunta  26,50 %

Opiston talous

Vuoden 2019 tilinpäätös on ylijäämäinen, mikä oli odo-
tettavaa vuoden 2018 alijäämäisen tilinpäätöksen jälkeen. 
Hankekorvauksia saatiin vuonna 2019 sekä vuoden 2018 
että vuoden 2017 osalta takautuvasti, mikä selittää eri 
vuosien tilinpäätösten eroja. Muiden tulojen osuus liike-
vaihdosta olikin tästä syystä selkeästi edellisvuotta suu-
rempi. 

Kurssimaksutuotot näkyvät tarkemmassa tilinpäätök-
sessä edeltävää vuotta pienempinä, mikä johtuu siitä, 
että syyskauden 2018 kurssimaksuja ei enää jaksotettu 

kohdentuviksi vuoteen 2019 kuten aikaisemmin oli tehty. 
Jaksottamisesta päätettiin luopua, koska yhä pienem-

pi määrä kursseista kestää koko lukuvuoden ajan. Kun 
jaksotuksesta luopumisen vaikutus otetaan huomioon, 
kurssimaksujen kertymä on pääsääntöisesti samalla ta-
solla edellisen vuoden kanssa. 

Kurssimaksujen ja muiden tulojen osuus tuloista oli ta-
vanomaista suurempi eli 29 prosenttia, kuntien ja valtion 
osuudet puolestaan tavanomaista pienemmät. 

Liikevaihto oli 1 064 604 euroa. Valtiolta tulleeseen 
perusrahoitukseen sisältyi myös täysimääräistä valtion-
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Menojen jakauma Tulojen jakauma

Valtio 47 %

Kunnat 24 %

Palkka- ja matka-
kulut  78 %

Muut menot
             13 %

Vuokrat 
     9 %

Kurssimaksut
ja muut tulot 29 % 

Järvilakeuden kansalaisopiston kannatusyhdistys ry – TOIMINTAKERTOMUS 2012 9 

4. Oman asiantuntijuuden 
kehittäminen

Päätoimisen henkilökunnan ja  
tuntiopettajien koulutukset

Päätoiminen henkilökunta on osallistunut sekä lasku-
tusjärjestelmän käyttöönottamiseen että verotukseen ja 
työehtosopimuksen muutoksiin liittyneeseen koulutuk-
seen. Lisäksi henkilökunta on osallistunut tarpeen vaa-
tiessa myös erilaisiin omiin työtehtäviinsä liittyviin kou-
lutus- ja seminaaritilaisuuksiin. 

Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä 
liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannus-
taa kouluttautumiseen ja on antanut koulutusavustus-
ta kymmenelle tuntiopettajalle hakemusta vastaan. Li-
säksi opisto on järjestänyt itse tuntiopettajille kuusi eri-
laista koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yhteen-
sä 69 opettajaa. Koulutukset on järjestetty pääsääntöi-
sesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kaikilla opettajil-
la on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston 
tarjoamalle normaalille kurssille.

5. Yhteistyö 2012

Opiston yhteistyöverkosto on laaja ja joustava: yhteis-
työn määrä vaihtelee opetus- ja kehittämistarpeiden 
mukaisesti ja yhteistyötä pyritään tekemään aina kun 
se on opetustarjonnan monipuolisuuden ja toiminnan 
tehokkuuden kannalta järkevää. Hyvillä yhteistyösuh-
teilla erilaisten toimijoiden kanssa estetään päällekkäi-
syydet opetuksessa ja tapahtumissa  (ks. allaoleva kaa-
vio). Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja si-
dosryhmät. 

6. Toimipaikat

Kursseja ja luentoja järjestettiin vuonna 2012 kaikki-
aan 100 eri toimipaikassa. Järvilakeuden kansalaisopis-
to pyrkii varmistamaan opintojen alueellisen saavutetta-
vuuden järjestämällä kursseja opiston arvojen mukaises-
ti myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikko-
jen määrä pysyi edellisvuosien tasolla. 

OPISTON YHTEISTYÖTAHOT 
JA SIDOSRYHMÄT

Opiskelijat
Kunnat/vapaa-aikatoimi/

kulttuuritoimi/
sivistystoimi

Aisapari ry

Maakuntakorkeakoulu

Lapuan kansalaisopisto

TE-
      toimisto

Kyläyhdistykset
Nuorisoseurat

Etelä-Pohjanmaan 
kansalaisopistot

alueen 
kirjastot

4h-
yhdistykset

Aijoos- 
hanke

Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen

       Härmän 
     kunto-
  keskus

Kylpylä
     Kivitippu

SPR

alueen
  koulut 
   ja oppi-
    laitokset

alueen muut yhdistykset; 
mm. eläkeläisjärjestöt

           Kansalais-
     opistojen 
liitto KoL

Vapaan Sivistystyön 
Yhteisjärjestö VSY

    harraste-
yhdistykset

seura-
kunnat

urheiluseurat

   kotiseutu-
seurat

MLL

NYT-tiimi

nuoriso-
valtuusto

Y-kino

Alueen 
kirjastotMaakunta- 

korkea-
koulu

Aijjoos-
toiminta

VAPEPA

Kansalaisopistojen liitto

Sopeva

VOK

Lions

Yhteistyötahot 
ja sidosryhmät

osuutta UMAKOn eli uuden maahanmuuttajien koulu-
tusmallin mukaiseen opetukseen. 

Kurssimaksuja tarkistettiin ja yhtenäistettiin vuoden 
2019 aikana, mikä tarkoitti osalle kurssimaksuista pientä 
laskua ja osalle pientä korotusta. Kurssimaksut ovat edel-
leen kuitenkin hyvin kohtuullisella tasolla. Opistopassin 
lisäksi käyttöön otettu liikuntapassi mahdollisti aikai-
sempaa paremmin myös vuorotyöläisten osallistumisen 
kursseille. 

Päätös vaihtaa työeläkeyhtiö Keva Ilmariseen työllis-
ti opiston hallintoa ja henkilökuntaa käytännössä koko 
vuoden 2019 ajan. Vaihtamiseen päädyttiin siksi, koska 
palkkojen ilmoittaminen Tulorekisteriin osoittautui Kevan 

osalta hankalaksi. Vaihto osoittautui ennakoitua työlääm-
mäksi ja asia on vielä osin kesken maaliskuussa 2020.

Suurin osa opiston kustannuksista koituu opettajien ja 
muun henkilöstön palkoista ja matkakuluista. Koska val-
taosa palkansaajista asuu opiston alueella, jää raha tätä 
kautta kiertämään omalle alueelle. Opiston vuokramenot 
ovat tuloa alueen kunnille, kylille ja muille yhdistyksille ja 
yrityksille kiinteistöjen omistajina. Vuoden 2019 toimintaa 
ovat leimanneet lukuisat hankkeet, jotka ovat mahdollis-
taneet uusien asioiden kokeilemista ja kehittämistä. Sekä 
toimintaa että taloutta ajatellen pääroolissa opistossa on 
kuitenkin erilaisen opetuksen, ohjauksen ja luentotoimin-
nan toteuttaminen paikallisten tarpeiden pohjalta.
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Sopeva

Yhteistyötahot 
ja sidosryhmät

Kannatusyhdistys

Hallitus

Varsinainen jäsen                   Henkilökohtainen varajäsen

Hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2019 ja osallistumiset kokouksiin:
Riika Rintakangas, Evijärvi 5/5
Anna-Liisa Niemi, Kauhava 4/5
Teemu Hakala,Kauhava/Ylihärmä  2/5
Jarmo Kumpula, Kauhava/Kortesjärvi 5/5 
Hannu Övermark, Lappajärvi 3/5
Laura Jokinen, Kauhava/Alahärmä 4/5 

Hallituksen varajäsenet v. 2019 ja osallistumiset kokouksiin: 
Minna Niinistö, Kauhava/Ylihärmä 1/5
Mari-Elina Kottari, Kauhava/Kortesjärvi
Vuokko Honkaniemi, Lappajärvi 1/5
Mirva Uusitalo, Evijärvi 
Eero Paavola, Kauhava
Aurora Känsäkangas, Kauhava/Alahärmä

Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella toimi-
van kansalaisopiston ylläpitäjänä on kannatusyh-
distys. Kannatusyhdistyksen jäseniä ovat alueen 
kunnat, jotka valitsevat edustajansa yhdistykseen. 
Kannatusyhdistykseen kuuluu 24 edustajaa, jotka 
kutsutaan vuosittain syys- ja vuosikokoukseen. 
Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toi-
minta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan hallituk-
sen jäsenet erovuoroisten tilalle. Kannatusyhdistys 
valitsee myös hallituksen puheenjohtajan, joka toi-
mii aina kaksi vuotta kerrallaan. Puheenjohtajuus 
vuorottelee Kauhavan ja Evijärven/Lappajärven 
välillä. Vuosikokouksessa hyväksytään edellisen 
vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 

Lappajärvellä hotelli Kivitipussa 23.4.2019 pi-
dettyyn vuosikokoukseen osallistui 10 edustajaa. 
Syyskokouksessa Kauhavan Kortesjärvellä navetta-
kahvila Lumouksessa 31.10 oli yhteensä 16 edus-
tajaa. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana viisi kertaa.  
Puheenjohtajana toimi Riika Rintakangas Evijär-
veltä, esittelijänä ja sihteerinä Leea Keto. Kansa-
laisopistojen liiton KoL:n perustamisesta tuli kulu-
neena vuotena 100 vuotta ja ensimmäisen kansa-
laisopiston perustamisesta Suomeen 120 vuotta. 
Juhlavuotta juhlistettiin muun muassa Helsingissä 
pidetyllä opistogaalalla, johon Järvilakeuden kan-
salaisopistosta osallistuivat puheenjohtaja Riika 
Rintakangas, varapuheenjohtaja Anna-Liisa Niemi 
sekä rehtori Leea Keto.   

Evijärvi (2017–2021):   
Haapasaari Rita  Lehto Sakari
Jokela Tarja  Mäkelä Ann-Helen
Vinkanharju Juha  Kattilakoski Vily

Kauhava (2017–2021):
Ekola Marko  Lindholm Marko
Hakola-Sippola Eila Rantamäki Heidi
Huhtala Ari  Valkeinen Asko
Karling Carl-Gustav Hietala Juha-Pekka
Kipinoinen Juha  Sui-Tuomaala Hannele
Kunnari Marita  Porre Suvi 
Mäki Heli  Keisala Jenni
Mäkelä Markku  Ylikoski Asko
Muotio Marjo  Haapala Tuula
Niemi Anna-Liisa  Vuorinen Anna-Maija
Niemistö Jaakko  Pahkajärvi Jussi
Orrenmaa Timo  Virrankoski Ville
Peltola Erkki  Peltola Asko
Petäjäniemi Inga  Takala Tuija
Risku Hilkka  Korpi Lea
Valkeinen Helena Aro Maarit 
Ylipelkonen Markku Lammi Jorma

Lappajärvi (2017–2021):
Ala-aho Ville  Savola Johanna
Honkaniemi Vuokko Angervisto Päivi
Kangastie Arvi  Keto Reijo
Savola Sami  Viitala Maarit

Hallinto



Pidetään yhteyttä!
Rehtori Leea Keto
puh. 050 326 3188
leea.keto@jarvilakeus.�

Toimistosihteeri Pia Viinikka
puh. 050 4711 555
pia.viinikka@jarvilakeus.�

Toimistosihteeri Riitta Tähtinen
puh. 050 4700 583
riitta.tahtinen@jarvilakeus.�

Päätoiminen tekstiilityönopettaja Tuula Latomäki
puh. 050 359 7437
tuula.latomaki@jarvilakeus.�

Päätoiminen musiikinopettaja Jari Rannanjärvi
puh. 0400 219 640
jari.rannanjarvi@jarvilakeus.�

Kumppanuushanke, kurssisuunnittelu
Maaria Koivula-Talkkari
puh.  040 562 1587
maaria.koivula-talkkari@jarvilakeus.�

Aitio-hanke, kurssisuunnittelu
Jarmo Kumpula
puh. 0400 692 908, 
jarmo.kumpula@jarvilakeus.�

Kotisivu: www.jarvilakeus.�
Järvilakeuden kansalaisopisto

AIMO-uutiskirje ja some: 




