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Opisto uudisti ilmettään vuonna 2018

L

aajentunut Järvilakeuden kansalaisopisto aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa, ja kymmenen toimintavuoden jälkeen nähtiin tarvetta logon ja ilmeen uudistamiseen. Moni asia
on tänä aikana mennyt eteenpäin myös sähköisessä toimintaympäristössä, ja kotisivukin
muokkautui uudistuksessa täysin uuteen uskoon. Vielä kymmenen vuotta sitten ei kännykkää
juurikaan käytetty netin selaamiseen, mutta tänään tilanne on tykkänään toinen. Olemme olleet
kiitollisia osaavien ammattilaisten työpanoksesta uudistuksen toteuttamisessa.
Suurin opistoa koskettanut muutos valtion taholta oli UMAKOn eli uuden maahanmuuttajien
koulutusmallin käynnistyminen. UMAKO-rahoitus on valtion täysimääräistä tukea maahanmuuttajien kouluttamiseen etenkin luku- ja kirjoitustaidon osalta. Koulutuksen käynnistäminen on
vaatinut runsaasti taustatyötä, erilaisia neuvotteluja ja raporttien ja hakemusten kirjoittamista.
Koska opistomme alueella on asukaslukuun suhteutettuna ainakin Etelä-Pohjanmaan mittakaavassa huomattavan paljon maahanmuuttajia, on koulutuksen käynnistäminen ollut perusteltua.
UMAKO-koulutus koskee kuitenkin vain osaa maahanmuuttajista.
Erilaiset kehittämishankkeet ovat tulleet osaksi opiston toimintaa ja vuosi 2018 oli tähänastinen ennätys, sillä hankkeita oli käynnissä peräti kuusi. Jonkin verran ylimääräisiä paperitöitä
aiheutui lisäksi kahdesta jo edellisenä vuotena päättyneestä hankkeesta. Syksyllä aloittaneen
kumppanuuksia kehittävän hankkeen myötä on mietitty entistä enemmän sitä, miten yhteistyötä
kuntien ja yhdistyskentän kanssa voidaan entisestään kehittää.
Kiitokset opiston koko henkilökunnalle, opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta
vuodesta. Tapaamisiin opiston tapahtumissa, kursseilla, luennoilla ja opintomatkoilla!
Leea Keto

Leea Keto esittelee
kansalaisopiston
toimintaa Kauhavan
Rotaryklubi ry:n
kokouksessa.
Kuva:
Jarmo Vainionpää.
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VIPU toi voimaa viestintään

Järvilakeuden kansalaisopiston kaksivuotinen laatu- ja
kehittämishanke VIPU päättyi vuodenvaihteessa. Hankkeessa on kehitetty erityisesti viestintää ja luotu opistolle
uusi brändi, jonka toivotaan tavoittavan yhä suuremman
joukon opiskelijoita uusien harrastusten pariin.
Sisäistä viestintää kehitettiin ottamalla käyttöön
Office365-järjestelmä ja kotisivut uudistettiin mainostoimisto BSTR:n avulla. Uusi logo, innostavat iskulauseet ja
linjakohtaiset tunnuskuvat lisäävät opiston tiedotuksen
yhtenäisyyttä. Asiakkaiden kannalta tämä merkitsee parempaa tunnistettavuutta ja tavoittavuutta.
Palvelumuotoilusta käytiin läpi palvelupolun prosesseja ja järjestettiin yhteistyössä kumppanien kanssa kaksi
palvelumuotoilun koulutusta: ensimmäisen ohjaajana oli
Irina Kujanpää ja toinen kaksipäiväinen koulutus työpajoineen toteutettiin Marjo Kamilan ohjauksella.
Henkilöstön ja hallinnon seminaareissa on tehty omatoimista itsearviointia ja käyty läpi hankkeessa ja sen kyselyissä tähän mennessä saavutettuja tuloksia. Lisäksi on
analysoitu alueellista tilastotietoa.
Opiston tulevaisuutta on tutkailtu, arvopohjaa tarkistettu ja luotu pohjaa uudelle strategialle.
Kaikessa toiminnassa painottuvat entistä enemmän
asikaslähtöisyys ja kumppanuus. Yhteistyötä haetaan
toiminta-alueen kaikkien kuntien, yritysten, yhdistysten
ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
Kurssitarjontaa kehitetään erityisesti aliedustettujen
ryhmien tavoittamiseksi sekä alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi on valmistauduttava ja vaikutettava sotemaku-työhön ja kuntien
uuden tehtäväkentän rakentamiseen.
Kumppanuuksien kehittämiseen on
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Näitä ominaisuuksia asiakkaat
arvostavat:
Hyvät kurssit sekä ammattitaitoiset vetäjät
Jokaiselle tarjolla jotain
Edullisuus ja tasapuoliset mahdollisuudet
Jokainen voi osallistua omien kykyjensä ja
resurssiensa mukaan.
Lähellä asukasta tapahtuva opetus ja harrastuksen ohjaus.
Tarjotaan koko toimialueelle tasapuolisesti toimintaa,
myös sivukylille.
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Toiminta monipuolistuu
Opiston toimintakertomuksen muotoa ja esittämistapaa on uudistettu VIPU-hankkeen myötä. Tarkoituksena on ollut
löytää opiskelijalähtöisempi näkökulma niin, että painopiste olisi toiminnan esittelyssä ja hallinto saa pienemmän
roolin. Kursseja on koottu isompien otsikoitten alle (esim. terveyttä ja hyvinvointia, historiaa ja perinteitä) ja toimintaa
kuvaillaan kurssiesimerkkien kautta. Mukana on opettajien ja opiskelijoitten haastatteluja ja aikaisempaa enemmän
myös valokuvia.

Hankkeilla ja uusilla malleilla kehitetään toimintaa
Opeta ja opi verkon välityksellä, Opetushallituksen rahoittamaa yhteishanketta hallinnoi Lapuan
kansalaisopisto ja mukana ovat lisäksi Seinäjoen, Kurikan ja Kauhajoen kansalaisopistot. Hankkeen
puitteissa ollut kertomusvuonna verkkokurssi kirjoittamisesta ja itämaisen tanssin opiskelijoille on
ollut tarjolla videomateriaalia.
Paikallistuntijat-hanke: PaTu-hanke järjesti vuonna 2018 useita tilaisuuksia opastuksen työpajasta
opintomatkaan Merenkurkun saaristoon ja Stundarsiin. Tilaisuuksia oli kaikkiaan 16 ja niihin osallistui
236 henkeä. Osa työpajoista järjestettiin yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Syyskaudella pidettiin turvallisuus- ja tuotekehitystyöpajat ja Teemu Keskisarjan luento pronssikautisista haudoista.
Loppuseminaari pidettiin tunnelmamuotoilun merkeissä. Hanke päättyi 31.12.2018. PaTu-matkailupaketteja on rakennettu intolinkki.net-sivustolle kuutisen kappaletta.
AITIO-hanke: Hankkeessa on sekä vahvistettu aikaisempia harrastajateatterilaisten välisiä kontakteja että luotu uusia yhteistyökuvioita Aisaparin alueella. Elokuvan tekeminen antoi kimmokkeen
teatterigaala-tapahtumalle, jota varten työstettiin syyskaudella alueen harrastajien tekemiä videoita.
Elokuvan tekemisestä oltiin myös kertomassa useissa eri yhteyksissä vuoden mittaan. Hankkeen puitteissa järjestettiin lisäksi trailerikurssit sekä kirjailija ja käsikirjoittaja Heikki Luoman ja ohjaaja Jukka
Mäkisen yhteinen luentotilaisuus.
Kumppanuudella hyvinvointia kaikille: Syksyllä käynnistyneen hankkeen puitteissa pyritään lisää-

Matti Tyni esittelee Alahärmän kotiseututaloa Paikallistuntijoiden Juurille-ryhmälle.
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Järvilakeuden kansalaisopiston monipuolinen harrastetarjonta esittäytyi työnäytöksinä hyvinvointipäivässä POP-areenalla.

mään opiston yhteistyötä kuntien, sosiaali- ja terveyssektorin ja kolmannen sektorin kanssa. Kumppaniopistona on Pieksämäen seutuopisto.
Syksyllä 2018 toteutettiin kaksi yhteistyöneuvottelua/ideariihityöpajaa kuntatoimijoiden kanssa: ensimmäinen Kauhavan kaupungin elämänlaatupalveluiden väen (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso-, etsivä nuorisotyö- ja museopalvelut) kanssa ja toinen Evijärven ja Lappajärven vapaa-aikatoimien
työntekijöiden kanssa. Kokoontumisissa syntyikin uusia konkreettisia yhteistyöideoita, jotka toivat
oman lisänsä kevätkauden 2019 ohjelmaan (mm. idea nuorten taidekurssista, jonka aikana tehdyistä
töistä toteutetaan taidenäyttely yhteistyössä Kauhavan kulttuuripalveluiden ja Etsivän nuorisotyön
kanssa). Yhteistyöneuvotteluja käytiin alustavasti myös taide- ja virkistystoiminnan tuomisesta osaksi
hoivapalveluiden ja muiden palveluiden (mm. mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset, perhetyö) arkea. Kumppanuushankkeen myötä pyritään selvittämään, mikä opiston rooli voisi tulevaisuudessa olla näiden palvelujen yhtenä tarjoajana.
ProEUverb-hanke sai rahoituksen. Hankekumppaneina on taidemuseo Kroatiasta ja koulutuskeskus
Portugalista. Leea osallistui hankkeen käynnistymiskokoukseen Portugalissa 11.–12.10. Hankkeen
koordinaattori on Kroatiasta.
Umako-koulutus (uusi maahanmuuttajien koulutusmalli): Kauhavalla toimii kaksi ryhmää neljänä
päivänä viikossa päivisin pätevän maahanmuuttajien opettajan johdolla. Koulutusta myös Lappajärvellä.

Uusia toimintamuotoja
Hyvinvointipäivä: Opiston yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa järjestämässä tapahtumapäivässä Kauhavan POP-areenalla 28.8. oli noin 300 osallistujaa.
Elokuvayhteistyö: Valtaosa kesällä 2017 kuvatun Muistoseurat-paikalliselokuvan esityksistä sijoittui
vuoteen 2018, ja elokuva keräsikin yli 3000 katsojaa. Pääosa katsojamääristä tuli Kauhavan ja Härmän elokuvateattereista, mutta katsojia saatiin myös muista maakunnan teattereista sekä Oulusta.
Elokuvaa esitettiin lisäksi Lappajärvellä, Evijärvellä ja Alahärmän Onnelassa. Elokuvasta tehdyt DVDtallenteet lahjoitettiin ennen joulua alueen kaikkiin vanhusten ja kehitysvammaisten palvelutaloihin.
Videoita on käytetty opiston mainostuotteina ja niitä on myyty eri myyntipisteissä paikallisesti ja
opiston kautta. Valtakunnallinen myynti annettiin eri toimijalle, mitä kautta voitiin kattaa painatuskustannukset. Elokuvalle kuvattiin jatko-osa Anteron aarteen jäljillä kesällä 2018.
Uusia tiloja: Vuokrattiin kokoustila Mutteri Kauhavan lentokentän laidalta ja lisäksi kylmää varastotilaa harrastajateattereiden yhteistä tarpeistovarastoa varten (Aitio-hankkeen toimenpide).
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annatusyhdistykseen kuuluu yhteensä 25 kun-

Hallinto
Varsinainen jäsen
Henkilökohtainen
tien edustajaa. Kalenterivuonna 2016 kanna- Kannatusyhdistys

tusyhdistyksen Lappajärvellä pidettyyn kevätkokoukseen
osallistui
18 edustajaa.
KokouksesEvijärven,
Kauhavan
ja Lappajärven
alueella
toimivan
sakansalaisopiston
hyväksyttiin yhdistyksen
toimintakertomus
ylläpitäjänä on kannatusyhdistys.sekä
Kannatusyhdistyksen
jäseniä
ovat
alueen kunnat,
jotka valittilinpäätös
vuodelta
2015.
Kauhavalla
Kortesjärven
sevat edustajansa
yhdistykseen.
Kannatusyhdistykseen
Nuorisoseuralla
pidetyssä
syyskokouksessa
hyväkkuuluu
24 edustajaa,
jotka kutsutaan vuosittain
syttiin
toimintaja taloussuunnitelma
vuodellesyys2017ja
vuosikokoukseen.
sekä
valittiin uusia jäseniä hallituksen erovuoroisten
Syyskokouksessa
päätetään
seuraavan vuoden
toijäsenten
tilalle. Paikalla
oli 15 kokousedustajaa.
Kanminta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan hallituksen
natusyhdistyksen varsinaiset kuntaedustajat ohessa
jäsenet erovuoroisten tilalle. Kannatusyhdistys valitsee
varahenkilöineen.
myös hallituksen puheenjohtajan, joka toimii aina kaksi
Hallitus
kokoontui
vuoden aikanavuorottelee
neljä kertaa.
Puvuotta
kerrallaan.
Puheenjohtajuus
Kauhaheenjohtajana
toimi Hannu Övermark,
esittelijänä ja
van ja Evijärven/Lappajärven
välillä. Vuosikokouksessa
sihteerinä
rehtori
Leea
Keto.
hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös ja
toimintakertomus.
Kauhavalla 24.4.2018 pidettyyn
vuosikokoukseen osallistui 20 edustajaa. Syyskokouksessa Kauhavan
Ylihärmässä 31.10. oli mukana 19
edustajaa.
Hallitus kokoontui vuoden
aikana kolme kertaa. Puheenjohtajana toimi Teemu Hakala,
esittelijänä ja sihteerinä Leea
Keto.
Teemu Hakala oli kutsuttuna
luennoimassa 20.9. opistojen
valtakunnallisessa kehittämispäivässä otsikolla ”Kansalaisopisto kunnan päätöksenteossa”.

ä
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Hallitus

Varsinainen jäsen

varajäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Evijärvi (2017–2019):
Haapasaari Rita
Lehto Sakari
Jokela Tarja
Järvinen Jyrki
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
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
Pitkäjärvi Sirpa
Sui-Tuomaala Hannele
Risku Hilkka
Korpi Lea
Valkeinen Helena
Aro Maarit
Ylipelkonen Markku
Lammi Jorma
Lappajärvi (2017–2019:):
Ala-aho Ville
Savola Johanna
Honkaniemi Vuokko Angervisto Päivi
Kangastie Arvi
Keto Reijo
Savola Sami
Viitala Maarit

Hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2018 ja osallistumiset kokouksiin:
Teemu Hakala, Kauhava/Ylihärmä 3/3
Jarmo Kumpula, Kauhava/Kortesjärvi 3/3
Hannu Övermark, Lappajärvi 2/3
Johanna Anttikoski , Evijärvi 0/3
Anna-Liisa Niemi, Kauhava 3/3
Aurora Känsäkangas , Kauhava/Alahärmä 1/3

Hallituksen varajäsenet v. 2018 ja osallistumiset kokouksiin:
Minna Niinistö, Kauhava/Ylihärmä
Mari-Elina Kottari, Kauhava/Kortesjärvi
Vuokko Honkaniemi, Lappajärvi 1/3
Mirva Uusitalo, Evijärvi 2/3
Eero Paavola), Kauhava
Laura Jokinen), Kauhava/Alahärmä 1/3
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Vapaus luoda omaa
Alahärmän kuvataidepiirin opiskelija Iiris Koivula on harrastanut kuvataidetta vuodesta 2004.
– Maalaan mieluiten öljyväreillä ja jonkin verran
akryyleilla. Käytän myös pastellia, lyijykynää ja
hiiltä. Harrastus antaa todella paljon ja saavutan
maalatessani flow-tilan. Tykkään maalata öljyväreillä, koska se vaatii aikaa ja niillä saa pehmeitä sävyjä. Työ muuttuu eläväksi kun värit ovat
kuivuneet.
Koivula saa inspiraation esimerkiksi lehtileikkeistä, opettajan antamista aiheista tai
vanhoista valokuvista.
– Maalasin äitini ja isäni valokuvasta taulun. Abstrakteihin töihin sain innoituksen

Iiris Koivula harrastaa kuvataidetta.

Pritti kävi
Irlannissa!
Kansalaisopiston englannin kielen opiskelijat ovat jo toistakymmentä vuotta tehneet keväisin matkan ulkomaille.
Huhtikuussa vierailtiin 13 henkilön voimin Irlannissa Corkin kaupungissa.
Ryhmän opettajana on Pirkko Uutela.
Upeita maisemia kuvattiin myös ensi vuoden kalenteria varten – kalenteri on niin ikään Pritti ry:n jokavuotinen
tempaus. Kansalaisopisto voi innostaa monenlaiseen viriketoimintaan!

männynjuurakosta, jonka poikani toi. Työ lähti lapasesta
– sain uutta ja uutta ideaa ja maalasin useita
tauluja, Koivula kertoo.
Opettaja on luonut luovan ilmapiirin.
– Ritva on kiva opettaja ja hän tulee
tänne mielellään, kannustaa ja antaa
vapauden tehdä omia aiheita.

Ritva Lindbergille taide
on elämäntyö
Pyysimme kuvataideopettaja Ritva Lindbergiä vastaamaan muutamaan kysymykseen.
Kuvaile itseäsi kolmella sanalla?
Suorasanainen, taiteellinen, avulias.
Kauanko olet opettanut kuvataidetta opistolla?
Vuoden 1992 syksystä.
Mitä taide merkitsee sinulle?
Taide on elämäntyöni. Se oikeastaan
pelasti minut, koska olin koulussa sellainen oppilas, että kuvaamataito oli ainoa
oppiaine jossa tunsin olevani hyvä. Taide on
ammatti, harrastus ja tuo elannon. Taiteen tekemisessä
voi aina yrittää ylittää itsensä. Siinä kyllä huomaa, että jos
kuvittelee olevansa jotain, tipahtaa maan pinnalle.
Millä tekniikalla on helpointa aloittaa taiteen parissa?
Vaikka haluaisit olla öljyvärimaalari, alussa on parempi
ottaa käteen lyijykynä tai hiili. Mustavalkoisia valo–varjo
-sommitelmia piirrettyään voi siirtyä väreihin. Kannattaa
olla myös tavoitteita. Kun kokeilee jotain mikä ei suju
luontevasti, saa onnistumisen tunteen saadessaan työn
valmiiksi.
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Kansallispuvun tuuletuspiknik Härmässä
Suomalainen kansallispuku syntyi 5.8.1885, keisari Aleksanteri III:n ja keisarinna Maria Feodorovnan ollessa vierailulla Lappeenrannassa. Suomen naisten lahjana keisarinnalle annettiin soutuvene, jonka souti juhlapaikalle
kahdeksan neitoa kansallispuvuissa. Soutajien puvut
edustivat Suomen eri säätyjä ja maakuntia. Päivää pidetään kansallispuvun syntymäpäivänä. Suomen käsityön
museo on tutkinut ja tallettanut kansallispukuperinnettä
vuodesta 1890 lähtien.
Sunnuntaina 2.9.2018 vietettiin kansallispuvun tuuletuspiknikkiä Alahärmän Kotiseututalolla. Tapahtumassa kuultiin osallistujien omien kansallispukujen mielenkiintoisia tarinoita, esimerkiksi kauhavalaisen Anna-Liisa
Niemen Härmän puku on 55 vuoden ikäinen. Pukuja oli
mukana myös 70- ja 80-luvuilta. Vaikka kansallispuvun värit ja asusteet on tarkkaan määritelty, syntyy puku käsityönä ja jokainen tekijä jättää pukuun oman kädenjälkensä.
Härmän puku on virallisemmin Etelä-Pohjanmaan naisen
kansallispuku. Myös Etelä-Pohjanmaan miehen puku oli
edustettuna piknikillä.

– Kun puvun pukee ylle, tulee arvokas olo. Koska puku on arvokas, ryhtikin muuttuu erilaiseksi. Varsinkin jos
puvun on valmistanut itse, tietää mikä valtava työ siinä
on ollut. Ennen käytettiin paljon kansallispukuja, osallistuttiin nuorisoseuraliikkeen toimintaan, tanhuttiin ja kilpailtiin. Nyt pukua käytetään valitettavan vähän, lähinnä
sukujuhlissa ja juhannuksena, naiset kertoivat.
Järvilakeuden kansalaisopiston tekstiilityönopettaja
Tuula Latomäki vastaili piknikväen kysymyksiin, kuten
siihen, onko Härmän puvun myssy punainen. Tuula tiesi
kertoa, että se on alun perin ollut valkoinen. Kirjailut on
tarkkaan määritelty ja pitsi on valkoinen ja kapea, koska
päähineosa on melko iso. Tuulalla oli piknikillä mukana
runsaasti kansallispukuja käsitteleviä kirjoja. Talven aikana käynnistyi myös kansallispukukurssi, jossa Tuula opasti puvun korjausta, tykkimyssyn valmistusta ja kokonaan
uuden puvun ompelua. Kansallispuku vaatii lukemattomia työtunteja, ja materiaalien hankita on suuri investointi. Lopputulos kuitenkin palkitsee: kansallispuku on asu,
jossa kulkee mukana vuosisatojen perinteet.

Muutos on mahdollista jokaiselle
Opiston Hyvinvointipäivässä 28.8. Pop Areenalla Kauhavalla vieraili runsaat 300 omasta terveydestä kiinnostunutta osallistujaa koko opiston alueelta. Tapahtumassa oli
mahdollisuus seurata työnäytöksiä, ilmoittautua opiston
kursseille sekä ihastella opiston uutta visuaalista ilmettä
ja logoa. Mukana oli runsas määrä kumppaneita, joiden
esittelypöydistä löytyi tarjouksia ja hyvinvointituotteita.
Pääpuhuja, fitness-valmentaja Vertti Harjuniemi osasi
ottaa yleisön haltuun ja totesi, että jos ihminen vain on perusterve, on jokaisella yhtälaiset mahdollisuudet muuttaa
elämäntapojaan terveellisempään suuntaan. Harjuniemen mukaan uutta tapaa pitää toistaa 66 kertaa, että se iskostuu mieleen ja toimintaan. Motivaatio syntyy siitä, että
saa positiivisia tuloksia. Sen takia tulisi ottaa mitat kehosta

ennen saliharjoittelun ja muun liikunnan aloittamista. Kun
näkee että kymmenen senttiä on lähtenyt vyötäröltä, motivaatio syntyy ja säilyy. Harjuniemi kertoi myös yllättävän
faktan siitä, että laihduttamiseen ruokavalio vaikuttaa 80
prosenttia ja liikunta vain 20 prosenttia. Kun henkilön kaloritarve on päivää kohti esimerkiksi 2500 kaloria, se on
yllättävän paljon kun vain syö puhdasta ruokaa eli ei käytä
sokeria, kermaa, voita eikä marinadeja ja kastikkeita.
Niksologi Anssi Orrenmaa jakoi hyvinvointipäivässä
hyväksi koettuja vinkkejä arjen pulmiin ja kertoi myös
niksien syntyhistoriasta. Erityisesti päivän teemaan sopii
tämä niksi: ”Kuntopyöräilypuhelu on helppo tapa laihtua.
Päivässä tulee helposti pyöräiltyä 10 tai 20 kilometriä, kun
vain istuu puhelun ajaksi satulaan.”
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Musiikin iloa
Lasten ja nuorten musiikkileirillä Alahärmässä nautittiin
heinäkuussa yhdessä soittamisesta ja uuden oppimisesta. Leirillä oli mukana yhteensä 15 osallistujaa, joiden
muodostamat bändit esiintyivät leirin lopuksi konsertissa
Alahärmän koulukeskuksen piha-alueella.
Opiston musiikinopettajan Jari Rannanjärvi kertoo,
etä musiikkileirin runkona oli harjoitella muutama kappale leirin lopuksi konsertissa esitettäväksi. Näin asia
konkretisoitui heti ja opittu pääsi käyttöön. Leirin kolme
muuta opettajaa olivat Jaakko Laakso, Timo Jouppi ja Mi-

ka Peltoniemi. Musiikkileiriä on järjestetty jo useampana
vuonna ja sieltä saatava opetus ja yhteinen soittaminen
on muodostunut niin suosituksi, että moni leiriläinen on
toista kertaa mukana, joku jopa kolmatta.
Alahärmäläinen 11-vuotias Neea Suominen oli leirillä ensimmäistä kertaa. Hän on soittanut viulua kolmisen
vuotta musiikkiopistossa ja laulaa myös opiston kuorossa.
Leiribändissä Neea esiintyi laulajana. Neea kuuntelee poppia ja klassista musiikkia, ja leirillä oli hänen mielestään
parasta ihan kaikki.

Matti Melanen innostaa liikkumaan
Fysioterapeutti Matti Melanen opetti Takaisin juurille
-kurssia Kauhavalla. Kurssi perustui ihmiskehon luonnolliseen ja terveeseen olemiseen ja liikkumiseen. Tunneilla
Melanen kävi läpi paljasjalkailun, syväkyykyn, selkäharjoitukset, roikkumisen ja hengityksen. Kurssi sisälsi sekä
teoriaa että käytännön harjoituksia, jotka keskittyivät pitkälti kehon liikkuvuuden lisäämiseen ja sen rakenteiden
vahvistamiseen. Näiden lisäksi kaikkia aiheita lähestyttiin
myös leikkien tai pelien kautta.
– Osallistuin Matin omalle samantyyppiselle kurssille
kotipaikkakunnalla ja innostuin lähtemään tännekin mukaan, kertoo Kortesjärvellä asuva Paula Hautala.
– Olen huomannut, että teen paljon enemmän liikkeitä kotona, kun käyn ryhmässä säännöllisesti. Olen oppinut uusia liikkeitä ja liikkuvuuteni on lisääntynyt, varsinkin
varpaiden. Kurssi lähti nollapohjalta ja porukka on kivaa.
Hautala kannustan lähtemään mukaan opiston liikuntaryhmiin ja toivoo kurssille jatkoa. Hän kertoo tekevänsä
pääasiassa istumatyötä ja liikkuvansa paljon vastapainona
työlle. Hautalan liikuntamuotoihin kuuluvat juoksu, kävely, kuntosaliharjoittelu, hiihto ja pyöräily.

Kyykky on ihmiskehon luonnollista olemista, sanoo Matti Melanan. Kuva Matin blogista.
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Iloa yleisölle ja osallisille
Lukuisat harrastajateatterit harjoittelevat parhaillaan ensi kesän näytöksiä varten. Luvassa on jälleen tasokasta teatteria
joka paikkakunnalla. Tässä kuvamuistot Evijärveltä ja pari Onnelasta viime kesältä.

1. Kerro itsestäsi? Olen Linda Huhtaluhta, 36-vuotias teatteri-ilmaisun
ohjaaja Alahärmästä. Kotoa minulta löytyy 4 lasta ja kissa ja mies.
2. Mitä opetat Järvilakeuden kansalaisopistossa? Opetan harrastajateatteria ja teatteri-ilmaisua. Ryhmäni koostuvat enimmäkseen lapsiryhmistä.
3. Kerro omasta opetettavasta aineestasi? Teatteri-ilmaisu on kokonaisvaltainen ”aine”. Ryhmähenki, yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys,
kannustaminen, ja oma ilmaisu on kursseillani avainasemassa.
4. Miten päädyit kansalaisopistoon opettajaksi? Muutimme Alahärmään vuonna 2011, ja kotiäitinä viihdyin 9-vuotta. Kun tuli ajankohta,että
töihin oli päästävä niin ensisijainen vaihtoehto oli Järvilakeuden kansalasopisto. Luulin vielä äitiyslomallani, että vastassa olisi alan vaihto, mutta
luojan kiitos harrastajateatterit voivat hyvin kansalaisopiston alueella.
5. Mikä tässä työssä on mukavinta? Tutustua uusiin ihmisiin. Huomata,
että ujokin lapsi saa rohkeutta omaan ilmaisuun. Ryhmissäni saa olla just
sellainen kuin on, vaikka välillä leikitelläänkin eri rooleilla. Tärkeintä on, että ilmaisu lähtee oppilaasta itsestään.
6. Tuleeko mieleen jotain hauskoja sattumuksia tai erityisen mukavia hetkiä kurssilla? Teatteri-touhut ovat
suurimmaksi osaksi aina hauskaa! Välillä tulee naurettua nuorisoseuran lattialla kippurassa ja välillä taas herkistytään vakavien aiheiden äärellä. Teatteri-touhuilu puhdistaa.
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UMAKO tuo

suomen opiskelun
luku- ja kirjoitustaidottomien ulottuville
Tarleena Lehtiniemi opettaa suomen kieltä maahanmuuttajille.

Luokasta kuuluu iloinen puheensorina, joka katkeaa välillä naurunpurskahduksiin. Liitutaululle on kirjoitettu
suomen sanoja tavuviivoin ja viereen piirtyy vielä asiaa
havainnollistava kuva. Pöydillä opiskelijoiden edessä on
opiskelumateriaaleina kuvia ja esineitä. Tänään opiskellaan flunssaan, mahatautiin ja muihin tavanomaisiin sairauksiin liittyvää sanastoa. RI-PU-LI aiheuttaa porukassa
hörähdyksiä. Käynnissä on suomen opiskelu Järvilakeuden kansalaisopiston UMAKO-ryhmässä.
Järvilakeuden kansalaisopistossa suomea toisena kielenä on syksystä 2018 lähtien opettanut lappajärveläinen
Tarleena Lehtiniemi. Tarleenan mukaan aikuisten opettaminen on erityisen palkitsevaa, koska he ovat todella motivoituneita ja haluavat oppia. Opetuksessa auttaa paljon
se, että Tarleena puhuu itse arabiaa. Seuraavaksi hänen
tarkoituksenaan on opetella myös somaliaa. Tarleena op-

Aamuryhmän motivoituneita luku- ja kirjoitustaidon oppilaita.

Uuden maahanmuuttajien koulutusmallin eli
UMAKOn keskeisenä sisältönä ovat luku- ja
kirjoitustaidon ja suomen kielen opinnot. Rahoitus saadaan kokonaan valtiolta eli Opetusja kulttuuriministeriöltä. Koulutus koskee kuitenkin vain niitä maahanmuuttajia, jotka ovat
olleet Suomessa korkeintaan 3 vuotta ja joilla
on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma.
Koulutus on osallistujille maksutonta.
pi aikanaan arabian kuuntelemalla ja hänen on aina ollut
helppo oppia kieliä. Erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomille opiskelijoille on suuri etu, että opettaja puhuu heidän omaa äidinkieltään.
Suomea toisena kielenä opetetaan Järvilakeuden kansalaisopistossa kahdessa eri tasoryhmässä, mutta ryhmien sisälläkin on suurta hajontaa kielitaidossa. Opiskelijat
ovat jo pitempään asuneet Suomessa ja heillä on kaikilla
turvapaikka. Opiskelijoita on kuudesta eri kansallisuudesta: Eritreasta, Keniasta, Somaliasta, Irakista, Afganistanista
ja Venäjältä.
Aamuryhmä, josta tämän jutun kuvat ovat, koostuu
kuudesta n. 40–60-vuotiaasta opiskelijasta, joista puolet
ei ole koskaan ollut koulussa eivätkä he osaa lukea omalla äidinkielellään. Aamuryhmä opettelee lähinnä luku- ja
kirjoitustaitoa, kun taas iltapäiväryhmässä ollaan edetty jo
lauseisiin. Aamuryhmä kokoontuu kolme tuntia päivässä
neljänä päivänä viikossa. Tämä on sopiva aika iäkkäämmille ihmisille, jotka eivät ole tottuneet koulunkäyntiin.
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Tyypillinen kurssipäivä alkaa niin, että Tarleena poimii
kyytiin Lappajärvellä asuvat kurssilaiset matkalla Kauhavalle. Ensimmäisen oppitunnin jälkeen on kahvitunti ja
loppuaika opiskellaan ahkerasti siihen asti, että Tarleena
lähtee kuljettamaan väkeä klo 10.45 Lappajärveä kohti
starttaavalle bussille. Iltapäivällä kokoontuu vielä toinen
pidemmälle kieliopinnoissa edennyt ryhmä. Kurssi kestää
toukokuun loppuun asti ja jatkuu kesätauon jälkeen elokuussa. Kesätauon ajaksi osa opiskelijoista menee mahdollisesti työkokeiluun.
Koska moni opiskelijoista ei osaa lukea omaa äidinkieltään eikä ryhmällä ole yhteistä kieltä, opetuksen avuksi
tarvitaan paljon kuvia, eleitä ja ilmeitä. Google-kääntäjä
on ahkerassa käytössä. Opiskelijoilla on oma WhatsAppryhmä, johon Tarleena äänittää tehtävänannot, joita opiskelijat voivat kotona rauhassa kuunnella ja äänittää omat
vastauksensa. Aamuryhmässä on hyvä henki, vaikka pieniä yhteentörmäyksiä toki välillä sattuu eri kulttuuritaustoista ja uskonnoista johtuen. Opiskelu on hidasta, mutta
etenee koko ajan. Joka päivä tehdään jotain vaikeaa ja jotain helppoa. Tärkeintä ei ole vauhti, vaan se että ihmiset oikeasti oppivat. Tarleenan mukaan kielen oppiminen vaatii
kielen kuuntelua vähintään puoli vuotta. Kun kieltä kuulee
tarpeeksi, alkaa ymmärtäminen ja puhuminen sujua.
Kurssilla tehdään paljon yhteistyötä sosiaalityön, TEtoimiston ja maahanmuuttokoordinaattorin kanssa. Moni
opiskelija ei esimerkiksi osaa lukea kelloa, eikä näin ollen
tiedä koska hänen pitäisi olla paikalla virastossa, joten
tässäkin asiassa kommunikoidaan paljon kuvien kautta.
Tarleena ja ryhmän avustaja Juha Kipinoinen puhuvat
opiskelijoille aina selkokieltä, ja Tarleenan mukaan moni
opiskelija osaisi virastossakin hoitaa itse omat asiansa, jos
hitaaseen ja selkeään puheeseen kiinnitettäisiin tarpeeksi
huomiota viranomaisten taholta.
Tarleenan mukaan suurin haaste opetuksessa on
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opiskelijoiden eritasoisuus ja opiskelumateriaalin vaikea
saatavuus tietyille tasoryhmille. Materiaalia on saatavilla
paljon ihan alkeisiin tai jo pidemmälle ehtineille, mutta
välimuoto puuttuu vähän verkkaisempaan tahtiin eteneville. Sanoista saattaa puuttua tavuviivoja, ne ovat liian
pitkiä tai aihepiirit ovat liian haastavia.
Aamuryhmän opiskelijoista jututimme tarkemmin kahta irakilaista naista. Sundus on kotoisin Mosulista ja Amel
Narsiasta. Irakissa naisen elämä on paljon rajatumpaa
kuin Suomessa, mutta siinäkin on eroja eri alueiden välillä, kuten Sunduksen ja Amelin omista kokemuksista nousee esiin. Isommissa kaupungeissa naiset saavat kulkea
vapaammin, vaikka yleensä nainen Irakissa liikkuu vaan
miehen seurassa. Osa naisista pääsee kouluun, osa ei.
Sundus ja Amel ovat kovasti tykänneet olla mukana
kurssilla ja he ovat oppineet paljon sanoja ja lyhyitä lauseita. Sundus osaa kirjoittaa arabiaa, ja hän esittelee vihkoa
johon on kirjoittanut sanoja molemmilla kielillä, suomeksi
ja arabiaksi. Naisten mukaan suomi on todella vaikea kieli, jota he kyllä ymmärtävät paljon, mutta puhuminen on
haastavaa. Takaraivossa on aina pelko, että sanoo väärin.
Suomessa asumisessa mukavinta on turvallisuus, rauha,
puhdas ilma ja se, että täällä ei ole sotaa. Suomessa kaikki
on hyvin.
Kulttuurierot ja niiden tuomat väärinkäsitykset ovat
aiheuttaneet kurssilla monia huvittaviakin tilanteita. Tarleena kertoo, että kun aikanaan opiskeltiin sanoja ALLA ja
PÄÄLLÄ, oli lause ”paperi kengän alla” monelle kurssilaiselle kauhistus: alla-sana tarkoitti heille sanaa Allah, jumala ja
kengän alla oleminen oli heidän kulttuurissaan todella huono asia. Kun tätä haastattelua tehdessä keskustelu kääntyy
eri maiden päämiehiin, kuuluu vastaus pitkän mietinnän
jälkeen Suomen kohdalla: ”SAUNA Niinistö”. Iloisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä pienet virheet tai väärinkäsitykset
luovat vain mukavaa ja rentoa ilmapiiriä ryhmään.

Aamuryhmä kokoontuu kolme tuntia päivässä neljänä päivänä viikossa.
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FinEst bändileirillä oli hyvä yhteishenki ja iloinen tunnelma. Tämä kuva on huhtikuun leirin päätöskonsertista Saarenmaalta.

FinEst kerää kahden maan nuoria
FinEst-bändileirihanke edistää suomalaisten ja virolaisten nuorten kansainvälistymistä. Leiriä hallinnoi Leader
Aisapari kumppaneinaan Leader Mansikka Suonenjoelta ja Saarte Kostöökogu Viron Saarenmaalta. Hanketta
toteuttavat Järvilakeuden kansalaisopisto ja Sisä-Savon
kansalaisopisto.
Ensimmäinen yhteinen leiri järjestettiin Saarenmaalla
huhtikuussa. Leirille osallistui 14 nuorta meidän alueeltamme. Syyslomaviikolla järjestettiin Suonenjoella hankkeen toinen kansainvälinen bändileiri, jolle osallistui
kaikkiaan 35 nuorta Aisaparin alueelta, Suonenjoelta ja
Saarenmaalta.
Kahden päivän aikana leiriläiset opettelivat neljä kappaletta, jotka yhteisbändi esitti päätöskonsertissa. Virolaisen Suvi kestab Veel -kappaleen lisäksi konsertissa kuultiin
Jenni Vartiaisen Missä muruseni on, Passengerin Let Her
Go sekä AC/DC:n T.N.T. Neljän kappaleen opiskelu tiiviissä
aikataulussa vaati leiriläisiltä ahkeruutta ja innostusta, ja
sitähän leiriläisillä oli!
Yhteisbändin lisäksi päätöskonsertissa esiintyi useita
pienempiä kokoonpanoja.
Järvilakeuden kansalaisopiston opettajista Jari Rannanjärvi oli leirillä kitaransoiton opettajana ja Satu Lumiaho opetti kosketinsoittimia. Lisäksi Kalle Mattila oli mukana rumpalien opettajana. Kaikkiaan leirillä oli mukana
yhdeksän opettajaa.
Osa toisen leirin oppilaista oli mukana jo myös ensimmäisellä leirillä. Kolmas leiri järjestetään Järvilakeuden
kansalaisopiston alueella kesäkuussa 2019 ja luvassa on
myös virtuaalileiri. Hankkeen päätösleiri pidetään Saarenmaalla 2020.

Harrastatko musiikkia?
Haluaisitko kokeilla
soittamista tai laulamista?

Tule mukaan
FinEst bändileirille!
The FinEst Band Camp

17 - 18.06.2019 Alahärmässä
Leirille mahtuu 25 iältään 10 - 15-vuotiasta musiikin harrastajaa.
Myös aloittelijat ja uudet harrastajat ovat tervetulleita!

Osallistumismaksu 50€
(sis. opetuksen, yhteismajoituksen koululla ja ruokailut.)
LISÄTIETOJA

Jari Rannanjärvi

ILMOITTAUTUMISET

Järvilakeuden kansalaisopisto

0400 219 640
JARI.RANNANJARVI@JARVILAKEUS.FI

Järjestäjänä kansainvälinen yhteistyöhanke

WWW.JARVILAKEUS.FI
KURSSINUMERO 1101110
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Muistoseurat-elokuva sai jatkoa
Suuren yleisösuosion saaneen elokuvan jatko-osaa kuvattiin heinä-elokuun vaihteessa Kauhavalla, Lappajärvellä
ja Evijärvellä. Lapuallakin poikettiin pikaisesti. Elokuva
sijoittuu vuoteen 2013. Muistoseurareissuista on tullut jo
perinne, ja Ransun (festarikäyttöön tuunattu Transit-auto)
nokka on tarkoitus suunnata Kauhavalta kohti Kalliojärven naistentansseja. Matkaan ilmaantuu kuitenkin pikku
mutkia ja suunnaksi vaihtuukin Järviseutu.
Jatko-osassa nähdään ensimmäisestä osasta tuttuja
hahmoja, mutta mukana on myös uusia näyttelijöitä, joita ei olla aikaisemmin nähty elokuvassa. Kuvaajana toimi
edelleen Pekka Pohjoispää. Ohjaajaksi saatiin valtakunnan tason tekijä Jukka Mäkinen, joka on ohjannut ja käsikirjoittanut mittavan määrän TV-sarjoja. Näistä eniten julkisuutta ovat saaneet Mäkisen ohjaamat ja Heikki Luoman
käsikirjoittamat maaseutukomediat, joista uusimpana on
nähty Korpelan kujanjuoksu.
Järvilakeuden kansalaisopisto toimi edellisvuotiseen
tapaan elokuvan tuottajana ja käsikirjoituksen laati rehtori Leea Keto. Mukana elokuvassa oli yli 50 henkilöä: näyttelijöitä, tanssijoita ja avustajia. Oleellista tuotannossa oli
tälläkin kertaa suuri hyvien yhteistyökumppanien määrä,
joitten kautta saatiin käyttöön tiloja ja tarpeistoja kuvauksia varten.

Ohjaaja Jukka Mäkinen.

Opisto lahjoitti Muistoseurat I -elokuvan DVD:t kaikkiin alueen asumispalveluyksiköihin tuomaan iloa asukkaiden päiviin.
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Opistovuosi pähkinänkuoressa
Järvilakeuden kansalaisopiston toteuttamien opetustuntien määrä kasvoi 575 tunnilla vuoteen 2017 verrattuna.
Kaiken kaikkiaan opetustunteja toteutui 13 886. Kasvanutta tuntimäärää selittää UMAKO eli uusi maahanmuuttajien koulutusmalli, johon opetukseen kului kaiken
kaikkiaan 928 tuntia. Kun valtio maksaa tavanomaisen
opetuksen laskennallisesta tuntihinnasta opistolle 57%,
on korvaus UMAKO-tunneista 100 %.
Kurssilaisten (yksi henkilö voi osallistua useammalle
kurssille) määrä vuonna 2018 oli 8004 kurssilaista, eli tilastoissa palattiin vuoden 2016 tasolle 2017 huippuvuoden
jälkeen. Myös yhteen kertaan laskettu opiskelijamäärä
laski edellisvuoteen verrattuna 260 opiskelijalla. Kun
suhteutetaan opiskelijamäärä asukaslukuun, ei muutos
kuitenkaan ole suuri ja osallistujaprosentti oli kuitenkin
parempi kuin vuonna 2016. Vuoden 2017 hyvän osallistujamäärän yhtenä selittävänä tekijänä oli runsas kiin-

nostavien yleisöluentojen ja maksuttomien tilaisuuksien
määrä, joita järjestettiin tavallista enemmän Suomi 100
-juhlinnan merkeissä. On kuitenkin hyvä pohtia, miten
samaan tulokseen voitaisiin myös jatkossa yltää takaisin.
Uusien kurssilaisten määrä oli 20 % kurssilaisista. Opiskelijoita on mukana ympäri aluetta, joskin osallistujakunta
on edelleen naisvoittoista. Alueen ulkopuolelta tulleiden
opiskelijoiden määrä 258 oli tämäkin 88 opiskelijaa edellisvuotta pienempi.
Valtionosuusjärjestelmän muutos on heikentänyt valtion tavanomaisen rahoituksen määrää vuodesta 2015
lähtien. Laskua on kompensoitu lisäämällä lyhytkurssien
määrää, jotta kurssivalikoima voitaisiin edelleen pitää monipuolisena.

Netto-opiskelijoiden ikäjakauma
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Opettajien suunnitelupalaveri kurssitila Mutterissa.

Opiston talous
Vuoden 2018 liikevaihto oli hiukan yli miljoona euroa,
josta summasta valtion osuus oli 559 638 euroa. Summa
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna runsaalla 36 000 eurolla, mikä selittyy UMAKO-opetukseen saadulla valtion
täysimääräisellä rahoituksella. Kurssimaksutulojen kirjaamisessa on tehty muutos edelliseen kauteen verrattuna,
eli kaikki vuonna 2018 saadut kurssimaksutulot on kirjattu
kyseisen vuoden tuloksi. Syyskauden kurssimaksutuloista on aikaisemmin kirjattu puolet kohdentumaan seuraavaan vuoteen, mistä käytännöstä on nyt luovuttu, koska
yhä pienempi määrä kursseista kestää koko lukuvuoden
ajan. Kuntien maksuosuudet ovat olleet pitkään samalla
tasolla ja summa oli edellisen vuoden tasoa eli yhteensä
283 000 euroa.
Suurin osa kustannuksista koituu opettajien ja muun
henkilöstön palkoista ja matkakuluista, joiden osuus menoista oli yli 800 000 euroa. Koska valtaosa palkansaajista asuu opiston alueella, jää raha tätä kautta kiertämään
omalle alueelle. Samoin vuokramenot ovat tuloa alueen
kunnille, kylille ja muille yhdistyksille kiinteistöjen omistajina.
Vuoden 2018 toimintaa ovat leimanneet lukuisat
hankkeet. Osaan hankkeista saadaan rahoitus etukäteen
ja osaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Vuoden 2018 hanketoiminnan suurin rahallinen
osuus on liittynyt Leader-hankkeisiin, joista maksatukset
saadaan jälkikäteen.

Tulojen jakauma
Kunnat 26,5 %
Valtio 52,5 %
Kurssimaksut ja
muut tulot 21 %

Menojen jakauma
Vuokrat
10 %
Muut
menot 11%
Palkka- ja matkakulut 79 %
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4. Oman asiantuntijuuden
Kurssilaisten
määrä valtionosuusja kehittäminen
muilla kursseilla
Päätoimisen henkilökunnan ja
tuntiopettajien koulutukset
Päätoiminen henkilökunta on osallistunut sekä laskutusjärjestelmän käyttöönottamiseen että verotukseen ja
työehtosopimuksen muutoksiin liittyneeseen koulutukseen. Lisäksi henkilökunta on osallistunut tarpeen vaatiessa myös erilaisiin omiin työtehtäviinsä liittyviin koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin.
Tuntiopettajat kouluttautuvat usein päätyöhönsä
liittyen tai omin kustannuksin. Opisto tukee ja kannustaa kouluttautumiseen ja on antanut koulutusavustusta kymmenelle tuntiopettajalle hakemusta vastaan. Lisäksi opisto on järjestänyt itse tuntiopettajille kuusi erilaista koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 69 opettajaa. Koulutukset on järjestetty pääsääntöisesti laatu- ja kehittämisrahoituksella. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ilmaiseksi yhdelle opiston
tarjoamalle normaalille kurssille.

Opistossa maksettiin
5. Yhteistyö
2012 vuonna 2018 palkkoja

yhteensä 112 henkilölle. Määrä sisältää vakinaisen henkilöstön, hanketyöntekijät, tuntiopettajat, luennoitsijat
ja kokousedustajat.
Opiston yhteistyöverkosto
on laaja
ja joustava: yhteissuunnittelutöiden
parissa työstyön määrä Hallintovaihtelee jaopetusja kehittämistarpeiden
rehtori
Leea Keto,
toimistosihteerit
mukaisestikentelivät
ja yhteistyötä
pyritään
tekemään
aina kun
Riitta Tähtinenmonipuolisuuden
ja Pia Viinikka. Suunnittelutyötä
se on opetustarjonnan
ja toiminnan
tekivät
hanketöiden
ohella
myös
Jarmo Kumtehokkuuden
kannalta
järkevää.
Hyvillä
yhteistyösuhpula (AITIO-hanke)
ja Katriina
Kojola
(Paikalteilla erilaisten
toimijoiden kanssa
estetään
päällekkäilistuntijat-hanke).
Päivi Kultalahti
toimi kaasivusyydet opetuksessa
ja tapahtumissa
(ks. allaoleva
toimisena
tiedottajana
sekä
Vipu-hankkeen
vio). Kuviossa esitellään keskeiset yhteistyötahot ja sivetovastuussa.
dosryhmät.
Maaria Koivula-Talkkari aloitti osa-aikaisena hankevetäjänä syyskaudella Kumppanuudella hyvinvointia kaikille -hankkeessa,
jossa kehitetään etenkin yhteistyötä kuntien
kanssa.
Päätoimisena tekstiilityönopettajana toimii Tuula Latomäki ja musiikin opettajana Jari
Kursseja jaRannanjärvi.
luentoja järjestettiin
vuonna
2012
kaikkiOpetusta ja
valmiita
kurssikokoaan 100 eri
toimipaikassa.
Järvilakeuden
kansalaisopisnaisuuksia
on osin
hankittu myös
alueen yrito pyrkii varmistamaan
opintojen
alueellisen
saavutettatyksiltä ja yhdistyksiltä.

6. Toimipaikat

vuuden järjestämällä kursseja opiston arvojen mukaisesti myös taajamien ulkopuolella ja kylillä. Toimipaikkojen määrä pysyi edellisvuosien tasolla.

OPISTON YHTEISTYÖTAHOT

Yhteistyötahot
JA SIDOSRYHMÄT
ja sidosryhmät

Vapaan Sivistystyön
Yhteisjärjestö VSY

Kansalaisopistojen
Kyläyhdistykset
liitto KoL

Sopeva

Nuorisoseurat

Kansalaisopistojen
liitto
Maakuntakorkeakoulu

4hyhdistykset

NYT-tiimi
SPR
VOK
VAPEPA

Aisapari ry

seurakunnat

Aijooshanke

Maakuntakorkeakoulu

Opiskelijat
Kunnat/vapaa-aikatoimi/
kulttuuritoimi/
sivistystoimi

Alueen
kirjastot

TEtoimisto
Y-kino

MLL

alueen
Lions
koulut
ja oppilaitokset nuorisovaltuusto
alueen
kirjastot

Härmän
kuntokeskus
kotiseutuseurat
Etelä-Pohjanmaan
kansalaisopistot

Lapuan kansalaisopisto

Kylpylä
Kivitippu

Kuntayhtymä
Kaksineuvoinen
urheiluseurat

alueen muut yhdistykset;
mm. eläkeläisjärjestöt

harrasteyhdistykset
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Pidetään yhteyttä!
Rehtori Leea Keto
puh. 050 326 3188,
leea.keto@jarvilakeus.fi
Toimistosihteeri Pia Viinikka
puh. 06 2412 9350,
pia.viinikka@jarvilakeus.fi
Toimistosihteeri Riitta Tähtinen
puh. 06 2412 3520,
riitta.tahtinen@jarvilakeus.fi
Päätoiminen tekstiilityönopettaja Tuula Latomäki
puh. 050 359 7437,
tuula.latomaki@jarvilakeus.fi
Päätoiminen musiikinopettaja Jari Rannanjärvi
puh. 0400 219 640,
jari.rannanjarvi@jarvilakeus.fi
Kumppanuushanke, kurssisuunnittelu
Maaria Koivula-Talkkari
puh. 040 866 7048
maaria.koivula-talkkari@jarvilakeus.fi
Aitio-hanke, kurssisuunnittelu
Jarmo Kumpula
puh. 0400 692 908,
jarmo.kumpula@jarvilakeus.fi
Sivutoiminen tiedottaja, Vipu-hanke
Päivi Kultalahti
puh. 0400 239 359,
paivi.kultalahti@jarvilakeus.fi
Kotisivu:

www.jarvilakeus.fi

Järvilakeuden kansalaisopisto

AIMO-uutiskirje ja some:

