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Kansalaisopisto – sisältöä 
elämään ja aivoille toimintaa

Vuosi 2021 jää , edelleenkin, mieliimme  rajoitusten ja peruutusten vuotena. 
Toimintasuunnitelmat ja tapaamiset jouduttiin muotoilemaan, turvallisuus-
syistä, rajoitusten mukaisiksi, mutta varsinaisia kurssien- tai luentojen peruuk-
sia  opisto joutui  onneksi tekemään vähän, mutta työllistihän se monella tapaa 
sekä henkilökuntaa että opettajia.

Kansalaisopistot  toimivat  kaikkien kuntien alueilla koko maassa. Kansalais-
opistoista  voidaan mielestäni hyvinkin sanoa, että ne ovat kuntien  voimavara.

Järvilakeuden kansalaisopiston ylläpitäjänähän on kannatusyhdistys ry, ja 
alueen kunnat ovat yhdistyksen jäseniä. Opisto on kuntalaisille matalan kyn-
nyksen oppilaitos ja mikä parasta, se on jokaiselle avoin koulutustaustasta ja 
iästä riippumatta. Ja koska kurssit pääsääntöisesti kestävät syys- ja kevätluku-
kauden ja useimmiten viikon välein, ne eivät tunnu raskailta tai liian vaativilta 
osallistujalle.

Opisto voi itsenäisesti päättää opetusohjelmista, huomioiden alueen kurssisi-
sältöjen tarpeen ja laajuuden ja muutoksiin voidaan nopeastikin vastata.

Kansalaisopistolla on mielestäni tällä hetkellä erittäin tärkeä rooli hyvinvoinnin 
edistäjänä ja eriarvoisuuden vähentäjänä. Maaseudulla, jossa on usein myöskin 
vielä alhainen koulutustaso, opiston tuottama hyöty todetaan suureksi samoin 
kuin luodaan pohjaa eriarvoisuuden vähentämiselle.

Järvilakeuden opiston alueen kunnissa on valitettavasti alenevat asukaskäyrät 
ja todettava on myöskin, että ikäjakautuma on laaja. Opiston tulee jatkossakin 
huomioida kurssisuunnittelussa ja luentoja harkitessaan sisältötarjonnan suo-
sivan myöskin ikääntyvä väestö ja heidän yllättävän aktiivinen osallisuutensa ja 
osanottonsa. Tarpeet ovat moninaiset, mutta  hyvä suunnittelu auttaa tässäkin.

Yksinäisyyttä kokevakin  uskaltaa ryhmässä  toimia muiden mukana  ja saa 
kokea onnistumisen ilon. Tässä vapaehtoistoimella on myöskin suuri merkitys 

ja tuki sitä tarvitsevalle.  Opistolla on myöskin osaamista opetustehtäviin, jotka tarvitaan silloin, kun kuntaan 
muuttaa mahdollisesti uusia asukkaita kotimaasta tai  ulkomailtakin.

Uusien hyvinvointialueiden aloittaessa virallisesti toimintansa 1.1.2023.  Lakisääteinen hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen jää peruskunnille ja siten myöskin kulttuuri-, liikunta-, sivistys- ja opetustoimi, kaavoitus 
ja maankäyttö, asuminen ja liikenne.

Hienoa, että meillä on kansalaisopisto, joka on avoinna kaikelle kansalle: nuorille ja vanhoille, tietoa janoaville, 
laulajille,  musisoijille, taiteen harrastajille, liikuntaa halajaville, elokuvan tekijöille, hyvinvoinnista huolehtiville,  
aivan kaikille.

Löydetään yhdessä  elämään uusi kurssi!

Anna-Liisa Niemi 
puheenjohtaja
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Toisena pandemiavuonna arjen ter-
veysturvallisuuteen liittyvät haas-
teet jatkuivat, mutta opiston kurssit 
saatiin kuitenkin pääsääntöisesti to-
teutettua suunnitellusti sekä syys-, 
kevät- että kesälukukaudella. 

Turvaohjeita noudatettiin kursseilla 
hyvin eikä tiedossa ole, että opiston 
kursseilta olisi käynnistynyt tartunta-
ketjuja. Sen sijaan palaute siitä, että 
kursseille oli poikkeustilanteessakin 
mahdollista osallistua, oli lähes yk-
sinomaan positiivista. 

Poikkeuksellisena aikana kansalais-
opiston kurssien yhteisöllinen merki-
tys korostui entisestään ja mieluisten 
kurssien parissa arjen murheet ehkä 
hetkeksi unohtuivat. Vuoden 2021 
aikana oli hetkiä, jolloin kansalais-
opiston toimintaa lukuun ottamatta 
lähes kaikki muu aikuisten harrastus-
toiminta alueella oli tauolla.

Opiston toimistolla läpi vuoden har-
maita hiuksia aiheutti eri viranomais-
tahojen päällekkäinen ja osin ristirii-
tainenkin viestintä koronarajoituksia 
koskien. Yksityisenä toimijana Järvi-
lakeuden kansalaisopiston oli seurat-
tava kolmen kunnan ja valtiovallan 
linjausten lisäksi myös AVI:n, THL:n ja 
paikallisen koronanyrkin suosituksia. 
Ensisijaiseksi ohjenuoraksi valikoitui 
AVI, koska se asetti suositusten poh-
jalta lopulliset määräykset. 

Kansalaisopiston osalta seurattiin op-
pilaitoksia koskevia määräyksiä, mikä 
sekin aiheutti aika ajoin sekaannuk-
sia ja väärinkäsityksiä. Näistäkin syistä 
toimivan ja nopean sisäisen ja ulkoi-
sen tiedotuksen merkitys kasvoi enti-
sestään vuonna 2021. 

Koronan myötä etä- ja hybridikurssit 
ovat kaikella todennäköisyydellä tul-
leet jäädäkseen opiston tarjontaan. 
Joustavat osallistumismahdollisuu-
det saattavat houkutella mukaan 
myös uusia kohderyhmiä. Virtuaa-
lisuus mahdollistaa saman sisällön 

Korona-arkea edelleen

tuottamista samanaikaisesti useam-
paan eri paikkaan, mistä esimerkkinä 
vuodelta 2021 on mm. Aijjoos-toi-

Toimiston henkilöstö vas. Maaria Koivula-Talkkari, Jarmo Kumpula, Tuija Varvas, Leea Keto, 
Pia Viinikka ja Riitta Tähtinen.

Rosanna toimii myös 
opiston tuntiopetta-
jana tanssikursseilla.

Marko Hippi on
myös aktiivinen har-
rastajanäyttelijä.

Työharjoittelijoita
Rosanna Kunnari suoritti kevään 2021 
aikana kulttuurituotannon opintojen 
päättöharjoittelun Järvilakeuden 
kansalaisopistossa sekä kokosi ke-
vään 2021 virtuaalinäyttelyn. Rosan-
na ja Marko mm. tekivät mainoksia, 
tuottivat sisältöä sosiaaliseen medi-
aan sekä editoivat videoita. 

minnan kanssa yhteistyössä kuudes-
sa eri katsomossa toteutettu aikuisten 
mediakasvatusluento.
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Syksyllä 2021 toteutettiin opiskelijakysely opiston 
tiedotuksesta. Kysely toteutettiin sähköisenä Forms-
kyselynä ja siitä tiedotettiin opiston uutiskirjeessä 
sekä sosiaalisen median kanavilla. Kyselyyn vastasi 
yhteensä 89 opiskelijaa.

Kyselyn vastausten perusteella ehdottomasti tavoit-
tavin opiston tiedotuksen kanava on koteihin kaksi 
kertaa vuodessa jaettava opinto-opas (81 vastaajaa). 
Toiseksi eniten tietoa saatiin opiston nettisivuilta (51 
vastaajaa) ja kolmanneksi eniten Facebookista (36 
vastaajaa). Useampia mainintoja saivat myös mm. 
opinto-ohjelman sähköinen versio, AIMO-uutiskirje, 
Komiat-lehden, Järviseudun Sanomien ja Lakeuden 
Aviisin opistopalstat sekä Instagram.

Syksyllä 2021 opisto aloitti sähköisten muistutusvies-
tien lähettämisen ennen kurssin alkamista ilmoittau-
tuneiden sähköpostiin. 92 % vastaajista oli sitä miel-
tä, että tämä oli hyvä asia, koska kiireisessä elämäs-
sä kurssin alkaminen saattaa vahingossa unohtua. 
Opisto aloitti syksyllä 2021 myös automaattisten pa-
lautekyselyjen lähettämisen kurssin päätyttyä. 71 % 
vastaajista oli sitä mieltä, että tämä on hyvä käytäntö.

Opettajan sairastuessa tai muissa tilanteissa, joissa 
kurssilaisille pitää saada nopeasti tieto muutoksista, 
piti 58 % vastaajista parhaana tiedotuksen kanavana 
tekstiviestiä. Kurssien omia WhatsApp-ryhmiä kan-

natti 34 % vastaajista ja 7 % piti sähköpostia parhaana 
nopean tiedotuksen kanavana. 

Opiston kurssitiedotuksesta kokonaisuutena vastaa-
jat antoivat arvosanan 4,35 (skaala 1–5). Kyselylomak-
keella oli mahdollista antaa myös avointa palautetta, 
mikä pyritään huomioimaan opiston tiedotuksen ke-
hittämisessä. 

Syksystä 2021 alkaen kurssijärjestelmä Hellewi on lähettä-
nyt sähköpostitse automaattisen muistutusviestin ennen 
kurssin alkua ja palautekyselyn kurssin päätyttyä. 

Palautekyselyssä osallistuja arvioi numeraalisesti (1-5) 
kuinka tyytyväinen hän on kurssiin ja miten onnistuneita 
olivat kurssin sisältö, opetusmenetelmät, tilat ja välineet, 
kurssin pituus ja ajankohta sekä tiedotus kurssiin liittyen. 
Lisäksi kyselyssä on kohta palautteelle omin sanoin.

Opiskelijapalaute on ollut pääsääntöisesti hyvää:  
eniten tyytyväisiä ollaan kurssiin kokonaisuutena  

(keskiarvo 4,68) ja  
vähiten tyytyväisiä tiloihin ja välineisiin  

(keskiarvo 4,31).  
(otanta 1.4.2022)

Kurssipalautteita Vahdinvaihto

Riitta Tähtisen (oik.) eläköidyttyä Tuija Varvas aloitti toimistosih-
teerin tehtävässä syyskuussa 2021.

Opiskelijakyselyn tuloksia

Opiston kurssijärjestelmä HelleWistä otettiin joulukuussa 2021 
käyttöön uusi versio. Uudistus paransi mm. asiakasnäkymän 
helppokäyttöisyyttä ja kurssien hakutoimintoja. 



TOIMINTAKERTOMUS 2021 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS6

Suomen malli käynnistyi
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Harrastami-
sen Suomen mallin tavoitteena on lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin lisääminen. Koulupäivän yhteyteen tarjotaan 
mieluisaa ja maksutonta harrastustoimintaa, joiden sisäl-
töihin lapset ovat saaneet itse vaikuttaa. Hanketta hallin-
noivat alueen kunnat. 

Järvilakeuden kansalaisopisto järjesti myyntipalveluna 
vuonna 2021 sirkus- ja temppukerhoa Lappajärvellä ja 
mediakerhoa ja kuntosalikerhoa Evijärvellä. 

Kuntouttavaa työtoimintaa
Keväällä 2021 opistolla käynnistyivät kuntouttavan työ-
toiminnan ryhmät tiiviissä yhteistyössä Kuntayhtymä 
Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön kanssa. Ryhmien sisäl-
löt painottuivat älylaitteiden käyttöön ja hyvinvoinnin 
lisäämiseen.

Forum-teatteria etänä
Opisto on mukana toteuttamassa Kauhavan esi- ja perus-
opetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa kolmasluok-
kalaisten osalta. Teemana on teatteri. Koronatilanteen 
vuoksi esitys toteutettiin virtuaalisesti maaliskuussa 2021. 
Sosiaalisen median käyttöä käsittelevään Forum-teatteri-
esitykseen ”Elli somen ihmemaassa” osallistuttiin striimin 
kautta. Jokereina eli ohjaajina esityksessä toimivat Linda 
Huhtaluhta ja Maaria Koivula-Talkkari. Videot kuvasi Jaak-
ko Erkinheimo ja editoinnista vastasi Rosanna Kunnari. 
Projekti toteutettiin yhteistyössä Kauhavan kulttuuripal-
velujen kanssa.

Opisto tarjosi syksyllä 2021 Kauhavan, Lappajärven ja Evi-
järven luottamushenkilöille etäkoulutusta.

Koulutusta kuntien 
luottamushenkilöille

Kaikille yhteisen luennon Kunnassa toimimisen perusteet 
lisäksi luentoja sai valita eri aiheista. Koulutukset toteutti 
Hallintoakatemia.

Käynnissä Ahaa-aivotreeni kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä.

Forum-teatterin videot kuvasi Jaakko Erkinheimo.

Luentoja ja kirjailijavieraita
Yhteistyössä alueen kirjastojen ja Lukukeskuksen kans-
sa toteutettiin useampi virtuaalinen kirjailijavierailu, jo-
ta pystyi seuraamaan etäkatsomoista tai kotoa. Vuoden 
2021 aikana tutustuttiin Raija Orasen, Anni Kytömäen, 
Mirja Kuivaniemen ja Teemu Keskisarjan tuotantoon. Kir-
jailijoita haastatteli rehtori Leea Keto.
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Hankkeet
Kuntoloikka 
Maria Haanpää toimi hank-
keessa Eveliina Niemen perhe-
vapaan sijaisena vuoden 2021. 
Vuonna 2021 Kuntoloikka oli 
mukana mm. Kauhavan yö-
hiihdon järjestelyissä, toteutti 
ikäihmisten kuntotestauksia, 
testiryhmiä ja järjesti kesällä 
lapsiperheille suunnattuja Lät-
tyjä, leikkejä ja liikuntaa -tapahtumia eri puolilla aluetta. 
Hanke ylläpiti myös Facebookissa Kuntoloikka Onlinetesti 
-ryhmää, jonka kautta oli mahdollista osallistua maksutto-
miin kuntotestauksiin ja online-jumppiin.

Koneella koolle 
STEA:n rahoittaman Koneel-
la koolle -hankkeen kautta 
ikäihmisten oli mahdollista 
saada opistolta ilmaiseksi 
tablettitietokone lainaan 
ja opastusta sen käyttöön 
omaan kotiin. Vuoden 2021 
ajan kestänyt hanke järjesti 
ikäihmisille myös virtuaali-
keskusteluja. Hankevetäjänä toimi Outi Riihimäki. 

Opetushallituksen rahoittamassa Oppia ja osallisuutta 
-hankkeessa kuvattiin suomen kielen ja kulttuurin ope-
tusvideoita, joissa maahanmuuttajat olivat mukana ak-
tiivisina toimijoina. Kuvat juhannus- ja jouluvideoiden 
kuvauksista.

Osana Oppia ja osallisuutta -hanketta järjestettiin lisäksi Thai-
maasta Suomeen muuttaneille naisille tilaisuus, jonka tavoittee-
na oli edistää maahanmuuttajien verkostoitumista. Kuvassa myös 
Aino Alppinen.

Oppia ja osallisuutta
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kana Järvilakeuden, Järvi-Pohjanmaan, 
Kauhajoen, Kokkolan, Kurikan, Lakeu-
denportin, Lapuan, Seinäjoen, Teuvan 
kansalaisopistot sekä Ilmajoki-opisto ja 
Luther-opisto. Hallinnoija Lapuan kansa-
laisopisto, rahoitus Opetushallitukselta.

Voimaa arkeen – tunnistettu 
osaaminen elämän voimava-
raksi -hanke  (päättyy 2022): Hank-
keella toteutetaan työttömille tai työt-
tömyysuhan alla oleville ja alanvaihtoa 
suunnitteleville aikuisille koulutusta. 
Hankkeessa ovat mukana Järvila- 
keuden, Järvi-Pohjanmaan, Kauhajoen, 
Kurikan, Lakeudenportin ja Lapuan kan-
salaisopistot sekä Ilmajoki-opisto. Hallin-
noija Lapuan kansalaisopisto, rahoitus 
Opetushallitukselta. 

Hankkeet
Kuntoloikka-hanke (päättyy 2022) 
edistää alueen asukkaiden hyvin-
vointia sekä kehittää yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä.  Rahoitus Leader 
Aisaparilta. 

Koneella koolle -hanke (päättyi 
2021) tarjoaa ikäihmisille matalan 
kynnyksen opastusta digilaitteiden 
käyttöön. Hankkeen kautta voi saada 
maksutta tablettitietokoneen koe-
käyttöön. Rahoitus STEA:lta.

Oppia ja osallisuutta -hankkeen 
(päättyi 2021) tavoitteena on haas-
tavien maahanmuuttajaryhmien ku-
ten kotivanhempien tavoittaminen 
kielikahvilatoiminnan ja helppojen 
opetusvideoiden avulla. Rahoitus 
Opetushallitukselta.

AIMO-hanke (päättyi 2021) tähtää 
opiston toiminnan laadun paranta-
miseen muun muassa strategiatyön 
kehittämisen kautta. Kumppanina 
on Pieksämäen seutuopisto. Rahoitus 
Opetushallitukselta. 

AITIO-hanke Avaa Ikkunoita Taitoon, 
Intoon ja Osallisuuteen (päättyi 2021). 
Hanke kehittää esiintyvien ryhmien 
yhteistyötä ja järjestää harrastajille 
tapahtumia ja koulutusta. Rahoitus 
Leader Aisaparilta. 

FinEst BandCamp – alueiden ja 
kansainvälinen kansainvälistymistä 
edistävä hanke (päättyi 2021): Leader 
Aisaparin kanssa yhteistyössä toteu-
tetussa hankkeessa kansainvälisyyttä 
on aktivoitu musiikin avulla, järjestä-
mällä lapsille ja nuorille leirejä sekä 
työpajoja myös virtuaalisesti.  Kump-
paneina ovat lisäksi olleet Saarte 
Koostöökogu Virosta sekä Sisä-Savon 
kansalaisopisto ja Leader Mansikka. 
Kansainväliseen osuuteen sisältynyt 
päätösleiri saatiin toteutettua koro-
narajoituksista huolimatta. 

Tuntiopettajat työelämätaitojen 
tukijoina -hanke (päättyi 2021) tukee 
kansalaisopiston opettajien pedago-
gista osaamista. Hankkeessa ovat mu-

Rahoitusta saatiin lisäksi  
seuraaviin hankkeisiin:

Kyläkanava-hanke: Hankkeessa käynnistetään netin/
television kautta seurattava kaikille avoin Kyläkanava, 
jolla esitetään paikallista ohjelmaa. Rahoitus Leader Ai-
saparilta.

Digiapua kotiin! Yhteistyössä Kauhavan, Evijärven ja 
Lappajärven ev.lut. seurakuntien kanssa toteutettavassa 
hankkeessa tarjotaan ikäihmisille kotiin digiopetusta ja 
lainaksi tablettitietokoneita. Rahoitus Marja Wainion Kirk-
kohallitukselle osoittamasta testamenttilahjoituksesta.

Powerpaja: Hankkeessa toteutetaan kuntouttavaa työ-
toimintaa (mediapaja ja maahanmuuttajien ryhmä), jonka 
kohderyhmänä ovat työvoiman ulkopuolella olevat, työt-
tömät ja työttömyysvaarassa olevat kantasuomalaiset ja 
maahanmuuttajat. Hanketta toteutetaan yhteistyössä 
Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön, työpa-
ja Junkin, etsivän nuorisotyön ja maahanmuuttokoordi-
naattorien kanssa. Saatujen kokemusten myötä kuntout-
tavan työtoiminnan ryhmät pyritään perustamaan myös 
Lappajärvelle ja Evijärvelle. Rahoittaja Opetushallitus.

Kankurikisällit: Hankkeen tavoitteena on perinteen 
siirtäminen käsityötaiteesta ja sen kautta sukupolvien 
välisen vuorovaikutuksen edistäminen taiteen keinoin. 
Konkreettisina toimenpiteinä ovat mm. lasten ja nuorten 
käsityöleirien käynnistäminen, uudet avaukset taiteiden-
väliseen yhteistyöhön sekä sukupolvia yhdistävät käsityö-
tempaukset ja -tapahtumat. Rahoittaja Suomen kulttuuri-
rahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto.
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Juhlavuoden kuvataideleiri järjestettiin Galleria Lappa-
villassa. Opettajina olivat Elina Försti ja Ritva Lindberg. 
Juhlavuoden leiriin kytkeytyi saumattomasti Lappavil-
laan rakennettu leirin aiempien opettajien töistä koottu 
”Näin sen näimme” -taidenäyttely, joka toimi inspiraationa 
leiriläisten töille ja johon yleisö sai tutustua oppaan joh-
dolla leiriviikon jälkeenkin. Juhlavuoden järjestelyjä hoiti 
ansiokkaasti Aino Alppinen.

Lappajärven kuvataideleiri 50 vuotta
Muistoseurat 3.5
Koko illan elokuva Haku päällä – Muistoseurat 3.5. sai en-
si-iltansa 12.6.  Y-kinossa Kauhavalla. Koronatilanne siirsi 
esitysten aloitusta.

Opasvideoita kurssipaikoille
Opisto toimii laajalla alueella erilaisissa tiloissa, joten 
kurssille perille löytäminen voi joskus tuntua haastavalta.  
Saavutettavuuden parantamiseksi aloitettiin opastusvi-
deoiden kuvaaminen kurssipaikoille. 

Taidenäyttelyn avajaisissa oli mukana entisiä ja nykyisiä kuvatai-
deleirin opettajia: Markku-Tapani Hakala, Ritva Lindberg ja Elina 
Försti. Kuvassa myös järjestelyjä hoitanut Aino Alppinen sekä Lap-
pajärven hallintojohtaja Päivi Huhtala. 

Korona ja digitalisaatio ovat lisänneet tarvetta uusien kanavien 
ja tekniikoiden käyttöön. Verkkokurssit, striimaukset ja sosiaali-
nen media ovat arkipäivää. Kuvassa kurssisuunnittelija/tiedottaja 
Maaria Koivula-Talkkari. 

Lappajärven entinen kulttuurisihteeri Mikko Valo muisteli näyttelyn 
avajaisissa kuvataideleirin vaiheita kautta aikojen.  

Virtuaalinäyttely
Koronatilanteen vuoksi keväällä 2021 ei järjestetty fyysisiä 
kevätnäyttelyitä, vaan kurssien tuotoksiin oli mahdollista 
tutustua virtuaalisesti opiston YouTube-kanavalla. Virtuaa-
linäyttelyssä oli mukana kuvia ja videoita kudonnan, om-
pelun, posliinimaalauksen ja kuvataiteen kursseilta. Musii-
kista vastasivat opiston musiikkiryhmät. Virtuaalinäyttelyn 
kuvasi, kokosi ja editoi Rosanna Kunnari.
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Opistovuosi pähkinänkuoressa

Opiskelijoiden taustat

Kurssilaisten ikä- ja sukupuolijakauma

Netto-opiskelijat alueittainVuonna 2021 opetusta voitiin toteuttaa jo pitkälti taval-
liseen tapaan, vaikkakin ryhmäkokoja jouduttiin rajoitta-
maan osalla kursseista koronarajoitusten vuoksi.  

Valtionosuuteen oikeuttavia opetustunteja toteutui 
12 235, eli 887 tuntia enemmän kuin edellisvuonna. Myös 
kurssien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden. 

Opetusta toteutettiin lisäksi erilaisten hankkeiden kautta 
ja myös kunnat ostivat jossain määrin opetusta Suomen 
mallin mukaiseen kerhotoimintaan. Nämä opetustunnit 
on tilastoitu myyntipalvelukursseiksi eivätkä ne vaikuta 
valtionosuuteen.  

Opiskelijoiden nettomäärä (opiskelijat yhteen kertaan las-
kettuna) oli 3 534 (edellisvuonna 3 513), eli määrä nousi 
hiukan edellisvuodesta. Myös kursseille osallistumisten 
määrä kasvoi, eli kun se vuonna 2020 oli 7 562, toteuma 
vuonna 2021 oli 7 711 osallistujaa. Opistoalueen koko 
asukaslukuun suhteutettuna opiskelijoita oli 15,5 % alu-
een asukkaista (edellisvuonna 15,6 prosenttia).  Opisto-
alueen ulkopuolelta tulleita opiskelijoita oli 306.

Korona rajoitti toimintaa edelleen koko vuoden ajan, mut-
ta tunnusluvut parantuivat kuitenkin edelliseen vuoteen 
verrattuina. Vaikka kaikkia kalenterivuodelle asetettuja 
tavoitteita ei saavutettu, positiivista kuitenkin on, että 
kaikki viestintään ja vaikuttavuuteen liittyneet tavoitteet 
ylitettiin. Mittarit ja tavoitteiden toteuma ovat luettavissa 
sivulla 15. 

Ei tallennettu

Muu (alle kouluikäinen, kotiäiti tai-isä, 
varus- tai siviilipalveluksessa)

Opiskelija/koululainen

Eläkeläinen

Työtön
Työllinen

Netto-opiskelijat

0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80– ei tied.

Miehiä/poikia (netto-opiskelijat) Naisia/tyttöjä (netto-opiskelijat)

Alahärmä

Miehiä Naisia

Kortesjärvi Evijärvi Kauhava Lappajärvi Ylihärmä Muu
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Opetustuntien 
jakauma 
pääluokittain

Historia, yhteiskunta ja talous  0,48 %

Kotitalous, maa- ja metsätalous 0,61 % Terveydenhoito 3,69 %

Tietotekniikka 2,39  %

Kielet 13,46 %

Kuva-
taiteet  ja 
muotoilu 

6,81 %

Kädentaidot 17,25 %

Musiikki 17,61 %

Esittävä 
taide ja 

kirjallisuus 
8,81 %

Tanssi ja liikunta 26,53 %

Muu koulutus 2,35 %

Osallistujien määrä pääluokittain

Muu koulutus

Kotitalous, maa-
ja metsätalous

Tanssi ja liikunta

Käden taidot

Kuvataiteet 
ja muotoilu

Esittävä taide
ja kirjallisuus

Tietotekniikka

Musiikki

Kielet

Terveydenhuolto

Psykologia 
ja kasvatus

Historia, yhteis-
kunta ja talous
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Kurssimaksut ja 
muut tulot 24 % Kunnat 25 %

Valtio 51 %

Muut menot 21 %

Vuokrat 9 %

Palkka- ja matkakulut 70 %

Opiston talous
Liikevaihto toimintavuotena oli 1 112 627 €. Liikevaihto oli 
56 459 € edellisvuotta suurempi, mutta tilinpäätös jäi kui-
tenkin jonkin verran tappiolliseksi. Koronan vuoksi osaa 
ryhmistä jouduttiin jakamaan kahtia ja myös sijaisia käy-
tettiin jonkin verran sairastumisten vuoksi, mikä kasvatti 
henkilöstökustannuksia.

Menojen suhteelliset osuudet olivat samat kuin vuonna 
2020. Suurin osa kalenterivuoden kustannuksista koostui 
nytkin palkka- ja matkakustannuksista, joiden osuus oli 
70 %. Vuokrakustannusten osuus kokonaiskuluista oli 9 
% ja muiden kulujen osuus 21 %. Kuntien maksuosuutena 
saatiin 25 % tuloista. 

Kurssimaksujen ja muiden tulojen osuus tuloista oli 24 %, 
eli edellisvuotta suurempi. Osuutta kasvattivat hanke-
maksatukset sekä Opetushallitukselta saatu opintoseteli-
avustus. Avustusta käytettiin muun muassa eläkeläisten, 
työttömien, oppimisvaikeuksia kokevien sekä maahan-
muuttajien kurssimaksujen alentamiseen tai niiden kor-
vaamiseen. 

Suurin osa tuloista saadaan edelleen valtionosuutena 
Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Valtionosuuden perusra-
hoituksen osuus oli kalenterivuonna 51 % tuloista. Koska 
Järvilakeuden kansalaisopiston ylläpitäjä on hallinnolli-
sesti yksityinen yhdistys, sen laskennallinen valtionosuu-
den tuntihinta on kunnallisen ylläpitäjän valtionosuutta 
suurempi. Tämä johtuu siitä, että yksityisillä oppilaitoksilla 
yksikköhintaan lisätään arvonlisäveron osuus, joka vuon-
na 2021 oli 3,84 %. Yleishyödyllisenä toimijana kansalais-
opisto on arvonlisäveron loppumaksaja, mutta Järvilake-
uden kansalaisopistolla näiden kulujen osuus on hyvin 
pieni.

Kurssien, luentojen ja erilaisen opetuksen järjestäminen 
on opiston pääasiallinen toimintamuoto. Perustoimintaa 
tukee laaja hanketoiminta, johon rahoitusta saadaan eri 
lähteistä: esimerkiksi vuonna 2021 muuta, erikseen haet-
tavaa rahoitusta saatiin Leader Aisaparilta, STEA:lta ja 
Opetushallitukselta. 

Tulojen jakauma

Menojen jakauma
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Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven alueella toimivan 
kansalaisopiston ylläpitäjä on kannatusyhdistys. Kanna-
tusyhdistyksen jäseniä ovat alueen kunnat, jotka valit-
sevat edustajansa yhdistyksen vuosikokouksiin. Kukin 
jäsenkunta voi valtuuttaa yhden edustajan alkavaa asu-
kasluvun tuhatlukua kohden. Kannatusyhdistykseen kuu-
lui kauden 2017-2021 ajan 24 edustajaa. Syksystä 2021 
alkaen edustajien määrä on 22, sillä sekä Lappajärven että 
Kauhavan jäsenmäärä väheni yhdellä.  

Syyskokouksessa päätetään seuraavan vuoden toimin-
ta- ja taloussuunnitelma sekä valitaan hallituksen jäsenet 
erovuoroisten tilalle. Kannatusyhdistys valitsee myös 
hallituksen puheenjohtajan, joka toimii aina kaksi vuot-
ta kerrallaan. Puheenjohtajuus vuorottelee Kauhavan ja 
Evijärven/Lappajärven välillä. Vuosikokouksessa hyväk-
sytään edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. 

Hallinto

EVIJÄRVI

KAUHAVA LAPPAJÄRVI

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin koronarajoitusten takia 
poikkeuksellisesti vasta 10.6. Kokous oli Kauhavalla Yrit-
täjäopiston auditoriossa ja siihen osallistui 12 edustajaa. 
Syksystä 2021 alkaen suuri osa kannatusyhdistyksen jäse-
nistä vaihtui. Härmän kuntokeskuksessa 27.10. pidettyyn 
kokoukseen osallistui 15 edustajaa. Kokouksessa valittiin 
hallituksen uudeksi jäseneksi Sinikka Lammi Ylihärmästä 
ja hänen varajäsenekseen Piritta Syrjälä. Hallituksen jäse-
neksi ja samalla varapuheenjohtajaksi valittiin Seija Autio 
Lappajärveltä, varaedustajana jatkaa Vuokko Honkaniemi. 
Muilta osin hallituksen jäsenyydet pysyivät ennallaan. 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. 
Puheenjohtajana toimi Anna-Liisa Niemi, esittelijänä ja 
sihteerinä Leea Keto. Hallituksen kokoukset pidettiin lä-
hikokouksina, mutta niihin saattoi osallistua myös etäyh-
teyden välityksellä.  

Anna-Liisa Niemi, pj, 
Kauhava

Varajäsen Leena Vainionpää, 
Kauhava

Hannu Övermark, 
varapj, Lappajärvi 

Vuodesta 2022 alkaen: 
Seija Autio, varapj, 
Lappajärvi

Varajäsen 
Vuokko Honkaniemi, 
Lappajärvi

Riika Rintakangas, 
Evijärvi

Varajäsen 
Mirva Uusitalo, 
Evijärvi 

Marika Tervanen, 
Kauhava/Ylihärmä 

Varajäsen Minna Niinistö, 
Kauhava/Ylihärmä 

Vuodesta 2022 alkaen Sinikka Lammi 
Kauhava/Ylihärmä 

Vuodesta 2022 alkaen varajäsen 
Piritta Syrjälä
Kauhava/Ylihärmä 

Jarmo Kumpula, 
Kauhava/Kortesjärvi 

Varajäsen 
Mari-Elina Kottari, 
Kauhava/Kortesjärvi

Laura Jokinen, 
Kauhava/Alahärmä 

Varajäsen 
Veli-Matti Lillbacka, 
Kauhava/Alahärmä
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Hallitus

Hallituksen varsinaiset jäsenet v. 2021 ja osallistumiset kokouksiin:
Anna-Liisa Niemi, Kauhava 8/8
Hannu Övermark, Lappajärvi 5/8
Riika Rintakangas, Evijärvi 7/8
Marika Tervanen, Kauhava/Ylihärmä 4/8
Jarmo Kumpula, Kauhava/Kortesjärvi 8/8 
Laura Jokinen, Kauhava/Alahärmä 6/8  

Hallituksen varajäsenet v. 2021 ja osallistumiset kokouksiin: 
Leena Vainionpää, Kauhava
Vuokko Honkaniemi, Lappajärvi 1/8
Mirva Uusitalo, Evijärvi 
Minna Niinistö, Kauhava/Ylihärmä
Mari-Elina Kottari, Kauhava/Kortesjärvi
Veli-Matti Lillbacka, Kauhava/Alahärmä

Kannatusyhdistys 2017–2021

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

Evijärvi:   
Haapasaari Rita  Lehto Sakari
Jokela Tarja  Mäkelä Ann-Helen
Vinkanharju Juha  Kattilakoski Vily

Kauhava:
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:
Ala-aho Ville  Savola Johanna
Honkaniemi Vuokko Angervisto Päivi
Kangastie Arvi  Keto Reijo
Savola Sami  Viitala Maarit

Kannatusyhdistys 2021–2025

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
  
Evijärvi:   
Hanhikoski Maritta  Uusitalo Daniel
Jokela Tarja  Niemi Saija
Lehto Sakari  Mäkinen Johannes
  
Kauhava:
Ahola Jaana  Ranta Tiina
Hanhikoski Timo  Pirttinen Risto
Hautamäki Katja  Kaljurand Silvia
Kipinoinen Juha  Mäkelä Kari-Veli
Kunnari Leena  Korpitie Mira
Kunnari Marita  Porre Suvi
Lahti Kaarina  Lahti Aira
Lammi Jorma  Hakola-Sippola Eila
Mustajärvi Miika  Mäkelä Markku
Niemistö Jaakko  Malmi Seppo
Niva Emmi  Ekola Mika
Puronvarsi Martti  Ekola Marko
Rantala Ville  Nyqvist Henri
Rinne Arto  Aula Oili
Syri Piia   Budde Anastasia
Syrjälä Piritta  Korpi Lea
  
  
Lappajärvi:
Autio Seija  Viinamäki Tuija
Honkaniemi Vuokko Angervisto Raimo
Kangastie Arvi  Annola Eetu
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Toimenpide mittari tot. 2020 tot. 2021 tavoite 2021

Alueen asukkaiden 
osallistaminen opiston 
toimintaan 

osallistujamäärä 7 562 7 711 9 600

naisia/miehiä % 72 / 28 73 /27 70 / 30

netto-opiskelijoiden 
lukumäärä (yhteen 
kertaan laskettu)

3 513 3 534 4 700 

opiskelijoiden osuus 
väestöstä 15,6 % 15,5 % 18 %

Palvelua koko alueella: 
kursseja myös kylillä

suunniteltujen kurssien 
lukumäärä 865 924 1 000

suunniteltujen etäkurssien 
lukumäärä 25 26 15

toimipaikkojen 
lukumäärä 129 109 114

opetustuntien lukumäärä 11 348 13 066 13 000

Joustava kurssitarjonta  
ja monipuolinen opetus

tuntien määrä jaettuna 
kurssien määrällä (kurssien 
keskipituus)

18,2 17,7 18

tuntiopettajien 
lukumäärä 126 147 110

Taiteen perusopetus ryhmien/osallistujien määrä 7 / 66 7 / 63 7 / 66
Yhteistyö järjestöjen ja
kuntien kanssa

yhteistyökurssien ja 
tapahtumien määrä 33 36

Kansalaisopiston 
tukemien esitysten 
katsojaluvut

harrastajateatterit 630 467 7 800

elokuvat 1 800 820 2 400

Talouden tunnusluvut

liikevaihto 1 056 167 1 112 627 1 026 350

kurssimaksutuotot 155 399 168 252 173 000

valtionosuus 558 744 561 251 550 500

kuntien maksuosuudet 283 000 281 350 281 350

Hallinnon ja henkilöstön 
osallistaminen

osallistumisprosentti 
hallitus/kannatusyhdistys 88,3 /54,2 81,3 /59 85 / 60

opettajien kokoontumisten 
määrä/osallistujien määrä 11 / 110  4 / 65

Viestintä ja vaikuttavuus

toteutuvien kurssien osuus 
kaikista kursseista 77,6 % 79,8 %

some-seuraajat 2 875 2 495
aktiiviset somekanavat 5 4
kotisivujen kävijämäärä 11 000 9 200
uutiskirjeen avaus% 41,4 43,3 43

Kehittämishankkeiden 
määrä 9 9 9

Mittarit ja tavoitteiden toteuma




