
PÖYTÄKIRJA 

Sisä-Savon kansalaisopiston opistotoimikunnan kokous  

Lintharjun liikuntakeskus, kabinetti 

8.12.2022 klo 16-16.50 

Paikalla: Pia Pentikäinen pj, Tiina Nousiainen, Minna Rossi, Ann-Mari Karvinen, Matti Vänttinen, 

Katja Suhonen, Mari Jalava, Jaana Ruuskanen, Tiina Puranen  ja Olli Minkkinen sekä esittelijä, 

kansalaisopiston vs. rehtori Markus Hyytinen 

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Päätösehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan 

tarkistajat. Vuorossa ovat Olli Minkkinen ja Tiina Nousiainen. 

Päätös: Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Matti Vänttinen ja 

Tiina Nousiainen. 

 

§ 15 Sisä-Savon kansalaisopiston kansainvälisyyssuunnitelma 

Sisä-Savon kansalaisopiston kansainvälisyyssuunnitelma (liite 1) on tehty yhteistyössä Kaskikuusen 

kansalaisopiston, Kiuruveden, Pielaveden ja Keiteleen kansalaisopiston, Siilinjärven kansalaisopiston 

sekä Vieremän kansalaisopiston kanssa. Kansainvälisyyssuunnitelma on osa ’Järvisuomalaiset opissa 

Euroopassa’ -Erasmushankkeen tavoitteita.  

Taustana kansalaisopistojen kansainvälisyystyössä on laki vapaasta sivistystyöstä, jossa todetaan, 

että edistämällä kansainvälisyyteen kasvamista, opistot toteuttavat vapaan sivistystyön lakia. Luomalla 

puitteet niin opettajille kuin opiskelijoille tutustua erilaisiin kulttuureihin, opistot toteuttavat niille 

laissa määriteltyä tehtävää. Myös EU:n yksi tärkeistä tehtävistä on edistää ihmisten vuoropuhelua 

ruohonjuuritasolla ja siten kansallisten kulttuurien tutustumista toisiinsa.  

Opistoilla on useiden vuosien ajalta kertynyt osaamista omista ja opistojen yhteisistä hankkeista. Yksi 

hankkeista oli Henki ja elämä - kansalaisopistojen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

arviointi. Tässä hankkeessa olivat mukana Kaskikuusen, Koillis-Savon, Kuopion, Sisä-Savon ja Siilinjärven 

kansalaisopistot. Ajatuksena oli löytää erilaisia mittauskeinoja kansalaisopistotoiminnan 

vaikuttavuudelle – erityisesti sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Näiden tunnuslukujen 

myötä opistojen oli helpompaa vastata sekä oppilaiden tarpeisiin että kehittää omaa työtään kohti 

elinikäisen oppimista ja huomioiden asiakkaiden omat kehittymisen edellytykset tai rajoitukset.  

 

Toinen iso usean oppilaitoksen yhteinen kehittämishanke oli “Vapaan sivistystyön didaktisten ja 

pedagogisten toimintamallien kehittäminen ja laadun arviointi” 2014.  Hankkeessa olivat mukana 

Kuopio, Kaskikuusi, Siilinjärvi-Maaninka, Snellman-kesäyliopisto. Hankkeen tavoitteena oli löytää mm. 

tietoa ja malleja mitä vapaan sivistystyön pedagogiikka ja didaktiikka on nykyisin, ja etsiä hyviä, uusia 

malleja pedagogiikan ja didaktiikan kehittämiseen. 

Sisä-Savon kansalaisopiston 2010-luvulla hankkeina ovat olleet muun muassa The FinEst Band Camp. 
Hanke oli yhteistyössä Mansikka ry:n, Järvilakeuden kansalaisopisto sekä Leader Saarte Koostööguko. 
Hankkeen aikana järjestettiin bändileirejä. Kolmen kopla matkalla kohti kansainvälisyyttä -hanke oli 



yhteistyössä Pielaveden ja Keiteleen sekä Järvi-Saimaan kansalaisopistojen kanssa. Euroopan Unionin 
Leader-rahoituksen myötä toteutettiin ITSEpäistä-teatteria -hanke juhlavuonna 2017. 
 

Kansainvälisyyssuunnitelma on jatkossa apuna, kun haetaan uusia hankeavustuksia. 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta päättää hyväksyä (liite 1) mukaisen kuuden kansalaisopiston 

yhteisen kansainvälisyyssuunnitelman. 

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 1 mukaisena. 

 

§ 16 Sisä-Savon kansalaisopiston toimintasuunnitelma 2023 

Vuoden 2023 osalta tavoitteena on uudistaa opiston vakinaista henkilöstörakennetta. Syksyllä 2022 ei 

ole täytetty kädentaitojen ja tanssin opettajan toimia. Tehtävien hoitaminen on korvattu 

tuntiopettajilla. Tavoitteena vuodelle 2023 onkin saada täytettyä uusi suunnittelijaopettajan toimi. 

Lisäksi opiston toinen toimistosihteeri eläköityy. Toista täysiaikaista toimistosihteeriä opistolle ei näillä 

näkymin haeta, vaan pyritään saamaan tehtäväkuva niin, että opistolla säilyy yhteistyössä Suonenjoen 

kaupungin kanssa riittävä resurssointi opiston toimintaan. 

Toiminnan kannalta on tärkeää panostaa edelleen asiakasmääristä huolehtimiseen. Netto-

opiskelijamäärät ovat laskeneet viime vuosina. Paluuta 3500 netto-opiskelijanmääriin tuskin enää on, 

mutta monipuolisella tarjonnalla yli 3000 netto-opiskelijassa pysyminen olisi hyvä tavoite.  

Opiston toiminnassa joustavuus on tärkeää. Vuoden 2022 aikana onkin muun muassa järjestetty hyvin 

nopealla varoitusajalla suomen kielen kursseja ukrainalaisille. Samoin yhdistyksille suunnattuja 

digikursseja on pystytty nostamaan pystyyn nopeasti. Erityisesti ikääntyvän väestön digitaidoista on 

hyvä pitää opiston kurssien muodossa huolta. 

Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja liikunta ovat opiston painopisteinä keskeisiä. Luovuuden ja 

harrastuskipinän herättäminen kuuluvat yleissivistävän opiston ajattelutapaan. Opisto on edelleen 

mukana Harrastamisen Suomen malli -kerhojen järjestämisessä yhteistyössä Suonenjoen vapaa-

aikatoimen kanssa.  

Opistojen välistä yhteistyötä ylläpidetään alueella ja opistomme on mukana Erasmus+- akkreditoinnissa 

Siilinjärven kansalaisopiston vetämänä.  

Päätösehdotus: Opistotoimikunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen Sisä-Savon kansalaisopiston 

toimintasuunnitelman 2023.  

Päätös: Hyväksyttiin liitteen 2 mukaisena. 

 

§ 17 Kansalaisopiston logokilpailu 

Opistotoimikunta §3 24.3.2022 

Kansalaisopiston uuden nettisivuston myötä on virinnyt opiston vakihenkilökunnan piirissä keskustelua 

opiston logon uusimisesta. Samalla on pohdittu mahdollista uutta nimeä opistolle.  

Päätösehdotus: Käydään keskustelu nimi- ja logokilpailun järjestämisestä. 



Päätös: Opistotoimikunta päättää, että logokilpailu järjestetään. Kansalaisopisto organisoi kilpailun ja 

informoi toimikuntaan prosessista. Valinta logosta pyritään tekemään toukokuun alkuun mennessä 

2023. 

Opistoiminkunta § 10 29.9.2022 

Vs. kansalaisopiston rehtori tekee selvitystä logokilpailun järjestämisestä. 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta päättää, että logokilpailu järjestetään keväällä 2023. Kilpailu on 

avoin, mutta Sisä-Savon kansalaisopisto voi kutsua erikseen esimerkiksi alan oppilaitoksia kilpailuun 

mukaan. Opistotoimikunta valitsee keskuudestaan kilpailuraatiin jäsenen ja varajäsenen. 

Kansalaisopiston vakihenkilöstö valitsee itsenäisesti raadin muut jäsenet. 

Päätös: Esitettiin opistotoimikunnasta kilpailuraatiin jäseneksi Ann-Mari Karvinen ja varajäseneksi Pia 

Pentikäinen. Ehdotus hyväksyttiin. 

 

Vs. rehtori tekee selvitystä kilpailun järjestämisestä. Kokouksen yhteydessä jaetaan alustavat kilpailun 

säännöt. 

Päätösehdotus: Opistotoimikunta merkitsee tilanteen kilpailun järjestämisen suhteen tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

§ 17 Muut ajankohtaiset asiat 

Käydään läpi ajankohtaisia asioita ja kuulumisia opistokunnista. Sovitaan seuraavan kokouksen 

ajankohta. 

Päätösehdotus: Merkitään käyty keskustelu tiedoksi. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.3.2023 klo 16. Kokous 

pidetään etänä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50. 

 

 

 

      Pöytäkirjan tarkastajat: 

 _____________  _______________ 

 Matti Vänttinen  Tiina Nousiainen 

 

 __________________  ________________ 

 Pia Pentikäinen pj.  Markus Hyytinen, siht. 


