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Onni oppia -hanke käynnistyi syksyllä 2015. Ensimmäisenä varsinaisena toimena 
osallistuimme Loimaan työväenopiston järjestämän Tulevaisuusvisioita vapaan sivistystyön 
taito-opetukseen -seminaarin järjestelyihin. Seminaari pidettiin 3.9.2015 Loimaan 
maatalousmuseo Sarkassa. Se keräsi n. 40 osallistuvaa kuuntelemaan kiinnostavia 
kouluttajia ja hanke-esittelyitä.

Yhtenä Onni oppia -hankkeen tavoitteista on ollut opetushenkilöstön osaamisen 
kehittäminen vuosittaisen kehittämisfoorumin, verkostotasoisten aineryhmäkohtaisten tiimien 
sekä vertaisoppijuuden kautta. Syksyn 2015 Ilo oppia ja opettaa -kehittämispäivät pidettiin 
Turussa, Auralassa 21.11.2015. Pääpuhujana oli yliopettaja Katri Aaltonen Haaga-Helia 
ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Hän alusti aiheesta ”Opettajana uudistuminen – 
vertaisoppimista kollegojen kanssa”. Tämän jälkeen kävimme jo toisena vuonna peräkkäin 
järjestetyt ryhmäkehittämiskeskustelut eri oppiaineryhmissä. Keskustelut pidetään 
foorumityyppisesti, opistorajat ylittäen. Kutakin keskusteluryhmää luotsaa yksi Ilo oppia! 
-verkoston rehtori ja sen työskentelyä kirjaa hänen parinaan ko. aineryhmän päätoiminen 
opettaja tai suunnittelija.

Kehittämispäivät käynnistivät verkostotasoiset, eri oppiaineryhmien omat kehittämistiimit, 
joihin kutsuttiin tuntiopettajia eri opistoista. Osan tiimeistä työskentelyyn osallistui myös 
päätoimisia opettajia tai suunnittelijaopettajia. Tiimien työskentelyyn osallistui yhteensä 18 
sivutoimista opettajaa ja kuusi päätoimista opettajaa tai suunnittelijaopettajaa.

Tiimien työskentely on ollut vertaistyönohjauksen tapaista eli dialogista ja reflektiivistä. 
Mukana ei ole ollut ulkopuolista ohjaajaa, vaan kunkin tiimin jäsenet toimivat vertaisina ja 
vuorollaan kouluttajina. Osallistujilla on vankka oman alan osaaminen ja ammattitaito. 
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Ryhmissä on vallinnut luottamus ja avoimuus sekä toteutunut ajatus osaamisen jakamisesta 
ja uuden oppimisesta toisilta kollegoilta.

Tiimit kokoontuivat säännöllisesti n. 2 kk välein pohtimaan, keskustelemaan, vaihtamaan 
kokemuksia, vinkkejä ja taitoja sekä kehittämään oman oppiaineensa sisältöjä. Kukin 
tuntiopettaja toimi vuorollaan tiimin kouluttajana. Osaamisvaihto toteutui erinomaisesti 
etenkin kädentaitojen ja taideaineiden sekä liikunta-, hyvinvointi- ja terveysaineiden 
tiimeissä. Erilaisia kuvataiteen ja kädentaitojen tekniikoita jaettiin sekä tutustuttiin mm. 
asahiin ja syvähengitykseen. Tietotekniikkatiimissä pohdittiin kohderyhmämarkkinointia sekä 
ideoitiin uusia kursseja yhteistyössä muiden oppiaineryhmien kanssa. Kielten ryhmässä  
vaihdettiin kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä sekä tutustuttiin ilmiöpohjaiseen 
oppimiseen. Tässä muutamia esimerkkejä tiimien ahkeroimisesta reilun vuoden aikana.

Tiimit kokoontuivat vuorollaan kunkin mukana olevan opiston toiminta-alueella ja pyrimme 
tapaamaan myös erilaisissa, inspiroivissa, ympäristöissä. Oppimisen ei aina tarvitse 
tapahtua luokkahuoneessa – ja usein toisenlainen tila muuttaa ja tehostaakin 
oppimisprosessia. Kokoonnuimme mm. työpajoilla, museoissa, leirinuotiolla ja kävelyllä.

Kaikkien kokoontumisten raportit on jaettu tiimiläisille Google docs -verkkodokumentteina, 
joita kukin on voinut täydentää ja muokata. 

Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut Ilo oppia! -verkoston rehtorikokous, jonka 
kokoontumisiin hankekoordinaattori on osallistunut. Koordinaattori on näin välittänyt tietoa ja 
kokemuksia tiimeistä rehtoriverkostolle ja vienyt tiimeihin rehtoriverkoston terveisiä.

�2

  Onni oppia on Ilo 
-oppia -verkoston 
Osaava-ohjelman 
hanke, jota 
Lounais-Suomen 
Aluehallintovirasto 
on rahoittanut 
vuosina 2015–2016 
yhteensä 24.000 
eurolla. Hanke 
päättyy 31.12.2016 



Syyskuussa 2016 rehtoriverkosto toteutti koko päivän kestäneen työskentelykokouksen, 
jossa hiottiin aiempien kokemusten perusteella ryhmäkehittämiskeskusteluiden sisältöjä. 
Kysymyspatteristo on rakennettu verkoston aiemman Inno-opistot -Osaava-hankkeen aikana 
ja sitä on kehitetty eteenpäin Onni oppia -hankkeessa. Kysymyksillä kartoitetaan 
tuntiopettajien ajatuksia ja kokemuksia kansalaisopistotyöstä, heidän työhyvinvointiaan, 
näkemyksiään oman osaamisensa kehittämisestä, kursseistaan viestimisestä ja 
markkinointiin osallistumisesta. Keskusteluun on lisätty myös kysymyksiä kehittämispäivän 
sisällöistä ja oman alan tulevaisuudennäkymistä.

Rehtorikokous päätti myös, että kehittämistiimien työskentely vakiinnutetaan siten, että tiimit 
kokoontuvat jatkossa omaehtoisesti. Opistot tukevat tiimien toimintaa kutsumalla ne, kukin 
opisto vuorollaan, yhteiseen kahvikeskusteluun. Lisäksi mahdollisen jatkorahoituksen turvin 
käynnistetään Onni oppia -hankkeen kokemusten perusteella uudenlainen kehittämiselin, 
ns. avaintiimi. Avaintiimistä tulee verkostotasoinen suunnittelu- ja kehittämiselin, jonka 
puheenjohtaja osallistuu vuoden varrella myös rehtoriverkoston kokouksiin. Näin kehitetään 
kurssisuunnitteluprosessia ja tiivistetään rehtoreiden ja tuntiopettajien välistä keskustelua. 
Tällä uudella tavalla toimia on merkittävä rooli kansalaisopistojen työyhteisöjen 
kehittämisessä.
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Avaintiimiin kutsutaan tuntiopettajia niin, että kokoonpano kattaa mahdollisimman laajasti 
koko opistoverkoston sekä sen oppiainetarjonnan. Mukaan kutsutaan myös kaksi 
päätoimista opettajaa. Avaintiimi tulee jatkossa ottamaan vastuuta myös vuosittaisten 
kehittämispäivien järjestelyistä.
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Vuoden 2016 Ilo oppia ja opettaa -kehittämispäivät järjestettiin Raisiossa, Huhkon kartanolla 

28.10. Päivän kouluttajat ja sisällöt oli valittu kehittämistiimeissä esiin nousseitten aiheiden 
pohjalta. Tiimejä olivat puhuttaneet mm. kansalaisopistojen ydintehtävä sekä 
turvallisuuskysymykset. Kouluttajiksi saimme tutkija Jenni Pätärin Tampereen yliopistolta 
sekä Hannu Kauppisen Itä-Uudenmaan poliisista.

Tutkija Jenni Pätäri herätteli alustuksessaan keskustelua yhteiskunnallisesta 
sivistystehtävästä kansalaisopisto-opettajan haasteena. Puheenvuoro pohjautui Vapaa 
Sivistystyö ry:n vuonna 2015 julkaisemaan pamflettiin ”Vapaa, vallaton & vangittu sivistystyö. 
Sivistystyön Vapaus ja Vastuu”. Kuten pamflettiluonteeseen kuuluu ja johdannossakin 
todetaan, julkaisun artikkelit ovat kärkeviä, ne ”haastavat lukijaa sekä ruokkivat ajatuksia, 
vaikka lukija ei yhtyisikään kaikkiin väittämiin”.

Alustuksen herättämiä kysymyksiä jatkettiin ryhmäkehittämiskeskusteluissa. Ryhmissä 
virisikin aktiivista jatkokeskustelua siitä, mitä kukin näkee kansalaisopistojen ydintehtäväksi 
ja tavoitteiksi.

Keskusteluissamme nähtiin, että talouden kiristyminen ja rahoituksen rajaava vaikutus 
saattavat alistaa sivistystehtävän. Pohdittiin, toteutuuko se opistoissa sekä sitä, mitä 
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sivistyksellä oikeastaan tarkoitetaan. Ryhmissä keskusteltiin sivistys-sanan merkityksistä ja 
käytöstä. Sen rinnalle nostettiin sellaisia termejä kuin hyvinvointi ja elinikäinen oppiminen.

Keskusteluissa sivistystehtävä nähtiin osana omaa opettajuutta: Opettajan tehtävä on 
herättää oppijoissa kipinä itsensä kehittämiseen. Esim. taide ja kädentaidot ovat 
pitkäjänteistä itsensä kehittämistä. Opetuksen lisäksi kohtaaminen ja kursseilla käydyt 
keskustelut laajentavat osallistujien ajattelutapoja, tuovat uusia ja vaihtelevia näkökulmia, 
rikastavat luovaa ajattelua, kykyä sekä kehittävät kriittisyyttä ja ymmärrystä erilaisiin asioihin. 
Oppiminen tapahtuu monella muullakin tavalla kuin kirjatietoa omaksuen.

Monessa keskustelussamme korostettiin, että nykypäivän kansalaisopistoissa on paljon 
hyvää ja toimivaa. On kuitenkin hyvä tuoda esiin myös haasteita, jotka liittyvät mm. siihen, 
että opistoissa kamppaillaan ihmisten yhä pirstoutuneemmasta ja osittain vähentyneestäkin, 
vapaa-ajasta. Sekä lyhyille että pitkille kursseille nähtiin tarvetta. Pitkiä kursseja kaivataan 
hektisen työelämän vastapainoksi. Ne mahdollistavat syventävien taitojen oppimisen ja 
sitoutuneen osallistumisen.

Opetustilojen rajallisuus, kurssihintojen nousu ja siihen mahdollisesti liittyvä erityisryhmien 
karsiutumisen vaara puhuttivat. Pohdimme, mitä opistoissa voi ja kannattaa tarjota. 
Opistojen nähdään vastaavan yhteiskunnassa laajemmin näkyvän ennaltaehkäisevän työn 
vähentymisen aiheuttamiin haasteisiin. Opistot voivat myös ehkäistä syrjäytymistä. Esim. 
työttömilläkin on oltava mahdollisuus harrastaa myös jatkossa, ja ilta- ja päiväryhmät on 
oltava avoimina eri ikäryhmille. 

Kansalaisopistojen vahvuuksina pidettiin kurssihintojen tasoa. Tärkeäksi nousi myös 
vapaatavoitteisuus. Se on tärkeää vastapainoa esim. kilpaurheilulle ja tulostavoitteiselle 
liikkumiselle sekä kaikelle opintosuorituksiin johtavalle opiskelulle. Osallistuminen ja 
yhteisöllisyys nousevat kansalaisopiston keskeisiksi vahvuuksiksi. Oppiminen on sosiaalista. 
Ryhmä tukee, motivoi ja sitouttaa osallistujiaan.

Opistojen näkyvyyden lisäämisessä ja opetuksen kehittämisessä kaivattiin yhä enemmän 
rohkeutta. Uusia avauksia ja esim. vahvempaa oppilaitosyhteistyötä toivottiin.

Onni oppia -hankkeen kehittämistiimeihin osallistuminen oli koettu erittäin merkittäväksi. 
Teemoitetut, kunkin vuorollaan johtamat, keskustelut ovat vieneet työtä eteenpäin. On 
syntynyt kehittämisideoita ja ahaa-elämyksiä. Kokoontumiset ovat olleet opettavaisia, mutta 
myös tervetullutta piristystä työarkeen. Moni oli kokenut käytännön työskentelyn ja 
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taitovaihdon tiimien parhaaksi anniksi. ”On opiskeltu erilaisia, uusia tekniikoita – annettu ja 
jaettu.”

Hankkeen keskeisiä tavoitteita on ollu tukea vertaisuutta ja kollegalta oppimista. 
Kehittämistiimeihin osallistuneet ovat korostaneet, että muilta on saanut erilaisia näkökulmia 
oman aineryhmän työhön. Kollegaryhmä on tarjonnut myös henkilökohtaista tukea esim. 
silloin, kun jollakulla opettajalle on ollut haasteita vaikka ryhmäytymisen tukemisessa tai 
oman työajan hallinnassa. Toki haasteitakin kirjattiin: Kokoontumisaikojen sopiminen on ollut 
välillä vaikeaa, ja tiimeillä koettiin tärkeäksi olla vetäjä jatkossakin.

Tulevaisuudessa toivottiin, että tiimeissä voitaisiin perehtyä videoiden tekoon ja saada siihen 
koulutusta, suunnitella ja toteuttaa yhteistyökursseja toisen opettajan kanssa, tutkia 
samanaikaisopettajuutta sekä kehittää oppilaitos- ja yhdistysyhteistyötä.

Kehittämispäivän ryhmäkehittämiskeskusteluissa vaihdettiin luottamuksellisesti kokemuksia 
työssä kohdatuista uhkista ja vaaroista niin opetustiloihin kuin ryhmän sisäisiin uhkiinkin 
liittyen.

Tulevaisuusvisioissa näyttäytyi sekä kansalaisopistojen yhä vahvistuva rooli että siihen 
kohdistuvat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja opiskelijamääriin liittyvät uhat. Myös 
tuntiopettajan työhön liittyvät ominaispiirteet puhuttivat: työ on sisällöllisesti ja opiskelijoiden 
kohtaamiseen liittyen valtavan palkitsevaa ja motivoivaa, mutta epävarmaa pätkätyötä, jossa 
opettaja toimii yhä yrittäjämäisemmin.

Tutkija Jenni Pätärin alustuksen diaesitys jaettiin kehittämispäivään osallistuneille. Se ja 
hankkeessa tuotetut raportit antavat meille runsaasti evästä jatkokeskusteluihin eri 
foorumeissamme.
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Hankeyhteistyönä toteutettiin vielä marraskuussa Naantalissa Sosiaalisen median 
opetuskäyttökoulutus, jonka tuotti Verdia-hanke. Koulutukseen osallistui n. 25 innokasta 
opettajaa ja muuta henkilöstöä kaikista Ilo oppia! -verkoston opistoista.

Onni oppia -hanke päättyi Naantalin vanhassa kaupungissa 12.12. pidettyyn 
päätöstapaamiseen, jossa kuultiin koordinaattorin ja ohjausryhmän kiitokset sekä 
viivähdettiin hetki luovan tekemisen parissa yhdessä. Työskentelyä veti kouluttaja, KM, 
kuvataiteilija AMK Kristiina Turtonen. Päätöstapahtumaan oli kutsuttu kaikki 
kehittämistiimeihin osallistuneet sekä verkoston rehtorit. Erään osallistujan sanoin, 
päätöstapahtuma oli ”erilainen: virkistävä, herkistävä ja rentouttava”.

Mirkka Mattheiszen
hankekoordinaattori
Onni oppia -hanke
Loimaan työväenopisto
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