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Hankehakemuksen tavoitteet 

 

Tavoite 
Hankkeen avulla luodaan kansalaisopistolle uusi kehittymissuunnitelma. Sen tavoitteena on 

palvella kuntalaisia muuttuvassa maailmassa ja luoda suuntaviivat kansalaisopiston 

vahvistamiselle ja kehittämiselle. 

 

Hankkeen hyödynsaajat 
Ikaalisten kansalaisopisto ja Jämijärven osasto sekä Ikaalisten kaupungin ja Jämijärven 

kunnan asukkaat sekä kansalaisopiston seudulliset käyttäjät.  

 

Hankkeen toteutumisen arviointi 
Hankkeen toteutumista arvioidaan ja seurataan sekä hanketyöryhmässä, että sivistystoimen 

johtoryhmässä. Hanketyöryhmä raportoi arvioinnistaan sivistyslautakunnalle. Hankkeen 

toteutuminen on osa Ikaalisten kaupunginvaltuuston asettamia kehittämistoimenpiteitä. 

 

Katsaus tulevaan – mitä syntyy hankkeen myötä? 
Kansalaisopiston toiminta selkeytyy ja toimintaa kehitetään aktiivisesti vastaamaan 

olemassa olevaa kysyntää – tai luodaan aivan uutta opistoa. Avaukset yhteistyölle muiden 

kansalaisopistojen kanssa ovat tärkeitä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään 

enenevissä määrin osana opiston toimintaa. Tuloksena on ketterä kansalaisopisto, joka 

pystyy joustavasti vastaamaan muuttuvaan toimintaympäristöön. 

Ala-Rautalahti Tapio 

kansalaisopiston rehtori 

30.6.2018 

”Ikaalisten 

kansalaisopisto 

on toiminut 

vuodesta 1972. 

Kehittämissuunni-

telma vastaa 

maailman 

muutokseen.” 
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Nykytilanteen kuvaus, syksy 2017 
Kansalaisopiston johtoryhmä kokoontui 29.8.2017 suunnittelemaan kansalaisopiston 

kehittämistä. Hankkeen johtoryhmään kuuluu Ala-Rautalahti Tapio (rehtori), Saarenpää 

Marjut (Jämijärven osastonjohtaja), Jokinen Soili (kansalaisopiston opettaja) sekä Koistinen 

Heli (Kansalaisopiston toimistosihteeri).  

Nykytilannetta on kartoitettu myös verkostoitumalla sekä Petäjäopiston, että Hämeenkyrön 

kansalaisopiston toimijoiden kanssa. Yhteistyö yhteisten opettajien järjestämiseksi on 

haastavaa, sillä työ ajoittuu pääsääntöisesti maanantaista torstaihin, ilta aikaan. Yhteistyö 

markkinoinnin, koulutuksen ja toiminnan kehittämisen suhteen katsottiin tärkeäksi. 

Syksyn aikana toteutettiin kansalaisopiston opettajille sekä opiston opiskelijoille suunnattu 

kysely, jonka jälkeen järjestettiin yhteinen koonti 14.12.2017 klo 17.30-19.30 opiston 

opettajille. Yhteistyössä saatiin kuvattua kansalaisopiston nykytilanteen vahvuudet 

heikkoudet, mahdollisuudet sekä uhat: 

Vahvuudet 

• pieni ja joustava opisto 

• löydetyt erikoiskurssit 

• yhdistelmäkurssit 

• aikaan sitoutumatonta opetusta 

• kokeilukursseja 

• kannustusta ideoijalle kurssin toteutuksesta 

• lähelle tuotuja opetuksia/tapahtumia 

• edullista opetusta edelleen 

• tuttuja opettajia = matala kynnys osallistua  

• yhteisöllisyys 

• hankkeet 

 

 

Heikkoudet 

• opetustuntien vähyys 

• valtionosuuksien pienentyminen 

• kurssimaksujen nouseminen 
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• tilat 

• pieni opisto 

• vähäinen henkilöstömäärä 

• mielikuva kansalaisopistosta 

• jos nuoria ei tavoiteta 

• perinteiden katoaminen 

• ikääntyminen kurssilaisen keskuudessa 

• ohjaajien rekrytointi 

 

 

Mahdollisuudet 

• uudet tilat 

• digitaalisuus 

• nuorissa on tulevaisuus 

• jumpat säilyvät aina 

• liikunnan tärkeys korostuu entistä enemmän 

• uusia tanssimuotoja 

• oma kansalaisopistokeskus 

• kädentaitojen ym. tahojen kivijalkakaupat 

• uusi teknologia 

• projektit 

• yhteisöllisyys 

• musiikki jatkuu ja voi hyvin 

• e-urheilukursseja 

• eu-rahoituksella kursseja 

• kädentaidot pysyvät 

• ketterää kokeilua 

• miehet mukaan kursseille aktiivisesti 

 

 

Uhat 

• Ikääntyvä väestö 

• byrokratia 

• kurssilaisten väheneminen 

• opettajien väheneminen (sitoutumisen pelko) 

• vapaa-aika kortilla 
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• lyhytkurssit haasteellisia 

• mahdolliset liitokset 

• rahoitus 

• materiaalien hintojen nousu 

• kuntalaisten osallistumattomuus 

  

Ikaalisissa 26.1.2018 järjestettyjen rekrytointimessujen yhteydessä nuorille toteutetun 

asiakaskyselyn mukaan odotukset ja tietoisuus kansalaisopistotoiminnasta on vähäistä. 

Kansalaisopiston nuorisolle kohdistettu toiminta painottuu ilmaisuun ja musiikkiin. 

Kansalaisopiston alla toimii Ikaalisten nuoriso-orkesteri, jonka kolmekymmenvuotisjuhlakausi 

käynnistyi lukuvuonna 2018-2019.  
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Kansalaisopiston strategia 

Ikaalisten kansalaisopistolle on luotu erillisen strategian 

sijaan kehittämisohjelma. Se mukailee kaupungille tehtyä 

strategiaa, joka on voimassa 2018-2020.  
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Ikaalisten kansalaisopiston visio perustuu kaupungin visioon. Vision toteutuminen vaatii 

rohkeita kokeiluita kurssitarjontaan, joiden ansiosta saavutetaan uutta asiakaskuntaa. 

Monipuolinen kurssitarjonta vastaa muuttuvan maailman tarpeisiin, kohdentamalla 

koulutusta ajankohtaisiin sisältöihin.  

Strategiset valinnat: elinvoima, kokeilut ja kehittäminen, hyvinvointi ja tasapainoinen talous 

näkyvät toiminnassamme ketteryyden kautta. Meidän opistomme on valmis toteuttamaan tai 

kehittämään uusia ratkaisuja hyvin matalalla kynnyksellä. Toimintaa järjestetään pääosin 

tuntiopettajien kautta, mikä mahdollistaa myös toiminnan järjestämisen tarjonnan mukaan. 

Arvoina asiakaslähtöisyys, avoimuus ja yritysmyönteisyys ovat olennainen osa toiminnan 

järjestämistä. Asiakkaista lähtevät tarpeet, aktiivinen tiedottaminen ja yritystoimintaan liittyvä 

kurssitarjonta vahvistavat asemaamme paikallisena toimijana.  

Missiossa korostuu asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja alueellisen elinvoiman 

vahvistuminen yhteisöllisyyden kokemuksen kautta.  
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Toimenpiteet vuosille 2017-2018 

Laatu- ja kehittämishankkeen toimenpiteet 
- Johtoryhmäpalaveri 29.8.2017, strategiatyön aloitus 
- Lukuvuoden avaus ja koulutus viestintäjärjestelmään 6.9.2017, opiston opettajat 
- Syksy 2017: opettajaviestintä suoraviestipalveluun 
- Syksy 2017: vierailut lähialueiden opistoissa 
- Syksy 2017: opettaja ja opiskelijatiedonkeruu, palautteet 
- Opettajapalaveri 14.12.2017, toiminta-analyysin koonti 
- Musiikkiteatteripalaveri 11.1.2018, toiminnan kehittäminen 
- Osallistuminen rekrymessuille 26.1.2018: asiakaspalautteet 

 
- Alueen kansalaisopistojen yhteinen selkokielikoulutus 9.3.2018 
- Kurssien kokoaminen ja uusien opettajien rekrytointi, kevät 2018 
- Uuden kurssitarjottimen tekeminen, kevät 2018 
- Musiikkiteatterin suunnittelu lukuvuodelle 2018-2019, kevät 2018 
- Kansalaisopiston kurssihintojen tarkastaminen ja hinnoittelun uudistaminen 

13.6.2018 
- Ikaalisten nuoriso-orkesteritoiminnan koordinaattorin rekrytointi 13.6.2018 
- Kehittämisen kärkien valmistuminen, kevät 2018 
- Saavutettavuuden edistäminen ja toimiston siirtäminen Valkean ruusun kouluun 

lukuvuodesta 2018-2019 alkaen. 
 

- Kehittämistoimenpiteiden jatkojalkauttaminen, syksy 2019 
- Laatu- ja kehittämishankkeen arvioinnin jatkototeuttaminen, kevät 2019 
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Kehittämisen keihäänkärjet -> viisi 
askelta uudistuvaan opistoon 2022 
 

”Ikaalisten kansalaisopisto on matalan kynnyksen ketterä toimija” 

 

1. Elinvoimaisen opiston mahdollistaa kurssitarjonnan monipuolisuus  

- Opinto-ohjelmassa on joka vuosi vähintään kymmenen uutta kurssia, jotka 

luovat uusia kohderyhmiä kansalaisopistolle 

- Perinteiset suositut kurssit pysyvät ohjelmassa 

- Musiikki, kielet, liikunta ja kädentaidot ovat olemassa olevia vahvuuksiamme 

- Järjestämme luentoja ajankohtaisista aiheista 

- Toteutamme myös poikkihallinnollisia kursseja rohkeasti kokeillen (mm. 

erilaiset kurssien yhdistämät kokonaisuudet esim.teatteri) 

- Kurssin voi toteuttaa hyvin matalalla kynnyksellä ja nopealla aikataululla 

 

2. Järjestämme alueellisesti kattavaa toimintaa 

- Alueellinen saavutettavuus pidetään hyvällä tasolla tarjoamalla 

kansalaisopiston alueella sijaitseville kylille mahdollisuus osallistua toimintaan 

 

3. Olemme saavutettavissa 

- Hyödynnämme digitaalisia oppimisympäristöjä opetuksessa ja 

yhteydenpidossa.  

- Viestintä tapahtuu sosiaalisessa mediassa ja jalkautumalla paikallisten 

toimijoiden pariin.  

- Yhteys opistoon on helppo luoda ja ylläpitää.  

- Kurssitarjotin tarjoaa mahdollisuuden löytää opistosta se ”oma juttu”. 

- Hyödynnämme kehittyvää teknologiaa palveluiden tarjonnassa. 

 

4. Kurssien hinnoittelu on joustavaa 

- Lyhytkurssien ja pidempien kurssien hinnoittelussa huomioidaan asiakkaiden 

taustat ja aktivodaan ihmisiä osallistumaan kursseille erilaisilla 

tarjouskampanjoilla. Kurssihinnoittelu muutetaan niin, että tapauskohtaista 

harkintaa voidaan käyttää enemmän. 
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5. Verkostoidumme lähialueiden toimijoiden kanssa 

- Etsimme mahdollisuuksia toimia yhteistyössä lähialueiden toimijoiden kanssa 

monipuolisten kurssien ja muun toiminnan toteuttamiseksi 

- Yhteistyö toisen asteen koulutuksessa takaa mahdollisuuden laajempaan 

kieltenopiskeluun ja avaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuden tarjota 

opistolta kursseja. 

- Pyrimme hyödyntämään seudullista yhteistyötä opetuksen järjestämisessä. 

 

 

 

 

 

Kansalaisopiston toiminnan vuosittainen arviointi 

 

Kansalaisopiston toiminnan arviointia toteutetaan vuosittain sivistyslautakunnan kesäkuun 

kokouksen yhteydessä. Silloin arvioidaan kehittämishankkeen toteutumista eri näkökulmista: 

 

Kehittämishankkeen jalkautuminen 

- Kurssitarjonta ja sen toteutuminen 

- Asiakaspalaute kursseista 

- Taloudellinen toteuma 

- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa 
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Yhteystietomme 
Laatu- ja kehittämishankeen johtoryhmä 

 

 Tapio Ala-Rautalahti  

kansalaisopiston rehtori 

Puh. 044 730 6115 

tapio.ala-

rautalahti@ikaalinen.fi 

 Marjut Saarenpää 

Kansalaisopiston Jämijärven 

osastopäällikkö 

Puh.  

marjut.saarenpaa@ikaalinen.fi 

    

 Heli Koistinen 

kansalaisopiston 

opistosihteeri 

Puh. 

heli.koistinen@ikaalinen.fi 

  

 

Ikaalisten kansalaisopisto 
Ikaalisten kaupunki 

[Koulunpolku 4, 39500 Ikaalinen] 

Puh. [044 730 6115] 

 

 


