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1 TAUSTAA 

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot (19 

kpl) ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita, 

jotka toimivat alueensa, Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun maakuntien kaikkien taiteen perusope-

tuksen toimijoiden kokoavina verkoston jäseninä 

yhdistäen osaamista, innovoiden ja luoden tasa-

vertaisia oppimispolkuja taiteen perusopetuksen 

toiminnan kehittämisen pohjaksi. Kansalaisopis-

tojen taide- ja taitoaineiden ja taiteen perusope-

tuksen edelleen kehittämisen tarve on tullut 

esille monissa opistojen yhteisissä tapaamisissa ja 

henkilöstön toiveissa. Toiveissa on korostettu yh-

dessä tekemistä, oppimista ja työssä jaksamista. 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden julkaisemisen jälkeen opistopiirissä teh-

tiin yhteinen Meri-Pohjolan opistopiirin taiteen 

perusopetuksen opetussuunnitelma vuosina 

2017–2018. Yhteisen opetussuunnitelman poh-

jalta opistot tekivät halutessaan vielä omat tai-

teen perusopetuksen opetussuunnitelmat. Huo-

mattiin, että opetussuunnitelman uudet opinto-

jaksot lisäsivät tarvetta asiantuntijuuden ja peda-

gogisen osaamisen vahvistamiseen, digiosaami-

seen ja tiiviiseen yhteistyöhön.  

Nykyisen rahoitusmallin mukainen kokonaisval-

tainen taiteen perusopetuksen toteutus on haas-

teellista. Huomioitavaa on koko Suomen alueella, 

myös Meri-Pohjolan opistopiirin kaikissa organi-

saatioissa, tapahtuvan TPO-opetuksen mahdollis-

taminen, koska pienillä toimijoilla ei ole resurs-

seja järjestää kaikkia oppilaan toivomia ja opetuk-

seen kuuluvia opintoja. Taiteen perusopetuksen 

toimijoista koettiin tarvittavan kartoitusta ja ar-

kistopohjaista selvitys- ja tutkimustyötä. Myös ny-

kyrakenteiden toimivuuden, vaikuttavuuden ja 

voimassa olevien lakien ajantasaisuuden selvittä-

mistä tarvitaan suhteessa muuhun lainsäädän-

töön. Taiteen perusopetukseen järjestämiseen ja 

rahoitukseen liittyvään uudistustyöhön tarvitaan 

tutkimusta, jotta voidaan perustella vähenevien 

resurssien kunnissa TPO-opetuksen merkitykselli-

syyttä. 

Taiteen perusopetuksen ja valtionosuuksien saa-

misen yhteyteen pitäisi nykyisellään lisätä vel-

voite tehdä yhteistyötä kaikkien TPO-toimijoiden 

kansa. Jos velvoite toimia tulisi ylemmältä ta-

holta, esim. valtiovallalta, silloin raja-aitojen pois-

taminen oppilaitosten väliltä alkaisi aidosti toteu-

tua. Opetuksen keskiöön saataisiin opiskelijat ins-

tituutioiden sijaan. 

Edellä mainituista lähtökohdista nousi ajatus 

suunnitella hanke kehittämään ja vahvistamaan 

taiteen perusopetuksen ja kansalaisopiston taide- 

ja taitoaineiden pedagogista osaamista ja asian-

tuntijuutta uusissa työympäristöissä ja uudenlai-

sessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.  

 

2 TAVOITTEET 

Puolen Suomen Monisivistyspalvelujen Kehittä-

mishankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa tai-

teen perusopetuksesta ja verkostoiduttaa alueen 

toimijat laatimaan kehittämissuunnitelma, jossa 

huomioidaan sosiaalinen ja kulttuurinen kestä-

vyys sekä tasavertainen taiteen perusopetuksen 

oppimispolku oppijoille. Kehittämissuunnitelma 

korostaisi resurssien yhdistämistä ja osaamisen 

kehittämistä asiakaslähtöisesti. Kehittämissuunni-

telman tekemisessä on tarkoitus tavoitella paino-

pistealueista ja visioista sopimista yhdessä osallis-

tavin menetelmin.  

Tavoitteena oli myös omistajayhteisöjen koko-

naisvaltaisen koulupäivän kehittämistarpeet. 

Hankkeessa pilotoitiin taidemaistiaisia perusope-

tukseen (Taidemaistiaisia kouluun -pilotti) niin, 

että kansalaisopiston taidepedagogit ohjasivat 

koulupäivän aikana joko koko luokkaa yhdessä 

luokanopettajan tai lehtorin kanssa tai erikseen 

koottua perusopetuksen ryhmää itsenäisesti. 

Tavoitteena ollutta taiteen perusopetuksen kus-

tannustilastotietoa ei kerätty. Hanke sai rahoituk-

sen vain yhdelle työntekijälle, joten osa hankkeen 

toiminnoista jäi toteutumatta. Toinen syy sille, 

että kustannustilastotietoa ei kerätty oli vallinnut 

koronaviruspandemia, joka olisi vääristänyt opis-

tojen keskimääräisiä, normaalin opetuksen tilan-

teen kustannuksia. Kehittämiskohteena voidaan-

kin ajatella olevan jatkossa opistoilta datan kerää-

minen ja täsmennetyn tiedon saaminen siitä, mi-

ten toiset oppilaitokset tekevät huipputulosta 
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hyvin pienellä budjetilla ja toisissa oppilaitoksissa 

ei isollakaan budjetilla saada aikaiseksi tuloksia. 

Tärkeää olisi saada vertailuun sekä yksityiset että 

kunnalliset TPO-opetusta antavat oppilaitokset. 

Tämän datan kerääminen sopisi hyvin Opetushal-

lituksen tehtäväksi, jolloin tietoa keräävä taho 

olisi tarpeeksi arvovaltainen saamaan kustannus-

tilastotiedon myös oppilaitoksista, joissa ei tietoa 

mielellään kerätä.  

Hankkeen toiminnoissa punaisena lankana on ol-

lut ekososiaalisen sivistystietoisuuden lisääminen, 

mikä tarkoittaa mm. vapauden ja vastuun ym-

märrystä kuluttamisessa ja ympäristön huomioi-

misessa sekä inhimillistä kasvua reflektion, kriitti-

sen ajattelun ja erilaisuuden ymmärtämisen 

kautta.  

Kaikessa kehittämistyössä huomio on ollut opis-

kelijoissa, lapsissa ja nuorissa instituutioiden si-

jaan. Hanke korosti asiakaslähtöisyyttä, jossa ta-

voitteena oli kansalaisopiston opetukseen ja tai-

teen perusopetukseen osallistuvien oppijoiden 

kokemus entistä paremmasta mahdollisuudesta 

toteuttaa omia toiveitaan, tarpeitaan ja kasvun 

mahdollisuuksia ihmisenä.  

 

3 KOHDERYHMÄ, OSALLISTUJAMÄÄRÄT 

JA KOULUTTAJAT 

PSMK -hankkeen kohderyhmänä olivat Meri-Poh-

jolan opistopiirin 19 opistoa henkilöstöineen: Iin 

kansalaisopisto, Jokihelmen opisto, Jokilatvan 

opisto, Kaukametsän opisto, Kalajoen kansalais-

opisto, Kempele-opisto, Kianta-Opisto, Kuusamo-

opiston kansalaisopisto, Lakeuden kansalais-

opisto, Oulu-opisto, Oulujoki-opisto, Oulujärven 

kansalaisopisto, Pudasjärven kansalaisopisto, 

Raahe-opisto, Siikajoki-opisto, Sotkamon kansa-

laisopisto, Taivalkosken kansalaisopisto, Vuolle-

opisto ja Ylivieskan seudun kansalaisopisto. Li-

säksi mukana oli Suomenselän kansalaisopisto ja 

Jokilaaksojen musiikkiopisto, joka jäi kesken 

hankkeen pois toiminnoista. Yhteistyökumppa-

neina olivat Lapin opistopiiri ja sen 13 kansalais-

opistoa omistajayhteisöineen.  

 

 

 
 

Yhteisen päätöksen mukaisesti hankkeen haki-

jana ja kokonaiskoordinoijana on toiminut Oulu-

opisto, ja hakijayhteisönä on ollut Oulun kau-

punki. Osapuolten kanssa on tehty yhteistyösopi-

mukset ja sovittu omakustanneosuudesta. 

 

Työpajoihin ja tapahtumiin osallistuivat Meri-

Pohjolan ja Lapin opistopiirien kansalaisopistoista 

ja muista kansallisista oppilaitoksista ympäri Suo-

men yhteensä 810 rehtoria, esihenkilöä, opetta-

jaa (virka/pt/tuntiopettajat) ja muuta henkilökun-

taa. Hankkeessa järjestettiin yhteensä 41 kehittä-

mispäivää/luentosarjaa ja kaksi laajaa seminaaria. 

Välillisesti hankkeesta hyötyivät kaikki Meri-Poh-

jolan ja Lapin opistopiirien opistojen rehtorit, 

opettajat ja muu henkilökunta sekä opistojen asi-

akkaat.  

 

Hankkeen tilaisuuksien ja kehittämispäivien 

kouluttajien referenssit 

Krista Kohtakangas (HTT) on johtamisen psykolo-

gian ja työhyvinvoinnin asiantuntija, jolla on tutki-

muksen tekemisen lisäksi kokemusta opettamista 

sekä uravalmentajana toimimisesta. Väitökses-

sään hän tarkasteli välittävää johtajuutta ja myö-

tätuntoista kohtaamista työelämässä. Krista Koh-

takangasta kiinnostaa erityisesti positiivisen psy-

kologian hyödyntäminen työelämän kehittämi-

sessä sekä digityöhyvinvointi. 

 

Perttu Tikka on toimitusjohtajana Wildfrost 

Oy:ssä, jonka toimialana on ohjelmistojen suun-

nittelu ja valmistus. Tikka kouluttaa ja kehittää 

yhdessä toimijoiden kanssa Hellewi-kurssien hal-

lintajärjestelmää entistä paremmaksi oppilaitok-

sille, asiakkaille ja opiskelijoille. 
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Viivi Seirala (YTM, kulturproducent YH) on Tai-

teen perusopetusliiton toiminnanjohtaja. Seira-

lalla on pitkä työkokemus taide- ja kulttuurihallin-

non alalta. Hän on työskennellyt asiantuntijateh-

tävissä mm. opetus- ja kulttuuriministeriössä, 

Suomen Kuntaliitossa, Kansallisgalleriassa, Tai-

teen edistämiskeskuksessa ja Suomi 100 -sihtee-

ristössä valtioneuvoston kansliassa. 

 

Juha T Hakala Professori, kasvatustieteilijä ja filo-

sofi Hakala tunnetaan opettajankouluttajana ja 

opinnäytetöiden ohjaamisen asiantuntijana. 

Viime vuosina Hakala on ollut esillä yhteiskuntaa, 

erityisesti työelämän muutosta ja tilaa koskevilla 

kannanotoillaan. Juha T Hakalaa pidetään myös 

kohtuullistamisen puolestapuhujana. Hakala on 

palkittu mm. opetusministeriön valtakunnallisella 

aikuiskoulutuksen laatupalkinnolla ja Suomen tie-

tokirjailijoiden oppikirjapalkinnolla. Hakala on kä-

sitellyt kirjoissaan kasvatuksen ja koulutuksen ky-

symyksiä, mutta myös luovuutta ja luovan proses-

sin tukemista. 

 

Eritysiasiantuntijoiden puheenvuoroja: 
Ahlgren Riikka lehtori Digitaalinen liiketoiminta 

Liiketoimintayksikkö JAM 

Berden Iina opetus- ja kulttuuriministeriön neu-

votteleva virkamies OKM 

Ekoluoma Raisa esitystaidollisten aineiden opet-

taja Mikkelin kansalaisopisto 

Haapasalo Minna lehtori, esittävän taiteen koulu-

tusvastaava Turku AMK  

Havas Sari näyttelijä ja vuorovaikutuskouluttaja 

Heinonen Olli-Pekka pääjohtaja Opetushallitus 

Junes-Kähkölä Anu käsityön opettaja Oulu-opisto 

Kilpeläinen Mika, kunnanjohtaja Sotkamo 

Kippola Anna kulttuurikoordinaattori Raahe 

Kova Sirpa opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-

Suomen aluehallintovirasto 

Lohi Outi rehtori Oulu-opisto 

Lukkarinen Marianne kasvatuspsykologi (KM), 

taiteen maisteri, Art taiteilija  

Lähde Susanna hyvinvointikeskuksen päällikkö 

Oulu 

Marjamäki Hannu suunnitteluopettaja Wellamo-

opisto 

Nuottanen Jaana toiminnanjohtaja KoL 

Nygård Taru KK, musiikkipedagogi 

Ollanketo Niina kuvataiteen opettaja ja taiteen 

perusopetuksesta vastaava Oulu-opisto 

Pasanen Heidi kuvataiteen opettaja Suomenselän 

kansalaisopisto 

Punkki-Heikkinen Riitta-Mari rehtori OSYK 

Rinta-Säntti Vesa rehtori Alakylän koulu 

Routarinne Simo vuorovaikutusmuotoiloja ja so-

veltavan improvisaation valmentaja 

Räty Ilona tanssiopettaja Soisalo-opisto 

Savolainen Anna suunnitteluopettaja Soisalo-

opisto 

Salo Jaakko koulutuspolitiikan päällikkö Opetus-

alan Ammattijärjestö OAJ  

Soronen Jaana rehtori Iin kansalaisopisto 

Tenez Katri lastenkulttuuripäällikkö Oulu 

Tervamäki Minna Kansallisbaletin tähtitanssija ja 

luennoitsija 

Tuikka Anne sos.työntekijä, aluekehittäjä SOS-

RAKE-hanke, Kainuu 

Turunen Eija museonjohtaja Raahe 

Vilkuna Jussi, kehittäjäopettaja Oulu-opisto  

Virkkunen Esa yliopettaja Ammatillinen opettaja-

korkeakoulu OAMK 

 

Hanketoimijat 

 
Taru Nydård (KK, musiikkipedagogi) Taidemais-

tiaisia kouluun-koordinaattori (tuotos 2). 14.8 

t/vko 11.1-28.2.2021. 7,4 t/vko 1.3-29.5.2021.10 

t 5/2022. 

Heidi-Maria Haverinen (FM) hankkeen talouden-

pitoon ja tiliöintiin liittyvät tehtävät   1.9-

31.12.2021 48 tuntia 

Tarja Takala-Hotti (YTM, musiikinopettaja)  

projektikoordinaattori 70 % työajalla 3.8.2020-

30.6.2021, 50 % työajalla 1.7.2021-21.12.2021 ja 

70 % työajalla 1.1.2022-30.4.2022. 

 

Hanna Pentilä maisterivaiheen yliopisto- harjoit-

telija (Oulun yliopisto) ajalla 8.10.2020- 

31.3.2021. Liitteenä harjoittelupäiväkirja. 

 

Lisäksi tiimissä työskennelleet Meri-Pohjolan 

opistopiirin hankkeiden koordinaattorit Sari Sota-

heimo (KM) ja Omar Ikni (FM). 

 

Ohjausryhmä on ollut Meri-Pohjolan opistopiirin 

piiritoimikunnan jäsenet ja varajäsenet. 
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4 TOTEUTUS 

PSMK-hanke oli laadunkehittämishanke, joten 

aluksi kirjoitettiin yhteistyösopimukset osapuol-

ten välillä. Sopimuksissa tehtiin näkyväksi sopi-

muksen osapuolet, hankkeen tarkoitus ja tiedot, 

osapuolten tehtävät ja vastuualueet, hankkeen 

kustannukset, rahoitus ja raportointi sekä voimas-

saoloaika.  

 

Hankkeessa tehtiin Tullaan tutuksi -teemahaas-

tattelu taiteen perusopetuksen oppilaitoksien 

henkilökunnille keräten tietoa opetuksen järjestä-

misestä ja verkostoiduttaen alueen toimijoita. 

PSMK-hankkeessa toteutettiin seminaareja, luen-

tosarjoja, tilaisuuksia ja kehittämistyöpajoja Meri-

Pohjolan ja Lapin opistopiirien toimijoille ja yh-

teistyökumppaneille ympäri Suomen.  

Hankkeessa järjestettiin työpajoja taiteen perus-

opetuksen kehittämissuunnitelman ja vision 2025 

tekemiseen liittyen ja pilotoitiin malli (Polkua pit-

kin harrastamiseen ja hyvinvointiin), jossa kansa-

laisopiston taidepedagogit järjestävät perusope-

tuksen oppilaille taide- ja taitoaineiden opetusta 

koulupäivän aikana.  Kansalaisopistojen liiton ti-

laisuudessa esiteltiin Taiteen perusopetuksen ke-

hittämissuunnitelma ja visio 2025. Eri tilaisuuk-

sissa, mm. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 

Vapaan sivistystyön päivä – toimintaa, tietoa ja 

tuulahduksia -webinaarissa opistopiirin hankkeita 

esiteltiin yhdessä koordinaattori Omar Iknin 

kanssa. 

 

 

4.1 Tasa-arvoisen taiteen perusopetuksen 

kehittäminen puolen Suomen alueelle 

Hankkeen tavoitteena oli, että kansalaisopistojen 

verkostoitumisten ja luottamuksen syntymisen 

kautta yhteistyö eri oppilaitoksien välillä taiteen 

perusopetuksessa ja taito- ja taideaineiden opis-

kelun järjestämisessä lisääntyy aidosti.  

Taiteen perusopetuksen oppimispolut selkeyty-

vät, resursseja pystytään yhdistämään ja osaa-

mista kehittämään asiakaslähtöisesti. Kokonais-

valtaisen koulupäivän kehittämistarpeet tuodaan 

esille. 

Meri-Pohjolan opistopiirin opistoissa, Suomense-

län kansalaisopistossa ja Jokilaakson musiikkiopis-

tossa tehtiin alkukartoitus taiteen perusopetuk-

sen ja taide- ja taitoaineiden opetuksesta. Tullaan 

tutuksi -teemahaastattelun vastaukset julkaistiin 

Yhdessä enemmän -seminaarissa ja lähettiin 

myös opistoille tiedoksi. Teemahaastattelu esitel-

lään tarkemmin Tuotokset-kappaleessa. Haastat-

telun koonti on saatavilla Meri-Pohjolan opisto-

piirin verkkosivuilla www.meripohjolanopisto-

piiri.fi. 

 

 

 

http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
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20.11.2020 järjestettiin Yhdessä enemmän - virtu-

aalinen kaamosseminaari, jossa kuultiin asiantun-

tijapuheenvuoroja ja Oulu-opiston rehtorin Outi 

Lohen vetämä paneelikeskustelu. Aiheena oli ta-

savertaisen taiteen perusopetuksen ja taito ja tai-

deaineiden tarjoaminen yhteistyössä kunnan eri 

toimijoiden kanssa ja organisaatiorajat ylittävä 

yhteiskehittäminen, joka luo hyvinvointia kuntiin.  

Moniammatillinen yhteistyö koettiin tärkeäksi 

sekä resurssien säästämisen että oppilaan kasvun 

ja kehityksen kannalta.  

Haasteena on, kuinka luoda yhteistä ymmärrystä 

muutoksesta ja yhteisestä suunnasta. Yhteistyön 

ja yhdessä tekemisen malli tarvitsee aikaa toteu-

tuakseen.  

Ilmoittautujia seminaariin oli 129 hlöä. Yliopisto-

harjoittelija Hanna Pentilä teki koonnin paneeli-

keskustelusta. 

 

 

Keväällä 2021 aloitettiin luentosarja Taiteen pe-

rusopetuksen aamukaffit. Erityisasiantuntijoiden 

puheenvuorot käsittelivät taiteen perusopetuk-

sen verkostoja ja tiedottamista, opetussuunnitel-

matyötä, taiteidenvälisyyttä, oppilaan osaamisen 

arviointia, erilaisia opetusmuotoja, elinikäistä op-

pimista ja aikuisten taiteen perusopetusta. Noin 

tunnin pituisille aamukaffeille ilmoittautui yh-

teensä 129 henkilöä ja kaffeilla oli myös mahdolli-

suus keskusteluun ja ajatusten vaihtoon alustus-

ten jälkeen. Osallistujia oli ympäri Suomen ja 

myös muista oppilaitoksista kansalaisopistojen li-

säksi. Puheenvuorot ja esittäjien materiaalit tal-

lennettiin Taiteen perusopetus -Facebook ryh-

mään. https://www.face-

book.com/groups/3665315193527031 

Huhtikuussa 2021 kehitettiin saavutettavia 

verkko-opintoja. Iin kansalaisopiston osaavat mu-

siikin ammattilaiset suunnittelivat musiikin teoria 

ja hahmotus 1-verkko-opinnot (30 t), joita oppilas 

voi suorittamaan omaan tahtiin. Ennen opintojen 

lopullista kehittämistä kerättiin mielipiteitä ja esi-

teltiin materiaalia opistojen musiikinopettajille. 

Verkko-opintoja kokeiltiin lukuvuonna 2021–

2022. Hyvän vastaanoton jälkeen verkko-opinnot 

tarjotaan kaikille opistopiirin opistoille mahdolli-

suutena saavuttaa opinnot pienimmissäkin pitä-

jissä. Musiikin verkko-opintojen suunnittelua on 

jatkettu seuraavan opintokokonaisuuden, MuHa 

2 moduulien tekemisenä. Musiikin verkko-opinto-

jen kehittämisen keskusteluihin on osallistunut 29 

henkilöä. Verkko-opinnot esitellään tarkemmin 

Tuotokset-kappaleessa. 

 

https://www.facebook.com/groups/3665315193527031
https://www.facebook.com/groups/3665315193527031
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Syksyllä 2021 järjestettiin ATPOn aamupäivä -ai-

kuisten taiteen perusopetuksen opinnot opistoissa 

-tilaisuus, johon ilmoittautui 44 rehtoria ja opet-

tajaa ympäri Suomen. Tilaisuutta oli toivottu, sillä 

aikuisten taiteen perusopetus on melko vähän 

tarjottu opintokokonaisuus eri oppilaitoksissa. 

Tasa-arvoisen taiteen perusopetuksen kehittämi-

nen, oppilaitosten verkostoituminen ja oppimis-

polkujen selkeyttäminen etenivät tämänkin tilai-

suuden myötä.  

Taiteen perusopetuksen opintojen kirjaamisen 

kehittäminen Hellewiin -kurssien hallintojärjestel-

mään aloitettiin yhdessä opistojen henkilökunnan 

ja ohjelmoija Perttu Tikan kanssa syksyllä 2021. 

Kolmessa työpajassa pohdittiin järjestelmällisen 

opinpolun mahdollisuuksia taiteen perusopetuk-

sen opinnoissa. Tarkempi esittely tästä löytyy 

Tuotokset -kappaleessa. 

Taiteen perusopetus Facebook-ryhmä luotiin 

vuonna 2021 verkostoitumisen mahdollisuudeksi 

ja keskusteluareenaksi taide- ja taitoaineiden 

opettajille ja oppilaitoksen rehtoreille. Meri-Poh-

jolan opistopiirin verkkosivujen Taiteen perusope-

tus-välilehdelle koottiin ajankohtaista asiaa tai-

teen perusopetuksesta, luotiin hyödyllisiä linkkejä 

ja mahdollistettiin taide- ja taitoaineiden parempi 

tunnettuus kansalaisopistomaailmassa. Tarkempi 

esittely tästä löytyy Tuotokset-kappaleesta. 

4.2 Kansallisen tason malli resurssien yhdis-

tämisestä ja osaamisen kehittämisestä asia-

kaslähtöisesti 

PSMK-hankkeessa luotiin yhteistä ymmärrystä 

muutoksista ja haastettiin nykyisiä käytäntöjä ja 

oletuksia.  Kuviteltiin toisenlaisia tulevaisuuksia. 

Tavoitteena oli laatia ennakollinen suunnitelma 

toiminnan kehittämiseksi huomioiden mm. kan-

salaisopistojen sosiaalisen ja kulttuurisen kestä-

vyyden merkitys.  

Hankkeen kohderyhmälle, opistojen henkilökun-

nalle lähetettiin kysely taiteen perusopetuksen to-

teuttamiseen liittyviin täydennyskoulutuksen tar-

peisiin liittyen. Kyselyllä pyrittiin edistämään 

osaamisen kehittämistä taiteen perusopetuk-

sessa. Kaikkiin osaamisen kehittämisen toiveisiin 

ei hankkeen aikana kuitenkaan pystytty vastaa-

maan. 

Minua kiinnostaa vaihtaa ajatuksia ja kuulla uutta tietoa seuraavista 

aiheista: 

 

 

Oma vastaus: muu kiinnostuksen kohde, ajankohta, koulutuksen 
tai työpajan pituus jne. 
 
Onnistui valita ylempää vain yksi, joten lisään vielä oppilastieto-
rekisteri, oppilaan tietojen kirjaamisen käytännöt.  
Rakukeramiikkaa, animaatiota 
Opettajan jaksaminen ja vertaistuki. 
Opinpolun sekä suoritusmerkintöjen kirjaaminen Hellewiin. Toi-
voisin, että Perttu Tikan kanssa pidettäisiin pitkä koko päivän 
koulutus jossa taidekoulun toimijat saisivat myös kertoa ajatuksi-
aan ja toiveitaan Hellewin kehittämiseksi tpo:n suoritusmerkin-
töjä tukevaksi. 
 

Kyselystä saatujen tuloksien avulla mietittiin sopi-

via kehittämisen työpajoja kansalaisopistopeda-

gogiikan kehittämiseen. 

Kansallisen tason malli resurssien yhdistämiseksi 

ja osaamisen edelleen kehittämiseksi luotiin 

kaksi: Taiteen perusopetuksen kehittämissuunni-

telma ja visio 2025 kansalaisopistoissa ja Taide-

maistiaisia kouluun-pilotti kansalaisopistojen ja 

koulujen yhteistyöstä Pohjois-Pohjanmaan kun-

nissa. Lisäksi luotiin uusi tapahtuma Taidetreffit 

taide- ja taitoaineiden opettajien yhteiseksi koh-

taamispaikaksi ja opistojen taideterveisten yh-

teiseksi areenaksi. Tarkempi esittely malleista löy-

tyy Tuotokset-kappaleesta. 

4.3 Ekososiaalisen sivistystietoisuuden li-

sääntyminen kansalaisopistopalveluissa. 

Ekososiaalinen sivistystietoisuus on ollut läpileik-

kaavana ajatuksena ja periaatteena kaikessa 

PSMK-hankkeen toiminnoissa.  Idean levittämi-

seen kansalaisopistokentälle olisi tarvittu oma 

työntekijä, jotta tiedottamien ja tunnettuuden li-

sääminen olisi ollut tarpeeksi tehokasta. Hankera-

hoitusta henkilön palkkaamiseksi edellä mainit-

tuun tehtävään emme saaneet. 
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Ekososiaalinen sivistystietoisuus tarkoittaa vapau-

den ja vastuun ymmärrystä kuluttamisessa ja ym-

päristön huomioimisessa sekä inhimillistä kasvua 

reflektion, kriittisen ajattelun ja erilaisuuden ym-

märtämisen kautta. Ekososiaalinen sivistystietoi-

suus sisältää ajatuksen yhteistyöhalukkuudesta ja 

erilaisten toimijoiden kanssa yhdessä tekemi-

sestä. 

Ihmisten välinen yhteistyö on aiempaa merkityk-

sellisempää. Sekä työntekijöiden että opistojen 

asiakkaiden erilaisuutta ja toisistaan poikkeavia 

näkökulmia tulee arvostaa ja päätyä lopulta pa-

rempiin ja luovempiin lopputuloksiin kaikkien 

kannalta. Kuormituksen, kiireen ja keskeytysten 

hallinta paranee, kun kaaos saadaan hallintaan 

yhdessä tekemällä ja verkostoituen. Ekososiaalis-

ten taitojen hallinnan kautta myös hyvinvointi li-

sääntyy sekä työssä että vapaa-ajalla.  

Arto O Salosta (2014) mukaillen ekososiaalisen si-

vistyskäsityksen omaksuminen perustuu kykyyn 

hahmottaa asioiden ja ilmiöiden toisiinsa liitty-

mistä. Systeemiajattelun lisäksi keskeisiä käsit-

teitä ovat vastuullisuus, kohtuullisuus ja ihmisten-

välisyys. Kulttuurinen muutos, jota poliittisella 

päätöksenteolla ja ihmisten elämäntapojen 

muuttumisella tavoitellaan, on myös kansalais-

opistotoiminnan kantava voima. Toivoa herättävä 

tulevaisuus edellyttää, että tunnistetaan ja tun-

nustetaan elämän edellytysten eri ulottuvuudet, 

kuten ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus, 

mutta myös oikeus sivistykseen, itsensä kehittä-

miseen ja yhdessä tekemiseen ja oppimiseen, 

mikä on tärkeää ihmisoikeuksien ja sosiaalisen 

ulottuvuuden toteutumisen vuoksi. 

 
Väliraportoinnissa keväällä 2021 haluttiin tuoda 

esille viestinnän tärkeyttä ja sosiaalista osalli-

suutta raportoimalla hankkeen tavoitteista ja toi-

minnoista menuun muotoon kirjaamalla. 

 

Verkostoitumista, mentoraalista vertaistukea ja 

tutortoimintaa liittyen taiteen perusopetuksen ja 

kansalaisopiston taide- ja taitoaineiden opettami-

sen kehittämiseksi tapahtui läpi hankkeen toi-

minta-ajan.  

 

Edellä mainittujen seminaarin, aamukaffien ja ai-

kuisten taiteen perusopetusta käsittelevän tilai-

suuden lisäksi pidettiin työpajoja opintojen arvi-

ointiin, taiteiden välisyyteen ja muihin uuden 

opetussuunnitelman oppisisältöjen kehittämiseen 

liittyen. Ideoitiin tulevaisuuden kehittämisen 

paikkoja, tilaisuuksia ja tapahtumia.  

 

Yhteistyöhalukkuutta ja erilaisten toimijoiden 

kanssa yhdessä tekemistä kokeiltiin myös Taide-

maistiaisia kouluun -pilotissa, kehittämissuunni-

telman tekemisessä, Taidetreffeillä ja musiikin 

verkko-opintojen yhteydessä. Tarkempi kuvaus 

tästä löytyy Tuotokset -kappaleesta. 
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5 TUOTOKSET 

Puolen Suomen monisivistyspalvelujen kehittä-

mishankkeessa saatiin yhdessä toimien ja verkos-

toituen aikaan innovatiivisia ja konkreettisia tu-

loksia ja tuotoksia, joita voi hyödyntää myös 

hankkeen jälkeen. Kehitettyjä käytänteitä ja tuo-

toksia voi skaalata ja levittää niin alueellisesti kuin 

valtakunnallisesti. 

5.1 Taiteen perusopetuksen kehittämissuun-

nitelma ja visio 2025 

 

 
 

PSMK-hankkeessa tuotettu taiteen perusopetuk-

sen kehittämissuunnitelma on ensimmäinen Suo-

messa osallistavin menetelmin toteutettu suunni-

telma taiteen perusopetuksen määrätietoiseen ja 

yhteisvoimin tapahtuvaan kehittämiseen kansa-

laisopistoissa. Suunnitelman tekemiseen osallistui 

36 opettajaa ja rehtoria 17 oppilaitoksesta kah-

den opistopiirin alueella. 

 

Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 

ja visio on tärkeää jokaisen kuntalaisen hyvinvoin-

nin ja kuntien resurssien tehokkaan hyödyntämi-

sen vuoksi. Yhtä lailla määrätietoinen ja yhteisvoi-

min tapahtuva kehittäminen edistää yhdenvertai-

sempaa ja laadukkaampaa taiteen perusopetusta 

kansalaisopistojen toimintaympäristöt sekä eri-

tyispiirteet huomioiden. Kehittämissuunnitelman 

tarkoituksena on vahvistaa yhteistä käsitystä ke-

hittämistarpeista, -tavoitteista ja -toimenpiteistä 

sekä tukea eri toimijoiden alueellista ja valtakun-

nallista yhteistyötä. 

 

Saatavana online-versiona ja pdf-tiedostona mm. 

Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivuilta 

www.meripohjolanopistopiiri.fi 

 

 

 

Kehittämissuunnitelma ja visio 2025-työstäminen 

aloitettiin Taiteen perusopetuksen resurssien yh-

distäminen ja osaamisen kehittäminen -työpa-

jassa 19.3.2021, johon osallistui 22 henkilö Meri-

Pohjolan ja Lapin opistopiireistä. Yhdessä tutus-

tuen, ihmetellen ja yhteisvoimin pohdittiin mitä 

hyvää on olemassa ja mitä voidaan vielä edelleen 

kehittää ja ehkä tehdä toisin.  

Syksyllä 12.10.–2.11.2021 työpajatyöskentely jat-

kui suunnitelmaksi ja visioksi, jossa oli tärkeää 

pohtia tulevaisuutta niin asiakkaan, oppilaitoksen 

kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. (Teams-

etäyhteys, 30 hlöä) 

Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 

ja visio 2025 tekeminen pohjautui alkuselvityk-

seen, jossa opistojen taiteen perusopetuksen al-

kutilanne kartoitettiin. Näin helpotettiin yhdessä 

tekemistä ja osallisuuden tunnetta.  

Työpajoissa käytettiin monipuolisesti hyväksi digi-

taalisia alustoja. 

http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
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Millainen on yhteiskuntamme ja taiteen perus-

opetuksen tila vuonna 2025? Millaisilla visioilla 

ohjaamme taiteen perusopetuksen, tuon maail-

massa ainutlaatuisen järjestelmän kehitystä puo-

len Suomen alueella? Mitä tarkoittaa taiteen pe-

rusopetuksen kehittäminen?  

Se on muun muassa oman opettajuuden pohti-

mista, vahvuuksien esille nostamista, mahdolli-

suutta tutustua kollegan työhön, yhteistyömuoto-

jen löytämistä, vertaistukea ja tahtotilaa työsken-

nellä ihmisten hyväksi. Se on tasavertaisen oppi-

mispolun mahdollistamista. Se on myös yhdessä 

tulevaisuuteen viisaasti katsomista ja halua kehit-

tää suomalaista yhteiskuntaa.  

 

 

Työpajoihin kutsuttiin mukaan yksityisiä tpo-toi-

mijoita ja kuntien opetus- ja/tai kulttuurilauta-

kunnan edustajia.  Useilla yhteydenotoilla ja eri 

tavoilla mukaan saatiin vain yksi yksityinen taide-

koulu Kokkolasta. Kehittämissuunnitelma tehtiin 

pääasiassa kansalaisopistojen henkilökunnan 

kanssa.  

Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 

ja visio 2025 on saatavilla online-versiona ja pdf-

tiedostona Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosi-

vuilla www.meripohjolanopistopiiri.fi 

Kehittämissuunnitelmaan pdf-tiedostona voit tu-

tustua myös linkin kautta: 

https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustus-

haku/265/hake-

mus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a7

14600227826e5d55500d82f42568/at-

tachments/project-outcomes.project-outcomes-

1.attachment 

 

5.2 Taidemaistiaisia kouluun. Pilotti koko-

naisvaltaisesta koulupäivästä 

 

 
 

PSMK-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää 

kansallisen tason malli koulujen ja kansalaisopis-

tojen yhteistyön vahvistamiseksi kokonaisvaltai-

sen koulupäivän ideaa mukaillen. Käytännössä 

kokonaisvaltaisen koulupäivän idea tarkoittaa 

mm. taide- ja taitoaineiden opiskelun tuomista 

kouluille koulupäivään sisällyttäen.  

 

Tässä pilotissa keskityttiin kokeilemaan taide-

maistiaisia oppilaille lyhytkurssien muodossa kou-

lupäivän aikana tai välittömästi koulupäivän jäl-

keen toteutettuina. Haluttiin tuoda esiin myös 

kansalaisopiston laajat ja monipuoliset mahdolli-

suudet palvelujen tuottajana.  

 

http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-1.attachment
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Kehittämistyössä punaisena lankana on ekososi-

aalisen sivistystietoisuuden lisääminen, mikä si-

sältää ajatuksen yhteistyöhalukkuudesta ja eri-

laisten toimijoiden kanssa yhdessä tekemisestä.  

 

Taide- ja taitoaineiden lyhytkurssit toteutettiin 

Oulun, Iin ja Limingan alueen kouluissa yhteis-

työssä Iin kansalaisopiston, Lakeuden opiston ja 

Oulu-opiston kanssa.  

 

Pilotin tarkoituksena oli kokeilla yhteistyötä kan-

salaisopistojen ja koulujen kanssa, parantaa enti-

sestään taito- ja taideaineiden pedagogien ohjaa-

mien kurssien saavutettavuutta ja saada koke-

muksia taide- ja taitoaineiden kurssien koulupäi-

vään sisällyttämisen erilaisista vaihtoehdoista.  

 

Pilotilla haluttiin tuoda esille taide- ja taitoainei-

den harrastamisen hyvää tekevä vaikutus lasten 

ja nuorten hyvinvointiin sekä tasavertaistaa mah-

dollisuutta hankkia mieluinen harrastus. Taiteen 

ja kulttuurin saavutettavuus ja saatavuus tulisi 

olla lapsen ja nuoren perusoikeus.  

 

Pilotissa saatiin arvokasta kokemusta kunnan eri 

toimijoiden yhteistyöstä. Pilottiin osallistui 9 pe-

rusopetuksen koulua ja 137 oppilasta. Lyhytkurs-

seja pitivät seitsemän taidepedagogia.  

 

Pilotin jälkeen tehtiin digijulkaisuna raportti Tai-

demaistiaisia kouluun, joka sisältää myös kansalli-

sen, skaalattavan taideaineiden lyhytkurssien to-

teuttamisen mallin ”Polkua pitkin harrastamiseen 

ja hyvinvointiin” kansalaisopistojen ja koulujen 

yhteistyöstä.  

 

Raportin online -versio ja pdf-tiedosto on saata-

villa Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivuilla 

www.meripohjolanopistopiiri.fi 

 

Pilottiraporttiin pdf-tiedostona voit tutustua 

myös linkin kautta: 

https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustus-

haku/265/hake-

mus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a7

14600227826e5d55500d82f42568/at-

tachments/project-outcomes.project-outcomes-

2.attachment 

5.3 Musiikin teoria ja hahmotus 1 verkko-

opinnot 

 

 

 
 

Ennen kurssin alkua ilmoittautuneille annetaan 

ohjeet kurssille osallistumiseen. Opettajat arvioi-

vat tehtävät ja antavat palautetta. Lukuvuoden 

aikana on Teams-yhteydellä ohjausaikoja, jolloin 

voi kysyä opettajilta tehtävistä. Verkko-opinnot 

soveltuvat oppilaille kymmenestä ikävuodesta 

eteenpäin.  

 

Osaamistavoitteet: Oppilas tutustuu musiikin 

merkitsemistapoihin eri työtapoja monipuolisesti 

hyödyntäen: kirjoittaa, kuuntelee, soittaa ja lau-

laa. Oppilas hahmottaa musiikin peruskäsitteitä 

kirjoittaen ja kuulonvaraisesti. Oppilas oppii hyö-

dyntämään teknologiaa osana musiikinopintoja. 

 

Kurssin suoritus on pilotoitu lv 2021-2022, ja 

suunnitteluvaiheessa on tehty yhteistyötä opisto-

jen musiikinopettajien kanssa. Kurssin toteutuk-

sesta on vastannut Iin kansalaisopiston rehtori 

Jaana Soronen ja musiikinopettajat Tiina Kukkula 

ja Panu Koskela. Musiikin teoria ja hahmotus 2 

verkko-opintoja ollaan suunnittelemassa jatkoksi 

edellä mainituille opinnoille.  

 

Verkko-opintojen opiskelun mahdollisuudesta tie-

dotetaan opistojen opinto-ohjelmissa ja ilmoit-

tautuminen tapahtuu keskitetysti Iin kansalais-

opistoon. Musiikin teoria ja hahmotus 1 verkko-

materiaali on tarkoitettu kaikenikäisille oppijoille.  

http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
https://valtionavustukset.oph.fi/api/avustushaku/265/hakemus/5b41ba53017d5e90954906b4a073cfce29a714600227826e5d55500d82f42568/attachments/project-outcomes.project-outcomes-2.attachment
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Taiteen perusopetuksen oppilaille suoritus on il-

maista. Verkko-opinnot tallennetaan myös Avoin-

ten oppimateriaalien kirjastoon 

https://aoe.fi/#/etusivu 

 

Verkkomateriaalin edelleen kehittämistä jatke-

taan opistopiirissä tulevina lukuvuosina. Saatujen 

kokemusten myötä tehdään jatkosuunnitelmia ja 

pohditaan verkko-opintojen käyttöä opistopiirin 

toimijoiden kesken piiritoimikunnan ohjauksessa. 

 

5.4 Taidetreffit 

 

 
18.2.2022 klo 9–14 järjestettiin ensimmäiset Tai-

detreffit ja samalla PSMK-hankkeen päätössemi-

naari. Aloite ja ajatus Taidetreffit-tapahtumasta 

tuli taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitel-

man työpajojen osallistujilta. Taidetreffit ovat 

opettajien ja rehtoreiden kohtaamispaikka ja 

opistojen taideterveisien yhteinen areena.  

Ensimmäinen Taidetreffit järjestettiin Teams-yh-

teydellä ja jatkossa on tarkoitus kokeilla hybridi-

toteutusta tilaisuuden järjestävän opiston vaihtu-

essa vuosittain.  Taidetreffien ohjelma on pää-

sääntöisesti tarkoitettu taide- ja taitoaineiden 

opettajien ja oppilaitosten rehtoreiden vertais-

tuen ja työpajojen areenaksi.  

Lisäksi tuotetaan kiinnostavia asiantuntijapu-

heenvuoroja ja iloitaan yhdessä opistojen osaa-

misesta niin virtuaalisuuden, striimauksen kuin 

lähitapaamisen keinoilla erilaisten näyttelyjen, 

konserttien ja muiden esitysten parissa. 

Ensimmäisille Taidetreffeille ilmoittautui 64 hen-

kilöä. Taidetreffit pyritään järjestämään vuosit-

tain alkukeväästä. 

 

5.5 FB-ryhmä ja verkkosivut 
 

 
 

Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivuille on luotu 

Taiteen perusopetus-sivu, jossa on tietoa taiteen 

perusopetuksen järjestämisestä opistopiirissä, 

opetussuunnitelmista ja aiheeseen liittyviä ajan-

kohtaisia uutisia. Myös Tapahtumat ja tilaisuudet 

-välilehdellä on tiedotettu tulevista taide- ja taito-

aineiden opettamiseen liittyvistä tapahtumista. 

www.meripohjolanopistopiiri.fi 

 

Taiteen perusopetus FB-ryhmä säilyy hankkeen 

päättymisen jälkeenkin yhteisenä areenana tie-

dottamiselle, keskusteluille ja ajatusten vaihdolle 

taide- ja taitoaineiden opetukseen liittyen. 

https://www.face-

book.com/groups/3665315193527031 

Taiteen perusopetus FB-sivuilla on ollut ajanjak-

solla 15.6.2021 - 14.6.2022 24 julkaisua,104 reak-

tiota ja 57 aktiivista jäsentä. 

 

Digitaalisen median hyödyt on hyvä ottaa käyt-

töön markkinoinnissa, oppimisessa ja vuorovai-

kutteisessa toiminnassa kaikissa ikäryhmissä. 

Meri-Pohjolan opistopiirin verkkosivujen selkeiltä 

ja turvallisilta sivuilta on helppo saada ajanta-

saista tietoa mm. taiteen perusopetuksesta. 

 

 

 

 

https://aoe.fi/#/etusivu
http://www.meripohjolanopistopiiri.fi/
https://www.facebook.com/groups/3665315193527031
https://www.facebook.com/groups/3665315193527031
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5.6 Tullaan tutuiksi -esiselvitys ja teema-

haastattelu opistoissa 

 

 

 
 

 

Tullaan tutuksi -esiselvityshaastattelut tehtiin 

hankkeen alussa 4.9.-11.11.2020. Yliopistoharjoit-

telija Hanna Pentilä oli mukana haastatteluissa 

stilisoiden, järjestellen ja analysoiden saatuja vas-

tauksia esitettävään muotoon. Teemahaastatte-

lujen kesto oli noin 2 tuntia/opisto tai haastatel-

tava, ja haastattelu tehtiin joko Teams-etäyhtey-

dellä tai paikan päällä opistossa.  

 

Rehtoreita, opettajia ja muuta opiston henkilö-

kuntaa osallistui teemahaastatteluun yhteensä 55 

henkilöä. Haastattelun tulokset esitettiin Yhdessä 

enemmän-seminaarissa ja tietoja käytettiin mm. 

taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelman 

tekemisessä.  

 

 

Haastattelun tulokset on tallennettu Meri-Pohjo-

lan opistopiirin verkkosivuille https://meripohjo-

lanopistopiiri.fi/hanke/psmk/ ja ne lähetettiin 

myös opistoille tiedoksi. 

 

Teemahaastattelussa kävi ilmi, että useassa opis-

tossa pohdittiin samanlaisia kehittämisen paik-

koja, joten yhdessä suunnitteleminen ja tekemi-

nen jatkossakin on perusteltua resurssien säästä-

misen ja opettajan työvoinnin vuoksi. 

 

Teemahaastattelun tekeminen oli hyödyllistä 

sekä tiedon keräämisen kannalta että hankkeen 

toiminnoista tiedottamisen vuoksi. 

 

5.7 Taiteen perusopetuksen opintojen kir-

jaamisen kehittäminen Hellewiin yh-

dessä opistojen henkilökunnan ja ohjel-

moija Perttu Tikan kanssa 

 

 

 
 

Hellewi-käyttöjärjestelmän työpajat taiteen pe-

rusopetuksen tarpeisiin ja käyttäjäkoulutuksiin 

liittyen toteutettiin 6.9, 1.12 ja 2.12.2021. Ilmoit-

tautujia oli yhteensä 126 henkilöä.  

 

Kolme tilaisuutta järjestettiin niin, että mahdolli-

simman moni opettaja pääsisi mukaan yhdessä 

suunnittelemaan Hellewi-kurssien 

https://meripohjolanopistopiiri.fi/hanke/psmk/
https://meripohjolanopistopiiri.fi/hanke/psmk/
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hallintakäyttöjärjestelmää paremmin kansalais-

opistojen taiteen perusopetuksen opintoja palve-

levaksi. Yhdessä suunnitellen kehitettiin oppilaan 

välitodistusta, päättötodistusta, opintojen seu-

raamisen järjestelmää, opintopolkua jne. Aikai-

semmin oli esitelty opistoille TPO-simppeli järjes-

telmä, joka on tehty taiteen perusopetuksen op-

pilaiden opintojen kirjaamista varten Suomense-

län kansalaisopistossa. Opettajat ja muu henkilö-

kunta pääsi näin myös vertailemaan eri käyttöjär-

jestelmien hyviä ja huonoja puolia. 

 

Hankkeessa pidetyt taiteen perusopetuksen opin-

tosuoritusten kirjaamisten kehittäminen Helle-

wissä palvelee oppilaitoksia ympäri Suomen. 

 

 

5.8 Verkostoitumista, mentoraalista vertais-

tukea ja tutortoimintaa liittyen taiteen 

perusopetuksen ja kansalaisopiston 

taide- ja taitoaineiden opettamisen ke-

hittämiseen. 
 

Hankkeen aikana järjestettiin useita tilaisuuksia ja 

työpajoja (Taiteen perusopetuksen aamukahvit, 

Yhdessä enemmän -seminaari, työpajat aikuisten 

taiteen perusopetukseen, taiteiden välisyyteen, 

uuden opetussuunnitelman oppisisältöihin ja arvi-

ointiin liittyen, tulevaisuuden tapahtumien ide-

ointi), joissa kansalaisopistojen opettajat, rehtorit 

ja henkilökunta pääsivät vaihtamaan ajatuksia ja 

ideoimaan uutta oppija ja asiakas keskiössä.  

Oppilaitosten opettajat oppivat tämän hankkeen 

myötä entistä paremmiksi verkostoitujiksi ja yh-

dessä tekijöiksi. Tulevaisuutta ajatellen ekososiaa-

lisen sivistyskäsityksen sisältämä ajatus yhteistyö-

halukkuudesta ja erilaisten toimijoiden kanssa yh-

dessä tekemisestä konkretisoituu, kun yhteistyö 

koetaan aiempaa merkityksellisempänä sekä eri-

laisuutta ja toisistaan poikkeavia näkökulmia ar-

vostetaan osana luovaa lopputulosta.  

Osallistujia kaikkiin työpajoihin oli yhteensä 347 

hlöä. Kehittämisen työpajoja opittiin toteutta-

maan mitä erilaisimmissa paikoissa: tässä hank-

keessa yksi työpaja toteutettiin bussimatkoilla se-

minaariin. 

6 TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 

PSMK-hankkeen toiminnoista ja tuloksista on tie-

dotettu monikanavaisesti (puhelin, sposti, suulli-

nen tiedonanto jne.) hankkeen aikana ja sen 

päättyessä. Hankkeen tuotoksista tiedotetaan 

myös hankkeen päättymisen jälkeen. 

Tiedotuksen ja markkinoinnin tavat ja välineet 

kahden opistopiirin, puolen Suomen alueella ovat 

olleet: Taiteen perusopetus FB-ryhmä, Meri-Poh-

jolan opistopiirin FB-sivut, Meri-Pohjolan opisto-

piirin verkkosivut ja hankkeiden yhteinen uutis-

kirje, josta vakiintui kuukausittainen tiedottami-

sen tapa. Lisäksi tiedotettiin seminaareissa, opis-

tojen omissa someissa, suoralla markkinoinnilla 

(suullinen ja sposteilla) henkilökunnalle ja kuntien 

taide- ja taitoaineiden oppilaitoksille. Tehokkaim-

maksi markkinoinnin tavaksi osoittautui sähkö-

postitiedotteet ja viestit, joita lähetettiin paljon 

eri oppilaitoksiin ja joilla saatiin tieto nopeimmin 

ja tarkennetusti asianosaisille. 

Lisäksi on tiedotettu: Kansalaisopistojen ja Tai-

teen perusopetuksen liitot, Pohjois-Suomen alue-

hallintovirasto, OPH, ammattikorkeakoulut, OAJ, 

omistajayhteisöt: toimielimet ja lautakunnat. 

Hankkeen tuotoksista tiedotetaan edellä mainit-

tujen lisäksi taiteen alan liittoja, mm. SMOL, Suo-

men lastenkulttuurikeskuksen liitto, ja muita ta-

hoja kuten harrastamisen Suomen malli, Taideyli-

opisto, neljäs sektori. 

 

7 ARVIOINTI 

Työpajoihin ja seminaareihin osallistujilta on ke-

rätty tilaisuuksien jälkeen keskusteluilla ja palau-

tekyselyillä arviointia sisällön ajankohtaisuudesta, 

puheenvuoron pitäjien osaamisesta ja hankkeen 

tavoitteiden ja toiminnan onnistumisesta mm. 

osallistujan opetustyön kannalta. Työpajan vetäjä 

on lisäksi kerännyt suusanallista arviointia suo-

raan osallistujilta. 

Toukokuussa 2022 tehtiin PSMK-hankkeen ja toi-

sen meri-Pohjolan opistopiirin päättyvän Digikär-

päsen puremat-hankkeen toimintojen onnistumi-

sesta kohderyhmälle kartoitus, jonka vastauksissa 
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kiiteltiin mm. aikataulutusta, viestintää ja markki-

nointia, puheenvuoron pitäjien ja työpajojen ve-

täjien ammatillisuutta ja verkostoitumismahdolli-

suutta. Onnistumiskartoituksessa käytettiin mal-

lina vuonna 2021 hankkeiden ulkopuolisena ar-

vioitsijana toimineen HTT Krista Kohtakankaan 

kyselyn rakennetta ja kysymyksiä.  

Hankkeiden onnistumiskartoituksen vastaukset:  

Aikataulutus ja viestintä: onko toimenpiteiden aikataulutus ollut 
hyvä ja viestintää ja markkinointia ollut riittävästi? 

MInulle aikataulutus koulutuksille on ollut hyvä. Koskaan ei taida 
löytyä sitä "parasta" aikaa. Olisin halunnut osallistua vielä enem-
män, intensiivisemmin ja enemmän keskittyneesti, mutta kun 
työtä on niin paljon niin se on ollut mahdotonta. Kuitenkin koulu-
tukset ovat olleet erinomaisia ja markkinointi hyvää ja riittävää. 
PARASTA on se kun koordinaattorit ovat jaksaneet muistuttaa, 
muistuttaa ja muistuttaa! 
Hyvä, kun oli eri aikamahdollisuuksia osallistua. Viestintä riittävää. 
Viestintää ja markkinointia oli riittävästi. 
Kyllä 
Aikataulu on ollut ok, markkinointia tullut monesta lähteestä 
Hanketta ei pystytty koronan vuoksi toteuttamaan opistossamme 
 
Kouluttajat ja työpajojen vetäjät: onko palautetta saanut antaa 

riittävästi ja ovatko kouluttajat vastanneet odotuksia? Oletteko 

kokeneet voivanne vaikuttaa hankkeen toimenpiteiden suunnitte-

luun? 

Kouluttajat ovat olleet erittäin hyvät. 
Riittävästi 
Olen ehtinyt osallistumaan aika vähän, mutta moitittavaa ei ole. 
Kouluttajat ovat olleet alansa asiantuntijoita. Olen ollut mukana 
hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja kauttani on kulkenut toi-
veita opistomme opettajilta 
Kouluttajat ja työpajojen vetäjät: onko palautetta saanut antaa riit-
tävästi ja ovatko kouluttajat vastanneet odotuksia? Oletteko koke-
neet voivanne vaikuttaa hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun?4 
vastausta 
Kouluttajat ovat olleet erittäin hyvät. 
Riittävästi 
Olen ehtinyt osallistumaan aika vähän, mutta moitittavaa ei ole. 
Kouluttajat ovat olleet alansa asiantuntijoita. Olen ollut mukana 
hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja kauttani on kulkenut toi-
veita opistomme opettajilta 
 
Osallistujat: onko osallistujia ohjattu selkeästi oikeaan ja tarkoi-

tuksen mukaiseen koulutukseen? Ovatko työpajat ja koulutukset 

olleet hyödyllisiä oman työn kannalta? 

1 kysymys. selkeää ja tarkoituksenmukaista. 2 kysymys: hyödyllisiä 

omaan työhön nähden. 

Kyllä 
Sain työnkuvaani sopivaa koulutusta. 
kyllä 
Ovat olleet hyödyllisiä 
Vertaistoiminta: onko hankkeissa voinut  verkostoitua eri opistojen 
henkilökuntien kanssa?4 vastausta 
Olen tyytyväinen, että on ollut sekä ammattialoittaisia että "seka-
koulutuksia". 
Jos on halunnut. 

Verkostoituminen on ollut mahdollista. 

Hankkeet ovat edistäneet verkostoitumista opistojen päätoimisten 

välillä, tuntiopettajat ovat arempia kontaktoimaan muiden opistojen 

opettajia 

 

Miten hankkeen tarpeet ja tavoitteet saavutettiin? Saadaanko 

mielestänne hyvät käytänteet käyttöön ja juurrutetuksi toimin-

taan? Millaisia tarpeita ja toiveita nousee esiin tulevia hankkeita 

silmällä pitäen? 

Hankkeen koordinaattorit ovat mahdollistaneet sen, että hankkeet 

tavoitteet on saavutettu hyvin. Hyviä, kehittämishakuisia kokeiluja 

on tehty. Elämään jäävät varmasti hyviksi koetut kokeilut ja ideat. 

Uutta: yhteistoiminnalle tarvitaan ehdottomasti projektikoordinaat-

torin/koordinaattoreiden palkkaaminen. Kenelläkään opiston työn-

tekijällä ei ole ylimääräistä aikaa tehdä näitä yhteiskehittämistoimin-

toja. Meillä on huikeat osaavat koordinaattorit (Tarja, Sari ja Omar), 

heidän osaamisensa, asenteensa, tietotaitonsa, kokemuksensa, 

asenteensa, kehittämishakuisuutensa, yhdessä tekemisen ja kehittä-

misen tahtonsa on uskomattoman hyvää. Koordinoitua koko MPO 

kentän yhdessä tekemistä lisää niin opistojen kesken kuin koko sivis-

tystoimijakentän kesken jäi/jää homma pahasti alkuvaiheeseen kun 

OPH ei ymmärtänyt kokonaisuuden merkitystä ja tärkeyttä kun jätti 

myöntämättä hakemuksillemme uusia rahoituksia - tähän iso petty-

mys. Kiitos - sydämellinen kiitos kaikille <3 

Olen positiivisesti yllättynyt. Jopa tällaisen vastaisesti suhtautuvan 

mielipiteitä saatiin muutettua. Varmasti käytänteet saa toimintaan, 

jos itsellä on tarpeeksi halukkuutta. 

Hyvät käytännöt tulevat käyttöön tulevien lukukausien aikana 

Vertaismentorointi on hyvä malli myös opiston sisällä toteutetta-

vaksi. Käytännöt juurtuvat pikkuhiljaa arkeen. Yleensä yksi tai kaksi 

innostuu kokeilemaan uusia toimintamalleja. Yhteistyössä on voi-

maa, se on huomattu yhteishankkeiden kautta. 

 

Taiteen perusopetuksen kehittämissuunnitelma 

ja visio 2025 tekemisestä pyydettiin arviointi mm. 

Taiteen perusopetusliitolta (toiminnanjohtaja 

Viivi Seirala), Aluehallintovirastolta (opetustoi-

men ylitarkastaja Sirpa Kova) ja opistopiirin alu-

een opistojen oppilailta, opettajilta ja rehtoreilta. 

Palautteet saatiin suullisesti Taidetreffeillä, joka 

oli hankkeen päätösseminaari. Palautetta annet-

tiin myös kehittämissuunnitelman työpajoissa. 

Taidemaistiaisia kouluihin-pilotin arviointia on 

saatu mukana olleilta tahoilta: oppilailta, perus-

opetuksen opettajilta, taidepedagogeilta, opisto-

jen rehtoreilta ja harrastamisen Suomen mallin 

koordinaattoreilta. Palautteet ovat luettavissa ra-

portissa Taidemaistiaisia kouluun. 

Musiikin teoria ja hahmotus 1-verkkomateriaa-

lista palautetta on saatu opintomateriaalia pilotti-

vuonna käyttäneiltä opettajilta ja oppilailta. Pa-

lautteet on toimitettu verkko-opintojen tekijöille, 

jotka edelleen kehittävät saatujen palautteiden 

perusteella oppimateriaalia. 

Toimintaa ja tuotoksia on esitetty hankkeen ai-

kana kuukausittaisissa kokouksissa ohjausryh-

mälle, joka on ohjeistanut hankkeen toimintoja ja 

arvioinut vaikutuksia ja tuloksia hankkeen aikana. 
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PSMK-hankkeentyöpajojen, tilaisuuksien ja semi-

naarienarviointiin liittyvät palautekyselyjen vas-

taukset löytyvät alapuolelta. 

Palautekyselyn tulokset Taiteen perusopetuksen 

aamukaffeista (kevät 2021, 5 tilaisuutta) 

1.Osallistuin seuraaviin tapahtumiin 

 

2.Mistä saitte tiedon taiteen perusopetuksen aamukaffeista? 

 

3. Tapahtuman tiedotus ja markkinointi onnistui hyvin 

 

4. Tapahtuma oli hyvin toteutettu 

 

5. Tapahtuman sisällöt vastasivat odotuksiani 

 

6. Tapahtuman puheenvuorot ja aiheet olivat mielenkiintoisia 

 

7. Koin, että minulla oli mahdollisuus osallistua keskusteluun tapah-

tuman aikana tai sen jälkeen 

 

8. Tapahtuma antoi välineitä/ ajatuksia oman työni tueksi 

 

9. Tapahtuman kesto (1 h) oli sopiva 

 

10.  Facebook -ryhmä Taiteen perusopetuksen aamukaffien keskus-

teluille on ollut hyödyllinen 

 

Avoin palaute ja muut terveiset järjestäjälle:5 vastausta 

Aamukaffit ylitti odotukseni: aivan loistava juttu! 

Pois Facebookista. 

Innostavat ja virkistävät aamukaffit!!! 

Todella korkeatasoinen ohjelma ja asiantuntijapuhujat, kiitos! 

Erittäin monipuolinen ja laadukas 
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Palautekyselyn tuloksia Hellewi -kurssien hallin-

tajärjestelmän kehittämisestä yhdessä opisto-

henkilökunnan kanssa taiteen perusopetuksen 

vaatimusten mukaiseksi (6.9, 1-2.12.2021). 

Mistä sait tiedon Hellewi taiteen perusopetuksessa-webinaarista? 

 

 

Tiedotus ja markkinointi työpajasta onnistui hyvin 

 

 

Työpajan sisältö vastasi odotuksiani 

 

 

Työpaja antoi välineitä/ajatuksia oman työn tueksi 

 

 

Työpajan kesto oli sopiva 

 

 

Terveiset ohjaajalle ja tilaisuuden järjestäjälle 

Tästä koulutuksesta oli konkreettista hyötyä arkityöhön. Helpottaa 

tpo opintojen etenemisen seuraamista. 

Lyhyt napakka koulutus, lisäksi jatkona ohjaus tarpeen mukaan 

Musiikin taiteen perusopetuksen toimintojen asettaminen ja muok-

kaaminen Hellewiin. Olisi paljon apua, jos tähän saisi ainekohtaisen 

koulutuksen. Kaipaan myös näihin yleisiin käyttäjäkoulutuksiin, 

esim. seuraavaan, esimerkkejä myös musiikin osalta. 

Tason mukainen jako ainakin olisi hyvä. Ainekohtaisuus helpottaisi 

lisää itselle keskeisiin asioihin keskittymistä 

kyllä ainekohtaista koulutusta 

Terveiset kouluttajalle ja webinaarin järjestäjälle4 vastausta 

Toivottavasti hellewi taiteen perusopetuksessa aiheesta saadaan 

vielä kirjalliset ohjeet 

Pienen opiston tarpeet on erilaisia kuin suurien opistojen, joille kou-

lutus varmasti oli oikein hyvä. Pienessä opistossa kaivataan mm hel-

lewin kautta omien henkilötietojen syöttämistä järjestelmään, jotta 

ne saa palkanlaskijalle sekä opetussuunnitelman tekemiseen loma-

ketta, joka toimii ns työsopimuksena myös allekirjoituksineen. En ai-

nakaan löytänyt tälläistä mahdollisuutta uudesta hellwistä. Viestitoi-

minto on erinomainen! 

Kiitos koulutuksesta, siitä oli konkreettista hyötyä käytännön työ-

hön! 

alku hyvä, mutta opetus ja tekniikka samanaikaista joten häiritsi kes-

kittymistä 

 

Palautekysely KM, Art taiteilija Marianne Lukka-

risen ohjaamasta työhyvinvointikurssista taide-

pedagogeille (Taidemaistiaisia kouluun-pilotti) 

Millaisia tunteita ja/tai oivalluksia sinulla heräsi kurssilla? Mikä oli 

parasta kurssissa? 

Sain paljon vertaistukea. 

Sain pohtia rauhassa omaa opettajuutta ja peilata ajatuksia kollegoi-

den kanssa. Sain todella kokea ja tuntea niin kehollisesti kuin maala-

tenkin omia tuntemuksiani työhön. Parasta oli kehoharjoitteet ja 

tunnemaalaus. 

Rauha ja levollisuus, aikaa oman itsensä kohtaamiseen 
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Saitko kurssilla eväitä, oppeja ja/tai välineitä oman työsi käyttöön 

tai työsi tueksi taidekasvattajana? Millaisia? 

Erilaisia käytänteitä tunteiden läpikäymiseen oppilaiden kanssa. 

Kyllä, paljonkin. Sain konkreettisia menetelmiä opetustyöhön mm. 

janamallin. Sain myös vahvistusta opettajuudesta ja oman turvan 

tunteen tasapainottamisesta. 

Sain. Vaikeiden asioiden käsitteleminen oppilaan kanssa taiteen kei-

noin, tosi mahtavaa! 

 

Vastasiko kurssi odotuksiasi sisällöllisesti? Jos ei, mitä olisit odot-

tanut kurssilta? Mitä toiveitasi jäi toteutumatta? 

Ylitti odotukseni. Ryhmäytyminen käpi nopeasti luonnostaan. 

Kurssi antoi enemmän, kuin osasin odottaa. 

En oikein osannut odottaa mitää. Kaikki oli hyvää 

Koitko kurssin hyödyttävän sinua ensisijassa työhyvinvoinnin vai 

työssäsi kehittymisen kannalta vai molempia? Millä tavalla koit 

kurssin hyödyttävän sinua? 

Ensisijaisesti koin sen parantavan työhyvinvointia, mutta sain paljon 

konkreettista apua eri tilanteiden läpikäymiseen oppilaiden kanssa. 

Molempia. Kurssi antoi rauhallisen ja kiireettömän tilan ja hetken 

pysähtyä. Pieni ryhmä oli mukava ja saman alan opettajia, joiden 

kanssa kokemuksia sai jakaa ja peilata. 

Toi lisää työhyvinvointia ja myös välineitä työssä selviytymisessä. 

 

Toivoisitko lisää vastaavan kaltaisia kursseja? Mitä toivoisit sisäl-

löllisesti kurssille tai millaista painotusta toivoisit kurssille (esim. 

työhyvinvointi, lasten hyvinvointia lisääviin työvälineineisiin tutus-

tuminen ja käyttö, taidetoiminta, muu, mikä?)? Kuinka usein toi-

voisit kurssin kokoontuvan? 

Koin tärkeimmäksi kollegojen vertaistuen, sillä aineenopettajat työs-

kentelevät paljon yksin. Myös monitaiteellisiin työvälineisiin tutustu-

minen oli antoisaa. 

Ehdottomasti kyllä. Sisältö voisi painottua kokonaan johonkin noista 

mainituista teemoista, esimerkiksi lasten hyvinvointia lisääviin työ-

välineisiin. Kokoontumiset kerran kuussa tai joka toinen viikko. Muu-

taman kuukauden jakso, ei liian pitkä, että siihen jaksaa sitoutua ja 

paneutua. 

Opettajan, taidekasvattajan hyvinvointia tukevaa toimintaa-kun saa 

itse, on helpompi antaa. Yhdessä pohtiminen on hyvä keino. Olisiko 

pari kertaa lukukaudessa hyvä tapaaminen 

 

Vapaa palautteesi kurssin opettajalle? 

Marianne on heti todella avoin ja lämmin, mikä rohkaisee osallistu-

maan toimintaan. 

Marianne on taitava kohtamaan ja kuuntelemaan. Hän osaa käyttää 

taitavasti eri menetelmiä ja sallii kaikille osallistua halunsa ja tah-

tonsa mukaan. Marianne kannustaa myös rikkomaan rajoja ja tes-

taamaan omia tunteita turvallisten työkalujen avulla. 

Oli kyllä mahtava ja tilaa antava opettaja. Ei tarvinnut suorittaa 

Jäikö vielä jotain sanomatta aiemmassa lyhytkurssien järjestämisen 

palautekeskustelussa? Voit kirjoittaa vapaasti havaintosi, kokemuk-

sesi, lausuntosi, asiasi, terveisesi omien kurssiesi osalta tähän! :)0 

vastausta 

Tähän kysymykseen ei ole vielä vastauksia. 

Kiitos vastauksestasi ja arvokkaiden kokemustesi jakamisesta! :)2 

vastausta 

Kiitos mielenkiintoisesta hankkeesta ja hyvästä organisoinnista! Oli 

ilo olla kaikessa mukana. 

Kiitos kurssista 

 

 

 

 

Aikuisten taiteen perusopetuksen, ATPON aa-

mupäivän 27.9.2021 palautekyselyn vastaukset. 

 
Sukupuoli 

 
Taustaorganisaatio 

 
Mistä sait tiedon webinaarista 

 
Webinaarin tiedotus ja markkinointi onnistui hyvin 

 
Webinaarin sisältö vastasi odotuksiani 

 
Webinaari antoi välineitä/ajatuksia oman työn tueksi 

 
Webinaarin kesto oli sopiva 

 
Terveiset puheenvuoron pitäjille ja webinaarin järjestäjälle: 

Mukavaa, että oli käytännönläheistä tietoa ja esimerkkejä! 

Hienoa työtä teitte, loistavat alustukset ja esittelyt 

Kokonaisuus oli hyvä ja ammattitaitoisia osaajia 

Esittävän taiteen edustajana (musiikki) on todettava että ääntä sisäl-

tävien esitysten (tallenteiden) välittäminen onnistuu paremmin zoo-

missa kuin teamsin välityksellä 

Upeat puheenvuorot. Erityiskiitos Anu Junes-Kähkölälle ja Niina Ol-

lankedolle hyvin käytännönläheisistä puheenvuoroista. Iso, kaunis 
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kiitos järjestäjille - tämä tapahtuma oli ainutlaatuinen ja erittäin tär-

keä. Toivon uusintaa, jatkoa, jakoa laajalle. 

 

 

Yhdessä enemmän-virtuaalinen kaamossemi-

naari 20.11.2020 palautekyselyn vastaukset. 

Sukupuoli 

 

Taustaorganisaatio 

 

Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin 

 

Koulutus tai tapahtuma vastasi odotuksiani 

 

Koulutuksen tai tapahtuman kesto oli sopiva 

 

Kaamosseminaarin tärkein anti: 

Erilaisista kokeiluista ja hankkeista kuuleminen 

Etävuorovaikutusosio oli todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen 

Mielenkiintoinen ja laaja verkosto toi lisäantia 

Erittäin onnistunut. Aloitus Simon osalta oli nappivalinta. Raahe tu-

tuksi ja siellähän on pakko käydä paikan päällä tutustumassa nähtä-

vyyksiin. Muut luennoitsijat mielenkiintoisia ja tietaoa muiden toi-

minnasta on aina kiva saada. 

Yhdessä enemmän ajatus! 

kokonaisvaltainen koulupäivä 

Yhdessä tekeminen 

Kansalaisopistoverkoston taustalla tapahtuvien prosessien hahmot-

taminen 

Hyvät puhujat 

Erittäin hyvä minulle, vaikka on vähän pitkä. 

Yhteistyön vahvistuminen 

Simo Routarinteen osio tosi hyvä. 

Simon luento etäkokouksista oli avaava 

Simon osuus ja taukojumppa parhaat 

aamupäivä ja Simo Routarinne 

Kuulla kansalaisopistokuulumisia, erityisesti Jaana Nuottasen pu-

heenvuoro oli hyvä ajankohtaisista asioista. Mukava aistia tunnelmia 

eri opistoista. nvuoro oli 

Ajankohtaiset asiat ovat aina paikallaan 

Jaana Nuottaden osuus 

Ajankohtaiset asiat / kehittämissuunnitelmat kansalaisopistoissa 

Simo Routarinne oli paras, hänen konkreettiset ohjeet miten vuoro-

vaikutteisuutta voidaan hoitaa myös etänä. 

Yhteys muihin alueen tekijöihin ja opistoihin. Ideoita työn kehittämi-

sestä. 

Piristystä työarkeen, vuorovaikutus asiaa,S.Routarinne ; Kokonais-

valtainen koulupäivä T.Nygård;Taiteenperusopetys T.Takala-Hotti 

yhdessä koetut kokemukset 

Ohjelma oli todella hyvin suunniteltu ja toteutettu. Oli nautinnollista 

olla mukana. 

Yhdessä tehden voimme saada monin verroin enemmän aikaan ja 

ongelmat on ratkaista´vissa luovasti 

verkosto. Hyvää ajantasaista tietoa ja mihin ollaan menossa. Vahva 

yhdessä tekemisen tunne. 

Simon luento ja laura ukonmaanahon jumppavinkit 

Vuorovaikutusmuotoilija ja soveltavan improvisaation valmentaja 

Simo Routarinteen: Luovuus ja ilo -luento oli hurmaava. Myös har-

rastamisen Suomen mallista oli tärkeää ja tarpeellista kuulla. Iina 

Berden oli asiantunteva ja lämmin persoona. Sitten meidän Tarja Ta-

kala-Hotti oli koonnut hienosti miten Taiteen perusopetus on järjes-

tetty opistoissa. Sokerina pohjalla oli musiikkipedagogi, kasv. yo 

Taru Nygårdin katsaus kokonaisvaltaiseen koulupäivään. Hänen oma 

kokemus Tempo-ryhmästä ja hän oli tutkinut asiaa monesta näkö-

kulmasta. Vaikutuin. Aina on myös mukava kuulla järjestävän tahon 

(nyt Raahe) historiaa ja perinteitä, joita Raahe opiston rehtori Ritva 

Mattila ja museojohtaja Eija Turunen hienosti kertoivat. Listasta tuli 

nyt pitkä, mutta oli niin hyvä ohjelma, että kaikki piti mainita :) 

Yhteisöllisyys 

Simo Routarinne oli tosi hyvä ja hauska, asiaa Teamskokouksiin. Raa-

hen historiaosuus oli kiva. 

Aamupäivän esitykset 

 

Miten voisimme kehittää tilaisuutta?    

Tauottaminen esitysten välillä, nyt oli liian tiukka aikataulu. Lounas-

aika myös tärkeä, jotta jaksaa kuunnella etänä 

Taukojumppa oli piristävä, voisiko sellainen olla myös aamupäivällä? 

Järjestämällä myös lyhyempiä tilaisuuksia 

Etänä kuuden tunnin päivä on pitkä 

etänä koulutus = lyhyempi aika 

Kyllähän se oma livetapahtuma työpajoineneen ja käytännön konk-

reettisine työkaluineen aina innostaa :) 

Taukoja enemmän tai tarpeeksi pitkä lounastauko 

On hyvä, vaikka on vähän pitkä. 

Tauotukset kuntoon. 

Taukoja oltava enemmän, kiitos:) 

Hyvä oli etänä, paremmin pystyy osallistumaan. 

Toivoisin jatkossakin etänä, kätevä ja aikaa säästävä, joka luennon 

jälkeen pieni tauko 

Saman tyyppistä ohjelmaa!!! 

Ehkä lyhyempi silloin kun ollaan etänä. 

Paneelikeskustelu jäi jotenkin lyhyeksi. 

Museo/ historia luento oli mielenkiintoinen, mutta liian pitkä. 

Tapahtumia voisi kehittää vuorovaikutteisempaan suuntaa. 

etäseminaari ; lyhyempi aika 
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lyhyempiä puheenvuoroja, ehkä lyhyempi virtuaali päivä 

Olisi sopnut vaikka kaksipäivinen seminaari jos ohjelma olisi ollut 

toisenakin päivänä yhtä laadukasta. 

jotkin osiot olivat aika pitkiä; tiivistämistä. Aikataulu pysyi kasassa, 

mutta silti kokonaisaikaa voisi nipistää. Ei nyt tule yhtäkkiä muuta 

kehittämisideoita mieleen. 

Tauotukset: 45-60 min. jälkeen ja ehdoton puolen tunnin ruoka-

tauko. 

Aiheita eri osa-aluille, yksi yhteinen tai pari, ja sitten opetusaloittain, 

taide, tietotekniikka, kädentaidot 

Luennon tueksi vois olla videoklippejä asiasta jos esim suurinosa on 

vaikka PowerPointilla 

 

Avoin palaute ja muut terveiset järjestäjälle. 

Kiitos! 

Simon luento oli turhan kiireellinen, juosten vedetty. Asiasisältö 

hyvä, mutta sellainen hoputuksen tunne jäi siitä osuudesta. 

Kiitos seminaarin järjestäjille! Kaamos-seminaari piristi kummasti 

marraskuuta. 

Kiitos seminaarista! 

kiitos! 

Kiitos, kerrassaan hienoa oli olla mukana! 

Seminaarin sisältö sopivan monipuolinen, ajankohtaista asiaa, luo-

vuus ja ilo, hyvinvointia ym. Jaksoi hyvin kuunnella koko päivän. :) 

Kansalaisopistojen yhteiset tilaisuudet ovat todella tärkeitä. 

Etänä tapahtuva seminaari on talvisaikaan todella hyvä tapa toteu-

tukseen! Ei tarvitse huonolla kelillä liikkua liikenteessä, halpa ja vie 

vähemmän aikaa. 

Loistava ja antoisa kaamosseminaari! 

Suuret kiitokset hyvästä ohjelmasta. Aion kuunnella sen uudelleen 

sitten kun siitä saadaan tallenteesta linkki. 

Simo Routarinteen esityksen keskeytys toisen esityksen ajaksi oli 

harmillista. 

Jatkossakin etänä, säästyy rutkasti aikaa 

Kiitos, jäi oikein mukava mieli. Viestintäasia aivan huippua! Tauko-

jumppa todella hyvä, samoin Nuottasen loppusanat! Hyvä päivä! 

Täytyy katsoa tallenne. Näitä tarvitaan. Ensimmäistä kertaa mukana, 

koska osallistuminen pitkien matkojen päähän yöpymään ei ole kos-

kaan ole ollut mahdollista ja tuskin tulee jatkossakaan olemaan. 

Etänäkin ohjelma onnistui hyvin, mutta muiden kollegoiden kanssa 

jutustelu jäi nyt pois, jota yleensä näissä enemmän. Suuri kiitos tästä 

tilaisuudesta. Kyllä tämä etänäkin kummasti virkisti ja toi uusia ide-

oita. 

Kiitos seminaarin järjestäjille! Kaamosseminaari toi piristystä mar-

raskuuhun. 

Kiitos etäseminaarista! Näin on helppo osallistua. 

Hienosti järjestetty päivä. Hyvät ohjelmat ja esitykset. 

Kiitos tästä. 

Alustana Zoom olisi parempi, olisi voinut olla ryhmätyöskentelyä eri 

"huoneissa" 

Tallennetta odottaessa, koska kaikkea ei pystynyt seuraamaan, kun 

oli hieman puuduttavaa etänä. 

Etäkaamosseminaari ja muutkin etäkoulutukset loistava asia, sääs-

tää rahaa, aikaa ja voi kaikessa rauhassa keskittyä kuuntelemaan 

kulloistakin luennoitsijaa:) 

Pieniä taukoja olisi saanut olla välillä enempi :-) 

Simo Routarinteen juttu oli ihan loistava. Eija Turusen kuvat eivät 

auenneet minin läppärilläni mutta onneksi Eijan elävä kerronta kuu-

lui hyvin 

Ei hirveästi innostanut varsinkaan etänä, lähitapaamisena sietokyky 

turhallekin tiedolle parempi :) 

Kiitos antoisasta Kaamosseminaarista! 

Tiivis päivä, paljon hyvää sisältöä. Tekninen tuki oli mukana, kiitos 

siitä. 

Kiva kuulla Raahen historiaa; Hyvin suunniteltu 

Kiva kuulla raahen historiaa ; Hyvin suunniteltu 

Hienoa että tilaisuuteen oli mahdollista osallistua helposti etäyhtey-

dellä, se oli näin useampien saavutettavissa. 

Etätilaisuudet on kivoja. 

Kiitos!!! 

Mukavan rento ja joustamiskykyä osoittava setti kaiken kaikkiaan :) 

Oli hienoa päästä mukaan! 

Kiitos, oli hieno tapahtuma! 

Kiitos seminaarin järjestämisestä ja osallistumisen helppoudesta! 

Minun puolestani kiitän Teitä paljon. Kaamosseminääri oli tosi hyö-

dyllinen. 

Hyvä että järjestettiin! 

Kiitos hyvästä tilaisuudesta 

Positiivinen ote motivoi! Kiitos ja hyvää joulun odotusta! 

 

Taidetreffit -seminaarin 18.2.2022 palauteky-

selyn vastaukset. 

Mistä sait tiedon Taidetreffeistä? 

 

Taidetreffien markkinointi ja viestintä onnistui mielestäni hyvin 

 

Taidetreffit oli hyvin toteutettu (tekniikka, aikataulut jne.) 

 

Taidetreffien sisältö vastasi odotuksiani 

 

Taidetreffit antoi välineitä/ajatuksia oman työni tueksi 
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Taidetreffien kesto oli sopiva 

 

Avoin palaute järjestäjälle ja tilaisuudessa puhujille. Mitä olisi ke-

hitettävää? Mikä toimi erityisen hyvin? 

Kiitos Taidetreffien järjestämisestä! Osallistun jatkossakin. 

Tänä etäaikana päivän kestävät etätilaisuudet uuvuttaa, kun koulu-

tuksia ja tilaisuuksia sattuu useampia samalle viikolle. (Näiden lisäksi 

tulee vielä oma varsinainen työ.) Sisältö hyvä ja tallenne auttaa pa-

laamaan aiheseen. 

Juha T. Hakalan puheenvuoro oli erinomainen. Äänentoisto ei toimi-

nut taideterveisten osalta parhaalla mahdollisella tavalla. 

Olisi ollut kiva jos ainealueiden työpajat olisi onnistunut. Olisi pääs-

syt juttelemaan oman aineen opettajien kanssa ja verkostoitumaan. 

Nyt verkostoituminen jäi kokonaan pois. Muuten taidetreffit oli lois-

tava kokonaisuus, hyvät ja innostavat puhujat ja erityisesti minua 

ilahdutti eri opistojen taideterveiset. Toivottavasti taidetreffit jatku-

vat tulevina vuosinakin. 

Hyviä puheenvuoroja 

Kiitos järjestäjille; mielenkiintoiset luennoitsijat/ puhujat. Tykkäsin 

tosi paljon aiheista.Puhujat omalla persoonallaan ja aitoudellaan te-

kivät vaikutuksen. Treffien sisältö ylitti odotukseni kurssia kohtaan. 

Innostavat luennoitsijat. 

taidetreffit oli parempi kuin osasin odottaa, ajanjärjestäminen asi-

alle oli haasteellinen. Olen erittäin tyytyväinen taidetreffien antiin. 

Kannatti olla linjoilla koko ajan , minkä pystyi. Erityisen ilahduttava 

asia, että luennot(?) olivat jutustelua ilman papereita 

Hakala mielenkiintoinen, Havas saisi hieman uusia esitystään, kun 

sama on kuultu jo aiemminkin pariin kertaan.  

Upeat vierailijat, paljon asiaa. Hyvä ilmapiiri ja tekniikka toimi. Kaikin 

puolin hienosti järjestetty. Kesto ehkä hiukan liian pitkä. Esim. kolme 

tuntia voisi olla sopivampi. 

Juha Takalan luento ihan mahtava ja juuri ajankohtainen 

Lyhyempi aikataulu. Ei psty omaksumaan kaikkea hienoa asiaa , tar-

visi aikaa käsittelylle. Esittäjät oli kyllä hyviä ja antoi paljon. 

 

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOSUUNNI-

TELMAT 

PSMK-hankkeen jälkeen on hyvä arvioida, miten 

hankkeen toiminnoissa onnistuttiin ja mitä konk-

reettista jää jäljelle LAKE hankkeesta sen päätty-

misen jälkeen. 

Hankkeessa tehty TPO kehittämissuunnitelma ja 

visio 2025 käytännön toteutus ja seuranta jatkuu 

opistojen omana toimintana opistopiirin tuella. 

Hyvän palautteen saanutta uutta tapahtumaa 

(Taidetreffit) on tarkoitus jatkaa vuosittaisena 

taide- ja taitoaineiden opettajien kokoontumi-

sena ja tilaisuutena, jossa verkostoidutaan ajan-

kohtaisten asioiden äärellä ja saadaan 

taideterveisiä alueen eri opistoista. Musiikin 

verkko-opintoja tarjotaan vuosittain opistojen 

opinto-ohjelmissa. Yhdessä tekemistä jatketaan. 

Edellä mainitut osaamiset ja tuotokset ovat olleet 

isoja onnistumisia, jotka on mahdollistanut yh-

dessä tekeminen. Hankkeessa löydettiin entistä 

vaikuttavampia tapoja kehittää osaamista uudis-

tuvassa yhteistyössä (Taiteen perusopetuksen ke-

hittämissuunnitelma ja visio 2025) ja vahvistettiin 

alueellisten osaamisekosysteemien kykyä toimia 

uudella tavalla yhdessä (Taidemaistiaisia kouluun-

pilotti).  

Tietoisuus kansalaisopistosta monipuolisten pal-

velujen tarjoajana on välittynyt hankkeen aikana 

eri toimijoiden keskuudessa. Kansalaisopistoille 

on saatu lisää näkyvyyttä ja hyviä yhteistyökump-

paneita. Hankkeen toiminnoissa olemme saaneet 

markkinoitua palveluja uusille tahoille ja koulutta-

jaksi saaneet henkilöitä, jotka eivät ole aikaisem-

min tienneet juurikaan kansalaisopistotoimin-

nasta ja jotka ovat aidosti innostuneet vapaasta 

sivistystyöstä. Toisaalta olemme myös saaneet 

uusien yhteistyökumppaneiden myötä opistoille 

uutta osaamista, mitä opistoissa tarvitaan. 

Ohjausryhmän kuukausittaiset tapaamiset mah-

dollistivat hankkeessa sujuvan päätöksen teon. 

Hankkeen toimintojen suunnittelussa ja toteutta-

misessa voitiin tehdä nopeallakin aikataululla 

muutoksia ja korjausliikkeitä ohjausryhmän asian-

tuntijuuden ja nopean ja joustavan reagoinnin an-

siosta.  

Hankkeen aikana on kokeiltu ja nähty erilaisia ta-

poja yhdessä etänä työskentelyyn. Seuraava 

vaihe onkin juurruttaa hyvät etätyöskentelyn ta-

vat pysyväksi osaksi kansalaisopistotoimintaa, 

niin hallinnossa kuin opetuksessakin.  

Olemme hankkeessa ennakoineet mahdollisia 

muutoksia ajatellen toisenlaisia tulevaisuuksia, 

jolloin alueellinen yhteistyö luo ympäristövas-

tuuta (luonto ja tuotteen elinkaaren vaikutukset, 

digitaalisuus), sosiaalista vastuuta (ihmisoikeudet, 

hyvinvointi, osaamisen kehittäminen) ja taloudel-

lista vastuuta (resurssien säästö, kannattavuus ja 

kilpailukyky, taloudellinen vakaus pitkällä aikavä-

lillä).  
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Kyvykkyys ottaa vastuuta, kokeilla, epäonnistua, 

oppia tekemisistään ja kyvykkyys etsiä tietoa, ko-

kea epävarmuutta ja kuunnella muita on kehitty-

nyt tämän hankkeen myötä. 

Kaikkein isoimpana onnistumisena hankkeessa on 

pidettävä oppilaitosyhteistyötä. Vaikka Meri-Poh-

jolan opistopiirin opistot tunnetaan yhdessä teke-

misen onnistumisesta (mm. Ketterä-hankkeessa 

tehty opistopiirin yhteinen kehittämissuunni-

telma ja taiteen perusopetuksen yhteinen opisto-

piirin opetussuunnitelma muutama vuosi sitten), 

on PSMK-hankkeessa saatu järjestetyksi rakenta-

vaa keskustelua yli organisaatiorajojen, ja mu-

kaan saatu konkreettisesti myös Lapin opistopii-

rin oppilaitoksia ja yksityinen toimija.  

Mukaan yhteiseen keskusteluun ja tekemiseen lu-

kuisista yrityksistä huolimatta ei ole saatu omista-

jaorganisaation edustajia. Olisikin tärkeää poh-

tia, miksi useissa kunnissa ei olla tarpeeksi kiin-

nostuneita vapaan sivistystyön toimijoista.  

Iloisia olemme sen sijaan siitä, että mukaan on 

tullut taide- ja taitoaineiden opettamisen kehittä-

misestä kiinnostuneita organisaatioita ympäri 

Suomen ja kiinnostuneita yhteistyöstä ovat olleet 

esimerkiksi kuntatoimijoita laajemmat organisaa-

tiot, kuten liitot ja aluehallintovirastot. 

Jatkossakin yhteiskehittämisen kulttuuria tulisi 

vahvistetaan, sillä viisaus piilee joukossa. Esi-

merkiksi opistojen strategiat, suunnitelmat ja vi-

siot on hyödyllistä päivittää osallistavin keinoin, ja 

yhdessä kehittymistä jatkaa edelleen. 

Yhteistyön tavat saattavat tarvita uudelleen arvi-

ointia ja päivitystä. Organisaatioyhteistyössä on 

totuttu yksittäisiin työpajoihin, jolloin työpajojen 

ajankohdan sovittaminen omaan työhön ja kalen-

terimenoihin voi olla haaste. Uudentyyppistä fa-

silitointia ja osallistamisen keinoja tarvitaan. Eri-

aikaisten tapaamisten mahdollistaminen, työpa-

jat ja jatkuva muutoskeskustelu auttavat rullaa-

vassa muutosprosessissa.  

Yhteisen keskustelun rakenteet ovat viisaita vas-

tauksia tärkeämpiä.  

Tiimi ja klinikkakeskusteluista voi koota rajat ylit-

tävä ymmärrys eri näkökulmista, jolloin yhteinen, 

läpinäkyvä ymmärrys on helpompi muodostaa.  

Tähän työhön tarvitaan muutosagenttia tai henki-

löä, joka kokoaa yksittäisistä ideoista yhteisen 

ymmärryksen yhdistellen joustavasti eri ja sa-

maan aikaan tapahtuvaa keskustelua, mikä on 

dialogisuutta parahimmillaan. Näin muutokseen 

saadaan laadullisuutta määrällisyyden sijaan.  

Kehittämistyön jälkeenkin toiminta tulisi säilyä 

aktiivisena ja tiiviinä. Tätä työtä ja päämäärää 

auttaa eri osaamisen yhdisteleminen teemoittain, 

jolloin aktivoinnissa on tärkeää olla pienille ryh-

mille ja osaamisille läsnä luoden niistä iso, yhtei-

nen hyvä.  

Yksittäisestä osaamisesta ja onnistumisesta voisi 

siis edetä yleiseen ja näin tuoda näkyväksi kehit-

tämistyön hyöty ja mahdollisuudet. Yksittäisten 

kehittämistoimenpiteiden avaaminen ja niiden 

parastaminen tuo paitsi osallisuuden tunnetta, 

myös tunteen kehittämistyön edelleen jatkumi-

sesta.  

Yllätyksellisyys ja uteliaisuus kuuluvat muutospro-

sessiin. Matka opettaa matkaajia, emmekä etu-

käteen voi tietää, mihin prosessi lopulta vie. On-

kin tärkeää olla valmiina muuttamaan prosessia 

ja olemaan utelias uudelle. Muutoksen eläminen 

ja kokemuksien jako mahdollistaa jatkuvan kehit-

tymisen. Muutos näkyy yhteisöstä tai organisaa-

tiosta ulospäin katsottaessa ja ajantasainen tieto 

toiminnan vaikutuksista mahdollistaa jatkuvan 

kehittämisen. 

PSMK-hankkeen tavoitteet ja toiminnot on suun-

niteltu tarvelähtöisesti, jolloin alkuun on saatu 

yhteinen tahtotila muutokselle, osaamisen uudis-

tamiselle ja kehittymiselle. Verkostomaisella tie-

dolla johtaminen on mahdollistanut vaikutukset 

ihmisen hyvinvointiin, alueiden elinvoimaisuu-

teen ja menestyksekkääseen toimintaan eli sii-

hen osaamistietoon, jota tarvitaan tulevaisuu-

den Suomessa.  

Olemme Meri-Pohjolan opistopiirissä erittäin tyy-

tyväisiä useisiin, hyviin hankkeisiimme, jotka 

mahdollistavat kansalaisopistotoiminnan jatku-

van kehittymisen. 
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Tulevaisuuden toiminta syntyy ekosysteemeissä, 

joilla on kyky uudistaa itsensä (Sitra). Organisaa-

tiorajat ylittävä yhteistyö luo uusia mahdollisuuk-

sia.  

Haluamme olla hyvän mielen opistopiiri, joka 

auttaa sekä oppilaitoksia että kuntia vahvista-

maan kuntalaisten paremmin vointia, terveyttä 

ja turvallisuutta.  

Kunnan kaikkien toimialojen toiminta vaikuttaa 

hyvinvointiin ja vaikuttavat tulokset saadaan vain 

yhdessä toimimalla, osallistamalla ja hyvillä ar-

kiympäristöillä.  

Onnistunut yhteistyö edellyttää poliittisen-, virka- 

ja toimialajohdon säännöllisiä kohtaamisia. Näi-

hin kohtaamisiin kansalaisopistojen on entistä 

enemmän pyrittävä mukaan ja näyttävä välttä-

mättömänä, tarpeellisena kumppanina kunnan 

kehittämistyössä. Joukkoviestinnän kaikki keinot 

on otettava käyttöön: kasvokkainen viestintä, 

printtimedia (julisteet, esitteet ja lehti-ilmoituk-

set), sähköinen media (paikallisradiot ja aluetoi-

mitukset) sekä digimedia ja -viestintä (uutiskir-

jeet, tiedotteet sähköpostilla, tapahtumakalente-

rit, Facebook, puskaradiot ja ryhmätekstiviestit).  

Yhdessä tekemisen kulttuurin rakentamisessa 

riittää työtä tulevaisuudessakin. 
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LIITE 

Hanna Pentilän harjoittelupäiväkirja 

Hanna Pentilä (2460567) 

Kasvatustieteiden laaja-alainen maisteritutkinto, 

Oulun Yliopisto 

Työelämäopinnot (413019S), 10 op. 

8.10.2020- 31.3.2021 

Meri-Pohjolan Opistopiiri, Oulu-opisto, Ketterä-/ 

PSMK-hankkeet 

  

Harjoittelun tuntipäiväkirja 

Harjoittelutunnit (31.3. mennessä) = 200 h / 200h 

 

vko 42 (Tunnit= 20h) 

Työaika: 

12.10.2020, klo 9—14 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Harjoittelupäivän aikana osallistuin PSMK-

hankkeen esiselvityshaastatteluun Pudasjärven 

kansalaisopistolla. Harjoittelupäivään sisältyi 

haastattelun lisäksi matkat Pudasjärvelle ja ta-

kaisin Ouluun. Työtehtäväni haastattelussa oli 

toimia muistiinpanojen laatijana. Muistiinpa-

noja kirjasin ylös tietokoneelle. 

Pudasjärven meno- ja paluumatkalla keskuste-

limme yhdessä harjoitteluohjaajani PSMK- ja 

Ketterä-hankkeiden sisällöistä ja siitä, miten 

edelliset esiselvitys haastattelut olivat toteutu-

neet. Kävimme yhdessä työlounaalla, jonka ai-

kana sain harjoitteluohjaajaltani lisätietoa 

muun muassa hankkeisiin liittyvästä tulevasta 

Kaamosseminaarista. Vaihdoimme ajatuksia 

seminaariin sisältöön liittyen ja sain esittää 

oman näkemykseni mahdollisesta seminaa-

riesiintyjästä. Sovimme ohjaajani kanssa, että 

loppuviikosta osallistuisin myös teemahaastat-

teluihin Oulu opistolla. 

 

Työaika: 

13.10.2020, klo 12—15 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Itsenäistä työskentelyä kotona. Siistin edelli-

sen päivän Pudasjärven kansalaisopiston haas-

tattelun muistiinpanot, lisäsin niihin tarvittavat 

tiedot ja lähetin nämä harjoitteluohjaajalle. Tu-

tustuin aikaisemmin laadittuihin opistojen esit-

telyteksteihin Facebookissa, jonka jälkeen laa-

din luonnoksen Pudasjärven kansalaisopiston 

esittelytekstistä. Lähetin luonnoksen harjoitte-

luohjaajalle.   

  

Työaika: 

14.2020, klo 9—14 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Tutustuin Tempo-orkesterin toimintaan yh-

dessä harjoitteluohjaajani kanssa Paulaharjun 

koululla klo 9—11.45. Avustin pienimuotoi-

sen konsertin esivalmisteluissa järjestelemällä 

muun muassa nuottivihkoja oppilaiden ja mu-

siikinopettajien kanssa. Orkesterin esiintymis-

ten aikana pääsin soittamaan viululla mukana 

lasten kanssa. Keskustelin ennen esiintymisiä 

orkesterin toiminnasta vastaavien musiikin-

opettajien kanssa. 

Harjoittelupäivään sisältyi myös osallistumi-

nen PSMK-hankkeen esiselvityshaastatteluun 

Oulu opistolla, Pohjankartanon toimipisteellä. 

Esiselvityshaastattelussa laadin muistiinpanoja 

harjoitteluohjaajani haastatellessa Oulu opis-

ton kädentaitojen tiimiopettajaa Hilppa Isolaa. 

  

Työaika: 

15.10.2020, klo 8:30—15:30 ( 7 tuntia) 
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Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen esiselvityshaas-

tatteluun laatimalla muistiinpanoja haastatte-

lusta. Haastattelimme harjoitteluohjaajan 

kanssa Oulu opiston rehtoria Outi Lohea Poh-

jankartanon toimipisteellä. Haastattelu toteutui 

aamupäivällä. Iltapäivän aikana työskente-

limme harjoitteluohjaajani kanssa PSMK- ja 

KETTERÄ-hankkeiden yhteistyösopimusten 

parissa. Selvitin yhteistyöopistojen yhteistie-

toja ja valmistelin sopimukselle kirjekuoret 

kirjoittamalla oikeat osoitteet kuoriin. Oikeat 

sopimukset lajittelin oikeisiin kirjekuoriin saa-

tekirjeiden kanssa. 

  

vko 43 

SYYSLOMA / Ei työtunteja 

  

vko 44 (Tunnit = 9 h) 

Työaika: 

27.10.2020, klo 9—13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Ketterä-hankkeeseen liittyvään esi-

miesvastuussa olevien työpajaan. Työpaja to-

teutui etänä Teams-sovelluksen välityksellä 

klo 9—12 välillä. Työpajaa ohjasi hallintotie-

teiden tohtori Krista Kohtakangas Lapin yli-

opistosta ja aiheena työpajassa oli vuorovaiku-

tuksen pulmat ja ratkaisukeinot. Osallistumi-

sen kautta pääsin kuulemaan eri opistoissa toi-

mivien opettajien/esihenkilöasemassa toimi-

vien työntekijöiden ajatuksia 

Työpäivän aikana kävin läpi ja siistin myös 

Oulu opistolla toteutuneiden Hilppa Isolan ja 

Outi Lohen teemahaastattelut, jonka jälkeen 

lähetin ne sähköpostitse harjoitteluohjaajal-

leni. 

  

Työaika: 

29.10.2020, klo 11—16(5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Työpäivän aikana osallistuin klo 12–13.30 vä-

lillä Meri-Pohjolan opistopiirin kokoukseen. 

Kokous toteutui etänä Teams-sovelluksen vä-

lityksellä. Kokouksessa pääsin esittäytymään 

muiden opistojen rehtoreille/ muille kokouk-

seen osallistuneille. Kokouksen aikana käsitel-

tiin tulevaa syksyn kaamossemonaarin sisältöä 

ja lopussa käytiin läpi meneillä olevien hank-

keiden tilannetta rahoituksen osalta. Seuraava 

kokous sovittiin pidettäväksi 30.11 klo 10-. 

Ennen sekä jälkeen Teams-kokousta työsken-

telin tutustumalla Ketterä- ja PSMK- hankkei-

den avustushakemuksiin. Tutustuin myös val-

tionavustusta koskeviin päätöksiin. Oppimisen 

tueksi poimin muistiinpanoja avustus hake-

muksista- ja päätöksistä. 

  

vko 45 (Tunnit = 4,5 h) 

Työaika: 

2.11.2020, klo 14.30—16 (1,5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeeseen liittyvään esi-

selvityshaastatteluun Oulunsalon koululla oh-

jaajani kanssa. Haastattelun aikana työtehtä-

väni oli laatia muistiinpanoja tietokoneella. 

Esiselvitystä varten haastattelimme Oulu opis-

ton yhtä tiimivastaavista, Arto Hekkasta. 

Työaika: 

5.11.2020, klo 9.00—12 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Ketterä-hankkeeseen liittyvään esi-

miesvastuussa olevien työpajaan. Työpaja to-

teutui etänä Teams-sovelluksen välityksellä 

klo 9—12 välillä. Työpajaa ohjasi hallintotie-

teiden tohtori Krista Kohtakangas Lapin yli-

opistosta ja aiheena työpajassa oli esimiehenä 

kehittäminen ja kehittyminen. Työpajasta laa-

din itselleni muistiinpanoja oppimiseni tueksi. 
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vko 46 (Tunnit = 10 h) 

Työaika: 

11.11.2020, klo 8—14 ( 6 tuntia) 

Työtehtävät: 

Harjoittelupäivän aikana osallistuin PSMK-

hankkeen esiselvityshaastatteluun Kalajoen 

kansalaisopistolla. Harjoittelupäivään sisältyi 

matkat Kalajoelle ja takaisin Ouluun. Työteh-

täväni haastattelussa oli toimia muistiinpano-

jen laatijana. Muistiinpanoja kirjasin ylös tie-

tokoneelle tiedostolle. Meno- ja paluumatkalla 

keskustelimme yhdessä harjoitteluohjaajani 

PSMK- ja Ketterä-hankkeiden sen hetken ti-

lanteesta ja esiselvityshaastatteluissa nous-

seista teemoista. 

 

Työaika: 

13.11.2020, klo 10—14 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Työpäivän aikana työskentelin yhdessä ohjaa-

jani kanssa Pohjankartanon toimipisteellä. Kä-

vimme läpi PSMK-hankkeeseen liittyviä esi-

selvityshaastatteluja ja niissä nousseita asioita. 

Laadin ohjaajani nostamien asioiden pohjalta 

tiedoston esiselvityshaastatteluissa nousseista 

teemoista / tuloksista.  

 

vko 47 (Tunnit = 7 h) 

Työaika: 

17.11.2020, klo 13—14 (1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Kalajoen kansalaisopistosta tekstiluon-

noksen Facebook päivitystä varten. Esittely-

tekstin laadin PSMK- hankkeeseen liittyvän 

teemahaastattelumuistiinpanojen pohjalta ja 

lisäksi tutustuin Kalajoen kansalaisopistoon 

heidän internet sivujensa kautta. Luonnoksen 

lähetin sähköpostilla harjoitteluohjaajalleni. 

 

Työaika: 

20.11.2020, klo 9—15 (6 tuntia) 

Työtehtävät: 

Harjoittelupäivän aikana osallistuin PSMK- 

hankkeen Kaamosseminaariin, joka toteutui 

etänä Teams-sovelluksen välityksellä. Semi-

naarista ja sen kulusta vaadin muistiinpanot, 

jotka lähetin seminaarin päätyttyä harjoitte-

luohjaajalleni. Seminaarin paneelikeskuste-

lusta kirjasin muistiinpanoja, joita lupasin täy-

dentää tulevalla viikolla ja laatia niistä siistityn 

version, jonka pohjalta voidaan kirjoittaa pa-

neelista tiivistelmä. 

 

vko 48 (Tunnit = 6 h) 

Työaika: 

24.11.2020, klo 10— 11 ( 1 tunti) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Jussi Vilkunan teemahaastatteluun 

PSMK- hankkeeseen liittyen Teams-sovelluk-

sen välityksellä. Laadin haastattelusta muis-

tiinpanot, jotka lähetin harjoitteluohjaajalleni 

haasttattelun jälkeen sähköpostitse. 

 

Työaika: 

25.11.2020, klo 9—13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Ketterä-hankkeeseen liittyvään esi-

miesvastuussa olevien viimeiseen työpajaan. 

Työpaja toteutui etänä Teams-sovelluksen vä-

lityksellä klo 9—12 välillä. Työpajaa ohjasi 

hallintotieteiden tohtori Krista Kohtakangas 
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Lapin yliopistosta ja aiheena työpajassa oli 

minä esimiehenä ja johtamisen haasteet. Työ-

pajasta laadin itselleni muistiinpanoja oppimi-

seni tueksi. 

 

Työaika: 

27.11.2020, klo 17—18 (1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Oulu-opistosta tekstiluonnoksen Face-

book päivitystä varten. Esittelytekstin laadin 

PSMK- hankkeeseen liittyvien teemahaastatte-

lumuistiinpanojen ja opisto lukuvuosioppaan 

pohjalta. Luonnoksen lähetin sähköpostilla 

harjoitteluohjaajalleni. 

 

vko 49 (Tunnit = 4,5 h) 

Työaika: 

30.11.2020, klo 10—12 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Teams-sovelluksen välityksellä 

Meri-Pohjolan opistopiirin hankkeiden ohjaus-

ryhmän kokoukseen. Hankkeessa käsiteltiin 

Digittää-, Ketterä-, PST ja PST3-, digikärpä-

sen purema ja PSMK- hankkeita. Kokouksesta 

laadin itselleni muistiinpanoja.  

 

Työaika: 

2.12.2020, klo 10—11 (1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Ketterä- ja PSMK- hankkeiden uutis-

kirjeeseen “Yliopistoharjoittelijan terveisiä” 

artikkelitekstin. Tekstissä pohdin lyhyesti har-

joittelukokemuksiani ja hankkeita yhteistyön 

tekemisen näkökulmasta. Tekstin lähetin har-

joitteluohjaajalleni hyväksyttäväksi. 

Sovimme, että voin kirjoittaa oman tekstiosuu-

den tuleviin uutiskirjeisiin loppuharjoitteluni 

ajan. 

 

Työaika: 

4.12.2020, klo 15—16.30 (1 tuntia 30 min) 

Työtehtävät: 

Selvitin harjoitteluohjaajani pyynnöstä eri in-

ternet lähteistä, onko tulevalle keväälle 2021 

tarjolla taiteen perusopetukseen liittyviä kou-

lutuksia tai muita tilaisuuksia tulossa. Selvitin 

asiaa OKM:n, Opetushallituksen, Taiteen pe-

rusopetuksen liiton, Lapin yliopiston, Sibelius- 

akatemian ja Aalto-yliopiston nettisivuilta. 

Löysin vain muutaman tulevan tilaisuuden, 

mutta nämäkin eivät olleet täysin taiteen perus-

opetukseen liittyviä. Informoin asiasta harjoit-

teluohjaajaani ja kerroin että voin selvittää 

asiaa myöhemmin uudelleen, jos tulevia kou-

lutuksia ei olla vielä julkaistu. 

 

vko 50 (Tunnit =  1,5 h) 

Työaika: 

8.12.2020, klo 10—11:30 (1 tunti 30 min) 

Työtehtävät: 

Pidimme harjoitteluohjaajani kanssa palaverin 

Teams-sovelluksen välityksellä. Harjoitte-

luohjaajani kertoi minulle mm. hankkeiden 

loppuvuoden sekä kevään suunnitelmista. So-

vimme, että tulen laatimaan kevään PSMK- 

työpajoista muistiinpanot ja lyhyet raportit. 

Vuoden vaihteen jälkeen sovimme myös 

muista mahdollisista työtehtävistä loppuhar-

joittelun ajaksi. 

vko 51 (Tunnit = 12 h) 

Työaika: 

14.12.2020, klo 13:30—14:30 (1 tunti) 
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Työtehtävät: 

Osallistuin suunnittelupalaveriin harjoitteluoh-

jaajani ja Krista Kohtakankaan (HTT, Lapin 

yliopisto) kanssa. Palaverissa suunniteltiin tu-

levan kevään 2021 PSMK- ja Ketterä-hankkei-

den työpajoja ja käytiin läpi Kristan osuutta 

niiden vetäjänä. Sovittiin myös alustavat ajan-

kohdat. Palaverista laadin itselleni muistiinpa-

not oppimiseni tueksi. 

 

Työaika: 

15.12.2020, klo 12—14 (2 tunti ) 

Työtehtävät: 

Aloitin käymään läpi syksyn aikana tehtyjä 

PSMK-hankkeiden esiselvityshaastatteluja, 

jotka harjoitteluohjaajani oli lähettänyt mi-

nulle. Niistä haastatteluista, joista on olemassa 

sekä minun että ohjaajani muistiinpanot, laadin 

yhden tiedoston yhdistämällä muistiinpanot. 

Haastatteluista joissa en ollut mukana ja oli si-

ten vain ohjaajani muistiinpanot laadin siisti-

tyn version. Tiedostoihin merkitsin punaisella 

osuudet, joihin tarvitsen ohjaajani selvennystä. 

Työtuntien aikana ehdin käydä läpi Kalajoen ja 

Pudasjärven kansalaisopistojen haastattelu-

muistiinpanot ja aloittaa Ylivieskan muistiin-

panojen läpikäymisen. 

 

Työaika: 

16.12.2020, klo 10- 12 (2 tuntia ) 

Työtehtävät: 

Jatkoin esiselvityshaastattelujen läpikäymistä 

ja siistimistä. Sain viimeisteltyä Ylivieskan 

haastattelun sekä aloitettua Vuolle-opiston 

haastattelun siistimisen. 

 

Työaika: 

17.12.2020, klo 12- 14 (2 tuntia ) 

Työtehtävät: 

Sain viimeisteltyä Vuolle-opiston haastattelun 

siistimisen sekä aloitin läpi käymään Vaalan 

haastattelua. 

 

Työaika: 

18.12.2020, klo 9- 14 (5 tuntia ) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Kansalaisopistojen liiton järjestä-

mään Hellewi haltuun -koulutukseen klo 9-

10:30. Koulutuksessa käytiin läpi HelleWin 

perusominaisuuksia kurssien hallintajärjestel-

mänä ja se  antoi minulle hyvän peruskäsityk-

sen siitä, miten järjestelmä toimii ja miten sitä 

kansalaisopistoissa voidaan hyödyntää. Koulu-

tuksen jälkeen pääsin mukaan klo 10:30-14 oh-

jausryhmän palaveriin. Palaverissa käsiteltiin 

mm. meneillä olevien hankkeiden tilanteita ja 

tulevan kevään suunnitelmia. Pääsin myös ko-

kouksen lopussa lyhyesti kertomaan omasta tä-

hän astisesta harjoittelustani ja loppu harjoitte-

lun tavoitteista.  

vko 52 

JOULULOMA / Ei työtunteja 

vko 53 (Tunnit = 2 h ja 30 min) 

Työaika: 

30.12.2020, klo 15—17.30 (2 tuntia 30 min) 

Työtehtävät: 

Viimeistelin Vaalan kansalaisopiston esiselvi-

tyshaastattelun siistimisen sekä kävin myös 

läpi Taivalkosken kansalaisopiston haastatte-

lun sekä Kianta-opiston muistiinpanot (Suo-

mussalmi).  

vko 2 (Tunnit = 6 h) 

Työaika: 

14.1.2020, klo 12:30- 14:30 (2 tuntia) 
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Työtehtävät: 

Teams- kokous Tarjan ja Riikan kanssa klo 

12:30-13:30 kevään suunnitelmista ja työtehtä-

vistä. Kävin läpi ja siistin tämän jälkeen Suo-

menselän esiselvityshaastattelun. 

 

Työaika: 

15.1.2020, klo 13:00- 17:00 ( 4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Tutustuin ja opettelin käyttämään Mailchimp -

sovellusta. Katsoin sovelluksen käytöstä muu-

taman Youtube-videon ja luin Internetistä so-

velluksen käytöstä. Tämän jälkeen kirjauduin 

ohjelmaan ja harjoittelin, miten uutiskirje luo-

daan ja miten sitä muokataan.  

Uutiskirjettä varten etsin kuvia Pixaby kuva-

pankista ja latasin kuvat Mailchimp sovelluk-

seen. 

Aloitin myös tammikuun hankkeiden uutiskir-

jeen omaa “Ylioistoharjoittelijan terveisiä” -

artikkelia varten laatimaan ideapaperia. 

vko 3 (Tunnit = 16 h) 

Työaika: 

18.1.2020, klo 11:15- 15:15 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Jatkoin Mailchimp ohjelmalla uutiskirje luon-

nosten muokkaamista. 

Osallistuin Teams-sovelluksen välityksellä 

Meri-Pohjolan opistopiirin hankkeiden ohjaus-

ryhmän kokoukseen klo 12 eteenpäin. Hank-

keessa käsiteltiin Digittää-, Ketterä-, PST ja 

PST3-, digikärpäsen purema ja PSMK- hank-

keita. Kokouksen alussa käsiteltiin myös val-

litsevaa korona tilannetta ja sen aiheuttamia 

järjestelykysymyksiä. Kokouksesta laadin it-

selleni muistiinpanoja. Kokouksen jälkeen jat-

koin vielä hetken uutiskirjepohjien muokkaa-

mista. Tein kolme eri luonnosehdotusta, joista 

harjoitteluohjaajani kanssa valitsimme par-

haimman.  

 

Työaika: 

19.1.2020, klo 10:00- 14:00 ( 4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Uutiskirjeartikkelin ideapaperini pohjalta aloin 

etsimään sopivia lähdeviitteitä tekstiäni varten. 

Tekstin näkökulmaksi valikoitui yhteistyön 

tarkastelu toimijuuden ja ohjaussuhteen kautta. 

Etsin lähteitä ja aloin luonnostelemaan tekstiä. 

Jatkoin hetken myös Mailchimp ohjelmalla uu-

tiskirjepohjan asetusten muokkaamista. 

 

Työaika: 

20.1.2020, klo 9:00- 14:00 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Työstin uutiskirjeartikkelini tekstin loppuun 

yhteistyöaiheeseen liittyen ja lähetin sen har-

joitteluohjaajalleni hyväksyttäväksi. Tekstin 

liitin myös uutiskirjepohjaan ja muokkasin 

asetukset sopiviksi.  

 

Työaika: 

21.1.2020, klo 16:00- 18:00 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Olin harjoitteluohjaajaani sähköpostitse yhtey-

dessä ja sain lisäohjeita uutiskirjepohjan ase-

tuksen muokkaamista varten. Selvitin, miten 

uutiskirjeen pohjaan saisi otsikot ja muut teks-

tiasetukset ns. pysyviksi, mutta tässä en vielä 

onnistunut. Löysin omat keinoni saada asetuk-

set silti oikein. Lisäsin myös oman tekstini yh-

teyteen kuvan ja sen pienentämisessä oli aluksi 

haasteita. Uutiskirjepohjaan liitin ja muokka-

sin myös uusien työntekijöiden esittelyt. 
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vko 4 (Tunnit = 22 h) 

Työaika: 

25.1.2020, klo 12–17 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Muokkasin tammikuun uutiskirjepohjaan “Ta-

pahtumia ja työpajoja” osion uudelleen, sillä 

Mailchimp ohjelma oli jostain syystä kääntä-

nyt ohjaajani liittämän tekstin englannin kie-

lelle. Samalla myös muokkasin uusien työnte-

kijöiden kuvat pienemmäksi ja oikeille paikoil-

leen. Oikoluin tekstiä ja korjasin kirjoitusvir-

heitä koko uutiskirjeestä. Viestittelin harjoitte-

luohjaajani kanssa uutiskirjeestä ja muokkasin 

asetuksia parannusehdotusten mukaan. Lisäsin 

myös harjoitteluohaajani lähettämät uudet säh-

köpostiosoitteet Mailchimp alustan listoille ja 

lopuksi lähetin tammikuun uutiskirjeen eteen-

päin yhteistyökumppaineille.  

 

Työaika: 

26.1.2020, klo 11–16 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Aloitin keräämään Meri-pohjolan opistopii-

ristä listaa, johon kokoan opistojen ajankohtai-

set yhteystiedot ja tiedot päätoimisista opetta-

jista sekä opetettavista TPO- aineista. Listan 

laadin Word-tiedostolle. Ehdin käydä läpi Iin, 

Jokihelmen, Jokilatvan, Kalajoen ja Kauka-

metsän kansalaisopistojen tiedot. Ennen työs-

kentelyn aloittamista soitin harjoitteluohjaajal-

leni ja kysyin lisäohjeita.  

 

Työaika: 

27.1.2020, klo 11–16 (5 tuntia) 

Työtehtävät: 

Jatkoin Meri-pohjolan opistopiirin yhteystieto-

listan täydentämistä. 

 

Työaika: 

28.1.2020, klo 9–15(6 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin KoL:n etänä järjetettyyn Tammi-

seminaariin. Kiinnostavista aiheita kirjasin 

itelleni ylös muistiinpanoja. Samalla kun osal-

listuin seminaariin viimeistelin Meri-pohjolan 

opistopiirin yhteystietolistan laatimisen. Lähe-

tin listan harjoitteluohaajalleni. 

 

Työaika: 

29.1.2020, klo 9:30-10:30(1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Teams sovelluksen välityksellä pa-

laveriin harjoitteluohjaaani ja Krista Kohta-

kankaan kanssa. Palaverissa suunniteltiin ke-

vään Ketterä-hankkeen Kesu-työpajoja.  

vko 5 (Tunnit = 11 h) 

Työaika: 

2.2.2020, klo 9–10 ja 12-15(4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen ensimmäisille aa-

mukaffeille. Aamukaffi tilaisuuden aiheena 

oli: “Mitä on taiteen perusopetus? Verkostoja 

ja tiedottamista tavitaan”. Vierailevana asian-

tuntijana oman puheenvuoronsa esitti Taiteen 

perusopetuksen liiton toiminnanjohtaja Viivi 

Seirala. Laadin tilaisuudesta muistiinpanot yh-

teenvetoa varten.  

Myöhemmin kirjoitin tiivistelmän Aamukaf-

feista, jonka lähetin sähköpostitse harjoitte-

luohjaajalleni. Lisäksi loin Mailchimpiin hel-

mikuun uutiskirjettä varten uuden kirjepohjan.  
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Työaika: 

4.2.2020, klo 10–16(6 tuntia) 

Työtehtävät: 

Keräsin Lapin opistopiirin yhteystietoja erilli-

selle tiedostolle samaan tapaan kuin aiemmin 

tein Meri-Pohjolan opistopiirin kohdalla. Val-

miin tiedoston lähetin harjoitteluohjaajalleni. 

 

Työaika: 

5.2.2020, klo 12–13(1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Pidimme harjoitteluohjaajani kanssa Teams -

palaverin, jossa keskustelimme tulevista työ-

tehtävistä hankkeissa. Lupasin mm. laatia 

haastattelukysymykset etäopintoja koskevaa 

haastattelua varten. Ideoimme yhdessä myös 

tulevien uutiskirjeiden teemoja. 

vko 6 (Tunnit = 7 h) 

Työaika: 

8.2.2020, klo 9–10(1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin haastattelukysymyksiä sekä lyhyet oh-

jeistukset etäopiskelua koskevaa haastattelua 

varten. Tiedoston lähetin harjoitteluohjaajal-

leni.  

 

Työaika: 

9.2.2020, klo 9–12(3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen toisille Aamukaf-

feille Teams-sovelluksen välityksellä. Tilai-

suuden teemoina olivat taiteidenvälisyys ja yh-

teistyökykyisyys. Asiantuntijapuheenvuorot 

esitti tilaisuudessa Turun AMK:n Taideakate-

mian lehtori ja esittävän taiteen 

koulutusvastaava Minna Haapasalo ja Sotka-

mon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen. Laadin 

tilaisuudesta tiivistelmätekstin, jonka lähetin 

harjoitteluohjaajalleni. 

 

Työaika: 

11.2.2020, klo 9–12(3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Kirjoitin uutiskirjeeseen oman “Yliopistohar-

joittelijan terveisiä” artikkelin aiheesta merki-

tyksellisyyden tunne ja hyvinvointi työssä. Lä-

hetin tekstin harjoitteluohjaajalle kommentoi-

tavaksi.  

vko 7 (Tunnit = 9 h) 

Työaika: 

15.2.2020, klo 9–11(2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Klo 9–10 pidimme harjoitteluohjaajani ja 

Krista Kohtakankaan kanssa Teams-palaverin 

tuleviin Ketterä-hankkeen kehittämissuunni-

telman työpajoihin liittyen. Palaverissa Krista 

esitteli tarkemmin mm. tulevan ensimmäisen 

työpajan suunnitelmia, joita kommentoimme.  

Viimeistelin helmikuun uutiskirjeen asetukset 

ja lisäsin yhteystietoihin uusia vastaanottajia, 

jonka jälkeen lähetin uutiskirjeen Mailchimpin 

kautta. 

 

Työaika: 

16.2.2020, klo 9–10(1 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen kolmanteen Aa-

mukaffi-tilaisuuteen Teams sovelluksen väli-

tyksellä. Aiheena tilaisuudessa oli osaamisen 

arviointi. Asiantuntijoina puhumassa oli 

OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko 
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Salo sekä Ammatillisen opettajakorkeakoulun 

yliopettaja Esa Virkkula. Keskusteluista laadin 

muistiinpanot. 

 

Työaika: 

17.2.2020, klo 9–11(2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Kirjoitin edellisen päivän muistiinpanojeni 

pohjalta tiivistelmätekstin kolmansista Taiteen 

perusopetuksen aamukaffitilaisuudesta. Tiivis-

telmätekstin lähetin harjoitteluohjaajalleni ja 

hän laittoi tekstin myöhemmin Facebookin sul-

jettuun keskusteluryhmään.  

 

Työaika: 

19.2.2020, klo 9–13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin Ketterä-hankkeen kansalaisopisto-

jen yhteisen kehittämissuunnitelman työstämi-

sen ensimmäiseen työpajaan. Työpaja toteutui 

Teams-sovelluksen välityksellä ja työpajaa oli 

ohjaamassa HTT Krista Kohtakangas. Työpa-

jan tavoitteena oli hahmottaa kansalaisopisto-

jen asiakastarpeita ja toimintaympäristöjen 

muutosta. Työpajasta laadin muistiinpanot, 

jotka siistin ja lähetin tämän jälkeen harjoitte-

luohjaajalleni ja Kristalle. Muistiinpanot lisät-

tiin myös Drive-kansioon, josta osallistujat 

pääsivät niitä lukemaan. 

 

vko 8 (Tunnit = 10 h) 

Työaika: 

23.2.2020, klo 9-13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen neljänsille aamu-

kaffeille Teams sovelluksen välityksellä. 

Tilaisuuden aiheena oli taiteen perusopetus 

kentällä ja erilaiset opetusmuodot. Asiantunti-

japuheenvuoroina Kehittämis- ja soitonopet-

taja Jussi Vilkuna Oulu-opistosta kertoi muun 

muassa yhteissoiton järjestämisestä opetus-

muotona. Toisena puhujana Digitaalisen liike-

toimintayksikön lehtori Riikka Ahlgren Jyväs-

kylän ammattikorkeakoulusta puhui hybri-

diopetuksesta. Laadin tilaisuudesta muistiinpa-

not. Muistiinpanojen pohjalta laadin tiivistel-

mätekstin, jonka lähetin harjoitteluohjaajal-

leni. 

 

Työaika: 

25.2.2020, klo 9-13 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Google Forms -toiminnon avulla palau-

telommakkeen PSMK-hankkeen taiteen perus-

opetuksen aamukaffeja varten. Tiedoston jaoin 

harjoitteluohjaajalleni. Lomake lähetetään 

osallistujille myöhemmin.  

 

Työaika: 

26.2.2020, klo 9-13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Ketterä-hankkeen ensimmäisestä kehi-

tyssuunnitelma -työpajasta tiivistelmän aiem-

min tekemieni muistiinpanojen pohjalta. Tii-

vistelmän lähetin harjoitteluohjaajalleni sekä 

Krista Kohtakankaalle, työpajan vetäjälle.  

 

vko 9 (Tunnit = 11 h) 

Työaika: 

2.3.2020, klo 9-12 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 
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Osallistuin PSMK-hankkeen viimeisille aamu-

kahveille. Aamukaffien aiheena oli elinikäinen 

oppiminen ja aikuisten taiteen perusopetus. Ti-

laisuudessa oli puhumassa Opetushallituksen 

pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen sekä Oulu-

opiston aikuisten taiteen perusopetuksen opet-

taja Anu Junes-Kähkölä. Laadin tilaisuudesta 

muistiinpanot. Tilaisuuden jälkeen aloitin laa-

timaan yhteenvetotekstiä.  

 

Työaika: 

3.3.2020, klo 12-14 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Viimeistelin yhteenvetotekstin edellisen päi-

vän Aamukaffeista ja lähetin teksin harjoitte-

luohjaajalleni. Pidimme myös tunnin ohjaus-

palavarin Teams-sovelluksen välityksellä har-

joitteluohjaajani kanssa ja sain kuulla hankkei-

den tämänhetkisestä tilanteesta. Sovimme 

myös muutamista loppuharjoittelun työtehtä-

vistä. 

 

Työaika: 

4.3.2020, klo 10-14 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Laadin Aamukaffien osallistujista yhteystieto-

listan excel- ja world-tiedoston muodossa. Lä-

hetin tiedoston harjoitteluohjaajalleni. Luin 

myös lähdeartikkeleja maaliskuun uutiskirje-

tekstiä varten. klo 12–14 osallistuin Meri-Poh-

jolan opistopiirin ohjausryhmän kokoukseen. 

Kokouksessa käytiin läpi opistopiirin hank-

keita ja vallitsevaa korona-tilannetta.  

 

Työaika: 

5.3.2020, klo 13–15 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Kirjoitin hankkeiden maaliskuun uutiskirjettä 

varten oman artikkelin kestävän kehityksen 

teemasta. Artikkelin lähetin harjoitteluohjaa-

jalleni kommentoitavaksi myöhemmin.  

 

vko 10 (Tunnit = 4 h) 

Työaika: 

8.3.2020, klo 15–17 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Jaoin Taiteen perusopetuksen aamukaffien Fa-

cebookryhmään palautelomakkeen linkin saa-

teviestillä. Tämän jäleen aloin keräämään tie-

toa Taiteen perusopetuksen tietovisaa varten. 

Laadin alustavia kysymyksiä, joita voi myö-

hemmin julkaista Facebook ryhmässä. 

 

Työaika: 

9.3.2020, klo 9-11 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Siistin / Kirjoitin puhtaaksi syksyn PSMK- 

hankkeen esiselvityshaastatteluja (Sotkamo ja 

Siikajoki).  

 

vko 11 (Tunnit = 10 h) 

Työaika: 

15.3.2020, klo 10-12 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin harjoitteluohjaajani ja Krista Koh-

takankaan kanssa suunnittelupalaveriin 

Teams-sovelluksen välityksellä klo 10-11. Kä-

vimme läpi tulevan perjantai TPO-työpajaa. 

Lupain tehdä työpajan alkuun 10 min tietois-

kun taiteen perusopetuksesta ja laatia diaesi-

tyksen.  
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Lähetin maaliskuun hankkeiden uutiskirjeen 

Mailchimpin välityksellä yhteistyökumppa-

neille.  

 

Työaika: 

17.3.2020, klo 11-14 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Keräsin tietoa TPO-opetuksesta ja laadin dia-

esityksen perjantain TPO-työpajaa varten. Lä-

hetin esityksen harjoitteluohjaajalleni kom-

mentoitavaksi.  

Poistin Mailchimpin postituslistalta harjoitte-

luohjaajan toiveesta ylimääräisen osoitteen.  

 

Työaika: 

18.3.2020, klo 11–13 (2 tuntia) 

Työtehtävät: 

Muokkasin TPO-diaesitystä harjoitteluohjaa-

jan parannusehdotusten mukaisesti. Tiivistin 

asiaa ja laadin myös erilliset selkeämmät tau-

lukot Meri-Pohjolan opistopiirin ja Lapin opis-

topiirin taiteen perusopetuksen järjestämisestä. 

Taulukot lähetin myös erillisinä word-tiedos-

toina harjoitteluohjaajalleni talteen.  

 

Työaika: 

19.3.2020, klo 9–12 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Osallistuin PSMK-hankkeen TPO-työpajaan, 

joka oli suunnattu TPO-opetuksen parissa 

työskenteliville opettajille sekä rehtoreille. Ti-

laisuuden alussa esittelin lyhyesti TPO-ope-

tuksen järjestämiseen liittyvää tietoa, mm. ti-

lastoja osallistujamääristä ja opetettavista tai-

deaineista. Osallistuin myös työpajan ryhmä-

keskusteluihin. Laadin tilaisuudesta 

muistiinpanot, joiden pohjalta kirjoitan myö-

hemmin tiivistelmän. 

 

vko 12 (Tunnit = 11 h) 

Työaika: 

22.3.2020, klo 11–14 (3 tuntia) 

Työtehtävät: 

Aloitin kirjoittamaan yhteenvetoa edellisen 

perjantain TPO-työpajan muistiinpanoistani. 

 

Työaika: 

23.3.2020, klo 10–14 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Viimeistelin TPO-työpajan yhteenvedon ja lä-

hetin sen harjoitteluohjaajalleni. Klo 10.30-

13.30 osallistuin Ketterä hankkeen kansalais-

opistojen kehittämissuunnitelman toiseen työ-

pajaan. Osallistuin työpajassa pienryhmätyös-

kentelyyn ja laadin myös koko työpajasta 

muistiinpanoja, joiden pohjalta kirjoitan myö-

hemmin yhteenvetomuistion. 

 

Työaika: 

28.3.2020, klo 9–13 (4 tuntia) 

Työtehtävät: 

Kirjoitin tiivistelmätekstin Ketterä-hankkeen 

kehittämissuunnitelman toisesta työpajasta. 

Lähetin tekstin harjoitteluohjaajalleni.  

 

 

 


