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Lasten ja nuorten
kulttuuriseminaari
Power Park 14.4.2010

Valtakunnallinen vapaan sivistystyön
kehittämisohjelma 2008‐2012
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen
periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa‐arvoa ja aktiivista
kansalaisuutta tukevaa koulutusta.
Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää
ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä
kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen,
monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa
sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja
osallisuus.
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Vapaan sivistystyön
V
i i t t ö opiskelijat
i k lij t (netto)
( tt )
toimintamuodon mukaan, 2004
(Lähde: Muistio Vapaa sivistystyö numeroina 2004)
Kansanopistot;
111783; 11 %
Kansalaisopistot;
621923; 60 %

Kesäyliopistot;
35419; 3 %

Opintokeskukset
192187; 18 %

Liikunnan
koulutuskeskukset
; 79258; 8 %

Kansalaisopistot vapaan sivistystyön
kehittämisohjelmassa
•Kansalaisopistot ovat paikallisiin ja alueellisiin
sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia
•Laskennallisen valtionosuusrahoituksen oheen koko
vapaalle sivistystyölle tullut laatu‐ ja kehittämisrahoitus:
tavoitteina laatu, elinikäinen oppiminen ja
saavutettavuus.
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Kansalaisopistojen rahoitus
•Opistojen valtionosuus määräytyy pidettyjen tuntien
perusteella (laskennallisesti 57% tuntihinnasta)
•Opiskelijoitten maksuosuus vaihtelee (Järvilakeuden
kansalaisopistossa n. 14 %)
•Kuntien maksuosuus ja muun rahoituksen osuus
vaihtelevat opistokohtaisesti

Opetusministeriön selvitys
kansalaisopistoista alueensa
kulttuuritoimijoina
Leea Keto ja Mari Takamaa: Kansalaisopiston aika,
paikka ja merkitys yhteiskunnassa.
yhteiskunnassa Selvitys
kansalaisopistoista alueensa kulttuuritoiminnan
kehittäjinä. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän
julkaisuja 1/2008
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Kansalaisopisto kulttuuritoimijana
Valtakunnallisesti opetustunneista suurin osa (n. 60 %)
vuonna 2004 kulttuurialalla:
Käsi‐ ja taideteollisuus ja käden taidot
Musiikki
Kuvataide
Teatteri ja tanssi

Lapset ja nuoret kansalaisopistossa
•Erikseen lapsille ja nuorille suunnattua opetusta
•Lasten ja vanhempien yhteistä opetusta (esim. vauvamuskari)
•Osaan opetuksesta ei ole ikärajoituksia ja mukaan voivat tulla
kaikenikäiset
•Taiteen perusopetus: etupäässä yleisen oppimäärän mukaan, myös laajaa
oppimäärää joissakin kansalaisopistoissa
• Musiikkiopiston ja kansalaisopiston työnjako?
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Lapset ja nuoret kansalaisopistossa
•Lapsille ja nuorille suunnattua koulutusta runsaat 13 % opistojen
opetuksesta (vastaajina 8 maakunnan kansalaisopistoa), mukana
tuhansia lapsia ja nuoria vuosittain
•Taiteen
T i
perusopetuksen
k
osuus n. 10% opistojen
i j opetustunneista
i
(otoksessa mukana 11 E‐P:n ja Pohjanmaan kansalaisopistoa)
•Taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) annetaan E‐P:lla
ainakin kuvataiteessa, käsityössä, teatteritaiteessa ja musiikissa

Mitä taiteen perusopetus on?
•Tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen
opetusta
•Ei ole yyksittäisiä kursseja
j eikä p
peruskoulun taideopetusta
p
•Järjestetään pääasiassa lapsille ja nuorille mutta myös aikuisille
•Oma koulutusmuotonsa, jota ohjaa laki ja asetus sekä
Opetushallituksen antamat opetussuunnitelman perusteet
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Esimerkkejä opetuksesta
Satubaletti, Maalari maalaa maailman,
taitoluistelukoulu,, Kädet savessa,, Lasten
käsityömix, Muskarit, Piano‐ ja kitarakoulu, Show‐
tanssi, Kesälukiokurssit, Vauvojen värikylvyt….

Yhteistyötä ja
yhteistyömahdollisuuksia
‐
‐
‐
‐
‐

Järvilakeuden kansalaisopistossa lasten taide‐ ja musiikkileirit yhteistyössä 4H‐yhdistyksen
kanssa
Rock‐leirin käynnistymiselle antoi sysäyksen Lappajärven kuorosotavoitto, yhteistyötä
tehdään kunnan kulttuuritoimen kanssa
Kesälukiossa
l k
mukana
k
Järviseudun
d lukiot
l k ja kansalaisopistot
k
l
Sovittaessa opiston kurssi voi korvata lukion tai peruskoulun kursseja (esim. Kauhavalla
suunnitelmia yhteistyöstä elokuvakasvatuksen suhteen)
Kansalaisopiston kursseja voisi hyödyntää etenkin taideaineitten lukiodiplomien
suorittamisessa
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