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LIEVESTUOREEN KANSALAISOPISTON TOIMINTA-
AJATUS 
Kansalaisopistossa kiinnitetään huomiota kaikkien ihmisten tasavertaisiin 

osallistumismahdollisuuksiin ja korostetaan erilaisten ihmisten kohtaamista opintoryhmien 

työskentelyssä. Opistotyö yhdistää tavoitteellisen, harrastuspohjaisen ja sosiaalista 

kanssakäymistä edistävän opiskelun ja sen tavoitteena on edistää kunkin omien 

voimavarojen löytämistä. Kansalaisopiston opetuksessa tärkeä osa-alue on ajassa 

liikkuva, yhteisöllisyyttä vahvistava kurssitarjonta.  

 

Strategiamme on tarjota mahdollisimman kattavasti paikkakunnan asukkaille ja yhteisöille 

harrastus-, koulutus-, ja sivistyspalveluita, tuottaa ja mahdollistaa palveluja jatkuvan 

oppimisen tarpeisiin opiskelijoita kuunnellen (dialogisuus), sekä edistää ihmisten 

hyvinvointia yhdenvertaisessa yhteiskunnassa. 

Oppilaitoksemme strategia nousee setlementtityön visiosta, missiosta ja arvoista, joihin 

setlementtiopistona olemme sitoutuneet. Haluamme tuottaa hyvinvointia paikalliseen 

toimintaympäristöön sen asukkaat ja yhteisöt huomioiden, yhteisöllisesti. Strategiamme 

näkyy arjessa, toimintatavoissamme ja käytännöissämme. Olemme ihminen ihmiselle, 

uskomme elinikäiseen oppimiseen ja sen myötä ihmisen jatkuvaan kehittymiseen.  

Etsimme uusia vapaan sivistystyön toimintamuotoja ja -keinoja uusien opiskelijoiden 

tavoittamiseksi. Haluamme lisätä tunnettuuttamme. Toimintamme on poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumatonta. 

 
 
 

TERVETULOA OPETTAJAKSI OPISTOOMME! 
Vuonna 1946 perustettu Lievestuoreen kansalaisopisto on virkeästi toimiva, vuositasolla 

vajaa 2000 opetustuntia tarjoava opisto. Opistomme kuuluu Suomen Setlementtiliittoon, 

joka on Suomen suurin yksityinen kansalaisopistojen ylläpitäjä. Setlementtiliikkeellä on 14 

kansalaisopistoa, jotka toteuttavat 10 % koko maan noin kahdesta miljoonasta 

kansalaisopistotunnista (yhteensä Suomessa on 177 kansalaisopistoa). 
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Kansalaisopistoissa on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa 

Suomessa. 

Opistomme tarjoaa monipuolisesti kursseja liikunnasta, musiikista, näyttämötaiteesta, 

kielistä, kuvataiteista ja kädentaidoista. Myös erilaiset lyhytkurssit on huomioitu 

kurssitarjonnassamme. Opiskelijoiden uusia kurssitoiveita ja -ehdotuksia kartoitetaan 

säännöllisesti ja niitä otetaan mukaan kurssiohjelmaan käytettävissä olevien resurssien 

puitteissa. 

 

- Hienoa, että juuri Sinä päätit tulla vahvistamaan osaamistamme! Tavoitteenamme on 

järjestää mahdollisimman hyvin opiskelijoiden toiveita vastaavaa, motivoivaa ja laadukasta 

opetusta Lievestuoreella. 

 

 

 

OPISTON YHTEYSTIEDOT 
 
KOTISIVUT: www.lievestuorela.fi  

TOIMISTO: Opistotie 8, 41400 LIEVESTUORE 

puh. +358 40 734 9392, opisto@lievestuorela.fi  

 
Toimiston aukioloajat  
ma 06.09. – ma 01.10.2021  
ma  klo 9–18 
ti- ke- to  klo 9–15 
pe  klo 9–13 
 
Ma 04.10 – pe 17.12.2021 välisenä aikana toimisto on auki klo 09.00–15.00. 
Syyslomalla (viikko 42) toimisto on kiinni. 
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HENKILÖKUNTA 
 

Rehtori, musiikinopetus: Minja Niiranen, minja@lievestuorela.fi 

Minja on rehtoriasioissa tavattavissa sovitusti. Tiedustele ensisijaisesti toimiston nrosta              
puh. 040 734 9392 

 

Toimistosihteeri, palkanmaksu: Tuula Niemilä, opisto@lievestuorela.fi 

puh. 040 734 9392 

 

Kädentaidot, kuvataiteet: Piia Kovanen, piia@lievestuorela.fi 

puh. 040 734 9392 

 

Setlementin toiminnanjohtaja,  
Kulttuuri, liikunta, näyttämötaide: Sari Puttonen, sari@lievestuorela.fi 

puh. 040 581 8392 

 

 

OPETUSPAIKAT JA AVAIMET 
Kansalaisopiston opetuspaikkoina on opiston omien tilojen (Opistotie 8) lisäksi Laurinkylän 

koulu (liikunnat, musiikki), Teletalon alakerta (musiikki), sekä Satavuon koulu (jooga). 

Jokainen opettaja kuittaa opetuspaikan avaimet henkilökohtaisesti.  
 

Tilojen yhteystiedot ja -henkilöt: 
Opistotalo: Opistotie 8, 41400 Lievestuore, toimistosihteeri Tuula Niemilä puh. 040 734 

9392 

 

Laurinkylän koulu: Laurinkyläntie 5, 41400 Lievestuore, vahtimestari Vesa-Pekka Rautio,  

puh. 040 184 7877 

 

Teletalo: Liepeentie 8, 41400 Lievestuore, Kari Hokkanen  

Satavuon koulu: Tarvaalantie 18, 41330 Vihtavuori, vahtimestari Vesa-Pekka Rautio, 

puh. 040 184 7877 
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SYYSTYÖKAUSI 2021 

Syystyökausi käynnistyy torstaina 02.09.2021. Musiikin yksityisopetus ja Muskarit alkavat 

viikolla 36. Syystyökausi jatkuu kurssin pituudesta riippuen joulukuulle asti.  

Syysloma on viikolla 42 (18.- 24.10.2021), jolloin opetuksessa on tauko, ellei asiasta ole 

toisin ryhmän kanssa sovittu. 

 

 
Syystyökauden tapahtumia: 
 
TAIDEHURRIKAANI 
Ma 16.08.- Su 28.11.2021 
3–12-vuotiaille ja heidän perheilleen suunnattu taidetyöpajaprojekti. Projektia rahoittaa 
Suomen Setlementtiliiton LaNu -toimintaraha. Seuraa ilmoittelua! 
 
SYYSTORI 
La 04.09.2021 klo 10.00–14.00 torilla. Torilla on myös opiston ilmoittautumispiste. 
 
Pelkkää Draamaa -näytelmäryhmä esittää komedian: 
PIKKUKAUPUNGIN AARTEET 
(Kärkkäinen/Puttonen) 
Raha on ongelma, oli sitä tai oli olematta! 
Ensi-ilta pe 24.09.2021 klo 19.00 opiston näyttämöllä. 
Lipunmyynti alkaa ma 06.09.2021. 
Lippuvaraukset puh. 040 734 9392. 
 
THÖ SÄÄLITTÄVÄT IMPROSHOW ”TITAANIEN PALUU” 
Pe 15.10.2021 klo 19.00 opiston näyttämöllä. 
Liput 10/5 € (rinkihinta). 
Lippuvaraukset puh. 040 734 9392. 
 
REPPUREISSULLA BOLIVIASSA 
Ti 02.11.2021 klo 18.00–19.30 
Montosen Risto kertoo reissustaan videoiden kera. 
 
MINÄ OSAAN!  
Kantaesitys Lapsen oikeuksien päivänä la 20.11.2021 klo 14.00 opiston näyttämöllä. 
Taidehurrikaani on myrskynnyt Lievestuoreella elokuusta asti. Sen tuloksena syntyi 
musiikkiteatteriesitys Minä osaan!, jonka pääosassa ovat lapset.  
Liput 2 €. Lippuvaraukset puh. 040 734 9392. 
 
PIENET JOULUJAMIT OPISTON SALISSA 
Ma 29.11.2021 klo 18.00. Kesto noin 45 min.  
Musiikin yksityisopiskelijat esiintyvät. 
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MUSKARIN JOULUJUHLA OPISTON SALISSA 
To 02.12.2021 klo 17.00. 
Muskariryhmät esiintyvät. 
 
OPISTON JOULUPUURO 
To 09.12.2021 klo 08.00–10.00 
Tervetuloa jouluiseen aamuhetkeen. 
 
 
 

JA MATKAIL 

TUNTIOPETTAJAN TYÖSUHDE 
Tuntiopettajan tehtäviin kuuluu opetustuntien valmistelu, opetus, päiväkirjan täyttäminen ja 

muut tunteihin välittömästi liittyvät työt, sekä tarvittaessa näyttelyiden ja esiintymisten 

valmistelu. Tuntiopettajien työsopimukset ovat määräaikaisia ja sovitaan aina yhdeksi 

työkaudeksi/kurssiksi kerrallaan. 

Työsopimus allekirjoitetaan kirjallisesti kahtena kappaleena, joista toinen jää 

kansalaisopistolle arkistoitavaksi. Työsopimus tulee allekirjoittaa ennen ensimmäisen 

opetustunnin alkua. 
 

PALKKA 
Palkka määräytyy Yksityisen opetusalan TES:n (Sivista) mukaan. Palkanmaksusta 

sovitaan erikseen ja se voidaan maksaa joko kerran kuussa tai yhdellä kerralla kuluvan 

työkauden viimeisenä palkanmaksupäivänä. Huolehdi, että toimistossa on ajankohtaiset 

verokorttitiedot palkanmaksua varten. Lomakorvausta kertyy 9 % lukukauden aikana 

saadusta palkasta ja se maksetaan lukukauden viimeisen palkanmaksun yhteydessä. 

Tuntiopettajan palkantilaus tulee jättää toimistoon joko kirjallisesti tai sähköpostilla 
halutun palkanmaksujakson 23. päivä klo 23.00 mennessä. 
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MATKAKORVAUKSET 
Pääsääntöisesti matkakorvaukset suoritetaan julkisten kulkuneuvojen kustannusten 

mukaan. Kilometrikorvausta oman auton käytöstä voidaan maksaa perustelluista syistä. 

Tällaisia syitä ovat esim.: a) huonosti toimivat julkiset liikenneyhteydet b) julkisia 

liikenneyhteyksiä ei ole lainkaan c) opettaja joutuu kuljettamaan mukanaan 

opetusvälineitä/oppimateriaaleja asunnon ja toimipisteen välillä d) jokin muu perusteltu 

syy. Matkakorvaus vaihtelee hieman vuosittain verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti. 

Vuonna 2021 kilometrikorvaus on 0,44 €. 
 
 

SAIRASTUMINEN  
Ilmoita sairastumisestasi viipymättä toimistoon ja sovi kurssikerran peruuttamisesta ja 

korvaavasta kurssikerrasta kurssillasi olevien opiskelijoiden kanssa. Tilaa korvaaville 

kurssikerroille löytyy ainakin lukukauden lopusta, mutta voit pitää korvaavan opetuskerran 

myös muuna ajankohtana. Varmista tällöin toimistosta, että opetustila on varattavissa 

opetuskertaa varten.   

 

OPETUSKERRAN PERUUTUS: Viikoittaisen opintoryhmän opetuksen peruuntuminen 

esim. opettajan sairastumisen, tilavarauksien peruuntumisen tai muun yllättävän tilanteen 

jne. vuoksi kerran työkauden aikana ei lisää opetuskertojen määrää, eikä aiheuta opistolle 

korvausvelvollisuutta. Jos peruutuksia tulee enemmän, korvauskerrat/sijainen järjestetään.
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TUNTIOPETTAJAN VASTUUT 
Tuntien suunnittelun ja opetuksen lisäksi TES:n mukaisissa tehtävissä velvoitetaan 

pitämään päiväkirjaa.  Päiväkirja on tärkeä dokumentti. Se arkistoidaan ja sen perusteella 

määritetään virallisesti eri tahoille (esim. OPH, OKM, Tilastokeskus, kunta jne.) opiskelija- 

ja opetustuntimäärät sekä kokoontumiskerrat. Päiväkirja palautetaan työkauden lopussa 

toimistoon, mutta päiväkirjojen palauttamisesta ei makseta kilometrikorvauksia. Päiväkirjan 

voi palauttaa myös postitse tai opistotalon pihassa olevaan valkoiseen, lukolliseen 

postilaatikkoon. 

 

Huomioi, että päiväkirjamerkinnöissä ja kurssitiedottamisessa on noudatettava 21.05.2018 

voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisia ohjeita. Kaikissa tilanteissa on 

huolehdittava, etteivät henkilötiedot joudu ulkopuolisten käsiin. Sama tulee huomioida 

myös kuvien ja videoiden kanssa (some; Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat). 

Kuvattavalta tulee aina olla lupa kuvan julkaisuun, kuvan ja nimen yhdistämiseen on lupa 

kysyttävä asianosaiselta vielä erikseen. 

  

Ammatillisen osaamisen lisäksi tuntiopettajan vähintään yhtä tärkeä työkalu on osata 

luoda hyvä ja kannustava opiskeluilmapiiri ja ryhmähenki! Olethan rohkeasti meihin 

yhteydessä, jos jokin asia opetusjärjestelyissä askarruttaa, tai kaipaat tukea tai neuvoa – 

yritetään yhdessä ratkoa mahdollisia haasteita. 

 
 
VAKUUTUKSET JA OPETUSTILOJEN TURVAOHJEET 

Kansalaisopisto ei vakuuta kursseille osallistuvia opiskelijoita. Jokaisen opiskelijan täytyy 

huolehtia omasta vakuuttamisestaan. Tuntiopettajat on vakuutettu työsuhteen mukaisella 

pakollisella vakuutuksella. 

Ota selvää opetuspaikkaan liittyvistä turvaohjeista heti kauden alussa. Opetuspaikan/-

tilan pelastussuunnitelma ja pelastustiet on hyvä olla niin opettajan kuin ryhmäläisten 

tiedossa. 
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ERITYISTILANTEET JA JÄRJESTELYT 

 

Pandemiatilanteen mukaan tarvittavia muutoksia tehdään mahdollisimman ketterästi viime 

vuoden tapaan opiskelijoiden ja henkilökunnan toiveita kuunnellen. Lähiopetus on edelleen 

ykkösprioriteettimme. Tavoitteenamme on, että oikean suuntaisilla yhteisillä reagoinneilla 

turvaamme kaikkien terveyttä. Tilojen tehostettua puhdistusta ja siivousta jatketaan.  

 

Muistuttakaa ryhmäläisiänne turvaväleistä ja perus käsihygieniasta sekä etenkin siitä, että 

kursseille osallistutaan vain terveenä.  

 

TIEDOTTAMINEN 
Tiedottaminen uusista käytännöistä opetushenkilökunnalle tehdään pääsääntöisesti 

sähköpostin ja tekstiviestien välityksellä. Tapahtumiin liittyvä toissijainen tiedottaminen 

esim. erilaisista opiston tapahtumista, (ts. eivät välttämättä koske suoraan opettajan 

opettamia aineita), tehdään pääasiassa kansalaisopiston omien nettisivujen ja Facebook-

sivujen kautta. 

 

 

 

Jos tulee mitään kysyttävää tai ideoita mieleen, olethan yhteydessä toimistoon tai rehtoriin 

tai toiminnanjohtajaan. Tervetuloa remmiin ja mukavaa syksyä! 

 

Toivottaa 

Opiston väki 


