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Hei! 

Kevätkuulumisia: Kevättyökausi hujahti, ja kurssit ovat kolmea ryhmää (kahvakuulan jatko, 

kehonhuollon jatko ja kahvakuulan alkeet) lukuun ottamatta päättyneet, niistä kahvakuulan alkeet 

ei ole ehtinyt vielä edes alkaa. Männikön Palvelukeskuksen Eloisa Ikä-hankkeen ja opiston 

näytelmäryhmän yhteinen Kuvajaisia-näytelmähanke teki kahden viikon menestyksekkään 

esityskiertueen ympäri Laukaan kuntaa, mutta senkin rupeaman karonkkaa vietettiin jo tasan 

viikko sitten perjantaina. Opetusohjelma on viimeistä viilausta vailla, ja lähtee ensi viikolla 

painoon. – Osa teistä opettajista onkin ilmoittanut pienistä aikataulu- yms. säädöistä, muuten 

oikeastaan tuleva syystyökausi mennään hyvin paljon samaan malliin kuin kulunut kevätkin. 

Kädentaitoryhmiin yritetään jälleen panostaa; katsotaan, saavatko nyt ohjelmassa tarjolla olevat 

kurssit ihmisiä liikkeelle. 

Kevätkauden opetustuntimäärä (2017 943 h – 2016 978 h) sekä opiskelijamäärä (2017 501 hlöä - 

2016 519 hlöä) säilyivät hyvin lähellä viime vuotista: opetustuntimäärä on 35 tuntia pienempi, 

opiskelijamäärä parisen kymmentä henkilöä vähemmän. Ym. opiskelijamäärät ovat bruttoja. Jos 

alle 6 tunnin lyhytkurssit lasketaan mukaan, opiskelijamäärät nousevat molemmissa melkein 

sadalla. Eli pieniä heilahduksia suuntaan ja toiseen, kun vertailee edellisiä vuosia keskenään. 

Suomi100 –teema jatkuu kansalaisopistotoiminnassa, jokainen opisto ideoi omia pieniä, paikallisia 

tapahtumiaan, ja KoL järjestää tapahtumia yms. valtakunnallisesti. Kun jokaisella opettajalla on 

omia opetuksia useissa opistoissa, on kaikkien opintoryhmien yhteinen tapahtuma ilman erillisiä 

työjärjestelyjä käytännössä hyvin haasteellista järjestää. Voitaisiinkin ajatella, että syystyökauden 

aikana jokainen opintoryhmän opettaja ideoisi yhden opetuskerran Suomi100-teemaan liittyen 

omassa ryhmässään. Näkyvyyttä sillä toki esim. somen kautta saa, jos kuvia laittaa vaikka opiston 

facebook-sivulle. Ja aina paikallislehti voi kiinnostua asiasta, kun sinne suuntaan vinkkaistaan.  

Minja palaa syksyllä vuoden äippäloman jälkeen musiikinopettajien opetuskaartiin. Niina oli 

Minjan sijaisena, ja todella hyvin solahti tähän keltaisen talon elämään.  Iso kiitos Niinalle! <3 

Opiston syystyökausi käynnistyy viikolla 36 (ti 05.09., musiikin yksityisopetus) ja seuraavan ja sitä 

seuraavan viikon aikana loput opetusryhmät. Ensi maanantaina 22.05. on opiston hallituksen 

kokous, jossa mm. päätetään minimiryhmäkoosta ja kurssihinnoista. Arvelen, että pieniä 

korotuksia ja tarkistuksia on tulossa molempiin. Lievestuoreen kansalaisopiston johtokunta ja 

Lievestuoreen Setlementti ry:n hallitus yhdistyivät sääntömuutoksen yhteydessä nyt maaliskuussa 

jäsenistön kokouksen päätöksellä. Se oli pienessä opistossa järkevää; nyt samoja asioita ei käsitellä 

perätysten kahdessa kokouksessa.  

Nuotioiltaa (opettajakokousta) voisi ajatella heti syyskuun alussa. Siitä enemmän lähempänä.  

Kiitos menneestä työvuodesta kaikille opettajille yhdessä ja erikseen! Nauttikaa kesästä! 

Lievestuoreen kansalaisopiston ja Lievestuoreen Setlementti ry:n hallituksen puolesta,  

Sari 


