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SAATTEEKSI 
 
Tornion kansalaisopiston päätoiminen henkilöstö on vuodesta 2004 alkaen koonnut yksiin 
kansiin yksikkönsä/vastuualueensa keskeiset toiminnalliset tulokset edelliseltä vuodelta sekä 
seuraavan vuoden tavoitteet. TOI-TOI-raportti eli toimintakertomus – toimintasuunnitelma antaa 
myös virallisia tuloksia koko opiston ja sen opetusyksiköiden toiminnasta ja resursseista. 
Yksikköjen vastuuhenkilöiden itse kirjoittamat kuvaukset ovat myös opiston 
asiakkaiden/opiskelijoiden ja tuntiopettajien helpommin luettavissa ja ymmärrettävissä, kuin 
tiivistetty asiakirjateksti. 
 
TOI-TO-raporttien laatimien on myös osa opiston laatukäsikirjatyöskentelyä ja kehittämistyötä, 
joka huomioitiin opiston saaman valtakunnallisen laatupalkinnon yhteydessä. 
 
Kansalaisopiston henkilöstö toivoo, että TOI-TOI-raportin välityksellä lukija tutustuu entistä pa-
remmin opiston toimintaan ja sen henkilöstöön. Yhdessä voimme entistä paremmin tukea 
opistotyötä ja torniolaisten / opiston asiakkaiden hyvinvointia monipuolisten ja kaikkien 
saavutettavissa olevien opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksien kautta. 
 
TOI-TOI-raportti on luettavissa opiston sivuilla www.tornio.fi/kansalaisopisto ja Peda.net:ssä.  

 

 

 
      
Teokset ovat olleet kuukauden tauluina opistotalon ala-aulassa vuonna 2020 
  

http://www.tornio.fi/kansalaisopisto
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1 TOIMINNAN MÄÄRITTÄJIÄ 
 
1.1 Yleiskatsaus Tornion kansalaisopiston vuoden 2020 toimintaan  
 
Omaehtoisesta opiskelusta virkistystä ja voimavaroja 
 
Vuonna 2020 opiston opiskelijamäärä oli 2 833. Määrä on edellisestä vuodesta laskenut 660 opiskelijalla. 
Opiskelijamäärän laskua selittää kunnan asukasmäärän väheneminen, tarjolla olleiden kurssien 
väheneminen ja koronapandemiasta johtuneet lähiopetuskiellot.  
 
Opetusta annettiin yhteensä 7 628 tuntia 275 kurssilla. Tuntimäärää laski edellisvuoteen verrattuna yli  
1 900 ja kurssien määrä 46:lla. Koronapandemiasta johtuvan lähiopetuskiellon vuoksi kaikkia lyhytkursseja 
ei voitu käynnistää suunnitellusti, ja jo käynnistyneitä kursseja jouduttiin keskeyttämään. Lisäksi tunti- ja 
kurssimääriä vähennettiin tarkoituksella, jotta pystyttiin vaikuttamaan käyttötalouden talousarvioraamissa 
pysymiseen.  
 
Koronapandemiasta aiheutuneet kokoontumisrajoitukset ja kuntalaisten, erityisesti seniori-ikäisten, 
sairastumispalko aiheuttivat isoja haasteita opiston toiminnassa ja kurssien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. Rajoitusten vuoksi lähiopetuksesta etäopetukseen siirtyi 92 kurssia, jota voidaan pitää 
hyvänä saavutuksena ja opettajien ammattitaidon osoituksena.  
 
Opistopalvelut vastaavat kuntalaisten ja yhteistyötahojen tarpeisiin  
 
Opetuspalvelujen saavutettavuus, asiakaslähtöisyys ja laatu ovat opiston keskeisimpiä arvoja. Opinto-
ohjelman valmistelemiseksi kysyttiin kuntalaisten, kyläyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden toiveita, 
jotta eri osapuolten opiskelu- ja harrastustarpeet tulisivat mahdollisimman kattavasti huomioitua 
kurssitarjonnassa. Yksittäiset kuntalaiset, erityisesti maaseutualueella, kantavat eniten huolta harrastus- ja 
opiskelumahdollisuuksiensa säilymisestä. Kurssitoiveisiin vastaaminen edellyttää riittävää kysyntää ja 
käytettävissä olevia resursseja.  
 
Senioreille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille suunnattu opintosetelityyppinen hankerahoitus (-20 % 
kurssimaksusta/hlö) ja henkilöstöjaoston myöntämä työttömien opintosetelirahoitus (-50 
€/kurssimaksusta/hlö) tasa-arvoistaa opiskelumahdollisuuksia. Käytössä on myös 20 %:n sisar- ja 
opiskelija-alennukset. Opistossa käy kurssimaksuvälineenä myös Kaikukortti, joka oikeuttaa kortin haltijan 
maksuttomiin vapaavalintaisiin kursseihin (pois lukien Taiteen perusopetuksen kurssit).  
 
Opiston kursseja on voinut maksaa ePassilla, Smartum-saldolla ja –seteleillä, Tyky-seteleillä, Edenred-
saldolla ja verkkokauppamaksulla. 
 
Opistolla on oman opistotalon lisäksi 26 muuta toimipaikkaa eri puolella kuntaa. Keskeisen 
kaupunkialueen lisäksi aktiivista toimintaa on myös maaseutualueella: Karungissa, Kaakamossa, 
Arpelassa, Liakassa, Kantojärvellä ja Laivaniemessä.  
 
Mittatilauksena suunniteltavat tilauskoulutukset palvelevat yritysten, kaupungin hallintokuntien ja 
työvoimapoliittisen koulutuksen tarpeita. Keskeisimpinä tilauskoulutusten tilaajia ovat muun muassa 
Tornion kaupungin eri organisaatiot ja paikalliset yritykset. (Tilauskoulutuksista lisää luvussa 3.)  
 
Kehittämistoiminta jatkuu aktiivisena 
 
Opisto kehittää toimintaansa monien erilaisten hankkeiden avulla. Hanke-toiminta tukee opiston 
normaalia opetus- koulutus- ja kehittämistoimintaa: Parhaimmillaan hanketoiminta antaa lisäväriä opiston 
normaaliin kurssitarjontaan, tuo uusia yhteistyömuotoja ja -kumppaneita sekä antaa inspiroivia ja 
innovatiivisia välineitä kehittämistyöhön sekä kehittää opettajien ammatillista osaamista. 
 
Tornion kansalaisopisto koordinoi useita merkittäviä Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön 
myöntämiä kehittämishankkeita, joissa hankekumppaneina ovat Lapin ja Oulun alueen kansalaisopistot. 
Keskeisiä hanke- ja yhteistyökumppaneita vuonna 2020 ovat olleet Kemijärven ja Rovaniemen 
kansalaisopistot sekä Revontuli-Opisto. Tornion kansalaisopisto tekee laajaa ja tuloksellista yhteistyötä 
myös valtakunnan tasolla eri opistojen kanssa. (Hankkeista lisää luvussa 4.)  
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Toiminnan avoimuus ja näkyväksi tekeminen 
 
Opiston rehtori on pitänyt syyskuusta 2015 alkaen blogia, jossa hän kertoo opiston kuulumista. Blogia voi 
lukea osoitteesta https://tornionkansalaisopisto.wordpress.com/ Blogin tarkoituksena on toimia 
avoimena tiedottamiskanavana opiston henkilöstölle, kuntalaisille ja kaikille opistoasioista kiinnostuneille.  
 
Opiston rehtori on Kansalaisopistojen liiton hallituksen jäsen ja on vaikuttamassa opistokentän toimintaan 
myös koko valtakunnan mittakaavassa. Rehtori tiedottaa säännöllisesti Lapin opistoille kentän kuulumisia 
ja vie Lapin opistojen terveisiä KoL:n hallitukseen ja eri neuvottelupöytiin. 
 
Opisto kertoo toiminnastaan aktiivisesti Facebookissa, joka kurssien markkinoinnin lisäksi toimii myös erin-
omaisena tiedotuskanavana. Toimintaa seuraa 955 henkilöä. Opisto on myös aktiivinen Instagramin 
käyttäjä, jolla on 504 seuraajaa. Opistossa on vuoden 2017 aikana ottanut käyttöön PedaNet-sivuston 
https://peda.net/tornio/tornionkansalaisopisto, johon rakennetaan uusia kotisivuja ja jossa opiston 
toiminnasta ja tulevista kursseista kerrotaan perusteellisemmin. Sivustoa kehitetään edelleen. 
 
Henkilöstön osaamiseen panostetaan 
 
Helmikuussa 2016 käynnistyneet opettajien pedagogiset keskustelut ovat koronarajoitusten vuoksi olleet 
tauolla, mutta niitä jatketaan heti kun siihen on mahdollisuus.  Tilaisuuksissa opettajat vuorollaan alustavat 
keskustelua ajankohtaisesta aiheesta. Tilaisuuksia on järjestetty sen mukaan kun on tarvetta ja aikaa sekä 
valmisteluun että osallistumiseen. 
 
Opisto tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden osallistua maksutta ensiapukoulutukseen, joka on 
perinteisesti järjestetty elokuussa ennen opetuskauden alkamista.   

 
Kansalaisopisto henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua Kansalaisopistojen Liiton (KoL) järjestämiin 
koulutustilaisuuksiin. Koulutukset järjestetään etäyhteydellä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua 
koulutuksiin. Koulutuksia on järjestetty kehittämishankerahoituksella, jonka tarkoituksena on henkilöstön 
osaamisen lisääminen. Koulutukset ovat koskeneet mm. palvelunmuotoilua, tvt- ja ensiaputaitoja, opiston 
näkyvyyttä ja virtuaalisia näyttelyitä.  
 
Porthanin koulusta Lasten ja nuorten kulttuurikeskus – kaikkien ikäryhmien kohtaus-paikka  
 
Kaupungin tilajärjestelyt koskettavat vuosittain myös kansalaisopistoa. Useasti vaihtuvat opetustilat tuovat 
negatiivisia vaikutuksia (mm. ylimääräisiä kustannuksia, opiskelun keskeytyksiä). Porthanin koulun 
saaminen opistokäyttöön korjaisi ratkaisevasti tilannetta. Se mahdollistaisi tehokkaan taide- ja 
taitoaineiden opiskelijoiden, opettajien ja kuntalaisten yhteistyön tukien opistotyötä: kaupungin taide- ja 
kulttuuripalvelujen tuottajana, Lasten ja nuorten kulttuuri-keskuksena sekä eri ikäryhmien, kuntalaisten ja 
yhdistysten kohtauspaikkana.  

 
1.2 Visio, arvot, toiminta-ajatus 
 
Visio Tornion kansalaisopisto on rohkea ja arvostettu vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä lähellä 

ihmistä. 
 
Arvot Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys, yhteistyökykyisyys, laatu, saavutettavuus ja tu-

loksellisuus 
 
Toiminta-ajatus 

Kansalaisopisto edistää elämänikäisen oppimistavoitteen pohjalta ihmisten hyvinvointia ja 
kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. 
 
Tasokas kielten, taito- ja taideaineiden, musiikin ja kansalaisvalmiuksien opetus sekä 
maksullinen palvelutoiminta tukee opiskelijoiden ammatillisia ja jatko-opintovalmiuksia 
sekä työllistymistä. 
 

1.3 Tuloskortit 2020 ja 2021 
Vuoden 2020 tilinpäätöstuloskortit liitteenä (Liite 1). 
Vuoden 2021 talousarviotuloskortit liitteenä (Liite 2).  
  

https://tornionkansalaisopisto.wordpress.com/
https://peda.net/tornio/tornionkansalaisopisto
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1.4 Keskeiset mittarit 
 
Kansalaisopiston menot, tulot ja netto, talousarvioissa 2018 – 2020 
    
2018 801 336 278 656 522 680 

2019 727452 216 908 510 544 

*2020 854 210 296 350 557 860 

*Vuonna 2020 kansalaisopiston talousarvioon lisättiin UMAKO-opetuksen (maahanmuuttajien 
lukutaitokoulutus) kustannukset, johon opiston ylläpitäjä saa 100 %:n valtionosuuden. 
 
Valtionosuus, valtionosuustunnit, toteutuneet tunnit ja kokonaistuntimäärä 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Kansalaisop. 
saama valtion-
osuus (€)  

 
355 968 

 
318 686 

 
317 172  

 
295 225 

 
283 247 

 
353 391 

 
330 484 

Vahvistettu 
vo. tuntimäärä 

 
7 498 

 
7 038 

 
6 656 

 
6 247 

 
6 233 

6 189 
 

6 212 
*Toteutuneet 
vo-tunnit 

 
9 628 

 
9 236 

 
8 396 

 
8 895 

 
10 377 

 
9 480 

 
7 610 

Kokonais- 
tuntimäärä 
(sis. tilaus-
koulutuspalv.) 

 
9 646 

 
9 565 

 
8 650  

 
9 067 

 
10 472 

 
9 566 

 
7 628 

*Toteutuneet vo-tunnit = valtionosuuteen oikeuttavat tunnit, jotka eivät sisällä tilauskoulutuspalveluja. 
 
Ylläpitäjälle myönnetty valtionosuus (€) nousi vuonna 2019, jolloin käynnistyi 100 % valtionosuuteen 
oikeuttava UMAKO-koulutus (UMAKO = uusi maahanmuuttajien lukutaitokoulutus). 
Vuoden 2020 toteutuneiden vo-tuntien tarkoituksellisella laskulla on pyritty vaikuttamaan 
käyttötalousarvion raamissa pysymiseen. 
 
Opiskelijoiden, osallistujien ja uusien opiskelijoiden määrä 2014–2020 ja tavoite vuodelle 2021 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Osallistujat 
(brutto)  4 236 4 205 4 348 4 535 5 162 3 613 2 833 

 
3 500 

Opiskelijat 
(netto) 2 501 2 368 2 278 2 433 1 889 1581 1 258 

 
2 000 

Uudet 
opiskelijat 
(netto) 

743 589 659 934 781 - - 
 

Opiskelijoiden kokonaismäärä eli brutto-opiskelijamäärä eli tilastokielessä osallistujamäärä; lasketaan 
kursseille osallistuvien henkilöiden yhteismäärän perusteella. Tilastokielessä opiskelija määrällä 
tarkoitetaan netto-opiskelijamäärää, johon lasketaan jokainen opiskelija kertaalleen.  
 
Osallistujamäärän vähenemisen syinä ovat muun muassa tuntimäärän/kurssien väheneminen, kaupungin 
väkimäärän väheneminen ja isojen luentotilaisuuksien puuttuminen. Uusi HelleWi-järjestelmä ei anna 
uusien opiskelijoiden lukumäärää, jonka vuoksi luvut puuttuvat. 
 
Kurssien määrä 2014–2020 ja tavoite vuodelle 2021 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Kurssit  379 375 362 339 356 319 274 300 
Tilauskoulutus 1 17 17 12 11 6 1 20 
Yhteensä 380 392 379 351 367 327 275 320 
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2 TULOKSET 2020 JA TAVOITTEET 2021 YKSIKÖITTÄIN  

 
 
2.1 Kansalaisvalmiudet  
 
 
 

 
Vastuuhenkilö: KM Tarja Hooli 
 
mail: tarja.hooli(at)tornio.fi 
puh. 050 597 1939 

 
Toimintakertomus 2020 
 
Kansalaisvalmiuksien opetusyksikköön kuuluvat mm. liikuntaan, tietotekniikkaan, kotitalouteen ja 
terveyteen liittyvät koulutukset ja luennot sekä ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen.  
 
Maaliskuussa koronapandemian vuoksi voimaan astuneet kokoontumisrajoitukset ovat merkittävästi 
vaikeuttaneet kurssien toteutumiseen ja kurssilaisten määriin. Vuonna 2020 Kansalaisvalmiuksien 
yksikössä toteutui 83 kurssia, mikä on 21 kurssia edellisvuotta vähemmän. Kursseilla oli osallistujia 
yhteensä 1167 ja on 255 osallistujaa edellisvuotta vähemmän. Lähiopetuskiellon aikana 20 kurssia jatkoi 
toimintaa etäopetuksena ja etäkursseille osallistui 128 opiskelijaa. Poikkeusaikana toiminnan järjestäminen 
on ollut haastavaa. Vaikka etäopetukseen siirtyminen pelasti paljon, kurssien keskeytyminen ja 
opiskelijoiden määrän väheneminen vaikuttavat heikentävästi talousarvion toteutumiseen. 
 
Opetushallitus myönsi keväällä 2019 merkittävän avustuksen (kts. Hankkeet 4.) kansalaisten perus- ja 
digitaitojen vahvistamiseen. Erinomaisesti käynnistynyt osallistujille maksuton digiopetus ja -ohjaus 
vaikeutui maaliskuussa voimaan astuneiden kokoontumisrajoitusten vaikutuksesta. Digiohjaus siirtyi 
lähiopetuksesta puhelin- ja etäyhteyksillä toteutettavaan toimintaan. Vuonna 2020 yhteensä 231 
osallistujaa (bruttona 350 osallistujaa) on saanut apua Tikittääkö digi? -hankkeen opetus- ja 
ohjaustoiminnasta.  
 
Liikunnan kurssitarjonta oli monipuolista ja eri-ikäisille suunnattua. Keväällä, ennen koronan aiheuttamia 
rajoituksia, toimi 22 liikunnan kurssia, jotka olivat muun muassa erilaisia jooga- ja tanssilajeja, jumppia, ja 
kehonhuoltoon liittyvää opetustoimintaa. Syksyllä käynnistyi 23 liikunnan kurssia, joihin marraskuussa 
voimaan astuneet uudet kokoontumisrajoitukset eivät oleellisesti vaikuttaneet. Perinteisesti 
kansalaisopiston liikunnan kursseille on osallistunut noin 1000 henkilöä, koronavuonna 2020 osallistujia oli 
734. Kurssi- ja osallistujamääriin voi olla tyytyväinen sillä rajoitusten vaikutukset olisivat voineet olla paljon 
suuremmat. Positiiviseen tilanteeseen vaikuttaa kurssien siirtyminen etäopetukseen, joihin suurin osa jo 
lähiopetukseen ilmoittautuneista pystyi osallistumaan. 
 
Syksyllä uusina kursseina käynnistyneet lapsille ja nuorille suunnatut tanssikurssit jouduttiin myös 
lähiopetussulkujen vuoksi keskeyttämään. Myös kevään juhlajärjestelyihin tähtääviä kursseja, muun 
muassa kakuntekokurssi, jouduttiin perumaan.  
 
Kesällä, kun kokoontumisrajoitukset olivat tauolla, voitiin suunnitelman mukaan järjestää golfin 
peruskursseja yhteistyössä Meri-Lapin Golfklubin kanssa. 
 
Kansalaisopisto järjestää maksullisia tentinvalvontatilaisuuksia mm. korkeakoulujen opiskelijoille. Vuonna 
2020 koronarajoitteiden vuoksi ei järjestetty yhtään tentinvalvontaa. Koronasta johtuvien haasteiden 
vuoksi Kansalaisvalmiuksissa ei järjestetty myöskään tilauskoulutuksia. Lisäksi vuodesta 2016 saakka 
järjestettyjä opettajien pedagogisia keskustelutilaisuuksia ei voitu järjestää, ei myöskään opettajille 
ammatillisena lisäkoulutuksena tarjottavaa ensiapukoulutusta.  
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Toimintasuunnitelma 2021 
 
Kansalaisvalmiuksien opetusyksikön tavoitteena on tukea kurssien, luentojen, työvoimakoulutuksien 
sekä erilaisten hankkeiden avulla hyvinvointia ylläpitäviä elämänhallinnan taitoja yhteistyössä 
yhdistysten, elinkeinoelämän, työyhteisöjen, valtakunnan muiden kansalaisopistojen sekä muiden 
oppilaitosten kanssa.  
 
Maaliskuussa 2020 maailmanlaajuisestikin iskenyt koronavirus vaikutti merkittävästi myös 
kansalaisopiston toimintaan, sillä valtioneuvoston päätöksellä oppilaitokset suljettiin ja lähiopetus 
keskeytettiin 18.3.2020 alkaen. Pandemia vaikuttaa vahvasti edelleen myös suunnitelmavuoden 
toimintaan. Opettajien kanssa on pyrittävä ennakoimaan ja tarkasti suunnittelemaan kurssit siten, että 
rajoituksista huolimatta kursseja voitaisiin toteuttaa onnistuneesti ja opiskelijat voivat opiskella 
turvallisessa ympäristössä. Tämä tarkoittaa lisää koulutusta niin opettajille kuin oppilaille ja myös täysin 
uudenlaisia ratkaisuja opetusmenetelmiin. Pandemiatilanteen ennakoimattomuus tuo suunnitteluun 
erityisen paljon haasteita.  
 
Kurssitarjonnassa pyritään huomioimaan myös muut valtakunnalliset ja Tornion kaupungin määrittelemät 
kohderyhmät, kuten miehet, lapset ja nuoret sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä maahan-
muuttajat. Erityisesti Kansalaisvalmiudet haluaa ottaa huomioon seniori-ikäiset, jotta heidän 
koronanjälkeinen terveys ja hyvinvointi paranevat ja sosiaalinen kanssakäyminen jälleen aktivoituu. 
 
Vuonna 2019 käynnistynyt Tikittääkö digi? – Lappilaisen digiosaamisen uittotalkoot -hanke (OPH) jatkuu ja 
sen avulla annetaan maksutonta ohjausta, opetusta ja neuvontaa kuntalaisten digitaalisten taitojen 
vahvistamiseksi. Yhteistyötä tehdään erityisesti kirjaston, kyläyhdistysten ja järjestöjen kanssa. Hanke on 
erityisen tärkeä ja ajankohtainen, varsinkin varttuneemmalle väestölle, jotta he pääsisivät tarvitsemiensa 
palveluiden äärelle monien tärkeiden palveluiden siirtyessä verkkoon. 
 
Kansalaisvalmiudet jatkaa aktiivista hanketoimintaa. Tarjoutuvia uusia hankkeita haetaan yhdessä muiden 
pohjoisen kansalaisopistojen kanssa (yhteishanke). Toimintaa kehitetään muun muassa vuosien 2020-2021 
OPH:n rahoituksen saaneiden hankkeiden (Laatu- ja kehittämishanke Kairan oppijat, joka keskittyy 
opettajien pedagogisten taitojen kehittämiseen ja työllistymis- ja työmahdollisuuksien vahvistamisen 
Virkkuset-hanke) avulla. Kansalaisvalmiudet on tukemassa OPHn rahoittamana jatkuvan oppimisen 
edistämistä, työllisyyden parantamisessa ja perus- ja digitaitojen päivittämisessä.  
 
Järjestetään ajankohtaisia ja kiinnostavia luentotilaisuuksia, joihin on mahdollista osallistua myös etänä. 
 
Tilauskoulutuspalveluja ja uusien opiskelijoiden rekrytointia tehostetaan. Kansalaisvalmiuksien 
tavoitteena on toteuttaa vähintään kymmenen tilauskoulutusta. Jatketaan ammatillisen 
täydennyskoulutusten suunnittelua ja toteutusta Tornion kaupungin henkilöstön tarpeisiin (esim. 
tietotekniikka, ensiapu, teemaluennot). 
 
 

 
Toteutunut 
2019 

Toteutunut 
2020 

Suunnitelma 
2021 

Kurssit 104 83 90 

Tunnit 1 790 1 148 1 300 

Osallistujat 1 422 1 167 1 300 

Tunnit/kurssi 17 14 15 

Osallistujat/ 
kurssi 

14 14 15 

Menot 
€/tunti 

19 21 20 

Menot 
€/osallistuja 

24 21 20 

Tulot/ 
€/osallistuja 

22 17 20 

 
     



9 
 

 
 
2.2 Kielet 
 
 

 
Vastuuhenkilö: HuK Tarja Laakso 
 
mail: tarja.laakso(at)tornio.fi 
puh. 050 597 1935 

 
Toimintakertomus 2020 
 
Lähes koko vuoden Tornion kansalaisopiston toimintaa ohjaili maailmanlaajuinen koronapandemia ja 
pandemian ehdoilla toimittiin luonnollisesti myös kielten yksiössä.  
Kielivalikoima säilyi edelleen ilahduttavan laajana, sillä opinto-ohjelmassa oli tarjolla 13 kieltä, joista 
heprean ja Uuden testamentin kreikan kurssit jo perinteisesti järjestettiin verkossa. Maaliskuussa 2020 
riesaksemme tullut koronavirus sai kuitenkin aikaan todellisen digiloikan koko kielten yksikössä: synkästä 
koronapilvestä löytyi kuin löytyikin hopeareunus ja opettajien pikakoulutuksen jälkeen englannin, 
espanjan, italian ja saksan lähiopetuksena käynnistyneet kurssit siirtyivät verkkoon maaliskuun 
lopussa/huhtikuun alussa. Vieraiden kielten etäkursseilla opettajat käyttivät valitsemaansa verkko-
opetusvälinettä (Adobe Connect, Google Meet) ja opiskelijat osallistuivat kursseille pääsääntöisesti omalla 
pöytäkoneellaan, kannettavalla tietokoneellaan tai tabletillaan.  
Myös tammikuussa lähiopetuksena alkanut maahanmuuttajien UMAKO-kurssi muuntui etäkurssiksi 
huhtikuun alussa. UMAKO-etäkurssi toteutettiin Adobe Connect -verkkoympäristössä, ja opiskelijat 
osallistuivat kurssille yksinomaan älypuhelimellaan. 
 
Lähes samanaikaisesti koronan rantauduttua Suomeen ja myös lintukotona pitämäämme pohjolaan 
käynnistyi Tornion kansalaisopiston opetussuunnitelmatyö lukuvuodelle 2020–2021. Vaikka tautitilanne 
näyttikin paranevan alkukesästä 2020, ymmärsimme, että meidän oli syytä varautua lähiopetustaukoihin 
myös vähintään syksyn osalta. Löimme viisaat päämme yhteen ja keksimme laittaa kuuloke-kuvakkeen 
sellaisille lähiopetuskursseille, jotka alkaisivat/jatkuisivat etäopetuksena koronapandemian estäessä 
lähiopetuksen. Ainoastaan syksyksi suunnitellulta japanin lyhytkurssilta ja kahdelta koko lukuvuodelle 
suunnitellulta venäjän kurssilta kuuloke-kuvake jätettiin pois, sillä näiden kurssien mahdollista 
järjestämistä etänä ei nähty mielekkääksi.  
 
Syksy alkoi valoisissa merkeissä, sillä lähiopetuskursseiksi suunnitellut kurssit käynnistyivät face-to-face. 
Ilo oli kuitenkin ennenaikaista, sillä marraskuun alussa kansalaisopiston kaikki lähiopetuskurssit 
keskeytyivät.   
Kerran kuukaudessa syys-marraskuussa perjantaina ja lauantaina kokoontuvaksi suunniteltua japanin 
kurssia ei pystytty käynnistämään syksyllä ollenkaan: koronan vuoksi keväällä peruuntuneet kurssin 
opettajan päätyöhön liittyvät työmatkat siirtyivät kaikki syys-marraskuun viikonlopuille ja loppu on 
historiaa. Kaksi venäjän lähiopetuskurssia käynnistyi normaalisti muiden kurssien tapaan ja keskeytyi 
marraskuun alussa. Lukuun ottamatta yhtä saamen ja kahta ruotsin kurssia kaikki kuuloke-kuvakkeen 
kylkeensä saaneet lähiopetuksena käynnistyneet kielten kurssit siirtyivät verkkoon marraskuun 4. päivänä 
alkaneen lähiopetustauon ajaksi. Myös syksyllä lähiopetuksessa käynnistynyt UMAKO-kurssi muuttui 
marraskuussa etäkurssiksi; poikkeuksena kevääseen opiskelijat osallistuivat Adobe Connect -
sovelluksella toteutettuun opetukseen älypuhelimen sijasta nyt omalta pöytäkoneeltaan, kannettavaltaan 
tai tabletiltaan. 
 
Osa lukuvuoden 2020–2021 kursseista päätettiin järjestää heprean ja Uuden testamentin kreikan tapaan 
kokonaan verkkokursseina. Aika ei ilmeisesti ollut kuitenkaan vielä kypsä, sillä englannin, suomen ja 
portugalin verkkokurssit ei käynnistyneet, eikä myöskään espanjan kolmelle verkkokurssille 
ilmoittautunut tarvittavaa määrää kiinnostuneita.   
Heprean ja Uuden testamentin verkkokursseilla opiskelijoita kuitenkin riitti: heprean kursseja järjestettiin 
keväällä neljä ja syksyllä kolme ja Uuden testamentin kreikan kursseja keväällä yksi ja syksyllä kaksi, ts. 
yhteensä kymmenen edellisvuoden tapaan.  
 
Vuonna 2020 UMAKO-mallin mukaisia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksia pidettiin kaksi, yksi 
keväällä ja toinen syksyllä. Niihin osallistui 15 opiskelijaa ja UMAKO-tunteja annettiin yhteensä 855. 
UMAKO-koulutuksiin kuuluvat palautekeskustelut opiskelijan, kouluttajan, kielten yksikön vastaavan, 
Lapin TE-toimiston edustajan, Tornion kaupungin pakolaistyöntekijän sekä tulkin kesken käytiin sekä 
keväällä että syksyllä etänä Adobe Connect -verkkoympäristössä. 
 
Vaikka korona sai aikaan huimaa digiloikkaa niin opettajilla kuin opiskelijoilla, se vaati kuitenkin veronsa. 
Kaikki opiskelijat eivät keväällä joko voineet tai halunneet käyttää mahdollisuutta jatkaa 
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kieltenopiskeluaan verkossa ja syksyllä monet empivät ilmoittautumistaan kurssille. Kansalaisopistojen 
liiton tekemän syksyn 2020 kurssi-ilmoittautumisiin perustuneen valtakunnallisen selvityksen mukaan 
nimenomaan kielten kursseilla kävi syksyn tullen kato. Tämä näkyi selvästi myös Tornion kansalaisopiston 
kielten yksikössä, jossa sekä tuntien, kurssien että opiskelijoiden määrä laski selvästi lähes kymmenen 
vuoden takaiselle tasolle. Tuntimäärän pudottua roimasti budjetti tosin piti paremmin kutinsa, mutta 
vastaavasti menot €/opiskelija ylittyivät suunnitellusta, sillä myös opiskelijamäärät kurssia kohden 
pienenivät.  
 
Jo perinteiksi muodostuneet espanjan ja englannin kieli-, kulttuuri ja opintomatkat jäivät vuonna 2020 
luonnollisesti tekemättä ja jäivät odottamaan parempia aikoja. Myös kahden kieltenopettajan ERASMUS+ 
aikuiskoulutukselle -ohjelman puitteissa kesälle 2020 suunnittelemat liikkuvuudet jäivät toteutumatta. 
Koska Opetushallitus jatkoi ko. hankkeen voimassaoloa vuodella 31.7.2021 asti, opettajat toivovat voivansa 
hakeutua omaa opetustaan tukeville täydennyskoulutuskursseille vuonna 2021.   
 
          
Toimintasuunnitelma 2021 
 
Kevätlukukausi käynnistyi koronakurimuksen ja lähiopetustauon merkeissä. Kieltenopiskelun suosio 
kansalaisopistoissa sai iskua pandemiasta, mutta samalla Suomessa käydään vilkasta keskustelua 
kielivarantomme köyhtymisestä. Englannin osaaminen ei tänä päivänä ole työnhaussa enää meriitti vaan 
itsestäänselvyys, ja myös muiden kielen taitajia tarvitaan. Tornion kansalaisopisto kantaa kortensa kekoon 
ja tarjoaa edelleen mahdollisuuden opiskella 12-14 vierasta kieltä, olkoonkin, että marginaalisissa kielissä 
tarjolla on vain yksi kurssi. Kielten yksikössä uskotaan vahvasti, että ihmisillä on myös jatkossa tarve sekä 
pitää yllä jo hankkimaansa kielitaitoa että oppia uusia kieliä. Kieltenopiskelija pääsee haastamaan itseään, 
saa aivoilleen uutta pähkinää purtavaksi, tuulettaa ajatuksiaan ja laajentaa maailmankuvaansa, sillä jo 
Ludwig Wittgensteinin sanoin ”kieleni rajat ovat maailmani rajat”.  
 
Vaikka kielten kirjon säilyttäminen on selkeä tavoite, köydenvetoa lähiopetuksessa vs. verkossa 
toteutettavien kurssien välillä joudutaan vielä käymään. Kansalaisopistot Suomenmaassa ovat 
perinteisesti olleet matalan kynnyksen ja fyysisen läsnäolon oppilaitoksia, ja sellaisena myös Tornion 
kansalaisopisto haluaa säilyä. Koska pandemian kestoa ei kukaan vielä tässä vaiheessa tiedä, meidän on 
varauduttava edellissyksyn tapaan aloittamaan/jatkamaan lähiopetuskursseiksi suunnitellut kielten 
kurssit verkossa; merkitsemme ne jo tutuksi tulleella kuuloke-kuvakkeella. Myös kielten täysverisille 
verkkokursseille on todennäköisesti tilausta aiempaa enemmän - ovathan heprean ja Uuden testamentin 
kreikan kurssit toimineet verkossa hyvällä menestyksellä jo useamman vuoden. Pyörää ei kannata 
kuitenkaan keksiä uudelleen, vaan on tarkkaan mietittävä, mitä kielten kursseista on syytä tarjota 
pelkästään verkkokurssina. Jos jollekin valtakielen kurssille on tulijoita runsain mitoin vain lähialueelta ja 
kaikki pääsevät vaivatta fyysisesti paikalle, ei ole mitään mieltä järjestää kurssia verkossa. Jos taas 
kyseessä on vaikkapa kielen rakenteisiin keskittyvä tai marginaalisen kielen kurssi, voi olla järkevää 
järjestää se verkkokurssina. Espanjaa kaunokirjallisesti, Espanjaa rakentavasti ja Englantia rakentavasti -
verkkokurssit eivät käynnistyneet syksyllä 2020, mutta kirvestä ei heitetä kaivoon, vaan ne ovat ohjelmassa 
myös tulevana lukuvuonna. Mietinnässä on myös portugalin ja japanin kielen kurssin järjestäminen 
verkkokurssina. Hybridi on päivän sana automaailmassa ja tulevaisuudessa todennäköistä myös 
oppilaitoksissa: kurssilla ollaan välillä fyysisesti paikalla face-to-face ja välillä opiskellaan etänä verkossa. 
Espanjan opettaja on jo hyvässä vauhdissa suunnittelemassa espanjan hybridikursseja lukuvuodelle 2021–
2022, ja mahdollisesti hybridikursseja on tarjolla myös muissa kielissä syksyllä 2021. Talous tuottaa 
haasteita myös kuluvana vuonna ja siksi tunti- ja kurssimäärä asettuu vuoden 2019 tasolle, niiden osalta 
tavoitteet ts. alenevat vuodelle 2020 suunnitelluista. Tavoitteena on kuitenkin saada edellisvuonna 
kielikursseille ilmoittautumista ehkä empineet entiset ja uudet opiskelijat mukaan, jolloin samalla myös 
opiskelijoitten määrä/kurssi kasvaa. 
 
Tammikuussa 2021 alkanut UMAKO-kurssi on päättymässä toukokuussa. Siihen kuuluvat huhti-
toukokuiset palautekeskustelut pidetään näillä näkymin edellisvuoden tapaan verkossa. Uutta UMAKO-
kurssia ollaan suunnittelemassa elo-joulukuulle. 
  
Kahden kieltenopettajan suunnitelmat hakeutua ERASMUS+ aikuiskoulutukselle -ohjelman mukaisille 
täydennyskoulutuskursseille voivat kariutua, jollei koronatilanne ratkaisevasti kohene Euroopassa ennen 
ko. liikkuvuushankkeen päättymistä 31.7.2021. Jos näin ei käy, mutta Opetushallitus myöntää hankkeelle 
uudelleen jatkoaikaa, opettajat siirtävät suunnitelmiaan ja hakeutuvat koulutukseen, kun epidemiatilanne 
sen sallii. 
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Viime vuonna korona esti sekä englannin että espanjan kieli-, kulttuuri- ja opintomatkat, ja kuluvalle 
vuodelle niitä ei edes suunniteltu. Vaikka epidemiatilanne olisi syksyllä kuin ihmeen kaupalla hallinnassa, 
kuluvalle vuodelle ko. matkoja ei ehditä järjestää, sillä niiden suunnittelu käynnistyy viimeistään puolta 
vuotta, usein jo vuotta ennen matkaa. Ajatuksista järjestää näitä niin opettajille kuin opiskelijoillekin antoisia 
kielten matkoja emme kuitenkaan luovu, vaan uskomme vahvasti, että pian pääsemme taas yhdessä 
oppimaan uutta ja tutustumaan maailman moniin ihmeisiin. Kielten yksikössä pidetään katse valoisassa 
tulevaisuudessa ja lippu korkealla! 
 
 
 

 
Toteutunut 
2019 

Toteutunut 
2020 

Suunnitelma 
2021 

Kurssit 66 52 66 
Tunnit 1 562 1 282 1 600 

Osallistujat 702 535 700 

Tunnit/kurssi 24 25 24 

Osallistujat/ 
kurssi 

11 10 11 

Menot 
€/tunti 

54 52 50 

Menot 
€/osallistuja 

120 124 120 

Tulot/ 
€/osallistuja 

30 31 32 

  
 HUOM. Ei sisällä ns. UMAKO-tunteja. 
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2.3 Kädentaidot  
 
 
 

 
Vastuuhenkilö: Birgit Kadenius 
 
mail: birgit.kadenius(at)tornio.fi 
puh. 040 770 5972 

 
Toimintakertomus 2020 
 
Kädentaitoaineiden opetustarjonnassa näyttäytyy sekä perinteiset käsityötekniikat, että soveltavat 
kädentaitojen lähestymistavat ja näin ollen opetusta on niin pehmeissä kuin kovissa materiaaleissa. 
Kursseja on sekä keskeisellä kaupunki- että laajalla haja-asutusalueella kaikille ikäryhmille.  
 
Vuonna 2020 Seminaarin ja Tornionseudun koulun tekstiilityönopetusta on edelleen toteutettu 
Opistotalossa 10 h/viikko kädentaitoluokassa. Tilan yhteiskäyttö on haasteellista tilankäytön, kalustuksen, 
siivouksen, tila-varausten ja opiston tekstiilityön opettajan työn jaksotuksen (opettajien työpiste ao. 
luokassa) kannalta.  
 
Kädentaitojen yksikön tunti-, osallistuja- ja kurssimäärät ovat tasaisesti vähentyneet vuodesta 2012 alkaen, 
poikkeuksena vuosi 2018, joka oli tuntimäärältään ennätyksellinen. Vuoden 2020 tuntimäärää ei voi 
suoranaisesti verrata edelliseen vuoteen korona rajoitusten vuoksi. Lähiopetus lakkautettiin 
kevätlukukaudella 18.3.2020 alkaen. Syyslukukausi aloitettiin normaalisti mutta ryhmäkoot oli rajattava 
pienimmiksi kuin normaalisti.  Lähiopetus lakkautettiin jälleen 5.11.2020. Kädentaitojen kursseista vain pieni 
määrä pidettiin etänä. Kädentaidoissa etäopetuksen haasteena on se että monet kurssilaiset ovat täysin 
riippuvaisia opiston koneista, välineistä ja tiloista.  
  
Syksyn kurssitarjonta oli edelleen monipuolinen ja opistoon saatiin uusia opiskelijoita, mikä on positiivista 
ja toivottavaa. Uusien kurssien markkinointi ja uuden kohderyhmän rekrytointi on haastavaa ja vie aikaa. 
Positiivista palautetta sai esimerkiksi lasten keramiikka kurssi joka täyttyi syksyllä uusilla oppilailla.  
 
Keväällä 2020 ei voitu pitää perinteistä toimintapäivää missä kädentaitojen yksikkö on saanut esittäytyä 
erilaisten työpajojen ja -näytösten muodossa. Kädentaitojen yksikkö teki yhdessä taideaineiden kanssa 
virtuaalisen näyttelyn. Näyttely sai hyvää palautetta myös muilta kansalaisopistoilta. 
 
Tornio400- juhliin valmistautuminen on ollut hankalaa koska työstettävät käsityöt olisivat vaatineet 
lähiopetusta sekä opiston työvälineitä ja koneita. 
 
Kaiken kaikkiaan on todettava että korona on rajoittanut sekä opetusta että opiskelijoiden mahdollisuutta 
/ halukkuutta osallistua kursseille. 

                                   
                                 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kuvat: Keramiikkaa ja nypläystä  
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Toimintasuunnitelma 2021 
 
Maaliskuussa 2020 maailmanlaajuisestikin iskenyt koronavirus vaikuttaa yhä keväällä 2021 merkittävästi 
myös kansalaisopiston kädentaitojen kurssitoimintaan. 
 
Pyritään vastaamaan asiakkaiden toiveisiin ja rekrytoimaan uusia opiskelijoita, kohderyhminä: eläkkeelle 
siirtyvät ikäluokat, työttömät, maahanmuuttajat, nuoret, aikuiset ja lapset. Lapsiperheille suunnattuja 
kursseja tarjotaan edelleen. Kehitetään kädentaitojen opetuksen laatua kouluttamalla opettajia ja 
uusimalla kalustoa, materiaaleja, koneita ja laitteita talousarvion sallimissa puitteissa. Pienet 
maaseutualueen kurssit pyritään säilyttämään (saavutettavuus) sekä lisäämään etenkin lapsille 
suunnattuja kursseja. Suunnitelmissa on esimerkiksi lasten käsityökerho Kaakamossa sekä yhteistyö 
Tornion kehitysvammaispalvelujen kanssa. Käsityökurssi aikuisille kehitysvammaisille on tarkoitus aloittaa 
syksyllä 2021. Kädentaitojen kurssivalikoimaa uudistetaan ja uusia opettajia rekrytoidaan.  
 
Koska käsityöala muuttuu vuosien mukana ja uusia trendejä tulee koko ajan lisää. Opiston on hyvä seurata 
mukana ja tarjota kurssivalikoimissa myös ajankohtaisia käsityötekniikoiden kursseja. Opetusta pyritään 
antamaan myös verkkokursseina ja monimuoto-opetuksena. Peda.Net-oppimisalustan käyttöä jatketaan. 
tehostetaan ja pyritään hyödyntämään monipuolisemmin erilaisia nykyaikaisia TVT- ja verkkoympäristöjen 
mahdollisuuksia. Etäopetuksen tarve on kasvanut ja siihen liittyvät haasteet kartoitetaan. Annetaan 
tarvittavaa koulutusta opettajille sekä mahdollisuuden käyttää opistolla olevaa tekniikkaa.  
 
Talouden kannalta on kurssi- ja tuntimääriä tarkistettava, jotta kädentaitojen yksikkö pysyy talousarvion 
antamissa raameissa. Korjausta täytyy tehdä myös tulopuolelle, mikä tarkoittaa kurssimaksujen 
nostamista. 
 
Kiinnitetään erityistä huomiota markkinoinnin tehostamiseen, etenkin lyhyt- ja viikonloppukurssien osalta.  
 
Kädentaitoaineiden yksikkö osallistuu edelleen 1-3 hankkeeseen/vuosi. Jatketaan myös Tornio 400-
juhlaan liittyviä valmisteluja. 
 

 
Toteutunut 
2019 

Toteutunut 
2020 

Suunnitelma 
2021 

Kurssit 64 45 65 

Tunnit 1 890 1 321 1 800 

Osallistujat 628 390 650 

Tunnit/kurssi 30 29 25 

Osallistujat/ 
kurssi 

10 9 12 

Menot 
€/tunti 

37 30 30 

Menot 
€/osallistuja 

111 103 90 

Tulot/ 
€/osallistuja 

37 45 45 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvat: Puutyöt ja lasten keramiikka  
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2.4 Taideaineet 
 
 

 
Vastuuhenkilö: Medianomi (AMK) Liisa Kivimäki 
 
mail: liisa.kivimaki(at)tornio.fi 
puh. 0400 721 183 

 
Toimintakertomus 2020 
 
Taideaineiden yksikön painopistealueet 
 
TPO-OPS 2018–2021 uudistus 
 
Vuosien 2018–21 tärkein tehtävä taideaineiden yksikön taiteen perusopetuksessa on ollut 
opetussuunnitelmien uudistaminen vastaamaan TPO:n uusia valtakunnallisia opetussuunnitelman 
perusteita. Uudet opetussuunnitelmat astuivat voimaan 1.8.2018. Vuoden 2020 aikana OPS-tiimi - johon 
kuuluu taideaineiden vastaavan opettajan lisäksi eri taide- ja taitoaineiden tuntiopettajia - keskittyi 
kehittämään taiteen perusopetuksen opetusmenetelmiä ja pedagogisia ratkaisuja vastaamaan entistä 
monipuolisemmin uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Kehittämistyö jatkuu edelleen vuonna 2021. 

1.8.2018 jälkeen aloittaneet uudet oppilaat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan, kun taas 
taiteen perusopetuksen jatkavat oppilaat opiskelevat aiemman opetussuunnitelman mukaan 31.7.2021 
saakka. Siirtymävaiheen aikana opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon molemmat 
opetussuunnitelmaversiot, koska monissa opintoryhmissä on sekä jatkavia että uusia oppilaita. Tämä 
asettaa erityishaasteen opettajille. 

Taideaineiden yksikön vastaava opettaja osallistui edelleen Taiteen perusopetusliiton organisoimaan 
TPO-LUOTSIT 2 -koulutukseen, joka tarjoaa laajaa valtakunnallista näkökulmaa uusiin 
opetussuunnitelmiin sekä mahdollisuuden verkostoitua entistä tiiviimmin eri taideaineiden opettajien 
kanssa. Luotsien tehtävänä on toimia TPO-OPS-työn ”satamaan saattajina” omassa oppilaitoksessaan ja 
tukea opetussuunnitelman laatijoiden työtä. Koulutuksen aikana on seurattu uusien opetussuunnitelmien 
toteutumista valtakunnallisesti ja etsitty myös uusia pedagogisia innovaatioita taiteen perusopetukseen. 
Vuoden 2020 aikana opiston TPO-OPS-tiimi paneutui uuden opetussuunnitelman laadinnan 
haastavimpaan osioon, arviointiin sekä etä- monimuoto- ja hybridiopetuksen kehittämiseen. 
 
Tornion kansalaisopiston taidekoulu 
Taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille – TPO ja ATPO 
 
Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja 
käsitöitä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (laskennallinen laajuus 500 tuntia) 
opetussuunnitelman mukaan.  

Taiteen perusopetusta (TPO) on tarjolla sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetus on 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä 
elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista 
kulttuuria sekä tukea oppijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.  
 
Aikuisten taiteen perusopetuksen (ATPO) tavoitteena on myös toteuttaa Tornion kansalaisopiston 
toiminta-ajatusta, jonka mukaan opiston opetustarjonta edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta 
ihmisten hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. 

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppijoille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria 
sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän 
eri alueilla. Yleisen oppimäärän tehtävänä on myös kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppija tarvitsee 
elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin eri taiteenalojen jatko-
opintoihin. 
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Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien voimaantulo ei rajaudu pelkästään opiston 
taideaineiden yksikköön, vaan uudistus koskettaa koko opiston toimintaa. 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän valtakunnallisten perusteiden (OPH-2069–2017) mukaan 
uuden opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat, joita vuoden 2019 aikana tulee edelleen kehittää 

 oppilaitoksen toiminta-ajatus 
 oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat 
 oppilaitoksen toimintakulttuuri 
 opetuksen tavoitteet, rakenne ja laajuus (yht. 500 tuntia, joista kaikille yhteiset opinnot 300 ja 

teemaopinnot 200 tuntia) 
 eri opintokokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet 
 oppimisen arviointi ja arvioinnin kohteet 
 periaatteet oppimäärän yksilöllistämisestä, oppilaaksi ottamisesta, yhteistyöstä huoltajien ja 

muiden tahojen kanssa sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä 
 lisäksi oppilaitoskohtainen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma voivat sisältyä 

opetussuunnitelmaan. 
 

Etäopetuksen kehittäminen 
 
Korona-virustilanteen vuoksi taideaineiden yksikössä keskityttiin kesän ja syksyn 2020 aikana kehittämään 
lähiopetukselle vaihtoehtoisia etä-, monimuoto ja hybridi -opetuksen tapoja ja uusia 
opintokokonaisuuksia. Tämä työ jatkuu edelleen. Etäopetukseen siirryttiin klassisen baletin, pianon- ja 
harmonikansoiton, laulun, öljyvärimaalauksen, kosketinsoittimien sekä rumpujensoiton opetuksessa. 
 
Taideaineiden yksikön keskeiset kevättapahtumat 2020 
 
Korona-tilanteen opetustoiminnalle asettamista rajoituksista – kuten lähiopetuksen keskeytyminen kevät- 
ja syyslukukaudella – huolimatta suunniteltu toiminta voitiin lapsille suunnatun toiminnan osalta järjestää 
kohtuullisesti. Opettajilta ja taidekasvattajilta tilanne on vaatinut erityistä venymiskykyä ja resilienssiä 
tilanteiden moneen kertaan muuttuessa ja uuden ohjeistuksen tullessa aina viime tipassa esimerkiksi 
lähiopetuksen jatkumisen suhteen. 

Opistomme historian ensimmäinen taide- ja taitoaineiden yhteinen virtuaalinen kevätnäyttely 
 
Kaikki suuremmat yleisötapahtumat jouduttiin peruuttamaan. Näistä mainittakoon Tornion 
kansalaisopiston Lasten Kevätkarnevaali ja Aistit auki! -toimintapäivä toukokuussa. Näiden sijaan Tornion 
kansalaisopiston taideaineiden vastaava opettaja osallistui virtuaalisen eri taidemuotojen kevätnäyttelyn 
järjestämiseen verkossa ThingLink sovelluksella toteutettuna. Tämä toteutus työllisti kyllä opettajia sekä 
opiston projektikoordinaattoria melkoisesti kevätlukukaudella 2020. Teoksemme sai varsin positiivisen 
vastaanoton. Opistomme historian ensimmäinen taide- ja taitoaineiden yhteinen virtuaalinen 
kevätnäyttely oli nähtävissä verkossa 27.5. alkaen osoitteessa: 
https://www.thinglink.com/scene/1323943348938997761?fbclid=IwAR3ASj6mdoKEbp-
YEXfGho76TIvW4rW_sdb3UtYBt8hJx9T6WZKHIRVQi-k Jatkossa pyrimmekin jatkamaan vastaavien 
teosten tuottamista. 
 
Baletin ja lastentanssin videoitu kevätnäytös 
Perinteisen tanssinopetuksen kevätnäytöksen sijaan koronatilanteesta johtuen toteutimme baletin ja 
lastentanssin ohjelmiston videoinnin 13.6.2020 ulkokuvauksina Åströmin kartanon läheisellä 
puistoalueella. Kuvaajana ja videomateriaalin editoijana toimi Ville Söderström. Videotallenne jaettiin 
verkossa tanssioppilaiden ja heidän huoltajiensa katsottavaksi. 
 
Peräpohjolan markkinat 
Peräpohjolan markkinat oli suunniteltu toteutettaviksi 26.–27.6.2020 Torniossa Raatihuoneen 
ympäristössä. Aiemmin markkinat on toteutettu Åströmin kartanon pihapiirissä ja Rantakadulla. Tuolloin 
on koettu historiallisia elämyksiä alun perin 1700- luvun ja sittemmin 1800-luvun tunnelmissa. 
Peräpohjolan markkinat ovat nyt siirtyneet 1900-luvun alkupuolelle. Korona-viruksen 
aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi markkinoita ei järjestetty kesällä 2020.  
Peräpohjolan markkinoiden suunnittelutiimi suuntasi katseen tulevaisuuteen ja keskittyi 
Tornion juhlavuoden markkinoiden uudistamiseen vuodeksi 2021, jolloin Tornio täyttää 400 
vuotta.  
 
 

https://www.thinglink.com/scene/1323943348938997761?fbclid=IwAR3ASj6mdoKEbp-YEXfGho76TIvW4rW_sdb3UtYBt8hJx9T6WZKHIRVQi-k
https://www.thinglink.com/scene/1323943348938997761?fbclid=IwAR3ASj6mdoKEbp-YEXfGho76TIvW4rW_sdb3UtYBt8hJx9T6WZKHIRVQi-k
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Tornion lastenkulttuurikeskushanke osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa 

Tornion kansalaisopiston taideaineiden yksikön vuoden 2020 toiminnan yksi keskeinen painopistealue oli 
myös toiminta Tornion lastenkulttuurikeskushankkeessa, jossa toimitaan pääasiallisesti Tornion 
kaupungin ja Haaparannan kaupungin (Ruotsi) alueella. Väestörakenteen haasteita nyt ja tulevaisuudessa 
ovat nuorisotyöttömyys ja väestön ikääntyminen sekä negatiivinen muuttoliike. Toisaalta syntyvyys 
Torniossa on hyvä, joten lastenkulttuuriin kannattaa panostaa jatkossakin. 
 
Tavoitteena on kehittää lastenkulttuuria paikallisesti, alueellisesti sekä kansainvälisesti yhteistyössä 
kaupungin eri organisaatioiden ja kulttuuritoimijoiden sekä myös Haaparannan kaupungin kanssa. 
Toimintaan sisältyvät lapsille suunnatut monitaiteelliset työpajat, jotka toteuttaa Tornion kansalaisopisto. 
Kaikki Tornion lastenkulttuurikeskuksen toiminnot tukevat koulujen kulttuuriopetussuunnitelman 
toteutumista. 
 
Tornion lastenkulttuurikeskuksen yhteistyötahoja ovat Tornion ja Haaparannan koulutoimi, 
kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus, nuorisotoimi, eri alojen taiteilijat ja pedagogit, taidekasvattajat sekä 
taide- ja kulttuuriyhdistykset ja Lapin lastenkulttuuriverkoston muut toimijat. Valtakunnallisella tasolla 
yhteistyötä tehdään muiden Lastenkulttuuriverkoston jäsenten kanssa.  
 
Yhteistyön pääasialliset toimintamuodot ovat toiminnalliset työpajat, lastentapahtumat, lapsia varten 
räätälöidyt palvelut, erityisopastukset sekä museokäynnit ja taideaineiden opettajien koulutus. 
Lastenkulttuuriverkoston sisällä vaihdetaan kokemuksia ja toimintatapoja ja siirretään hyviä käytäntöjä 
koko verkoston käyttöön. Myös Tornion kaupungin koulujen kulttuuriopetussuunnitelman toteutuminen 
edellyttää aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 
 
 ”Taiteillaan!”- kuvataideryhmät 5-7-vuotiaille ja 7/8-10-vuotiaille Liakan kylätalolla 31.8.-14.12.2020. 
Osallistujia molemmissa ryhmissä oli 10. Työpajatunnit 20/30. Työskentely on suunniteltu jatkuvaksi myös 
kevätlukukaudella 2021. Työpajassa kokeiltiin erilaisia tapoja tehdä kuvataidetta ja tutustuttiin erilaisiin 
työskentelymateriaaleihin lasten ikäkauteen soveltuen kuvataiteen ammattilaisen ohjauksessa. 
Korona-tilanteen vuoksi lähiopetus keskeytyi marraskuussa eikä suunniteltua jouluyllätystapahtumaa 
Liakan kylän asukkaille voitu voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi järjestää. 
 

Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 23.-24.11.2020 Torniossa ja Haaparannalla -Rajapintoja 

Foorumi oli tarkoitus järjestää Torniossa ja Haaparannalla, mutta korontilanteen vuoksi fyysistä 
tapahtumaa ei kyseisenä ajankohtana terveysturvallisuussyistä voitu järjestää, vaan se toteutettiin 
valtakunnallisena foorumina verkossa. 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton vuosittain järjestettävä Valtakunnallinen lastenkulttuurifoorumi 
tuo esille lastenkulttuurin merkityksiä ja mahdollisuuksia sekä luo suuntaviivoja sen tulevaisuudelle. 
Foorumi tarjoaa paikan kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja eri toimialojen kohtaamiselle. Sen 
järjestämisestä vastaavat Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ja paikalliset lastenkulttuurikeskukset 
yhteistyökumppaneineen. Valtakunnallisen lastenkulttuurifoorumin vuosittain vaihtuva teema nostaa 
esille lastenkulttuurin mahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja valottaa moniammatillista 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Lastenkulttuurifoorumi on oivallinen verkostoitumistilaisuus alan 
toimijoille. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat: Taidemaalauskurssin opiskelijoiden töitä  
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Toimintasuunnitelma 2021 
 
Taideaineiden yksikön painopistealueet 
 
Taiteen perusopetus lapsille, nuorille ja aikuisille – TPO ja ATPO 
 
Tornion kansalaisopiston taidekoulussa voi opiskella tanssia, teatteritaidetta, musiikkia, kuvataidetta ja 
käsitöitä taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän (laskennallinen laajuus 500 tuntia) 
opetussuunnitelman mukaan.  

Taiteen perusopetusta (TPO) on tarjolla sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Taiteen perusopetus on 
tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä 
elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää ja säilyttää kansallista 
kulttuuria sekä tukea oppijan kykyä arvostaa eri kulttuureita ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.  
 
Aikuisten taiteen perusopetuksen (ATPO) tavoitteena on myös toteuttaa Tornion kansalaisopiston toiminta 
ajatusta, jonka mukaan opiston opetustarjonta edistää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta ihmisten 
hyvinvointia ja kaupungin vetovoimaisuutta tukevia opetuspalveluja. Opetuksessa korostuvat 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys, osallisuus ja tasa-arvo. 

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien voimaantulo ei rajaudu pelkästään opiston 
taideaineiden yksikköön, vaan uudistus koskettaa koko opiston toimintaa. 
 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän valtakunnallisten perusteiden (OPH-2069-2017) mukaan 
uuden opetussuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat, joita vuoden 2021 aikana tulee edelleen kehittää 

 oppilaitoksen toiminta-ajatus 
 oppilaitoksen arvot, oppimiskäsitys, oppimisympäristö ja työtavat 
 oppilaitoksen toimintakulttuuri 
 opetuksen tavoitteet, rakenne ja laajuus (yht. 500 tuntia, joista kaikille yhteiset opinnot 300 ja 

teemaopinnot 200 tuntia) 
 eri opintokokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja laskennalliset laajuudet 
 oppimisen arviointi ja arvioinnin kohteet 
 periaatteet oppimäärän yksilöllistämisestä, oppilaaksi ottamisesta, yhteistyöstä huoltajien ja 

muiden tahojen kanssa sekä toiminnan jatkuvasta kehittämisestä 
 lisäksi oppilaitoskohtainen tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma voivat sisältyä 

opetussuunnitelmaan. 
 
 

Etä- ja hybridiopetuksen kehittäminen 
 
Korona-pandemian vuoksi taideaineiden yksikössä keskitytään vuoden 2021 aikana kehittämään 
lähiopetukselle vaihtoehtoisia etä- ja monimuoto -opetuksen tapoja ja uusia 
opintokokonaisuuksia. Lisäksi pyritään lisäämään opettajien koulutusta erilaisten opetusmuotojen 
hallintaan ja käyttöönottoon. 

 
Juhlavuosi, Tornio täyttää 400 vuotta 
 

 Opiston lahja 400-vuotiaalle Torniolle: Toukokuulle suunniteltu taide- ja kädentaitoaineiden 
näyttely siirtyy koronatilanteen vuoksi marraskuun alkupuolelle.  

 Virtuaalinen kuvataidenäyttely: Lasten ja nuorten kuvataideryhmien töistä kootaan 
virtuaalinäyttely, joka julkaistaan toukokuussa. 

 Historialliset roolihenkilöt: Tornion kansalaisopiston teatteritaiteen Tornio 400 vuotta- ryhmä 
toteuttaa yhdeksän Esko-Pekka Mattilan käsikirjoittamaa pienoisnäytelmää, jotka perustuvat 
merkittävien torniolaisten henkilöiden elämään. Seuraavassa lueteltavat kohtaukset ohjaa 
teatteri-ilmaisun opettaja Liisa Kivimäki, joka suunnittelee myös näytelmäkohtauksista tehtävät 
videotaltioinnit. Roolihenkilöt esiintyvät juhlavuonna erilaisissa Tornion tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa. 
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RUOTSIN KUNINGAS KUSTAA II AADOLF (1594 – 1632) JA VALTAKUNNANKANSLERI AXEL 
OXENSTIERNA (1583–1654) 

Kustaa II Aadolf perusti Tornion kaupungin vuonna 1621. Samoihin aikoihin perustettiin useampia 
kaupunkeja Ruotsin valtakunnan pohjoisiin osiin. Tarkoitus oli saada koko valtakunta paremmin 
keskushallinnon ja etenkin kuninkaan vallan alle. Kustaa II Aadolf rakensi Ruotsista pohjoisen 
Euroopan suurvaltaa yhdessä hyvän ystävänsä valtakunnankansleri Axel Oxenstiernan kanssa. 

ANDERS HELLANT (1717 – 1789) JA BRGITTE WITTE (1733 – 1798) 

Anders Hellant oli oman aikansa monialayrittäjä, kuten 1700-luvun kauppiaat eli porvarit 
yleensäkin. Hellantin liiketoimet eivät kuitenkaan tuottaneet kovin hyvin ja hän joutuikin 
painiskelemaan jatkuvasti rahahuolien kanssa. Tavalliseen rahvaaseen nähden hän oli toki 
kohtuullisen varakas mies. Hellantin suuri intohimo oli kuitenkin luonnontieteellisten havaintojen 
tekeminen pohjoisessa. Näiden ansioiden takia hänet myös kutsuttiin Ruotsin Akatemian 
jäseneksi. Brigitte Witte toimi Hellantin uskollisena taloudenhoitajana vuosikymmeniä. 
Naimattoman Hellantin ja Witten kiinteästä suhteesta kertoo varmasti myös se, että kuollessaan 
Hellant antoi kotitalonsa perinnöksi Brigitta Wittelle. 

ALMA WESTERLUND (1863 – 1950) 

Alma Westerlund toimi lähes 40 vuotta opettajana Tornion alakansakoulussa ja lähes yhtä kauan 
kaupungin kirjakauppiaana. Naimattomalle Almalle opiskelun ja sivistyksen merkitys ihmisen 
elämässä muodostuivat keskeisiksi arvoiksi.  

 
IRMA STORMBOM (1917 – 1985) 

 
Irman ja hänen sukunsa vaiheet kietoutuvat kiinteästi pohjoisen oluttehtaan historiaan. Irma kehitti 
miehensä kanssa pohjoista oluttehdasta rohkealla otteella luoden muun muassa Lapin kullan 
tuotenimestä kansainvälisestikin tunnetun merkin. Irman elämä kertoo myös tarinaa vahvasta 
naisesta, joka uskalsi elää sellaista elämää kuin halusi ja tarttui rohkeasti kaikkiin eteen tuleviin 
haasteisiin. 

 
KALKKIMAAN PAPPI. Petter Abram Herajärvi (1830 – 1885) 

Kalkkimaan pappi eli Petter Herajärvi oli paikallinen ”kylähullu”, joka oli syntyisin äärimmäisen 
köyhistä oloista. Kouluja käymättömällä miehellä oli kuitenkin kyky muistaa esimerkiksi 
kuulemansa saarnat, joista hän sitten teki omat pilkkaversionsa. Petter myös runoili ja ansaitsi sillä 
vähäiset roponsa. 

KARL (1836 – 1901) JA MATILDA (1840 – 1914) HANDOLIN 

Karl Handolinilla oli korkea rakennusalan koulutus, mutta hän siirtyi myöhemmin lennätinlaitoksen 
palvelukseen. Torniossa Handolin toimi lennätinreviisorina, jonka toimipiste sijaitsi Haaparannalla. 

Kulkuyhteydet olivat 1800-luvun lopun rajakaupungeissa surkeat ja Handolin päätti rakennuttaa 
omilla rahoillaan puisen sillan, joka lyhensi huomattavasti matkaa kaupunkien keskusten välillä. 
Yhdeksi motiiviksi sillan rakentamiselle kerrotaan olleen se, että sillan avulla pääsi nopeammin 
työpaikaltaan kotiinsa. 

Matilda Handolin toimi sairaanhoitajana ja kätilönä Tornion kaupungissa. Hän oli jäänyt leskeksi. 
Ensimmäisestä avioliitosta hänellä oli kaksi tyttöä. Mennessään naimisiin Karl Handolinin kanssa 
kumpikin puoliso oli jo lähes 50-vuotiaita.  

TULLIHURTTA JA JOPPARI 

Henkilöt: Tullimies Moilanen, Joppari Korpi Jaska (Kumpikin fiktiivisiä hahmoja) 

Tornionjokilaakso on täynnä mitä erilaisempia joppaukseen liittyviä tarinoita ja henkilöhahmoja. 
Tullihurtan ja jopparin kohtaamisessa tapahtuneet ovat tosia, mutta henkilöhahmot fiktiivisiä. 
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VILLE PÖRHÖLÄ (1897 – 1964) JA RADIOTOIMITTAJA 

Henkilöt: Ville Pörhölä Radiotoimittaja (Fiktiivinen hahmo) 

Ville Pörhölä on ainoa torniolainen olympiavoittaja. Kultaa hän saavutti kuulantyönnössä vuoden 
1920 olympialaisissa Antwerpenissa. Ville osallistui kaikkiaan neljästi olympiakisoihin vuosina 
1920-1932. Los Angelesin olympialaisissa 1932 hän sai moukarinheitossa hopeamitalin. Siviiliuransa 
Pörhölä teki satama- ja sahateollisuuden parissa. 

KUMMITUSNAINEN SYLVA Kronwall (1899-1974) 

Sylva Kronwallin kohtalosta löytyy useita erilaisia versioita. Kaikissa kertomuksissa on kuitenkin 
sama ydin: Sylva etsii rakkauskirjeitään, jotka jäivät häneltä Säipän taloon puiseen, valkoisella 
paperilla päällystettyyn makeisrasiaan.  

Erään version mukaan Ensimmäisen maailmansodan aikana Torniossa sairaanhoitajana toimineen 
Sylvan rakastettu, kirjeiden kirjoittaja, oli venäläinen upseeri. On ymmärrettävää, että tällainen 
kertomus syntyi, sillä samassa talossa kauniin Sylvan kanssa asui venäläistä upseeristoa. Toisen 
version mukaan rakastettu oli ruotsalainen. Joissain tarinoissa myös Sylva itse olisi Ruotsista. 
Karmeimman toisinnon mukaan Sylva raiskattiin ja tapettiin huoneeseensa venäläisten sotilaiden 
toimesta ja että hänet olisi haudattu Säipän talon puutarhaan.  

 Tornion lastenkulttuurikeskushanke 

Tornion kansalaisopiston lastenkulttuuritoiminnan laadullisena tavoitteena on ennakkoluuloton ja 
ajassa elävä toiminta. Lapsille ja nuorille suunnatuissa työpajoissa – fyysisissä ja virtuaalisissa. 
Ohjaajina toimivat ammattitaiteilijat ja eri taidealojen opettajat. Työpajoissa käytetään laadukkaita 
työskentelymateriaaleja ja tarjotaan myös työpajoihin osallistuville opettajille mahdollisuus 
tutustua uusiin työskentelytapoihin. Vuoden 2021 työpajoissa keskitytään tuottamaan muun 
muassa kuvataidenäyttely- ja teatteriesitystoimintaa kaupungin 400-juhlavuoden teemoihin.  
 
Tornion kansalaisopisto edistää toiminta-ajatuksensa mukaisesti elinikäisen oppimisen 
periaatteella ihmisten hyvinvointia. Lasten ja nuorten taideopetus vahvistaa yhteisöllisyyttä ja 
parhaassa tapauksessa luo jopa elinikäisiä ystävyyssuhteita. 
 
Tornion kansalaisopisto pyrkii jatkamaan ”Taiteillaan!”-toimintaa/työpajatoimintaa, joka on 
ensisijaisesti suunnattu haja-asutusalueen lapsille ja nuorille. Työpajat toteutetaan 
koronatilanteen sallimissa rajoissa lähi-, monimuoto- tai etäopetuksena eri taidemuotojen 
ammattilaisten ohjauksessa.  

 
Vuonna 2021 Tornion kansalaisopisto järjestää koulujen kulttuuriyhdysopettajille ja 
taidekasvattajille koulutusta koulujen kulttuurikasvatussuunnitelman edelleen kehittämiseksi ja 
uudistamiseksi vastaamaan paremmin peruskoulujen uudistuneita opetussuunnitelmia ja 
muuttunutta opetuksen järjestämistilannetta huomioiden myös erilaiset virtuaaliset ratkaisut. 
Koulutuksen tavoitteena on myös tutkia mahdollisuuksia yhteistyöhön taiteen perusopetuksen 
uusien opetussuunnitelmien toteuttamisessa. 
 
Tornion lastenkulttuurikeskuksen tavoitteena on tarjota toimintaa, joka syventää taiteen ja 
kulttuurin ymmärtämistä ja arvostamista. Keskeistä on osallistumisen kautta saatava 
omakohtainen kokemus.  
 
Monipuoliset mahdollisuudet taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kokemiseen tuottavat henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia. Tornion lastenkulttuuritoimijoiden lähtökohtana on antaa torniolaisille lapsille 
ja nuorille asuinpaikasta riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet tutustua eri taide- ja 
kulttuurimuotoihin, kokea taide-elämyksiä ja tuottaa myös itse taidetta ja kulttuuria sekä jakaa 
kulttuuri- ja taidekokemuksia. Lastenkulttuuri voi myös auttaa lasta oman kulttuuri-identiteetin 
muodostumisessa ja antaa työkaluja kriittiseen kulttuurin vastaanottamiseen. 

 
Tornion kaupungin ydinkeskustaa ympäröi laaja haja-asutusalue. Jotta lapsilla ja nuorilla olisi 
tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuurikasvatukseen sekä harrastaa eri taidemuotoja on 
välttämätöntä viedä lastenkulttuuritoimintaa myös eri kylille. Lisäksi on välttämätöntä tarjota 
koulutusta taidekasvattajille.  
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 Peräpohjolan markkinat 2021 

Peräpohjolan markkinat on suunniteltu toteutettaviksi 2.-3.7.2021 Torniossa Raatihuoneen 
ympäristössä. Aiemmin markkinat on toteutettu Åströmin kartanon pihapiirissä ja Rantakadulla. 
Tuolloin on koettu historiallisia elämyksiä alun perin 1700- luvun ja sittemmin 1800-
luvun tunnelmissa. Peräpohjolan markkinat ovat nyt siirtyneet 1900-luvun 
alkupuolelle. Peräpohjolan markkinoiden suunnittelutiimi on suunnannut katseen 
tulevaisuuteen ja keskittyy nyt Tornion juhlavuoden markkinoiden uudistamiseen 
vuodeksi 2021, jolloin Tornio täyttää 400 vuotta 

Historialliset roolihenkilöt: Tornion kansalaisopiston teatteritaiteen Tornio 400 vuotta- ryhmä 
toteuttaa yhdeksän Esko-Pekka Mattilan käsikirjoittamaa pienoisnäytelmää, jotka perustuvat 
merkittävien torniolaisten henkilöiden elämään. Ohjaajana toimii teatteri-ilmaisun opettaja Liisa 
Kivimäki, joka suunnittelee myös näytelmäkohtauksista tehtävät videotaltioinnit. Roolihenkilöt 
esiintyvät juhlavuonna erilaisissa Tornion tapahtumissa ja tilaisuuksissa, myös Peräpohjolan 
markkinoilla. Markkinoilla tullaan siis näkemään aikamatka Tornion 400-vuotiseen historiaan.  

 
 

Toteutunut 
2019 

Toteutunut 
2020 

Suunnitelma 
2021 

Kurssit 91 93 95 

Tunnit 3 480 3 004 3 200 

Osallistujat 845 715 750  

Tunnit/kurssi 38 32 36 

Osallistujat/ 
kurssi 

9 8 10 

Menot 
€/tunti 

44 40 42 

Menot 
€/osallistuja 

182 170 175 

Tulot/ 
€/osallistuja 

59 49 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat: Teatteritaide  
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2.5 Toimisto  
 

Vastuuhenkilöt:  
Birgit Kadenius 
mail: birgit.kadenius(at)tornio.fi, puh. 040 770 5972 
 
Arja Karhu (ma-ti) 
mail: arja.karhu(at)tornio.fi, puh. 050 597 1944 
 

 
Toimintakertomus 2020 
 
Toimiston henkilöstö ja muuta toimintaa 
 
Toimistossa työskentelee kokoaikaisena toimistosihteerinä Birgit Kadenius ja osa-aikaisesti (ma-ti) Arja 
Karhu. 
  
Ala-aulan lehtitelineessä on luettavissa Lapin-Kansa ja Lounais-Lappi. Ala-aulasta löytyy myös 
kirjakierrätyspiste. Piste toimii periaatteella ”tuo tullessas – vie mennessäs”. 
 
Markkinointi 
 
Lehti-ilmoitukset julkaistiin Kemi-Tornio kaupunkilehdessä. Kurssien markkinointia lisättiin opiston 
Facebook -sivulla ja Instagramissa. 
 
Ilmoittautumiskäytännöt 
 
Kursseille on voinut ilmoittautua joko verkossa, puhelimitse tai käymällä opistolla. Syksyn 
ilmoittautumiset käynnistyivät 10.8.2020 klo 7.00. Ensimmäisen päivän aikana ilmoittautumisia tehtiin 702, 
joista verkossa 527 kpl (v. 2019 ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä kursseille ilmoittautui 556, joista 
verkossa 348 kpl).  
 
Kurssimaksut 
 
Kurssimaksut on laskutettu HelleWi -ohjelmalla. Kielten kurssimaksut laskutettiin koko lukuvuosi 
kerrallaan, taito- ja taideaineiden koko lukuvuoden kestävät kurssit laskutettiin syys- ja kevätlukukausi 
erikseen. Liikunnan kurssit laskutettiin omina syys- ja kevätlukukauden kursseina. 
 
Käytössä olevat maksutavat olivat ePassi, Smartum-saldo ja -setelit, Tyky-setelit ja Edenred-saldo. 
Uutena maksutapana otettiin käyttöön verkkokauppamaksu. Maksun sai halutessaan suoritettua 
ilmoittautumisen yhteydessä. Verkkokauppamaksuja suoritettiin yhteensä 170 kpl. 
 
Alennukset 
 
Tornion kaupungin henkilöstöjaosto on myöntänyt vuosittain (v. 1996 lähtien) määrärahan käytettäväksi 
työttömien torniolaisten kurssimaksuihin. Vuonna 2020 yhden setelin arvo oli 50 €. Työttömän 
opintoseteliä käytti 19 opiskelijaa. 
 
Kansalaisopistolla on käytössä Kaiku-kortti. 
 
Vuonna 2020 eläkeläis-, opiskelija-, sisaralennus (väh. kolme alle 18-vuotiasta samasta taloudesta 
kursseilla) ja maahanmuuttajien alennus olivat 20 % yhdestä kurssimaksusta.  
 

Käytetyt alennukset: 
- eläkeläiset 385 henkilöä 
- opiskelijat  23  ” 
- maahanmuuttajat   7 ” 
- kaikukortti   7  ” 
- sisarukset      1 perhe 
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Toimintasuunnitelma 2021 
 
Toimiston aukioloaika 
 
Toimiston aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-16.  
 
Markkinointi 
 
Facebook on hyvä markkinointiväylä. Opiston sivujen tykkääjien määrää pyritään entisestään 
kasvattamaan, jotta tiedottaminen ja markkinointi kohdistuvat suuremmalle väkimäärälle. Lehti-
ilmoituksia jatketaan, sillä se palvelee netittömiä asiakkaita.  
 
Syksyn 2020 ilmoittautumiset 
 
Ilmoittautumiset käynnistyvät maanantaina 16.8.2021 klo 7.00. Mikäli asiakkaalla ei ole suomalaista 
henkilötunnusta, ilmoittautuminen onnistuu joko puhelimitse tai käymällä opistolla. 
 
Maksutavat 
 
Opinto-ohjelmassa lisätään tiedotusta siitä, että opiskelijat selvittäisivät kaikki alennuksiin oikeuttavat 
asiat heti kurssien käynnistyttyä jotta turhilta laskutuksilta ja hyvityksiltä vältyttäisiin. Käytäntönä on, että 
opiskelijat maksavat laskun em. maksutavoilla vasta kun saavat laskun. Tästä johtuen joudutaan 
tekemään hyvityslaskuja. 
 
Netin kautta ilmoittautuessa voi kurssimaksun maksaa: 

- ePassilla 
- verkkokauppamaksulla 

Ilmoittautumisen yhteydessä em. maksuja ei tarvitse suorittaa. Etenkin jos on oikeutettu alennuksiin, 
maksua ei voi suorittaa. 
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3 TILAUSKOULUTUSPALVELUT 
 
Toimintakertomus 2020 
 
Pandemiatilanteen aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi tilauskoulutuksia voitiin järjestää vain yksi.  
 
Toimintasuunnitelma 2021 
 
Opistossa pyritään tarjoamaan myyntipalvelukoulutusta henkilöstökoulutuksena paikallisille yrityksille ja 
Tornion kaupungin työntekijöille. Myyntityötä tehostetaan muun muassa olemalla yhteyksissä paikallisiin 
yrityksiin.  
 
 
4 HANKKEET  
 
4.1 Tornion lastenkulttuurikeskushanke osana Lapin lastenkulttuuriverkostoa (OKM) 
 
Tornion kansalaisopiston taideaineiden yksikön vuoden 2019 toiminnan yksi keskeinen painopistealue oli 
toiminta Tornion lastenkulttuurikeskushankkeessa, jonka tavoitteita ovat: 
 

 Kehittää taidekasvatusta: taiteen perusopetuksen, kulttuuriopetussuunnitelmia toteuttavien 
opettajien ja taidekasvattajien täydennyskoulutus 
  

 Lasten monitaiteiset työpajat, yhteistyöproduktiot 
 

 Kehittää koulujen, päiväkotien ja kulttuuripalvelujen yhteistyötä: koulujen kulttuuriopetussuunni-
telmat  

 
 Taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisääminen ja eri taidelaitosten yhteistyön tukeminen 

pedagogiikan kehittämisessä 

 
 
 
 
 
 
 
4.2 Lähelle ihmistä - Kohti tasa-arvoisempia palveluja (OPH) 

 
Hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakaslähtöisyyttä eli käyttäjälähtöisten palveluiden kehittäminen 
ja henkilöstön osaamisen lisääminen. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Lapin opet oppimassa - Kohti tasa-arvoisempaa osaamista (OPH) 
 
Hankkeen tarkoituksena on parantaa palveluja ja kansalaisopistojen opettajien tvt-taitoja. Opistojen 
näkyvyyttä lisätään kehittämällä digitaalisuutta mm. verkossa toimivilla virtuaalisilla näyttelyillä ja 
opiskelijoille myönnettävien digitaalisten osaamismerkkien muodossa. 
 
  

Saatu avustus 2 870 € 
Kokonaiskustannukset 7 175 € 
Yhteistyökumppanit Tornionlaakson museo, Tornion kulttuuritoimisto  ja muut 

Lapin lastenkulttuuriverkoston sekä valtakunnallisen -
verkoston jäsenet. 

Saatu avustus 52 615 € 
Kokonaiskustannukset 61 900 € 
Yhteistyökumppanit Kemijärven kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri 

Saatu avustus 50 000 € 
Yhteistyökumppanit Kemijärven kansalaisopisto ja Lapin Opistopiiri 
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4.4 Tikittääkö digi? – Aikuisten perus- ja digitaalisten taitojen vahvistaminen (OPH) 
 
Hankkeen tarkoituksena on tarjota aikuisille perustaitoja ja digitaalisia taitoja vahvistavaa koulutusta. 
Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä 
oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja. Hankkeen tuella järjestettävät koulutukset 
ovat osallistujille maksuttomia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Touri miehille -hanke 2018-2020 (ESR) 
 
Työtä vailla ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten miesten osuus on kasvanut. Meri-Lapissa 
haasteeseen tartutaan miestyöosaamisella ja miesten omalla toiminnalla. Hankkeessa mahdollistetaan 
eri-ikäisille miehille osallistuminen oman hyvinvoinnin edistämiseen ja vertaistoiminnan kehittämiseen. 
Hyvinvoinnin, työ- ja toimintakyvyn edistymisen lisäksi kehitämme miesten ja yhteistyöorganisaatioiden 
kanssa miesvertaisohjaaja- ja miesnäkökulmaohjaajakoulutuksia. Sukupuolitietoisuus ja 
miestyöosaaminen kehittyvät kaikilla hankkeeseen osallistuvilla. Toimintamallit ja koulutukset tulevat 
julkiseen käyttöön ja koulutuksia on mahdollista räätälöidä eri palveluntuottajien tarpeisiin.    
 

 
    
 
 
 
 
4.6 Kairan oppijat – Vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustus 2020 
 
Hankkeen tavoitteena on parantaa opettajien pedagogista kehittymistä ja mentorointia, testata uusia 
opetusmenetelmiä ja menetelmien käyttöönottoa sekä arviointia laadukkaan opetuksen 
varmistamiseksi. Tavoitteena on myös henkilöstön ammatillinen verkostoituminen siten, että 
verkostoitujat tarjoavat toisilleen apua ja hyötyvät niistä myös itse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.7 Virkkuset - Vapaan sivistystyön opintoseteliavustus työllistymis- ja työmahdollisuuksien 

vahvistamiseen 2020 
 

Hankkeen tavoitteena on järjestää alueen työttömille ja työttömyysuhan alla oleville koulutusta, joiden 
avulla kyseenomaisen kohderyhmän on mahdollisuus päivittää työelämässä tarvittavia perustietoja ja –
taitoja, motivoida aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. 

 
  

Saatu avustus 290 000 € 
Yhteistyökumppanit Kemijärven kansalaisopisto, Kivalo-opisto, Meän Opisto, 

Muonion kansalaisopisto, Peräpohjolan Opisto, Posion ja 
Ranuan kansalaisopistot, Revontuli-Opisto, Rovaniemen 
kaupungin ja Rovaniemen kansalaisopistot. 

Saatu avustus - 
Kokonaiskustannukset - 
Yhteistyökumppanit Lapin AMK (koordinoi) ja Kivalo-opisto 

Saatu avustus 61 200 € 
Kokonaiskustannukset 72 000 € 
Yhteistyökumppanit Kemijärven ja Rovaniemen kansalaisopistot, Revontuli- 

Opisto ja Lapin Opistopiiri. 

Saatu avustus 145 000 € 
Yhteistyökumppanit Kemijärven ja Posion kansalaisopistot sekä Meän Opisto. 
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5 HENKILÖSTÖ 2020 
 
5.1 Hallinto- ja opistopalveluhenkilöstö 
 
 Tarja Hooli, rehtori 

Birgit Kadenius, toimistosihteeri 
Arja Karhu, toimistosihteeri (osa-aikainen) 
Arja Jaako, projektikoordinaattori 
Tuija Rantamaa, projektikoordinaattori 

 
5.2 Päätoimiset opettajat 
 

Liisa Kivimäki, teatteritaiteen opettaja 
 Tarja Laakso, englannin ja saksan kielten opettaja 
            
5.3 Tuntiopettajat 
 
 

Kansalaisvalmiudet (33)  Kielet (9)  
Esko Risto vesiliikenne Alaperä Marja espanja 
Hiltunen Satu liikunta Juustovaara Ljudmila venäjä 
Huusko Jussi golf Machado Rundgren Cláudia ranska 
Immonen Eeva kädentaidot Magga-Miettunen Siiri saame 
Jaako Arja  tietotekniikka Muukkonen Juha heprea, kreikka 
Jolma Katja  viitottu puhe Rantamaa Tuija ruotsi, venäjä 
Jussila Marjo palvelunmuotoilu Saapunki Monika ruotsi 
Kallanranta Juha tekijänoikeus Teixeira Tarja suomi ulkomaalaisille 
Kanto Eija hygieniapassi Tosi Marina italia 
Karjalainen Sari sukututkimus   
Kauppinen Tiia terveysliikunta ja hyvinvointi Kädentaidot (12)  
 senioreiden päiväjumppa Hyrkäs Kaisu keramiikka 
Konttajärvi Krista liikunta Keronen Kati huonekaluverhoilu 
Koskenranta Matti äijäjooga Kola Mariaana hopeatyöt 
Laakso Matleena 
Lepistö Tuomas 

virtuaaliset näyttelyt 
järjestyksenvalvojan  

Kolehmainen Kari 
Mäkivuoti Taina 

puutyöt, lipon tekeminen 
hopeantaonta 

 
Maimann Anna 

peruskurssi 
hathajooga 

Mämmioja Meeri 
Nenonen Jukka 

nypläys 
kitaran rakennus 

Mikkola Teija tietotekniikka Röyttä Satu-Minna käsityöt 
Myllyoja Sinikka pyörätuolitanssi Sadinmaa Sinikka huovutus 
Numminen Mari liikunta Salminen Paula posliininmaalaus 
Pitkänen Jarmo meri-VHF Sankala Eeva-Kaisa kädentaidot 
Prusila Paula syvävenyttely, 

kemppijumppa 
Turunen Pia kädentaidot 

Raisio Sarianna 
Rantamaa Tuija 

tenavatanssi 
mediyoga, body & mind 
yoga, juttutupa 

Taideaineet (16) 
Fräki Jutta 
Isaksson Marja-Liisa 

 
lastentanssi 
pianonsoitto 

Rantamölö Hilkka terveysliikunta, hyvinvointi Koskela Ilona baletti 
Rastas Anu geokätköily Lehto Fanny lastentanssi 
Saunavaara Rauno pyörötuolitanssi Mäenalanen Niko musiikkiteoria, harmonikan- 
Sillanpää Taija 
Teppola Roosa 

liikunta 
itämainen tanssi 

 
Mäkelä Henriikka 

ja pianonsoitto 
baletti 

Turunen Katja villiyrtit, luonnontuotteet Numminen Mari baletti 
Turunen Pia kotitalous Oinonen Jukka-Pekka rummut 
Unanka Uchenna maahanmuuttajat Pitkänen Sofiina balettiin valmistava 
Vanhapiha Sanna rasvanpolttojumppa Raikaslehto Sari kuvataide 
Viiri Päivi tanssiliikunta Rundgren Lenita kuvataide 
  Seppänen Tuula kuvataide 
  Tuokko Anu pianonsoitto, sähköurut/ 
   keyboard, vapaa säestys 
  Tuokko Jorma laulu 
  Vanhatalo Reino 

Wiena Emma 
kitaransoitto 
balettiin valmistava 

 
 



Kansalaisopisto: Resurssit ja johtaminen  Tuloskortti TP 2020    Liite 1 
 

Kriittinen 
menestystekijä 

Arviointikriteerit Ta -vuoden 
tavoitetaso 

Ta -vuoden 
toimenpide 

Mittarit ja aikataulu Toteuma 

Talouden hallinta 
ja tulopohjan 
vahvistaminen 
 

Tulosalueen yksiköiden 
talousarvioiden 
toteutuminen. 
 
 
 
 
 
 
Kansalaisopiston 
valtionosuus. 
 
 
 
 
 
 
Hankkeiden määrä 
/rahoitus. 
Myyntipalvelukurssien 
määrä / tulot.  
 

TA toteutuu 
suunnitellusti. 
Talous ja toiminta 
tasapainossa. 
 
 
 
 
 
Kansalaisopiston 
valtionosuus ei 
merkittävästi vähene. 
 
 
 
 
 
Tavoite 3-4 
hanketta/avustukset 
40 000 €.  
 
 
 
 
 
 
Tilauskursseja 
tarjotaan 
hallintokunnille, 
yrityksille ym. 
tahoille. Tavoite 15 
kurssia. Tulot n. 24 
000 €.  

Menojen ja tulojen 
aktiivinen seuranta 
vastuuhenkilöiden 
toimesta. 
 
 
Kurssimaksut 
suhteutetaan 
kurssikohtaisiin 
kustannuksiin ja 
yksikön 
tulotavoitteisiin.  
 
 
 
 
 
Aineryhmäyksiköt 
toimivat aktiivisesti 
tulopohjan 
vahvistamiseksi  
hankkeiden ja 
myyntipalvelukurssie
n toteuttamiseksi.  
 

Osavuosikatsaukset. 
Jatkuva seuranta. 
Hanketilastot. 
Tilauskoulutuspalvelujen 
tilastot. 
Osavuosikatsaukset. 
 
 
 
 

Talous tasapainossa. Koronapandemian 
vaikutukset kurssimaksutulojen romahtamiseen 
pystyttiin kompensoimaan palkanmaksujen 
keskeytyksillä. 
 
 
Kurssimaksujen tulotavoite alittui. 
Hanketulotavoite ylittyi. 
 
Valtionosuus 330 484 €, joka on 22 900 € 
edellisvuotta pienempi. Vähennys johtuu 
rahoituksen uudesta laskentamallista, johon 
vaikuttaa mm. kunnan eläkeläisten, 
maahanmuuttajien ja työttömien määrät. 
 
Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja pidettiin 7 610. 
 
Käynnissä olevat kehittämishankkeet:  
Tikittääkö digi? 290 000 € 
Lastenkulttuurikeskus 2 870 € 
Lapin opet oppimassa 50 000 € 
Lähelle ihmistä -laatuhanke 52 615 € 
Kairan oppijat 61 200 € 
Virkkuset 145 000 € 
 
(6 hanketta, hanketulot yhteensä 601 685 €) 
 
Tilauskursseja 1 kpl,  
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Kokonais-
taloudelliset ja 
suunnitelmalliset 
investoinnit 

Investointisuunnitel-
mien laatiminen. 
 
Laadukkaan 
oppimisympäristön 
rakentaminen ja 
ylläpitäminen. 

Opetuskalusteiden ja 
-välineistön 
uusiminen. Porthanin 
koulun saamisen 
huomioiminen ao. 
tahojen investointi-
suunnitelmissa.  
 
 

Talousarvioon 
varataan määrärahat 
investointeihin. 

 Investointirahoilla hankittiin etäopetusvälineistöä 
 

Kannustava ja 
motivoiva 
johtaminen 

Työhyvinvointi-
keskustelut vuosittain. 
 
Työpaikkakokoukset 
sisäisen valvonnan 
ohjeen mukaisesti 

Tyhy-keskustelut 
käydään 
henkilökohtaisesti 
tai/ja ryhmissä jolloin 
valmistellaan myös 
aineryhmä-
yksikköjen toi-toi:t. 
 
Työtyytyväisyys 
(Vire-)tulokset 
(ka.4- 4,5).  

Tyhy-keskustelut ja 
työpaikkakokoukset 
(joka toinen ma) 
pidetty 
suunnitelmien 
mukaisesti ja 
dokumentoitu. 
 
 
 

Tyhy-keskustelujen määrä. 
 
Henkilöstön Vire-kyselyjen 
ka. 
 
 
Viikkopalavereiden määrä. 
 
Koko työyhteisön 
kokousten lkm. 

Työhyvinvointi-/kehityskeskustelut käyty vakituisen 
henkilökunnan kanssa. 
 
Vire-kyselyä ei tehty. 
 
 
Viikkopalavereita pidetty 14 kpl.  
 
 
Tuntiopettaja-kokouksia 2/lv.  
 

Osaava, 
motivoitunut ja 
hyvinvoiva 
henkilöstö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sairaspoissaolopäivien 
lukumäärä. 
 
Riittävät 
henkilöstöresurssit 
 
 
Täydennyskoulutuksen 
tarjoaminen. 
 
Työkyvyn ylläpito. 
 

Sairaspoissaolopäi-
vät ovat vähäiset. 
 
Täyttämättömänä 
olevan toimen 
täyttäminen. 
 
Henkilökunta saa 
riittävästi 
ammatillista 
lisäkoulutusta. 
 
Tuntiopettajien 
rekrytoinnissa 
huomioidaan 
pätevyys ja 
koulutustaso. 

 
 
Kädentaitojen 
opettajan toimen 
muuttaminen 
koulutussuunnittelija
n toimeksi ja 
tehtävän auki 
julistaminen ja 
työntekijän valinta. 
 
Henkilöstö saa valita 
yhden maksuttoman 
kurssin opinto-
ohjelmasta 
työhyvinvoinnin ja 
ammatillisen 
osaamisen 
lisäämiseksi. 
 

Sairaspoissaolojen 
lukumäärä. 
 
Vakituisen henkilöstön 
määrä. 
 
 
Koulutuspäivien lukumäärä 
(henkilöstöllä käytössä 
hlökohtaiset koulutuskortit). 

Sairaspoissaolopäiviä vain muutama. 
 
 
Vuodesta 2013 saakka avoinna oleva toimi on 
edelleen täyttämättä.  
 
 
Erilaisia laatu- ja kehittämispäiviä sekä koulutuksia 
14. 
 
Henkilöstö on osallistunut vapaa-ajallaan opiston 
järjestämille kursseille. 
 
Opettajat ovat seuranneet kouluttautumistaan 
koulutuskorteilla, jotka vuosittain palautetaan 
opistolle. 
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Kansalaisopisto: Asiakas- ja vaikuttavuus / hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Tuloskortti TP 2020 
 

Kriittinen 
menestystekijä 

Arviointikriteerit Ta -vuoden 
tavoitetaso 

Ta -vuoden 
toimenpide 

Mittarit ja aikataulu Toteuma 

Peruspalvelujen 
riittävyys, laatu ja 
kattavuus 

Asiakastyytyväisyys.  
 
 
Kurssitoivomusten 
toteutuminen.  
 
 
 
 
 
Tuntimäärä. 
Opiskelijamäärä. 
Kurssien 
määrä.(Tunnusluvut 
sis. myyntipalvelut)   
 
 
 
Opiston 
kehittämissuunnitel
ma 2017-2021  
 

Asiakastyytyväisyys 
4,3 (asteikolla 1-5).  
 
Kurssitoivomukset 
toteutuvat 85 %:sti.  
 
 
 
 
 
Tunteja 9 300. 
Opiskelijoita 4000. 
Kursseja 330.  
 
Laatukäsikirjan muut 
arviointimittarit sis. 
käytössä. 
 
Kehittämissuunnitel-
man tavoitteiden 
toteutuminen. 

Asiakas-/opiskelija 
kyselytulosten ja 
TA-resurssien 
huomiointi 
opetuspalvelujen ja 
kehittämissuunnitel
man tavoitteiden ja 
toteutuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkkokurssien 
mahdollistuminen 
(opettajien 
koulutukset, 
verkkoalustan 
hankinta) 

Asiakastyytyväisyys- 
kyselyiden ja 
kurssipalautteiden 
tulokset.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkko-opetuksen 
kehittämiseen liittyviin 
koulutuksiin 
osallistuminen. 

Laaja asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan joka 
3. vuosi. Seuraava kysely tehdään v 2022. 
 
Koronatilanteen aiheuttamien kurssikeskeytysten 
vuoksi opiskelijoiden kurssipalautteita ei ole 
kysytty.  
 
 
 
 
Tunteja 7 628 
Opiskelijoita 2 833 
Kursseja 275 
 
 
 
 
 
Henkilöstökoulutuksia järjestettiin 6.  
Verkko- ja monimuotokoulutuksina toteutui 92 
kurssia.  

Menestyksellinen raja-, 
kunta- ja 
alueyhteistyö 
 
Yhteistyö kaupungin 
muiden oppilaitosten 
sekä mm. seutukunnan 
ja läänin vastaavien 
organisaatioiden 
kanssa. (Lappia, PPO ja 
kansalaisopistot, Svefi) 

Yhteistyökohteiden 
määrä.  
 

Hanke- ja 
tapahtumayhteistyö 
3-4 kohdetta.  
 
 

Laaja ja 
monipuolinen 
kehittämishanketoi-
minta ja yhteistyö.  
 
 
Lasten 
kulttuurikeskusyksi-
kön suunnittelu (sis. 
opiston esitys 
Porthanin koulun 
käytöstä).  

Hakkeiden määrä 
(omat ja 
yhteistyöhankkeet) 

Kehittämishankkeet (6 kpl): Tikittääkö digi?,  
Lapin opet oppimassa, Lähelle ihmistä -
laatuhanke, Lastenkulttuurikeskus, Kairan oppijat, 
Virkkuset 
 
Opisto aktiivisesti mukana kansalaisopistojen ja 
muiden eri oppilaitosten välisessä yhteistyössä. 
 
Lasten ja nuorten taidetalo Porthanille edelleen 
kesken. 
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Peräpohjolan 
markkinoiden 
toteutusyhteistyö. 

 
 
Pandemiatilanteen vuoksi Peräpohjolan 
markkinat -tapahtumaa ei toteutettu. 

Kansalaisopisto-  
palvelujen 
huomioiminen 
keskeisenä hyvin- 
vointitekijänä 

Opiskelijamäärä % / 
kunnan asukkaista. 
Toimipaikkojen 
määrä. 
Kulttuuri- ym. 
tilaisuuksien ja 
niiden kävijöiden 
määrä. 
 

Opiskelijoita 17 % 
asukasmäärästä. 
Toimipaikkoja 30. 
Oppilasesityksiä, 
konsertteja, 
näyttelyjä 25. Lisäksi 
yhteistyötapahtumat. 

Syrjäytymisvaarassa 
olevien 
kohderyhmien 
huomiointi 
kurssisuunnittelussa, 
markkinoinnissa ja 
hanketoiminnassa  

 Osallistujamäärä vastaa 13 % kunnan 
asukasmäärästä. (21 573). 
Toimipaikkoja 26. 
Videoitu oppilasesitys 1, virtuaalinen näyttely 1. 
Maahanmuuttajien kotouttamistoimintaa ja 
lukutaitokoulutusta. 
Osallistujista 20 % lapsia ja nuoria ja 20 % seniori-
ikäisiä.  
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Kansalaisopisto: Resurssit ja johtaminen  Tuloskortti TA 2021   Liite 2  
 

Kriittinen 
menestystekijä 

Arviointikriteerit Ta -vuoden tavoitetaso Ta -vuoden toimenpide 

Talouden hallinta Talousarvio ja tilinpäätös 
 
Perustehtävät ovat talouden 
laadinnan lähtökohta 

Talouden ja toiminnan tasapaino. 
 
Perustehtäviin panostaminen. Tämän ylittäviin 
toimintoihin ei panosteta.  
 

Menojen ja tulojen aktiivinen seuranta ja tarvittavien 
toimenpiteiden tekeminen. Sitoutetaan päätoimiset opettajat 
entistä vahvempaan talouden tarkasteluun ja vastuulliseen 
toimintaan. 
 
Talous- ja toiminta tasapainossa. 
Resurssit suunnataan ensisijaisesti opetukseen, suunnitteluun ja 
kehittämiseen. 

Investoinnit Pyrkiminen nykyaikaiseen 
oppimisympäristöön. 
 

Opetusvälineiden ja kaluston uusiminen 
riittävän nykyaikaiseksi. 

Varataan määrärahat  investointeihin.  
Hankitaan luokkaan 2. älytaulu ja siihen tarvittavat muut 
kalusteet, kädentaitoihin uusi saumuri, peitetikkikone ja 
ompelukoneita ja uusitaan kädentaitojen luokan kalustus. 

Kannustava ja 
motivoiva 
johtaminen 

Työhyvinvointikeskustelut, 
viikkopalaverit sekä koko 
henkilöstön kokous- ja 
koulutustilaisuudet. 
 
 
 
 
 
 
Vire-kyselyn tulokset. 

Työhyvinvointikeskustelut henkilökohtaisesti 
tai ryhmässä. Laaditaan myös yksikköjen Toi-
Toi:t tulosten arvioimiseksi ja toiminnan 
kehittämiseksi. 
 
Viikkopalaverit edelleen joka toinen maanantai.  
 
Säännölliset pedagogiset keskustelut. Mukaan 
myös uusia opettajia. 
 
Laaditaan työyhteisön pelisäännöt. 

Pidetään työhyvinvointikeskustelut suunnitelman mukaisesti. 
Samalla tarkastetaan yksikköjen toi-toi ja tehdään tarvittavat 
muutos-/kehittämistoimenpiteet. 
 
Käydään tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan 
työhyvinvointikeskusteluja myös tuntiopettajien kanssa.  
 
Tilaisuuksien ajankohdat ja sisällöt ilmoitetaan opettajille 
mahdollisimman hyvissä ajoin. 
 
Koko henkilöstöä koskeva Vire-kysely ja tulosten analysointi ja 
tarvittavat muutokset. Puututaan havaittuihin epäkohtiin. 

Osaava, motivoitunut 
ja hyvinvoiva 
henkilöstö 

Koulutuspäivät/henkilö 
 
 
 
 
Sairauspoissaolopäivien 
lukumäärä 
 
 
Riittävät henkilöstöresurssit 

Opistossa henkilöstö osallistuu 
opiston/kaupungin sisäiseen koulutukseen 
sekä tarjolla oleviin täydennyskoulutuksiin. 
 
 
Vuosittainen sairauspoissaolojen määrä 
vähintään entisellä hyvällä tasolla. 
 
Täytetään avoinna oleva toimi nykytilan tarpeet 
huomioiden (koulutussuunnittelija). 

Henkilöstö osallistuu koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. 
Koulutuksia seurataan koulutuskorteissa. Henkilöstöä tiedotetaan 
tarjolla olevista ammatillisista lisäkoulutuksista ja kannustetaan 
osallistumaan niihin.  
 
Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista. Tuntiopettajien 
rekrytoinnissa huomioidaan koulutustaso ja työyhteisötaidot. 
 
Varataan talousarvioon riittävät määrärahat. Julistetaan paikka 
haettavaksi ja valitaan työntekijä. 
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Kansalaisopisto: Asiakas- ja vaikuttavuus / hyvinvoiva ja osallistuva kuntalainen Tuloskortti TA 2021 
 

Kriittinen 
menestystekijä 

Arviointikriteerit Ta -vuoden tavoitetaso Ta -vuoden toimenpide 

Palvelujen riittävyys, 
laatu ja kattavuus 

Asiakastyytyväisyys  
 
Tuntien, opiskelijoiden ja 
kurssien määrät. 
 
Palveluiden saavutettavuus 
kunnan eri osissa 
 
Laatukäsikirjan mittarit 
 
UMAKO-tunnit 

Asiakastyytyväisyys vähintään tasoa ”hyvä.” 
Opetuspalvelujen tarjonta talousarvion 
mukainen. 
 
Säilytetään myös maaseutualueen 
kurssitarjonta vähintään entisellä tasolla. 
 
 Valittuja mittareita seurataan säännöllisesti ja 
tehdään tarvittavia toimenpiteitä.  
 
Annetaan uuden opetussuunnitelman mukaista 
maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta 
vähintään sille myönnettyjen opetustuntien 
verran. 

Resurssien suuntaaminen laadukkaiden opetuspalvelujen 
tarjoamiseen. 
 
 
Aktivoidaan maaseutualueen ihmisiä jättämään uusia 
kurssitoiveita ja edelleen osallistumaan kylillä järjestettäville 
kursseille.  
 
Käsikirjaa päivitetään, tuloksia arvioidaan ja tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet tehdään vuosittain. Tulosten 
arviointitilaisuuksissa mukana koko henkilöstö, myös 
tuntiopettajat. 
 
Jatketaan maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta.  

Menestyksellinen 
raja, -kunta ja 
alueyhteistyö 

Alueen kansalaisopistojen 
ja muiden oppilaitosten 
kanssa lisääntyvä yhteistyö 
 

Hanke- ja tapahtumayhteistyö 3-4 kohdetta. 
 
 
Lisätään kaupungin sisäistä poikkihallinnollista 
yhteistyötä. 
 
Peräpohjolan markkinat -tapahtuman 
toteuttaminen yhteistyössä kulttuuritoimen,   

Osallistutaan aktiivisesti hankeyhteistyöhön ja pyritään löytämään 
uusia yhteistyökumppaneita. 
 
Yhteistyön lisääminen mm. tarjoamalla ammatillista 
lisäkoulutusta eri hallintokunnille.  
 
Yhteistyökumppanina mukana Peräpohjolan markkinat -
tapahtumassa. 

Kuntalaisten 
vuorovaikutus- ja 
osallistumismahdollis
uuksien 
vahvistaminen 

Kurssitoivomusten määrä ja 
niiden toteuttaminen 
 
Kurssipalautteet 
 
Kurssimaksut ja -
alennukset 

Kurssien lisääminen/kehittäminen kuntalaisten 
toiveet ja taloudelliset resurssit huomioiden.  
 
Kurssipalautteet ja tarvittava reagointi. 
 
Mahdollistetaan kaikkien kuntalaisten 
osallistuminen pitämällä kurssimaksut riittävän 
edullisina. Jatketaan senioreille, työttömille ja 
maahanmuuttajille kohdistettuja 
kurssimaksualennuksia. 

Huomioidaan kurssitoivomukset resurssien mukaan. 
 
Pyydetään aktiivisesti ja järjestelmällisesti kurssipalautteita. 
 
Pidetään opiston tulotavoite riittävän alhaalla -> mahdollistetaan 
edulliset kurssimaksut. 
Ollaan mukana Kaikukortti-toiminnassa. 
Kurssimaksualennuksia saavat seniorit, eläkeläiset, 
maahanmuuttajat, opiskelijat ja työttömät. Käytössä myös 
sisaralennukset ja erilaiset kulttuuri- ja liikuntasetelit. 
 

 



 


