
Jokihelmen opisto 

Meri-Pohjolan opistopiirin kansalaisopistot 



Verkosto 
• MERI-POHJOLAN 

OPISTOPIIRI -                          
16 jäsenopistoa:  

• Iin kansalaisopisto,  

• Jokihelmen opisto,  

• Jokilatvan opisto,  

• Kalajoen kansalaisopisto,  

• Kempeleen kansalaisopisto,  

• Kuusamon kansalaisopisto,  

• Lakeuden kansalaisopisto,  

• Oulujoki-opisto,  

• Oulujärven kansalaisopisto,  

• Oulun kansalaisopisto,  

• Oulu-opisto, 

• Pudasjärven kansalaisopisto,  

• Raahe-opisto,  

• Ruukin kansalaisopisto,  

• Taivalkosken kansalaisopisto ja  

• Ylivieskan seudun kansalaisopisto 

 

KANSALAISOPISTOJEN LIITTO 
KoL  

 

 



KOTVA 2013 

Opistojen hyvien 
käytäntöjen ja laatutyön 

kehittäminen, levittäminen 
ja vakiinnuttaminen 

opistoihin •Tulevaisuusjohtaminen – Opiston tulevaisuuteen ja  tulevaisuusosaamiseen valmistautuminen 
– tulevaisuuden oppimisrapeiden kartoittaminen Strategialla johtaminen, strategia johtamisen 
ja kehittämisen välineenä,  alueellisen kehittämissuunnitelman laatiminen, opiston  strategian  
laadinta, julkisen johtamisen esimiespassi 
• Laatutyön syventäminen  - Auditointi laatutyön kehittämisessä – auditoijakoulutuksen 
kehittäminen ja mallintaminen, opistojen arviointisuunnitelmien laatiminen 
•Oppilaitoksen turvallisuuskäytäntöjen kehittäminen  ja esteettömyyden poistaminen  
•Markkinointiosaamisen kehittäminen – uusien käytäntöjen( mm. sosiaalisen median 
hyödyntäminen) kehittäminen opistojen markkinointiin, opistojen esittelymateriaalin 
tuottaminen  

Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 

tukeminen 
•Voimaannuttava yhteistyö  - Mentorointi –   
mentorointikäytäntöjen ja –tapojen sekä 
materiaalien  kehittäminen  eri ainealueille, 
verkostoituminen ja vertaismentorointi, 
yhteistyöfoorumien kehittäminen 
•Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen 
•Persoona ja ääni työvälineenä  
•Työturvallisten  työtapojen  vakiinnuttaminen  ja 
riskien ja vaarojen ennakointi 

 

Opetus-henkilöstön 
pedagogisen 
osaamisen 

kehittäminen ja 
vahvistaminen 

•Opettajien tulevaisuusosaamisen kehittäminen 
-  Opetuksen sisällöllinen kehittäminen, 
opetusmenetelmien mm. verkko-opetuksen ja 
tapojen kehittäminen, yhteiskunnallisen 
opetuksen kehittäminen, kestävän kehityksen 
opetuksen ja toimintatapojen vakiinnuttaminen, 
uusien palvelujen ja tuotteiden innovointi, 
palvelujen tuotteistaminen 



KOTVA 2013-hankkeen tavoitteet 

1. kehittää, levittää ja vakiinnuttaa opistojen 

tulevaisuusjohtamisen ja laatutyön hyviä 

käytäntöjä 
 

2. vahvistaa työhyvinvointia ja voimaannuttavaa 

yhteistyötä uusin toimintatavoin ja menetelmin 
 

3. kehittää ja  vahvistaa opetushenkilöstön 

opistopedagogista osaamista  

 



Tulevaisuusjohtaminen ja laatutyö 

 Opistojen strategiatyö 
 Strategiakoulutus – Erkki Takatalo 

 Kansalaisopiston arviointimallin  kehittäminen 
 Koulutus – Raila Oksanen, FCG  

Kansalaisopiston 
arviointimalli 

CAF 

Virvatuli 
Kestävä 
kehitys  



Tulevaisuusjohtaminen ja laatutyö 

Tulevaisuusristeily Maakallaan 

 Matkalla mukana 

 Maakuntajohtaja  
 Pauli Harju 

 Kansanedustajat 
 Pirkko Mattila, PS 

 Katja Hänninen, Vas. 

 KoL tj. 
 Jaana Nuottanen 

 Kuntien päättäjiä 

 Meri-Pohjolan opistopiirin 
rehtoreita  



Työhyvinvointi ja voimaannuttava yhteistyö 

 Opistoissa tulevaisuus 
 Kaamosseminaari Sotkamon Katinkullassa 

 Opistotreffit Raahessa 
 MINUN TEATTERINI - taiteilijan prosessi, kannustus, johtamisen 

periaatteet, tiimityö ja kulttuurin merkitys Jorma Uotinen, 
taiteilijaprofessori 

 Mennään bussilla – Raahe kiertoajellen 

 Kohtaa kollega Patalassa – verkoston voimaa 

 



Opistopedagoginen  osaaminen 



Kehittämistehtävä - aiheet 

 Verkon hyödyntäminen opetuksessa 

 Verkko tekstiilityön opetuksessa 

 Verkko yhteistyössä 

 Verkko-opettajan vertaistuki 

 Verkkoneula verkossa 

 Inspiroidu verkosta 

 Verkkonäyttelyn rakentaminen laajasti opistokentällä  

 Lasiopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen  

 Kuviksen kuvittamista kuvittelua 

 Kuvien käyttö käsityön opetuksessa 

Opistopedagoginen  osaaminen  
Vertaisvoimalla opistopedagogiikkaa kehittämään 4 op 



Opistopedagoginen  osaaminen 

 Kädentaitojen kesäkurssit 

 Tanssi Innostaja -kurssi 




