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Lievestuoreen kansalaisopisto – setlementtiopisto
Taustaa: Setlementtityön tavoite on edistää yhdenvertaisuutta, moniarvoisuutta ja sosiaalista
oikeudenmukaisuutta. Yhdessä toimiminen yhteisten päämäärien hyväksi on koko
setlementtitoiminnan perusajatus. Vuonna 1946 toimintansa aloittanutta Lievestuoreen
kansalaisopistoa ylläpitää Lievestuoreen Setlementti ry. Opistomme kuuluu Suomen
Setlementtiliittoon, jonka alaisuudessa toimii 14 kansalaisopistoa ympäri Suomen.
Lievestuoreen kansalaisopiston ylläpitoluvassa koulutustehtävämme määritellään seuraavasti:
Lievestuoreen
kansalaisopiston
koulutus
perustuu
setlementtiliikkeen
arvopohjaan.
Koulutustavoitteissa korostuvat yksilön monipuolinen kehittyminen ja vaikuttaminen paikallisissa
yhteisöissä sekä vuorovaikutusta tukeva koulutus. Koulutus painottuu terveyttä edistävien aineiden,
musiikin, näyttämötaiteen ja kädentaitojen opetukseen. Koulutuksessa otetaan huomioon
erityisryhmien erityistarpeet.
Lievestuoreen kansalaisopisto on Opetushallituksen valvoma oppilaitos. Kansalaisopiston ylin
päätäntävaltaelin on Lievestuoreen Setlementti ry:n hallitus, joka toimii ilman palkkiota ja
kulukorvauksia. Tuntiopettajien määrä vaihtelee toteutuneiden kurssien mukaan 30 molemmin
puolin. Muuta opistohenkilökuntaa ovat osa-aikainen rehtori, toimistonhoitaja (toimistotyöt,
asiakaspalvelu, palkkahallinto jne.), sekä osa-aikainen suunnittelijaopettaja.
Kansalaisopiston opetus tapahtuu pääsääntöisesti yhdistyksen omissa toimitiloissa, opistotalossa.
Opetusryhmiä kokoontuu myös Laurinkylän koulun tiloissa (mm. liikuntaryhmiä, osa musiikin
yksityisopetuksesta, tekninen työ).
Kansalaisopistossa on syys- ja kevättyökausi. Koska elämässä tapahtuu välillä yllättäviä muutoksia,
tähän järjestelyyn siirryttiin opiskelijoiden toiveesta jo vuosia sitten.
Syystyökauden pituus vaihtelee kurssista riippuen 10-12 opintoviikon välillä, kevättyökauden
vastaava on 10-13 opintoviikkoa. Opintoryhmien minimiosallistujamäärä on tällä hetkellä
pääsääntöisesti 10 (poikkeuksissa 8).
Perinteisen kansalaisopistotoiminnan lisäksi opisto on merkittävä kulttuuritoimija. Järjestämme
ympäri vuoden erilaisia tapahtumia, konsertteja ja teatteriesityksiä yhteistyössä paikallisten
toimijoiden kanssa. Yleisötilaisuuksien järjestämisessä vapaaehtoisten apu ja toimijayhteistyön
merkitys on suuri.
Näkyvyys: Koska meillä on kaksi työkautta, opinto-ohjelmamme jaetaan jokaiseen alueen talouteen
kaksi kertaa vuodessa (elo- ja joulukuu). Www.lievestuorela.fi on kotisivumme, josta löytyy kaikki
setlementin toiminnot, kansalaisopisto on yksi niistä. Facebook-sivumme päivittyy mahdollisimman
ajantasaisena. Instagramista kansalaisopiston löytää nimellä liepeenopisto. Ilmoitamme kursseista
ja eri tapahtumista myös www.lievestuore.sivustolla sekä Lievestuoreen kylän omilla Facebooksivuilla. Käytämme ilmoituskanavana myös Lievestuoreen tapahtumakalenteria sekä
www.eventliepee.com -tapahtuma-alustaa. Alueen ikäihmisiä, sekä niitä varten, jotka eivät somea
käytä, ilmoitamme aktiivisesti myös kylän ilmoitustauluilla ulkomainontana sekä paikallislehden
opistopalstalla.
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Strategiamme
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.

Strategian positiivinen kehä:
Visiomme, missiomme ja arvomme pohjautuvat setlementtityön strategiaan, ja
strategiamme nousee setlementtityön visiosta, missiosta ja arvoista.
Visio ja missio
Haluamme olla helposti lähestyttävä, joustava, matalan kynnyksen setlementtiopisto, lähiopisto.
Haluamme, että jokainen tulee kuulluksi, nähdyksi ja huomioonotetuksi omana itsenään,
tasavertaisena. Haluamme, että ihminen kokee olevansa osa yhteisöä. Haluamme kannustaa
jokaista löytämään omat voimavaransa, ja tukea ihmisen hyvää elämää kaikissa elämäntilanteissa ja
-vaiheissa. Pyrimme elinikäisen oppimisen mahdollistamiseen, sosiaalisesti oikeudenmukaisessa ja
ekologisesti kestävässä yhteiskunnassa. Pyrimme vaikuttamaan, että jokaisella on mahdollisuus
kehittää itseään niin henkisesti, fyysisesti kuin psyykkisesti. Haluamme lisätä osallisuutta ja
yhteisyyttä.
Visiomme on olla paikallinen maaseutuopisto, joka tarjoaa laadukkaita, monipuolisia, kaikki
ikäryhmät huomioivia vapaan sivistystyön opistopalveluja, kursseja ja koulutusta. Jo nyt laajaa
kulttuuripalvelujen ja -tuottamisen kenttää ja siihen liittyvää yhteistyöverkostoa pyritään
entisestään laajentamaan. Haluamme olla hyvä yhteistyökumppani niin paikallisesti
(toimijaverkostot, yhdistykset) kuin alueellisesti yli sektorirajojen.
Naapuriopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä pyritään tiivistämään etsimällä uusia yhteistyön
muotoja. Keski-Suomen Setlementtiopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään entisestään
säännöllisten kokoontumisten lisäämisen myötä.
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Pyrimme muokkaamaan opistoarkeamme niin, että em. seikat saavat nykyistä enemmän tilaa ja
tulevat paremmin huomioiduksi. Kannustamme aktiiviseen itsensä kehittämiseen elämän eri osaalueilla.

Arvot
Rohkeus ja luottamus:
”Puolustamme kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Luotamme ihmisten ja yhteisöjen
kykyyn luoda ratkaisuja ja toimia yhdessä yhteiseksi hyväksi.” (Setlementtityön strategia 2019-2023)
Paikallisena Setlementtiopistona luottamme rohkeasti ihmiseen ja ihmisen kykyyn muuttua ja
haluun kehittyä. Uskomme, että yhteisöillä on tahtotila toimia paikallisesti yhteiseksi hyväksi.
Haluamme tehdä avoimesti yhteistyötä kaikkien paikallisten toimijoiden kesken ja kanssa, sekä
luoda ennakkoluulottomasti uusia ja kestäviä toimintaverkostoja.

Paikallisuus ja yhteisöllisyys:
”Olemme vahvoja paikallisten ja globaalien yhteisöjen rakentajia. Olemme mukana ihmisten arjessa
läpi elämän sen kaikissa vaiheissa. Setlementtityö on lähellä sinua, minua ja meitä.”
(Setlementtityön strategia 2019-2023)
Olemme aktiivinen, paikallinen toimija. Setlementtiopistona olemme vahvasti mukana
paikkakunnan arjessa ja tapahtumissa. Setlementtiopistona haluamme olla helposti lähestyttävissä,
puhua opiskelijoiden kanssa samaa kieltä, ymmärtää ja tulla ymmärretyksi.

Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus:
”Meille kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Setlementeissä jokaisella on lähtökohdistaan ja
elämäntilanteestaan riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet toimia, vaikuttaa ja toteuttaa itseään.”
(Setlementtityön strategia 2019-2023)
Kohtaamme kaikki tasa-arvoisina ja samanarvoisina. Haluamme edistää heikoimmassakin
asemassa olevien mahdollisuutta oppia. Emme erottele tai arvota. Olemme ihminen ihmiselle.
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Kehittämissuunnitelma 2020-2022:
Setlementtiopistomme pyrkii jatkuvasti sekä kehittymään että kehittämään toimintaansa. Osaava
henkilöstö on laadun tae: Kannustamme tuntiopettajiamme ja henkilöstöämme suorittamaan
lisäopintoja ja pitämään yllä ammattitaitoaan. Taloudelliset resurssit eivät valitettavasti anna
myöten työyhteisömme ulkopuolella tapahtuvan opettajien kouluttautumisen tukemiseen.
Kannustimena on ymmärrettävä se, että kouluttautuminen lisää todennäköisyyttä tuntiopettajien
omien kurssien toteutumiselle. Opiston oma kurssitarjonta on ollut ja pysyy edelleen tuntiopettajien
kouluttautumis- ja työhyvinvointimahdollisuutena.
Pyrimme hallittuun kustannusten kasvuun ja seuraamme kustannusliikehdintää entistä tarkemmin.
Pienenä opistona talous on niukka, yritämme olla taloudellisia kaikessa toiminnassamme, mutta
kuitenkin suhtautua valoisasti tulevaisuuteen. Valinnoillamme ja ratkaisuillamme yritämme turvata
puitteet toiminnan kehittymiselle. Pohdimme yhdessä hallinnon kanssa uusia rahoituskanavia
Visiomme on olla elinvoimainen lähiopisto, jonka netto-opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan.
Etsimme aktiivisesti uusia toimintamuotoja ja -malleja, ja pyrimme muokkaamaan
opetustarjontaamme. Kehitämme toimintaprofiiliamme yhä enenevässä määrin siihen suuntaan,
että opiskelijan ääni kuullaan. Tavoitteemme on tyytyväinen opiskelija, asiakas, joka tuntee
pystyvänsä vaikuttamaan opintotarjottimen sisältöön. Haluamme edistää paikallisten asukkaiden
hyvinvointia (psyyk., fyys., sos.) ja terveyttä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat kaiken
opistotyömme peruslähtökohta.
Toimintaympäristön muutoksiin pyrimme reagoimaan herkällä korvalla, tässä paikallinen
lähiverkosto nousee merkittävään asemaan. Osallisuus on meille tärkeää. Haluamme nostaa
imagoamme lähiopistona, olla monipuolinen ja laadukas kurssipalvelujen tuottaja. Arviointi- ja
asiakaskyselyn avulla hahmotamme opiskelija- ja asiakastyytyväisyyttä. Yritämme ratkaista, miten
mahdollisimman kevyesti, opiskelijaa ja asiakasta rasittamatta, saisimme meille niin kovin arvokasta
arviointitietoa opistoarjesta. Panostamme laatutyöhön, jossa huomioimme koko opistoyhteisön
(opiskelijat, tuntiopettajat, muu henkilöstö, hallinto). Haluamme uudistua toimintatavoissamme.
Nostamme esille kestävän kehityksen periaatteita opistoarjessamme. Haluamme olla hyvä ja
osallistava työyhteisö, meidän opisto.
Tarkastelemme markkinointitottumuksiamme, ja kokeilemme
viestintäkanavia. Haluamme vahvistaa arjen markkinoinnin väyliä.

uusia

markkinointi-

ja

Kehitämme ja parannamme Laukaan kunnan kansalaisopiston kanssa alkanutta alueellista
yhteistyötä edelleen mm. hankeyhteistyön ja muun yhteistoiminnan kautta. Opettajayhteistyö
Hankasalmen kansalaisopiston kanssa jatkuu. Tiivistämme yhteistyötä Keski-Suomen
setlementtiopistojen, Jyvälän ja Koskelan kanssa säännöllisillä tapaamisilla ja etsimällä uusia
yhteistyömalleja. Verkostoyhteistyötä pidetään yllä paikallisesti ja alueellisesti. Etsimme synergiaa
kaikissa kontakteissamme. Suomen Setlementtiliiton yhteishankemahdollisuuksia ja OPH:n ja
STEA:n avoinna olevia hakumahdollisuuksia seurataan tiiviisti.
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Lievestuoreen kansalaisopisto
Opistotie 8
41400 Lievestuore
040 734 9392
opisto@lievestuorela.fi
www.lievestuorela.fi
www.eventliepee.com
Lievestuoreen kansalaisopisto
liepeenopisto
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