
 

 

#OsaaminenNäkyviin -viikko 5.-11.9.2022 

 

Jokihelmen opiston vapaan sivistystyön kurssit ovat alkaneet kuluvalla viikolla (viikko 36) tai alkavat erillisen 

aikataulun mukaisesti. Taiteen perusopetuksen kurssit ovat jo täydessä vauhdissa (alkoivat viikolla 34-35). 

Tänä syksynä ilmoittautuminen on ollut aikaisempia vuosia vilkkaampaa ja iloksemme pääsemme aloitta-

maan lähes kaikki suunnitellut kurssit toiminta-alueemme kuudessa kunnassa. Osa kursseista on jo täynnä, 

mutta aina kannattaa ilmoittautua jonoon, sillä joskus tulee äkillisiä peruuntumisia ja paikkoja voi vapautua 

tai suuren kysynnän kursseja voidaan luoda uusia lukukauden aikana. Monella kurssilla on vapaita paikkoja 

ja vielä ehtii ilmoittautua ja tulla mukaan. Www.jokihelmenopisto.fi sivujen kautta pääset selaamaan 

opinto-ohjelmaa ja ilmoittautumaan mihin aikaan vaan (24/7 palvelu). Puhelinilmoittautuminen on mahdol-

lista ma-pe klo 10-15 numerossa 0447591999. 

Mitä kaikkea Sinä osaat? Millaista osaamista haluat kartuttaa? Mitä olet haaveillut oppivasi? Näihin kaik-

kiin kysymyksiin löytyy lukuisia vaihtoehtoja kansalaisopistojen opinto-ohjelmista. Jokihelmen opiston kurs-

seille voi osallistua kuntarajat ylittäen eli koko kurssitarjonta on käytössäsi. Jos omasta kunnasta ei jotain 

löydy, kannattaa katsoa, onko juuri sitä kurssia tarjolla naapurikunnassa tai verkko-opintoina. Ja aina kan-

nattaa laittaa uusia kurssitoiveita Jokihelmen opiston toimistoihin. Vapaan sivistystyön etu on siinä, että 

voimme lisätä opetustarjontaa ja uusia kursseja läpi vuoden, jos budjetissa on varaa. Vastaamme mielel-

lämme kuntalaisten toiveisiin ja tarpeisiin. Jokihelmen opiston kurssitarjonta on kuntien tuottamaa palve-

lua kuntalaisille. 

Opettajamme ovat oman alansa asiantuntijoita ja osaajia. Kansalaisopiston voimavara on henkilöstön mo-

niammatillisuus ja monipuolisen osaamisen määrä. Opettajamme kannustavat kokeilemaan uutta ja kehit-

tämään uusia taitoja innostavassa ilmapiirissä jokaisen tarpeita ja toiveita kuunnellen. Kursseilla oppimisen 

ilo ja opintojen vapaaehtoisuus on keskeistä. Visiomme on tuottaa iloa, hyvinvointia, sivistystä ja elämyk-

siä kaikenikäisille. Toimimme ihmiskeskeisesti ja toimintamme merkityksellisyys ja vaikutus yksilöille on 

kokonaisvaltaista hyvinvointia, elämäniloa ja osallisuutta edistävää, eri asioita eri ihmisille. Monipuolinen 

toimintamme ja mielekäs tekeminen eri ikäisille lisää kunnan vetovoimaa ja elinvoimaa sekä mukavuutta 

elinympäristönä. 

#OsaaminenNäkyviin ja oman osaamisen tunnistaminen on yksi nyky-yhteiskunnan vaatimus, osallisuu-

den, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto. Elämänikäinen oppiminen on välttämätöntä. Kansa-

laisopistossa opiskelu ja uuden oppiminen on niin hauskaa ja innostavaa, että osaamista syntyy huomaa-

matta. Tämä osaaminen kannattaa tehdä näkyväksi, koska sitä voi tulevaisuudessa hyödyntää työelämässä, 

opiskelussa ja omassa elämässä. Osaamisperusteisuus on tulossa myös vapaan sivistystyön kursseille. 

Voimme kirjoittaa osallistumistodistuksia ja tulevaisuudessa tarjoamme myös osaamisperusteisia kursseja. 

Uuden oppimisesta ja oman osaamisen näkyväksi tekemisestä on aina hyötyä oman elämän ja hyvinvoinnin 

kannalta. 

Tervetuloa mukaan Jokihelmen opiston kursseille! 

yst. Anu Hultqvist, Jokihelmen opiston rehtori 

http://www.jokihelmenopisto.fi/

