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Laukaan kansalaisopiston toimintavuosi 2020
Vuoden 2020 toiminnan keskiössä oli koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne ja sen myötä toiminnan
sopeuttaminen poikkeusoloihin. Lukuvuoden 2019–2020 lopulla maaliskuussa sopeutettuun toimintaan siirtyminen tapahtui äkillisesti, jolloin noin kolmasosa kursseista siirtyi etäopetukseen lukuvuoden loppuajaksi.
Valmiutta etäopetukseen lisättiin erilaisin varautumistoimin syyskauden 2020 alkaessa, mm. järjestämällä
opettajille koulutusta Zoom- verkkokokoustyökalun käytöstä.
Syyskauden 2020 opetus toteutui lähes kokonaan lähiopetuksena. Jotta opetus saatiin toteutettua turvallisesti, pienennettiin kaikkien kurssien ryhmäkokoja, tehtiin muutoksia Sararannan tilojen käyttöön sekä noudatettiin voimassa olleita turvallisuus- ja hygieniaohjeita. Syyskauden loppumetreillä osa liikunnan ja tanssin
kurssien kokoontumisista siirrettiin ulos tai peruttiin liikuntatilojen sulkemisen vuoksi.
Monipuolinen kurssitarjonta on yksi opiston tärkeistä perustehtävistä ja keskeinen kehittämiskohde vuodesta toiseen. Edellisvuosien tapaan opinto-ohjelmassa oli tarjolla erilaisia kursseja laajasti eri puolilla Laukaata, mutta pandemiatilanteen vuoksi kaikkia ei voitu toteuttaa. Tästä johtuen myös tavoiteltu opetustuntimäärä jäi noin 350 tuntia vähäisemmäksi.
Myös yhteistyön tiivistäminen alueen eri toimijoiden kanssa oli yksi vuoden 2020 tavoitteista. Yhteistyötä
tiivistettiin erityisesti Lievestuoreen Setlementin kanssa mm. yhteisellä hankesuunnittelulla ja Opistojen
päivä- tapahtumalla. Lisäksi kehitettiin olemassa olevia yhteistyömuotoja useiden toimijoiden kanssa.

Toiminta-ajatus ja tehtävä
Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja itsensä kehittämiseen, henkisen, fyysisen ja sosiaalisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Lievestuoreen alueella kansalaisopistotoiminnasta vastaa Lievestuoreen Setlementti ry. Tarkoituksena
on vapaan sivistystyön lain mukaisesti järjestää jatkuvan oppimisen periaatteen mukaista yhteiskunnan
eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Koulutuksen tavoitteena on edistää mm.
ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia omaehtoista oppimista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta korostaen. Opistotoiminnalle merkittävä osa-alue on myös lasten ja nuorten taiteen perusopetus.
Kansalaisopisto järjestää lisäksi tilauskoulutusta, kunnan sisäistä henkilöstökoulutusta ja osallistuu erilaisiin
toimintaa tukeviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin.

Arvot
Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus
Luomme alueen asukkaille edellytykset omaehtoiselle, jatkuvalle oppimiselle kaikissa elämänvaiheissa.
Tuemme alueen elinvoimaisuutta kohdentamalla mahdollisuuksien mukaan kurssitarjontamme koko toiminta-alueelle.
Pidämme kurssimaksut kohtuullisina ja tasavertaisina kurssipaikasta riippumatta.
Läpinäkyvyys
Tiedotamme avoimesti toiminnastamme ja panostamme toiminnan läpinäkyvyyteen.
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Asiakaslähtöisyys
Kuuntelemme avoimesti asiakkaiden ja henkilöstön toiveita ja ideoita opinto-ohjelmaa laatiessamme.
Hankimme toiminnastamme palautetta kyselyillä ja arvioinneilla.
Huomioimme mahdollisuuksien mukaan kurssilaisten yksilölliset tarpeet opiskelun mahdollistamiseksi.
Matala kynnys – meitä on helppo lähestyä.
Uudistuvuus
Pysymme ajan hermolla ja kokeilemme rohkeasti uutta kuitenkin vakiintunutta toimintaamme vaalien.
Seuraamme aikaa ja pyrimme reagoimaan toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.
Kestävä kehitys
Pyrimme toteuttamaan kurssit mahdollisimman ekologisesti.
Tuotamme kursseja ekologisia arvoja noudattaen.
Tarjoamme kursseilla tietoa ympäristövastuullisesta toiminnasta.

Kehittämistyö
Kansalaisopiston kehittämistyö painottui uuden kehittämissuunnitelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen. Molempia suunnitelmia työstettiin päätoimisen henkilöstön voimin kehittämispäivässä ja työpajoissa. Edelliset suunnitelmat on laadittu kattamaan toimintavuodet 2017–2019. Vuonna
2020 noudatettiin vielä edellisiä suunnitelmia johtuen koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta
toimintavuodesta ja uudet suunnitelmat ajoitettiin koskemaan vuosia 2021–2023.
Kehittämisen keskiössä olivat koronapandemian myötä myös erilaiset etäopetuksen muodot ja työkalut sekä
toiminnan sopeuttamisvalmius poikkeustilanteita varten. Etäopetuksen toteutusta on tarkoitus kehittää
myös jatkossa ja hyödyntää aiempaa laajemmin olemassa olevia digitaalisia järjestelmiä ja alustoja.

Opintoseteliavustus
Lukuvuonna 2020–2021 henkilökohtaisia opintoseteleitä kurssimaksun alentamiseksi ei ollut poikkeuksellisesti jaossa. Opintosetelit korvaavana etuutena järjestettiin työttömille, senioreille ja eläkeläisille suunnattuja maksuttomia kursseja. Maksuttomia kursseja olivat: 340101 Älylaitteiden ABC, 340103 Valokuvat kirjaksi, 830171 Keppijumppa, 1101414 Kolme sointua - pianonsoiton lyhytkurssi, 1101601 Laulaen luonnossa
ja 110495 Inspis-ryhmä.

Ikääntyvien yliopisto
Laukaan kansalaisopisto järjesti kaikille avoimia ja maksuttomia ikääntyvien yliopiston luentoja yhteensä viisi,
joista kaksi oli Jyväskylän kesäyliopiston kanssa yhteistyössä järjestettyjä verkkoluentoja. Aiempia vuosia vähäisempi verkkoluentojen määrä johtui siitä, ettei luentopaikkana toimiva Sydän-Laukaan koulun auditorio
ollut opiston käytössä 2020 kevätlukukaudella.
Lounasluennot järjestettiin yhteistyössä Laukaan seurakunnan kanssa. Lounasluento on maksuton tapahtuma, joka sisältää luennon lisäksi lounaan ja päiväkahvin. Lounasluennon tarkoituksena on lisäksi tarjota
osallistujille mahdollisuus keskusteluun ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kevätkauden lounasluennoista yksi
peruuntui koronarajoitusten vuoksi.
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IKIS-verkkoluennot: Uskomusten USA - miksi Yhdysvaltoja on niin vaikea ymmärtää? / Luova laiskuus ja hallittu hidastelu
IKIS-lounasluennot: Voimavirsiä - Suomalaisen virren ja virsilaulun kulttuurihistoriaa / Terveyden rakennusohjeet / Mitä on hyvä tietää uutta älypuhelinta ja liittymää ostaessa

Yhteistyö
Monipuolinen yhteistyö ja verkostoituminen ovat tärkeä osa Laukaan kansalaisopiston toimintaa. Vuonna
2020 tehtiin yhteistyötä Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n kanssa tarkoituksena tukea yhdistysten koulutusmahdollisuuksia. Ikääntyvien yliopiston luentojen osalta yhteistyö jatkui Jyväskylän kesäyliopiston ja Laukaan
seurakunnan kanssa. Yhteistyötä tiivistettiin Lievestuoreen Setlementin ja Hankasalmen kansalaisopiston
kanssa ja se jatkui aiempien vuosien tapaan useiden kunnan sisäisten toimijoiden kanssa. Opisto oli mukana
myös Keski-Suomen vapaan sivistystyön piirin toiminnassa.
Uusina yhteistyökumppaneina olivat Tekstiilikulttuuriseura ja Helsingin työväenopisto, joiden järjestäminä
opiston luento-ohjelmassa oli tarjolla Tekstiiliä mennen tullen- verkkoluentosarja.

Organisaatio ja henkilöstö
Henkilöstö
Kansalaisopiston henkilökuntaan kuului vuonna 2020 rehtori, toimistosihteeri, suunnittelija sekä käsityön ja
musiikin päätoimiset opettajat. Päätoimisen henkilöstön lisäksi opistossa työskenteli yhteensä n. 70 sivutoimista tuntiopettajaa ja vierailevaa luennoitsijaa.

Koulutus ja TYHY - toiminta
Henkilöstö osallistui erilaisiin ammattitaitoa ylläpitäviin ja kehittäviin koulutuksiin tarjonnan ja tarpeen mukaan. Koronapandemian vuoksi osallistuminen tapahtui pääosin verkossa. Yhteistä kehittämispäivää ja Tyhyiltapäivää vietettiin Peurungassa joulukuussa. Työhyvinvointitoimintana osallistuttiin kunnan henkilöstön liikuntailtapäivään syyskuussa. Opiston kehittämistyötä tehtiin lisäksi päätoimisen henkilöstön kesken vuoden
aikana järjestetyissä pienimuotoisissa työpajoissa.

Tiedotus ja markkinointi
Vuonna 2020 panostettiin edellisvuoden tapaan opiston näkyvyyteen resurssien puitteissa. Tiedottaminen
kokonaisuudessaan oli hyvin keskeisessä roolissa koronapandemian tuomien toiminnan muutosten vuoksi.
Siihen panostettiin ja käytettiin aiempaa enemmän resursseja turvaamaan toimintaa ja palvelemaan asiakkaita mahdollisimman hyvin.
Opiston markkinoinnissa ja tiedottamisessa hyödynnettiin Facebook-sivujen lisäksi kansalaisopiston wwwsivuja ja pääkirjastossa sijaitsevaa opiston sähköistä infotaulua. Lisäksi mainostettiin kursseja ja tapahtumia
SuurJyväskylän- ja Laukaa-Konnevesi-lehdessä. Kansalaisopiston lukuvuoden opinto-ohjelma julkaistiin syksyllä yhteisessä vapaa-aikatoimen esitteessä, joka jaettiin jokaiseen kotiin Laukaan kunnan alueella. Opisto
myös toteutti pienimuotoisena omatoimijulkaisuna esitteen kevätkauden kursseista. Esite oli jaossa kirjastoissa sekä opistotalo Sararannassa.
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Tapahtumat ja näyttelyt
Vuonna 2020 tapahtumat ja näyttelyt jäivät poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pääosin järjestämättä. Esimerkiksi keväälle suunniteltu perinteinen taito- ja taideaineiden kevätnäyttely pääkirjastolla jouduttiin perumaan. Musiikissa soittajaisia ym. esityksiä korvattiin jonkin verran julkaisemalla äänitteitä opiston Facebooksivuilla. Taiteen perusopetuksen teatteriryhmäläisten syyskauden lopulla valmistunut esitys tallennettiin
Youtube- kanavalle lähipiirin iloksi.
Syyskauden alussa järjestettiin Opistojen päivä- tapahtuma yhdessä Lievestuoreen Setlementin kanssa Satavuon koululla. Kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman tarkoituksena oli esitellä opistojen toimintaa ja
alkavan lukuvuoden kurssitarjontaa. Tarjolla oli lyhyitä tutustumiskursseja ja työpajoja musiikin, liikunnan ja
käsityön kursseista.

Opetustoiminta
Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

Kansalaisopisto

256

5847

2804

Taiteen perusopetus

22

692

174

Yhteensä

278

6539

2978

Opetusta järjestetään pääsääntöisesti eri kouluilla kunnan alueella. Kansalaisopistolla on myös oma opistotalo, Sararanta, jossa toteutetaan taideaineiden opetusta sekä taiteen perusopetusta käsityössä ja kuvataiteessa. Lisäksi vuonna 2020 hyödynnettiin erilaisia etäopetusalustoja, joista mainittakoon mm. Zoom yhtenä
käytetyimmistä.

Toiminnan tunnusluvut 2020
Kansalaisopisto
Taiteen perusopetus
Yhteensä

Kursseja
256
22
278

Opetustunteja
5847
692
6539

Kurssilaisia
2804
174
2978

Kansalaisopiston lukuvuosi on jaettu syys- ja kevätkauteen. Syyslukukaudella järjestetään pääsääntöisesti 10
opetusviikkoa ja kevätlukukaudella 12 opetusviikkoa. Vuoden 2020 aikana toteutettiin noin 6540 opetustuntia, joista 692 tuntia oli opetussuunnitelmaan perustuvaa lasten ja nuorten taiteen perusopetusta. Opetustuntimäärä oli noin 350 tuntia arvioitua pienempi. Syynä vähäisempään opetustuntien määrään voidaan olettaa olevan pandemiatilanteen aiheuttamilla poikkeustoimilla: Kurssitoiminta keskeytyi suurelta osin keväällä
2020. Taiteen perusopetuksen opetustuntimäärä kuitenkin kasvoi edellisvuodesta jonkin verran.
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KIELET
Kielet

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

21

458

202

Kielten opetusta tarjottiin englannin, venäjän, espanjan ja italian kielissä. Kaikki kurssit järjestettiin pitkinä,
koko lukuvuoden kestävinä kursseina. Kevätkauden loppupuolella kokoontumisrajoitusten astuttua voimaan,
lähes kaikki kielten kurssit siirtyivät etäopetukseen loppukauden ajaksi. Syyskauden alkaessa ryhmät käynnistyivät normaalia pienemmällä osallistujamäärällä vallitsevien rajoitusten mukaisesti.

MUSIIKKI
Musiikki

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

78

2938

627

Musiikista kiinnostuneita kurssilaisia riitti vuoden aikana entiseen malliin, vaikka tuntimäärä ja kurssien lukumäärä hieman laskivatkin. Suurin osa musiikin kursseista jatkoi keväällä toimintaansa etäopetuksessa koronaviruksesta aiheutuneiden poikkeusolojen aikana. Muutama kurssi keskeytyi tai peruuntui. Kevään yllättävästä etäopetusjaksosta saatujen hyvien kokemusten vuoksi etäopetusmahdollisuutta jatkettiin myös syksyllä yhdellä yksilöopetuksen kurssilla, vaikka muutoin palattiin lähiopetukseen. Pianon- ja viulunsoiton opetus videoyhteyden välityksellä toi mahdollisuuden jatkaa soittoharrastusta monessa monenlaisissa elämäntilanteissa.
Turvavälit ja kasvomaskit tulivat syksyllä osaksi kuorolaisten ja arkea. Kevään etäopetuksen jälkeen yhdessä
laulamisen merkitys korostui syksyllä aivan uudella tavalla. Vaikka ryhmäkokoja jouduttiin pienentämään,
käynnistyi syksyllä silti pitkästä aikaa aivan uusi kuoro. Aikuisille suunnattu matalan kynnyksen kuoro Kaikki
laulaa aloitti harjoitukset Leppäveden uudella koululla torstai-iltaisin. Kuoroa johtaa Jooa Sotejeff-Wilson.
Yhteissoitto jatkui ennallaan Viihdeorkesterissa ja Kehitysvammaisten nuorten bändissä.
Käsikkäin -kurssilla perheen pienimmätkin pääsivät aikuisen mukana soittamaan ja laulamaan. Musiikin, käsityön ja kuvataiteen työtavat vaihtelivat vuoroviikoin. 1-5-vuotiaat lapset kokeilivat rohkeasti rytmisoittimien lisäksi myös 5-kielisiä kanteleita ja laattasoittimia. Toinen uusi kurssi oli pianonsoiton lyhytkurssi Kolme
sointua, joka toteutettiin pariopetuksena. Kurssilla jokainen oppi helppoja tapoja säestää pianolla vain muutamaa sointua käyttäen.
Instrumenttien yksilöopetus jatkoi entisen laajuisena. Tarjolla oli pianon-, viulun-, poikkihuilun-, kitaran-, basson-, ukulelen-, harmonikan- ja rumpusetinsoiton opetusta. Laulussa voi valita joko klassisen tai pop/jazzlaulun. Eniten kursseja järjestetään kirkonkylällä, Vihtavuoressa ja Leppävedellä, mutta tarjontaa on myös
pienemmillä kylillä ja kouluilla (Kuusa, Vehniä, Satavuo, Kuhaniemi, Haapala ja Äijälä).
Konsertit jäivät poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi järjestämättä, mutta niitä korvattiin jonkin verran julkaisemalla äänitteitä opiston Facebook-sivuilla. Etäopetuskauden satoa olivat useat yksilöopetuksen opiskelijoiden videot ja äänitteet, joilla soittajat ilahduttivat omaa lähipiiriään.
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Suurin osa kursseista onnistuttiin keväällä siirtämään etäopetukseen. Kuva: Anu Kauppinen

KÄSITYÖ
Käsityö

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

22

554

193

Kansalaisopiston käsityön ainealue selvisi hyvin huolimatta erikoisesta toimintavuodesta 2020. Käsityökursseja toteutui 22 kappaletta ja niihin osallistui 193 henkilöä. Toteutuneita opetustunteja oli 554. Loppukevään
toimintasulku ja puukonvalmistuskurssin valitettava peruuntuminen saivat aikaan pienen notkahduksen opetustuntimäärään.
Laukaan kansalaisopiston suosituin käsityökurssi oli edelleen puutyöt. Sitä opiskeltiin Sydän-Laukaan, Vihtavuoren ja Leppäveden kouluilla. Muita koko lukuvuoden kestäviä perinteisiä pitkiä kursseja olivat kankaankudonnan kurssit. Loppu keväästä kankaankudonnassa siirryttiin etäopiskeluun ja otettiin käyttöön Padletverkkoalusta. Syyslukukaudella verkkoalustan käyttötaitoja vahvistettiin edelleen.
Uusien lyhytkurssien aihepiirit liittyivät luonnon värjäykseen ja kierrätyskoruihin. Perinnekursseilla opittiin
villan kehräämistä sekä taontaa. Uutena toimintamuotona kokeiltiin lapsen ja vanhemman yhteisiä taidepajoja musiikin, kuvataiteen ja käsityön parissa.
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Valoa ja sydämiä. Inspis-ryhmä 2020. Kuva: Reetta Hirsimäki

KUVATAIDE JA MUOTOILU
Kuvataide ja muotoilu

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

20

579

183

Vuonna 2020 kuvataiteen ja muotoilun kursseja toteutui 20 kappaletta ja opetusta annettiin yhteensä 579
tuntia. Opiskelijamäärä laski hieman edellisestä vuodesta, 183 henkilöön. Keväällä toimintasulku lyhensi hieman lukukautta. Syksyllä kurssien osallistujamäärää jouduttiin rajoittamaan riittävien turvavälien ylläpitämiseksi kurssitiloissa.
Koko lukuvuoden kestävinä, viikoittaisina iltakursseina toteutuivat vakaaseen tapaan posliininmaalauksen,
lasityön, piirustuksen ja maalauksen, keramiikan ja valokuvauksen kurssit. Luontokuvauksen suosio jatkui
edelleen. Opistotalo Sararannan uudella lyhytkurssilla saattoi tutustua savimuotoilun alkeisiin.
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ESITTÄVÄ TAIDE JA KIRJALLISUUS
Esittävä taide ja
kirjallisuus

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

9

196

80

Esittävän taiteen ja kirjallisuuden saralla sanataide oli edellisten vuosien tapaan pääosassa kurssitarjonnassa.
Uutena kurssina aloitti Lasten teatterikerho Leppäveden koululla samaisen kurssin aiemmin Kuusaalla peruunnuttua. Opetustuntien määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 40 tunnilla ja kurssilaisiakin oli mukana
jonkin verran enemmän.
Kaikki kirjoituskurssit saatettiin kunnialla, kekseliäällä luovuudella ja yhteisymmärryksellä opettajan ja oppilaiden välillä päätökseen muuttuneet opetus- ja oppimisympäristöt huomioon ottaen varsin onnistuneesti.
Jo vuosia toiminut Luovat sanat- kirjoitusryhmä kirjoitti läpi vuoden monipuolisesti proosaa saduista dekkareihin, scifistä ja fantasiasta arkirealismin kuvauksiin sekä runoutta, draamaa, että myös elokuva/kirja-arvosteluja.
Seuraavat kaksi runoa kertovat hienosti sen, kuinka Luovat sanat -kirjoitusryhmästä kaksi kirjoittajaa, rapiat
50 ikävuotta välissään, puhuvat samoista tunteista omine sanoineen, yhteisin merkityksin:
Juokse, huominen
Juokse edestä henkesi
sillä hän saavuttaa sinua
Juokse, huominen
Juokse, sillä hän saavuttaa sinua
yhä kiihtyvällä tahdilla
Juokse, huominen
Juokse yhä kiihtyvällä tahdilla
sillä hän tappaa aikaa
Juokse, huominen
Juokse, sillä hän tappaa aikaa
Juokse edestä henkesi
***
Viivy huominen
Jospa sydämellä voisin kirjoittaa
tämän päivän.
Sanoa, etten mitään ole velkaa eiliselle.
Jospa voisin kiitollisin mielin
muistaa eilisen virheet,
ne joista opin,
ne joita häpesin,
kaikki ne, jotka
minulle tarpeen olivat.
Kaikki ne virheet, jotka nekin
tekivät minusta sen mikä olen.
8

Jospa voisin tänään sydämellä
nähdä itseni,
sillä lempeydellä,
sillä hellyydellä,
jolla tahtoisin itse lähimmäiseni kohdata.
Jospa vielä viipyisit huominen,
pysyisit salattuna,
pysyisit kaukaisuudessa.
Tavoittamattomissa.
Sillä kun sinä huominen saavut,
tiedän, että teet sen vain yhden kerran.
TunneWiisaat-ryhmässä etäopiskeluaikajakso keväällä haastoi, kun tekstien jakaminen tapahtui nyt ilman
luonnollista vuorovaikutusta. Ehkä syksyllä kohtaaminen lähiopetuksessa tuntui tästä syystä vielä tärkeämmältä. Intuitiivinen ilmaisu tarjoili osallistujilleen tilan kohdata alitajuntainen ja intuitio. Tarjolla olevien eri
ilmaisupolkuja avaavien taidetyöskentelyvälineiden inspiroimina kurssilla syntyi upeaa kuvallista ja sanallistettua elämäntarinaa ja mielikuvamatkaa.

Maskikasvo-luovarit. Kuva: Jarna Pihlajamäki
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TIETOTEKNIIKKA
Tietotekniikka

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

5

37

50

Tietotekniikan kursseista Älylaitteiden ABC ja Valokuvat kirjaksi- kurssi tarjottiin maksuttomina kursseina korvaamaan opintosetelialennusta. Uutena kurssina tarjottiin Radioamatöörikurssia yhteistyössä Ala-Keiteleen
Radiokerho ry:n kanssa, mutta se harmillisesti peruuntui. Myös Zoomin käytön koulutusta järjestettiin.

LIIKUNTA JA TANSSI
Liikunta ja tanssi

Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

86

1011

1248

Liikunnan ja tanssin kursseja järjestettiin eri puolilla Laukaata eri ikäisille sekä lyhytkursseina että koko lukuvuoden kursseina. Kevätlukukauden katkaisi maaliskuussa koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne.
Sopeutettuun toimintaan siirtyminen tapahtui äkillisesti, jolloin liikunnan ja tanssin osalta ei ollut aikataulun
vaatimaa valmiutta siirtyä etäopetukseen. Lisäselvityksiä vaativat mm. musiikin toiston luvat, opiskelijoiden
vakuutusturva, tuntiopettajien digiosaaminen sekä liikunnan etäopetukseen soveltuvat digisovellukset.
Syyslukukauden opetusjärjestelyt tehtiin viranomaismääräykset ja koronatilanne huomioiden. Kursseille
otettiin n. 25 % vähemmän osallistujia kuin mitä tuntien luonne ja tila normaalisti sallisivat. Näin taattiin
riittävät turvavälit. Korona-tilanteeseen liittyvään tiedottamiseen, käsihygieniaan, salien vaihtotilanteisiin ja
pukuhuonekäytänteisiin kiinnitettiin erityishuomioita.
Syyslukukauden 2020 ajan opetus päästiin toteuttamaan lähiopetuksena. Sivistyslautakunnan päätöksen mukaan liikunnan kurssit voitiin poikkeuksellisesti käynnistää jo 7 osallistujalla, kun minimiosallistujamäärä normaalisti liikunnan kursseilla on 9. Koronan aiheuttama epävarmuus näkyi syksyllä sekä toimistoon tulleissa
epäröivissä yhteydenotoissa että sitten lopulta myös kurssien osallistujamäärissä.
Lasten ja nuorten tanssikurssit eivät tänäkään vuonna toteutuneet. Parin viimeisen vuoden kokemuksen perusteella näyttää siltä, että nuorten tanssikursseille ei ole kysyntää Laukaassa. Sen sijaan alakouluikäisten
Temppujami- ja temppuakrokurssit täyttyivät nopeasti.
Aikuisten kursseista maksimiosallistujamäärillä käynnistyivät Shindo®-rentoutusvenyttely ja FasciaMethod®
-kurssit. Kuntonyrkkeily-kurssit, joiden osallistujissa oli sekä nuoria että aikuisia, täyttyivät heti ilmoittautumisajan alkupuolella. Jooga-kurssien osallistujamäärät olivat vakaat. Päiväkursseille on kysyntää. Siitä kertovat täysillä osallistujamäärillä Kirkonkylän koulun mattosalissa toteutuneet, aamupäivisin pidetyt Hathajooga A sekä Venyttely C –kurssit.
Neljästä ulkokurssista toteutui kaksi. Ulkokursseista suosituin oli maksuton keppijumppa, joka keräsi kirkonkylän satamapuistoon kauneimpina syyspäivinä lähes 30 osallistujaa. Kurssi järjestettiin maksuttomana korvaamaan sitä, että tänä vuonna kurssimaksua alentavia, Opetushallituksen myöntämiä opistoseteleitä, ei ollut opiskelijoille jaossa.
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Uutena kurssipaikkana oli Taitojen talon liikuntatila ja kurssiuutuuksia olivat mm. Juoksukoulu, Juoksuharrastuksen aloittaminen –lyhytkurssi, Cross training-kurssi, Teemajumpat sekä Latinohips® -tanssikurssit.

Kansalaisopiston kursseilla liikuttiin myös ulkona. Kuva: Anniina Ström
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TAITEEN PERUSOPETUS
Kursseja

Opetustunteja

Kurssilaisia

Kuvataiteet

13

410

123

Käsityö

5

146

22

Teatteritaide

4

136

30

Yhteensä

22

692

175

Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetusta tarjotaan kuvataiteessa, käsityössä ja teatteritaiteessa. Se
on ensisijaisesti kouluikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetus perustuu valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittuun opetussuunnitelmaan. Laukaan kunnassa uuden opetussuunnitelman mukaista opetusta toteutettiin nyt kolmatta vuotta.
Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti,
päämäärätietoisesti ja opintojen edetessä omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista
osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua muun muassa asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkeaasteen koulutukseen.
Laukaan kansalaisopistossa taiteen perusopetuksen teatteritaiteen ryhmät kokoontuivat Nuorisotalon tiloissa. Kuvataiteen ja käsityön opetusryhmät kokoontuivat Opistotalo Sararantaan taiteen perusopetukselle
erityisesti rakennetussa luokkatilassa Ateljee Innostuksessa.

Taiteen perusopetus / kuvataide
Keväällä 2020 kuvataidekoulun ryhmät kokoontuivat taiteen merkeissä tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja
perjantaisin. Syyslukukaudella ryhmien määrä nousi kuudesta seitsemään, minkä seurauksena opetusta oli
myös maanantaisin. Syyslukukauden alussa kuvataiteissa oli siis A-, B1-, B2-, C1-, C2-, D1- ja D2-ryhmät.
Kevätlukukausi alkoi tuttuun tapaan lähiopetuksella, mutta muuttui maaliskuun puolivälissä etäopetukseksi.
Oppilaille koottiin etäopiskelupaketit, joiden tehtävät pyrittiin suunnittelemaan siten että kotien ei tarvitsisi
tehdä mitään erillishankintoja tehtävien tekoa varten.
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Jokaiselle ryhmälle tehtiin omat taskutaide-vihot. Kuva: Lise-Lotte Pesonen

Kuvataidekoululle perustettiin omat nettisivut, minne koottiin tietoa aikatauluista ja oppilastöistä. Jokaiselle
ryhmälle pidettiin viikoittainen (oppilaille vapaaehtoinen) live-lähetys YouTuben kautta, missä oli myös mahdollisuus keskustella chatin kautta. Palautetta töistä annettiin sähköpostitse.

Etäopetuspaketit koottiin ryhmäkohtaisiin kuoriin. Kuva: Lise-Lotte Pesonen
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Syyslukukausi päästiin aloittamaan lähiopetuksessa. Kevään etäopetuksen jäljiltä oli kaikilla kova into päästä
pitkästä aikaa maalaamaan. Nuorimpien kuviskoululaisten kanssa maalattiin kaloja ja pöllöjä. Vanhemmat
kuvisopiskelijat jatkoivat keväällä kesken jääneitä kuvisprojektejaan.

C1-ryhmän huhuilevat pöllöt. Kuva: Lise-Lotte Pesonen

D1-ryhmälle esiteltiin heille uusia teemaopintoja ja perehdyttiin portfoliotyöskentelyyn. Omien projektien
työstön ohella kokeiltiin Copic-markkereilla airbrush tekniikkaa ja kipattiin akryylimaaleja taulupohjille akryylien kaatotekniikoilla. D2-ryhmän opiskelijat työstivät omia henkilökohtaisia projektejaan eri tekniikoin.

D2-ryhmän opiskelijoiden syksyllä valmiiksi saamia töitä. Kuva: Lise-Lotte Pesonen
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Taiteen perusopetus / käsityö
Käsityökoulun kevätkaudella 2020 Käsityökoulussa toimi kaksi ryhmää B- ja CD-ryhmä. Kummassakin ryhmässä toteutettiin Reissu-Nalle-projekti. Jokainen oppilas sai oman nallen, jolle hän saattoi luoda oman tarinan. Oppilas toteutti nallelleen matka-asukokonaisuuden valmiskaavoja hyödyntäen. Nuoremmat oppilaat
ompelivat vaatteet käsin ja vanhemmat oppilaat ompelivat koneella. Lisäksi nalleille valmistettiin eri tekniikoin asusteita ja muita matkalla käytettäviä tarvikkeita.
Koronaepidemian vuoksi Käsityökoulu siirtyi etäopetukseen maalis-toukokuuksi. Opettaja kokosi jokaiselle
oppilaalle tarvikelaatikon eli selviytymisboxin. Opetuksessa jatkettiin tuttua Reissu-Nalle-projektia. Nuoremmat oppilaat toteuttivat viikoittaisten etäkokoontumisien aikana lisää matkavarusteita pehmonallelleen. He
tutustuivat mielikuvitusmatkallaan Etelä-Amerikan intiaanien käsityötaitoon ja toteuttivat mattoja, tyynyjä
ja kuvakehyksiä eri tekniikoin. Vanhemmat oppilaat tutustuivat valitsemansa kohdemaan muotokieleen ja
toteuttivat kukin pienen kuvakudoksen. Opetusmateriaali ja oppilaiden valmistamat tuotekuvat tallennettiin
yhteiselle Padlet-oppimisalustalle. Yhteydenpito tapahtui kurssien kokoontumisaikana pääsääntöisesti
WhatsApp-sovellusta hyödyntäen.
Syksyllä Käsityökoulun perusopintojen ryhmät yhdistettiin yhdeksi BCD ryhmäksi. Oppilaat olivat iältään 9—
12-vuotiaita. Opetus muotoutui Kotoisasti-teeman ympärille. Opetus pyrittiin eriyttämään oppilaiden ikä- ja
taitotaso huomioiden. Nuoremmat oppilaat toteuttivat nopeasti valmistettavia käsitöitä, he esimerkiksi kuvioivat puolivalmistuotteita leimasimilla painaen ja maalaten. He toteuttivat myös oman maskotin käsin ommellen. Ennättivät he kutoa myös pienen maton hauskasti hulavanteella. Vanhemmat oppilaat paneutuivat
sommitteluun. Heillä oli haasteena suunnitella ja toteuttaa oma sisustustekstiilikuosi ja ommella siitä tuote.
Joulun lähestymistä Käsityökoulussa juhlittiin joulupajassa, tällä kertaa vain omalla porukalla.

Reissu-Nallet käsityökulttuurimatkalla keväällä 2020. Käsityökoulun CD-ryhmä. Kuva: Reetta Hirsimäki.
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Taiteen perusopetus / teatteri
Teatteritaiteen perusopetuksen vuosi 2020 oli koronan aiheuttamien poikkeusolojen sävyttämä. Vuosi päästiin aloittamaan normaaliin tapaan ja ryhmät ennättivät tehdä teatterivierailun Laukaan teatteriin, Peter Pannäytelmää katsomaan.
Pienempien ryhmässä (8-11-vuotiaat) alkuvuosi kului kehollisen ilmaisun parissa. Yhdessä tehtiin erilaisia
harjoitteita ja leikittiin teatterileikkejä, joissa tutustuttiin ja tutkittiin fyysisen ilmaisun tapoja ja mahdollisuuksia. Lisäksi tehtiin paljon mininäytelmiä oppilaiden omien ideoiden pohjalta. Talviloman jälkeen alkoi
lukukauden päättävän esityksen suunnittelu ja harjoittelu. Oppilaat halusivat sijoittaa tulevan näytelmänsä
Harry Potterin maailmaan. Hyvin alkaneen suunnittelun katkaisi korona, jonka myötä siirryttiin etäopiskeluun
myös teatteritaiteessa. Etäopinnoissa pureuduttiin Harry Potterin hahmoihin, kuvattiin videoita hahmoina ja
omina itsenä sekä tehtiin vuorovaikutukseen ja itsetuntoon liittyviä harjoitteita. Lisäksi piirrettiin unelmakarttoja. Muutaman kerran myös tavattiin osan kanssa Zoomin välityksellä.
Syksyllä aloitettiin toiminta normaalisti lähiopetuksessa uudella kokoonpanolla suuren osan vanhoista oppilaista siirtyessä vanhempien ryhmään. Alkusyksystä tehtiin ryhmäytymiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä
tehtäviä, leikittiin teatterileikkejä ja tutustuttiin toisiimme. Mielikuvaharjoitteita ja musiikkia apuna käyttäen
heräteltiin oman rajattoman mielikuvituksen käyttöä ideoiden lähteenä. Ryhmälle luotiin myös yhteiset Näyttis- säännöt, joita kaikki sitoutuivat noudattamaan. Syysloman jälkeen aloitettiin suunnitella lukuvuoden
päättävän jouluisen esityksen suunnittelu. Näytelmässä sisarukset löytävät vintiltään salaisen taianomaisen,
Korvatunturilta kadonneen joulupukin kalenterin, joka toteuttaa löytäjänsä toiveita. Tontut saapuvat noutamaan kadonnutta kalenteria, mutta kuinka käykään sen joutuessa vääriin käsiin? Oppilaat saivat itse kehittää
esitykseen roolihahmonsa ja juoni suunniteltiin yhdessä koko ryhmän kanssa. Esitys kuvattiin ja vanhempien
oli mahdollista nähdä se suojatun Youtube-kanavan kautta.
Toisessa ryhmässä (11-18-vuotiaat) kevät alkoi roolihahmoihin keskittymällä. Harjoiteltiin erilaisia tapoja rakentaa roolihahmoja ja haettiin rohkeasti uusia ulottuvuuksia omalle ilmaisulle. Myös ääninäyttelemistä ja
dubbausta harjoiteltiin. Hiihtoloman jälkeen aloitettiin kevätlukukauden pääproduktion suunnittelu. Se sijoittuisi tieteislaboratorioon, jonka kautta tutkijan lapset matkustavat aikakoneella aina kivikaudelta tulevaisuuteen saakka. Etäopetukseen siirryttyä jatkettiin työskentelyä näytelmän hahmojen juonen suunnittelun
parissa. Etäopinnot käsittelivät myös itsetuntoon ja tunnetaitoihin liittyviä tehtäviä. Ryhmä tapasi mm. Zoomin välityksellä ja toteutti improvisointia etänä.
Syksyllä ryhmään siirtyi useampi oppilas pienempien ryhmästä. Alkusyksystä tehtiin statusharjoituksia, harjoiteltiin tunnetiloja, fyysistä ilmaisua sekä äänenkäyttöä. Syysloman jälkeen työstettiin syyslukukauden
päättävää produktiota, jossa seikkailtiin rinnakkain reaali- ja satumaailmassa. Esitykseen suunniteltiin yhdessä myös puvustus, joka pääasiassa lainattiin Laukaan teatterin puvustosta. Esitys videoitiin ja se oli nähtävillä salatulla Youtube-kanavalla.
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Teatteritaiteen opiskelijat heittäytyvät itse kehittelemiensä henkilöhahmojen nahkoihin, puvustusta myöten (puvut: Laukaan teatteri). Kuva: Paula Honkimäki
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