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 LSSAVI/4/05.12.01/2018   

Valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2018 
”Sivistys, kulttuuri ja seikkailu” 

 
Aika:  30.-31.8.2018 Jyväskylässä 
Paikka: Agora-rakennus, Jyväskylän yliopisto, Mattilanniemi 2, 
  Pääkirjasto-kansalaisopisto, Vapaudenkatu 39 - 41 ja 
  Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto, Alvar Aallon katu 9 
 
 
Vapaan sivistystyön päivät ovat vapaan sivistystyön koko henkilöstön yhteinen keskustelufooru-

mi. Päivien aikana kuullaan virikkeellisiä puheenvuoroja ajankohtaisista, vapaata sivistystyötä 

koskettavista teemoista, osallistutaan toiminnallisiin työpajoihin sekä ylläpidetään ja luodaan  

uusia verkostoja. 

Päivät järjestetään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Vapaa Sivistystyö ry:n, Jyväskylän 

kansalaisopiston, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän kesäyliopiston yhteis-

työnä. 

Teemat: 

Vuoden 2018 Vapaan sivistystyön päivien teemana on Sivistys, kulttuuri ja seikkailu. Sisältöön 

orientoidutaan alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten näkökulmien kautta. 

 Vapaa sivistystyö osana kaupunkia / maakuntaa 
 Koulutusviennin mahdollisuudet 

 Sivistyksen merkitys 
 Työn murros ja muutokset koulutuksen kentällä 
 
Päivien hinta on 20 € / hlö. Maksu sisältää päiväkahvit molempina päivinä ja mahdolliset materi-

aalit. Jyväskylän kesäyliopisto laskuttaa osallistumismaksun  elokuussa 2018. 

Osallistujat vastaavat itse matka-, ruokailu-, majoitus- yms. kuluistaan. 

Lisätietoja:  Leena Meriläinen, Jyväskylän kesäyliopisto, leena.s.merilainen@jyu.fi 
   Sini Louhivuori, Jyväskylän kansalaisopisto, sini.louhivuori@jkl.fi 
   Satu Vuori, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, satu.vuori@jyu.fi 
   Toni Saarivirta, Länsi– ja Sisä-Suomen AVI,  toni.saarivirta@avi.fi  

  

Ilmoittautuminen Vapaan sivistystyön päiville voidaan ottaa 200 henkilöä. Paikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Pyydämme sitovat il-

moittautumiset viimeistään 22.8.2018 mennessä oheisen linkin 

kautta  https://link.webropolsurveys.com/EP/F5670975051066A8  

Työpajoihin ilmoittaudutaan erikseen, ilmoittautumislinkit löyty-

vät ohjelmasta. 

Ilmoittautumisen yhteyshenkilö:  Koulutussihteeri Pirjo Jämsen-Ahonen  
     pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi 

 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO 

puh. 0295 018 450 
fax  06 317 4817 
kirjaamo.lansi@avi.fi 
www.avi.fi 

Vaasan päätoimipaikka 
Wolffintie 35 
PL 200, 65101 Vaasa 

Tampereen toimipaikka 
Yliopistonkatu 38,  
33101 Tampere 

Jyväskylän toimipaikka 
Cygnaeuksenkatu 1 
40101 Jyväskylä 

  

23.8.2018 

https://link.webropolsurveys.com/EP/F5670975051066A8
mailto:pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi
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Valtakunnalliset Vapaan sivistystyön päivät 2018 

Sivistys, kulttuuri ja seikkailu 
Jyväskylässä 30.-31.8.2018 
Vapaan sivistystyön päivät ovat vapaan sivistystyön koko henkilöstön yhteinen  
keskustelufoorumi.  
Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopistolla ja Jyväskylän kansalaisopistolla, Länsi– ja Sisä
-Suomen aluehallintoviraston, Vapaa Sivistystyö ry:n, Jyväskylän kansalaisopiston, Jyväs-
kylän yliopiston avoimen yliopiston sekä Jyväskylän kesäyliopiston yhteistyönä. 

Torstai 30.8.2018, Agora (Mattilanniemi 2) 

10.00-11.00   Tulokahvit 

11.00-11.30   Vapaan sivistystyö osana kaupungin vetovoimaa 
   Kaupunginjohtaja Timo Koivisto, Jyväskylän kaupunki 
   Opetustoimen ylitarkastaja Toni Saarivirta, Länsi– ja Sisä-Suomen AVI 

11.30-12.00  Työn murros ja vapaan sivistystyön ajankohtaiset asiat 
   Opetusneuvos Annika Bussman, OKM 

12.00-12.10  Tauko 

12.10-13.00  Mihin meitä viedään?   

   Katse koulutusviennin mahdollisuuksiin 
   Johtaja Jan-Markus Holm, EduExcellance 
   #uusi lukio yhteistyötä rakentamassa  
   Projektipäällikkö Tiina Silander, OKM 

13.00-14.00  Lounastauko (omakustanteinen) 

14.00-14.20  Painavaa asiaa oppimisesta 
   Stand up -koomikko Mikko Vaismaa 

14.20-15.20  Muutos - Mahdollisuus vai uhka VST-toimijoille? 
   Puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry. 
   Pääsihteeri Jyrki Ijäs, Suomen Kansanopistoyhdistys ry. 
   Rehtori Soili Meklin, Snellman-kesäyliopisto 
   Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto, KoL  

15.20-15.30   Kauniita säveliä 
   Minja Niiranen, laulu & Riku Heinonen, kitara  

15.30-17.00  Kulttuuriseikkailu sivistykseen 
   Seikkailija Timo Polari matkaa läpi Euroopan länsimaisen sivistyksen ytimeen. 
   Tarina kauneudesta, viisaudesta ja ihmisyydestä.  

19.00-21.00  Jyväskylän kaupungin vastaanotto 
   (Kaupungintalo, Vapaudenkatu 32) 
   Musiikkia ja iltapalaa 

Perjantai 31.8.2018, Pääkirjasto-kansalaisopisto (Vapaudenkatu 39-41) 

8.45-9.00   Aamuvenyttely 
   Suunnittelijaopettaja Anu Vainio, Jyväskylän kansalaisopisto 

9.00-10.30  Näkökulmia koulutuksen muuttuvaan toimintakenttään 
   9.00-9.30 Tulevaisuuden IT-trendit ja niihin varautuminen 
   Professori Pekka Abrahamsson, Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta 
   9.30-10.00 Opiskelijavalintauudistus ja toinen reitti yliopistoon  
   Johtaja Jukka Lerkkanen, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 
   10.00-10.30 Kumppanuudet ja verkostot koulutuksen kehittämistyössä  
   – Case EduFutura ja eAMK 
   Koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen, Jyväskylän AMK 

10.40-15.00   Työpajat (Pääkirjasto-kansalaisopisto ja JY Ruusupuisto) 
   Omakustanteinen lounas työpajojen lomassa.  
   Jyväskylän kansalaisopiston opistolaisyhdistyksen  
   iltapäiväkahvitarjoilu klo 13-15 kirjastotalon Kieliluokka 2:ssa. 
 
Päivien juontajana yliopistonopettaja Kirsi Saurén, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 
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Työpajojen ohjelma perjantai 31.8. klo 10.40-n.15.00 
Työpajat (1-11) järjestetään Jyväskylän kansalaisopistolla (Vapaudenkatu 39-41) ellei pajatietojen 

kohdalla muuta ilmoiteta. JY:n avoimen yliopiston pajat (12) Ruusupuistossa (Alvar Aallon katu 9). 

1. Vapaan sivistystyön tutkimustyöpaja / Anja Heikkinen, UTA ja Sini Teräsahde VST ry 

 Työpajassa esitellään meneillään olevia tutkimuksia. Työpaja on avoin sekä tutkimuksen   
 tekijöille että sivistystyön muille ammattilaisille. 
 Kesto 3 h  Max osallistujamäärä 25.   https://link.webropolsurveys.com/EP/C9460C5842C01341 
 

2. Kokonaisvaltaisen kotoutumisen tukeminen / Heidi Luukkainen, projektisuunnittelija ja   

 Tytti Pantsar, toiminnanjohtaja, Suomen Kansanopistoyhdistys  

 Työpajassa käsitellään maahanmuuttajakoulutusta kokonaisvaltaisen kotoutumisen näkökul-

 masta. Työskentelyn aikana tunnistetaan ja kuvataan vapaan sivistystyön oppilaitosten hyviä 

 käytäntöjä kotoutumisen, luku- ja kirjoitustaidon ja kielitaidon kehittämisessä.  

 Kesto 3h  Max osallistujamäärä 30.     https://link.webropolsurveys.com/EP/8D0C51ECFC5E9945  

3.  Olkalaukku kierrätysnahasta / Päivi Arkkila, vaatetusalan opettaja, Jyväskylän  

 kansalaisopisto  

 Vanha nahkainen tai keinonahkainen takki taipuu helposti sutjakaksi olkalaukuksi. Samasta 

 takista voi kierrättää myös vetoketjun ja vuorin. Opit niksejä nahan ja keinonahan ompeluun 

 sekä vetoketjun helppoon kiinnittämiseen. Voit halutessasi tuoda oman takin tai käyttää työ

 pajan materiaaleja.  

 Kesto 3h  Max osallistujamäärä 12.   https://link.webropolsurveys.com/EP/D5AFDC3F05C9712B   

4. Lämmittelykö tylsää ja pois tehoista? - käytännön ideoita ja eri näkökulmia monipuolisen, 

 harjoittelua tukevan ja mielekkään lämmittelyn toteuttamiseksi / Anu Vainio, liikunnan ja 

 tanssin suunnittelijaopettaja, Jyväskylän kansalaisopisto 

 Workshopissa käydään läpi mm. hermotuksen, liikkuvuuden ja motorisen oppimisen merki-

 tystä lämmittelyssä ja haastetaan vanhakantaista käsitystä yksipuolisesta lämmittelytavasta. 

 Kesto 4h Max osallistujamäärä 25.  https://link.webropolsurveys.com/EP/CB0839C73D8E213D  

5. Musahanska, musamatto ja muuta mukavaa - uusi teknologia musiikinopetuksen apuna / 

Jukka Louhivuori, musiikkikasvatuksen professori, Jyväskylän yliopisto 

 Tule katsomaan ja kokeilemaan, kuinka helposti voit oppia musisoimaan musiikkikäsineen 

 avulla. Pääset testaamaan myös musiikkimattoa, jonka avulla musiikinopetuksessa vahvistuu 

 yhteistoiminnallisuus ja liikunnallisuus. Musiikkikäsine (musahanska) ja musiikkimatto on  

 kehitetty musiikinopettajien uusiksi apuvälineiksi, tukemaan oppimista ja innostamaan eri  

 ikäisiä musiikin harrastajia. 

 Kesto 3h Max osallistujamäärä 15.  https://link.webropolsurveys.com/EP/6B3AC8405A09F2AA  

6. Uutta puhtia kieltenopetukseen: Toiminnallista kieltenopetusta aikuisille / Hannele Dufva, 

professori ja Liisa Ranta-Ylitalo, HuK, Jyväskylän yliopisto, Kieli- ja viestintätieteiden laitos 

Pajassa tutustutaan kielenopetuksen uusiin tuuliin, ja kokeillaan erilaisia käytännön  

harjoituksia. 

Kesto 3h Max osallistujamäärä 20. https://link.webropolsurveys.com/EP/43367A78AB7E326F  

7. Peda.net — pedagogiikkaa netissä / Marja Peltonen, suunnittelijaopettaja, Jyväskylän  

 kansalaisopisto 

 Kaikille opettajille, jotka eivät ole vielä käyttäneet Peda.netiä omilla kursseillaan. Opitaan  

 luomaan kurssin sivu, viedään sinne tekstiä ja kuvaa, tehdään linkkejä. Kokeillaan sovellusten 

 upottamista sivuille ja tehdään muitakin käytännön harjoituksia. 

 Kesto 2h   Max osallistujamäärä 18. https://link.webropolsurveys.com/EP/81FA7A62AB8B5039  

 

https://link.webropolsurveys.com/EP/C9460C5842C01341
https://link.webropolsurveys.com/EP/8D0C51ECFC5E9945
https://link.webropolsurveys.com/EP/D5AFDC3F05C9712B
https://link.webropolsurveys.com/EP/CB0839C73D8E213D
https://link.webropolsurveys.com/EP/6B3AC8405A09F2AA
https://link.webropolsurveys.com/EP/43367A78AB7E326F
https://link.webropolsurveys.com/EP/81FA7A62AB8B5039
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8. Kulttuurienvälinen vapaa sivistystyö / Katinka Käyhkö ja Arla Aittamaa, Itä-Suomen yliopis-

to 

Pohdimme työpajassa vapaan sivistystyön toimijoiden mahdollisuuksia avata oviaan uusille, 

Suomessa jo asuville osallistujaryhmille. Nykytarjonnassa on vain harvoin mahdollisuuksia 

opiskel-la yhteisissä ryhmissä, joissa maassa syntyneet ja maahan muuttaneet luontevasti 

kohtaisivat toisiaan ja oppisivat toisiltaan. Tavoitteenamme on rohkaista kokeilemaan ja oppi-

maan yh-dessä. Työpajan toteuttaa Itä-Suomen yliopiston Opinsauna-hanke. 

Kesto 1,5h  (klo 10.30-12.00) Max osallistujamäärä  25.  
https://link.webropolsurveys.com/EP/7BAED93C10C97C00   

9. Seikkaile Euroopassa Erasmus+ -rahalla / Minna Rönkkö ja Kirsti Häkkinen, Sisä-Savon kan-

salaisopisto & Virpi Keinonen ja Linda Juntunen, Opetushallitus 

Työpajasta haetaan inspiraatiota kansainvälistymishankkeisiin. Tule mukaan keskustelemaan 

omista ideoista, kyselemään ja kuulemaan mitä muut ovat tehneet ja kokeneet seikkailuillaan 

Euroopassa. Hankekumppaneiden ja vierailukohteiden etsinnässä auttaa Aikuiskoulutuksen 

eurooppalainen foorumi EPALE. 

Kesto 1,5h (klo 10.30-12.00) Max osallistujamäärä 20.    
https://link.webropolsurveys.com/EP/37B0C0479DB7B64B    

10. Vapaan sivistystyön oppilaitokset kuntayhteistyön kehittäjinä –työpaja / Kirsti Häkkinen ja 

Henna Tiitinen, Sisä-Savon kansalaisopisto 

Työpajassa ideoidaan vapaan sivistystyön oppilaitosten roolia kuntien yhteistyön vahvistajina 

ja hyvinvoinnin edistämisen roolia kuntalaisille.  Huom. aikataulu: Tämän pajan voit valita   

pajan 8. tai 9. lisäksi! Muista ilmoittautua molempiin. 

Kesto 1,5h (klo 13.00-14.30)  Max osallistujamäärä 20.    
https://link.webropolsurveys.com/EP/B0F3CA57FA8161E9  

11. Arviointi osana koulutuksen kehittämistä / Kirsi Mustonen, arviointiasiantuntija  ja  Päivi 

Kamppi, arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 

Työpajassa pohditaan ja kartoitetaan vapaan sivistystyön koulutusjärjestelmään ja toimintaan 

liittyviä kehittämistarpeita. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tuottaa arviointeja, joiden 

tarkoituksena on auttaa kehittämään koulutusta. Vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvia arvi-

ointeja ei viime aikoina ole tehty, joten tarvetta arvioinneille on seuraavalla Karvin arviointi-

suunnitelmakaudella 2020-2024. Millaisista teemoista pitäisi siis olla arviointitietoa, jotta  

vapaata sivistystyötä voitaisiin kehittää entistä paremmaksi?  

Kesto 2,5 h  Max osallistujamäärä 30.    
https://link.webropolsurveys.com/EP/AAA02E5FE49A804B   

12. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston työpajat 

 Huom! Järjestetetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksessa alkaen klo 11.00. 

 (n.klo 12:15 - 13 lounastauko, avoin yliopisto tarjoaa lounaan työpajoihin osallistuville) 

 a. Alueelliset koulutustarpeet kehittämistyössä 

 b. Arviointi ja palaute oppimisen tukena 

 c. Vuorovaikutusta verkossa 

 d. Opiskelijaprofiilit ohjauksen suunnittelussa 

 Pop Up -kahvila Ruusupuiston aulassa 

 Oppiainekohtaiset tapaamiset järjestetään klo 13 alkaen. 

 Lisätietoa avoimen yliopiston työpajoista ja ilmoittautumiset:  
 https://www.avoin.jyu.fi/fi/yhteistyo/yhteistyooppilaitoksille/tilaisuudet  

https://link.webropolsurveys.com/EP/7BAED93C10C97C00
https://link.webropolsurveys.com/EP/37B0C0479DB7B64B
https://link.webropolsurveys.com/EP/B0F3CA57FA8161E9
https://link.webropolsurveys.com/EP/AAA02E5FE49A804B
https://www.avoin.jyu.fi/fi/yhteistyo/yhteistyooppilaitoksille/tilaisuudet
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ILMOITTAUTUMINEN - Osallistujainfo 

 
Hinta:    Ilmoittautumismaksu 20€/hlö   
   (laskutetaan elokuussa, maksua ei palauteta) 
   Maksu sisältää päiväkahvit molempina päivinä ja mahdolliset  
   materiaalit. Lounaat omakustanteisia. 
 
Tila (to):  Jyväskylän yliopisto, Agora-rakennus, Mattilanniemi 2 
Tila (pe):  Pääkirjasto-kansalaisopisto, Vapaudenkatu 39 - 41 ja 
   Ruusupuisto, Alvar Aallon katu 9  
Ruokailut:  To: Ravintola Piato, Ravintola Maija,  
   Sodexo  Mattilanniemi, Hotelli Alba.  
   Pe: Kaupungin lounaspaikat, esim. Kasvisravintola Katriina, 
   Kortteliravintola Carisma, Pizzeria Maria, Kirkkopuiston Rosso,  
   Ruusupuiston Uno  
 
Majoituskiintiöitä on varattu seuraavista hotelleista:   
   Hotelli Verso, Kauppakatu 35 
   2hh 135 €/vrk ja 1 hh 125 €/vrk  
   Majoitusvaraus: p. 014- 333 911 tai info@hotelliverso.fi 
   Varaukset 20.8.2018 mennessä tunnuksella ”SIVISTYS” 
 
   Original Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 
   2hh 149 €/vrk ja 1 hh 139 €/vrk  
   Majoitusvaraus: p.020 1234 640 tai sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi  
   Varaukset 2.8.2018 mennessä tunnuksella ”SIVISTYS” 
 
   Finlandia Hotelli Alba, Ahlmaninkatu 4  
   2hh 117 €/vrk ja 1 hh 91€/vrk 
   Majoitusvaraus: p.014 636 311 tai info@hotellialba.fi  
   Varaukset 15.8.2018 mennessä tunnuksella ”vapaan sivistystyön päivät” 
 
Lisätietoja päivistä: 
 Leena Meriläinen, Jyväskylän kesäyliopisto, leena.s.merilainen@jyu.fi 
 Sini Louhivuori, Jyväskylän kansalaisopisto, sini.louhivuori@jkl.fi 
 Satu Vuori, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, satu.vuori@jyu.fi 
 Toni Saarivirta, Länsi– ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, toni.saarivirta@avi.fi  

-> Ilmoittautuminen päiville https://link.webropolsurveys.com/EP/F5670975051066A8 
 Viimeinen ilmoittautumispäivä on ke 22.8.2018. 
  Ilmoittautumisen yhteyshenkilö: pirjo.jamsen-ahonen@avi.fi  
 
-> Huomaathan ilmoittautua lisäksi myös työpajaan!  
 Työpajoihin ilmoittaudutaan omien ilmoittautumislinkkien kautta. Linkit löydät 
 esitteestä kunkin työpajan kohdalta. 1 työpaja / osallistuja. Mikäli työpaja on  
 täynnä, valitse toinen paja. Huomaathan pajojen erilaiset kestot ja alkamisajat. 
 Työpajajärjestelyihin liittyvät kysymykset: kati.j.koskiniemi@jyu.fi 

Keski-Suomen Opistopiiri 

https://link.webropolsurveys.com/EP/F5670975051066A8

