Suomen kristillisten kansanopistojen seminaari Helsingissä 13.5.2008 klo
10.30 - 13.30.
Eduskuntatalo, kristillisten ryhmähuone.
Seminaariin osallistuivat: Audas-Willman, Ann-Mari, rektor, Kristliga fhsk i Nykarleby; Harri,
Hannu, johtaja, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö (Luther-opisto); Helminen, Heikki, vt.
rehtori, Loimaan ev. kansanopisto; Hokkanen, Sirkka, vararehtori, Karstulan ev. opisto;
Holopainen, Juha Matti, rehtori, Helsingin kristillinen opisto; Kakkonen, Ulla, rehtori, Kiteen ev.
kansanopisto; Kakkuri, Teemu, rehtori, HEO; Koriala, Sirpa, rehtori, Valamon kansanopisto;
Kymäläinen, Hannu, myyntijohtaja, HEO; Markkula, Anna-Liisa, vararehtori, HEO; Metsätähti,
Sinikka, aikuiskasvatussihteeri., Kirkkohallitus; Friman, Susann, lärare, Kristliga fhsk i
Nykarleby; Pajunen, Auvo, v.a. rehtori, Savonlinnan kr. opisto; Parkkila, Pasi, rehtori, Iso Kirja opisto, Rantala, Jaana, koulutussuunnittelija, Turun kr. opisto; Rantanen, Pentti, rehtori, Karkun
ev. opisto; Rintanen, Ari, rehtori, Muurlan Opisto; Räsänen, Niilo, rehtori, Kansanlähetysopisto;
Seppänen, Sami, aikuiskasvatussihteeri, Kirkkohallitus; Sjöbacka, Kristian, rektor, Evangeliska
fhsk i Österbotten; Suihkonen, Pentti, rehtori, Jaakkiman kr. opisto; Tähtinen, Tapio,
talousjohtaja, Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö (Luther-opisto) ja puheenjohtaja
Yksityisen opetusalan liiton hallituksessa; Virtanen, Sari, tiedottaja, Suomen
Kansanopistoyhdistys
Järjestäjät ja puhujat:
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Paikalla osan ajasta myös 5-6 muuta kansanedustajaa (ja avustajaa?), jotka oli kutsuttu paikalle
klo 13.15 - 13.30:
Esko Ahonen, Päivi Räsänen, Toimi Kankaanniemi,
KERTOMUS SEMINAARISTA / MUISTIO

Alkuhartaus
Kahvittelujen jälkeen rektor Kristian Sjöbacka (Evangeliska fhsk, Wasa) piti alkuhartauden ja
lauloimme kaksi helluntaivirttä, toisen suomeksi, toisen ruotsiksi.
Tervetuloa
Avainopistot-projektin pj. rehtori Sten Varila, Kaustisen evankelisesta kansanopistosta
toivotti kaikki sydämellisesti tervetulleiksi tilaisuuteen. Hän taustoitti tapaamista tarpeella
puhua kansanopistotyöstä kristillisten arvojen pohjalta, ja otti esille kaksi merkittävää seikkaa,
jotka vaikuttavat opistojen tulevaisuuteen: Ammatillisen koulutuksen oppilaitosverkoston
kokoamisen vauhdittamishankeen, jossa etenkin pienehköt maaseutukansanopistot pelkäävät
menettävänsä oman tärkeän osuutensa ammatillisesta koulutuksesta, sekä suunnitellun vapaan
sivistystyön lainmuutoksen valmistelun.
Katsaus kristillisten kansanopistojen "elämänkaaren" menneeseen ja nykyaikaan
Rehtori Pekka Knuutti, Karstulan ev. opistosta muistutti mieliin kansanopistojen historiaa ja
käsitteli samalla jonkin verran myös nykyhetkeä.
(Tiivistelmä alustuksesta muistion liitteenä.) (1)
Lyhyet katsaukset yhteistyön nykytilaan ja tuleviin mahdollisuuksiin
- Opetusneuvos Risto Hakkarainen, Opetushallitus
Puheenvuorossaan opetusneuvos Hakkarainen korosti sitä, ettei nykyinen tilanne (lain
muuttaminen) edusta kansanopistoille uhkaa, vaan se päinvastoin antaa mitä parhaimmat
mahdollisuudet tulevan työn kehittämiseen. Nyt on oikea hetki vaikuttaa asioihin ja tulla
kuulluksi. Opetusministeriön työryhmä tahtoo, että myös vapaan sivistystyön oppilaitosten
toimintaedellytykset turvataan.
Hakkaraisen mukaan lakiuudistustyössä on vahvana näkökulma, että vapaan sivistystyön
toimijoita kaivataan! On vain löydyttävä ratkaisut, joilla osallistujapohjaa laajennetaan ja
tasapuolistetaan osallistujarakennetta.
- Kirkkoneuvos Seppo Häkkinen, Kirkkohallitus
Kirkkohallituksen näkökulmasta kristillistaustaisten kansanopistojen vahvuudet ovat niiden
selkeä arvopohjaisuus, opiskelijoiden kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja
yhteistyöverkostojen ylläpito ja kehittäminen. Kansanopiston kristillisyys on voimavara myös
opiskelijoille. Kansanopisto on kasvatuskokonaisuus, joka palvelee koko ihmistä. Se on
arvokasta, ja se on vaativaa: Se on sekä vahvuus että tehtävä.
Häkkinen unelmoi siitä, että kansanopistoissa, kattavasti ympäri Suomen, tarjotaan kaikille
opiskelijoille mahdollisuutta kokonaisvaltaiseen kasvuun. Se palvelee ihmisyyttä! Lisäksi hän
unelmoi, että myös seurakuntien ja hiippakuntien yhteistyö kansanopistojen kanssa
säännöllistyy ja lisääntyy.
- Kommenttipuheenvuorot rehtori Pasi Parkkila, helluntaiherätyksen Iso Kirja -opistosta ja
Sirpa Koriala ortodoksisesta Valamon kansanopistosta: "Hyvä että muistatte, että on muitakin
ryhmiä edustettuina kuin vain ev.lut. kirkolliset taustayhteisöt. Erilaiset kansanliikkeet ovat
edelleen tärkeitä koko kansanopistoliikkeelle. Tahdomme olla teille peilinä, vuoropuhelijoina
ja täydennyksenä! Esimerkiksi Valamon kansanopistolla on työssään vahvuutena käytännön
ekumenia, jota voisimme kaikki yhdessä opetella. Muistetaan myös se, että jos nyt on
yhteiskunnallinen trendi yhdistellä oppilaitokset suuriksi kokonaisuuksiksi, kohta varmasti
mennään taas toiseen suuntaan, ja erottaudutaan pienempiin yksiköihin."
Keskustelua yhteisten arvojemme pohjalta
Keskustelussa todettiin muun muassa, että
- Kansanopistojen täytyy tuoda itseään esiin tehokkaasti!

- Kansanopistoilla on Suomessa myös merkittävä työllistävä vaikutus.
- Kansanopistojen vahvuutena on niiden monialaisuus.
- Kansanopistojen pedagoginen laatu on tärkeää, ja kaikki sen kehittämistyö myös; tässä
voisimme ja kannattaisi tehdä vahvaa yhteistyötä.
- Roolimme on erittäin tärkeä kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa, ja edessä on suuria
haasteita.
- Vapaan sivistystyön opiskelijaviikoista 90 % tehdään yksityisissä oppilaitoksissa ja
ammatillisesta peruskoulutuksesta 11 %. PARAS-hanke on sikäli vaarallinen, että yksityisten
koulutuksen järjestäjien etu saattaa unohtua. Toivottavasti koulutuksen järjestäjien
monimuotoisuus edelleen turvataan. Olemassa oleva kilpailuasetelma yleensä tuo myös
parempaa laatua.
- Toivottavasti kansanopistoissakin saa vastata ajan haasteisiin tuottamalla uusia koulutuksia,
joita yhteiskunta tarvitsee. Eihän OPH tai OPM tahdo kansanopistojen pysyvän ikuisesti jonkin
vanhan mallin mukaisina?
- Meidän tulisi yhdessä kokoontua pohtimaan vielä, mitä ne meidän kristilliset arvot oikein
käytännössä merkitsevät. Esimerkiksi miten näkyy vuorovaikutuksessa arvot vastuullisuus,
kunnioittaminen ja rento innovatiivisuus?
-> Päätettiin kokoontua jo tulevana syksynä uudelleen, jatkamaan keskustelua. Helsingin
kristillinen opisto toimii kokoonkutsujana!
Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Hannu Salvin puheenvuoro muistion
liitteenä (2)
Lounas (ja keskustelu jatkuu) ravintolassa.
Kaikkien puolueiden kansanedustajille lähetettiin myös kirjallista materiaalia - kansanopistoista
yleensä ja kristillisistä kansanopistoista erityisesti - sekä sähköpostitse että paperiversioina
ryhmäkanslioiden kautta. (Muistion liitteenä yksi tietoisku yleissivistävästä koulutuksesta
kansanopistoissa.) (3)
Muistion laati 15.5.2008
Marjaana Reuhkala, projektipäällikkö
projektipaallikko@avainopistot.fi GSM 050 552 6014

