Monipuolinen oppilaitos
kaikkia varten
- sinullekin

Porin seudun kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos,
jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen
oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Kansalaisopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka tarjoaa
mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiselle. Opisto järjestää monipuolisia ja edullisia kursseja
Porissa, Ulvilassa ja etäopetuksena. Opisto tarjoaa kursseja
kattavasti eri puolilla toiminta-aluetta, jotta palvelut ovat
kaikkien kaupunkilaisten helposti saavutettavissa.

Opiston toimintaympäristö
Kansalaisopiston toimintaa ohjaa laki vapaasta sivistystyöstä
(29.12.2009/1765). Lain mukaan kansalaisopistot ovat paikallisiin ja
alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuvia oppilaitoksia, jotka tarjoavat
mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien
kehittämiselle.
”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen
periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista
kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän
koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä,
hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän
kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista.
Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys
ja osallisuus.”
Porin seudun kansalaisopisto aloitti toimintansa nykyisellä nimellään
1.1.2011, kun vuonna 1917 perustettu Porin kaupungin työväenopisto ja
Ulvilan kansalaisopisto yhdistyivät.
Kansalaisopisto kuuluu Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön
sivistävän koulutuksen toimintayksikköön ja toteuttaa osaltaan Porin
kaupungin strategiaohjelmaa. Toiminta on Porin kaupungin sivistyslautakunnan alaista. Lautakunta päättää mm. perittävien kurssimaksujen
suuruudesta. Lautakunnan alaisuudessa toimii kansalaisopiston hallintojaosto, jossa on kolme edustajaa Porista ja kolme edustajaa Ulvilasta.
Kansalaisopiston hallintojaosto päättää:
• lautakunnan vahvistaman opiston vuosittaisen tuntimäärän
jakautumisesta eri oppiaineisiin ja eri opetuspaikkoihin
• Ulvilan kaupungin suorittamaan vuosimaksuun aiheutuvista
korotuksista
Opisto toimii yhteistyössä ja verkostoituen muiden toimijoiden kanssa
niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Opiston oma
hanketoiminta on aktiivista (rahoittajina opetushallitus, Erasmus+, Tieke).
Opisto on myös aktiivisena toimijana Osaava Satakunta -täydennyskoulutusverkostossa.
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Kuvat: Päivi Sundholm

Opiston arvot ja tavoitteet
Porin seudun kansalaisopiston toimintaa ohjaavat arvot:
Tasa-arvo

Uudistuvuus
Saavutettavuus

Osallisuus

Joustavuus
Asiakaslähtöisyys

Kansalaisopisto tarjoaa laadukkaita, monipuolisia ja ajankohtaisia kursseja
ja tapahtumia. Opiston toiminnassa huomioidaan kaikenikäiset oppijat
ja myös erilaisiin erityisryhmiin kuuluvat. Maahanmuuttajille järjestetään
eritasoisia suomen kielen kursseja.
Opiston toiminta on kustannustehokasta sekä paikallisesti näkyvää ja
avointa. Opisto pitää yllä ja parantaa jatkuvasti toimintansa laatua ja
tunnettuutta toiminta-alueella.
Opiston henkilöstö on ammattitaitoista ja osaavaa. Valtaosan
opetuksesta hoitavat omien osaamisalojensa asiantuntevat tuntiopettajat (vuositasolla yhteensä noin 250 opettajaa). Henkilöstö
osallistuu vuosittain täydennyskoulutukseen. Opisto ja sivistystoimialan
täydennyskoulutusjärjestelmä tarjoavat myös tuntiopettajille
säännöllisesti laadukasta, ajanmukaista ja monipuolista pedagogista
täydennyskoulutusta, esimerkiksi osaamismerkit etäopetuksen
toteuttamisessa.
Porin seudun kansalaisopisto on maakunnan suurin vapaan sivistystyön
oppilaitos. Pitkän aikavälin tavoitteena on tarjota
• opistopalveluita yli kuntarajojen helposti saavutettavina
• ajanmukaista ja jatkuvasti kehittyvää kurssitarjontaa myös 			
osaamisperusteisuus huomioiden
• mahdollisuuksia kuntalaisille osallistua kurssitarjonnan kehittämiseen
• mahdollisuuksia hyvinvoinnin, osaamisen ja taitojen kehittämiseen
myös työelämän tarpeet huomioiden
• keinoja syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaalisten suhteiden 			
ylläpitämiseen
• välineitä kaupunkilaisten digitaitojen kehittämiseen

Toiminnan tunnusluvut ja vaikuttavuus
Porin seudun kansalaisopisto lukuina (vuonna 2019):
15 973 ilmoittautumista

22014 opetustuntia

250 tuntiopettajaa

1000 kurssia

70 toimipaikkaa

Kansalaisopisto tarjoaa kaupunkilaisille mahdollisuuden edullisesti kehittää tietojaan ja taitojaan sekä parantaa hyvinvointiaan ja toteuttaa
itseään. Kursseille osallistuminen ehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
sekä ylläpitää osallistujien toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Kansalaisopiston kursseilta osallistujat saavat osaamista, joka lisää niin heidän
työelämävalmiuksiaan kuin arjessa pärjäämistä.
Myös tutkimusten mukaan kansalaisopisto vahvistaa kunnan ja kuntalaisten sosiaalisen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa
ja terveyspääomaa1. Kursseille osallistuminen tuottaa opittujen asioiden
lisäksi merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta,
uutta arkeen tai työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita.

Kansalaisopiston tuottamat hyödyt2
Manninen Jyri: Kansalaisopiston aikuisopiskelijat luokkakuvassa. Kansalaisopiston merkitys kuntalaisille ja kunnalle.
Kansalaisopistojen liiton julkaisuja 3. Helsinki 2018.
2
Manninen Jyri, Karttunen Anna, Meriläinen Matti, Jetsu Anna ja Vartiainen Anna-Kaisa: Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa
- kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle. Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu 24. Helsinki 2019.
1

Opetuksen järjestäminen
Porin seudun kansalaisopisto järjestää kaikille avoimia kursseja ja
yleisötilaisuuksia eri ainealueista:
•
•
•
•
•
•
•

Elämäntaidot ja viestintä
• Kirjallisuus ja teatteri
Luonto ja ympäristö		
• Liikunta ja hyvinvointi
Kieliopinnot				
• Tieto- ja viestintätekniikka
Musiikki 					• Kuvataide
Kädentaidot 				• Avoin yliopisto
Käsityökoulu Taitis, käsityötaiteen perusopetus 7-16-vuotiaille
Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Opetus vaihtelee tavoitteiltaan, muodoltaan ja kestoltaan: tarjolla on niin
kertaluentoja, lyhytkursseja kuin koko opetuskauden kestäviä kursseja.
Erilaiset opetusmenetelmät mahdollistavat joustavan osallistumisen:
• lähiopetus: opettaja ja kaikki opiskelijat fyysisesti samassa tilassa
• hybridiopetus: opettaja ja osa opiskelijoista fyysisesti samassa 		
tilassa, osa opiskelijoista osallistuu etäyhteydellä
• monimuoto-opetus: osa kerroista kaikilla opiskelijoilla 				
etäopetuksena, osa kerroista kaikilla lähiopetusta
• etäopetus: opettaja ja kaikki opiskelijat osallistuvat etäyhteydellä
Opetuksen ja viestinnän tukena opistolla on käytössä Peda.net -sivusto.
Opisto tarjoaa kaupunkilaisille tukea ja opastusta uusiin digitaalisiin
kansalaistaitoihin, esimerkiksi Digiklinikka ja rikikaveritoiminta.
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Yhteystiedot
Päätoimipaikka: Opistotalo (Gallen-Kallelankatu 14)
Muut toimipisteet:
Käsityökeskus (Valtakatu 20) ja Ulvilan käsityökeskus (Lääkärinpolku 2)
Vakinainen henkilöstö (etunimi.sukunimi@pori.fi):
Rehtori Jari Kaasinen puh. 044 701 5964
Suunnittelijaopettajat
• Sari Halonen puh. 044 701 5488, käsityökoulu Taitis, liikunta ja hyvinvointi, viestintä, kirjallisuus, näyttämötaiteet, ruokakulttuuri
• Soila Kiviluoto puh. 044 701 5965, kielet ja musiikki
• Teija Ruuhikorpi-Mäki puh. 044 701 5469, käsityö ja kuvataide
• Suvi Soukki-Laine puh. 044 701 5994, tieto- ja viestintätekniikka
Asiakaspalvelu puh. 02 621 5963, kansalaisopisto@pori.fi
• suunnittelija Mari Korhonen
•opistosihteeri Kirsti Mäkinen
• opistosihteeri Terhi Repo		
•iltavahtimestari Joeli Laine
Osaava Satakunta
• koulutussuunnittelija Jonna Antila puh. 044 701 7077
www.pori.fi/kansalaisopisto www.facebook.com/porinsk

