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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n
VUOSIKOKOUS LAHDEN KANSANOPISTOLLA 8.10.2013 klo 15.00

ESITYSLISTA
1.

Vuosikokouksen avaus

2.

Kokousvirkailijoiden vaali
2.1.
puheenjohtajat
2.2.
sihteeri
2.3.
pöytäkirjantarkistajat
2.4.
ääntenlaskijat

3.

Vuosikokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4.

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

5.

Ilmoitusasiat

6.

Yhdistyksen tilinpäätös vuodelta 2012 ja tilintarkastajien lausunto

7.

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille
tilivelvollisille

8.

Jäsenmaksun määrääminen vuodeksi 2014

9.

Yhdistyksen puheenjohtajan vuosipalkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden,
päivärahojen ja matkakorvausten määrääminen vuodeksi 2014

10.

Yhdistyksen talousarvion vahvistaminen vuodeksi 2014

11.

Hallituksen jäsenten vaali (toimikausi 2014 – 2016)

12.

Tilintarkastajien vaali vuodeksi 2014

13.

Vaalivaliokunnan asettaminen

14.

Muut hallituksen esittämät asiat

15.

Kokouksen päättäminen
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Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n jäsenyhteisöille
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous pidetään tiistaina
8.10.2013 alkaen klo 15.00 Kansanopistokokouksen yhteydessä Lahden kansanopistolla opistolla, os.
Harjukatu 46, 15100 Lahti
Suomen Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaisesti yhdistyksen jäsenyhteisöjä voi yhdistyksen kokouksessa edustaa enintään neljä (4) jäsenyhteisön valtuuttamaa henkilöä, kukin yhdellä äänellä. Yhdellä
henkilöllä voi olla useamman ylläpitäjän valtuutus, mutta aina vain yksi ääni/ylläpitäjä. Äänioikeuden voi
osoittaa valtakirjalla tai pöytäkirjan otteella. Samaan, ylläpitäjäyhteisön nimenkirjoittajan allekirjoittamaan
valtakirjaan voidaan merkitä kaikki äänioikeutetut henkilöt.
Vuosikokouksen järjestelyjen helpottamiseksi pyydämme ystävällisesti, että toimittaisitte valtakirjanne jo
etukäteen yhdistyksen toimistoon viimeistään perjantaina 4.10. klo 14.00 mennessä joko postitse (Suomen Kansanopistoyhdistys, Annankatu 12 A 18, 00120 Helsinki) tai skannattuna sähköpostitse osoitteeseen toimisto@kansanopistot.fi. Emme voi taata, että tämän jälkeen lähetetyt valtakirjat tulevat mukaan
vuosikokoukseen, ottakaa siis varmuuden vuoksi valtakirja mukaan. Valtakirjan voi esittää vielä kokouspaikalla, mutta ruuhkien välttämiseksi suosittelemme käyttämään edellä mainittua menettelyä.
Jokaisen valtuutetun tulee henkilökohtaisesti noutaa numeroitu äänestyskorttinsa Kansanopistoyhdistyksen infopisteestä ennen vuosikokousta. Opiston ruokasalissa on kahvitarjoilu klo 14.15-15.00.
Helsingissä 6.9.2013
toimeksi saaneena
Jyrki Ijäs
pääsihteeri

Till medlemsorganisationerna av
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:s årsmöte hålls i samband med Kansanopistokokous – Folkhögskolemöte tisdagen den 8 oktober 2013 kl. 15.00 i Lahden kansanopisto, adr.
Harjukatu 46, 15100 Lahtis.
Enligt föreningens stadgar har varje medlemsorganisation (folkhögskolans upprätthållare) rätt att sända
fyra (4) röstberättigade representanter till årsmötet. Varje representant har en röst och de bör kunna bevisa sin rösträtt med upprätthållares fullmakt eller med protokollutdrag. Alla representanter kan antecknas
i samma fullmakt. En person kan ha fullmakter från flera upprätthållare, men har alltid bara en röst per
upprätthållare.
För att underlätta arrangemangen under årsmötet ber vi er vänligen att leverera era fullmakter redan på
förhand till föreningens kansli senast fredagen den 4.10. kl. 14. per brev (Finlands Folkhögskolförening,
Annegatan 12 A 18, 00120 Helsingfors) eller skannad per e-post till adressen kansli@folkhogskolor.fi.
Vi kan inte garantera att fullmakter som skickas efter detta datum hinner beaktas i tid för årsmötet, så ta
dem med för säkerhets skull.
Fullmakten kan presenteras ännu på mötesplatsen, men för att undvika köer rekommenderar vi er att
skicka dem på förhand. Vi bjuder på kaffe i matsalen kl. 14.45-15.00.
Varje befullmäktigad skall personligen hämta sin numrerade röstsedel från Folkhögskolföreningens infopunkt utanför matsalen före årsmötet.
Helsingfors, 6 september 2013
enligt uppdrag
Jyrki Ijäs
generalsekreterare
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Y-0202143-8

TASEKIRJA 31.12.2012
Tuloslaskelma
Tase
Liitetiedot

LIITE Tase-erittelyt

Tilinpäätöksen laati auktorisoitu tilitoimisto Kansallispalvelu Oy.
Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen laati
Kansallispalvelu OY
Kansakoulukuja 3
00100 Helsinki
p.0207488 488
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY
TULOSLASKELMA 31.12.2012
VARSINAINEN TOIMINTA
Järjestötoiminta
Tuotot
Muut tuotot

1.1.-31.12.2012

Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kehittämis- ja koulutustoiminta
Tuotot
Toimintatulot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Hallinto
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Tiedotus
Tuotot
Muut tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Toimisto
Tuotot
Toimintatuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Muut kulut
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1.1.-31.12.2011

18.006,48
18.006,48

28.436,39
28.436,39

70.685,29
53.714,70
124.399,99

60.042,28
39.820,68
99.862,96

33.639,40
33.639,40

35.500,00
35.500,00

38.401,76
31.883,57
70.285,33

60.692,93
26.578,41
87.271,34

12.622,03
34.132,61
46.754,64

10.212,00
31.940,16
42.152,16

6.009,73
6.009,73

23.739,44
23.739,44

81.655,00
90.505,24
172.160,24

88.849,59
80.282,16
169.131,75

15.971,41
15.971,41

25.190,10
25.190,10

23.934,60
584,55
110.834,92
135.354,07

38.782,49
779,39
136.119,04
175.680,92
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Kansainvälinen toiminta
Tuotot
Muut tuotot
Kulut
Muut kulut
Projektit
Tuotot
Muut tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
KULUJÄÄMÄ
Varainhankinta
Tuotot
Jäsenmaksut
Muut tuotot
KULUJÄÄMÄ
Sijoitus ja rahoitustoiminta
Tuotot
Sijoitustuotot
Muut kulut
Korkotuotot
Korkokulut
Pankinkulut
KULUJÄÄMÄ
Yleisavustukst
Toiminta-avustus
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA
Tilinpäätössiirrot
Varaston muutos
Siirto rahastoon
TILIKAUDEN TULOS
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0,00
0,00

840,00
840,00

7.374,69
7.374,69

8.762,07
8.762,07

196.238,49
196.238,49

197.290,64
197.290,64

77.350,64
122.748,56
200.099,20

73.713,22
124.843,81
198.557,03

-486.562,65

-470.421,66

311.133,27
0,00
311.133,27

302.287,34
0,00
302.287,34

-175.429,38

-168.134,32

26.970,00
-20.978,52
1.057,36
-59,97
-894,53
6.094,34

26.970,00
-3.696,54
3.167,85
0,00
-986,12
25.455,19

-169.335,04

-142.679,13

118.000,00
118.000,00

140.000,00
140.000,00

-51.335,04

-2.679,13

12.372,64
0,00

-196,39
0,00

-38.962,40

-2.875,52
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY
TASE 31.12.2012
VASTAAVAA

31.12.2012

31.12.2011

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut

4.197,36

4.243,50

Kalusto

1.753,63

2.338,18

67.160,80

67.160,80

4.112,19

4.112,19

14.252,64

1.880,00

Saamiset
Myyntisaamiset
Verotilisaaminen
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset

32.177,87
1.583,63
17.657,71
209.551,47

20.601,39
0,00
52.854,79
336.324,56

VASTAAVAA

352.447,30

489.515,41

24.751,85

24.751,85

234.768,92
-38.962,40
220.558,37

237.644,44
-2.875,52
259.520,77

32.681,00

32.681,00

14.594,94
37.988,95
46.624,04

14.608,80
37.277,62
145.427,22

352.447,30

489.515,41

Sijoitukset
Sijoitus osakkeet
Osakkeet ja osuudet
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Myyntivarasto

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Rahastot
Toimintapääoma
Tilikauden yli/alijäämä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vapaaehtoiset varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat
VASTATTAVAA
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLHÖGSKOLFÖRENING RY

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2012 LIITETIEDOT
Käyttöomaisuus on kirjattu hankintamenon mukaisesti. Saamiset ja velat
on arvostettu nimellisarvoon. Toiminnanaloille on kohdennettu toiminnanalan erilliskulut.
KÄYTTÖOMAISUUDEN ARVOSTUS
Poistot on laskettu EVL:n enimmäispoiston mukaisesti 25 % hankintamenosta.
SIJOITUKSET
Muut osakkeet ja osuudet
Markkina-arvo yhteensä
vastaava kirjanpitoarvo
Erotus

2012

2011

14.364,00
4.112,19
10.251,81

14.364,00
4.112,19
10.251,81

24.751,85
0,00
24.751,85

24.751,85
0,00
24.751,85

234.768,92
-38.962,40
195.806,52

237.644,44
-2.875,52
234.768,92

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
SKY-rahasto
Siirto rahastoon
Toimintapääoma 1.1.2012
tilikauden tulos
Toimintapääoma 31.12.2012
HENKILÖSTÖKULUT
Toimihenkilöitä yhdistyksessä on 4 ja vuonna 2011 heitä oli 5.
Palkat
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

222.099,05
39.977,83
7.302,05

241.223,09
43.251,30
2.783,56

Hallituksen jäsenille on toimintavuoden aikana maksettu yhteensä 10.000 euroa.
KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT
Päiväkirja atk-tulosteena
Pääkirja atk-tulosteena
Tasekirja sidottuna
Apukirjat
Ostoreskontra
Myyntireskontra
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY
TASE-ERITTELYT 31.12.2012
Ennakkomaksut
Meltwater
Kalusto

4.197,36
4.197,36

Saldo 1.1.
poisto 25 %
Menojäännös 31.12.

2.338,18
-584,55
1.753,63

Osakkeet ja osuudet
Elisa communications oyj 900kpl

4.112,19

Sijoitukset

Talo-osakeyhtiö Arkadia

67.160,80
67.160,80

Myyntivarasto

14.252,64
14.252,64

Myyntisaamiset
Reskontraliitteen mukaan

32.177,87
32.177,87

Muut saamiset
Verotiliote 31.12.2012

1.583,63
1.583,63

Siirtosaamiset
Työttömyysvakuutusmaksu
Kela-korvaus
Opetushallitus OPH5
Opetushallitus OPH6
Opetushallitus OPH7
NVR

417,40
2.144,95
2.869,77
1.641,60
3.135,65
7.448,34
17.657,71

Rahat ja pankkisaamiset
Nordea 101230-72999
Sampo 800017-251037

179.851,20
29.700,27
209.551,47

10

352.447,30

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

Oma pääoma
1.1.2012
tilikauden tulos
31.12.2012
Rahastot
Varaukset

Ostovelat

Siirtovelat

234.768,92
-38.962,40
195.806,52

Sky-100 rahasto

24.751,85

1.1.2012
varausten muutos
31.12.2012

32.681,00
0,00
32.681,00

reskontraliite

14.594,94
14.594,94

lomapalkkavaraus 2012
Ennakonpidätysvelka
Sotu-velka
TyEL-velka
Ay-jäsenmaksuvelka

37.988,95
6.849,17
540,18
5.206,20
368,31
50.952,81

Ennakkomaksut
Agenssi/vuokravakuus
OPH8
OPH9

2007

16. toukokuuta 2013

Mia Hermunen
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3.700,00
24.409,80
9.250,38
33.660,18

352.447,30
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n
HALLINNON KERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2012
JÄSENET
Suomen Kansanopistoyhdistykseen kuului vuoden 2012 päättyessä 82 kansanopistojen ylläpitäjää. Ylitornion
kristillisen opiston kannatusyhdistys ry erosi yhdistyksen jäsenyydestä kun sen oppilaitos liittyi osaksi Oulun
Diakoniaopistoa. Jäsenmaksun määräytymisperuste vuonna 2012 on ollut 66 senttiä / valtionosuusviikko ja
se on laskettu vuosien 2009 ja 2010 vahvistettujen kaikkien koulutusten valtionosuusviikkojen keskiarvosta
(471.415 vos-viikkoa).
HALLINTO
Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous pidettiin 27.9.2012 Turun kristillisellä opistolla, kokouksessa käytti
äänioikeutta 138 53 yhteisöjäsenen valtuuttamaa edustajaa. Kokous valitsi yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2013-2015 rehtori Aki Ojakankaan.
Yhdistyksen hallituksessa oli vuonna 2012 12 varsinaista jäsentä ja puheenjohtaja. Henkilöstön edustajalla
on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja oli rehtori Hannu
Salvi ja varapuheenjohtajina rehtorit Kristian Sjöbacka ja Helena Ahonen. Hallitus kokoontui vuoden 2012
aikana kuusi (6) kertaa ja sen työvaliokunta kaksi (2) kertaa. Yhdistyksen ruotsinkielisestä toiminnasta vastasi hallituksen asettama ohjausryhmä, joka kokoontui kuusi kertaa. Vuoden 2012 aikana toimi kaksi muuta
hallituksen asettamaa työryhmää. Lisäksi vuosikokous asetti vaalivaliokunnan valmistelemaan vuoden 2014
vuosikokouksessa tehtäviä henkilövalintoja.
TOIMISTO
Yhdistyksen toimiston palveluksessa on ollut vuonna neljä toimihenkilöä: pääsihteeri, kehittämispäällikkö,
tiedottaja ja verkkotiedottaja. Lisäksi toimistosihteerin tehtäviä on hoitanut osa-aikaisesti ostopalveluna
Vapaan Sivistystyön Yhteisjärjestön sihteeri Pia Adibe. Projektitehtäviä ovat omien työnantajiensa lukuun
hoitaneet FM Maria Suoraniemi (1.4.2012-) ja DI Pekka Torvinen (1.5. - 31.7.2012).
TOIMINNAN PAINOPISTEET
Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman (KEHO) toimeenpanoa on jatkettu yhdistyksessä vuoden 2012
loppuun asti omana projektinaan ja osana sekä järjestö- että koulutus- ja kehittämistoimintaa. Alueellisten
tilaisuuksien ja opistojohdon konsultointien lisäksi KEHO -ohjelma on ollut keskeisesti esillä myös yhdistyksen järjestämissä valtakunnallisissa tilaisuuksissa. Yhdistyksellä on ollut KEHO -työhön käytössä sekä
opetusministeriön myöntämää avustusta että Opetushallitukselta haettua henkilöstökoulutuksen resurssia.
Kehittämisohjelmaan on liittynyt myös ns. pelisääntötyö. Yhdistyksen hallitus antoi Pelisääntöryhmän tehtäväksi selvittää ”opistotoiminnan hyvän järjestämisen kriteerejä” erityisesti suhteessa viranomaisten tekemien opistotarkastusten lakitulkintoihin. Ryhmän työskentelyn tuloksia käsiteltiin mm. alueellisissa KEHO
-tilaisuuksissa ja rehtorikokouksissa.
Yhdistyksen linjauksen mukaisesti KEHO -työn tavoitteisiin liittyi aloitteellisuus vapaan sivistystyön järjestöjen
yhteistyön kehittämiseksi – yhdistyksen pääsihteerin vastuulla oli loppuvuonna 2012 yhteisjärjestö VSY:n
taloushallinto ja hallinnon kokousten asiakirjavalmistelu.
Yhdistyksen edunvalvonnan keskeiset viestit ovat vuonna 2012 olleet vapaaseen sivistystyöhön kohdistuneiden leikkausten korjaaminen, kansanopistojen asema koulutusjärjestelmässämme erityisesti koulutustakuun
näkökulmasta, opintososiaalisten etujen parantaminen ja yhteishaun uudistaminen sekä kansanopistojen
ammatillisen koulutuksen merkitys. Yhdistys linjasi varhain hallitusohjelmaan kirjattua koulutustilien käyttöönottoa koskevan kantansa ja teki myös omaa, aikuiskoulutuksen rahoitusta koskevaa selvitystyötä.
Opistokentällä nähtiin tärkeäksi selvittää alueellisen koulutustarjonnan kehittymistä ja kansanopistojen asemoitumista siinä. Vauhti -prosessin takia selvitystyö aloitettiin keväällä 2012 kansanopistojen ammatillisesta
koulutuksesta.
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Yksi edunvalvonnan tavoitteista saavutettiin, kun OKM linjasi ammatillisen koulutuksen oppilaaksi ottamisen
perusteita uudistettaessa, että ”samoin kuin muista valmentavista ja valmistavista koulutuksista myös kansanopistojen lukuvuoden mittaisen linjan suorittamisesta annetaan jatkossa lisäpisteitä”. Myös opintotuen
ehtoihin saatiin parannuksia itsenäisesti asuvien 2. asteen opiskelijoiden osalta.
Koulutus- ja kehittämistoimintaa on koko kansanopistokentälle suunnattujen tilaisuuksien (Rehtori- ja
Talouspäivät, Kansanopistopäivät ja Kansanopistokokous) lisäksi toteutettu erillisrahoitettuina hankkeina
ja projektitoimintana. Niitä ovat olleet Opetushallituksen rahoittamat Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina, Mentorointi kansanopistotyön kehittämisen välineenä sekä Vapaa sivistystyö erilaisten
oppimispolkujen rakentajana.
Lisäksi yhdistys on edelleen vastannut pohjoismaisen aikuiskoulutusverkoston (NVL) tiedotustyöstä, tehtävää
on hoitanut verkkotiedottaja Larry Kärkkäinen. Ministerineuvosto päätti jatkaa sitä koskevaa toimeksiantosopimusta myös vuosina 2013-2016. Projektitoiminnoista on toimiston tuottoihin kirjattu 11.863,16 euroa,
lisäksi niillä on katettu 50% verkkotiedottajan palkkakuluista ja yhteensä 34.262,67 euroa kehittämis- ja
koulutustoiminnan sekä järjestötoiminnan palkkamenoista.
Vuoden 2012 aikana uudistettiin yhdistyksen tiedotustoimintaa ja kykyä markkinoida kansanopistojen
tarjoamaa koulutusta. Kotisivut jaettiin opiskelijoille tarkoitetuiksi, kansanopistojen ajankohtaista tarjontaa
markkinoivaksi sivustoksi ja Kansanopistoyhdistyksen ja kansanopistoväen omaksi sivustoksi. Uudistettu
Kansanopisto -lehti ilmestyi ensimmäisen kerran ”Ota opiksi” -asiakaslehtenä vuoden 2012 lopulla. Se
tuotettiin yhdessä opistojen viestintälinjojen ja Omnipress Oy:n kanssa. Lehtiuudistuksen ja verkkosivujen
uudistamisen tavoitteena on vahvistaa kansanopistokoulutuksen yhteistä markkinointia ja kansanopistojen
keskinäistä tiedonkulkua.
TALOUS
Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Kansallispalvelu Oy. Toiminnasta aiheutuneet kulut on katettu varainhankinnan tuotoilla (317.227,61€), projekti- ja hankeavustuksilla ja niiden tuotoilla (196.238,49€), varsinaisen
toiminnan tuotoilla (69.518,77€) ja yleisavustuksella (118.000€, vuonna 2011 yleisavustus oli 140.000€).
Tilikauden tulos on 38.962,40 euroa alijäämäinen, tulosta koskeva selvitys ja budjettivertailu liitteenä. Vuoden
2012 tilit ja toiminnan tarkastivat KHT Asko Vuorenalusta ja johtaja Tapio Tähtinen. Tulosvertailu liitteenä.

14

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT

TULOSVERTAILU 2012				
Liite hallinnon kertomukseen
Tilikauden tulos on tilinpäätössiirtojen ja projektituloutusten jälkeen -38.962,40 euroa. Yhdistyksen taseen
oma pääoma on tämän alijäämän jälkeen 220.558,37 euroa.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuloksissa on varsin isoja eroja budjetoituun nähden. Tiedotus- ja järjestötoiminnan sekä hallinnon kulujäämät ovat budjetoitua selvästi suuremmat (diff. 49,7% ja 18,2% sekä
37,5%), kehittämis- ja koulutustoiminnan sekä toimiston tulos taas oli budjetoitua parempi (+34,5% ja
+14,5%). Projektitoiminnan katetta pienensi OPH:lle palautetun avustuksen suuri korkomeno (6.090 euroa).
1. Järjestötoiminnan alijäämä (-106.393 euroa) on ollut 18,2% (-16.393 euroa) budjetoitua suurempi. Menojen
ylityksessä (24.327 euroa) on 9.000 euroa ammatillisen koulutuksen selvityshankkeen menoja sekä KEHO
-toiminnan (alueelliset seminaarit, opistojohdon konsultointi) kuluja. Panostuksista on sovittu yhdistyksen
hallinnossa. Henkilöstökulut ovat budjetoitua pienemmät, koska järjestötoiminnan palkkamenoja on hyvitetty
projektien työpanoksella (8.026 euroa).
2. Kehittämis- ja koulutustoiminnan alijäämä (-36.646 euroa) on 34,5% (-19.355 euroa) budjetoitua pienempi.
Koulutus- ja kehittämistoiminnassa on järjestetty runsaasti tilaisuuksia ja toimintaa vuonna 2012. Muiden
toimintakulujen osalta vuoden 2012 budjetissa on alibudjetointia ja toisaalta palkkakulujen osalta ylibudjetointia. Palkkamenoja sopeuttamalla on pyritty tasaamaan muiden toimintojen suurempia alijäämiä. Toiminnan
palkkamenoja on hyvitetty projektien työpanoksella (23.575 euroa) eikä osa-aikaista suunnittelijaa palkattu.
Hyvitys olisi ollut suurempi, jos opistoyhteistyön vahvistamiseksi tarkoitetun henkilöstön koulutushanke ei
olisi peruuntunut.
3. Hallinnon kulujen alijäämä (-46.754 euroa) on 37,5% budjetoitua suurempi (-12.755 euroa). Hallinnon
tueksi hankittujen asiantuntijapalvelujen kustannukset ovat olleet 9.000 euroa.
4. Tiedotustoiminnan alijäämä (-166.150) on 49,7% (55.150 euroa) budjetoitua suurempi ja 16.190 euroa
koko tuloksen alijäämää suurempi. Alijäämä syntyi tiedotustoiminnan uudistamisesta ja ei-tuotannollisista
henkilöstömenoista. Uuden asiakaslehden toimittamisen tuotot (10.960 euroa) on tuloksessa nettoutettu.
5. Yhteisten toimisto- ja henkilöstökulujen alijäämä (-118.800 euroa) on 14,5% budjetoitua pienempi (20.200
euroa). Toimistolle projektituottoina tuloutettu 11.864 euroa on selvästi budjetoitua vähemmän joka osin
johtuu peruuntuneesta hankkeesta, mutta pääosin ylibudjetoinnista. Vastaavasti on pienennetty henkilöstömenoja (budj. 42.000 euroa) ja käytetty sen sijaan ostopalveluja (16.300 euroa). Myös atk-palveluissa on
saatu huomattavaa säästöä.
6. Kansainvälisen toiminnan alijäämä (-7.375 euroa) on jonkin verran budjetoitua (-3.600 euroa) suurempi.
7. Projektitoiminnan tulos on 3.860 euroa alijäämäinen. Toimintaa rasittaa OPH:lle maksettu korko, jota ei
saatu kohtuullistettua vaikka koulutushankkeen peruuntuminen ei johtunut meistä.
8. Varainhankinnan ja rahoitusneton tulos vastaa budjetoitua. Jäsenmaksut ovat ennakoitua suuremmat
(+21.135 euroa), muun varainhankinnan taas ennakoitua pienemmät, mikä johtuu niiden tulosta rasittavasta,
taseeseen siirtyvästä ansiomerkkihankinnasta ja pienistä korkotuotoista.
Valtion yleisavustus (118.000 euroa) oli 8.000 euroa budjetoitua ja 22.000 euroa edellisvuotta pienempi.
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KATSAUS KAUDEN 09/2012 – 08/2014 TOIMINTASUUNNITELMAN
TOTEUTUMISEEN

EDUNVALVONNAN TOIMET
OPISTOTYÖN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET
1. Kansanopistojen yhteiskunnallisesti tärkeisiin tehtäviin liittyvä koulutus
2. Laatu ja vaikuttavuus, tunnistaminen ja tunnustaminen
3. Palvelurakenteen kehittäminen (opistokentän sekä yhdistyksen palvelurakenne ja -kyky)
4. Opistotalouden kehittäminen
5. Viestintä ja markkinointi
6. Sivistyspedagogiikka
JÄRJESTÖLLISEN YHTEISTYÖN VAHVISTAMINEN

Edunvalvonnan toimet
Oppilaitosten järjestöjen yhteinen käsitys on, että KEHO -ohjelman toimeenpano ja vapaan sivistystyön
toimintaedellytysten kehittäminen on kesken.
• Vapaan sivistystyön kehittämistoimien jatkamisesta tulee sopia opetushallinnon kanssa ennen nykyisen KEHO -ohjelman päättymistä. Tällöin tulee ottaa huomioon myös hallitusohjelman koulutuspoliittiset linjaukset.
OPH:n kanssa on neuvoteltu vapaan sivistystyön kehittämisohjelmien laatimisesta oppilaitostasolla, alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä tämän prosessin kytkemisestä rahoituslain uudistamiseen.
Yhdistys on aloittanut oppilaitosjohdon ja muun henkilöstön koulutusohjelmia, jotka tähtäävät kehittämis- ja laatuohjelmien laatimiseen.
Kansanopistojen, kansalaisopistojen ja liikunnan koulutuskeskusten näkemyksen mukaan rahoituslain uudistaminen jäi kesken riittämättömän valmistelutyön takia.
• Rahoituslain uudistaminen tulee aloittaa jo syksyn 2012 aikana.
Rahoituslain uudistaminen aloitetaan syksyllä 2013 yhdessä OKM:n kanssa.
Kansanopistoyhdistys on osallistunut aktiivisesti vapaan sivistystyön järjestöyhteistyön kehittämiseen.
VSY:n kevätkokouksessa toukokuussa 2012 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan uudistettavan järjestön
keskeinen tehtävä on yhteinen edunvalvonta. Uudistuvan järjestön toimitilat pysyvät Annankatu 12 ”sivistystalossa” mikä mahdollistaa myös toimitilojen yhteiskäytön kehittämisen.
• Kansanopistoyhdistys tukee uuden yhteistyöjärjestön toiminnan käynnistämistä ja osallistuu siihen
liittyvään työnjakoon ja yhteisten hankkeiden vastuisiin.
• Kansanopistoyhdistys osallistuu aktiivisesti uudistetun järjestön hallintoon ja yhteisen edunvalvonnan kehittämiseen.
VST toimii nyt Kansanopistoyhdistyksen alivuokralaisena. SKY:n puheenjohtaja Aki Ojakangas on
VST:n varapuheenjohtaja. SKY vastasi pääosin VST:n ensimmäisen yhteisen tilaisuuden – erityisten kohderyhmien huomioon ottamista koskeneen seminaarin järjestelyistä ja kuluista osana omaa
haketoimintaansa.
VST:n järjestämissä ministeritapaamisissa on loppukesällä 2013 otettu esille erityisesti nuorisotakuun toteuttaminen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja opintososiaalisen tuen kehittäminen.
Koulutuksen mitoitus tarkoittaa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa opiskelijapaikkojen määrän säätelyä
ja hallitusohjelman linjausten mukaisissa OKM:n asiakirjoissa myös aloituspaikkojen siirtämistä väestömäärän mukaisesti.
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Toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkoja koskevat viranomaispäätökset kohtelivat yksityisiä koulutuksen järjestäjiä so. erityisesti kansanopistoja epätasa-arvoisesti. Epäsuhta ei
merkittävästi korjaantunut aloituspaikkamääriä kohtuullistettaessa. SKY paheksui tätä omissa kannanotoissaan ja edunvalvonnan toimissaan.
Yhdistyksen hallitus päätti keväällä 2012 käynnistää alueellisen koulutustarjonnan kehittymistä ja kansanopistojen asemoitumista koskevan selvitystyön. Se aloitettiin kansanopistojen ammatillisen koulutuksen
aseman jäsentämisellä.
• Kansanopistojen koulutustarjonnan selvitystyötä jatketaan muiden tutkintokoulutusten osalta ja sen
tuloksia käytetään yhdistyksen edunvalvontatyössä ja palveluita kehitettäessä.
Selvitys- ja hanketyötä on jatkettu maahanmuuttajakoulutusten ja ns. nivelvaihekoulutusten osalta.
Sen tuloksia on esitetty vapaan sivistystyön oppilaitoksille ja eri viranomaisille.
Kansanopistojen valmiuksia osallistua koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen on pidetty hyvinä.
Tehtävään osoitetut lisäresurssit on tähän mennessä kohdennettu ensisijaisesti maahanmuuttajanuorille.
Ammatilliseen peruskoulutukseen opiskelijaksi ottamisen uusissa perusteissa tullaan rinnastamaan kansanopistolinjat muihin valmistaviin ja valmentaviin koulutuksiin. Tunnistamisen ja tunnustamisen lisäksi
kansanopistoväylän valitsevia tulee myös tukea taloudellisesti.
• Laajennetaan kansanopistojen tehtävää ja edellytyksiä osallistua koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseen varaamalla niille pysyvä ja nykyistä suurempi resurssi koulutusten toteuttamiseen ja niihin osallistumisen tukemiseen.
• Jatketaan toisen asteen opintotuen kehittämistä koskeva aloitteellisuutta hallitusohjelman linjausten mukaisesti.
Koulutus- ja nuorisotakuun toteuttaminen kestävällä tavalla on ollut keskeisesti esillä yhdistyksen
omissa ja VST:n kanssa laadituissa lausunnoissa. Asiaa on käsitelty myös hankkeen keskeisten
ministerien kanssa.
2. asteen oppilaitosten, itsenäisesti asuvien opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavien vanhempien
tulojen alarajaa korotetaan 30% vuoden 2014 alusta.
Yhdistys on päättänyt laatia konkreettisen aloitteen kansanopistojen roolista yhteiskunta- ja koulutustakuun toteuttamisessa. Aloitteeseen kirjataan kansanopistojen koulutustakuun kohderyhmille tarjoamien
koulutuspaikkojen määrä, minkälaista koulutusta tarjotaan ja miten se jäsentyy kohderyhmän opintopolulla.
Hanketyö on aloitettu edellä esitetyllä tavalla.
Koulutuksen saatavuus ja sivistyksellinen yhdenvertaisuus maan kaikissa osissa pyritään hallitusohjelman mukaan turvaamaan. Erikseen tämä tavoite on vielä kirjattu aikuiskoulutuksen tasa-arvotehtävään.
• Vapaan sivistystyön tasa-arvotehtävä ja sen palvelurakenteen paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen kehittäminen on vapaan sivistystyön yhteisen edunvalvonnan tärkein tehtävä.
Vapaan sivistystyön käyttömäärärahoihin syksyllä 2011 tehty leikkaus heikentää kansanopistojen toimintaedellytyksiä rajusti. OKM:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa on esitetty tavoitteeksi palauttaa kansanopistojen suoritteet leikkausta edeltäneelle tasolle.
• Kansanopistojen käyttömäärärahan vahvistaminen on Kansanopistoyhdistyksen oman edunvalvonnan kiireellisin tehtävä.
Käyttömääräraha on myös vuoden 2014 budjettiesityksessä vakiintunut leikatulle tasolle.

Opistotyön kehittämisen painoalueet
1. Kansanopistojen yhteiskunnallisesti tärkeisiin tehtäviin liittyvä koulutus (mm. maahanmuuttajat, nivelvaihe, opinnollinen kuntoutus)
• Toimintakauden aikana kansanopistojen asemaa yhteiskunnallisesti tärkeiden koulutustehtävien
hoitajana vahvistetaan.

19

SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS – FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY | VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT

Maahanmuuttajille suunnattua koulutusta järjestää lukuvuonna 2012-2013 yhteensä 36 opistoa. Kansanopistoyhdistys kokoaa kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksesta profiilikuvauksen ja jäsentää opistojen vahvuuksia ja mahdollisuuksia koulutuksen järjestäjänä. Osana selvitystyötä tarkastellaan opistojen
omaehtoisen kotoutumiskoulutuksen eroja työvoimapoliittiseen kotoutumiskoulutukseen.
Käynnistetään kehittämistyö, jonka aikana selvitetään, profiloidaan ja kehitetään kansanopistojen tarjontaa koulutustakuun piirissä oleville nuorille. Samalla vahvistetaan yhteistyötä kansalaisopistojen, työpajojen, nuorisojärjestöjen, etsivän nuorisotyön kanssa ja haetaan yhteisiä toimintamalleja ja tapoja.
Kansanopistojen henkilöstön osaamista ja valmiuksia tukevaa henkilöstökoulutusta jatketaan.
2. Laatu ja vaikuttavuus
Valtiorahoittajan vaatimukset kansanopistojen tuottaman koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden osoittamiselle ovat kasvaneet. OKM:n tieto- ja tilastopohja työryhmän tekemien kehittämisehdotusten mukainen
työ tulisi aloittaa eri oppilaitosmuotojen lähtökohdista ylläpitämislupien koulutustehtävät huomioiden. Kansanopistokentällä tulee ottaa huomioon myös ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmät.
• Selvitetään mahdollisuudet toteuttaa yhtenäisellä tavalla kansanopistokoulutuksen vaikuttavuuden
arviointia.
• Määritellään kansanopistovuoden suorittamisen tavat ja niiden tunnistaminen.
• Tuetaan opistoja laatujärjestelmien ja toimintajärjestelmien kehittämistyössä.
• Parannetaan kansanopistojen kykyä hankkia ja antaa toimintaansa kuvaavia tietoja.
• Parannetaan yhdistyksen valmiuksia koostaa opistoja koskevaa tilastoaineistoa.
• Jatketaan pelisääntötyötä laadukkaan ja kestävällä tavalla järjestetyn kansanopistokoulutuksen
turvaamiseksi.
• Rakennetaan malli vapaan sivistystyön lain edellyttämälle opiston vapaan sivistystyön toimintasuunnitelmalle.
Yhdistyksen hallitus vahvisti pelisääntömuistion keväällä 2013.
3. Palvelurakenteen kehittäminen – opistot ja Kansanopistoyhdistys
Sekä valtionosuusjärjestelmän että laatutyön kehittämiseksi tarvitaan oppilaitosten itsensä tekemää
vapaan sivistystyön tehtävien ja tavoitteiden jäsentämistä ja määrittelyä. Ylläpitämislupien uusimiseen
kansanopistoissa liittynyt valmistelu- ja strategiatyö antaa niille paremmat mahdollisuudet omien toimintatavoitteittensa määrittelyn ja arvioimiseen.
• Käynnistetään yhteistyössä opetusviranomaisten kanssa vapaan sivistystyön kehittämissuunnitelman laatiminen sekä sen työmuotokohtaiset kehittämissuunnitelmat.
• Tuetaan opistoja niiden omien toiminta- ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa.
• Tuetaan opistojen osallistumista alueellisiin ja kansanopistoverkostojen rakenteellisiin kehittämisen
prosesseihin.
• Tuetaan opistojohtoa muuttuvassa toimintaympäristössä yhdistyksen koulutus- ja kehittämistoiminnalla (mentorointiohjelma, uuden opistojohdon kouluttaminen).
Yhdistys on aloittanut oppilaitosjohdon ja muun henkilöstön koulutusohjelmia, jotka tähtäävät opistojen kehittämis- ja laatuohjelmien laatimiseen. Yhdistyksen toimistoon on palkattu määräaikainen
suunnittelija 1.8.2013 alkaen.
Opistoverkostojen toimintarakenteen kehittäminen ei ole edennyt odotetulla tavalla. Erityisesti verkostojen
ulkopuolella olleiden ja sinne jääneiden opistojen toimintaedellytyksien parantamiseksi tarvittaisiin yhteisesti tuotettuja hallinto- ja kehittämispalveluja.
• Selvitetään edellytykset palveluyhtiön rakentamiselle ja laaditaan sille konkreettinen suunnitelma.
Yhdistyksen järjestämä henkilöstökoulutus on toteutettu pääosin Opetushallitukselta saaduilla avustuksilla. Tähän rahoitukseen on odotettavissa muutoksia. Myös OKM:n määrärahat aikuiskoulutuksen kehittämiseen ovat vähentyneet.
• Laaditaan yhdistyksen koulutus- ja kehittämistoiminnan kokonaissuunnitelma.
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4. Opistotalouden kehittäminen
Yhdistys on eri tavoin hankkinut tietoa kansanopistojen toimintataloudesta: tekemällä selvityksiä ja taloushallinnon ohjeistuksia ja järjestämällä henkilöstökoulutusta. Kansanopistojen taloudellinen tilanne on nyt
erittäin vaikea ja yhdistyksen tulee kantaa siitä osaltaan vastuuta.
• Laaditaan selvitys kansanopistojen taloudellisesta tilanteesta (hyödyntämällä ylläpitämisluvan yhteydessä toimitettuja taloustietoja sekä vastaavia uudempia tietoja).
• Tuetaan koulutuksen avulla opistojohtoa ja taloushenkilöstöä.
• Lisätään opistojen valmiuksia tuottaa vertailtavaa tilastotietoa.
• Tarjotaan opistoille konsultatiivista tukea opistotalouden kysymyksissä ja hyödynnetään aiempaa
tehokkaammin tehtyjä ohjeistuksia (esim. kansanopistojen tilikarttamalli).
Kansanopistojen taloustietolomakkeista 2011 koottiin selvitysaineisto. Kansanopistojohdon koulutuksissa taloushallintoon ja tilastointiin on kiinnitetty erityistä huomiota.
5. Viestintä ja markkinointi
Toimintakaudella vahvistetaan yhdistyksen kykyä markkinoida kansanopistojen tarjoamaa koulutusta ja
lisätään kansanopistotyön näkyvyyttä ottamalla käyttöön uudet välineet: asiakaslehti ja yhdistyksen uudistuneet kotisivut.
Ota opiksi -lehden ensimmäiset numerot ilmestyivät talvella 2012 ja keväällä 2013. Uudet kotisivut
avattiin keväällä 2013. Sivustoja ja tietokantaa opistoilla päivittävien koulutus järjestetään syksyllä
2013.
Opistotyön markkinointia vahvistetaan myös organisoimalla yhdistyksen ja opistojen osallistumista eri
messuille ja yleisötapahtumiin sekä jäsentämällä yhdistyksen tekemää ilmoitusmarkkinointia. Yhdistys jatkaa Kansanopistojen opinnot -esitteen ja kansanopistojen henkilöstö- ja osoitehakemisto julkaisemista.
Yhteisesiintymisiä messuilla on alettu organisoida osallistumalla mm. Studia ja Opo-messuille.
Henkilöstöhakemisto on siirretty verkkoon.
Yhdistys osallistuu myös valtakunnallisten ohjaus- ja tiedotuspalveluiden kehittämiseen erityisesti yhteistyötä OPH:n ja ns. SADE-ohjelman kanssa.
Uudistuvaa yhteishakua on esitelty myös Talous- ja Rehtoripäivillä. Työryhmävalmistelun lisäksi on
pidetty omia viranomaisneuvotteluja järjestelmän kehittämiseksi. Niiden pohjaksi on kerätty näkemyksiä kentältä.
6. Sivistyspedagogiikka
Yhdistyksen tulee yhdessä opistojen kanssa täsmentää miksi kansanopistoja tarvitaan? Kansanopistoja
yhdistävää sivistyksen ideologiaa ja yhteisiä käsitteitä tulee kirkastaa ja vahvistaa.
• Toteutetaan tutkimuksellisella otteella selvitys kansanopistokentän sivistyspedagogiikkaa koskevista näkemyksistä.
• Toteutetaan sivistyspedagogiikkaa käsittelevä seminaarisarja.
Näitä tavoitteita on otettu huomioon opettajien täydennyskoulutuksessa ja suunniteltaessa suomalaisen kansanopistoliikkeen 125 -juhlavuotta. Yhteinen hanke Sivistyspedagogiikasta on käynnistetty kolmen opiston kanssa.
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Vapaan sivistystyön järjestöllinen yhteistyö tiivistyy
Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) uusituissa säännöissä järjestön nimeksi tulisi 1.1.2013 alkaen
Sivistystyön keskusjärjestöt – Bildningsarbetets centralorganisationer ry. Siitä tulee näin selkeämmin vapaan sivistystyön oppilaitosten keskusjärjestöjen yhteinen toimija.
• Kansanopistoyhdistys on vastuullisesti kehittämässä järjestöjen uutta, luottamukseen perustuvaa
jaetun vastuun työtapaa.
• Tiivistetään vapaan sivistystyön järjestöjen käytännön yhteistyötä niiden järjestöpalvelu- ja hanketyössä.
• Osallistutaan vapaan sivistystyön yhteisen näkyvyyden ja viestintäpalvelujen kehittämiseen.
Uuden järjestön nimeksi tuli Vapaa Sivistystyö ry – Fritt Bildningsarbete rf, jäsenpohja säilyi entisenä. Uutena järjestönä mukaan tuli ruotsinkielinen vapaan sivistystyön oppilaitosten yhdistys BildningsalliasnenYhteistyöstä ks. edellä.
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYKSEN HALLITUS 2013
(nykyinen toimikausi suluissa)
Puheenjohtaja:
Aki Ojakangas		
		
Jäsenet:
Helena Ahonen		
Pirkko Hammarén
Timo Heinola		
Juha Matti Holopainen
Juha Kaivola		
Pekka Knuutti		
Eero Lonkila		
Merja Ojalammi		
Kerstin Romberg
Kristian Sjöbacka
Minna Vähämäki
Jari Valtari 		

rehtori, Metallityöväen Murikka-opisto (2013-2015)
rehtori, Koulutuskeskus Agricola (2012-2014)
apulaisrehtori, Jyväskylän kr. opisto (2011-2013)
rehtori, Kuurojen kansanopisto (2013-2015)
rehtori, Laajasalon opisto (2013-2015)
pedagoginen rehtori, Turun kr. opisto (2012-2014)
rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto (2011-2013)
rehtori, Haapaveden Opisto (2011-2013)
rehtori, Rovala-Opisto (2013-2015)
rektor, Västra Nylands folkhögskola (2012-2014)
rektor, Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (2011-2013)
lehtori, Otavan Opisto (2013-2015)
rehtori, Työväen Akatemia (2012-2014)
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SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS - FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING ry:n
VAALIJÄRJESTYS
Yleiset ohjeet

VVK:n. Sille valitaan puheenjohtaja ja enintään viisi
(5) jäsentä.

1.
Suomen Kansanopistoyhdistyksen (SKY) päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajan ja hallituksen valinnassa. Tämä vaalijärjestys
ohjeistaa yhdistyksen henkilövaalien valmisteluissa
ja toimittamisessa noudatettavista periaatteista ja
menettelytavoista. Henkilövaaleissa voidaan aina
tehdä esityksiä vuosikokouksessa ko. asiakohdan
yleiskeskustelun aikana.

6.
Jäsenistöä pyydetään tekemään esityksiä henkilöistä VVK:aan Kansanopistoyhdistyksen hallitukselle sen määräämään ajankohtaan mennessä.
Hallitus tekee äänivaltaisten jäsenyhteisöjen edustajien joukosta pohjaesityksen VVK:n kokoonpanosta vuosikokoukselle. Vuoden 2012 vuosikokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalivaliokunta
valitaan vuoden 2011 vuosikokouksessa ilman
hallituksen pohjaesitystä.

2.
Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen 3§ mukaan
yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kaksitoista varsinaista
jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten
kansanopistojen piiristä. Hallituksen jäsenistä neljä (4) on vuosittain erovuorossa, puheenjohtajan
vaali käydään joka kolmas vuosi. Puheenjohtajan
ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme valintaa
seuraavaa kalenterivuotta. Sääntöjen 7§ mukaan
yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhti-lokakuun välisenä aikana.

7.
VVK valitsee ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. VVK
on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja äänten mennessä tasan,
puheenjohtajan ääni ratkaisee. VVK:n kokouksista
pidetään päätöspöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja
sihteeri allekirjoittavat.
8.
VVK:n on viimeistään asianomaisen vaalivuoden
tammikuun loppuun mennessä tiedotettava ehdokasasettelusta, asiakirjoista sekä minne VVK
pyytää ne lähetettäväksi ja mihin määräaikaan
mennessä. Vaalivaliokunnan asettama määräaika
ehdokasasettelulle on oltava vähintään kuusi (6)
viikkoa laskettuna ehdokasasettelua koskevan tiedotteen julkaisemisesta.

3.
Sääntöjen 4§ mukaan jäsenyhteisöä voi edustaa
yhdistyksen kokouksessa enintään neljä (4) jäsenyhteisön hallituksen valtuuttamaa henkilöä, kukin
yhdellä (1) äänellä. Myös 7§:ssä todetaan, että yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenyhteisön
valtuuttamalla edustajalla yksi ääni.
Yhdelle henkilölle (kokousedustajalle) asetettujen
eri jäsenyhteisöjen valtakirjojen määrää ei säännöissä ole rajattu. Valtakirja on pätevä jos sen on
allekirjoittanut henkilö, jolla on yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus. Samalle valtakirjalle voidaan merkitä useampia (sääntöjen mukaan korkeintaan neljä)
jäsenyhteisön valtuuttamia edustajia.

Ehdokasasettelu
Hallitus
9.
Jokainen yhteisö, joka on vaalivuoden alussa Kansanopistoyhdistyksen jäsenrekisterissä voi esittää
ehdokkaansa hallituksen jäseniksi. Ehdokasilmoituksessa tulee olla ehdokkaan nimi ja lyhyt esittely
sekä perusteet hänen valinnalleen hallitukseen
sekä esittävän jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus.

Vaalivaliokunta
4.
Vaalivaliokunta (VVK) vastaa Kansanopistoyhdistyksen vaalien valmistelusta yhdistyksen vuosikokouksen 2009 hyväksymän ponnen ja vuoden
2011 vuosikokouksessa vahvistetun vaalijärjestyksen mukaisesti.

Hallituksen erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen, yhdistyksen säännöissä ei ole rajoitettu
toimikausien määrää.

5.
Yhdistyksen vuosikokous valitsee seuraavassa
vuosikokouksessa toimitettavaa vaalia varten äänivaltaisten jäsenyhteisöjen edustajien joukosta

10.
VVK kokoontuu käsittelemään sille lähetettyjä ja
tämän vaalijärjestyksen 8§ tarkoittamia asiakirjoja
sekä hyväksyy ehdokaslistaan otettaviksi ne hal24
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15.
Jos puheenjohtajaksi ei ole määräaikaan mennessä esitetty useampaa kuin yhtä henkilöä, ei VVK
ryhdy tässä määrättyihin toimenpiteisiin koskien
puheenjohtajavaalin valmisteluja.

litus- ja puheenjohtajaehdokkaat, joita koskevat
asiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa sille
jätetty. Ehdokaslista tulee saattaa jäsenten tietoon
kahden viikon kuluessa ehdokasasettelun päättymisestä. VVK:lle jätetyt asiakirjat ovat julkisia. Ehdokaslista ja asiakirjat ovat esillä jäsenyhteisöille
avoimessa verkkosivustossa (extranet).

Muut ohjeet

Ehdokasasettelun päättymisen määräajan ja vuosikokouksen välisen ajan tulee olla vähintään neljä
(4) viikkoa.

16.
Äänestyslipuissa on oltava merkintä siitä, missä
vaalissa niitä käytetään, sekä paikka ehdokkaiden
nimien / ehdokkaan nimen merkitsemistä varten.

11.
VVK kokoaa jäsenyhteisöjen esittämistä ehdokkaista listan, jonka pohjalta se tekee vuosikokoukselle pohjaesityksen hallitukseen valittavista
jäsenistä. Sen esittelee VVK:n puheenjohtaja/
varapuheenjohtaja tai sihteeri tai näiden estyneenä
ollessa vuosikokouksen sihteeri.

17.
Jokaisen äänioikeutetun tulee rekisteröityä henkilökohtaisesti. Äänioikeutetulle annetaan numeroitu äänestyskortti vuosikokouksen rekisteröinnin
yhteydessä. Vaalin toimittamisen yhteydessä
äänestyskortin/-kortit näyttäville edustajille annetaan äänestyslippu/-liput.

12.
Jos hallitukseen on esitetty useampia ehdokkaita
kuin hallituksessa on paikkoja, on sen laatimasta
pohjaesityksestä Kansanopistoyhdistyksen hallituksen ko. toimikauden jäseniksi käytävä ilmi kaikkien
ehdokkaiden nimet ja yhteisöt, jotka ovat tehneet
esityksen ehdokkaasta.

18.
Jäsenluettelon ylläpitämisestä, äänestyslipuista ja
vuosikokoukseen rekisteröitymisestä / valtakirjojen
tarkastamisesta ja äänestyksen teknisestä toimittamisesta vastaa yhdistyksen toimisto ja kokouksen
asettamat muut mahdolliset vaalivirkailijat.
19.
Henkilövaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli kokouksessa ei toisin päätetä.

Puheenjohtaja
13.
VVK:n on kirjattava puheenjohtajaehdokaslistaan
kaikkien niiden nimet, joita jäsenyhteisöt ovat sille ehdottaneet. VVK vastaa järjestelyistä, joiden
avulla puheenjohtajaehdokkaat voivat esittäytyä.
VVK:n on taattava kullekin ehdokkaalle tasaveroiset mahdollisuudet esittäytyä ja tuoda näkemyksiään esille Kansanopistoyhdistyksen ylläpitämissä
(verkko)julkaisuissa.

Tätä vaalijärjestystä voi yhdistyksen kokous muuttaa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Tämä vaalijärjestys tulee voimaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä välittömästi.

14.
VVK ei tee esitystä puheenjohtajasta vaan ainoastaan asettaa ehdokkaat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ehdokaslistaan. Ehdokaslistasta
ilmenee ehdokkaan nimen lisäksi häntä esittäneet
jäsenyhteisöt.

hyväksytty vuosikokouksessa 26.10.2011
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Kansanopistokokous 2013 Lahden kansanopistolla
8.-9.10.2013
Kansanopistokokous

Elämän totuutta etsi

8.10.2013

9.10.2013

OHJELMA

OHJELMA

9.30
10.30

Lahden kansanopiston 120-vuotisjuhlaseminaari

Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00

Tervetuloa
puheenjohtaja Aki Ojakangas,
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
rehtori Ville Marjomäki, Lahden kansan-		
opisto

Seminaarin avaus
Ville Marjomäki, rehtori, opetusneuvos, 		
Lahden kansanopisto

9.45

Opetushallituksen tervehdys
Aulis Pitkälä, pääjohtaja, Opetushallitus

11.00

Kansanopistojen tehtävä:
yhteiskunnan näkökulma
valtiosihteeri Pilvi Torsti, opetus- ja
kulttuuriministeriö

12.00

Lounas

13.15

Kansanopistojen tehtävä:
ylläpitäjän näkökulma
dosentti Tytti Isohookana-Asunmaa,
Haapaveden Opiston johtokunta,
Sverigefinska folkhögskolans styrelse

14.15

Kahvi

15.00

Suomen Kansanopistoyhdistys –
Finlands Folkhögskolförening ry:n
vuosikokous

10.30

Kansansivistyksen merkitys uudessa
hyvinvointivaltiossa
Heikki Hiilamo, professori, sosiaalipolitiikka,
Helsingin yliopisto

11.15

Monikulttuurisen Suomen sivistystarpeet
Risto Laakkonen, kanslianeuvos

12.00

Lounas

13.30

Musiikkia

13.45

Mitä odotamme työelämän kansalaisuudelta?
Paneelikeskustelijat
Matti Apunen, johtaja, Elinkeinoelämän
valtuuskunta
Jussi Karinen, hallituksen puheenjohtaja,
Uretek Worldwide Oy
Ida Mielityinen, koulutuspoliittinen asian-		
tuntija, Akava
Aki Ojakangas, rehtori, Metallityöväen 		
Murikka-opisto
Jalo Paananen, Peikko-yhtiöiden perustaja

Majoittuminen
18.30

Illallinen

19.4521.45 Laulustudio Kaj Chydenius: Syleily
Maestro Kaj Chydeniuksen laatima lauluiltakokonaisuus Minja Koskelle.
Laulustudion tuottaja: Teatteri Vanha Juko.
Paikka: Kansanopiston päärakennuksen
Juhlasali (Harjukatu 46)

Paneelin puheenjohtaja
Heikki Hakala, päätoimittaja,
Etelä-Suomen Sanomat

Esityksessä väliaika, tarjoilua
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14.45

Päätössanat
Ilkka Ruoppila, hallituksen puheenjohtaja,
Lahden kansanopiston säätiö

15.00

Kahvi

