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Työryhmä 1: Opintokeskusten yhteistyö

Koont yhteisestä työstöstä

Mistä aiheesta tai teemoista opintokeskukset voisivat tehdä yhteisiä hankkeita/projekteja?

1 Aktiviseen kansalaisuuteen liityvät hankkeet: ”Jäden perintö”, ”opi aktiviseksi 

kansalaistoimijaksi” –hanke, joka olisi suunnatu myös maahan muutaneille, järjestöjen 

aktvoint tuomaan esille järjestökoulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

2 Yhteinen pedagoginen kehitäminen: vertaisryhmätoiminnan kehitäminen lakimuutoksen 

myötä (yhteiset käytänteet ja pedagoginen ohjaus), kriitsen pedagogiikan, dialogin ja 

medialukutaidon kehitämiseen liityvät hankkeet, miten epävirallisen- ja arkioppimisen 

tunnistamista ja tunnustamista edistetään yhdessä opintokeskusten kesken (ilman 

yhteistyötä järjestökoulutuksen tunnistaminen ja tunnustaminen jää muissa oppilaitoksissa 

vähäiseksi), elämyksellisyys oppimisessa/miten opitaan elämysten kauta?

3 Vaikutavuuteen liityvät hankkeet: opintokeskusten oman toiminnan ja vaikutavuuden 

esille nostaminen esimerkiksi yhteisen koulutushankkeen kauta, opintokeskusten yhteisen 

tunnetuuden lisääminen (yhteinen hissipuhe, opintokeskustoiminnan yhteinen 

markkinoint somessa), yhteisten tutkimusten teetäminen esimerkiksi järjestöoppimisen 

mahdollisuuksista

4 Yhteisten työkalujen ja menetelmien kehitäminen

5 Kultuuritoiminta: yhteinen kultuurikiertue, jossa tuodaan esille opintokeskustoimintaa 

kultuurin kauta, kultuuritetoisuuden kehitäminen

6 Yhteinen tulevaisuuden visioint ja analysoint

7 Hankkeiden hakemiseen ja hallinnointin liityvä yhteinen hanke (voisiko olla enemmin 

yhteistä koulutusta?)



Millaisia täydennys- tai lisäkoulutuksia opintokeskusten henkilöstölle voitaisiin järjestää?

- talouden prosessit
- benchmarking-oppiminen
- palvelu (sisäinen ja ulkoinen)
- laatu ja vaikutavuus
- uusien oppimisympäristöjen kehitäminen ja käytäminen
- mikä on opintokeskus / vapaa sivistystyö? (perehdytys)
- tedon hakeminen ja jakaminen / välitäminen
- menetelmänä se, etä opetamme toinen toisiamme
- yhteinen sanasto: sanasto a-ö (opintokeskus)
- järjestökoulutajien koulutaminen
- some
- vertaisoppimisen mahdollistaminen
- päätöksenteko ja hallinto yhdistyksessä (eli omassa oppilaitoksessa) – mikä on opintokeskus

oppilaitoksena?
- voi olla hyvin pientä
- jaetu johtaminen – itsensä johtaminen (taidot)
- demokratasysteemit
- arkistoint
- vuorovaikutustaidot
- säännölliset pikakoulutukset verkossa toivotun teeman mukaan (ei ulkopuolisia koulutajia, 

opintokeskusten henkilökunta ja jäsenjärjestöjen ihmiset voivat koulutaa)
- viestntä, markkinointtaidot järjestökentässä toimijoille
- koulutuspolitikka vapaan sivistystyön osalta (opetushallinto, rahoitus jne.) – miten 

toimivat, mitä ovat?
- hyvät tutkimustavat ja –aiheet ja tutkimuksen rahoitus
- kielitaito: ammatsanasto
- kultuuri elämyksellisyyden luojana
- mitä tarkoitaa olla suomalainen oppilaitos?
- opintokeskusten tlastot ja raportt

Millaisia verkostoja voitaisiin luoda opintokeskusten ja niiden työntekijöiden kesken?

- arkistointyhteistyö, dokumentoint, prosessit
- mediatyöskentely: uudet tyylit, ideat



- nuorisotyö (ja muut ”erityisryhmät”)
- eri kohderyhmien palvelu
- kokemusten jakaminen tetohallinnosta
- tedotajien / viestjöiden verkosto: vuorovaikutusta, benchmarking
- talousvastaavien tapaaminen on olemassa
- aluetoimistojen yhteisöt (olleet teemoitaisia) – alueelliset tarpeet, järjestöt
- etätyöntekijöiden verkosto?
- kultuurityöntekijöiden yhteisö
- tukiverkosto johonkin työtehtävään tai teemaan liityen
- oman väen suostutelu mukaan
- sama kieli?
- vertaisopintoryhhmän / opintokerhon kehitäminen
- koulutusten avoimuus opintokeskusväelle

Millaisilla tavoilla opintokeskusten yhteiset verkostot voisivat toimia?

- ”vetäytymismatkat” ammat- tms. ryhmitäin
- käytännölliset treft, tutustuminen -> toimenkuva tutuksi
- esim. videopuhelu käytöön
- pikkujoulut, kevätjuhlat, opintomatkat
- yhteiset kilpailutukset
- opintokeskusten yhteinen ”Yammer”
- työ-hubi -> yhteinen talo? – Opintokeskus-keskus
- yhteisiä laiteita, välineitä
- hallinnollisten yhteyksien löytäminen, hallinnollisten järjestelmien jakaminen -> 

Opintokeskukset ry apuna hankinnassa
- toisten työ- / toimistotlojen hyödyntäminen
- työryhmätyötä kehitämisasioissa (ei pelkkää tulosten levitämistä) – moniammatllinen 

edustus
- yhteinen tutkimustyö / selvitykset, esim. oppimisen esteet, oppimisen ilon edistäminen
- koulutajavaihto – osaajapankki (esim. O. Alasen mainitsemat)
- oppimateriaalin tuotanto yhdessä
- materiaalien jakopaikka (Slideshare?)
- suurjuhla?


