TIEDOTE
Perhonjokilaakson kansalaisopisto on neljän kunnan (Halsua, Kaustinen, Perho ja Veteli) yhteinen opisto,
jossa vapaaseen sivistystyöhön perustuen ollaan aloittamassa 47. lukuvuotta. Kansalaisopiston taloudesta
ja vuosittaisesta opinto-ohjelmasta päättää johtokunta. Kuluvalle vuodelle laadittu talousarvio vahvistettiin
lokakuussa 2015. Talousarviossa toimintakulut arvioitiin 452.796 euron suuruiseksi ja toimintatuotot
328.132 euron suuruisiksi. Toimintatuotoissa valtionosuus arvioitiin 258.000 euroon, joka lopullisissa valtionosuuslaskelmassa joulukuussa 2015 vahvistettiin valtion taholta 252.000 euroon; vähennys - 6.000 €.
Alkuperäisen talousarvion mukaan kuntaosuutta kaikkien toimintatuottojen jälkeen Halsuan kunnalle arvioitiin jäävän 12.794 €, Kaustiselle 44.844,76 €, Perholle 31.786,74 ja Vetelin 38.786,74 €. Kaustisen kunnan
sivistyslautakunta ei varannut esitettyä kuntaosuutta esitetyn suuruisena tämän vuoden talousarvioon,
vaan kunnan tiukasta taloustilanteesta johtuen kuntaosuutta varattiin kansalaisopistolle 39.000 € (5.844,76 € esitettyä vähemmän). Opiston opetustunnit jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa eli asukasluvultaan suurimmalla kunnalla myös opetustunteja on eniten. Valtionosuusleikkaus kohdennettiin kaikkiin
neljään kuntaan niiden asukasmäärään suhteutettuna. Kaustiselle kohdentui valtionosuuden lisäksi vähäisemmän kuntaosuuden johdosta tehty leikkaus.
Leikkauksen kohdentumisesta neuvoteltiin Kaustisen kunnan kanssa ja tässä yhteydessä sovittiin, että leikkaus kohdennetaan tasapuolisesti kaikkeen opiston tarjoamaan opetukseen Kaustisella. Leikkaus kohdentui
väistämättä myös musiikinopetukseen, sillä Kaustisen opetustunneista n. 44 % on musiikkia. Kansalaisopiston johtokunta kävi asiasta periaatekeskustelun huhtikuussa 2016 ja lopullisen päätöksen kansalaisopiston
opinto-ohjelmasta johtokunta teki 21.6.2016. Valionosuusleikkaus kohdennettiin kaikkien kuntien opetustunteihin kuntakoon mukaisesti ja tämän lisäksi Kaustisen kohdalla jouduttiin huomioimaan ennakoitua
pienempi kuntaosuus. Halsuan opetustuntimäärää jouduttiin leikkaamaan tälle syksylle 18 tuntia, Kaustisen 245 tuntia, Perhon 46 tuntia ja Vetelin 55 tuntia. Kaustiselle oli suunniteltu opetusta 2520 tuntia vuodelle 2016, mutta em. johdosta tuntimäärä laski 2275 opetustuntiin. Leikkauksia tehtiin niin käden taitoihin, kieliin, kuvataideopetukseen, elokuvakerhoon, näytelmäpiireihin, kansantanssiin kuin musiikkiin. Leikkausten seurauksena osaa perinteisestä kurssitarjonnasta ei voitu jatkaa lainkaan. Kaustisen tarjonnasta
puuttuvat tänä syksynä kokonaan mm. japanin kieli, posliininmaalaus, elokuvakerho ja kuvataidepiiri. Suuressa osassa piirejä leikkaukset näkyvät aiempaa pienempinä kokonaistuntimäärinä.
Lehdissä ja sosiaalisessa mediassa keskustelua on herättänyt näppäreihin ja pelimanniryhmään kohdentunut 2 viikkotunnin leikkaus. Opiston kursseille ilmoittautuminen käynnistyi 23.8.2016 ja suurimmalle osalle
kursseja ilmoittautuminen päättyy 4.9.2016. Vuosittain on ollut aina muutamia kursseja, jotka eivät ole
toteutuneet lainkaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 15.8.2016 Näppärit ry:n puheenjohtaja Lauri Oinolle, pelimanniryhmän vetäjä Vuokko Korvalle, pedagogi Mauno Järvelälle ja opettaja Siiri Virkkalalle luvattiin, että vapautuvien resurssien tilalla käynnistetään välittömästi niin isonäppäri kuin pelimanniryhmä.
Mikäli kaikki kurssit Kaustisella käynnistyisivät, niin tarkoituksena oli käydä vielä uudemman kerran neuvotteluja Kaustisen kunnan edustajien kanssa; vapautuvien resurssien uudelleenkohdentaminen on delegoitu
rehtorille. Perhonjokilaakson kansalaisopistolla on tahto ja usko siihen, että asia korjaantuu parhain päin.
Opiston johtokunnan sitoutuminen näppäripedagogiikkaan näkyy merkittävällä tavalla mm. siinä, että pedagogi Mauno Järvelän jäädessä eläkkeelle, johtokunta on täyttänyt musiikinopettajan viran 1.9.2016 alka-

en. Ottaen huomioon kuntien ahtaan taloustilanteen ja sen, että kansalaisopisto ei ole kunnan lakisääteinen palvelu, voimme osoittaa tästä pitkänäköisestä päätöksestä isot kiitokset opistoalueen kunnille.
Perhonjokilaakson kansalaisopisto toimii valtakunnallisesti katsottuna poikkeuksellisen arvokkaassa kulttuuriympäristössä. Saamme kouluttaa lapsia, nuoria ja aikuisia ympäristössä, jossa kulttuuriperinne elää
vahvana. Musiikin- ja tanssinopetus on laajalta tunnettua ja tunnustettua. Kansalaisopiston tehtävänä on
vaalia sitä ainutlaatuista osaamista ja luovuuden paloa niin, että osaaminen siirtyy sukupolvelta toisella
osaavien opettajien johdolla. Kuntien leikkaukset eivät ole kohdentuneet kansalaisopistoon 2000-luvulla
lukuun ottamatta tähän vuoteen kohdistettua leikkausta. On vuosia, jolloin kansalaisopiston talousarvio on
ylittynyt lähinnä valtionosuudesta tai kurssimaksutuotoista johtuen. On vuosia, jolloin kuntaosuutta on
palautettu kunnille takaisin, kun tuottoja on vastaavasti kertynyt arvioitua enemmän. Kansalaisopiston resurssit ovat rajalliset ja opiston toiminta on pyritty tietoisesti pitämään tietyissä raameissa kuntatalouden
paineet tiedostaen.
Opiston ryhmissä on paljon esiintyviä ryhmiä, joiden harjoituttamiseen opiston resurssit eivät tule milloinkaan riittämään. Ryhmien taustalla toimii yhdistyksiä, joissa tehdään valtavasti työtä sen eteen, että kulttuuriosaamisen taso alueellamme on näin korkea. Toivottavasti Perhonjokilaakson kansalaisopiston merkitys nähdään kaikissa näissä ryhmissä. Opisto on ylpeä siitä, että se saa olla osallisena ohjaamassa ja kouluttamassa eri-ikäisiä lapsia, nuoria ja aikuisia hyvien harrastusten merkeissä tässä ainutlaatuisessa ympäristössä. Kaikkien tavoitteena on monipuolisen ja laadukkaan opetuksen jatkuminen. Toivomme, että yhteistyöllä saamme aikaan enemmän, keskustelu kulttuurista jatkuu rakentavana ja näppäripedagogiikka elää ja
jatkuu niin kansalaisopiston piireissä kuin maailmallakin!
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