
Tervetuloa Kansalaisopistojen liiton vuotuiseen Tammiseminaariin Kouvolaan torstaista perjantaihin 31.1.‒1.2.2019! 
Tilaisuus on suunnattu kansalaisopistojen johdolle ja kaikille kansalaisopistotyön kehittämisestä kiinnostuneille. Tam-
miseminaari järjestetetään Kouvola-talon Simelius-salissa (Varuskuntakatu 11, 45100 Kouvola).

Tähän nelisivuiseen tietopakettiin on kerätty Tammiseminaarin ohjelma sekä tietoa seminaariin ilmoittautumisesta, 
kustannuksista, majoituksesta ja liikenneyhteyksistä. Tarkempaa ja jatkuvastasti täydentyvää informaatiota löydät KoL:n 
nettisivuilta osoitteesta www.kansalaisopistojenliitto.fi/tammiseminaari.

TORSTAIN 31.1. OHJELMA
Tammiseminaarin ilmoittautumispiste aukeaa Kouvola-talon aulassa torstaina 
31.1. klo 11.00. 

Lounasta on tarjolla Kouvola-talon Sävel Bistrossa klo 11.00‒12.45 välisenä 
aikana. 

Matkatavarat kannattaa mahdollisuuksien mukaan viedä hotellihuoneeseen tai 
hotellin matkatavarasäilytykseen ennen seminaarin alkua. Myöhäisille saapujille 
on myös Kouvola-talolla matkatavarasäilytys.

Jo keskiviikkoiltana saapuville järjestetään torstaina aamupäivällä pre-ohjelmaa. 
Lisätietoa pre-ohjelmasta on luvassa lähempänä tilaisuutta.

    * * *

Torstain ohjelman juontaa Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

13.00 Kouvolan kansalaisopiston musiikkiesitys

13.10 Tilaisuuden avaus
 Puheenjohtaja Sannasirkku Autio, Kansalaisopistojen liitto KoL & rehtori Hanna Hatva, Kouvolan kansalaisopisto

13.20 Kouvolan kaupungin tervehdys

13.30 Ajankohtaista aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön tutkimuskentiltä 
 Professori Anja Heikkinen, Tampereen yliopisto &KT Annika Pastuhov, Linköping University

14.30 Nuorten aikuisten ja maahanmuuttajien osaamisohjelmat
 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö 

15.00 Kahvi- ja jaloittelutauko

15.45 Osaamisen kehittäminen ja aikuisten perustaidot 
 Koulutus- ja työllisyysasioiden päällikkö Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK

16.30 Liikkeestä liikuttajaksi? Kansalaisopistojen liitto 100 vuotta 
 Dosentti, tietokirjailija Samu Nyström, Helsingin yliopisto

17.15 Siirtyminen hotellille

19.00 Yhteistä iltaohjelmaa (tarkentuu)

#kansalaisopisto

@kolmif
#tammiseminaari
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PERJANTAIN 1.2. OHJELMA
Ohjelman juontaa Kansalaisopistojen liiton puheenjohtaja ja Vaasan kaupungin opistojen johtava rehtori Sannasirkku Autio.

9.00 Tervehdys Tammiseminaariin: Jatkuvan oppimisen aika
 Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus

9.15 Elinikäisen oppimisen rahoitusvirrat
  Johtava asiantuntija Sinimaaria Ranki, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

9.45 Siirtyminen työpajoihin

10.00 Rinnakkaiset työpajat 1 (ennakkoilmoittautuminen)
 1) Aikuisten perustaitojen opettaminen kansalaisopistoissa
 2) Digitutorointi osana osaamisen ja toimintamallien kehittämistä vapaassa sivistystyössä
 3) Etsivän ja hakeutuvan työmuodon hyödyntäminen kansalaisopistoissa
 4) Kansalaisopisto ja kolmas sektori: Näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön
 5) Kestävä kehitys kansalaisopistoissa
 6) Taiteen perusopetuksen uusi OPS ja taiteidenvälisyys
 7) Opistolaisyhdistysten tapaaminen

11.00 Jaloittelu- ja siirtymätauko

11.15 Rinnakkaiset työpajat 2 (ennakkoilmoittautuminen)
 1) Aikuisten perustaitojen opettaminen kansalaisopistoissa
 2) Digitutorointi osana osaamisen ja toimintamallien kehittämistä vapaassa sivistystyössä
 3) Etsivän ja hakeutuvan työmuodon hyödyntäminen kansalaisopistoissa
 4) Kansalaisopisto ja kolmas sektori: Näkökulmia paikalliseen yhteistyöhön
 5) Kestävä kehitys kansalaisopistoissa
 6) Taiteen perusopetuksen uusi OPS ja taiteidenvälisyys

12.15 Lounas (Ravintola Sävel Bistro, Kouvola-talo)

13.15 Sivistyskunnat soten hermolla
 Erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Kuntaliitto

13.45 Viestintä strategisena toimintana 
 Työelämäprofessori Pekka Sauri, Helsingin yliopisto

14.30 Päätössanat
 Toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL & rehtori Hanna Hatva, Kouvolan kansalaisopisto

14.45 Läksiäiskahvit

*** Muutokset ohjelmaan mahdollisia ***
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HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN
KoL:n jäsenyhteisöjen edustajille (pl. opistolaisyhdistykset) 175 €
Opistolaisyhdistysten edustajille 100 €
Muille osallistujille 400 €

Hinta sisältää kaksipäiväisen seminaariohjelman, lounaan ja iltapäiväkahvit molempina seminaaripäivinä sekä  
iltaohjelman torstaina.

Tammiseminaariin ilmoittaudutaan nettilomakkeen kautta viimeistään 16.1.2019.

Osallistumisen peruminen ilman kuluja oli mahdollista 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkua eli viimeistään 
16.1.2019. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan järjestelykuluina 60 €.

MAJOITUS
Tammiseminaarin osallistujille on varattu hotellikiintiö Original Sokos Hotel Vaakunasta (Hovioikeudenkatu 2, 45100 
Kouvola):  

yhden hengen huone  / 98 € / huone / yö
kahden hengen huone / 108 € / huone / yö

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, kuntosalin käyttö sekä hotelliasukkaiden saunavuoro. Hinnasta saa S-
Card-kanta-asiakasohjelman edut.

Tammiseminaarin majoituskiintiö koskee torstain ja perjantain välistä yötä 31.1–1.2.2019. Lisäksi jo edeltävänä päivänä saapu-
vien seminaarivieraiden käyttöön on samaan hintaan varattu pieni määrä huoneita myös keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi. 

Jokainen osallistuja varaa ja maksaa huoneensa itse suoraan hotellista. Kiintiöhuoneet tulee varata mahdollisimman 
pian, kuitenkin 9. tammikuuta 2019 mennessä, jonka jälkeen ne vapautuvat yleiseen myyntiin. Tämän jälkeen hotel-
lista voi tiedustella edelleen huoneita normaalin hinnaston mukaisesti.

Huonevaraukset tehdään puhelimitse numerosta 010 7839 101 tai sähköpostitse 
osoitteeseen reception.kouvola@sokoshotels.fi. Varausta tehdessä tulee mainita 
haluavansa huoneen Kansalaisopistojen liiton Tammiseminaarikiintiöstä. Yksit-
täisen varauksen voi perua veloituksetta tulopäivänä klo 18.00 mennessä.

#kansalaisopisto

@kolmif
#tammiseminaari
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LIIKENNEYHTEYDET JA TÄRKEIMMÄT PAIKAT
Kouvolaan pääsee kätevimmin junalla. Rautatieasemalta on reilun kilometrin kävelymatka sekä seminaaripaikkana 
toimivalle Kouvola-talolle että Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvolaan. Lounasravintola Sävel Bistro sijaitsee Kouvola-
talossa.

 Kouvolan rautatieasema  
 (Hallituskatu 3)

 Original Sokos Hotel Vaakuna  
 (Hovioikeudenkatu 2)

 Kouvola-talo  
 (Varuskuntakatu 11)

Ennen seminaarin alkua tarjoiltavalle lou-
naalle ehtii hyvin seuraavina kellonaikoina 
Kouvolaan saapuvilla junilla: klo 11.06 (Ka-
jaanista, Kuopiosta, Joensuusta), klo 11.41 
(Helsingistä, Turusta, Tampereelta, Vaasasta, 
Seinäjoelta, Kokkolasta) ja klo 12.16 (Lap-
peenrannasta).

Seminaarin alkuun ehtii vielä klo 12.45 (Oulusta ja Porista) saapuvalla junavuorolla. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, 
että  lounastarjoilu päättyy klo 12.45. Muistutamme myös mahdollisuudesta majoittautua Kouvolaan jo keskiviikon ja 
torstain väliseksi yöksi. KoL:n hotellikiintiö Original Sokos Hotel Vaakunassa sisältää joitakin kiintiöhintaisia huoneita jo 
keskiviikkona saapuvia varten.

Seminaariohjelman päätyttyä perjantaina junavuoroja lähtee Kouvolasta seuraavasti: klo 15.19 (Helsinkiin, Tampereelle, 
Turkuun, Seinäjoelle, Vaasaan ja Ouluun), klo 15.50 (Kuopioon ja Kajaaniin), klo 16.09 (Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun, 
Seinäjoelle ja Vaasaan), klo 16.43 (Joensuuhun). 

Yllä mainittujen junavuorojen lisäksi myös muita yhteyksiä on saatavilla ja Kouvolaan pääsee myös linja-autolla. 
Selvitäthän ja varaathan itsellesi sopivat kulkuyhteydet ajoissa. 

Original Sokos Hotel Vaakuna Kouvolan edustalla on iso pihapaikoitus noin 150 ajoneuvolle.  Alueella on myös lämpötolp-
papaikkoja. Pysäköinti on maksullinen klo 22.00–7.00 välisenä aikana. Hinta on S-etukortin omistajille 6 € / yö ja muille 
8 €. Lisätietoa ja tulostettava pysäköintiohje löytyvät hotellin nettisivuilta.

KYSYTTÄVÄÄ?
Suunnittelija Laura Ryymin
laura.ryymin@kansalaisopistojenliitto.fi
044 761 0700
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