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Kansalaisopisto edistää kestävää kehitystä
Kansalaisopistojen toiminnan tavoitteisiin lisättiin vuonna 2009 myös kestävän kehityksen edistäminen. Lakimuutoksiin pitää suhtautua vakavasti ja otimme tämän tehtävän vastaan. Asiaa pohdittiin omalla porukalla ja
yhdessä satakuntalaisten opistojen kanssa. Työtä jatkettiin yhteishankkeessa opetusalan kasvatus- ja koulutussalojen säätiön (OKKA-säätiön) kanssa. Pohdimme kriteereitä, testasimme arviointilomakkeen ja muokkasimme kysymykset kansalaisopistoon soveltuviksi. Seuraavaksi oli vuorossa itsearviointi ja ulkoinen auditointi. Tämän työn tuloksena Petäjä-opiston todettiin täyttävän kestävän kehityksen kriteerit ja virallinen tunnustus, kestävän kehityksen sertifikaatti vastaanotettiin juhlavasti maaliskuun lopulla. Kyseessä oli ensimmäiset neljä vapaan sivistystyön oppilaitosta. Mukana oli kaksi kansan- ja kaksi kansalaisopistoa.
Juhlatilaisuudessa puhunut ympäristöministeri Ville Niinistö määritteli kestävän kehityksen toiminnan tavoitteeksi kulttuurisen muutoksen parempaan maailmaan. Ministeri painotti, ettei sertifiointi ole yksittäinen suoritus, vaan prosessi, jossa voidaan oppia, miten toimitaan kestävästi. Kestävän kehityksen osa-alueista taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ovat helpommin hallittavia, mutta kulttuurinen kestävyys on edellisiä laajempi ja vaikeampi tavoittaa. Ministeri korosti, että keskeistä on kulttuurisesti tärkeän tiedon löytäminen, säilyttäminen ja siirtäminen. Vapaa Sivistystyö ry:n varapuheenjohtaja Tapio Kujala nosti esiin sertifioitujen oppilaitosten vahvuuksia. Petäjä-opiston kohdalla kärkenä oli, miten kestävän kehityksen ja laatutyön toiminnat
oli yhdistetty erinomaisesti. Tämän työn on ansiokkaasti hoitanut Petäjä-opiston koulutussuunnittelija Jyrki
Käppi, jonka on tämän jälkeen helppo ennustaa saavan lisää kutsuja auditoimaan keke-toimintaa kansalaisopistoihin eri puolille maata. Kiitosta tuli myös siitä, että Petäjä-opisto on toiminut monikulttuurisuuden edistäjänä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen järjestäjänä.
Kestävän kehityksen ideologia on kansalaisopistossa jo sisäänrakennettuna: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys eivät ole ristiriidassa toimintamme tavoitteiden ja toimintatapojemme
kanssa. Esimerkiksi opintoryhmätyöskentely edistää sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä. Henkilöstön kesken on
tärkeää luoda yhteinen ymmärrys ja asioiden saattaminen sanoiksi. Vasta sen jälkeen idea voi tulla luontevaksi osaksi ajattelua ja päätöksentekoa.
Mitä kestävän kehityksen edistäminen on kansalaisopiston toiminnassa? Kurssitarjontaa suunniteltaessa pidetään mielessä kestävän kehityksen tavoitteet. Suositaan paikallisia yrityksiä ja valitaan opettajia mieluummin läheltä kuin kaukaa. Ollaan herkkänä turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Käytetään kursseilla kierrätys- ja
luonnonmateriaaleja. Järjestetään opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia niin keskustaajamissa kuin kylilläkin. Säilytetään ja siirretään kulttuuriperintöä, niin tietoa kuin taitojakin. Kurssitarjonnassa on entisöintiä, kierrätysmateriaaleja, korjaus- ja tuunauskursseja, missä oppii säästämään rahaa itse tekemällä. Opetetaan kuluttajataitoja ja kansalaisvalmiuksia, joita tarvitaan nykyajan monimutkaisessa maailmassa.
Näihin aikoihin on alettu hahmotella ensi työvuoden opetustarjontaa. Jatkamme työtämme pitäen mielessä
ministerin kehotuksen: Näyttäkää muille tietä!
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