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REKTORNS ÖVERSIKT

Verksamhetsåret 2017

Verksamhetsåret har präglats av Finlands 100 årsjubileum och många aktiviteter och evenemang, speciellt inom 
institutets Leader-projekt Bron.

Jubileumsårets övergripande tema var  ”tillsammans” och vi valde att samarbeta med olika parter för att skapa 
nytt innehåll och byggde även upp helheter eller evenemang som sammanförde olika invånargrupper kring 
gemensamma intressen eller teman. Tillsammans med Stundars arrangerades en föreläsningsserie kring temat 
Finland 100. Också på finska erbjöds föreläsningar på temat, då delvis i samarbete med Korsholms bibliotek. 
Tillsammans med de närliggande instituten erbjöds seminariet ”Österbottnisk lokalhistoria” lördagen den 18 
november på Stundars. Där bidrog varje kommun med varsin programpunkt. För seminariet hade institutsnät-
verket fått bidrag från Österbottens Förbund. Det nationella Finland 100-projektet ”Kvinnor berättar” höll 
sitt avslutningsseminarium i Korsholmssalen den 3 november och seminariet sammanföll med att den lokala 
konstnärsgruppen FeminArts höll vernissage för sin utställning ”Kvinnligt perspektiv – Naisten näkökulma”. 
Med biblioteket och Äldrerådet erbjöds två föreläsningar med Kaj Kunnas, en på svenska och en på finska, om 
idrottens betydelse för vår självständighet. Firandet kulminerade i den självständighetsfest för allmänheten som 
kommunen ordnade den 6 december vid Kulturhuset. 

Evenemangen Garnyran och Trädgårdsyran samlade entusiaster kring handarbete och trädgård från vida om-
kring på våren. Med det nya konceptet Open Stage samarbetade vi med ungdomssektorn, musikinstitutet, 
högstadiet och Rokkikoulu för att erbjuda kommuninvånarna möjlighet att under en kväll komma och uppträ-
da med sång, musik, diktläsning, dans etc. Nytt för året var också att vuxeninstitutet skaffade en filmlicens till 
Korsholmssalen. Tack vare den har vi kunnat ordna sportlovsbio och höstlovsbio i samarbete med Fritid och 
kultur och filmmatinéer för seniorer dagtid. 

Med biblioteket lanserade vi Korsholms fröbibliotek i september. Ett annat lyckat samarbete med biblioteket 
och fritid och kultur är Spökevenemanget som nu ordnades för tredje året och lockade ca tusen besökare.
Inom ramen för projektet Bron öppnades Welcome Office i januari. Welcome Office är en servicepunkt för 
kommunens invandrare som under året har haft ca 1250 kundbesök när de har haft öppet på fredagar. 

Vuxeninstitutet fick kvalitets- och utvecklingsbidrag för projektet Digibiten som bl.a. strävar till att inkludera 
grupper som riskerar hamna utanför det digitala samhället, att digitalisera en del av vuxeninstitutets utbud, att 
utveckla personalens kompetens inom området och att skapa en marknadsföringsstrategi för institutet. Inom 
ramen för projektet ordnades evenemanget Seniorsurfdagen vid Seniorpunkten. 

Från och med hösten har skolornas klubbverksamhet After school fungerat med vuxeninstitutet som projektä-
gare. Ca 200 barn har deltagit i klubbverksamheten som har erbjudits i alla kommunens skolor.

Rektorn deltar aktivt i ett nätverk för institutsrektorer i Vasaregionen där rektorerna för medborgarinstituten 
från Kristinestad i söder till Vörå i norr träffas ca en gång i månaden för att diskutera gemensamma frågor och 
samarbeten. 
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Institutet har under verksamhetsåret varit en aktiv medlem i Bildningsalliansen r.f. och Kansalaisopistojen liitto 
r.y. (KoL) genom att delta i olika fortbildningar, informationstillfällen och projektsamarbeten som intresseor-
ganisationerna har erbjudit under året. 

De genomförda undervisningstimmarna 2017 blev totalt 11866, varav 9913 var statsandelsberättigade timmar, 
750 undervisningstimmar inom grundundervisning i konst och 1203 timmar uppdragsutbildning och projekt-
verksamhet. Det totala kursdeltagarantalet (många personer deltar i flera kurser/föreläsningar) har stigit med 
424 till 9633. Antalet kurser har stigit från 604 till 644 från senaste år. 
Institutet har lyckats få in mera intäkter än tidigare både i form av kursavgifter, försäljning av tjänster och i 
form av olika bidrag för projektverksamhet. Dock har statsunderstödet sjunkit vilket gör att kommunens andel 
i kostnaderna stigit något.

Från Utbildningsstyrelsen söks årligen ett studiesedelbidrag som möjliggör för många att delta i kurser till en 
rabatterad avgift. Bidraget ges för att främja kursdeltagande (i vissa ämnen) bland arbetslösa, pensionärer, 63 
år fyllda seniorer, invandrare och personer med inlärningssvårigheter. Under 2017 kom bidraget 899 personer 
inom målgrupperna till godo. Dessutom beviljade vuxeninstitutet av egna medel 25 % rabatt åt 112 arbetslösa 
personer, syskonrabatt åt 36 personer och 70 st kursledare har haft möjlighet att delta i subventionerade kurser. 
Året har varit ett riktigt rekordår i fråga om antal evenemang, kursdeltagare, kurser och intäkter i jämförelse 
med de senaste åren då det mesta har präglats av nedskärningar. Verksamheten har breddats med nya verksam-
hetsformer och partnerskap. Också de finskspråkigas andel inom verksamheten går i positiv riktning. Vi hoppas 
att utvecklingen kan få fortgå i samma riktning. 

Ulrica Taylor, vikarierande rektor
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FÖRVALTNING

FÖRVALTNING

Kultur- och fritidsnämnden  

Förra nämnden (2013-2016) sammanträdde ännu 2 gånger under vårterminen 2017.

Ordinarie medlemmar  Ersättare  
Alf  Burman ordf.   Siv Mörk
Sune Glader   John-Ingmar Renkonen  
Jakob Asplund  Henrik Westerback
Anna Pensar  Susann Rabb
Mika Mäkisalo  Bjarne Holm      
Camilla Lillås  Carina Järvinen
Henrik Håkans  Pia Backman
Lena Granholm  Tommy Holmback 
Anne Hämäläinen   Anette Häggdahl 
Leena Kotamäki-Partanen  Olli Orrenmaa  
Sini Karjalainen   Leif  Wester

Kommunstyrelsens representant: Pernilla Wikström, Föredragande: fritidschef  Caroline Lund   
Vik. rektor Ulrica Taylor bereder vuxeninstitutets ärenden, Sekreterare: kultursekreterare Annika Reini   
 

Nämndens sammansättning för åren 2017-2020: 

Ordinarie medlemmar  Ersättare  
Alf  Burman ordf.   Siv E. Mörk
Alice Lillas, viceordf.   Birgitta Söderback
Peter Back   Ulf  Hildén
Pia Backman-Nord  Jenny Backström
Gun Beijar  Anna Pensar
Rosmarie Finne  Jonas Rosenlöf
Bjarne Holm  Mika Mäkisalo
Fjalar Ingo  Sune Glader
Tomas Koskinen  Magnus Bäckman
Olli Orrenmaa  Ulla Nummi
Pia-Maria Toivio  Christoffer Ingo
   
Kommunstyrelsens representant: Michael Luther, Föredragande: vik. rektor Ulrica Taylor   
Sekreterare: idrottsledare Jessica Strandholm   

Nämnden sammanträdde 3 gånger.  
Kultur- och fritidsnämndens protokoll finns på kommunens webbsida: 
www.korsholm.fi > Politik och styrning > Möte, handlingar och beslut
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FÖRVALTNING

Ledning
Målet för ledningen av Korsholms vuxeninstitut har varit att genom principen om livslångt lärande skapa trivsel 
för kommuninvånarna, erbjuda möjligheter till utbildning och skapa ett forum för diskussion och debatter. Cen-
trala principer är kundnärhet, utvecklandet av kvalitet samt förmånlighet i ständigt föränderliga förhållanden.

Vid institutet strävar vi att ge personalen möjlighet att delta i fortbildningstillfällen, även timlärarna stöds med 
utbildningsbidrag. Dessutom erbjuds hela personalen inklusive timlärarna möjlighet att delta i en kurs gratis per 
arbetsår. Detta för att stöda olika intressen och samtidigt ge vår personal möjlighet att se mångfalden i institu-
tets hela arbete. 

Ledningen grundar sig på nyckeltal och resultatmål som godkänts av fullmäktige.

       
 2015  2016 2017
Mål och förverkligande 
 Förmånlighet 
  Euro/undervisningstimme 96 91 93 
  Euro/deltagare 117 100 104
 Effektivitet
  % kommunens andel 30 % 19 % 29 %
 Effekt
  Kundnöjdhet * 4,49 4,53 4,54
   
* Medeltal av utvärderade ämnen. Skalan 1-5 är grunden för utvärderingarna.
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VERKSAMHETENS RESULTAT

VERKSAMHETENS RESULTAT

Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen

Kursutvärderingar har gjorts elektroniskt via kursadministrationssystemet eKurs. Utvärderingar har gjorts i ett 
urval av kurser, i synnerhet nya kurser och kurser med nya lärare. 
 
Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna (5 är högsta värde).
 
 2015  2016 2017
Motion, dans, hälsa 4,54 4,56 4,61
Konst och musik 4,45 4,39 4,54
Data   4,58 4,66 4,61
Språk  4,51 4,56 4,49
Hantverk och praktiska färdigheter 4,38 4,48 4,46  

Nyckeltal för kostnader och inkomster

Bruttoutgifter / kursdeltagare*     104
Bruttoutgifter / undervisningstimme*     93
Nettoutgifter / undervisningstimme*     26
Antalet kursdeltagare i den statsandelsberättigade utbildningen        8807 
Antalet kursdeltagare i uppdrags- och projektutbildning   826 
Statsandel      403 059
Kursavgifter, inkomst*     234600 
 
* i den statsandelsberättigade utbildningen

Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten

Volymtal, hela verksamheten 2015  2016 2017
Undervisningstimmar 11609  11117  11866
Kursdeltagare 8973  9209  9633
Kurser  610  604  644
Projekt, antal 7  6  3
Personal, heltidsanställda 9  9  9

Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS.   
Det allmänna omdömet har gett 4.54 på skalan 1-5.
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VERKSAMHETENS RESULTAT

Samarbetsparter

Aktion Österbotten
Bildningsalliansen
Café Rosetten 
Creamarketing
DUV i Vasanejden
Ehjä r.f.
Finlands röda kors
Folkhälsan i Korsholm
Folkhälsans förbund
Fotoklubben Knäppisarna
Fritid & Kultur
Föreningen Minneslotsen
Församlingarna 
Hembygdsföreningar
Hjärnförbundet
Internationella skolorna i Stockholm
Kommunens nämnder, äldrerådet, näringslivsrådet, 
 flyktingkoordinatorer
Korsholms bibliotek
Korsholms Företagare
Korsholms musikinstitut
Korsholms 4H
KulturÖsterbotten
Kustösterbottens företagare
Martaföreningar
Medborgarinstituten i Vasaregionen
Medborgarinstitutens förbund KoL
Navigatorn - Ohjaamo
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten  
(ELY-centralen)
Pensionärsföreningarna i Korsholm
Regionförvaltningsverket (RFV)
RJ-Kuntoiluseteli Oy
Rokkikoulu
Rädda Barnen r.f.
Seniorpunkten
Skolorna i Korsholm
Smartum Oy
Stall Falisa
Stundars
Undervisnings- och kulturministeriet
Ungdomsföreningarna i Korsholm
Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen
Utbildningsstyrelsen

Vasa arbets- och näringsbyrå
Welcome Office
Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun 
kehitysvammasten tuki)
Åbo Akademi
Österbottens förbund
Österbottens Hantverk r.f.
Österbottens tolkcentral
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Samhälleliga ämnen – Föreläsningar
Ansvarsområde: Ulrica Taylor; Jessica Strandholm

Kortkurser och enskilda föreläsningar är utmärkande för samhälleliga ämnen och teman varierar år från år allt 
efter aktuella behov och efterfrågan. Återkommande centrala kurshelheter är pensionärscirklarna och tematräf-
farna för män respektive kvinnor, där många föreläsare bidragit med intressanta teman med allmänbildande 
innehåll som har önskats av grupperna själva.
 
Flera av årets föreläsningar har haft Finland 100 år som tema: Vapentransporterna i kvarken 1915-1917 (Viking 
Åberg), Idrottens betydelse under 100-åriga Finlands självständighet (Kaj Kunnas), Stora händelser år 1917 och 
det lokala samhället (Susanne Lagus), Finlands historia - 800 år på 80 minuter (Nils-Erik Villstrand), Kvinnor 
berättar – slutseminarium (i samarbete med Bildningsalliansen r.f.) 
  
Övriga föreläsningar detta år har varit bl.a. följande: FODMAP kostbehandling – Vad är det och för vem? (Su-
sanna Strandback), När allting faller på plats (Tommy Hellsten), Hur påverkar fysisk aktivitet vår hjärnas hälsa 
och funktion? (Jenny Nyberg), Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter - att tackla livet i både uppförs- 
och utförsbackar (Christian Hedberg), Från lägereld till DNA – en släktforskningsresa (Christina Sagersten), 
När livet inte blir som man tänkt sig (Fredrik Ekdala), Vinnande arbetsglädje (Torkild Sköld), Bukhjärnan – den 
högkänsliga magen (Lili-Ann Kousa-Junell)
 
I samarbete med kommunens Äldreråd ordnades dessutom föreläsningen Artros och andra ledbesvär (Filip 
Koskinen), i samarbete med Näringslivsrådet i Korsholm föreläsning med Matti Vanhanen: Hur ser presi-
dentkandidat och riksdagsman Matti Vanhanen på Vasaregionen? samt i samarbete med föreningen Älvbyarna 
föreläsningen Odla där du är och odla tillsammans (Johannes Wätterbäck) 
 
 2015  2016 2017
Undervisningstimmar:
 planerade 238  250  273
 förverkligade 222  93,3 % 236 94,4% 262 96 %
Antal kursdeltagare 1769  1607  1953
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Språk och litteratur
Ansvarsområde: Anne Myrskog, Susann Nyman

Vuxeninstitutet har under årets gång verkställt språkkurser i 10 olika språk: finska, svenska, engelska, tyska, 
franska, ryska, spanska, italienska, portugisiska och teckenspråk. Nybörjarkurser inleddes detta år i spanska och 
portugisiska samt ryska (venäjän alkeet intensiivikurssi).
 
Spanska har varit det överlägset mest populära språket att studera vid institutet med 10-11 kurser per termin på 
olika nivåer från nybörjare till konversation. Följt av engelska med 7-8 kurser per termin. 

Kurskonceptet med individuell språkundervisning till en dyrare avgift har varit uppskattat och utökats med 
några fler språk. Den individuella undervisningen har ordnats framför allt i sådana språk där det funnits ett visst 
intresse men varit svårt att få ihop tillräckligt många till gruppundervisning på lämplig nivå. Konceptet innebär 
att både nivå och innehåll kan anpassas individuellt för respektive deltagare och deltagaren har möjlighet att 
avancera i egen takt. Individuella tider har erbjudits i finska, svenska, engelska, tyska, italienska och spanska. 
Dock är individuell undervisning mera resurskrävande både för institutet och för den enskilde läraren och har 
därför fortsättningsvis erbjudits enbart i mindre skala. 
  
Andra kurstyper med språklig eller litterär anknytning har varit Läs- och skrivkurser för lätt utvecklingshäm-
made vuxna (i samarbete med Kårkulla), Pratkvarnen för personer som haft stroke och lider av afasi, Läs och 
tyck -bokcirkel i samarbete med Korsholms Bibliotek, skrivarkursen En röd tråd – skriv om ditt liv! och vecko-
slutskursen Kreativt skrivande.

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar: 
 planerade 2305  2135  1922
 förverkligade 1811 78,6 % 1819 85 % 1766 91,9 %
Antal kursdeltagare  656  637  625
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Visuell konst och formgivning, scenkonst 
Ansvarsområde: Kristina Skog (visuell konst och formgivning), Susann Nyman (scenkonst)

De tvåspråkiga målerikurserna Dagmålare, Kvällsmålare och Akvarellmålning har fortsatt med många deltagare 
under våren och hösten 2017. Kursen Bygg miniatyrer för dockskåp som även den är en läsårskurs har varit 
fullbokad. Kursen i Keramik ändrades till Skapa i lera, dreja och glasera för att synliggöra att man även kan dreja 
inom denna kurs. Med nytt kursnamn ökade antalet deltagare.
 
Glas- och porslinsmålningskurserna fortsatte i Kvevlax och Helsingby och Porslinsmålningskursen i Smedsby 
har varit fullsatt. 

Både fortsättningskursen i Fotografering samt kursen Fotografering för längre hunna har varit populära under 
vårterminen, likaså makrofotograferingskursen. Fotograferingskursernas popularitet fortsatte under hösttermi-
nen då även två grundkurser startade, en på finska och en på svenska samt korta temakurser som t.ex. Nattfo-
tografering. 

En tvåspråkig sommarkurs i bildkonst ordnades för barn i åldern 8-12 år under fem dagar i juni 2017. 

Nyheten Konstskoj för förälder & barn samt kursen Konstverkstad under vårterminen fick för få anmälda för 
att kunna hållas. Ett nytt försök med kursen Konstskoj på hösten gjorde däremot att kursen blev fullsatt. Var-
ken Måla dig friskare, Serieteckning eller Skulptur av textilier kunde starta på grund av för få anmälningar. Ett 
nytt försök gjordes med kursen Skapa film på våren men denna gång blev deltagarantalet för lågt. 
Kursen Lettering - Textning var däremot så populär under hösten att det ordnades två kurser.

Under hösten ordnades Naturfotofestival i samarbete med fotoklubben Knäppisarna med föreläsare från de 
nordiska länderna.

Inom scenkonsten har Vuxeninstitutet som tidigare samarbetat med föreningarna Korsholms Teater och 
Smedsby uf  och verkställt amatörteaterverksamhet i kommunen både under vinterhalvåret i form av pjäs/spex 
samt under vår/sommar i form av sommarteaterverksamhet vid Båskas. 

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar:        
 planerade  1296  1184  1175
 förverkligade 1070 82,6 % 891 75,3 % 927 78,9 %
Antal kursdeltagare 411  413  472

Timmar inom grundläggande konstundervisning räknas skilt och presenteras på sidan 14.
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Praktiska färdigheter
Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell  

Inom den praktiska sektorn har kurser ordnats i textil, trä, metall, hobby och trädgård. Under året planerades 
78 kurser inom praktiska färdigheter varav 70 genomfördes. 

Målsättningen är fortsättningsvis att bredda deltagarbasen för hantverks- och trädgårdskurserna och skapa 
kurser för nya målgrupper. Detta resulterade i flertalet nya kurser: Makramé, Vävstuga i Karkmo, Påskhäxa av 
strumpor, Sy din egen ryggsäck, Sy necessärer och börsar, Vaatetuunaus Aija Rouhiaisen kanssa, Silversmycken 
- nytillverkrning och återbruk, Idékväll med påsktema för dej som jobbar med dagisbarn, Bokashi på mitt sätt, 
Odla dina egna grönsaker, Vi bygger en varmbänk, Mansikkamaan hoito. 
 
Flertalet av våra praktiska kurser verkställs som tvåspråkiga vilket främjar ett naturligt språkbad för våra kurs-
deltagare.

Populära traditionella kurser med stort antal deltagare var bl.a. Trädgårdsplanering, Vävning och handarbete, 
Kreativa sykvällar, Näverslöjd, Knivslöjd, Metallslöjd och Träslöjd.

År 2017 ordnade vi traditionsenligt Garnyran (Lankavillitys) i februari. Vi utgick ifrån samma koncept och ord-
nade även en Trädgårsyra i mars med föreläsningar, workshops och produktpresentationen. Båda evenemangen 
var mycket välbesökta och lyckade.

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar: 
 planerade  1703  1710  1568
 förverkligade 1533 90 % 1484 86,8 % 1532 97,7 %
Antal kursdeltagare 684  688  728

Timmar inom grundläggande konstundervisning räknas skilt och presenteras på sidan 14.



12

VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Motion, dans, hälsa
Ansvarsområde: Susann Nyman

Motion och hälsa är en av de stora ämnessektorerna vid institutet och sektorn engagerar en stor skara deltagare, 
under detta år drygt 36 % av det totala kursdeltagarantalet vid institutet. Av den totala timresursen omfattade 
sektorn motion-dans-hälsa ca 23 %. Efterfrågan på kurser i motion och yoga är större än vad institutet har 
resurser att erbjuda.

En viktig målsättning har varit att erbjuda möjlighet till någon form av ledd motion för vuxna i alla delar av 
kommunen. Likaså att utbudet i mån av möjlighet ska omfatta kurser under olika tider av dagen för att tillmö-
tesgå olika målgruppers behov, dvs. både dagtid, sen eftermiddag efter arbetstid, kvällstid och även veckoslut. 
Detta har till största delen kunnat infrias, även om det inte alltid varit möjligt att få en lämplig spridning på 
träningstider i gymnastiksalarna. Vuxeninstitutet har ingen heltidsanställd lärare inom denna ämnessektor utan 
är helt och hållet beroende av timanställda kursledare, vilket också emellanåt begränsar möjligheten att kunna 
ordna kurser dagtid. 

GympaFlex (fi. Jumppajousto) har blivit ett etablerat koncept där deltagare mot en högre terminsavgift fritt får 
delta i merparten av institutets motionskurser och kan variera sitt motionerande enligt egna behov och förut-
sättningar utan att binda upp sig till någon särskild kurs.
 
Kurser inom kategorin Hälsa och välbefinnande har varit bl.a. Psykiska första hjälpen 1, Grundkurs/Repe-
titionskurs i första hjälpen, Naturens örtapotek, Naturkosmetik, Att våga vara sig själv – kurs i själslig och 
personlig utveckling, Ekologisk kallrörd tvål, En dag med inre och yttre välbefinnande samt Pratkvarnen och 
Juttutupa, de två sistnämnda för personer med afasi.

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar: 
 planerade  3337  3081  2926
 förverkligade  3171 95 % 2938 95,4 % 2755 94,2 %
Antal kursdeltagare 3417  3706  3427
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Datateknik
Ansvarsområde: Tom Lillas

Vuxeninstitutet har en viktig uppgift att hjälpa i synnerhet kommunens äldre befolkning att komma igång med 
datoranvändning. Att klara sig i dagens värld helt utan IT-färdigheter och -kunskaper börjar bli allt svårare allt 
eftersom tjänst efter tjänst digitaliseras och flyttas ut på Internet. Viktigt därför att även kursavgifterna hålls på 
rimlig nivå så att alla, även äldre, upplever sig ha de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att delta i våra 
kurser.

Förutom nybörjarkurser i data (Datagrunderna 1-4) har Vuxeninstitutet även erbjudit individuell handledning 
i form av IT-kliniken (finska IT-klinikka) där vem som helst kunnat boka en individuell tid till läraren och få 
hjälp med sin dator, pekplatta eller smarttelefon eller för att få något datortillbehör (t ex skrivare, skanner) att 
fungera. 
 
I år var Vuxeninstitutet även medarrangör i evenemanget SeniorSurf-dagen, som gick av stapeln på Seniorpunk-
ten i Smedsby. Syftet med evenemanget var att visa på den mångfald av uppgifter man kan sköta med sin dator, 
att försöka höja intresset bland gruppen seniorer (pensionärer) för att börja våga lära sig använda en dator och 
kanske våga anmäla sig till en nybörjarkurs i datoranvändning.
 
Andra kurser som varit populära under året har varit Surfplattans ABC, Lär dig rita i 2D/3D och Windows 10, 
men även kurser i molntjänster, sociala medier, iPad och de olika smarttelefonerna har varit välfyllda.

Som uppdragsutbildningar (extern köpare) inom IT-sektorn anordnade institutet även kurser som t.ex. IT-verk-
stad för tonåringar för kommunens kvotflyktingar, Surfplattans ABC 1 och 2, Windows 10 och Molntjänster.

Inom IT-sektorn startade på hösten ett projekt med namnet Digibiten. Inom projektet har de heltidsanställda 
lärarna vid institutet deltagit i en IT-fortbildning i Nätpedagogik i syfte att alla lärare ska få stifta bekantskap 
med olika sätt att bedriva undervisning, även på distans. Målsättningen är att digitala kurser skapas och testas 
av 5-8 lärare under inkommande år vilket ger konkreta erfarenheter av hur våra digitala kurser kunde byggas 
upp. Nödvändig programvara införskaffas och val av undervisningsplattform bör även testas och slås fast inn-
an verksamheten med digitala kurser kan inledas. Arbetet kring detta fortsätter inkommande år. Tre lärare från 
institutet har också deltagit i en fortbildning i digital videoeditering.
 
 2015  2016 2017
Undervisningstimmar:
 planerade  918  846  991
 förverkligade  596 64,9 % 756 75,9 % 800 80,7 %
Antal kursdeltagare 321  502  468
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Musik 
Ansvarsområde: Susann Nyman, Leena Havu-Erhie

Vuxeninstitutet har av tradition en mycket stor musiksektor. I institutets regi övar ett flertal av regionens etable-
rade körer och orkestrar, av vilka flera i sig varit verksamma under längre tid än institutet funnits.
 
Vuxeninstitutet har ingen heltidsanställd musiklärare utan undervisningen sköts i sin helhet med timanställda 
musikledare. 

Vid institutet fungerade under året 10 körer eller sånggrupper och 7 orkestrar. Därtill erbjöds individuell under-
visning i sång, piano, saxofon, violin, altviolin, dragspel, trummor, gitarr, bas och ukulele. 

Många av grupperna ordnade sina egna publika tillställningar under året eller deltog i olika evenemang och 
konserter. 

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar:
 planerade  1813  1648  1724
 förverkligade 1642 90,6 % 1583 96,1 %  1724 100 %
Antal kursdeltagare 648  629  645

Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom
Ansvarsområde: Kristina Skog (bildkonst), Ann-Chatrin Snickars-Hoxell (hantverk)

Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom följer en läroplan och de elever som inlett grundstu-
dier har förtur att fortsätta sina studier följande år. 
 
Under vår- och höstterminen 2017 fortsatte nio undervisningsgrupper i bildkonst för barn och ungdom sin 
verksamhet i Smedsby, Karperö, Helsingby, Replot samt i Kvevlax. Undervisningen i en av bildkonstskolorna i 
Smedsby går på finska medan Helsingby gruppen och verkstadsgruppen i Smedsby är tvåspråkiga. 
Åtta av dessa nio bildkonstskolgrupper är för elever i den grundläggande utbildningens lägre klasser. Den ni-
onde gruppen är verkstadsstudier där elever i högstadie- och gymnasieåldern går fördjupade kurser efter att de 
avslutat grundstudierna i bildkonstskolan.

Hantverksskolan, har en grupp (åk 1-6) i Smedsby och två grupper (åk 1-2 och åk 3-5) i Solf.

 2015  2016 2017
Undervisningstimmar:
 planerade  980  1014  810
 förverkligade  860 87,8 % 774 76,3 % 750 93 %
Antal kursdeltagare 328  331  328
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Finskspråkig verksamhet
Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie

Antalet enspråkigt finska kurser under året har varit 60. Därutöver har 150 kurser varit aktivt tvåspråkiga (fin-
ska/svenska), vilket är en ökning från tidigare år, och ytterligare 25 kurser bjudits ut som flerspråkiga (finska/
svenska/engelska). Konceptet med två- och flerspråkiga kurser är något som institutet gärna förespråkar med 
syfte att kunna erbjuda ett mångsidigare program och samtidigt kunna verka för tolerans över språkgränserna. 
Detta har fungerat bra tack vare kunniga lärare. Sammanlagt utgjorde de finska och två-/trespråkiga kurserna 
43 % av det allmänbildande kursutbudet.
 
Totalt har 938 finskspråkiga deltagit i vuxeninstitutets verksamhet under året vilket är en ökning från föregå-
ende år. Även procentuellt har andelen finskspråkiga deltagare ökat något och utgjorde 19,9 % av totala antalet 
studerande.

Bland de finskspråkiga/tvåspråkiga kurserna fanns bl.a. följande nyheter: Uusi alku elämässä? - Löydä tarvitse-
masi voimavarat, Venäjän alkeet, Pussukka ja olkalaukku kukkarokehykseen, Pinterest ja Facebook, Lightroom 
- valokuvien järjestely- ja käsittelyohjelmisto, Kuvankäsittelyn alkeis- ja kertauskurssi Photoshop-ohjelmalla, 
Taito temperoida tummaa suklaata, Ompele oma reppusi, Tension Releasing Exercises (TRE®) - Syvärentoutu-
mista liikkeessä, Makramee, Rokkibändi, Mansikkamaan hoito, Lettikurssi isille, Hapatus, Kickboxing lapsille 
(7-12 v.), Vaatetuunaus Aija Rouhiaisen kanssa. 
 
Ett nytt evenemang på finska var ett gästspel från Vaasan kaupunginteatteri: Mun Pohjanmaa. 

Föreläsningar på finska har varit: Biohakkeroinnin perusteet – Miten voit helposti päivittää elämäsi ja löytää 
sen 20%, joka tuottaa 80% tuloksista? (Olli Sovijärvi), Ajatuksen voima (Carina Granö-Träskelin), Lapin sota 
(Pekka Jaatinen), Paleo - suorituskykyä ja terveyttä ravinnosta (Jaakko Savolahti), Tähän olen tullut (Tommy 
Hellsten), Urheilun merkitys Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden aikana (Kaj Kunnas)     
       
Undervisningstimmar i 2015  2016 2017
finsk-/tvåspråkiga kurser:
 planerade  5419  5631  5186
 förverkligade  4713 87 % 5127 91 % 4764 91,8 %
Antal kursdeltagare 2759  3327  3161
 
Dessa timmar utgörs av kurser från olika ämnen och ingår därför även i den övriga ämnesvisa statistiken. 
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Uppdragsutbildning – Avgiftsbelagd utbildningsservice 
Ansvarsområde: Ulrica Taylor 

Uppdragsutbildning innebär specialbeställd utbildning och personalfortbildning, som finansieras av köparen. 
Motiven till att institutet arrangerar sådan är bl.a. att den ger möjlighet att föra fram det specialkunnande som 
vår personal har, den ger intäkter till verksamheten, institutets utrymmen och utrustning utnyttjas effektivt.
 
Under 2017 har 21 specialbeställda kurser eller föreläsningar verkställts, framför allt i datateknik för kommu-
nens personal och olika organisationer. 
 
I samarbete med kommunens flyktingmottagning ordnades integrationsutbildning för flyktingar i mars-juni.  

Andra specialbeställda kurser eller föreläsningar har varit bl.a. Psykisk smärta – en naturlig del av det mänskliga 
livet, IT-verkstäder och Pröva på-kurser för flyktingbarn och –ungdomar, Grundkurs i första hjälpen för kom-
munens personal, Finnish for foreigners, Filmkurs för After School lärare. 

Sammanlagt har 580 h verkställts inom uppdragsutbildning.

 
Projekt 
Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie, Ulrica Taylor och Jessica Strandholm

Projektverksamheten ska stöda och utveckla olika områden i kärnverksamheten och kan vara av olika katego-
rier och storlek. Med projektverksamheten strävar vi att utveckla olika delar av institutets verksamhet samt att 
erbjuda nya verksamhetsformer till kommuninvånarna. 

After school 
After school är ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet som strävar till att erbjuda hob-
byverksamhet inom kultur för barn och unga direkt i anslutning till skoldagen oberoende av var man bor. Det-
ta är det andra läsåret som skolorna i Korsholm erbjuds klubbverksamhet för en liten terminsavgift både på 
svenska och finska. Ca 200 barn har deltagit i klubbarna: Kreativa klubben, Parkour, Cirkus och dans, Cirkus 
och parkour, Film- och mediaverkstad samt Teater och cirkus. 

Digibiten
Digibiten är ett kvalitets- och utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet har följande 
målsättningar:
- Digital inklusion av målgrupper som riskerar bli utanför det digitala samhället (bl.a. seniorer, funktionshindra-
de, invandrare)
- Att digitalisera en del av kursutbudet vid vuxeninstitutet och utveckla kompetensen bland lärare att skapa 
digitalt baserade kurser
- Att skapa en strategi för digital marknadsföring för vuxeninstitutet
- Att säkerställa att institutet kan erbjuda välfungerande digitala verktyg både för lärare och för kursdeltagare

Under hösten ordnades en SeniorSurf-dag vid Seniorpunkten i samarbete med pensionärsföreningarna, biblio-
teket, banker och IT-företag m.fl. för att skapa intresse för det digitala bland seniorer i kommunen. 

I två läs- och skrivkurser i samarbete med Kårkulla fick deltagarna lära sig att använda iPads och lära sig om 
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geocaching. En flerformskurs på finska har ordnats, Officepaketti haltuun, med distansuppgifter och närstu-
dier. Lärarna har gått fortbildningar i Lightworks och i nätpedagogik.
 
Bron
Leader-projektet Bron har som målsättning att skapa en interkulturell mötesplats vid Kulturhuset för att främja 
integration av invandrare, för att skapa större samhörighet och interaktion mellan kommunens olika befolk-
ningsgrupper och för att skapa en plattform för närdemokrati och en känsla av delaktighet för kommunin-
vånarna. ”Bron” ska möjliggöra nya typer av evenemang och aktiviteter i Kulturhuset där kommunens olika 
aktörer samverkar på nya, kreativa sätt. Med projektet strävar man också till att skapa bättre förutsättningar för 
sysselsättning inom kommunens gränser. Projekttid: 2016-2018.

Många aktiviteter har ordnats inom ramen för Bron-projektet under året. I januari öppnades Korsholms Welco-
me Office, ett rådgivningscenter för invandrare, i samarbete med Korsholms kommun och integrationsenheten. 
Sammanlagt har Welcome Office registrerat 1250 kundbesök under året. 

I samarbete med FRK ordnades Läxhjälp för kvotflyktingungdomar en gång i veckan under vårterminen. 
Samarbete med Ehjä rf  resulterade i att 5 kvotflyktingungdomar fick sommararbete. 

Under våren filmades en dokumentär, Hakuna Matata, om landsflykt och integration och filmen visades i kom-
munens alla skolor under höstterminen. Vid filmförevisningarna medverkade projektarbetare Lukogo Byona, 
som svarade på elevernas frågor efter filmförevisningen. 

I samarbete med Korsholms 4H fick kommunens 11 kvotflyktingfamiljer möjlighet att ha varsin koloniodling. 
Andra evenemang och aktiviteter under året har varit bl.a. Jazz-kväll, Musikcaféer, Cultural Studio, Trädgård-
syra, Planttorsdag, Sommargympa, POP UP-loppis, Delaktig i Korsholm, Vardag i Korsholm – fotoprojekt, 
Toleransseminarium, filmmatinéer, Open Stage, Vackraste julsångerna, m.m. 

Sammanlagt ordnades över 100 evenemang och aktiviteter inom projektet under året och sammanlagt ca 4200 
deltagare tog del av verksamheten. 
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Inskrivna studerande* 
  
 2015  2016 2017
Inskrivna studerande totalt** 4511  4450  4717
 Varav kvinnor 3385 75 % 3320 74,6 % 3505 74,3 %
 

Studerande* i grundläggande konstundervisning  

 2015  2016 2017
Grundläggande konstundervisning
Inskrivna studerande  263  240  230
 Varav flickor 231  87,8 % 201 83,8 % 185 80,4 %
  

Språkfördelning
   
 2015  2016 2017
Svenskspråkiga 3551  78,7 % 3471 78 % 3686 78,1 %
Finskspråkiga  861 19,1 % 881 19,8 % 938 19,9 %
Övriga språk 99 2,2 % 98 2,2 % 93 2,0 %

*Termen studerande avser nettoantalet enskilda personer som varit inskrivna under kalenderåret och varje per-
son räknas bara en gång. 
**Antalet inskrivna studerande i grundläggande konstundervisning ingår.
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Undervisningstimmar och kursdeltagare*   

 2015  2016 2017  
Allmänbildande undervisning 
 Antal undervisningstimmar  10345  9871  9913
 Kursdeltagare totalt 1)  8456  8609  8807

Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom
 Antal undervisningstimmar 2) 830  774  750
 Kursdeltagare totalt  312  331  328

Uppdragsutbildning och projektverksamhet  
 Antal undervisningstimmar  434  472  1203
 Kursdeltagare totalt 3) 205  269  498

Antal undervisningstimmar totalt 11609  11117  11866
Antal kursdeltagare totalt  8973  9209  9633
 
 
*Termen kursdeltagare avser bruttoantalet och innebär att en och samma studerande kan delta i flera kurser 
och räknas i varje kurs hen deltar.

1) Inkluderar s.k. snabbanmälda (utan registrerat användarkonto) till föreläsningar. 
2) Grundundervisningen i konst ordnas som intern uppdragsutbildning och de till statsandelsberättigade tim-
marna redovisas av Korsholms musikinstitut.
3) Inom projektverksamhet samt föreläsningar och kurser som sålts som uppdragsutbildning har deltagarantalet 
inte alltid kunnat bokföras av vuxeninstitutet. Antalet personer som tagit del av den här verksamheten är alltså 
i praktiken betydligt större.
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Många evenemang har ordnats under året, ett flertal inom ramen för Leader-projektet Bron.   
       
       
     Deltagare
En dag med yttre och inre välbefinnande, 15.1  17
Garnyran – heldag med workshopar i olika stick- och virktekniker, 11.2  54
Tematorsdagar i Kulturhuset, 19.1-13.4   193
Delaktig i Korsholm, 15.3   15
En kväll med jazz, 22.3   ca 100
Trädgårdsyra – heldag med föreläsningar, workshops och produktpresentationer, 25.3  63
Musikcaféer, 10.4, 7.5, 7.11   113
Planttorsdag, 18.5   40
Cultural Studio – familjeevenemang, 20.5   95
Utflykt till Granösund, 10.6   37
Hakuna Matata – filmförevisning om toleransfostran, turnerat bl.a. i kommunens skolor  2542
Vardag i Korsholm – fotoprojekt, 23.8-15.11   12
Toleransseminarium, 12.9   32
Seniorernas Friskvårdsdag i Botniahallen – 
i samarbete med Folkhälsan i Korsholm, Fritid och kultur, Äldrerådet, Seniorpunkten,
Botniahallen, Pensionärsföreningarna i Korsholm, 27.9 
Naturfotofestival – i samarbete med fotoklubben Knäppisarna, 30.9  156
SeniorSurf-dagen – i samarbete med Seniorpunkten, Folkhälsan och biblioteket, 3.10 80
Open Stage, 27.10   111
Kvinnor berättar, 13.11   29
Filmmatiné för seniorer – 29.9, 17.11   29
Det spökar i Kulturhuset – 
familjeevenemang i samarbete med Korsholms bibliotek och Fritid & Kultur, 3.11 ca 1000
Österbottnisk lokalhistoria – i samarbete med regionens institut, 18.11  34
Vaasan kaupungin vierailu: Mun Pohjanmaa, 28.11  162
Självständighetsfest – Finland 100 år, 6.12   ca 200
Julträff  för vänfamiljer och kvotflyktingar i Korsholm, 10.12  22
Vackraste julsångerna – i samarbete med svenska och finska församlingarna i Korsholm, 12.12 50
Institutets musik- och teatergrupper har haft olika egna publika tillställningar under året 
Konstutställningar i Kulturhusets aula, 11 st 
   Totalt ca 5200
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Förvaltnings-, service- och planeringspersonal

Rektor    Rose Heir, tjänstledig under året. Ulrica Taylor, vikarie 
Administration   Annika Staffans
Planering/Uppföljning  Susann Nyman
Planering finsk verksamhet  Leena Havu-Erhie, 55 % (+ projektledning 45 %)
Vaktmästartjänster  Ari Autio, 60 % (+ 40 % under fastighetsnämnden)
Kanslibiträde   Jessica Strandholm, vt 25 % / ht 50 % (inkl. projekt)
Extra personal   Arja Isotalo, vt 30 % (projektet Bron),   
    ht 60 % (marknadsföring +projektet Bron)  
    José da Costa, 20 % Welcome Office  
    Lukogo Byona, 20 % projektet Bron

Undervisningspersonal

Heltidsanställda lärare
Lärare i språk   Anne Myrskog, vårdledig t.o.m. 31.7.2017. 
    Fr.o.m. 1.8.2017, 60 % 
Lärare i konst  Kristina Skog 
Lärare i textil, hantverk  Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, 90 %
Lärare i IT   Tom Lillas 
 

Timanställda
Vid institutet verkade 198 timlärare under året. Dessutom bidrog 56 föreläsare med sin sakkunskap.  
(Se bilaga)

Verksamhetspunkter
Kurser har pågått på 57 verksamhetspunkter under året.
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Den statsandelsberättigade verksamheten
 2015 2016 2017
Ekonomiskt förverkligande*   

€/undervisningstimme (brutto/netto) 96/29 91/17 93/26
€/deltagare (brutto/netto) 117/36 100/19 104/30

Effekt  
Kommunens andel av kostnaderna i % 30 % 19 % 29 %

Påverkan  
Kundbelåtenhet – Kursutvärdering medelvärde 4,49  4,53  4,54

Verksamhetens omfattning  
Undervisningstimmar 10345 9871 9913
Kursdeltagare 8456 8609 8807
Personal, heltid 9  9 9
Timlärare 176 176  198
Föreläsare 46 58  56

Statsandelar 433 292 439 018 403 059 

* (i netto ingår även statsandelen)

Nyckeltal (1000 €) totala verksamheten 
 2015 2016 2017
Resultat

Budgeterat -760 731 716
Förverkligat -748 668 707

Intäkter
Statsandelar 433 439 403
Understöd och bidrag - fonder 24 36 4
Understöd och bidrag - statliga samt EU 53 59 110
Försäljning av tjänster - interna 44 59 46
Försäljning av tjänster - externa 22 (40) 20 40
Kursavgifter 248 253 255
Kursavgifter - interna 9 2 5
Hyresintäkter – interna 15 1 < 1
Hyresintäkter - externa 15 13 13

Kostnader
Löner - tillsvidare anställda 284 242 245
Löner - tillfälligt anställda 64 93 93
Löner - arvoden åt sakkunniga 18 9 7
Löner- timlöner 257 241 268
Experttjänster (timanställda; andra köptjänster) 86 79 74
Resekostnader 30 (34) 30 36
Personalfortbildning 2 < 1 2
Hyreskostnader - interna 198 (206) 191 189
Hyreskostnader - externa 12 (13) 11 11
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Beviljade bidrag, understöd och projekt
 
Bron 38 903 €  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Bron 4 000 €  Otto Malms donationsfond  
After School  40 000 €  Undervisnings- och kulturministeriet
Digibiten  25 000 €  Utbildningsstyrelsen
Statsunderstöd för studiesedlar  6 000 €  Utbildningsstyrelsen

 
MÅL OCH STRATEGIER

Målsättningar och utvärdering: Kultur- och fritidsnämnden 

Bindande 
målsättningar 2017 Åtgärd/Mått Målnivå 2017 Utvärdering 2017

Mer verksamhet i 
Kulturhuset

Utökat samarbete med 
olika aktörer i kommu-
nen genom Leaderpro-
jektet Bron. Nya verk-
samhetsformer byggs 
upp.

2-4 evenemang / till-
ställningar per månad 
ordnas i Kulturhuset 
under vuxeninstitutets 
läsår.

Målet verkställdes. 
Sammanlagt har 26 eve-
nemang har ordnats vid 
Kulturhuset under året.

Mål och strategier 2018

Bindande målsättningar 
för år 2018 Åtgärd/Mått Målnivå 2018

Digital inklusion av målgrupper 
som riskerar bli utanför det digita-
la samhället (bl.a. seniorer, funk-
tionshindrade, invandrare).

Welcome Office blir en etablerad 
verksamhet vid Kulturhuset

Vuxeninstitutet skapar nya verk-
samhetsformer och kurskoncept 
som främjar digital inklusion i 
kommunen.

Två personer jobbar en dag i 
veckan med Welcome Office vid 
Kulturhuset.

3-4 nya kurskoncept testas

Minst 500 kundkontakter vid Wel-
come Office.
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Timmar och deltagare enligt ämne
Kod Kursämne Kurser Undervisnings-

timmar
Män Kvinnor Deltagare  

totalt
1 Föreläsningar, evenemang 52 168 422 1136 1558
10 Fortbildning, specialkurser 15 528 40 155 195
20 Tema- och pensionärsträffar 20 199 238 380 618
30 Bildkonstskolan 18 570 50 201 251
50 Hantverksskolan 6 180 10 67 77
1101 Musik 59 1724 272 373 645
1102 Scenkonst 3 161 15 26 41
1103 Visuell konst och formgivning 27 616 53 286 339
1104 Glas, porslin och papper 9 150 0 92 92
1105 Textilhantverk 36 816 4 357 361
1106 Träslöjd, metall, möbler 17 439 120 74 194
1107 Trädgård 8 67 6 117 123
1108 Mat och dryck 19 202 92 114 206
1109 Övriga kreativa kurser 31 603 86 224 310
1201 Finska 9 239 13 27 40
1202 Svenska 8 209 16 19 35
1203 Engelska 14 327 28 79 107
1204 Tyska 4 90 7 35 42
1205 Franska 3 83 10 7 17
1206 Ryska 5 98 16 25 41
1207 Spanska 21 485 78 112 190
1208 Italienska 3 69 10 26 36
1299 Andra språk 6 106 19 55 74
1302 Kultur och litteratur 5 61 7 36 43
3203 Psykologi, mänskliga relationer 1 6 0 17 17
3401 Datateknik 53 800 168 300 468
4102 Natur, miljö, jakt 4 32 12 31 43
5102 Navigation, skärgård 3 84 36 7 43
6101 Hälsa, välbefinnande 22 273 36 207 243
8201 Dans 21 329 37 226 263
8301 Motion, gymnastik 115 1712 330 2017 2347
8302 Yoga, pilates, qigong 27 440 72 502 574

Totalt 644 11866 2303 7330 9633
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Timlärare och föreläsare
TIMLÄRARE

Ahola Marko Jokiaho Tanja Pada Ann-Charlotta Velasquez Riveros Rocio Svenns Ann-Katrin
Ahrari Sohrab Jokinen Sirpa Pajunen Elina Vuori Marja Törnroos Juhani
Alho Alli Jungersten Sara Palm Rafael Walllin Flottorp Emma Uppgård Pia
Andersson Dan Jussila Jarkko Paulin Leticia Wasberg Marianne Vanhanen Matti
Arnesson Hanna Jåfs Ingvor Peart Chris Westerlund Guy Vikars Tommy
Asplin Kirsi Kaján Mikael Piippo Riku-Pekka Wide Carola Villstrand Nils-Erik
Audas Ole Karhulahti Johanna Poranen Renate Wikholm Katharina West Benny
Back Simon Karjalainen Noora Pått-Lindström Andrea Wilhelmsson Hanne Westergård Rune
Backlund Linda Karlsson Martin Pått-Rönngård Petra Willför Anna-Kajsa Westlin Ossian
Backlund Sonja Keltto Jenni Rabb Hannele Willför Patrik Wickman Kjell
Backman Jessica Kjerulf  Ancha Radicchi Ugo Ylikoski Annina Wätterbäck Johannes
Backström-Widjeskog B. Knip Jens Rantala Riia Åbacka Jan Åberg Viking
Berg Karl-Erik Knubb Carina Rantanen Kimmo Österholm Jarl Ångerman Johan
Bertell Raili Kolu Marja Raven Richard Österåker Andrea
Berts Johanna Koski Eija Maarit Reini Annica Östman Thomas ÖVRIGA MEDVERKANDE Björk Monica Kraemer Erika Renlund Carola
Björkas Peter Kuja-Panula Tarja Rimpilä Minna FÖRELÄSARE (evenemang, etc.)
Björkgren-Näse Sofie Kull Johanna Rinne Katriina Aljandali Alrefai Nabila
Björkström Jonny Kuokkanen Sointu Rocha Rui Antonio Back Tina Böling Lotta
Blom Ralf Kyröläinen Matti Rokala Sami Backas Stefan Haapaharju Anneli
Blåfield Paula Käld Christina Rolser Toivo Backgren Ann-Sofi Hjortman Maj-Britt
Buss Niclas Källman Kati Rouhiainen Aija Björklund Jan Kesti Fanny
Cederlöf  Marja-Leena Laatu Marko Ruuskanen Ulla Blomqvist Leif Sundvik Sandra
Cleary-Hautaniemi Anne Lall Hilde-Ann Rådman Börje Byona Lukogo
Dahlgren Jennifer Lallukka Kaisa Rönnholm Linda Burman Alf
Dahlsten Sari Lehtonen Heidi Rönnlund Mari-Anette Dahl Nina
Dautaj Teuta Lervik Therése Rönnqvist-Aro Jeanette Ekdala Fredrik
Duarte De Sousa Rosalia Lillas Dan Sabel Tinja Elfving Jan-Erik
Ehrs Tina Lillback Tanja Salah Mohammed S. Abbir Gustafsson Nina
Forsén-Ström Camilla Lindén Tomas Saltanova Vera Haarberg Orsolya
Fred David Lindroos Gunilla Sandelin Ella Hellsten Tommy
Fri Carla Lindstedt Jens Sandén Andreas Hummelstedt Heidi
Förström Sebastian Lithén Carola Schoultz-Ekblad Birgitta Israelson Lena
Geisor Johan Loo Ann-Sofi Sihvonen Sarita Jaatinen Pekka
Grangärd Rigmor Maanila Heli Simons Monica Kela Eva
Granholm Heidi Majasaari Terhi Smedlund Elin Kronqvist Bo
Granlund Raita Mannil Ing-Marie Storgård Tarja Kunnas Kaj
Granlund Simon Martens Svenna Storgård Thomas Lagus Susanne
Granö-Träskelin Carina Martinvuo-Helo Katri Storm Anita Linde Gisela
Grönros Matilda Memeti Katja Storm Gun-Viol Luther Michael
Gustafsson Annika Mendelin Jenny Storm Natalia Lövdahl Mårten
Hagberg Elisabeth Mitts Ralf Stormblad Tom Mellberg Stina
Haglund Malin Mitts Richard Strandback Susanna Mäntysaari Susanna
Hakko Margaretha Moilanen Sini Strandholm Jessica Neuman Sandra
Hedman Johan Moliis Patricia Sund Susanna Noresson Camilla
Hedman Petra Myntti Tanja Sundström Kenth Norrlin-Asplund Maria
Helgas Ann-Charlotte Mäkelä Kristiina Svahn-Niemi Annika Nyberg Niklas
Herrgård Kristina Mäkipää Hanna Svanfors Katarina Nystrand Jarl
Hiipakka Asko Mörk Siv Swanljung Lilly Pötzsch Tobias
Hjortman Annette Negrotti Silvia Söderberg Anamaria Rosendahl Sven
Hoijar Hannah Neulaniemi Maria Tammela Kaarina Sagersten Christina
Holm Bjarne Nguyen Nina Tanner Tiina Salvesen Åsa
Holm Caroline Nilsson Micaela Timofeeva Antonina Sandström-Snickars Helena
Holm Linda Nordström Anna Toivonen-Temiz Anne Sandås Gallina
Holmlund Roger Nygren Inga-Britt Torkko Lilian Savolahti Jaakko
Holmqvist Julia Nymark Anne Tuomivirta Mirja Sköld Torkild
Häggman Siv-Britt Nyqvist Juha Turtonen Tessa Smedberg Ulf
Isotalo Arja Ojala-Koljonen Outi Uuksulainen Riikka Sovijärvi Olli
Jansson Soile Olkkola Malin Vaaranmaa Maria Strand Johan
Jaskari Åke Olson Cia Valkeakari Anna Strandén-Backa Sofie
Jewander Sune Paavola Jenni Varismäki Elena Sundsten Kjell
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Motion och dans Konst och musik Data Språk Hantverk

Totala medelvärdet i centrala ämnesektorer

Utvärdering av verksamheten 

Kursutvärderingsblanketten har gjorts elektroniskt via kursadministrationssystemet eKurs. Utvärderingar har 
gjorts enbart i elektronisk format i ett urval av kurser, med fokus på i synnerhet nya kurser, nya målgrupper och 
kurser med nya lärare. 

Ämnessektor  Besvarade enkäter 
Motion, dans och hälsa  149  
Konst och musik  31  
Data   65     
Språk   48     
Hantverk  57       
 

Frågegrupperingar
Information och administration  Hur gick det att få praktisk information under    
 kursens gång?
 Hur fungerade förhandsinformationen?
 Hur motsvarade kursbeskrivningen kursens 
 innehåll?

Undervisningsutrymmet Din uppfattning om undervisningsutrymmets   
 lämplighet?   
 Hur fungerade eventuella tekniska hjälpmedel?

Din uppfattning av kursledaren Hur behärskade kursledaren sitt ämne?
 Hur var kursledarens bemötande av deltagarna?
 Hur utnyttjade kursledaren kurstiden?

Kursens längd Vad anser du om kursens totala längd?
 Vad anser du om längden på kursträffarna?

Skala 1-5 är grunden för utvärderingarna:   
5=Mycket bra, 4=Ganska bra, 3=Acceptabelt, 2=Ganska dåligt, 1=Mycket dåligt.
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Undervisningsutrymmet

Kursledaren
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Vad anser du om längden på kursträffarna?
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Kommentarer om Vuxeninstitutets kursverksamhet 
– ett axplock ur kursutvärderingarna 

• Kaksikielisenä kurssina, toimi hyvin.
• Tvåspråkig kurs och det fungerade bra. Kursledaren mycket kunnig inom sitt område! Kursen gav mycket 

positiv energi. 
• Brukar alltid kolla om det är nån kurs jag vill gå, är en trogen kund.
• Kiitos, tämmöiset lyhyt muutaman kerran käsityökurssit ovat aivan mainio juttu. Ne on helpompi sovittaa 

omiin aikatauluihin ja voi käydä monilla erilaisilla kursseilla. Ja aitokaksikielisyys on valttia!
• Tack för intressant kursutbud!
• Mukavasti aiheet joka tunnille, mutta myös mahdollisuus omiin kiinnostuksiin. 
• Kursdragaren kunde komma med mera idéer. För en nybörjare är det lite svårt i början att se hur det blir. 

Men det kan ju vara bra att lära genom misstag också. 
• För många deltagare i kursen, kursledaren måste också ge individuell hjälp, som orsakade väntetid för övriga 

deltagare.
• Olin todella tyytyväinen opettajaan ja ohjelmistoon.
• Kurssi yllätti positiivisesti.
• Kiva että tarjotaan tällainen mahdollisuus oppimattomille, tää piristää valtavasti mielialaa ja hyvinvointia ja 

tuntee kuuluvansa joukkoon. 
• Svårt att hitta till kursplatsen – bättre info, kanske en karta.
• När man far ut och fotar i byarna kunde det vara bra att ha en väst med en tryckt text på som visar allmän-

heten att man deltar i en fotokurs. 
• Tällaisia lyhyehköjä kursseja voisi olla enemmänkin, esim. kielten intensiivi ja ”makupala-kursseja”.
• Bästa kursen jag varit på de senaste åren! Tack för att ni ordnade den!
• Paras ja antavin kurssi, millä koskaan olen ollut!
• En ole aikaisemmin joogannut juurikaan, mutta tämän kurssin myötä olen jäänyt siihen täysin koukkuun ja 

harjoitan joogaa myös itsenäisesti. Tämä syksy on ollut itselleni henkisesti todella raskas ja olenkin toden-
nut, että en olisi jaksanut ilman tältä kurssilta saamani energiaa. 

• Jag är mycket glad att ni ordnat kurser/temadagar i anknytning till självhushållning och ett hållbart levnads-
sätt. Hoppas på en fortsättning inom det området, jag kommer absolut att delta. 

• Tack för att ni ordnar så många motionskurser.
• Kurssi rohkaisi minua (ruotsia hyvin ymmärtävää, mutta ei niin sujuvasti puhuvaa) osallistumaan jatkossakin 

kaksikielisille kursseille. 
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Offentligt meddelande, 
delas ut till alla hushåll.

Våren 2017 | Läsåret 2016-2017

vuxeninstitutet.korsholm.fi

Studieprogram
KURSER | FÖRELÄSNINGAR | EVENEMANG | COURSES IN ENGLISH

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO

Julkinen tiedote, 
jaetaan kaikkiin talouksiin.

Kevät 2017 | Lukuvuosi 2016-2017

aikuisopisto.mustasaari.fi

Opinto-ohjelma
KURSSIT | LUENNOT | TAPAHTUMAT

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO
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Offentligt meddelande, 
delas ut till alla hushåll.

Hösten 2017 | Läsåret 2017-2018

vuxeninstitutet.korsholm.fi

Studieprogram
KURSER | FÖRELÄSNINGAR | EVENEMANG | COURSES IN ENGLISH

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO

Julkinen tiedote, 
jaetaan kaikkiin talouksiin.

Syksy 2017 | Lukuvuosi 2017-2018

aikuisopisto.mustasaari.fi

Opinto-ohjelma
KURSSIT | LUENNOT | TAPAHTUMAT

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO
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