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VERKSAMHETSÅRET 2018

Vi är stolta över vår verksamhet och får ofta positiv feedback om kursutbudet. För att bättre kunna synliggöra 
vårt breda utbud av kurser och samtidigt inspirera mänskor till att våga delta i kurser över språkgränserna fick 
vårt studieprogram en ny indelning och layout under år 2018. Då frångick vi den separata indelningen av bro-
schyren i svenska och finska och lät istället svensk-, finsk- och flerspråkiga kurser löpa parallellt genom hela 
programmet, endast indelat i ämnesområden. Andelen tvåspråkiga kurser har ökat de senaste åren och vi har 
märkt att det ger ett mervärde för våra kursdeltagare att få möjlighet att umgås över språkgränserna kring ett 
gemensamt intresse. 

Tack vare kommunens extra satsning på seniorerna och deras IT-kunnande kunde vuxeninstitutet under hös-
ten erbjuda gratis IT-temakurser för 65 år fyllda i Korsholm bosatta seniorer som är nybörjare i IT. Fyra olika 
IT-teman erbjöds och målsättningen var samtidigt att erbjuda kurserna lokalt och i smågrupper med max 7 
deltagare. Sammanlagt verkställdes 17 temakurser på svenska i Replot, Kvevlax, Toby, Solf  samt Smedsby och 
8 kurser på finska i Toby och Smedsby.

Welcome Office har blivit en etablerad servicepunkt vid Kulturhuset för kommunens invandrare och har under 
året haft ca 680 kundbesök när de har haft öppet på fredagar. 

Projektet Digibiten strävar till att inkludera grupper som riskerar hamna utanför det digitala samhället, att di-
gitalisera en del av vuxeninstitutets utbud, att utveckla personalens kompetens inom området och att skapa en 
marknadsföringsstrategi för institutet. Under verksamhetsåret har lärplattformen ”Its learning” tagits i bruk 
och heltidspersonalen har fått fortbildning i dess användning. Plattformen har använts i några flerformskurser 
som skapats inom projektet. Plattformen kommer att finnas tillgänglig även i fortsättningen som ett komple-
ment till kommande kurser som är helt eller delvis nätbaserade. 

Klubbverksamheten After school fungerade under våren med projektmedel, men integrerades från och med 
hösten i institutets normala kursverksamhet, dock i en något mindre omfattning, i samarbete med nio skolor. 
Under året samarbetade vuxeninstitutet med Pohjola-Norden i Korsholm kring filmförevisning i Korsholms-
salen. En gång i månaden förevisades gratis en nordisk film med textning till finska. Sammanlagt ordnades 7 
filmförevisningar. 

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. 

Institutet har under verksamhetsåret varit medlem i Bildningsalliansen r.f. och Kansalaisopistojen liitto r.y. 
(KoL) genom att delta i olika fortbildningar, informationstillfällen och projektsamarbeten som intresseorgani-
sationerna har erbjudit under året. 

De genomförda undervisningstimmarna år 2018 blev totalt 11895, varav 10345 var statsandelsberättigade tim-
mar inom den s.k. normala verksamheten, 798 undervisningstimmar inom grundläggande konstundervisning 
för barn och unga, 214 timmar uppdragsutbildning och 538 timmar inom projektverksamhet. Det totala kurs-
deltagarantalet (många personer deltar i flera kurser/föreläsningar) var 9067. Antalet verkställda kurser 660. 

Från Utbildningsstyrelsen söks årligen ett studiesedelbidrag som möjliggör för många att delta i kurser till en 
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rabatterad avgift. Bidraget ges för att främja kursdeltagande (i vissa ämnen) bland arbetslösa, pensionärer, 63 
år fyllda seniorer, invandrare och personer med inlärningssvårigheter. Under 2018 kom bidraget 520 personer 
inom målgrupperna till godo.  Dessutom beviljade vuxeninstitutet av egna medel 25 % rabatt åt 87 arbetslösa 
personer, syskonrabatt beviljades åt 37 elever och 40 kursledare utnyttjade möjligheten att delta i subventione-
rade kurser. 

Kulturhuset sjuder av verksamhet de flesta dagar och kvällar i veckan. Här samlas barn och ungdomar efter 
skolan, människor mitt i livet och seniorer samlas i bildningens, kulturens och det sociala umgängets tecken. De 
konstutställningar som kontinuerligt ordnas i Kulturhusets aula har besökts flitigt och fått positiv uppmärksam-
het. Tillsammans med kafeteriaverksamheten, som fungerar smidigt och professionellt, har vi kunnat ge god 
service för olika aktörer som hyrt utrymmen här för olika typer av evenemang. 

Vår devis är ”Någonting för alla” och vi hoppas att vuxeninstitutet fortsättningsvis skall vara ett ställe som får 
folk att må bra, där man visar varandra uppskattning och skapar möjligheter för envar att utveckla sina kunska-
per och färdigheter i den riktning man vill. 

Susann Nyman, studiesekreterare
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FÖRVALTNING

FÖRVALTNING

Kultur- och fritidsnämnden  

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 (vt), rektor Rose Heir (ht)
Sekreterare: idrottsledare Jessica Strandholm (vt), vik. fritidschef  Elisabeth Wiklund (ht)

Nämnden sammanträdde 6 gånger.

Kultur- och fritidsnämndens protokoll finns på kommunens webbsida:
www.korsholm.fi > Politik och styrning > Möten, handlingar och beslut
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

VERKSAMHETEN SEKTORVIS

Samhälleliga ämnen – Föreläsningar
Ansvarsområde: Ulrica Taylor (VT); Jessica Strandholm (VT); Rose Heir (HT), Leena Havu-Erhie (fi)

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.

Under våren ordnades en föreläsningsserie med tre fristående föreläsningar som alla tangerade den moderna 
familjen ur olika perspektiv. Föreläsarna var namnkunniga experter på sitt område: Parförhållande och kärlek – 
lär dig förstå mannens känslor och kvinnans tankar (Tony Dunderfelt); Tills nöden skiljer oss åt – en föreläsning 
om relationen till sig själv och till sin partner (Maria Sundblom-Lindberg); Föräldraskap – tillräckligt är gott nog 
(Heikki Kurkiala). 

Övriga föreläsningar på svenska detta år varit bl.a. följande: Från storken till porr – att tala om sexualitet med 
lågstadiebarn (Suss Åhman); Prioritera rätt – bli målmedveten (David Stiernberg); Fokus på kortsiktig aktiehan-
del (Patricia Hjärtner); Den som hittar sin plats tar ingen annans (Tomas Sjödin); Konsten att övertyga (Nina 
Dahl-Tallgren); Skaffa ett superminne (Jonas von Essen); Rörelse ger hälsa (Melinda Backlund). 
På finska ordnades föreläsningarna: Ymmärrä tunteiden viestit - Irti tunnekoukuista (Tony Dunderfelt); Elämä-
ni seikkailut (Ville Haapasalo); Kylässä Maria Veitola (Maria Veitola). 

I samarbete med kommunens Äldreråd ordnades föreläsningen Vad är lycka? (Katarina Hellén); Edunvalvonta 
(Heikki Karttunen) och Terve elämä suojaa muistia (Jenni Kulmala). Äldrerådet  bjöd på kaffe i samband med 
föreläsningarna. 

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar
 planerade 250  273  258
 förverkligade 236 94,4% 262 96 % 237 92 %

Antal kurser
 planerade       45
 förverkligade     36  80 % 

Antal kursdeltagare 1607  1953  1590
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Språk och litteratur
Ansvarsområde: Anne Myrskog, Susann Nyman, Leena Havu-Erhie (fi)

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, 
ryska och Tecken som stöd. 

Spanska har varit det överlägset mest populära språket att studera vid institutet både bland svensk- och finsk-
språkiga. Spanska kurser har ordnats både i Smedsby, Solf, Kvevlax, Karperö och Helsingby. Totalt har 15 kur-
ser verkställt varje termin i spanska på olika nivåer från nybörjare till konversation. 
På  hösten ordnades en spansk kväll med mat, musik och bilder om Kuba. Internationella skolorna i Stockholm 
deltog också med information om möjligheten till språkstudier i Spanien. Planeringen av en språkresa till Mála-
ga inleddes. 

Kurskonceptet med individuell språkundervisning till en dyrare avgift har varit uppskattat och utökats med fler 
platser. Den individuella undervisningen har erbjudits framför allt i sådana språk eller sådan språknivå där det 
funnits ett visst intresse men varit svårt att få ihop tillräckligt många till gruppundervisning. Konceptet inne-
bär att både nivå och innehåll ganska långt kan anpassas individuellt för respektive deltagare. Den individuella 
språkundervisningen har varit uppskattad bland sådana som vill avancera i egen takt. Individuella tider har 
erbjudits för både svensk- och finskspråkiga i finska, svenska, engelska, tyska, franska, italienska, spanska och 
ryska. 

Andra kurstyper med språklig eller litterär anknytning har varit Läs- och skrivkurser för lätt utvecklingshäm-
made vuxna (i samarbete med Kårkulla), Pratkvarnen (fi: Juttutupa) 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!, veckoslutskursen Kreativt skrivande och på finska Huojentava kirjoittaminen.

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar 
 planerade 2135  1922  2382
 förverkligade 1819 85 % 1766 91,9 % 2009 84 %
Antal kurser
 planerade       117
 förverkligade     96  82 %

Antal kursdeltagare  637  625  735
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

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

Kurser som alltjämt varit mycket populära och haft många deltagare är kurserna Dagmålare, Kvällsmålare, 
Akvarellmålning, Bygg miniatyrer för dockskåp, Porslinsmålning, Keramik och Lettering - Textning. Även foto-
graferingskursernas popularitet fortsatte med kurser på både svenska och finska och på olika nivåer. 

En nyhet som på hösten kunde verkställas var Pastellmålning. Även två kurser i Croquis (att teckna av levande 
modell) har verkställts under året. 

En annan nyhet som prövades på hösten var en engelskspråkig kortkurs i samtidskonst med Stundars gäst-
konstnär som lärare. Detta samarbete utföll väl och vi hoppas även i fortsättningen kunna erbjuda denna unika 
möjlighet med gästkonstnärer som lärare i konst.

Andra konstkurser som erbjöds, men som tyvärr inte slog igenom denna gång, var bl.a. Världsarvsavtryck, Ska-
pa med skrot, Experimentella trycktekniker i grafik, Akrylmåleri och en nybörjarkurs i keramik. Nya kursidéer 
behöver ibland prövas flera gånger och få större synlighet.

Intresset för amatörteater är starkt i kommunen och inom scenkonsten har Vuxeninstitutet som tidigare samar-
betat med föreningarna Korsholms Teater, Smedsby uf  samt Replot uf  och verkställt amatörteaterverksamhet 
både under vinterhalvåret i form av pjäs/spex samt under vår-sommar i form av sommarteaterverksamhet vid 
Båskas. 

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar        
 planerade  1184  1175  1081
 förverkligade 891 75,3 % 927 78,9 % 929 86 %

Antal kurser
 planerade       53
 förverkligade     42  77 %

Antal kursdeltagare 413  472  483
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Praktiska färdigheter
Ansvarsområde: Ann-Chatrin Snickars-Hoxell, Leena Havu-Erhie (fi)  

Kurser inom praktiska färdigheter planeras utifrån de önskemål kommuninnevånare ger och utifrån de trender 
som ligger i tiden. Vi planerar kurser på både svenska och finska men gärna också tvåspråkiga då vi har lärare 
som kan hålla dem. Erfarenheten av tvåspråkiga kurser är mycket god och de ger ett mervärde till deltagarna då 
de har möjlighet att umgås över språkgränserna.

Många av våra kurser är återkommande där kursdeltagarna utvecklar sitt kunnande och sin erfarenhet från år 
till år. Till följande kurser har vi fått många deltagare: Helmityöt, Knivslöjd, Metallslöjd, Träslöjd, Silversmide, 
Väskor i lappteknik, Näverslöjd, Kreativa sykvällar, Sykurs för alla, Textil- och lappteknikstuga, Lappteknik och 
sömnad för daglediga och Vävning i Smedsby och Karkmo. 

Kortare kurser ligger i tiden och vi planerar många kurser med flera olika teman. Nya kurser år 2018 var ex. Sy 
påslakan av gamla spetsar, Sy i korktyg, Sy dig en nalle, Makrameljuslykta, Bygg din egen solfångare, Lammas-
vällyt, Turkisompelua käsin -  Lammasrukkaset ja turkisboa, Molla Mills ja 3-värivirkkuu och Nahkalaukkupaja. 
Följande korta kurser fick många anmälningar: Tova till påsk, Påskpyssla tillsammans, Tomteverkstad, Julverk-
stad med naturmaterial och Sy necessärer och börsar.

Intresset kring trädgård och odling av olika grödor har ökat i samhället och detta har vi tillgodosett genom att 
planera flera nya trädgårdskurser runt om i kommunen: Att förbereda för en ny trädgårdssäsong i Solf, Att ta 
tillvara skörden i Solf, Chili- från sådd till tillvaratagande av frukten i Smedsby, Grönsakslandet och kompos-
tering i Kuni och Singsby, Trädgårdsplanering i Replot, Trädgårdens stenar, buskar och träd i Smedsby och 
Tomater – från frö till planta, sett ur hobbyodlarens perspektiv i Smedsby. 

År 2018 planerades även flera nya kurser som tyvärr inte lockade tillräckligt många utan måste inhiberas, bl.a. 
Vi pyntar till påsk, Brodera bild, Stickcafe i Kulturhuset, Bandbroderi, Sisustussuunnittelu ilmaissovelluksilla. 
Orsaken kan bero på många saker: tidpunkt, klockslag eller intresse. En del kurser är så pass nya att vi får för-
söka erbjuda dem igen senare.

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar 
 planerade  1710  1568  1632*
 förverkligade 1484 86,8 % 1532 97,7 % 1443  88 %*

Antal kurser
 planerade       84
 förverkligade     72 86 %

Antal kursdeltagare 688  728  742

*) Undervisningstimmarna inkluderar också After School –klubbarna för skolbarn för höstterminen. (Vårter-
minen 2018 verkställdes klubbarna som projektverksamhet.)
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Motion, dans, hälsa
Ansvarsområde: Susann Nyman; Leena Havu-Erhie (fi)

Motion och hälsa är en av de stora ämnessektorerna vid institutet och sektorn engagerar alltjämt en stor skara 
deltagare, under år 2018 drygt 37 % av det totala kursdeltagarantalet vid institutet. Av den totala timresursen 
inom den allmänbildande verksamheten omfattade sektorn motion-dans-hälsa ca 26 %. 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 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 
förutsättningar utan att binda upp sig till någon särskild kurs. Andelen anmälningar till Gympaflex har minskat 
de senaste åren, troligen till följd av konkurrensen från lokala gym, men även beroende av hur spridningen av 
lämpliga kurser och tider i salarna runt om i kommunen lyckats. 

Populära kurser inom motionsdans har varit de finskspråkiga kurserna Itämainen tanssi (nivåer 1-3) och den 
tvåspråkig kursnyheten Lavis – lavatanssijumppa.

En nyhet inom kategorin Hälsa och välbefinnande var möjligheten till individuell coaching. Andra kurser inom 
kategorin var bl.a. Grundkurs i första hjälpen; Naturlig hårvård; Naturkosmetik; Mindfulness – en introduk-
tionskurs i medveten närvaro; Hundmassage för hemmabruk; Yksinkertaista - tavarat, paperit ja ajankäyttö 
hallintaan/Förenkla – få ordning på dina saker, papper och din tidsanvändning; Akupainantaa arkivaivoihin ja 
Johdatus kiinalaiseen lääketieteeseen. I samarbete med Aivoliitto ordnades som tidigare kurserna Pratkvarnen 
och Juttutupa, för personer med afasi.

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar 
 planerade  3081  2926  2795
 förverkligade 2938 95,4 % 2755 94,2 % 266 95 %

Antal kurser
 planerade       191
 förverkligade     178  94 %

Antal kursdeltagare 3706  3427  3134 
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Datateknik
Ansvarsområde: Tom Lillas; Leena Havu-Erhie (fi)

Under år 2018 har vi försökt att erbjuda kurser för deltagare i alla åld-
rar. En bred palett av seniorkurser har genomförts under året men också 
IT-kurser riktade mot de yngre deltagarna i form av en kurs i Spelpro-
grammering och en i Legorobotprogrammering för deltagare i åldern 13 
år och uppåt, samt en kurs med namnet LittleBits Workshop där man 
bygger ihop elektriska kretsar av små delmoduler. Till denna kurs var man 
speciellt välkommen om man var i åldern 7-10 år och hade en vuxen med 
sig. Det visade sig vara ett lyckat koncept.

Andra kurser som också var välbesökta under året var exempelvis IT-kliniken, dit folk gärna vänder sig för att 
få personlig handledning och hjälp med sin smarttelefon, surfplatta eller dator. Kursen att Rita i 2D eller 3D 
var även den populär så intresset för att skapa sina egna byggrit-ningar är stort. För att stöda småföretagarna i 
Korsholm arrangerades även en kurs Digital marknadsföring för småföretagare, vilket blev en mycket givande 
kurs där deltagarna fick stort utrymme att berätta om sina nuvarande strategier och fick tips, idéer och handled-
ning för hur marknadsföringen kunde utvecklas mer mot det digitala hållet.

På den mer traditionella sida av IT-kurser var kurser som Surfplattans ABC, iPad fortsättning, Smarttelefonens 
ABC och Datagrunderna fortsatt populära och hade både under våren och hös-ten så gott som full beläggning.

Under hösten 2018 inleddes kommunens satsning på avgiftsfria tema-
kurser i IT riktade till 65-år fyllda pensionärer som är nybörjare i IT och 
bosatta i Korsholm. De avgiftsfria kurserna hade följande teman: 1) Pek-
plattan och e-post, 2) Internet, 3) Nätbanken och Mitt Kanta samt 4) 
Tidningar och böcker på nätet. Intresset var stort för de flesta teman och 
svenskspråkiga kurser ordnades i Smedsby, Kvevlax, Replot, Solf  samt 
Toby och finskspråkiga kurser i Smedsby och Toby. 

Bland det övriga finskspråkiga kursutbudet inom datateknik är det framför allt den individuella undervisningen 
i form av IT-kliniken (IT-klinikka) som lockat många deltagare. 

 
 2016  2017 2018
Undervisningstimmar
 planerade  846  991  1116
 förverkligade  756 75,9 % 800 80,7 % 829  74 % 

Antal kurser
 planerade       91
 förverkligade     94  70 % 

Antal kursdeltagare 502  468  524    
 



11

VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

Musik 
Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie

Vuxeninstitutet har av tradition en stor musiksektor. I institutets regi övar ett flertal av regionens etablerade 
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. Glädjan-
de nog har tillgången på kompetenta musikledare i allmänhet varit god. 

Vid institutet fungerade under året 11 körer eller sånggrupper och 10 orkestrar eller musikgrupper. Nya kurser 
har varit Jenny Malmbergs Pop/rock-kör ”Upstairs Singers”, Ukuleleknäpparna (Ukulele-näppäilijät), Karaoke, 
Koulukyttääjät-bändi och Rautalankaorkester.

Därtill erbjöds individuell undervisning i sång, piano, saxofon, violin, altviolin, dragspel, trummor, gitarr, bas 
och som nyhet detta år även i tvärflöjt. 

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

 2016  2017 2018 
Undervisningstimmar
 planerade  1648  1724  1862
 förverkligade 1583 96,1 %  1724 100 % 1828  98 %

Antal kurser
 planerade       64
 förverkligade     62  97 %

Antal kursdeltagare 629  645  734
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Uppdragsutbildning – Avgiftsbelagd utbildningsservice 
Ansvarsområde: Ulrica Taylor (vt), Rose Heir (ht)

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. 

Den grundläggande konstundervisningen för barn och ungdom ordnas som intern köptjänst. 

Specialbeställda kurser och föreläsningar
Under 2018 har 17 specialbeställda kurser eller föreläsningar verkställts, framför allt i datateknik för kommu-
nens personal och olika organisationer. 
 
Andra specialbeställda kurser bl.a. varit Tanssiliikuntaa kiintiöpakolaisnuorille, Nybörjarsvenska för flyktingar, 
Grundkurs i första hjälpen för kommunens personal, Tecken som stöd för daghems- och skolpersonal och 
iPad-kurser för daghemspersonal.

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar:
 planerade  417  598  223   
 förverkligade  402 96 % 580 97 % 214 96 %

Antal kurser
 planerade       18
 förverkligade     17  94 %

Antal kursdeltagare 3) 164  125  125 

3) Inom kurser som sålts som uppdragsutbildning har deltagarantalet inte alltid kunnat bokföras av vuxeninsti-
tutet. Antalet personer som tagit del av den här verksamheten är alltså i praktiken betydligt större.
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VERKSAMHETEN SEKTORSVIS

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. Från och med hösten 2018 har den grundläggande konstun-
dervisningen en ny läroplan, men den gamla läroplanen löper ändå parallellt med den nya så länge som det finns 
elever som studerar enligt den. 

Under vårterminen 2018 fortsatte nio undervisningsgrupper i bildkonst för barn och ungdom sin verksamhet 
i Smedsby, Karperö, Helsingby, Replot samt i Kvevlax. Åtta av dessa var för elever i den grundläggande utbild-
ningens lägre klasser (åk 1-6). Den nionde gruppen var verkstadsstudier där elever i högstadie- och gymnasieål-
dern går fördjupade kurser efter att de avslutat grundstudierna i bildkonstskolan.

Under höstterminen 2018 kunde en ny finskspråkig grupp i bildkonst startas i Toby tack vare efterfrågan och 
dessutom kunde undervisningen i Kvevlax delas i två grupper. Så fr.o.m. höstterminen är 10 grupper i gång 
för grundundervisningens lägre klasser (åk 1-6) varav två är finskspråkiga och en grupp för verkstadsstudier/ 
temastudier, vilken är tvåspråkig.

Inom grundundervisningen i hantverk fortsatte som tidigare år en grupp (åk 1-6) i Smedsby och två grupper 
(åk 1-2 och åk 3-6) i Solf. Speciellt stor har efterfrågan varit till den yngre gruppen i Solf, så prognosen ser bra 
ut för framtiden.

 2016  2017 2018
Undervisningstimmar
 planerade  1014  810  828
 förverkligade 774 76,3 % 750 93 % 798 96 %

Antal kurser
 planerade       27
 förverkligade     26  96 %

Antal kursdeltagare 331  328  355
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Projekt  

Ansvarsområde: Leena Havu-Erhie, Ulrica Taylor (vt), Jessica Strandholm (vt), Rose Heir (ht)

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 var ett projekt finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet som strävade till att erbjuda 
hobbyverksamhet inom kultur för barn och unga direkt i anslutning till skoldagen oberoende av var man bor. 
Skolorna i Korsholm erbjuds klubbverksamhet för en liten terminsavgift både på svenska och på finska. Ca 150 
barn deltog i klubbarna: Kreativa klubben, Parkour, Cirkus och dans, Cirkus och parkour, Film- och mediaverk-
stad samt Teater och cirkus. 

Projektet som startade 2.5.2017 pågick fram till 29.6.2018. Hösten 2018 fortsatte After school verksamhet i nio 
skolor inom vuxeninstitutets normala verksamhet i samarbete med skolorna.

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, funktionshin-

drade, 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 verksamhetsåret har lärplattformen ”Its learning” tagits i bruk och heltidspersonalen har fått fortbild-
ning i dess användning. I några flerformskurser har plattformen använts, bl.a. inom kurserna ”Makrameljuslyk-
ta” och ”Excel 2106 avancerad”. Användningen av lärplattformen fortgår efter projektets slut, detta kan bli ett 
intressant komplement till kommande kurser, som helt eller delvis nätbaserade.

Kommunen har under hösten finansierat en del IT-kurser inom specifika teman för seniorer i Korsholm. Inom 
projektet Digibiten ordnades informationstillfällen om den här möjligeheten. Tillfällena ordnades både på både 
finska och svenska.

Marknadsföringsstrategin har reviderats. 
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Bron
Leader-projektet Bron hade 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 
befolkningsgrupper och för att skapa en plattform för närdemokrati och en känsla av delaktighet för kommun-
invånarna.

Projektet har gett möjlighet att utforska nya samar-
beten med ett stort antal aktörer där man har sam-
arbetat både kring olika typer av evenemang och 
kring nya verksamhetsformer. Det har gett upphov 
till många nya verksamhetsformer både för Vuxen-
institutet och för kommunen som helhet. Flera av 
verksamheterna har blivit bestående. Det har ock-
så gjort att samarbetsparterna fått upp ögonen för 
Vuxeninstitutet som potentiell aktör och resurs i 
olika gemensamma aktiviteter och projekt. 

Speciellt glädjande var det att vi lyckades starta upp Welcome Office i Kulturhuset, att kommunens nyinflyttade 
genast hittade till verksamheten och det nu är en etablerad del av kommunens service. Andelen nyinflyttade 
som har tagit del av projektet verksamhet blev mycket högre än vi någonsin kunnat förvänta oss och de har nu 
en vana att vända sig till Vuxeninstitutet med sina önskemål angående kurser och andra typer av tjänster som vi 
kan erbjuda via Welcome Office. Verksamheten finansieras som intern köptjänst.

Projektet har också gjort att flera kommuninvånare men också människor från omkringliggande kommuner har 
fått upp ögonen för Vuxeninstitutet och vår verksamhet. Kulturhuset har fått mera liv på många sätt och det är 
en bra grund att bygga vidare från.

Projektet erhöll ingen finansiering för den verksamhet som bedrevs 2018.  Att projektet inte skulle få tillräcklig 
privatfinansiering framkom i ett så pass sent skede att det beslöts att fullfölja den planerade projektverksam-
heten trots allt. Den delvis uteblivna privatfinansieringen påverkade den övriga finansierings proportionellt.
Projekttid: 1.5.2016-30.4.2018.

Institutet här och nu
Institutet här och nu är ett kvalitets- och utvecklingsprojekt som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektet 
är ett samprojekt tillsammans med Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut, Korsholms vuxeninstitut, Vasa 
Arbis, Malax-Korsnäs medborgarinstitut, Närpes vuxeninstitut och Kristinestads medborgarinstitut. Projektä-
gare är Vörå-Oravais-Maxmo medborgarinstitut.

Projektet har följande målsättningar:
• Tydligare och enhetligare profilering av instituten och verksamheten, såväl regionalt som lokalt.
• Nya och effektivare marknadsföringskanaler samt uppdatera och effektivera befintliga marknadsföringska-

naler.

Projektet startade inleddes 1.5.2018 och pågår fram till 31.12.2019.
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INSTITUTETS STUDERANDE

INSTITUTETS STUDERANDE, TOTALT 

Inskrivna studerande* 
  
 2016  2017 2018
Inskrivna studerande totalt 4450  4717  4605
 Varav kvinnor 3320 74,6 % 3505 74,3 % 3397 73,8 €
 

 
Språkfördelning
   
 2016  2017 2018
Svenskspråkiga 3471 78 % 3686 78,1 % 3656 79,4 %
Finskspråkiga  881 19,8 % 938 19,9 % 882 19,2 %
Övriga språk 98 2,2 % 93 2,0 % 67 1,4 %

*Termen studerande avser nettoantalet enskilda personer som varit inskrivna under kalenderåret och varje per-
son räknas bara en gång. 
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UNDERVISNING OCH KURSDELTAGARE

UNDERVISNING OCH KURSDELTAGARE

Undervisningstimmar och kursdeltagare*   

 2016  2017 2018  
Allmänbildande undervisning 
 Antal undervisningstimmar  9871  9913  10345
 Kursdeltagare totalt 1)  8609  8807  8353

Uppdragsutbildning och grundläggande konstundervisning för barn och ungdom2)

 Antal undervisningstimmar   1330  1012 
 Kursdeltagare totalt      480    
 
Uppdragsutbildning
 Antal undervisningstimmar    580  214
 Kursdeltagare totalt 3)     125   

Grundläggande konstundervisning för barn och ungdom
 Antal undervisningstimmar  774  750  798 
 Kursdeltagare totalt 331  328  355

Projektverksamhet  
 Antal undervisningstimmar    623  538 
 Kursdeltagare totalt 3)     234

Antal undervisningstimmar totalt 11117  11866  11895
Antal kursdeltagare totalt  9209  9633  9067
 
 
*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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AKTIVITETER OCH EVENEMANG

AKTIVITETER OCH EVENEMANG

Många evenemang har ordnats under året i huvudsak vid Kulturhuset och lockat stor publik. 

        
Månadens Nordiska film 
 – i samarbete med Pohjola-Norden i Korsholm, 25.1, 22.2, 22.3, 26.4, 27.9, 25.10, 29.11  
Välgörenhetskonsert 
 –  inom ramen för Leader-projektet Bron, 18.2
Fyrsällskapets vårturné 2018 –  inom ramen för Leader-projektet Bron, 8.4
Vårkavalkad, 14.4
Sagoföreställningen Stadsmusikanterna från Bremen (Satunäytelmä Bremenin soittoniekat)
  – ett samarbete mellan Bildkonstskolan, Korsholms musikinstitut och Korsholms bibliotek, 17.4   
Korsholms Musikfestspel 2018 info och konsert 
 –  inom ramen för Leader-projektet Bron, 18.4, 28.7  
Nordiskt samarbete igår, idag och i framtiden 
 – i samarbete med Pohjola-Norden i Korsholm, 21.4
Musikcafé 
 –   i samarbete med Korsholms musikinstitut, 23.4
Molla Mills ja 3-värivirkkuu, 28.4 
Planttorsdag – Taimitorstai, 17.5
Förvaltningsspråk – spelar det någon roll?, 19.5
Svamputställning – i samarbete med Vasa svampförening, 22.9
Seniorernas friskvårdsdag i Botniahallen 
 –  samarbete med Folkhälsan i Korsholm, Fritid & Kultur, Seniorpunkten, Äldrerådet, 
 pensionärsföreningarna i Korsholm  och Botniahallen, 25.9  
Open Stage 
 –   i samarbete med Korsholms musikinstitut, Keskuskoulu, Korsholms högstadium och gymnasium, Fritid  
 och kultur, Ungdomsfullmäktige samt Rokkikoulu, 26.10
Det spökar i Kulturhuset 
 – familjeevenemang i samarbete med Korsholms bibliotek och Fritid & Kultur, 2.11  
Spansk kväll, 10.11
Vuxeninstitutets Julfest, 4.12 
Vackraste julsångerna 
 – i samarbete med svenska och finska församlingarna i Korsholm, 12.12
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PERSONAL OCH VERKSAMHETSPUNKTER

PERSONAL OCH VERKSAMHETSPUNKTER

Förvaltnings-, service- och planeringspersonal

Rektor    Rose Heir, tjänstledig vt; Ulrica Taylor, vikarie vt
Administration   Annika Staffans
Planering/Uppföljning  Susann Nyman
Planering finsk verksamhet, Welcome Office  Leena Havu-Erhie
Vaktmästartjänster  Ari Autio, 60 % (+ 40 % under fastighetsnämnden)
    Magnus Karjalainen, vikarie nov.-dec.
Kanslibiträde (25 %)   Jessica Strandholm, vt 50 % inkl. projekt, ht tjänstledig

Extra personal   Arja Isotalo, jan.-apr. (marknadsföring 50 % och 
    projektet Bron 20 %)  
    José da Costa, 20 % Welcome Office  

Undervisningspersonal

Heltidsanställda lärare
Lärare i språk  Anne Myrskog,  80 % 
Lärare i konst  Kristina Skog 
Lärare i textil, hantverk  Ann-Chatrin Snickars-Hoxel, (90 % under vt)
Lärare i IT   Tom Lillas 
 

Timanställda
Vid institutet verkade 199 timlärare under året. Dessutom bidrog 53 föreläsare med sin sakkunskap.  
(Se bilaga)

Verksamhetspunkter
Kurser har pågått på 46 verksamhetspunkter under året.Korsholms vuxeninstitut - Mustasaaren aikuisopistoKursplatser

Kursplatser - Kurssipaikat

Kursplatser

Alla kursplatser
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VERKSAMHETENS RESULTAT

VERKSAMHETENS RESULTAT OCH BOKSLUT

Nyckeltal som speglar kundtillfredsställelsen i centrala ämnen

Under året har kursutvärderingar gjorts med blanketter uppgjorda enligt rekommendationer av UBS. Kursut-
värderingar 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).
 
 2016  2017 2018
Motion, dans, hälsa 4,56 4,61 4,55
Konst och musik 4,39 4,54 4,46
Data   4,66 4,61 4,63
Språk  4,56 4,49 4,47
Hantverk och praktiska färdigheter 4,48 4,46 4,49  

   
Det allmänna omdömet har gett 4.52 på skalan 1-5.

Nyckeltal för den statsandelsberättigade utbildningen

Bruttoutgifter / kursdeltagare     119
Bruttoutgifter / undervisningstimme     96
Nettoutgifter / undervisningstimme     32
Antalet kursdeltagare i den statsandelsberättigade utbildningen        8353
Statsandelar
 Fritt bildningsarbete     407474    
 Integrationsplan     2303 
Kursavgifter, inkomst     225989 
 

Institutsrelaterade resultat; totalt hela verksamheten

Volymtal, hela verksamheten 2016  2017  2018   
Undervisningstimmar 11117 11866 11895
Kursdeltagare 9209 9633 9067
Kurser 604 644  660
Projekt, antal 6 3 4
Personal, heltidsanställda 9 9 9
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BOKSLUT

BOKSLUT

Den statsandelsberättigade verksamheten
 2016 2017 2018
Ekonomiskt förverkligande* 

€/undervisningstimme (brutto/netto) 91/17 93/26 96/32
€/deltagare (brutto/netto) 100/19 104/30 119/39

Effekt
Kommunens andel av kostnaderna i % 19 % 29 % 33 %

Påverkan
Kundbelåtenhet – Kursutvärdering medelvärde  4,53  4,54 4,52

Verksamhetens omfattning
Undervisningstimmar 9871 9913 10345
Kursdeltagare 8609 8807 8353
Personal, heltid  9 9 9
Timlärare 176  198 199
Föreläsare 58  56 53

Statsandelar 439 018 403 059 409 777

* (i netto ingår även statsandelen)

Nyckeltal (1000 €) totala verksamheten 
 2016 2017 2018
Resultat

Budgeterat 731 716 730
Förverkligat 668 707 789

Intäkter
Statsandelar 439 403 410
Understöd och bidrag - fonder 36 4 < 1
Understöd och bidrag - statliga samt EU 59 110 46
Försäljning av tjänster - interna 59 46 62
Försäljning av tjänster - externa 20 40 15
Kursavgifter 253 255 251
Kursavgifter - interna 2 5 2
Hyresintäkter – interna 1 < 1 2
Hyresintäkter - externa 13 13 12

Kostnader
Löner - tillsvidare anställda 242 245 336
Löner - tillfälligt anställda 93 93 43
Löner - arvoden åt sakkunniga 9 7 7
Löner- timlöner 241 268 232
Experttjänster (timanställda; andra köptjänster) 79 74 80
Resekostnader 30 36 42
Personalfortbildning < 1 2 4
Hyreskostnader - interna 191 189 191
Hyreskostnader - externa 11 11 12
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MÅLSÄTTNINGAR

Beviljade bidrag, understöd och projekt
 
Statsunderstöd för studiesedlar 5250 €  Utbildningsstyrelsen
Resebidrag 500 € Svenska kulturfondern

MÅL OCH STRATEGIER

Målsättningar och utvärdering: Kultur- och fritidsnämnden 

Bindande 
målsättningar 2018 Åtgärd/Mått Målnivå 2018 Utvärdering 2018

Digital inklusion av mål-
grupper som riskerar 
bli utanför det digitala 
samhället (bl.a. seniorer, 
funktionshindrade, in-
vandrare).

Welcome Office blir en 
etablerad verksamhet 
vid Kulturhuset

Vuxeninstitutet skapar 
nya verksamhetsformer 
och kurskoncept som 
främjar digital inklusion 
i kommunen.

Två personer jobbar en 
dag i veckan med Wel-
come Office vid Kultur-
huset.

3-4 nya kurskoncept 
testas

Minst 500 kundkontak-
ter vid Welcome Office.

Målet uppnåddes. Inom 
IT-undervisningen har 
fyra korta temakurser 
testats för seniorer som 
är nybörjare inom IT. 
Kurserna ordnades 
både på finska och 
svenska. IT-temakurser 
ordnades i Solf, Re-
plot, Kvevlax, Toby och 
Smedsby på svenska 
och Toby och Smedsby 
på finska. Kurserna be-
kostades av kommunen 
i sin helhet.

Målet uppnåddes. 
678 kundkontakter 
under 2018.
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MÅLSÄTTNINGAR

Mål och strategier 2019

Bindande målsättningar 
för år 2019 Åtgärd/Mått Målnivå 2019

Invånare i riskzonen för olika 
slags marginalisering uppmärk-
sammas speciellt.

Att betona arbetet med att
decentralisera till byar utan 
skola.

Världsarvsteman i fokus.

Fortbildningsprofilen utveck-
las.

Studieprogrammet tas till ny 
nivå. Det regionala samarbetet 
med andra

”Futurum” –projektfamilj tas fram 
och medel söks för allas delaktig-
het i en snabbt föränderlig värld.

För att säkra kursverksam-
heten där byskolan försvinner 
söks nya kursplatser i samar-
bete med byns föreningar.

Kommunens förmän ska se
Vuxeninstutet som en naturlig
arrangör av olika slags fortbild-
ning.

Det regionala samarbetet med 
andra institut utvecklar ge-
mensamt studieprogrammet 
som koncept, undersöker nya 
strategier och metoder för att 
möta olika mänskors behov.

Medel från EU, fonder och privata
finansiärer söks för att skapa
förutsättningar för projektfamil-
jen där även andra avdelningar i 
nämnden kan involveras.

Byarna ska erbjudas
kursverksamhet i andra utrym-
men i de fall där byskolan försvin-
ner.

Alla ämnessektorer tar fram kurs
eller evenemang på temat
Världsarvet.

Enkät sänds till alla anställda 
inom kommunen med en för-
frågan om fortbildningsbehov. 
Förmännen erbjuds kurser och 
informeras om institutets fortbild-
ningsverksamhet.

Ny version av eKurs tas i bruk från
och med 1.1.2019. Webbplatsens
utseende uppdateras.
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BILAGOR

BILAGOR

Timmar och deltagare enligt ämne, totala verksamheten
Kursämne Förverkligade 

kurser
Undervisnings-

timmar
Män Kvinnor Deltagare  

totalt
Föreläsningar, evenemang 30 86 244 750 994
Fortbildning, specialkurser 5 113 15 79 94
Tema- och pensionärsträffar 19 184 230 386 616
Bildkonstskolan 20 618 51 220 271
Hantverksskolan 6 180 10 75 85
Musik 62 1828 305 431 736
Scenkonst 3 140 15 26 41
Visuell konst och formgivning 27 588 48 276 324
Glas, porslin och papper 10 172 0 92 92
Textilhantverk 34 723 3 324 327
Träslöjd, metall, möbler 14 384 108 61 169
Trädgård 8 47 1 72 73
Mat och dryck 21 241 104 125 229
Övriga kreativa kurser 38 800 102 292 394
Språk 91 1952 213 462 675
Historia, samhälle 1 16 8 8 16
Kultur och litteratur 7 78 7 54 61
Lärar- och ledarutbildning 1 9 1 6 7
Datateknik 75 917 202 399 601
Natur, miljö, jakt 5 39 42 21 63
Navigation, skärgård 3 81 35 3 38
Hälsa, välbefinnande 21 309 35 185 220
Dans 21 325 49 223 272
Motion, gymnastik 103 1504 282 1691 1973
Yoga, pilates, qigong 35 559 86 613 699

Totalt 660 11895 2196 6874 9070
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TIMLÄRARE
Alho Alli
Andersén Matts
Andersson Dan
Andrén-Pada Mary
Anttila Matilda
Asplin Kirsi
Audas Ole
Axberg-Lindell Carmela
Back Gun
Backlund Linda
Backlund Sonja
Backman Jessica
Berg Karl-Erik
Bertell Raili
Björk Monica
Björkgren-Näse Sofie
Björkholm Yvonne
Björkström Jonny
Blom Ralf
Blomberg Anders
Brokvist Annika
Budd Stefan
Buss Niclas
Bäckman Irene
Caldén Anna
Cederlöf  Marja-Leena
Cleary-Hautaniemi Anne
Dahl Nina
Dahlsten Sari
Dantas-Gahmberg  
 Adriana
Duarte De Sousa Rosalia
Ehrs Tina
Ekman Maria
Finch Joshua
Forsén-Ström Camilla
Förström Sebastian
Geisor Johan
Grahn-Björkqvist Tarja
Granholm Heidi
Granlund Raita
Granlund Simon
Granö-Träskelin Carina
Guajardo Garrido Pablo
Haire David
Hakko Margaretha
Hautala Erika
Havu-Erhie Leena
Hedman Johan
Hedman Petra
Herberts Carolina
Herrgård Kristina
Hietanen Charlotta
Hiipakka Asko
Hjerpe Gösta

Hjortman Annette
Hoijar Hannah
Holm Bjarne
Holm Caroline
Holm Linda
Holmlund Roger
Humberset Thomas
Ilter Sevil
Isotalo Arja
Jakobsson Erika
Jewander Sune
Jokiaho Tanja
Jungersten Sara
Jussila Jarkko
Jåfs Ingvor
Jäntti Leif
Karhulahti Johanna
Karlsson Martin
Keltto Jenni
Keränen Risto
Kilpinen Annakaisa
Kiviniemi Satu
Klemets Tobias
Knif  Salla
Knip Jens
Knubb Carina
Kuja-Panula Tarja
Kulla Jörgen
Kuusisto Mari
Kyröläinen Matti
Käld Christina
Källman Kati
Laatu Marko
Lahti Jarkko
Lall Hilde-Ann
Lalli Jaana
Lallukka Kaisa
Lasén Hillevi
Lehtonen Heidi
Levlin Anne
Lidman Rebecka
Lillas Dan
Lindgren-Backman Isa
Lindroos Gunilla
Lindstedt Jens
Lindstedt Sofia
Lundell Leif
Lustig Pia
Lönnqvist Ron
Malmberg Jenny
Mannil Ing-Marie
Martens Svenna
Martinvuo-Helo Katri
Memeti Katja
Mendelin Jenny
Mills Molla

Mitts Richard
Moilanen Sini
Moliis Patricia
Müller-Sigfrids Birgit
Myntti Greta
Mäkipää Hanna
Mörk Siv
Negrotti Silvia
Nilsson Micaela
Nordström Anna
Norrlin-Asplund Maria
Nygren Inga-Britt
Nygård Minna
Nykvist Kaj-Erik
Nylund Anna
Ojala-Koljonen Outi
Olkkola Malin
Olson Cia
Palm Rafael
Paulin Leticia
Peart Chris
Pentti Anu
Piippo Riku-Pekka
Poranen Renate
Pått-Lindström Andrea
Pått-Rönngård Petra
Pörtfors Barbro
Rabb Hannele
Ragvals Annika
Rantanen Kimmo
Raven Richard
Reini Annica
Renlund Carola
Rinne Katriina
Riska Camilla
Rocha Rui
Rokala Sami
Rådman Börje
Rönn William
Rönnholm Christer
Rönnholm Linda
Rönnqvist Paulina
Rönnqvist-Aro Jeanette
Saarela Marie
Saltanova Vera
Sandén Andreas
Schauman Björn
Schoultz-Ekblad Birgitta
Sihvonen Sarita
Simons Monica
Sinisalo Niina
Sjöholm Anja
Sjöholm Christoffer
Son Bona
Storgård Tarja
Storm Anita

Storm Gun-Viol
Storm Natalia
Strandback Susanna
Sund Susanna
Sundström Kenth
Svanfors Katarina
Swanljung Lilly
Söderberg Anamaria
Tammela Kaarina
Tanner Tiina
Thölix Jan-Mikael
Timofeeva Antonina
Toivonen-Temiz Anne
Torkko Lilian
Vaaranmaa Maria
Varismäki Elena
Velasquez Riveros Rocio
Wahlstén Roland
Wallin Carl-David
Weidinger Anna
Wessling Susana
Wikholm Katharina
Wilhelmsson Hanne
Willför Anna-Kajsa
Willför Patrik
Ylikoski Annina
Åbacka Jan
Äystö Raija-Liisa
Österberg Terese
Österholm Jarl
Österåker Andrea
Österåker Peter
Östman Thomas

FÖRELÄSARE
Andersson Bo
Asplund Ida
Back Tina
Backlund Melinda
Brandt Mats
Byona Lukogo
Dahl-Tallgren Nina
Dunderfelt Tony
Fågelbärj Henrik
Gleisner Marita
Granö Britt-Louise
Gref  Dan
Gädda Mikael
Haapasalo Ville
Hallvar-Söderström
 Carola
Hellén Katarina
Henriksson Linnéa
Hjärtner Patricia
Hult Helena

Häggdahl Anette
Jåfs Mia
Järvinen Petteri
Karttunen Heikki
Klemets Bengt
Klockars Inger-Britt
Kulmala Jenni
Kurkiala Heikki
Lassfolk Cecilia
Liljeström Marianne
Lundberg Britt
Martinsson Paul
Nylund Christian
Orrenmaa Olli
Rosendahl Sven
Rosenlöf  Diana
Sagersten Christina
Sandås Gallina
Sjödin Tomas
Stiernholm David
Suksi Markku
Sundblom-Lindberg 
 Maria
Svenns Ann-Katrin
Törnroos Juhani
Veitola Maria
Westergård Hans
Westlin Ossian
Wikberg Håkan
Villstrand Nils-Erik
Winter Eirik
von Essen Jonas
Wägar Karolina
Zamora Martha
Åhman Suss

ÖVRIGA
MEDVERKANDE 
(evenemang, etc.)
Björkman Mats
Högström Anna
Seittu Carola
Tyynismaa Niina

Timlärare och föreläsare
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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
Kårkulla samkommun
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
Stundars
Undervisnings- och kulturministeriet
Ungdomsföreningarna i Korsholm
Utbildningsorganisationerna i Vasaregionen

Utbildningsstyrelsen
Vasa arbets- och näringsbyrå
Welcome Office
Vänskapsverksamheten (Seinäjoen seudun
kehitysvammasten tuki)
Åbo Akademis studentkår
Österbottens förbund
Österbottens Hantverk r.f.
Österbottens tolkcentral

Samarbetsparter

Vuxeninstitutet samarbetar ibland kring kurser, föreläsningar, projekt eller evenemang med olika instanser, 
föreningar, intressegrupper eller organisationer. Ett vanligt samarbete kan gälla t.ex. bidrag i form av rese-, 
arvode- eller hyreskostnader, marknadsföring och hjälp att sprida information. 
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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  105  
Konst och musik  40  
Data   36     
Språk   49     
Hantverk  34
Övriga ämnen 51       
 

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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0 %

2 %

69 %

20 %

10 %

Vad anser du om kursens totala längd?

Alltför lång

Aningen lång

Lagom

Aningen kort

Alltför kort

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Motion och
dans

Konst och
musik

Data Språk Hantverk

Jämförelse av frågegrupperingarnas medeltal 
i förhållande till ämnesområde

Information/Administration

Undervisningsutrymmet

Kursledaren

4,55 4,46
4,63 4,47 4,49

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Motion och dans Konst och musik Data Språk Hantverk

Totala medelvärdet i centrala ämnessektorer
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0 %

5 %

85 %

9 %

1 %

Vad anser du om längden på kursträffarna?

Alltför lång

Aningen lång

Lagom

Aningen kort

Alltför kort

0 %

11 %

84 %

2 % 0 %
Vad anser du om kursavgiften?

Alltför hög

Aningen hög

Lagom

Aningen låg

Alltför låg

60 %

16 %

4 %

2 %

0 %

2 %

0 %

1 %

13 %

2 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Vuxeninstitutets studieprogram

Vuxeninstitutets webbsidor

Facebook

Annons

Torgplatsen i Vasabladet

Puff i Vasabladet/ Pohjalainen

Puff i radion

Affisch

En vän/släkting

Annanstans

Hur fick du veta om kursen? (flerval möjligt)
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Kommentarer om Vuxeninstitutets kursverksamhet 
– ett axplock ur kursutvärderingarna 

• Tusen tack för en utmärkt kurs och inkörsport för min del till vuxeninstitutets verksamhet.
• Ange gärna hur lång matpausen är beräknad till så att man kan avgöra om man måste ha med matsäck eller 

hinner äta på ett matställe.
• Suverän lärare! Ambitiös och välförberedd! Mycket inspirerande och en pedagog i bästa klass!
• Mahtava kurssi, ihana terapiapäivä virkaten ja uutta oppien! Vetäjä osasi hyvin innostaa, kannustaa ja selittää 

niin että ymmärsi. Huomaa, että on kurssien vetämisestä vankka kokemus. Vaikka on todellinen taituri, oli 
kuin taitava tyttö Kurikasta :)

• Positiv utstrålning, kunnig, hjälpsam och inspirerande [lärare]. Kunde inte svenska, men uppfattade inte att 
det var något problem för de som hade svenska som modersmål av kursdeltagarna.

• Kunta voisi antaa +65 ikäisille eläkeläisille jotain kursseja ilmaiseksi tai kuntosalin käytön. (Seniorijumppa). 
Kaikki tiedämme että liikunta vähentää sairastamista. Vaasassa on tämä käytäntö jo voimassa.

• Kiitos suomenkielisten valokuvauskurssien järjestämisestä ja opiskelijoiden ehdotusten / toiveiden huomi-
oimisesta!

• Alkoi haukotuttaa ja väsyttää tilassa kovasti - ei normaalia väsymystä. Allergialääke vähensi väsymystä. (me-
diasali)

• Institutet har mångsidigt program i katalogen vilket är bra.
• För mig var det en av de bästa kurser jag deltagit i! Får gärna vara en fortsättning efter nyår. Tack! 
• Hyvä kurssiohjaaja, ohjeistaa hyvin liikkeet, kertoo missä liike tuntuu ja antaa neuvot vaihtoehtoiseen liikke-

eseen, mikäli ei pysty kaikkea muuten tekemään. Täydellinen kurssi.
• Ohjaaja on todella hyvä. Kaiken puhuu molemmilla kielillä ruotsiksi ja suomeksi.
• On todella hyvä että maaseudullakin on mahdollista tämmöiseen.
• En av de bästa kurser jag varit på. Har hört att många skulle ha kommit, men fullbokat och några som glömt 

anmäla sig. 
• Teillä on hyvät ja houkuttelevat kurssikuvaukset esitteessänne. Odottamaan uutta lukukautta.
• Många kurser blir bortlämnade p.g.a. min ganska dåliga hörsel. Denna kurs och läraren, kanske även salen, 

gjorde att jag inte hade några problem med att höra. 
• Informationen i form av ett textmeddelande innan kursstart var uppskattat, men tydligen hade kursledaren 

också skickat ut ett mejl innan kursstart, som jag aldrig fick. 
• Jättebra med ett välkommen på kurs/påminnelse sms några dagar innan kurstillfället. Det uppskattade jag 

mycket. Då kom jag ihåg att jag skulle på kursen och allt kändes klart och tydligt med att den blev av, i vilka 
utrymmen osv. 
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Vuxeninstitutet på sociala medier
#korsholmsvuxeninstitut #mustasaarenaikuisopisto

Facebook - korsholmsvuxeninstitut.mustasaarenaikuisopisto
 Gillare: 1210

Instagram - vuxeninstitutet_aikuisopisto
 Följare: 341

https://www.facebook.com/korsholmsvuxeninstitut.mustasaarenaikuisopisto/
https://www.instagram.com/vuxeninstitutet_aikuisopisto/
https://instagram.com/vuxeninstitutet
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STUDIEPROGRAM 
OPINTO-OHJELMA Vå

re
n 

| K
ev

ät

20
18

Kurser | Kurssit
Föreläsningar | Luennot
Evenemang | Tapahtumat
Courses in English

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO

https://issuu.com/korsholmsvuxeninstitut/docs/studieprogram_vt18_opinto_ohjelma_k
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STUDIEPROGRAM 
OPINTO-OHJELMA 20

18
20
19

Kurser | Kurssit
Föreläsningar | Luennot
Evenemang | Tapahtumat
Courses in English

KORSHOLMS

VUXENINSTITUT
MUSTASAAREN

AIKUISOPISTO

https://issuu.com/korsholmsvuxeninstitut/docs/studieprogram_ht18_korsholm
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