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OPINTOKESKUS 
KANSALAISFOORUMI TUKEE 
YHDESSÄ OPPIMISTA

Kansalaisfoorumi on valtakunnallinen ai-
kuisoppilaitos, yksi 12:sta Suomessa toi-

mivasta opintokeskuksesta. Se on innosta-
va vertaisoppimisen ja kansalaistoiminnan 
asiantuntija, joka yhdessä jäsenjärjestöjen-
sä kanssa tarjoaa sinulle mahdollisuuden 
kehittää itseäsi kulttuurin, taiteen ja yhtei-
sen toiminnan keinoin.

Kansalaisfoorumi tarjoaa monipuoli-
sesti koulutusta, työkaluja ja kumppanuut-
ta kulttuuri- ja kansalaisjärjestöille, tukea 
oppiville ryhmille sekä inspiraatiota itsen-
sä kehittämiseen. 

Yksi Kansalaisfoorumin tarjoamista tu-
kimuodoista on yhteisöllinen opintoryh-
mä. Jo lukuisat yhdistykset ja ryhmät ovat 
perustaneet yhteisöllisen opintoryhmän ja 
saaneet neuvoja ryhmän toiminnan suun-
nitteluun ja tavoitteiden asetteluun, vink-
kejä opintoaineistoihin sekä taloudellis-
ta tukea opintoryhmän kuluihin. Tässä op-
paassa kerrotaan, miten yhteisöllinen opin-
toryhmä toimii ja miksi teidänkin kannattaa 
perustaa opintoryhmä. Poimikaa siis vinkit 
yhteisöllisen opintoryhmän toimintaan ja 
käynnistäkää omanne!

Tutustu toimintaamme myös verkkosivuillamme ja kysy neuvoa,  
me autamme mielellämme kaikissa opintoryhmiin liittyvissä kysymyksissä!

kansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatukikansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatuki
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MIKSI PERUSTAA YHTEISÖLLINEN 
OPINTORYHMÄ?
Yhteisöllinen opintoryhmä kannattaa perustaa kun yhdistys tai ryhmä haluaa oppia uutta 
ja kehittää toimintaansa sekä saada rahallista tukea ideansa toteuttamiseen. 

Yhteisöllisessä opintoryhmässä tärkein-
tä on ryhmäläisille uusien tietojen ja/

tai taitojen oppiminen yhdessä ideoiden ja 
toteuttaen. Opitut tiedot ja/tai taidot voivat 
olla pieniä tai isoja, itsellenne tärkeitä asioi-
ta. Oppimistavoitteet mahdollistavat itsen-
sä kehittämisen lisäksi myös ryhmän tai yh-
distyksen toiminnan kehittämisen sekä tuo-
vat laatua toimintaan hauskan yhdessä te-
kemisen kautta. Toiminta on yhteisöllistä, 
kun kaikki ryhmän jäsenet ottavat vastuuta 
ja toimivat yhdessä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi.

Yhteisöllisen opintoryhmän voi muodos-
taa vähintään viisi yli 15-vuotiasta henkilöä. 
Kyseessä voi olla jo olemassa oleva harras-
teryhmä tai yhdistyksen jäsenet, tai ryh-

män voi koota varta vasten opintoryhmän 
toimintaa varten. Ryhmän tulee toimia yh-
dessä vähintään 30 opintotuntia (á 45 mi-
nuuttia) vuoden aikana ja se voi kokoontua 
myös verkossa.

Yhteisöllisen opintoryhmän toiminnas-
ta syntyy usein myös kuluja, joihin Kansa-
laisfoorumi myöntää tukea. Enintään tukea 
voi saada jopa 500 euroa. Tuki koskee koti-
maassa tapahtuvaa toimintaa. 

Opintoryhmän toiminnan tulee si-
joittua yhden kalenterivuoden ajal-
le. Tukea opintoryhmälle haetaan 
1.1.–31.10. välisenä aikana. Tukea voi 
hakea myös jo aloittaneen ryhmän 
toimintaan. 
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Edellisestä produktiosta innostuneena  
ryhmämme halusi työstää jotain sellaista, 
jossa ryhmäläisten ääni kuuluu ja näkyy. 
Toiminnan muuttaminen yhteisölliseksi 

opintoryhmäksi osoittautuikin antoisaksi, se lisäsi 
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja johti vastuiden 

tasaisempaan jakamiseen. 

Aloitimme yhteisöllisen opintoryhmän 
tavoitteenamme kehittää yhdistyksemme viestintää 

ja parantaaksemme omia viestintätaitojamme. 
Tuella saimme katettua esitteistä ja kotisivujen 

tekemisestä aiheutuvia kuluja.

Näytelmäporukkamme sai idean 
kokeilla näytelmän työstämistä 

runokirjan pohjalta. Halusimme oppia 
runojen tulkintaa, monologimaista 
näyttämötyötä sekä kohtausten 
tekemistä runoista, sillä sellaista 

porukkamme ei ollut ennen tehnyt.

Syda Productions / Scanstockphoto

Opintoryhmä voi 
kokoontua myös 
verkossa.
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MITÄ OPINTORYHMÄ VOI 
TEHDÄ?
Jokainen yhteisöllinen opintoryhmä on tekijöidensä näköinen ja rakentuu ryhmän 
omien lähtökohtien ja oppimistavoitteiden kautta. Tavoitteet voivat myös muovautua 
opintoryhmän toiminnan aikana. Pohtikaa siis, mitä te ryhmänä haluatte tehdä ja oppia.

MITÄ OPINTORYHMISSÄ ON JO TEHTY? 
Tuotettu erilaisia materiaaleja
Orkesteri sai idean levyn tuottamisesta. He 
halusivat oppia tuottamis- ja julkaisemis-
prosessiin liittyviä tekijöitä yhdessä tehden 
ja kokeillen. Prosessin aikana opittiin ääni-
tystekniikkaa ja tärkeimpiä levyn tuottami-
sen perusasioita sekä levyn julkaisuun liitty-
viä lukuisia yksityiskohtia. Lisäksi osa ryh-
män jäsenistä perehtyi videon tekemisen 
perusteisiin ja kaikki orkesterin jäsenet op-
pivat paljon esiintymisestä kameran edessä. 
Opintoryhmän tuotoksena syntyi levy sekä 
video, joiden tuottamiskuluja saatiin mak-
settua opintoryhmän tuella.

Opiskeltu uusia asioita
Kyläläiset ovat jo usean vuoden ajan ko-
koontuneet yhteisöllisen opintoryhmän 
puitteissa. Opintoryhmä perustettiin yh-
teisen harrastuksen, käsitöiden innoitta-
mana. Opintoryhmän toiminta pohjautuu 
yhdessä oppimiseen, jokaisella on vuorol-
laan vastuu muiden ohjeistamisesta erilai-
sissa käsitöissä. Toimintavuoden päätteek-
si käsityöt on kerätty näyttelyyn. Ryhmän 
toiminta kehittyy vuosi vuodelta samaa tah-
tia kuin jäsentensä taidot. Kuluvana vuonna 
uudeksi haasteeksi on asetettu muun mu-
assa makrameet. Ryhmän toiminnan aika-
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na kukin ryhmän jäsen oppi runsaasti uusia 
käsityötekniikoita ja sai paljon uutta tietoa 
niiden historiasta, käyttötarkoituksista ja 
käytettävistä materiaaleista. Kuluja opin-
toryhmässä syntyy materiaaleista sekä tar-
joiluista.

Järjestetty kulttuuritoimintaa
Kansantanssiryhmä halusi kehittää toimin-
tansa saavutettavuutta ja näkyvyyttä luo-
malla omia etäpalveluita. He halusivat oppia 
käyttämään erilaisia etätyökaluja ja kehittää 
omaa ilmaisuaan niihin sopivaksi. Opinto-
ryhmän aikana kehittyi myös idea videoi-
den tuottamisesta. Ryhmän jäsenet oppivat 
tietoja ja taitoja erilaisten verkkosovellusten 
käytöstä ja niiden hyödyntämisestä toimin-
tansa näkyvyyden parantamiseksi. Myös vi-
deon tuottamisesta opittiin paljon uusia asi-
oita. Samalla ryhmän omakin toiminta ke-
hittyi ja yhteydenpito tiivistyi etätapaamis-
ten lisääntymisen myötä. Ryhmä hyödynsi 
enimmäkseen verkosta löytyviä maksutto-
mia verkkosovelluksia, mutta videon teke-
misestä syntyi kuluja, mihin käytettiin opin-
toryhmän tukea.

Kehitetty ryhmien ja yhdistysten 
toimintaa
Yhdistyksen toiminta oli hiipunut ja pu-
heenjohtaja halusi kehittää toimintaa. Hän 
kokosi yhteen opintoryhmän, jonka tavoit-
teeksi muotoutui oman toimitilan käytön 
aktivointi yhdessä ideoimalla. Toiminnan 
suunnittelun tueksi laadittiin vuosikello. 
Ryhmäläiset oppivat toiminnan suunnitte-
lua, järjestämistä ja markkinointia erilaisis-
sa kanavissa. Tuella katettiin monipuolises-
ti toiminnasta syntyviä kuluja, kuten mark-
kinointi- ja materiaalikuluja. 

Kokoonnuttu yhteisen 
kiinnostuksen kohteen äärelle

Ryhmä nuoria halusi paneutua enemmän 
ilmastonmuutokseen ja sen vaikutuksiin 
omassa elämässä. He olivat tavanneet jo 
muutamia kertoja keskustellen aiheesta, 
jonka jälkeen he saivat idean muuttaa toi-
mintansa yhteisölliseksi opintoryhmäksi. 
Tavoitteena oli laajentaa ryhmäläisten tie-
toa aiheesta ja oppia tekemään vaikutta-
mistyötä myös ryhmän ulkopuolella. Tuella 
katettiin vierailevasta asiantuntijasta sekä 
opintomatkoista aiheutuvia kuluja. 
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KUINKA PERUSTAT 
OPINTORYHMÄN?
Kun teillä on valmis idea opintoryhmän toiminnasta, tarttukaa toimeen ja tehkää 
tukihakemus Skaftuki-verkkopalvelussa.

Rekisteröityminen Skaftuki-
verkkopalveluun
Kun ryhmä on tiedossa ja idea valmiina, va-
litkaa opintoryhmästänne yksi vastuuhen-
kilö, joka rekisteröityy Kansalaisfoorumin 
Skaftuki-verkkopalveluun, jota käytetään 
yhteisöllisten opintoryhmien tuen hakemi-
seen ja selvityksen tekemiseen. 

Rekisteröidy palveluun täyttämällä pe-
rustietolomake. Lomakkeen löydät sivulta 
kansalaisfoorumi.fi/skaftukikansalaisfoorumi.fi/skaftuki.

Lomakkeeseen tarvitaan käyttäjätun-
nuksia hakevan henkilön lisäksi toi-
sen ryhmässä toimivan henkilön tai 
yhdistyksessä nimenkirjoitusoikeu- 
den omaavan henkilön allekirjoitus.

Kun Kansalaisfoorumi on käsitellyt hake-
muksen, saat Skaftuki-käyttäjätunnuksen 
sähköpostitse.

Apua Skaftuki-sivuston käyttöön löydät 
sivulta skaftuki.fi/ohjevideotskaftuki.fi/ohjevideot tai neuvoa 
kysymällä. Yhteyshenkilön tiedot löytyvät 
verkkosivuiltamme osoitteesta 
www.kansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatukiwww.kansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatuki.

Opintoryhmän hakemuksen 
tekeminen
Kun käyttäjätunnukset on saatu, tehkää yh-
teisöllisen opintoryhmän hakemus Skaftu-
ki-verkkopalvelussa. Hakemus tulee tehdä 
toimintavuonna 1.1.–31.10. välisenä aikana. 
Pohtikaa yhdessä hakemusta varten seuraa-
vat tiedot: Opintoryhmän nimi, ajankohta 
ja opintotuntien määrä.

Tukihakemukseen kirjataan opintoryh-
män aloitus- ja lopetuspäivämäärät sekä 
kuinka monta opintotuntia opintoryhmän-
ne aikoo toimintavuoden aikana kokoon-
tua. Opintotunteja on toimintavuoden ai-
kana oltava vähintään 30 (á 45 minuuttia), 
ja voitte itse vapaasti suunnitella kokoon-
tumisaikataulun. Mikäli opintoryhmä jat-
kaa toimintaansa seuraavana vuonna uusin 
haastein, on uudelle toimintavuodelle teh-
tävä uusi opintoryhmän hakemus. 

”Kokoonnuimme opintoryhmämme 
kanssa koko vuoden ajan viikoittain 1,5 
tuntia (2 ot) kerrallaan. Kesällä pidimme 
lomaa. Yhteensä opintotunteja kertyi 40 
keväällä ja 34 syksyllä.”

Kevään ja syksyn toiminta lasketaan sa-
maan opintoryhmään, mikäli opintoryhmä 
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jatkaa toimintaansa samalla idealla. Mikä-
li syksyllä halutaan aloittaa uusi opintoryh-
mä, on sille haettava oma tukensa ja asetet-
tava uudet haasteet ja tavoitteet.

”Varasimme tammikuussa alkaneelle 
opintoryhmällemme 40 opintotuntia. Ta-
pasimme 6 kertaa kevään aikana 3 tuntia 
kerrallaan (4 ot) päättäen seuraavan ko-
koontumisajankohdan edellisessä tapaa-
misessa. Opintoryhmämme huipentui tou-
kokuussa viikonlopun mittaiseen tapahtu-
maan (16 ot), jonka opintoryhmässä yh-
dessä järjestimme.” 

Ryhmän suunniteltu toiminta
Kuvatkaa lyhyesti ryhmänne lähtökohta 
ja ideanne. Mikä on ryhmän tilanne nyt ja 
mitä ryhmän on tarkoitus tehdä opintoryh-
män toiminnan aikana? 

”Ryhmämme pyrkii parantamaan jä-
sentensä taitoja kotitekoisen ruoan val-
mistuksessa ja lisäämään tietoa sen vaiku-
tuksista niin, että jokaisella on tarvittavat 
valmiudet kyetä itsenäisesti valmistamaan 
terveellistä ja maukasta ruokaa itselleen, 
perheelleen ja ystäväpiirilleen.”

Tavoitteet 
Kertokaa, mitä uutta opintoryhmän jäsen-
ten odotetaan oppivan toiminnan aikana. 
Millaisia tietoja ja/tai taitoja ryhmäläisillä 
odotetaan olevan, kun opintoryhmä päät-
tyy? Mihin uusiin asioihin tutustutte opin-
toryhmän aikana? Mitä itsellenne uutta tie-
dätte, ymmärrätte tai kykenette tekemään 
opintoryhmän päätyttyä? Tavoitteet on 

hyvä asettaa siten, että ne ovat saavutetta-
vissa ja niiden toteutumista voi arvioida.

”Tavoitteenamme on oppia ruoan val-
mistuksesta, ravintoarvoista sekä ruoan 
tarjoiluista ja esillepanosta. Haluamme 
oppia tuntemaan oman erityisosaamisem-
me ja taitomme sekä antamaan ryhmän 
muille jäsenille arvostusta heidän kyvyis-
tään. Tavoitteenamme on parantaa ja te-
hostaa ryhmässä työskentelyn taitojamme.”

Kustannukset
Kertokaa, mitä kustannuksia ajattelette yh-
teisöllisen opintoryhmän toiminnastanne 
syntyvän. 

”Kuluja syntyy ruokatarvikkeista 100 €, 
materiaaleista 100 € ja tilojen käytöstä 
100 €.”

Mitä kuluja Kansalaisfoorumin 
tuki kattaa?

Tukea opintoryhmän toiminnasta syntyvi-
en kulujen kattamiseen myönnetään enin-
tään 500 euroa.

Hyväksyttäviä kuluja ovat opintoryhmän 
toiminnasta aiheutuneet kulut, esimerkik-
si tilavuokrat, palkkakulut, ilmoitus-, mo-
nistus- ja materiaalikulut sekä ryhmän ko-
timaan matkakulut. Kuluja voi syntyä esi-
merkiksi yksittäisistä opintoryhmän tapaa-
misista, opintomatkoista tai tuotoksesta. 

Ohjaajien erillisiä omia opintomatkoja ei 
tueta opintoryhmän tuella. Myöskään kulu-
ja, jotka eivät ole syntyneet suoraan opinto-
ryhmän toiminnasta, kuten esiintyjien palk-
kiot, ei tueta. 
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MITÄ TULEE MUISTAA 
OPINTORYHMÄN TOIMINNAN 
AIKANA?
Mahtavaa, hakemus on tehty, tsemppiä toimintaan!

Kaikissa opintoryhmää koskevissa muu-
toksissa ja kysymyksissä olkaa yhteydes-

sä opintoryhmien vastuuhenkilöön Kansa-
laisfoorumissa, jotta hän pystyy tekemään 
tarvittavia muutoksia opintoryhmän tietoi-
hin Skaftuki-palvelussa.

”Olimme kirjanneet hakemukseen opin-
toryhmän päättymispäiväksi kesäkuun 
lopun, mutta emme ehtineet kokoontua 
riittävän monta kertaa. Soitimme Kansa-
laisfoorumin opintoryhmävastaavalle ja il-
moitimme ryhmämme toiminnan jatkuvan 
syyskuun loppuun asti. Hän muutti päätty-
mispäivän Skaftuki-verkkopalveluun. Jat-
ketun toiminta-ajan puitteissa ehdimme 
järjestää opintovierailunkin!” 

Jos opintoryhmän toiminnasta tiedotetaan tai 
tuotetaan kirjallista materiaalia ulkopuolisil-
le, tulee kaikissa materiaaleissa olla mainin-
ta ”Tuotettu Kansalaisfoorumin tuella.” sekä 
Kansalaisfoorumin logo. Kansalaisfoorumin 
logon sekä sähköisiin että painettaviin/tulos-

tettaviin materiaaleihin löydätte osoitteesta 
www.kansalaisfoorumi.fi/logotwww.kansalaisfoorumi.fi/logot. 

Halutessanne voitte myös opintoryhmän 
aikana arvioida toimintaanne säännöllises-
ti ja pyytää palautetta toiminnastanne niin 
ryhmäläisiltä kuin ryhmän ulkopuolelta. 
Arviointi ja palaute voivat auttaa opinto-
ryhmän toimintaa ja ryhmäläisiä kehitty-
mään edelleen ja muovaamaan toimintaa 
oikeaan suuntaan. Arvioinnista ja palaut-
teesta on usein hyötyä myös opintoryhmän 
loppuselvityksen kirjoittamisessa. 

”Kävimme säännöllisiä keskusteluja siitä, 
missä mennään nyt ja mitä kohti olemme 
matkalla. Kuvasimme opintoryhmässä te-
kemämme esityksen ja pyysimme palau-
tetta myös yleisöltä. Viimeisellä kokoontu-
miskerralla katsoimme esityksen, kävim-
me palautteet läpi ja mietimme, kuinka on-
nistuimme toimimaan yhteisöllisenä ryh-
mänä ja mitä uutta opimme sekä kuinka 
tätä hyödynnämme jatkossa.”
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TOIMINNAN PÄÄTTYESSÄ
Toimintavuoden tai ryhmän toiminnan päättyessä tehkää loppuselvitys Skaftuki-
verkkopalvelussa.

Opintoryhmän lopettaessa toimintan-
sa tai toimintavuoden päätyttyä tulee 

opintoryhmän vastuuhenkilön toimittaa 
opintoryhmän loppuselvitys Skaftuki-verk-
kopalveluun viimeistään kuukauden kulu-
essa toiminnan päättymisestä. Sama ryhmä 
voi perustaa opintoryhmän uudelle toimin-
tavuodelle uusin haastein ja tavoittein.

Loppuselvityksessä raportoidaan osal-
listujatiedot, toiminnan kuvaus ja kuluerit-
tely.

Osallistujatiedot
Kirjatkaa ylös, kuinka monta opintotun-
tia opintoryhmänne kokoontui ja kuinka 
monta henkilöä opintoryhmänne toimin-
taan osallistui.

Toiminnan kuvaus, tavoitteiden 
saavuttaminen ja ryhmän 
toiminta

Kertokaa, kuinka hyvin saavutitte hake-
mukseenne kirjaamanne tavoitteet.

Kuvatkaa yhteisöllisen opintoryhmän 
toimintaa. Mitä opintoryhmänne teki?

”Saimme aikaan upean, moni-ilmeisen, 
viihdyttävän ja tietoa jakavan koko per-
heen lehden, jonka pääteemana tulee ole-
maan perinteiden merkitys sukupolvien 
saatossa.”

Kertokaa mitä ryhmäläisille uusia tietoja 
ja/tai taitoja opitte. Kuvailkaa myös, miten 
yhteistyö ryhmässänne sujui.

”Opimme näyttelijätyön, tanssiteatte-
rin sekä improvisaation perusteita. Keholli-
nen tunneilmaisumme harjaantui, opimme 
uusia menetelmiä sekä ilmaisemaan itse-
ämme äänen ja laulun kautta sekä sanoit-
tamaan lauluja. Opimme työskentelemään 
paremmin ryhmänä sekä kuuntelemaan, 
ohjaamaan ja arvioimaan toisiamme.”

Kulujen erittely
Loppuselvitykseen kirjataan tiedot siitä, 
mistä opintoryhmän tuettavat kulut ovat 
syntyneet. Mikäli tuki maksetaan yksityis-
henkilön tilille, tulee loppuselvitykseen liit-
tää myös kuitit. Mikäli tuki maksetaan yh-
distyksen tilille, selvitykseen ei tarvitse liit-
tää kuitteja. Kuittien on kuitenkin tarvitta-
essa löydyttävä mahdollisen tarkastuksen 
sattuessa kohdalle.

Tuki maksetaan tilityksen yhteydessä 
ilmoitetulle pankkitilille sen jälkeen, kun 
Kansalaisfoorumi on käsitellyt opintoryh-
män loppuselvityksen kuluerittelyineen.

Muistathan ilmoittaa osoitteeseen
info@skaftuki.fiinfo@skaftuki.fi, mikäli lopetat asioinnin 
Skaftuki-verkkopalvelussa tai mikäli vas-
tuuhenkilö opintoryhmässänne vaihtuu! 
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Onko sinulla kehittämisidea, jonka haluaisit toteuttaa yhdessä muiden kanssa? 
Haluaako ryhmänne kokeilla jotain uutta ja oppia uusia taitoja?  

Kaipaako yhdistyksenne toiminta kehittämistä, mutta toteutustapa ja 
kustannukset mietityttävät?

Kansalaisfoorumi tarjoaa taloudellista ja pedagogista tukea yhdistysten ja 
yhteisöjen opintoryhmien toimintaan. Tässä oppaassa kerrotaan, miten 
yhteisöllinen opintoryhmä toimii ja miksi teidänkin kannattaa perustaa 

opintoryhmä. Poimikaa siis vinkit yhteisöllisen opintoryhmän toimintaan ja 
laittakaa omanne käyntiin!

 Tutustu toimintaamme myös verkkosivuillamme ja kysy neuvoa,  
me autamme mielellämme kaikissa opintoryhmiin liittyvissä kysymyksissä!

kansalaisfoorumi.fi/opintoryhmatuki

facebook.com/Kansalaisfoorumi

@citizensforum

@kansalaisfoorumi

youtube.com/kansalaisfoorumi

https://kansalaisfoorumi.fi/tuki/perusta-yhteisollinen-opintoryhma
http://facebook.com/Kansalaisfoorumi
https://twitter.com/citizensforum?lang=fi
https://www.instagram.com/kansalaisfoorumi/?hl=fi
https://www.youtube.com/user/kansalaisfoorumi
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