Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry (OK) on aatteeltaan avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton aikuiskasvatus- ja
kulttuurijärjestö. Sen perustehtävä on kehittää, palvella ja tukea jäsenyhteisöjensä piirissä toteutettavaa
aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja muuta vapaata sivistystyötä.
Opintokeskus on opetusministeriön valvoma valtakunnallinen aikuisoppilaitos, jonka toimintaa arvioi myös
opetushallitus. Se järjestää vuosittain yli 5 000 kurssi- ja luentotilaisuutta yhdessä OK:n jäsenyhteisöjen kanssa.
Opintokerhoja toimii yli 2 000. Opintokeskuksen toimintaa kehitetään erilaisilla hankkeilla.
SPEK on Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n jäsenyhteisö. Tämän kautta kaikki pelastusliitot ja niiden jäsenyhteisöt
(mm. palokunnat) kuuluvat OKRYn tuen piiriin.
OKRYN TUKI
1.

Kurssien järjestäminen
Tunnit varataan vuosittain marraskuussa seuraavalle vuodelle.
Palokuntien omien kurssien järjestämisestä ota yhteys omaan pelastusliittosi, jonka kautta tuntien
varaukset tehdään OKRYn.
Tuki kurssien järjestämiseen (50% kustannuksista, kuitenkin maksimissaan 17€/tunnilla ollut kouluttaja)

2.

Opintokerho
Opintokerho on opiskeleva ryhmä, jolle on ominaista
•
•
•
•

omaehtoisuus
suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus
vuorovaikutus ja yhteistyö
ohjaus.

Opiskelun aluksi kerholaiset rajaavat opiskeltavan aiheen, sopivat opiskelun tavoitteista,
toteuttamistavoista ja työskentelymenetelmistä sekä valitsevat opintomateriaalit ja muut tietolähteet.
Jokaisella kerholla on ohjaaja, joka on kerhon vastuuhenkilö opintokeskusasioissa. Ohjaajalta ei edellytetä
muodollista pätevyyttä tai ohjauksen erityisosaamista, mutta ohjaaja voi oman osaamisensa puitteissa
ohjata kerholaisten opiskelua ja vastata opiskelujakson etenemisestä kerholaisten tukemana. Ohjaajan
taidot kehittyvät kokemuksen karttuessa, ja ohjaaja saa opintokeskuksesta ohjausta, tukea ja neuvoja.
Ansioituneelle opintokerhon ohjaajalle ja jäsenelle voidaan myöntää hakemuksesta OK:n ansiomerkki.
Opintokerhon alkamisilmoitus
Opintokerho tekee OK-opintokeskukseen alkamisilmoituksen. Alkamisilmoitus on sähköinen lomake,
joka tallentuu suoraan OK-opintokeskuksen Okryverkko-tietojärjestelmään. OK:n jäsenyhteisöihin
kuuluvat ohjaajat, joille on myönnetty Okryverkon käyttäjätunnukset, voivat tehdä alkamisilmoituksen
Okryverkkoon omilla tunnuksillaan. Alkamisilmoituksen voi tehdä myös puhelimella tai lähettää faksilla
OK-opintokeskukseen.
Opintokeskus tarkistaa, että alkamisilmoitus sisältää tarvittavat tiedot, ja arvioi opintokerhon
soveltuvuuden peruskerhoksi tai erikoiskerhoksi. Erikoiskerhoiksi voidaan hyväksyä ne opintokerhot,
joiden opiskelun tuloksena on esimerkiksi järjestön suoritusmerkki, tentti, tutkinto tai joku muu
opintokeskuksen hyväksymä tuotos (esim. historiikki, näyttely, esitys).
Kerhon ohjaajalle ilmoitetaan kirjeitse kerhon hyväksymisestä OK:n opintokerhoksi.

Valtionapu
Kerho voi hakea OK-opintokeskukselta valtionapua opiskelujakson aikana opiskelusta aiheutuneisiin
kuluihin. Valtionapu haetaan opiskelujakson päätyttyä. Valtionapua hakevaan opintokerhoon tarvitaan
•
•
•

vähintään viisi jäsentä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta
vähintään 10 oppituntia (à 45 min) kestävä opiskelujakso
opintokokouksia vähintään viitenä eri päivänä.

Yksi opiskelujakso voi kestää enintään 12 kuukautta opiskelun alkamisesta. Yhden vuoden aikana kerho
voi opiskella useita opiskelujaksoja.
Valtionavun hakeminen
Ohjaaja toimittaa allekirjoitetun valtionapuhakemuksen liitteineen opintokeskukseen. Hakemukseen
liitetään tositteet menoista tai niiden kopiot sekä lista kerholaisten osallistumisesta opintokokouksiin
(ainakin kolmessa kokoontumisessa viidestä on vähintään viiden opiskelijan oltava läsnä). Tosite on kuitti
maksetusta laskusta, käteisostoksesta tai -maksusta tai kuitin tai tiliotteen kopio, joka todentaa menon.
Valtionapuun oikeuttavia menoja ovat esimerkiksi opintoaineistojen hankintakulut, ohjaajan tai
vierailevan asiantuntijan palkkiot ja matkakulut sekä muut opiskelusta aiheutuneet kulut.
Hakemuksessa opintokerho kertoo opiskelunsa sujumisesta: mitä kerhossa opittiin, miten opiskelun
tavoite toteutui ja mitä tietolähteitä käytettiin? Kerhon ohjaaja ja tositteiden hyväksyjä allekirjoittavat
valtionapuhakemuksen vastaten esitettyjen tietojen oikeellisuudesta.
Erikoiskerhot lähettävät erilliselle liitteelle tehdyn kuvauksen kerhon opiskelusta. Kuvauksessa kerrotaan,
miten opiskelun suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus toteutuivat, mikä oli opiskelun tulos ja miten kerhon
toimintaa ja oppimista arvioitiin. Erikoiskerhot voivat saada korkeampaa valtionapua kuin peruskerhot.
Opintokerhon valtionapu lasketaan opintokeskuksen hyväksymien toteutuneiden opiskelutuntien määrän
ja opiskelusta aiheutuneiden todennettujen menojen perusteella. Vuonna 2003 peruskerhon valtionapu on
enintään 3 €/oppitunti ja erikoiskerhon valtionapu enintään 5 €/oppitunti.
Ohjaustukea opintokerhoon
OK-opintokeskus ohjaa opintokerhojen toimintaa. Kerho voi tilata opintokeskukselta kouluttajan
vierailemaan kerhossa. Näistä vierailuista opintokeskus perii kerholta korvauksen. Opiskelun tukena voi
käyttää myös OK:n julkaisuja ja niihin tehtyjä valmiita opinto-ohjeita.
Opintokeskuksesta voi tilata opintokerhon alkamispaketin, joka sisältää tarvittavat lomakkeet sekä tietoa
opintokerho-opiskelusta. Opintokerhosta kerrotaan myös Opintokerho-kirjassa.
Lisätietoja: opintosihteeri Liisa Leskinen ja kurssisihteeri Tanja Malk.

