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1.HALLINTO
1.1. HELSINGIN KRISTILLISEN 
OPISTON SÄÄTIÖN KANSANOPISTO

Helsingin kristillisen opiston säätiön kansanopisto 
- Laajasalon opisto - on maamme vanhin kristil-
listaustainen kansanopisto. Perustajana oli vuonna 
1907 Sörnäisten (nykyisin Helsingin) Kristillisen 

Kansanopiston Kannatusyhdistys. Kaksi muuta säätiön taus-
tayhteisöä, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen 
Lähetysseura kuuluvat maamme suurimpiin kristillisiin yhtei-
söihin. Kehitämme opistoa pääkaupunkiseudun metropolialu-
etta palvelevana oppilaitoksena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 1) ylläpitää Helsingin 
kaupungissa tai sen läheisyydessä kristillistä opistoa, kansan-
korkeakoulua tai muuta senkaltaista oppilaitosta sekä 2) jär-
jestää juhlia, kokouksia, opintomatkoja ja kursseja. Opetus- ja 
muussa toiminnassa pyritään soveltamaan opiskelijoiden oma-
toimisuuden ja itsehallinnon periaatteita. Opetuksen perusta-
na on kansanopiston arvo- ja aatetausta.

Säätiön tarkoituksena on toimia nuoriso- ja aikuiskasvatuk-
sen alalla elävän kristillisyyden hengessä Raamatun ja Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalla pyrkien 
erityisesti lähetys- ja diakoniaharrastuksen herättämiseen ja 
kehittämiseen. Tärkeää on arvojen sisältyminen kaikkeen ope-
tustarjontaan ja koulutukseen. Arvopohdinnan myötä konk-
retisoituu myös opiston tehtävä eri koulutuksissa.

1.2.SÄÄTIÖN HALLITUS

Hallitus piti vuoden aikana 5 kokousta. Säätiön hallitus teki 
aktiivisesti henkilöstön kanssa strategiatyötä.

Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Helsingin Diakonis-
salaitoksen Säätiön diakoniajohtaja Jarmo Kökkö. Varapu-
heenjohtajana jatkoi Suomen Lähetysseuran talousjohtaja 
Lauri Haavisto. Suomen Lähetysseura nimesi hallitukseen 
kotimaantyön johtaja Satu Kantolan ja kasvatus- ja koulutus-
yksikön päällikkö Timo Ryhäsen. Diakonissalaitoksen Säätiön 
nimeämänä Helsingin Diakoniaopiston rehtori Marja Penti-
käinen tuli uutena jäsenenä hallitukseen ja Päivi Puro jatkoi 
hallituksen jäsenenä. Kannatusyhdistyksen nimeäminä jäseni-
nä olivat yhdistyksen puheenjohtaja, yrittäjä Jari Liimatta ja 
Helsingin NMKY:n pääsihteeri Timo Laulaja.

Säätiön hallitus, joka toimii opiston johtokuntana ja joka 
vastaa säätiön omaisuudesta ja hallinnosta, koostuu taus-
tajärjestöjen valitsemista edustajista. Helsingin Kristillisen 
Kansanopiston Kannatusyhdistys, Suomen Lähetysseura ja 
Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön edustajina säätiön hal-
lituksessa vuonna 2014 ovat olleet seuraavat henkilöt: 

Kökkö Jarmo  pj. 2012-15  1. kausi 
HDL
Pentikäinen Marja jäsen      2014-17 1. kausi 
HDL
Puro Päivi  jäsen     2013-16 1. kausi 
HDL
Haavisto Lauri  vpj. 2012-15 2. kausi 
SLS

Kantola Satu  jäsen 2013-16 1. kausi 
SLS
Ryhänen Timo  jäsen     2013-14 1. kausi 
SLS
Liimatta Jari  jäsen 2014-17 2. kausi 
HKKY
Laulaja Timo  jäsen 2013-16 1. kausi 
HKKY

Hallituksen varajäsenet vuonna 2014 ovat olleet seuraavat:

Jaarinen Soili   2012-15 2. kausi 
HDL
Nord Ulla  kesken 2013-15 1. kausi 
HDL
Föhr Jaana  kesken 2014-15 1. kausi 
HDL
Pöntinen Mari  kesken 2013-15 1. kausi 
SLS
Larmasuo Tarja   2011-14 1. kausi 
SLS 
Sandberg Riitta  kesken 2013-15 1. kausi 
SLS
Salminen Hannu  2014-17 2. kausi 
HKKY
Ylänne Pekka   2014-17 2. kausi 
HKKY

Toimensa puolesta jäsenenä, esittelijänä, sihteerinä ja talou-
denhoitajana on toiminut rehtori Juha Matti Holopainen.

Tilintarkastajina olivat KPMG:stä Diakonissalaitoksen Sää-
tiön osalta KHT Heidi Vierros ja varatilintarkastajana KHT 
Mikko Laitinen, Kannatusyhdistyksen osalta KHT Turo Koila 
ja varatilintarkastajana KHT Susanna Saanikari sekä Lähe-
tysseuran osalta KHT Kai Salli ja varatilintarkastajana KHT 
Miika Karkulahti.

1.3. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT

1.3.1.Toiminta-ajatus

- Autamme elämässä eteenpäin

Koulutusaloillamme on yhteiskuntaa sivistävä tarkoitus. Vas-
taamme osaltamme metropolialueen moninaisiin koulutustar-
peisiin. Edistämme kulttuurien vuorovaikutusta, lähimmäi-
senrakkautta ja oikeudenmukaisuutta. 

Tuemme elämänvalintojen tekemisessä. Opistossa koetaan 
osallisuutta ja kasvetaan yhteisöllisessä ilmapiirissä ottamaan 
vastuuta omasta elämästä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

 
Olemme sosiaalisesti tukeva ja armollinen yhteisö, jossa tar-

jotaan opinnollisia mahdollisuuksia myös syrjäytymisvaarassa 
oleville ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. 

1.3.2.Visio

- Elämän paras vuosi

Opisto tunnetaan laadukkaasta ja arvostetusta koulutuksesta. 
Olemme aloitteellinen ja valovoimainen vapaan sivistystyön 
toimija. Ohjaamme opiskelijoitamme kansalaisyhteiskuntaa 
vahvistavaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kan-
sainvälisyyteen. 

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kumppaneidemme 
kanssa koulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Olemme 
esimerkillinen maahanmuuttajien reitittäjä suomalaiseen yh-
teiskuntaan. 

Lähetämme maailmalle yhteiskunnallisesti valveutuneita ja 
sydämensivistyneitä kansalaisia. Laajasalon opisto merkitsee 
opiskelijoille elämän parasta vuotta.

1.3.3.Arvot
Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja ih-
misten tasa-arvoiseen kohtaamiseen. 
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2.TOIMINTA
2.1.YLLÄPITÄMISLUPA JA 
AMMATILLISEN LISÄKOULUTUKSEN 
JÄRJESTÄMISLUVAT 

Helsingin Kristillisen Opiston säätiön ylläpitämä 
oppilaitos on Laajasalon opisto. Laajasalon opisto 
on kansanopisto, joka järjestää vapaasta sivistys-
työstä annetun lain mukaista koulutusta. Koulu-

tuksen toimintaa ja rahoitusta säädellään mainitussa laissa ja 
vapaasta sivistystyöstä annetussa asetuksessa. 

Opistomme ylläpitämisluvan sisältöinä Laajasalon opiston 
koulutus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja sen moder-
niin tulkintaan.

Koulutus painottuu viestinnän, vuorovaikutustaitojen, tai-
teen, ympäristö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen 
yhteistyön koulutukseen ja muuhun yleissivistävään, aktii-
viseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maahanmuuttajille 
suuntautuvaan koulutukseen. Tehtävänä on sekä pitkien että 
lyhyiden kurssien järjestäminen.

Kansanopisto voi järjestää lain 3 §:n mukaan myös koulu-
tusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää palvelutoimintaa 
(maksullista palvelutoimintaa).

Säätiöllämme on myös ammatillisen lisäkoulutuksen jär-
jestämislupa. Tämän koulutuksen toimintaa säädellään am-
matillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) 
ja koulutuksen rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009).

 Säätiön opistossa toteutetaan vapaan sivistystyön sekä 
ammatillisen lisäkoulutuksen opetustoimintaa. Koulutus-
ta annetaan pitkänä koulutuksena, lyhyinä kursseina sekä 
monimuoto-opetuksena. Opiston kansanopistokurssien 
vähimmäispituus on yksi 15 tuntia kestävä lähiopetusjakso. 
Tärkeänä osana opetuksessa on työelämäläheisyys ja käytän-
nön toiminta, jotka toteutetaan projektioppimisena. Projektit 
tehdään yhteisesti opiston, opiskelijoiden ja työelämän toimi-
joiden kanssa.

2.2.VUODEN 2014 TEEMANA  
ON OLLUT ”PALJON ENEMMÄN ”
Viimeisen seitsemän vuoden aikana tekemämme määrätie-
toinen kehittäminen ovat kasvattaneet opiston maamme 
suurimpien alan oppilaitosten joukkoon.  Opiston toimintaa 
suunniteltaessa kukin vuosi on saanut oman teemaotsikkonsa; 
2008: Kansanopisto metropolin tarpeisiin, 2009: Me autam-
me reitin löytämisessä, 2010: Sinusta on, 2011: Sinä, hän, 
me – osaamme, 2012: Osaa ja jalosta – taidot Laajasalosta ja 
2013: Tekemisen talo. 

Vuoden 2012 - 2014 erityisenä tavoitteena on ollut kehittää 
laatua. Jatkoimme laadun parantamista vuoden 2014 aikana 
teemalla: Paljon enemmän.

2.3. KEHITTÄMISOHJELMA 
-PAREMPAA OSAAMISTA
Prosessikuvauksessa olemme vuonna 2014 keskittyneet näyt-
tötutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suoritta-
misen prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Apulaisrehto-
ri osallistui ”sisäinen

auditoija”-koulutukseen syksyllä 2014. Koulutukseen kuu-
lunut harjoitusauditointi kohdistettiin tutkintoon

johtavaan koulutukseen ammatillisen koulutuksen laadun 
varmistamiseksi. Verkostohanke OsaavaGlobal käynnistyi 
2014. Hankkeen päätavoitteena on päivittää, kehittää ja lisätä 
verkoston oppilaitosten henkilöstön kansainvälisyysosaamis-
ta sen eri osa-alueilla sekä saada globaali osaaminen osaksi 
henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Tavoitteena on luoda 
myönteistä ilmapiiriä kansainväliselle toiminnalle. 

Hanke pyrkii kehittämään ja käyttämään voimavarana 
kotikansainvälisyyttä ja kielitietoista opetusta.  Laajasalon 
opistosta hankkeen ohjausryhmässä toimii rehtori ja projekti-
ryhmässä apulaisrehtori. 

 Apulaisrehtori osallistui vertaisryhmämentorointikoulu-
tukseen (Osaava Verme). Koulutuksen tavoitteena on luoda 
oppilaitokseen vertaisryhmämentorointitoimintaa osaamisen 
jakamisen ja perehdyttämisen tueksi. 

Kirjasimme vuoden 2014 suunnittelun yhteydessä opiston 
kehittämisohjelman. Sen sisältöalueina ovat olleet opiston 
laatutyön kehittäminen, henkilöstön kehittäminen, palaute-
järjestelmän kehittäminen, yhteinen suunnittelu, koulutustar-
jonnan ja -palveluiden suunnittelu ja markkinointi sekä opis-
kelijarekrytointiin liittyvä hakeva toiminta. Olemme pitäneet 
tärkeänä osaamisen parantamista.

Jatkoimme toimintajärjestelmän kuvausta ja kehittämistä 
EFQM – laatujärjestelmän pohjalta. Prosesseja on kuvattu 
tiimeissä, mikä vahvistaa tiimien toimintaa ja mahdollistaa 
opistossa jo olevan osaamisen jakamisen sekä uusien ideoiden 
jalostumisen yhteisessä keskustelussa. Toiminnan kuvaus ja 
kehittäminen ovat kulkeneet käytännössä rinnakkain.  Hen-
kilöstön osaamisen kehittämisen ja laadunkehittämisen ponti-
mena on Laajasalon opiston missio: haluamme auttaa ihmisiä 
eteenpäin. Laajasalon opisto haluaa tarjota parhaan mahdolli-
sen, kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen opiskelijalle kan-
sanopistovuoden aikana. Tämän tarkoituksen toteutumisessa 
henkilöstöllä on ratkaisevan merkittävä rooli.

2.4.VIESTINTÄÄ MEDIAN 
JA TAITEEN KEINOIN
Opistolla on 1970-luvulta lähtien uraa uurtava viestinnän ja 
media-alan koulutusosaaminen, joka tunnetaan maassamme. 
Vahvistaessamme viestintätaitojen koulutustamme tiedotuso-
pin linjastamme on kehittynyt lehtitoimittaja-, radiotoimitta-
ja-, urheilutoimittaja- ja crossmediatoimittajalinjat. 

Olemme myös taideviestinnän talo. Taiteella viestitään yh-
teiskunnan tilaa. Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu 
on sisältynyt opetusalaamme muutaman vuosikymmenen 
ajan. Tämä koulutuslinjamme on saanut lisäkseen kevyen 
musiikin solistilinjan, kirjailijalinjan, elokuvalinjan, musiik-
kiteatteri ja oopperalinjansekä kaksi näyttelijäntyön linjaa, 
joista toinen käynnistyi tämän vuoden elokuussa. Näillä kou-
lutuksilla opetustarjontamme on tehty monipuoliseksi koko-
naisuudeksi, jossa tehdään yhteistyötä myös taiteen avoimen 
yliopistokoulutuksen kanssa.

 Taiteen koulutuksissa olemme hyödyntäneet elokuussa 2011 
vuoteen 2022 käyttöömme vuokrattua Laajasalon VPK:n taloa. 
Se on mahdollistanut teatteritalona monipuolisen estradikou-
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lutuksen. Samalla opistolla on ollut käytössään kaksi erilaista 
juhlasalia tilaisuuksien järjestämiseksi. 

2.5.MEDIATAITOJA YHTEISTYÖSSÄ 
KANSALAISTAITONA
Olemme toimineet läheisesti työelämän, järjestöjen ja eri-
laisten instituutioiden kanssa. Opiston aloitteesta on viime 
vuosien aikana käynnistetty ja toteutettu metropolialueen 
radiokuuluvuustaajuuksilla tilapäisinä radioprojekteina Elä-
keläisradio, Euroviisuradio, Kansanmusiikkiradio, Loveradio, 
Urheiluradio sekä Vaaliradio. Opiston kumppaneita ovat 
erityisesti radiotoimittajalinjan kanssa yhteistyötä tekevät 
Metropolia amk, Taideyliopisto, Sibelius Akatemian kansan-
musiikkiosasto, media-, taide- ja urheilualan lukiot ja Helsin-
gin kaupungin kirjasto. 

Sähköisessä viestinnässä olemme jatkaneet lähetystoimintaa 
viestintävirastosta myönnettävillä radiotaajuuksien tilapäis-
luvilla, jotka on tarkoitettu oppilaitoksia varten. Toimintaa 
on täydentänyt itse toteutettava internet-mediakanava omille 
tv- ja radio-ohjelmille sekä kirjoitusalusta kirjoittajalinjojen 
kirjoituksille ja valokuville. Tarkoituksena on ollut avartaa 
mediataitoja opiston eri linjojen opiskelijoille, jolloin media-
osaamista voi käyttää hyödyksi kansalaistaitona arjen tilanteis-
sa opiskelu-, työ- ja harrastustoiminnassa. Mediakanavamme 
ovat Kaupunki Radio ja Kaupunki TV. 

Viestinnän koulutuslinjojemme media-alan kumppaneita 
ovat olleet alan suurimmat toimijat kuten Yleisradio, MTV3, 
Nelonen ja paikallisradiot sekä lehtitalot. Kumppaneina ovat 
toimineet koulutuslinjakohtaisesti myös Liikunnan Kehitys-
yhteistyö(LiiKe ry), Suomen urheiluakatemia-järjestelmä, 
Teatterikorkeakoulun avoin yliopisto, Helsingin NMKY, Suo-
men Olympiakomitea, Jääkiekkoliitto, Jääkiekon SM-liiga, 
Salpausselän kisat, Rukan mc-tapahtuma, Jyväskylän MM-ral-
li, Autourheilun Kansallinen keskusliitto sekä Elisa Oyj, 
jonka kanssa on tehty uuden teknologian kehitystoimintaa. 
Toimimme syksyllä yhteistyössä Helsingin liikuntaviraston 
Liikuntapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelut vastaavat Hel-
singin kaupungin lukuisten liikuntapaikkojen varauksista sekä 
liikuntaviraston tapahtumista.

2.6.ERITYISHAASTEITA 
KOULUTUKSESSA
Vuoden 2014 aikana jatkettiin ”Kansanopisto metropolin 
tarpeisiin” -hankkeesta käynnistettyä opiston kehittämistä ja 
monipuolista yhteistyötä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kans-
sa. Erityishaasteet ovat liittyneet nuorille suunnatun koulutus-
tarjonnan riittävyyteen ja varmistamiseen, maahanmuuttajien

määrän voimakkaaseen kasvuun ja väestön ikääntymisen 
tuomaan työvoimatarpeeseen sekä nuorten että jo työelämässä 
olevien koulutusten kehittämiseen ja osaamisen jatkuvaan uu-
distamiseen. Elämän suuntaa 
opastavana erikoistuneena koulutuksen järjestäjänä toimin-
nassamme on korostunut nopea reagointi toimintaympäristön 
muutoksiin sekä metropolialueen erityistarpeiden vaatima 
osaaminen. Lisäksi merkittävänä osana on ollut yhteistyö eri 
koulutusmuotojen ja -tahojen kanssa, joissa olemme suuntau-
tuneet Suomi-kylvyn eli Suomen kulttuurin ymmärtämisen ja 
kielikoulutuksen suuntaamiseen työperäistä maahanmuuttoa 
tukien, taidekulttuurin lisäämiseen, viestinnän alojen kurssi-
toimintaan ja oman kaupunkialueen yhteistyöhön. 

Opiston toiminnassa on kehitetty edelleen vapaan sivistys-
työn osuutta vahvistamalla jo olemassa olevia ja aloittamalla 
uusia koulutuslinjoja. Näitä koulutuksia ovat olleet Idea-lin-

jan kohdistaminen kehitysvammaisten henkilöiden koulutuk-
seksi, Kehitysmaatutkimuksen ja Pelituotantolinjan opintojen 
suunnittelu sekä käynnistäminen. Luontokoulutuksen opin-
tolinjaa ei käynnistetty. Ammatillisen lisäkoulutuksen Perhe-
päivähoitajakoulutukseen emme saaneet lisäaloituspaikkoja 
linjan uudelleenkäynnistämiseksi. Tavoitteena oli kehittää 
opintoja maahanmuuttajataustaisille naisille.

2.7.HALUAMME AUTTAA IHMISIÄ 
ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN
Laajasalon opisto antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen 
kasvuun. Opistosta saa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jat-
ko-opintoihin ja omien työelämävalmiuksien parantamiseen. 
Opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan aktiivisuuteen ja kykyyn 
toimia yksin, työparin kanssa ja ryhmän jäsenenä.

Parhaimmillaan kansanopistovuoden aikana opiskelijassa 
herää sisäisiä prosesseja ja oman elämän suunta kirkastuu; 
tässä yhteydessä puhutaan suuntautumisvuodesta. Vuoro-
vaikutustaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja, joita tarvitaan 
työelämässä ja arjessa selviytymisessä. Kansanopistovuoden 
yhdessä tekeminen mahdollistaa vertaisvuorovaikutuksen ja 
-oppimisen. Kun opiskelija uskaltautuu sanomaan mielipi-
teensä, oppii kuuntelemaan muita näkökantoja ja oppii pe-
rustelemaan paremmin omansa, hänen sosiaalinen pääomansa 
kasvaa. Opettajien läsnäolo ja tuki ovat äärimmäisen tärkeitä 
opiskelijalle, joka etsii suuntaa elämäänsä. 

Laajasalon opiston arvoperusta pohjautuu kristillisille ar-
voille. Arvot ja aatetausta kuuluvat opiston päivittäiseen ole-
mukseen. Henkilöstö, hallinto ja taustayhteisöt varmistavat, 
että opiskelijat voivat opiskella turvallisessa ja yhteisöllisyyttä 
ylläpitävässä sekä kehittävässä ja kulttuuridialogia käyvässä 
ympäristössä.  

Opetuksessa otetaan huomioon suomalainen kulttuuri, 
kulttuurimme monipuolistuminen ja paikalliset erityispiirteet. 

Laajasalon opiston vahvuus on media- ja viestintäalan 
osaaminen. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus on opiston 
toiminnan kokonaisuuden kannalta tärkeä ja siihen olen-
naisena osana kuuluvan työharjoittelun tavoitteena on ollut 
työelämäosaamisen kartuttaminen. Myös vapaan sivistystyön 
vuoden mittaisilla linjoillamme mediaopintoihin on sisältynyt 
työelämän projektioppimisen eripituisia jaksoja. Jaksot on 
suunniteltu yhdessä työnantajatahojen, opiskelijan ja opetta-
jan kanssa. 

Vuoden 2014 aikana jatkoimme ja kehitimme maahan-
muuttajien kielenopetusryhmiä sekä keväällä että syksyllä. 
Koulutuskysynnän ollessa suurta järjestimme toimintaa myös 
kesäajaksi.

Media-alan vahva koulutusosaaminen ja opetusalan koulu-
tuksemme ovat tukeneet maahanmuuttajien ja erityistä tukea 
tarvitsevien opiskelijoiden asioiden edistämistä. Opiskelijat 
ovat kohdanneet päivittäisessä käytännön toiminnassa sekä 
yhteisissä projekteissa kuten Kulttuuritori, jossa päivän oh-
jelmaan kuului eri maiden ja kulttuurien esityksiä ja lisäksi 
maahanmuuttajaopiskelijat valmistivat keittiöhenkilökunnan 
kanssa yhdessä omien maidensa ruokaa. Luovan taiteen alan 
koulutuslinjamme ja toiminta ovat antaneet mahdollisuuden 
kulttuurien vuoropuhelulle. Musiikkihetket ja yhteislauluti-
laisuudet ”Valkoisen flyygelin ympärillä” ovat yhdistäneet eri 
linjojen opiskelijoita ja vahvistavat yhteisöllisyyttä koko opis-
ton tasolla.

Pedagogiikkaa on kehitetty yhä enemmän opiskelijoita osal-
listavaan suuntaan. Esimerkiksi koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon kuuluvan 
monikulttuurisuusjakson toteuttamisessa hyödynnetään 

oppilaitoksessa olevien opiskelijoiden kulttuuritietämystä 
tekemällä yhteistyötä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. 
Yhteisessä projektissa Kaitojen monikulttuurisuusosaaminen 
sekä ohjaustaidot karttuvat ja maahanmuuttajat pääsevät käyt-
tämään suomen kieltä autenttisessa tilanteessa sekä toimimaan 
oman kulttuurin asiantuntijoina.

Olemme pyrkineet tavoittamaan hakevalla toiminnalla opis-
kelijoiksi oikeat kohderyhmät. Hakeva toiminta on erityisen 
tärkeää, koska koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolelle 
jäävien nuorten tavoittaminen tavanomaisin koulutusmarkki-
noinnin keinoin ei riitä. Opistoa on kehitetty oppilaitokseksi, 
jossa opiskelijaa autetaan löytämään reitti elämää varten.

2.8.OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄ JA 
KOULUTUKSEN HINNAT TARVITSEVAT 
TASAPAINON
Opiston strategiassa on kantavana tekijänä ollut koulutuk-
sellisesti, yhteiskunnallisesti tai kehitykseltään syrjäytyneiden 
voimaannuttaminen. Jotta tätä toiminta-ajatusta on voitu 
toteuttaa, on koulutusyhteisöön tarvittu myös yhteiskunnassa 
toimeen tulevia opiskelijoita ja lisäksi on tarvittu myös yhteis-
kunnan taloudellista tukea esimerkiksi opintosetelityyppisellä 
rahoituksella ja erityisavustuksilla. 
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Opiston laitteistojen ja tietoverkon uusimista ja laa-
jentamista jatkettiin edelleen vastaamaan tarpeita, 
joilla opetus ja oppiminen tapahtuvat. Olemme 
olleet kehittämässä nykyaikaista internet- ja mo-

biilipalveluihin liittyvää opetusvälineistöä. Tarkoituksena on 
ollut kehittää innovatiivisia ja kestäviä opetusta ja oppimista 
tukevia toimintatapoja, järjestelyjä, menetelmiä sekä työtapo-
ja, joissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti tieto- ja vies-
tintätekniikkaa sekä muuta teknologiaa.

Oppimisympäristöajattelun tavoitteena on ollut sitoa oppi-
laitoksen ulkopuolella tapahtuva oppiminen kiinteästi opetus-
suunnitelmiin, monipuolistaa opetusta ja hyödyntää erilaisia 
oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat oppimista. Oppi-
misympäristönä on ollut erilaisia paikkoja, tiloja, yhteisöjä ja 
toimintatapoja, jotka ovat edistäneet oppimista. Perinteisen 
luokkatilan lisäksi oppimisympäristöinä ovat toimineet ympä-
röivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat. Oleellista on ollut, että 
ne ovat muodostaneet  oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön 
ja että ympäristön käyttö on ollut didaktisesti ja pedagogisesti 
huolella mietitty. Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaaliset 
olosuhteet ovat auttaneet luovuuden ja innovatiivisuuden ke-
hittymisessä.

3.OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ
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4.VUODEN 2014 KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA

Opiston koulutustoiminnan pääosan muodosti 
pitkäkestoinen vapaan sivistystyön koulutus. Se 
ryhmiteltiin neljään otsikkoon: taiteen koulutus, 
viestinnän koulutus, yhteiskunnallinen koulutus 

sekä muu koulutus. 
Tärkeänä osana koulutuksessa on myös ammatillinen li-

säkoulutus. Vuoden 2014 aikana pyrimme jatkamaan myös 
perhepäivähoitajien koulutusta, johon kaavailtiin yhteistyötä 
Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Jatkoimme suunnitelmien 
ja järjestämisluvan päivittämistä eikä koulutusta vielä aloitet-
tu. Lyhytkurssitoiminnan osalta jatkoimme niiden kehittämis-
tä ja toteuttamista pääkaupunkiseudun tarpeiden mukaan. 

4.1. Vapaan sivistystyön pitkä koulutus 
Vuonna 2014 annoimme viestinnän koulutusta seuraavilla 
linjoilla: Crossmedia-/monialatoimittaja, Lehtitoimittaja, Ra-
diotoimittaja ja Urheilutoimittaja. 

Taiteen koulutusta annoimme vuonna 2014 seuraavilla lin-
joilla: Elokuva, Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu, 
Laulusolisti orkesterissa ja musiikkiproduktioissa, Näyttelijän-
työ 1 ja Näyttelijäntyö 2 sekä Pelituotanto. Elokuussa 2014 
jätimme käynnistämättä opiskelijamäärän koon vuoksi seuraa-
vat opintolinjat: Kirjailija sekä Klassinen laulu ja ooppera. 

Yhteiskunnallisessa koulutuksessa toteutimme vuodelle 
2014 seuraavat linjat: Kehitysmaat ja Suomi sekä Mark-
kinointi, myynti ja vaikuttaminen. Vapaan sivistystyön 
muuna koulutuksena tarjosimme kehitysvammaisten 
henkilöiden ja mielenterveyskuntoutujien pääsyä elämän 
arkeen kiinni Idea-linjalla. Peruskoulun päättäneille ja 
ilman koulutuspaikkaa jääneille nuorille suunnittelimme 
Juniori-idea-linjan, jossa perehdytään eri koulutusaloihin.  
Maahanmuuttajille oli edelleen tarjolla Suomea maa-
hanmuuttajille kieli- ja kulttuurikoulutukset. Vanhus- ja 
hoivatyön kotiavustaja-koulutusta kehitimme Helsingin 
Diakonissalaitoksen ja sen Diakoniaopiston kanssa tiivis-
tettävän yhteistyön myötä.

4.1.1. VIESTINNÄN KOULUTUS
Mediatalot ovat nykyään ”sähköisiä monimediataloja”, joten 
otimme tämän huomioon päivittäessämme viestinnänlinjo-
jen opetussuunnitelmia vuoden 2014 aikana. Crossmedia-, 
radio-, ja lehtitoimittajalinjojen perusopintoihin sisällytettiin 
yhteisiä oppiaineita enemmän kuin aikaisemmin. Lehtitoi-
mittajan koulutusta uudistettiin syksyllä 2014. Tavoitteena oli 
toisaalta opettaa kaikille samoja oppiaineita ja toisaalta antaa 
mahdollisuus valinnaisuudelle.  

Kokemuksen perusteella opetusohjelmia tarkennetaan seu-
raavana lukuvuonna edelleen kurssien tuntimäärien ja sijoitte-
lun suhteen.  Uudistaminen onnistui ja oppilaat motivoitui-
vat opiskelemaan kattavasti yhteisiä kursseja, kuvankäsittelyä, 
videotuotantoa ja äänityötä sekä mediatekstien kirjoittamista.

Opetusohjelma uudistamisen perusteena on ollut toimi-
tustyön voimakas muuttuminen. Kaikkien mediatalojen 
työskentelytavoissa näkyy monimediaalisuus, jossa toimittajat 
tuottavat sisältöjä samanaikaisesti eri alustoille. Tällaisessa 
työprosessissa on hallittava sekä kuva- että äänityön tekninen 
ympäristö ja journalistiset työtavat.

Crossmediatoimittaja 
Crossmedia tarkoittaa viestintää usealle eri alustalle, eli vies-
tintää tv:n, radion, lehden ja verkkojulkaisujen välityksellä. 
Crossmedialinjalla opiskellaan käytännönläheisesti tätä nyky-
aikaisessa viestinnässä tarvittavaa moniosaamista. Opiskelijan 
työvälineitä ovat televisio, kameratyö, videoeditointi, radio, 
kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet ja mobii-
lipalvelut. 

Kevätlukukauden kursseilla crossmedialinjalla opiskel-
tiin digitaalisen portfolion tekeminen InDesign-ohjelmalla, 
web-sivujen tekemistä Dreamweaver-ohjelmalla, sekä radio- ja 
tv-työtä tekemällä suoria lähetyksiä kaupunki-tv ja kaupunki-
radio kanavillemme. 

 Tiiviin opiskelujakson jälkeen opiskelijat pääsivät näyttä-
mään osaamistaan myös tositilanteessa: Salpausselän maa-
ilmancupkisoissa crossmedialinja ja urheilutoimittajalinja 
vastasivat lehdistötilaisuuksien live-striimauksista, stadionin 
videotaulun ohjelmasta sekä internet-toimituksesta. 

Maalis-huhtikuun projektioppimisjakson opiskelijat suo-
rittivat lähinnä mediatalojen online-toimituksissa sekä tuo-
tantoyhtiöissä. Projektijakson jälkeen opiskelijat tekivät vielä 
henkilökohtaiset opinnäytteet, jotka olivat videoita tai web-si-
vustoja. Projektioppimisjakson aikana osoittamansa osaami-
sen perusteella onnistui 7 opiskelijaa saamaan osa-aikaisen 
työpaikan harjoittelupaikastaan, ja näistä ainakin 4 vaihtui 
myöhemmin vakituiseksi paikaksi.

Uudet opiskelijat saapuivat elokuussa. Syyslukukauden 
alkaessa crossmedia-, lehtitoimittaja- ja radiotyönlinja opis-
kelivat journalismin perusteet, johon sisältyy mm. journalis-
tinen kirjoittaminen, juttuprosessi ja juttutyypit. Sen lisäksi 
elo-syyskuussa opiskeltiin valokuvauksen ja kuvankäsittelyn 
perusteet, videokuvauksen ja editoinnin perusteet, sekä ää-
nityön perusteita ja radiojutun toimittamista. Opiskelijat 
kirjoittivat, kuvasivat ja julkaisivat juttunsa alusta saakka itse 
kaupunkikanava.fi sivustolla. 

Lokakuussa toteutimme yhdessä näyttelijäntyönlinjan 
kanssa viikon jakson, jolloin opiskelimme toimittajan esiinty-
mistaitoa. Lokakuussa perehdyttiin myös tv-studiotyöhön ja 
harjoiteltiin suorien lähetysten tekoa kaupunki.tv sivustolla. 
Marraskuun lopussa suuntasimme urheilitoimittajalinjan 
kanssa Rukalle, jossa suoritimme viikon mediaprojektin Ru-
kan maailmancupin kisaorganisaation viestintätiimissä. Työ 
piti sisällään lehdistötilaisuuksien live-striimauksen ja vide-
oiden tuottamista sekä stadionin videotaululle että kisojen 
web-sivustolle. Viikko oli monelle iso elämys, kun he pääsivät 
seuraamaan sekä huippu-urheilua että osallistumaan suureen 
ja kansainväliseen mediatapahtumaan.

Marraskuussa aloitimme myös jo kevään projektioppimis-
jakson suorituspaikkojen hakemisen. Hakuprosessissa opis-
keltiin työhakemuksen ja CV:n tekoa, ja opiskelijat hakivat 
paikkoja itse omien kiinnostustensa perusteella. Paikkoja 
haettiin lähinnä mediatalojen online-toimituksista ja tuotan-
toyhtiöistä.

Kaupunki.tv sivuston toimittamista jatkettiin säännöllisillä 
lähetyksillä myös marras- ja joulukuussa.

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Timo Arpa-
lahti.
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Tuntiopettajina toimivat Börje Hellén, Antti Kauranne, Esa 
Lötjönen, Jarkko Rissanen, Jari Koski, Anki Lappalainen, Pet-
teri Löppönen, Jussi Puhakka, Sanni Pärssinen, Jere Ollinen ja 
Elina Raunio.
Yhteistyöprojekteja:
Elisa Kirja: Dekkari-illan live-streamaus ja taltiointi, Lasi-
palatsi helmikuussa, Salpausselän kisat: live-streamausta ja 
videotuotantoa, Lahti maaliskuussa
Työssäoppimisprojektit maalis-huhtikuussa mediataloissa ku-
ten: Yle, Nelonen Media, MTV, Alma Media, SBS Discovery 
Media
Journalistiliitto: Journalismin päivä – tapahtuman live-strea-
maus ja taltiointi, Mediakeskus Lume lokakuussa
Validia Ammattiopistossa Osaamisen jakamisen päivä, vi-
deotoimittaminen,  Järvenpää lokakuussa
Vantaan Painicup, some- ja videotoimittaminen, Tikkurila 
marraskuussa
Ruka Nordic: maailmancupin osakilpailun live-streamausta ja 
videotuotantoa, Ruka marraskuussa

Lehtitoimittaja
Lehtitoimittajalinjan opetussisällöt kokivat reilun muodon-
muutoksen syksyllä 2014. Medialinjojen opettajat laativat 
kahden vuoden aikana opetuksen uudistamissuunnitelman, 
joka käynnistyi elokuussa 2014. Sen mukaan kaikki media-
linjojen opiskelijat saavat yhteisen usean viikon peruspaketin 
niin kirjoitus-, valokuvaus-, video-, ääni- ja www-viestinnässä. 
Mediatalojen osaamisvaatimukset alan koulutussisältöjen 
suhteen ovat kasvaneet siten, että perinteisen printtiviestinnän 
osaaminen on saanut rinnalleen uusia digitaalisen ilmaisun ja 
tuottamisen muotoja. Niiden hallinta antaa paremmat mah-
dollisuudet työllistyä tai valita omat jatko-opintonsa omien 
kiinnostuksen kohteiden ja taipumusten mukaan aiempaa 
paremmin. 

Myös tiedottaja- ja yhteisöviestinnän osuutta lehtitoi-
mittajakoulutuksessa lisättiin edellisvuodesta 2013, jolloin 
opiskelijoille annettiin kolmen viikon yhteisöviestinnän 
peruskoulutuspaketti, johon kuului viikon etäopiskelujakso 
opiskelijoiden itse valitsemassaan yhteisössä tiedotus- ja vies-
tintätehtävissä. Lukuvuonna 2014-2015 yhteisöviestintää 
ja tiedottamista etäoppimisjaksoineen tulee kaikkiaan kuusi 
viikkoa. 

Nämä muutokset toteutettiin siksi, että media-ala on ollut 
viimeiset vuodet kovassa murroksessa tiedon tuottamisen 
vastuun siirtyessä perinteisistä mediataloista ns kolmannelle 
sektorille; yrityksiin ja yhteisöihin, jotka työllistävät viestin-
nän osaajia mediataloja enemmän. Lehtitoimittajalinjan nimi 
muutettiin myös lehtitoimittaja-tiedottajalinjaksi syksylle 
2014. 

Toimittajan ja tiedottajan roolit työmarkkinoilla ovat muut-
tuneet merkittävästi, ja toimittajan osana ei ole enää perintei-
nen tiedon portinvartijan vaan informaation jatkojalostajan, 
täsmäjakelijan toimenkuva. Viestintäalan muutos näkyi myös 
kevään 2014 etäopiskelupaikkojen spektrissä: aikaisempien 
mediatalojen lisäksi opiskelijat hakeutuivat erilaisiin järjestöi-
hin, yhdistyksiin ja yrityksiin hyvinkin erilaisiin tiedotusteh-
täviin. 

Palaute kentältä on ollut perinteisesti hyvää, niin myös ke-
väällä 2014. Kymmenkohtaisessa kyselyssä, jossa opiskelijan 
ohjaaja arvioi opiskelijan journalistisia, ammatillissosiaalisia 
ja tietoteknisiä valmiuksia, saatiin keväällä 2014 koko linjan 
keskiarvoksi 4.17 / 5.00. Aikaisempana vuonna 2013 se oli 
huikeat 4.23/5.00, joka on ollut paras tulos sen jälkeen, kun 
arviointikäytäntö käynnistettiin. 

Radiotoimittaja  
Radiotyöhön keskittyvä opintolinjamme käytännönläheisenä 
koulutuksena oli edelleen suosittua ja sille oli paljon hakijoita. 
Koulutus on antanut perusvalmiudet käytännön radiotyöhön. 
Opetukseen on sisältynyt lisäksi yleissivistäviä ja yhteiskun-
nallisia kursseja. Laajasalon opiston radiokurssiin kuuluu 
lopputyönä keväisin toteutettava opiskelijaradio. ’Kaupunki-
radio’ on ollut usean viime vuoden ajan yhteistyökanava, jolla 
pääkaupunkiseudun viestinnän alan oppilaitokset ovat lähet-
täneet vuorollaan omaa ohjelmaansa. 

Oppilaitosyhteistyö on koulutusverkoston ja opintopol-
kujen rakentamista: kanavalla on mukana koululaisia, jotka 
pohtivat opiskelupaikkaansa viestinnän alalla sekä Metropolia 
AMK -opiskelijoita, joiden läsnäolo antaa Laajasalon opiskeli-
joille mahdollisuuden nähdä lähempää opiskelun arkea. 

Kevään radiossa oppilaat toimittivat monipuolisesti erilaisia 
radio-ohjelmia juonnettua, musiikkiradiota puheohjelmia ja 
uutislähetyksiä. Crossmedia-kurssi tuotti ohjelmasisältöä Kau-
punki.tv–kanavalle.

sena. Tuotimme videoita, tekstejä ja sosiaalista mediaa. 
Keväällä osallistuimme Vantaalla Painin EM-kisoihin. Siellä 

opiskelijat tekivät reaaliaikaista kisastudiota, joka suorana 
striimattiin nettiin. Lähetyksessä oli mukana inserttejä, joita 
opiskelijat tekivät. Lähetyksellä oli katsojia ympäri maailmaa. 
Hoidimme myös koko kisojen viestinnän sosiaalisen median. 

Lappeenrannassa jääkiekkoilun U18 vuotiaiden MM-kisois-
sa opiskelijat hoitivat MTV Sportin ennakkojutut ja ottelura-
portit valokuvineen.  Jääkiekon MM kisoissa teimme Pasilassa 
MTV Sportille otteluanalyysejä toimituksen käyttöön. 

Koko vuoden, mutta erityisesti kesällä, teimme sekä rallin 
että rallicrossin SM-osakilpailuita ympäri Suomea.  Näissä 
tapahtumissa toimitimme mediasisältöä eli kuvamateriaalia 
ja kirjoituksia organisaatiolle. Kesäkuussa oli Kouvolassa 
rallicrossin MM-osakilpailu RX Finland ja heinäkuussa Jyväs-
kylässä rallin MM-osakilpailu, Neste Oil Rally. Rallicrossin 
MM-osakilpailussa tuotimme organisaatiolle sosiaalista me-
diaa, videoita ja tekstejä. Rallin MM-osakilpailussa teimme 
Elisan Sporttimobiilin sekä AKK Motorsportille toimitus-
työtä. Kesällä opiskelijat osallistuivat myös kansainväliseen 
naisurheilukonferenssiin Finlandiatalolla, jossa tuotettiin 
videomateriaalia, haastatteluja ja striimauksia konferenssin 
tapahtumista. 

Olimme mukana aktiivisesti Pääkaupunkiseudun Urheilua-
katemian urheilu- ja valmennustoiminnassa, josta toimitimme 
useita kirjoituksia, kuvia ja videoita URHEA:n verkko lehteen 
Matkalla huipulle. Näiden lisäksi olimme jatkuvasti teke-
misissä Suomen merkittävimpien urheilulajien sarjapeleissä, 
mainittakoon koripallon sarjatoiminta, jääkiekon SM-liiga, 
Veikkaus –liiga ja salibandyliiga.  Opiskelijat tuottivat paljon 
materiaalia mm. HIFK Fotbollin, HIFK Hockeyn  ja Helsin-
ki Seagullsin mediatoimituksiin. 

Toimitimme ja selostimme urheilusisältöjä opiston omalle 
mediakanavalle, Kaupunkikanavalle.  Syksyllä opiskelijoiden 
projektioppimispaikkoja olivat mm. YLE, MTV Sport, Ne-
lonen Media, Nelonen Pro, Eurosport, Helsingin Sanomat, 
Ilta-Sanomat/Urheilusanomat,  Ilkka, Kymen Sanomat, Taito-
luisteluliitto ja Suomen jääkiekkoliitto. 

Opintojen loppuvaiheessa hiihtourheilun maailmancup-osa-
kilpailussa, Ruka Nordic Openissa, Kuusamossa muodostim-
me mediakeskuksen toimituksen ja toimitimme materiaalia 
sekä organisaatiolle että opiston omaan mediaan. Samalla vie-
railimme Kuusamon opistossa tutustumassa luontokuvauksen 
monipuolisuuteen.

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Erika Pantti-
la-Keskinen sekä hänen apunaan Tero Karhu. Tuntiopettajia 
olivat mm. Jussi Eskola, Sari Sirkkiä-Jarva, Pekka Viinikka, 
Petteri Löppönen ja Juha Dahlström.  Vierailevina toimit-
tajina opettivat mm. Mika Saukkonen, Juha Kanerva, Riku 
Riihilahti ja Vesa Rantanen. 

4.1.2. TAITEEN KOULUTUS

Elokuva 
Alkuvuodesta kuudentoista opiskelijan ryhmä jatkoi opiske-
luaan toteuttaen neljä pienoiselokuvaa yhteistyössä Näytte-
lijätyönlinjan kanssa. Tuotannollisia harjoituksia lomittivat 
käsikirjoitusluennot elokuvakäsikirjoittaja Kirsi Vikmanin 
opetuksessa. 

Keväällä toteutettiin myös kaksi tilauselokuvaa tuotanto-
kurssilla. Toinen, triathlon -aiheinen tilauselokuva, toimi 
myös kahden opiskelijan lopputyönä. Lopputöitä tehtiin 
yhteensä neljätoista, useimmat lyhyitä fiktioita, mukana myös 
musiikkivideo sekä dokumenttielokuva. Musiikkivideokurssil-

Radio- ja crossmediakurssien oppilaat suorittavat työssäop-
pimisjaksonsa mediatalojen ja Yleisradion toimituksissa sekä 
tuotantoyhtiöiden palveluksessa. Opetussisältöjen päivittämi-
nen toteutui myös sen palautteen perusteella, mitä näistä pai-
koista on tullut: koulutussisällöt on suunniteltava median eh-
doilla niin, että oppilaat selviävät modernista toimitustyöstä.

Urheilutoimittaja 
Käytäntöihin painottuvassa koulutuksessa perehdyttiin urhei-
lutoimittajan ja selostajan työhön. Välineinä olivat televisio, 
kameratyö, videoeditointi, radio, kirjoittaminen, valokuvaus, 
kuvankäsittely, internet ja mobiilipalvelut. Vuoden aikana 
hankittiin valmiudet, joiden avulla voi hakeutua alan jat-
ko-opintoihin tai toimia urheilumaailman tiedonvälittäjänä.

Vuoden aikana opiskelijat pääsivät tekemään urheilutoimit-
tajan ja tiedottajan työtä aidossa kilpailuympäristössä. Opin-
tojen alkuvaiheessa olivat maailmacup-osakilpailut; Lahdessa 
Salpausselän kisat sekä Kuopiossa Puijon kisat. Näissä toi-
mimme kilpailuorganisaatioiden virallisena tiedotustoimituk-
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la toteutettiin musiikkivideo yhteistyössä Solistilinjan kanssa. 
Nätöläisille kuvasimme ja editoimme teatteritaltioinneiksi 
heidän esityksistään näytelmät ”Kolme sisarta” ja ”Seitsemän 
veljestä”. Teimme myös ekskursioita ammattiteattereiden näy-
täntöihin sekä Tennispalatsin Chaplin-näyttelyyn.

Loppukeväästä opiskelijat tekivät ahkerasti  pääsykoeteh-
täviä ja pyrkivät useisiin elokuva-alan oppilaitoksiin. Kaikki 
ennakkotehtävät palauttaneet opiskelijat pääsivät jatkoon 
pääsykokeissa. Jatko-opintoihin he sijoittautuivat Metro-
polia Ammattikorkeakoulun kuvaus- ja leikkauslinjalle ja 
TAMK:iin tuotantolinjalle, yksi opiskelija jatkoi opintojaan 
Stadin ammattiopistossa kuvauslinjalla.

Syksyllä aloitti uusi viidentoista opiskelijan ryhmä. Aluksi 
opiskelijat perehtyvät teknisiin työvälineisiin: kameroihin, 
äänityslaitteisiin ja editointikalustoon kuvaaja Börje Hellenin 
johdolla. Kun tekniikka oli tullut tutuksi lähdimme leirikou-
luun Furuvikiin NÄTÖ 1 ja 2 opiskelijoiden kanssa. Retkellä 
toteutettiin pienoismuotokuvia näyttelijäopiskelijoista ja 
kirjoitettiin käsikirjoituksia tuleville kursseille. Pitkiin eloku-
viin perehtyminen aloitettiin elokuvahistorian kurssilla, jossa 
omaksuttiin elokuva-analyysin alkeet ja siitä jatkettiin kirjoit-
taen sekä keskustellen nykyelokuvan analyysiin.

Fiktioelokuvan harjoitukset alkoivat N&K (näyttelijä ja ka-
mera)  1 ja 2 kursseilla, joissa toteutettiin kaksitoista pienoise-
lokuvaa, noin viisiminuuttisia fiktioita.

Dokumenttielokuvakurssilla tutkittiin dokumentin eri gen-
rejä ja aloimme kuvata SUOMA1-linjan kanssa pienoisdoku-
mentteja heidän arjestaan.

Kaiken kaikkiaan vuosi eteni pääsääntöisesti ”Learning by 
doing” -metodilla.

Linjan vastaavana opettajana toimi elokuvaaja Maiju Lep-
pänen.

Kirjailija
Kirjailijalinjan elokuussa 2013 alkanut vuosikurssi jatkui tam-
mikuusta 2014 toukokuun loppuun. Vuoden alussa aloitet-
tiin luovan kirjoittamisen ja suunnittelun kirjoitustunneilla. 
Fiktion elementteihin, havaintoon, dialogiin ja toimintaan 
tutustuttiin kirjoitusharjoituksin. Lähtökohtana oli avata kir-
joittamisen hanat ja eri näkökulmien mahdollisuudet. Pitkän 
tekstin kirjoittamiseen saatiin esimakua ryhmätyönä, jossa 
tarina suunniteltiin yhdessä ja kukin kirjoitti osuuden tapah-
tumista. Vieraileva opettaja Anja Erämaja ja vastaava opettaja 
Kaarina Linko opettivat ryhmälle luovaa kirjoittamista, jonka 
tarkoituksena oli auttaa kurssilaisia kehittämään rohkeutta ja 
vapautta kirjallisessa ilmaisussaan ja alkaa miettiä keväällä jul-
kaistavan antologian sisältöjä, kukin omalta osaltaan.

Linjalla vieraili helmikuussa kirjallisuusterapeutti Kristina 
Svensson, joka opetti viikon ajan omaelämäkerrallista kirjoit-
tamista ja tunteiden käsittelyä tekstin tuottamisessa. Ryhmä 
koki opetuksen vahvasti ja siitä oli paljon hyötyä heidän kas-
vuunsa sekä kirjoittajina että yksilöinä.

Jarkko Rissanen opetti kuunnelmakokonaisuuden teettä-
mällä ryhmässä kuunnelmakäsikirjoitukset, jotka tuotettiin 
valmiiksi kuunnelmiksi, joihin etsittiin yhdessä roolitus ja 
studionauhoitus. Rissanen toimi kuunnelmien ohjaajana ja 
tuotannon ohjaavana opettajana.

Helmikuussa tehtiin ryhmätöinä kolme kuunnelmaa Kau-
punki-Radiolle. Kauhutarinassa pieni tyttö kertoi elävästä 
talosta. Realistilähtöinen Pimeä tie kertoi perusmiehen huo-
nosta päivästä. Fantasia Pienen pojan peloista mahdollisti 
opiskelijan esiintymisen myös näyttelijänä, jolloin kirjailijasta 
löytyi muriseva ääninäyttelijä. Kuunnelman teon kaikki vai-
heet tulivat tutuiksi, sillä kirjailijalinja myös äänitti ja näytteli 

tekstinsä. Radiokanavamme suorassa haastattelussa halukkaat 
opiskelijat kokivat adrenaliinin huuman analysoidessaan luo-
vaa prosessia.

Kevään aikana kurssilaiset kirjoittivat oman pitkän kauno-
kirjallisuuden käsikirjoituksen mahdollisimman valmiiksi, 
jolloin tekstit annettiin kustannustoimittajan tehtävissä työs-
kennelleen, vierailevan tuntiopettajan, Piritta Maavuoren 
luettavaksi. Näistä käsikirjoituksista jokainen opiskelija sai 
henkilökohtaisen palaute- ja tekstinkehittämiskeskustelun se-
kä vinkkejä kustantamoista, joihin käsikirjoitus olisi järkevää 
toimittaa sekä missä muodossa se kannattaisi lähettää. Käsi-
kirjoitukset vaihtelivat realistisista romaaneista dekkareihin ja 
omaelämäkerrallisiin muistelmiin, romanttiseen ja toiminta-
vetoiseen fantasiaan sekä beat-henkiseen runouteen.

Piritta Maavuoren esseekurssi eteni kerran kuussa tammi-
kuusta toukokuuhun. Kurssia varten ryhmä luki monipuo-
lisesti kaunokirjallista nykykirjallisuutta ja kirjoitti niistä 
esseitä. Tunnilla kirjat analysoitiin vielä keskustellen. Samalla 
arvioitiin kaikkien lukemat ryhmäläisten esseet. Lukukoke-
muksista kirjoitettiin esseitä ja nämä esseet käsiteltiin ryhmä-
tapaamisissa. Näin syntyi vuoden aikana käsitys kahdeksan 
eri kirjan lajityypistä ja muotoratkaisuista. Kurssi perehdytti 
kirjallisuuden nykykentän genreihin, mikä auttoi opiskelijoita 
näkemään ja määrittelemään myös omaa kerrontaansa.

telua, värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opinto-
jen myötä oli tavoitteena, että opiskelija rakentaa itselleen laa-
jan visuaalisen yleissivistyksen, joka luo perustan kuvallisten 
alojen opinnoille kuvataiteesta taideteollisuuteen.

Opinnot koostuivat harjoitustöistä sekä niihin liittyvistä 
luennoista ja opintokäynneistä. Lukuvuoden aikana toteutet-
tiin erilaisia projekteja, joissa opittua sovellettiin käytäntöön. 
Keskeinen osa opetuksesta koostui henkilökohtaisesta ohjauk-
sesta sekä palautekeskusteluista. Opetuksen välineinä käytet-
tiin maalaus- ja piirustusmenetelmiä, musta-valko- ja digitaa-
lista valokuvausta, taitto-, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia. 

Lukuvuoden opetus koostui laajoista opintokokonaisuuk-
sista ja intensiivisemmistä opetusjaksoista. Laajoja opintoko-
konaisuuksia olivat piirustus ja maalaus, kuvailmaisun keinot, 
valokuvaus ja graafinen suunnittelu. Intensiivisiä opetusjak-
soja olivat sarjakuva, kuvitus, puupiirros, animaatio, Adobe 
Photoshop, Indesign ja Illustrator.

Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun linja valmisti 
vuoden aikana useita näyttelyitä opiston galleriaseinillä. Hel-
mikuussa Laajasalon kirjastossa oli linjan valokuvanäyttely. 
Touko-kesäkuussa linja järjesti lopputyönään kuvataidenäyt-
telyn Helsingin pääkirjaston galleriatilassa Pasilassa. Linjalla 
tehtiin kuvallisia sisältöjä yhteistyönä muiden opintolinjojen 
kanssa konsertteihin ja esityksiin.

Opintolinjan vastaavana opettajana toimi Vesa Ilmaranta. 
Tuntiopettajista mainitaan Tiina Aromaa, Liisa Louhio, Pia 
Paldanius, Petri Suni ja Pauli Tornberg. 

Rytmimusiikin Solistilinja
Vuoden aikana opiskeltiin keskeisimmät asiat sooloartistin 
osaamisen tarpei sta. Niitä olivat rytmimusiikin tyylilajit, fra-
seeraus, tulkinta sekä äänenkäytön ja esiintymisen hallinta. 
Opinnoissa valmistauduttiin erilaisiin esiintymistilanteisiin, 
lau lukilpailuihin, studio-olosuhteisiin ja yhteistyöhön orkeste-
reiden kanssa.  

Kevät 2014 käynnistyi yhden edellisvuoden opiskelijan 
lisäyksellä, hänen tultuaan mukaan kertaamaan opintojaan. 
Kokonaisvahvuus oli nyt 12 opiskelijaa, jotka kaikki jatkoivat 
opintojakson loppuun. Kevät-kauden painopiste opetuksessa 
oli persoonallisen esitystavan etsiminen yhdessä lauluteknisen 
valmiuden kehittämisen kanssa sekä äänitysolosuhteissa laula-
minen ja esiintyminen kameralle livenä tai synkaten 

omaa äänitettään. Laulutekniikan opetuksesta vastasi edel-
leen Päivi Bonde-Jensen. Yhtyelaulu esityksiä täydennettiin 
Jonna Räihän tekemillä koreografioilla. Näyttelijä Johannes 
Holopainen piti laululyriikan analysoinnista opetuskokonai-
suuden.

Monet yhteisesiintymiset täydensivät opetusta. Niistä tär-
keimpiä olivat Salpausselän kisojen yhteydessä tehty Show-esi-
tys Lahden Suurhallissa sekä Lions Club Merituulen kanssa 
8.3. toteutettu Naistenpäiväkonsertti Laajasalon VPK:lla. 
Lisävärin opetusohjelmaan toivat esiintymiset Laajasalon kir-
jastossa neljänä maanantaina tammi-helmikuussa sekä opiston 
ruokasalissa toteutetut ”Hyviä biisejä”- kahvikonsertit maa-
lis-huhtikuussa. Lisäksi LC Helsinki/Pakinkylän iltatilaisuus 
helmikuussa, koko lions club-järjestön N-piirin vuosikokous 
Helsingin Messukeskuksessa maaliskuussa sekä Laajasalopäivä 
toukokuussa täydensivät opiskelijoiden esiintymiskokemusta.

Neljäs IIST SIDE STORY- CD-levy, nimeltään ”Shakin´ 
All Over” sisälsi kotimaista ja kansainvälistä popmusiikkia. 
Levyllä jokainen lauloi yhden soolokappaleen. Levyn ryt-
miosuudet äänitettiin Sound Track studiossa edellisvuosien 
tapaan, mutta kaikki muu äänitys, laulatus ja miksaus toteu-
tettiin opiston omissa tiloissa. Tämän studiokustannuksia 

Muusikko, pianisti, laulaja ja säveltäjä Tuija Rantalainen 
vieraili opettamassa laululyriikan kirjoittamista. Itsekin lauluja 
kirjoittaneena ja muiden tekstejä säveltäneenä sekä omaa mu-
siikkia julkaisseena Rantalainen osasi tukea ryhmää jakamalla 
kokemusta ja tietoa. Jokainen ryhmän jäsenistä kirjoitti kurs-
sin aikana laululyriikkaa.

Opetus huipentui kevään antologia-hankkeeseen, jossa 
kurssilaiset kirjoittivat kaunokirjallista materiaalia onnen ole-
muksesta vierailevan opettajan Anja Erämajan ohjauksessa. 
Kokonaisuus editoitiin, taitettiin ja painettiin pehmeäkan-
tiseksi julkaisuksi. koko kymmenhenkinen ryhmä osallistui 
teokseen, jonka nimeksi tuli - Onnen musta laatikko. Taitossa 
auttoi opiston Kuvallisen viestinnän opintolinjan vastaava 
opettaja Vesa Ilmaranta. Tuotannosta vastasivat Anja Erämaja 
ja opintolinjan vastaava opettaja Kaarina Linko.

Opiskelijoina olivat Gita Anttonen, Sara Eveliina Himanen, 
Janita Kräkin, Mimosa Laine, Minna Leskinen, Mikko Palo-
mäki, Jussi Rämä, Vilma Tervomaa, Julia Virkkunen ja Lauri 
Wahlstedt.

Kirjalinjalinjan toiminta ei käynnistynyt elokuussa, koska 
valintakokeisiin ei osallistunut riittävää määrää opiskelijoita.   

Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu
Vuodessa opetettiin kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommit-
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säästävän ratkaisun teki mahdolliseksi opistolle hankitut kaksi 
studiotason mikrofonia sekä kaiutinta. Sopivat äänitystilat oli-
vat opistolla ennestään 

Muusikoina toimivat Jari Nieminen g, Jari Heino b, Sami 
Kuoppamäki dr sekä huuliharpputaiteilija Heikki Jäntti. 
Keyboard osuudet sekä sovitukset hoiti linjan oma opettaja. 
Kaikki kuoro-osuudet suoritettiin omin voimin edellisvuo-
sien tapaan. Äänityksestä vastasi jälleen Tapio Pennanen ja 
kannen suunnittelusta Vesa Ilmaranta. Levyjulkkarit pidettiin 
opistomme juhlasalissa sekä ravintola Nyyrikissä toukokuun 
lopussa.

Linja sai nauttia kahdesta hienosta opiston ulkopuolisesta 
esityksestä. Linjan oman opiskelijan Salla Hakanpään kiitetys-
tä ja palkitusta nykysirkusesityksestä ”Pinta”  Circo-keskukses-
sa  ja ”Tarzan” musikaalista Helsingin Kaupunginteatterissa.

Todistuksen saivat kaikki 12 keväkauden aloittanutta opis-
kelijaa. Stipendi myönnettiin Sarri Honkaselle.

Elokuussa  käynnistyi opintolinjan viides opintovuosi 18 
opiskelijan voimin. Kolme entistä opiskelijaa jatkoi linjalla 
toisen lukuvuoden. Neljä uutta lopetti syksyn aikana eri syis-
tä. He kaikki olivat miesopiskelijoita, joiden lukumäärä jää 
näinollen tulevana kevätkautena pyöreään nollaan. Opiskeli-
joita oli kiitettävästi jälleen eri puolilta Suomea.Tällä kertaa 
mukana oli monta musiikin jatkoopintoihin tähtäävää opis-
kelijaa. Opetusta antoivat samat opettajat kuin ed. kevätkau-
della. Tutorin tehtäviä ensi kerta linjan historiassa alkoi hoitaa 
edellis-vuoden opiskelija Sarri Honkanen huolehtien mm. 
äänenavauksesta, yhteyden pidosta ja järjestyksestä.

Yhteisesiintymisiä kertyi runsaasti. Torstaisin pidetyt suo-
menkielisen pop-musiikin yhteislaulutilaisuudet ”Valkoisen 
flyygelin ympärillä” juhlasalissa saivat runsaasti osallistujia.

Opiston ulkopuolisia esiintymisiä oli myös paljon. Niistä  
Apollo-Liveklubin Alumni-ilta 29.10. oli haastava, koska ny-
kyisen linjan jälkeen esiintyi elokuussa harjoitukset alkanut 
linjan entisten opiskelijoiden perustama ”Laulusolistiyhtye 
IIST SIDE SINGERS”. Molemmat ryhmät suoriutuivat 
osuudestaan tyylikkäästi. Muita merkittäviä esiintymisiä 
olivat HNMKY:n 125 v. juhlat 15.11, neljä puolen tunnin 
show-ohjelmaa Studia-Messujen päälavalla 2. ja 3.12., Itsenäi-
syyspäivän konsertti Huopalahden kirkossa 6.12. sekä Helsin-
gin Suomalaisen Klubin joulujuhla-esiintyminen Suomalaisel-
la klubilla 17.12. 

Joulukuussa olleiden kolmen opintoviikon aikana esiinty-
mislavalle noustiin yht. 11 kertaa . 

Esiintymistilaisuuksien erilaisuus on mahdollistanut myös 
monipuolisten ohjelmistokokonaisuuksien hallitsemisen jo 
koulutuksen tässä vaiheessa. Lisäksi jokaisen esiintymistaito ja 
-varmuus ovat kehittyneet merkittävästi. Laajan ja monipuo-
lisen ohjelmiston rakentaminen harjoituksineen on siirtänyt 
henkilökohtaisten sooloesitysten kehittämisen painopistettä 
kevätkaudelle alkuperäisestä opetussuunnitelmasta poiketen.

Joululoman alkamistunnelmaa kohotti linjan omassa luo-
kassaan opiston muille opiskelijoille esitetty puolentoista tun-
nin joululaulukavalkadi ryyditettynä glögillä ja omatekoisilla 
jouluherkuilla - kaikki kelpasivat. Linjan opetuksesta vastasi 
kapellimestari Antti Hyvärinen.

Näyttelijäntyö 1 ja 2 (Nätö 1 ja Nätö 2)
Keväällä 2014 Näyttelijäntyö 1 aloitti harjoittelemaan ko-
timaista klassikkoteosta, Aleksis Kiven Seitsemän veljestä. 
Esityksestä valmistui tuore näkökulma seitsemästä veljeksestä, 
jossa tarkasteltiin Jukolan sisarusten maailmaa syrjäytymisen 
näkökulmasta, naisten silmin ja ”Puukkobulevardin” maise-
missa. 

Nätö 1 valmisti myös yhteistyössä Elokuvalinjan kanssa 
lyhytelokuvia, teki pitkää improvisaatiota, ja sai laulu-, akro-
batia-, puhe-, ja tanssitunteja. Lisäksi keväällä keskityttiin ja 
valmistauduttiin kevään tärkeisiin pääsykokeisiin. Näytteli-
jäntyö 1:ltä alan jatko-opiskelupaikkojen ovia aukesi syksylle 
2014 Teatterikorkeakoulun Näyttelijätyönlaitokselle, Tam-
pereen Nätyn teatterityönlinjalle ja Turun AMK:n Taideaka-
temiaan.

Näyttelijäntyö 2 valmisti keväällä monia erilaisia esityksiä 
ja demoja. Erityistä kiitosta sai kiertävä lastenteatteriesitys-
ten sarja, jotka vierailivat ansiokkaasti Helsingissä päivä-
kodeissa ja kirjastoissa viemällä ryhmissä tuotettua taidetta 
pienille ja isommille katsojille. Yhteistyötä tehtiin Elokuva-
linjan kanssa ja opetusta saatiin myös monilla muilla teatte-
ritaiteen osa-alueilla, kuten klovneria ja näyttämötaistelu. 

Keväällä keskityttiin pääsykokeisiin, josta alan opiskelu-
paikkoja aukesi Teatterikorkeakoulun Näyttelijätyönlinjalle ja 
Turun AMK:n Taideakatemiaan.

Syksyllä Näyttelijäntyö 1 aloitti uusien opiskelijoiden 
kanssa näyttelijäntyön perusteilla, Uta Hagen-tekniikalla, mi-
nä-kuvilla, improvisaatiolla, kameratyöskentelyllä, sekä joka 
aamuisilla lenkeillä. Syksyn huipennukseksi valmistettiin Dia-
logikurssilla Minna Canthin, Sylvi, joka tutki yksinäisyyttä ja 
otti kantaa seksuaaliseen tasa-arvoon. Syksyn päätti nykymu-
sikaalin keinoin tuotettu demo-esitys.

Näyttelijäntyö 2 aloitti syksyn ja toisen toimintakautensa 
uusien opiskelijoiden kanssa reilun kahden viikon näytte-
lijäntyön perusteet jaksolla, jossa kerrattiin improvisaatiota 
ja opiskeltiin psykofyysistä näyttelijäntyötä. Tämän lisäksi 
kuntoiltiin aamuisin Laajasalon maisemissa. Syksyn haastava 
päätyö oli klassisen lastenkirjan pohjalta tuotettu Jörö-Jukkia, 
eli tarinoita ihmisyydestä, joka tutki itse- ja ryhmäohjautu-
vaa näyttelijää. Ryhmä tuotti itsenäisesti opettajan johdolla 
nykydraamallisen teoksen, joka hyväksikäytti monipuolisesti 
Laajasalon VPK-taloa ja sen pihapiiriä.

Syksyn aikana valmistettiin myös Elokuvalinjan kanssa yh-
teistyössä lyhytelokuvia ja opiskeltiin klovneriaa. 

Molemmille luokille järjestettiin syksyllä yhteinen ”kahden 
tunnin juoksu”, jossa opiskelijat haastettiin kokeilemaan rajo-
jaan juoksemalla kaksi tuntia yhteen menoon. Tämän lisäksi 
vietimme kaksi yötä ja kolme päivää Furuvikin kartanon kau-
niissa maisemissa tutustumalla toisiimme. Furuvikissä oli mu-
kana myös Elokuvalinja. Molemmat Nätö-linjat saivat syksyn 
aikana myös opetusta laulun, tanssin, puheen ja akrobatian 
osa-alueilta.

Näyttelijäntyön linjat 1 ja 2 toimi pääasiassa Laajasalon 
VPK:lta vuokratussa talossa opiston läheisyydessä, Laajasalon 
opiston juhlasalissa, Laajasalon palloiluhallin tiloissa sekä 
Malmin palloiluhallissa.

Näyttelijäntyön linjan opetuksen korkeaa tasoa on osoit-
tanut se, että Teatterikorkeakoulun avoin yliopisto on rin-
nastanut opetuksemme vastaamaan heillä annettua opetusta. 
Tätä yhteistyötä jatkoimme  aiempien vuosien tapaan Nätö 
1 kanssa. Kiinnostus Näyttelijäntyön linjojamme kohtaa on 
kasvanut samaan tahtiin kuin niihin kohdistettu kehitys. 

Kevään ja syksyn aikana linjojen perusopetuksesta ja sy-
ventävästä opetuksesta vastasivat Ullariikka Koskelan ollessa 
vanhempainvapaalla Eero Järvinen ja Janne Lonka. Linjoilla 
vieraili erimittaisin jaksoin opettajina mm. Ullariikka Kos-
kela, Ilona Jokinen, Jemina Sillanpää, Selina Sillanpää, Jenni 
Urpilainen, Oula Kitti, Anne Rautiainen, Timo Ruuskanen, 
Tia Honkanen, Katriina Honkanen, Lauri Nurkse, Karolina 
Ginman, Ella Pyhältö, Jussi Puhakka, Elina Latva, Jarkko 
Mandelin, Maiju Leppänen ja Antti Hyvärinen. 

Pelituotanto
Linjan toiminta alkoi ensimmäistä kertaa vuoden 2014 alus-
sa. Riittävien toimintaedellytysten luomiseksi opisto hankki 
linjan perustamisen yhteydessä tehokkaat kannettavat tietoko-
neet sekä pelikehitykseen tarvittavat ammattitasoiset ohjelmis-
tot 3Dmallinnuksesta peliohjelmointiin.

Alkuvuonna opiskelijat harjoittelivat suunnitellusti peli-
tuotannon osa-alueiden perustaitoja esim. pelisuunnittelua, 
ohjelmointia ja peligrafiikan luomista eri opettajien johdolla 
niin että heille muodostui vähintäänkin yleiskuva tarvittavien 
taitojen kirjosta.

Perustaito-opetuksen lomassa opiskelijat pyrkivät löytämään 
omat vahvuutensa ja kiinnostusalueensa, ja niiden löydyt-
tyä panostivat taitojensa yksilölliseen kehittämiseen linjan 
jälkeisten tarpeidensa mukaisesti. Tässä heidän tukenaan 
olivat ajoittaiset ohjausvierailut linjalla aiemmin opettaneilta 
pelisuunnittelun, grafiikan ja ohjelmoinnin opettajilta. Linja 
organisoi mentoriohjelman, jonka puitteissa useampi opiske-
lija löysi henkilökohtaisen mentorin, jota tapasi harvakseltaan 
loppuvuoden läpi. Mentoreita löytyi niin peliteollisuudesta 
kuin tutuista opettajista. Mentoreilta opiskelijat saivat neuvoja 
ja palautetta taidolliseenkehitykseensä ja urakehitykseensä.

Ennen vappua alkoi Laajasalon opiston ja HELPE (Helsin-
gin Pelastusliitto) ry:n yhteistyönä 2Danimaatiopeliprojekti 
“Roihuvaara”, jossa törmäystestinukke ratkaisee erilaisia arki-
elämän vaaratilanteita. Tavoitteena oli luoda peli, joka levit-
tää paloturvallisuustietoisuutta ja luo HELPElle näkyvyyttä 
13-15-vuotiaiden helsinkiläisnuorten keskuudessa. Pelin toi-
vottiin valmistuvan Stadin Turvaksi tapahtumaan 30.8.2014 
mennessä, mutta sen laajuutta jouduttiin karsimaan ja se 
valmistui vasta syyskuun puolella kuntoon, jossa se saatiin 
julkaistua internetissä. Projektin parissa työskenteli parhaim-
millaan lähes puolet linjan opiskelijoista.

Suurimman osan loka- ja marraskuuta pelituotantolinja 
vietti ohjattua projektityöjaksoa, jolla opiskelijat rakensivat 
portfolioitaan jatkoa varten ja valmistautuivat joko työn tai 
jatko-opiskelupaikan hakuun. Yksi opiskelija sai työharjoit-
telupaikan, jonka puitteissa työsti pelinomaista multimedia-
ohjelmistoa. Opiskelijat kunnostautuivat myös mm. järjes-
tämällä omin voimin excursion Ruotsiin tunnetulle Paradox 
pelistudiolle, osallistumalla pienryhmänä kansainväliseen “ga-
me jam” tapahtumaan, jossa luotiin peli yhden viikonlopun 
aikana, ja vapaaehtoistyöllä kotimaisen pelialan tapahtumien 
järjestämisessä. Vuoden lopussa ennen valmistujaisia pelituo-
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tantolinja teki tutustumisvierailun Nitro Games yritykseen 
Kotkaan. Linja järjesti myös demoillan, johon kutsuttiin 
opettajia, yhteistyökumppaneita sekä opiston henkilökuntaa. 
Demoillassa linjalaiset asettivat näytteille vuoden aikana luo-
miaan peliprojekteja ja taidetta, ja pitivät lyhytesityksiä tai 
“pitchejä” omista portfolioistaan, pelikonsepteistaan ja liikei-
deoistaan.

Catarina Myllärniemi vastasi linjan toiminnasta tammi-
kuusta lokakuuhun, ja opetti mm. pelillistämistä sekä pro-
jektinhallintaa. Lokakuun lopusta linjan johtoon siirtyi Yrjö 
Peussa. Vierailevina opettajina linjalla toimivat vuoden aikana 
Teemu Vilen (pelisuunnittelu ja ohjelmointi), Nick Sweetman 
(peligrafiikka), Jaska Rissanen ja Esa Santonen (äänisuunnitte-
lu), Juha Huhtakallio (pelisuunnittelu), Lucas Cosson (ohjel-
mointi), Constantinos Mavromichaelis (kuvankäsittely), Pia 
Paldanius (valokuvaus) ja Anssi Rauhala (storyboarding). 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että uutena linjana pelituo-
tanto haki vielä vuonna 2014 muotoaan, mutta innokkaiden 
opiskelijoiden ja ammattitaitoisten opettajien vaivannäkö 
tuotti hedelmää. Vuoden 2014 kokemusten pohjalta linjaa 
kyetään jatkossa kehittämään aktiivisesti.

4.1.3. YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS

Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys 
(jatkossa Kehitysmaat ja Suomi)
Opistolla alkoi elokuussa 2013 uusi vapaan sivistystyön kou-
lutuslinja  - Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys, yhdeksän 
opiskelijan voimin. Koulutuslinjan tarkoituksena oli antaa 
yleissivistävää koulutusta kehitysyhteistyöstä ja eri toimijoista 
ja tulevaisuuden näkymistä. 

Opintovuoden aikana käsiteltiin Suomen kehityspoliit-
tista linjausta, humanitaarista apua, vuosituhattavoitteita 
ja post-2015 -tavoitteita, kehityskäsitteitä, kehitysteorioita 
ja kehitysmaiden eri haasteita kuten maailmankauppa, 
tasa-arvo, velkaantuminen ja velkahelpotukset, nuoriso-
työttömyys ja kaupungistuminen, maankaappaukset ja 
luonnonvarat, turismi sekä kriisitilanteessa olevat valtiot ja 
nationalismi. 

Kansainväliseen osuuteen kuului vierailut  mm. UNU-WI-
DER:n vuotuisessa seminaarissa, Think Africa -tapahtumassa 
ja Kepan kehityspoliittisilla päivillä. 

Vuoden 2014 tammi-maaliskuussa toteutettiin 2,5 kuu-
kauden projektioppimisjakso Tansaniassa kahdella alueella, 
Mtwarassa ja Morogorossa. Mtwarassa vastaanottava taho 
oli LiiKe ry ja Sports Development Aid ja Morogorossa Leo 
Söderqvist ja Tansanian 4H-yhdistys, joiden kanssa on tehty 
yhteistyötä koko syksyn ajan. 

Projektioppimisjaksoa varten opiskelijat opettelivat swahi-
lin-kieltä, videon kuvaamista ja editointia, blogin kirjoittamis-
ta ja viestintää sekä keräsivät taustatietoa terveyskasvatusai-
heista kuten ihmissuhteet, malaria ja ripuli, ensiapu, liikunta, 
seksuaaliterveys, ympäristö, riittävä lepo ja päihteet. Jokainen 
opiskelija oli vastuussa oman terveyskasvatusaiheisen vide-
on suunnittelusta ja toteutuksesta. Jakson aikana kuvattiin 
terveyskasvatusvideoita yhdessä valittujen peruskoulujen ja 
Mtwaran opettajakoulutuslaitoksen kanssa. Jaksoon kuului 
tutustuminen Tansaniaan ja tansanialaisten arkeen, kansalais-
järjestöjen toimintaan sekä muihin toimijoihin kehitysyhteis-
työn saralla.   

Opintolinjan opettajina toimivat Elena Taubert, Leo Söder-
qvist, Ari Koivu, Tomi Lounio, Antti Tarvainen, Mirja Hä-
mäläinen, Mariko Sato, Irja Aro-Heinilä, Börje Hellén, Antti 
Kauranne ja opettajaharjoittelija Mirkka Isotalo.

4.1.4. VAPAAN SIVISTYSTYÖN 
MUU KOULUTUS

Idealinja
Vuoden alussa Idealinjalle tuli yksi opiskelija lisää. Vuoden 
alussa tärkein painopiste oli opiskelupaikkoihin tutustumi-
sessa ja oman alan löytämisessä. Vierailimme Keskuspuiston 
avoimissa ovissa, Next Step messuille ja hankimme tietoa 
mahdollisista opiskelupaikoista. Osa opiskelijoista kävi muu-
taman päivän opiskeluharjoittelussa tutustumassa oppilaitok-
seen. Kävimme tutustumassa myös Lyhty RY:n  toimintaan, 
joka oli monelle yksi vaihtoehto ensi syksylle.  

Opiskeluhakujen selkiydyttyä opiskelu oli projektipainot-
teista. Teimme Lyhty RY:n ja kanssa työnhakuvideon Sosiaa-
lipedagogikaan säätiön kanssa. Osa opiskelijoista kävi myös 
työhön tutustumisjakson Lyhdyssä. Alkukeväällä osallistuim-
me videorunokilpailuun, jossa jokainen opiskelija teki oman 
videotuotoksen.  Kuvaamataidossa oppilaat tekivät maala-
ustöitä, joista tehtiin näyttely. Kuvaamataidossa tutustuttiin 
myös Afrikkalaiseen kulttuurin. Liikunnassa koulunkäynti- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaajat harjoittelivat liikuntatuntien 
ohjausta Idealinjalaisten kanssa. Kaksi heistä myös suoritti 
luokassamme työharjoittelun.  Liikunnassa yritimme löytää 
jokaiselle jonkin kiinnostuksen kohteen, tavallisten lajien li-
säksi tutustuimme padeliin ja painiin. 

Idealinja päättyi kesäkuussa. Opiskelijoiden antama palaute 
oli pääosin positiivista. Opiskelijat pitivät erityisesti projek-
teista, ruuanlaitosta ja retkistä. Opiskelijat saivat paljon itse-
luottamusta ja heistä kolme  pääsi opiskelemaan ja yksi pääsi 
työskentelemään Lyhty RY:n Radio Valoon. Kaksi opiskelijaa 
halusi jatkaa Idealinjalla vielä toisen vuoden.   

syksy 2014
Idealinja aloitti lukuvuoden elokuussa 11 opiskelijan voimin, 
joista yksi jäi pois syyskuussa. Alkuun opettelimme perustai-
toja, kuten rahankäyttöä, ruuanlaittoa ja ajanhallintaa.  Syys-
kuussa avuksi tuli vapaaehtoistyöntekijä Japanista. Hän toimi 
luokassa opettajan ja opiskelijoiden apuna ja opetti esimerkik-
si joogaa, origamien tekoa ja japania. Lisäksi apuna toimi viisi 
mielenterveyskuntoutujaa, jotka ovat kouluttautuneet vertais-
ryhmäohjaajiksi  Sosped- säätiön kautta.  He pitivät säännöl-
lisesti bänditunteja ja toimivat apuna ATK:ssa, ruuanlaitossa 
ja valokuvauksessa. Lisäksi solistilinjan opiskelija piti kerran 
viikossa laulutunnin.  Torstaisin kuvaamataitoa opetti Jonna 
Susa-Dahlberg. Loppusyksystä koulunkäynnin  ja aamu-ilta-
toiminnan ohjauksen opiskelijat pitivät meille liikuntatunteja.

Teimme paljon vierailuja. Kävimme esimerkiksi Suomen-
linnassa, markkinoilla ja Seurasaaressa sekä Fazerilassa, mikä 
oli opiskelijoiden suosikkikohde.  Lisäksi teimme vierailuja 
erilaisiin opiskelupaikkoihin, kuten Keskuspuistoon ja Dia-
koniaopistoon. Tiistaisin kuljimme metrolla Toimintakeskus 
Happeen, jossa pidimme ATK tunnit. 

Teimme paljon töitä tietokoneella ja tableteilla. Opette-
limme tietokoneen perustataitoja, kuten sähköpostin tekoa, 
tiedostojen tallentamista ja kuvien käsittelyä.  Aloitimme 
myös Idealinjan mainoksen suunnittelun. Ruuanlaitossa 
harjoittelimme perusruokien tekoa ja kaupassakäyntiä.  Va-
paaehtoistyöntekijä perehdytti meidät myös japanilaiseen 
ruokakulttuuriin. 

Idealinja aloitti toimintansa syksyllä 2013 seitsemän opiske-
lijan voimin. Idealinjalla opeteltiin itsenäisen elämän perustai-
toja. Harjoittelimme säännöllisesti ajanhallintaa, rahankäyttöä 
ja ruuanlaittoa. Opiskelu sisälsi myös musiikkia kuvaama-
taitoa ja ATK:ta. Tietotekniikassa opettelimme internetin ja 
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sähköpostin käyttöä.  Päivittäisiin rutiineihin kuului opiske-
lun kuulumisten vaihto aamuisin ja lehden luku iltapäivällä.  
Liikunnassa tutustuimme moniin lajeihin, kuten koripalloon, 
tennikseen, kuntosaliharjoitteluun.  Teimme myös paljon 
kävelyretkiä ja opettelimme terveitä elämäntapoja. Teimme 
paljon vierailuja erilaisiin kohteisiin ympäri Helsinkiä. Kä-
vimme kuuntelemassa sinfoniaorkesterin kenraaliharjoituksia, 
vierailimme Korkeasaaressa ja perehdyimme kierrätykseen 
ympäristökeskuksessa.  Opiskelijat pitivät erityisesti vierailusta 
Fazerilaan. Tutustuimme opiston muiden linjojen toimintaan 
ja osallistuimme opiston yhteisiin tapahtumiin. Kävimme 
myös katsomassa näyttelijälinjojen teatteriesityksiä.  

Opiskelijat tutustuivat erilaisiin työaloihin ja pohtivat mah-
dollisia jatko-opiskelumahdollisuuksia ja vierailivat oppilai-
toksissa.  Lisäksi kävimme tutustumassa opiston lähiympäris-
tön palveluihin ja luontoon. Työelämän taitoja harjoittelimme 
esimerkiksi auttamalla opiston.  Linjan vastaavana opettajana 
toimi Matias Hynynen.  Kuvaamataidossa Irja Aro-Heinilä 
opetti luokalle akryylimaalausta ja tutustutti oppilaat afrikka-
laiseen kulttuuriin.  Musiikkia opetti Elina Hynynen. Tunti-
opettajista mainitaan Hanna Hallikas ja Sarri Honkanen.

Maahanmuuttajien omaehtoiset 
kotoutumiskoulutukset (Suomi-kylpy 1 & 2) 
 Maahanmuuttajille järjestettiin kieli- ja kulttuurikoulusta 
alkeis- ja jatkotasolla. Koulutukset olivat intensiivisiä luku-
kauden mittaisia kursseja, joilla painotettiin kommunika-
tiivisia valmiuksia. Koulutuksen tavoitteena on ollut antaa 
opiskelijalle sellaiset kielelliset ja tiedolliset valmiudet, että 
hän tulee toimeen arkipäiväisissä puhe- ja asioimistilanteissa. 
Koulutuksen aikana opiskelijat ovat tutustuneet suomalaiseen 
yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään. 

Vierailuja on tehty mm. museoihin, liikuntapaikkoihin, 
yrityksiin ja järjestöihin. Keväällä 2014 tehtiin opintomatka 
Tallinnaan. Syyslukukaudella opiskelijat järjestivät perin-
teisen YK:n päivän Kulttuuritori -tapahtuman yhteistyössä 
Kaito-opiskelijoiden kanssa. Yhteisiä oppimistuokioita on 
ollut myös idea-, näyttelijäntyö- ja laulusolistilinjojen kanssa. 
Maahanmuuttajaopiskelijat ovat olleet näkyvä ja aktiivinen 
osa opistomme arkea mm. järjestämällä kielikahvilaa ja valo-
kuvanäyttelyn.

Moi, mitä kuuluu? -kesäkurssi 
Kesällä 2014 järjestettiin suomen kielen ja kulttuurin toi-
minnallinen Moi, mitä kuuluu?  -kesäkurssi arkipäivän kielen 
käyttöön ja puhumiseen.  Kurssin sisältöä kehitettiin kevään 
aikana rehtorin kutsuttua Johannes Holopaisen, Laura Ikosen 
ja Auni Tuovisen suunnittelemaan metodia, joka perustuu sa-
nan ja liikkeen sekä improvisaation ja teatteritaiteen harjoitus-
ten yhdistämiseen kielen opetuksessa. Kesäkurssin opettajat 
tarjosivat Moi, mitä kuuluu? -päiviä myös syksyllä alkaneilla 
Suomi kylpy 1 ja 2 -kursseilla. 

Kieli- ja kulttuurikoulutuksista vastasivat keväällä Anni 
Olander ja Heikki Kononen ja syksyllä Kaisa Häkkinen ja To-
bias Hoch. Tuntiopettajina toimivat Marietta Forgó, Hanna 
Hallikas, Ritva Isotalus, Anni Tanskanen (Suomen historia ja 
nykypäivä), Laura Ikonen (Moi, mitä kuuluu) ja Auni Tuovi-
nen (Moi, mitä kuuluu).

4.2. LYHYET KURSSIT 
JA MONIMUOTOKOULUTUS
Laajasalon opistossa on myös muuta vapaan sivistystyön kou-
lutusta, kuin pitkiä lukuvuoden kestäviä ammatillissivistäviä 
linjoja. Vapaan sivistystyön lyhyiden kurssien koulutustoi-

mintaa on järjestetty myös erityisryhmien tarpeisiin. Niillä 
on haluttu keskittyä aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaaviin 
opintoihin, jotka ovat kestoltaan alle 12 viikkoa. Opiston 
kansanopistokurssien vähimmäispituus on yksi 15 tuntia 
kestävä lähiopetusjakso. Lyhytkursseihin saattaa sisältyä myös 
monimuoto-opetusta. Näissäkin sisällöt painottuvat viestin-
nän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäristö- ja luonto-
tuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja 
muuhun yleissivistävään sekä maahanmuuttajille suuntautu-
vaan koulutukseen.

Olemme järjestäneet kirkollista koulutusta ja elämäntaitoja 
edistäviä kursseja. 

Aikaisempien kolmen vuoden toiminnan kannustamana 
jatkoimme kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten musiik-
ki- ja toimintakursseja kesällä viikon mittaisina kursseina, 
muutamana viikonloppuna ja maanantai-iltaisin kesäkuukau-
sia lukuun ottamatta. Maanantai-illat ovat olleet monimuo-
to-opetusta yhdistettynä 15 opetustunnin viikonloppukurs-
siin. Kurssitoiminnan suunnittelijana ja toteuttajana toimivat 
Matias Hynynen, Hanna Hallikas ja Heidi Holopainen.

Taidekurssit
Musiikkia, taidetta ja elämäntaitoja (Kehitysvammaisten 
kesä- ja viikonloppukurssit sekä musiikkiryhmän Piccolo ja 
Tremolo -illat)
Kirjallisuuskurssi (Luetaan yhdessä Liisa Mäntymiehen kans-
sa)

Kielikurssit
Suomea ulkosuomalaisille
Espanjan intensiiviviikot
Suomen kielen kurssi maahanmuuttajille -Moi, mitä kuu-

luu?(puheen aktivoiminen ja puhekieli)

Kädentaitojen kurssit
Pitsinnypläys

4.3. AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS
Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijoiden on mah-
dollista hankkia ammattitutkinto vuodessa. Suomalaises-
sa ammatillisessa koulutusjärjestelmässä aikuiset voivat 
osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaa-
misestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen. 
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta 
ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton, tutkinto-
toimikuntien ja Opetushallituksen valvoma menettely. 
Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tut-
kintoon valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö 
ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja 
työkokemuksen perusteella jokaiselle henkilökohtaisesti. 
Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja 
tarjoaa samalla merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen 
yrityksille.

Ammatillisen lisäkoulutuksen osalta opisto jatkoi tarpeel-
lisiksi osoittautuneiden kurssien järjestämistä. 

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauk-
sen ammattitutkinto ja Suntiokoulutus jatkuivat edellisten 
vuosien tapaan. Perhepäivähoitaja-koulutuksen osalta tar-
koituksena oli löytää koulutusmuoto, joka mahdollistaa 
maahanmuuttajien mahdollisimman nopean yhteiskun-
taamme sopeutumisen ja sulautumisen. Tätä koulutusta 
suunniteltiin osalta myös Helsingin Diakoniaopiston kans-
sa. Koulutusta ei vielä päästy aloittamaan.

Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja (Kaito)
Vuoden aikana perehdyttiin lasten- ja nuorten parissa 
työskentelevän koulunkäynninohjaajan monipuoliseen 
työnkuvaan. Ammattitaidon ydinaluetta ovat eri-ikäisten 
ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ryhmien ja yksilöiden kas-
vatuksen ja toimintakyvyn tukeminen kasvatus-, opetus- ja 
sosiaalialalla. Opiskelussa kävimme läpi varhaiskasvatuksen 
ja perusopetuksen keskeisimpiä töitä ohjaavia sisältöjä mm. 
kehityspsykologiaa, kasvatustiedettä, varhaiskasvatusta, sosi-
aalipolitiikkaa, didaktiikkaa ja ryhmänohjaustaitoja. Opiske-
lijat löysivät itsestään uusia voimavaroja tutustuessaan esim. 
draamaan, kuvaamataitoon, musiikkiin, leikin maailmaan ja 
puheviestintään.

Monet vierailut ja tutustumiskohteet syvensivät ymmär-
rystä kasvatus- ja ohjaustyön laajasta kentästä ja sen tarjoa-
mista mahdollisuuksista. Kevään 2014 Educa-messut, vie-
railut näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus Iirikseen 
sekä vaihtoehtopedagogiikkaa tarjoaviin päiväkoteihin ja 
kouluihin, toivat opiskeluun mukaan käytännön näkökul-
man. Myös kolme ammattitutkintoon kuuluvaa työssäoppi-
misjaksoa ja niitä seuranneet tutkintotilaisuudet vahvistivat 
opiskelijoiden tietoa ja ymmärrystä käytännön työstä.

Opintolinjan opetuksesta vastasi Heidi Alamiekkaoja. Kou-
lunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen am-
mattitutkinnon hyvästä opetuksesta vastasi joukko niin talon 
omia opettajia kuin tuntiopettajiakin. Yhteensä opintolinjaa 
opetti 20 opettajaa.

Suntio
Suntion ammattitutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja 
kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakollisia tutkinnon 
osia ovat Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa 
toimiminen ja Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen. Va-
linnaisia tutkinnon osia ovat Hautauksien toimittaminen ja 
viheralueiden hoito, Ruokapalvelujen järjestäminen, Ohjaa-
minen ja esimiestehtävissä toimiminen sekä vapaavalintainen 
tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnos-
ta. 

Tutkinnon suorittamiseen johtavaa valmistavaa koulutus-
ta järjestettiin päiväopetuksena, ja sen sisältöjä olivat muun 
muassa jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten teo-
logia ja toimituksissa toimiminen, kristillinen symboliikka 
ja kirkollinen esineistö, asiakaspalvelutaidot, kiinteistö- ja 
ympäristöhuolto, puhtaanapito, viheralueiden hoito, hautaus-
maakulttuuri, ruokatilaisuuksien järjestäminen, kristillinen 
ruoka- ja tapakulttuuri sekä esimiestyö. Valmistava koulutus 
sisälsi myös lukuisia vierailuja eri seurakuntiin ja kirkkoihin. 
Valmistavaan koulutukseen sisältyi neljä 4–6 viikon mittaista 
työssäoppimisjaksoa, jotka toteutettiin Suomen evankelis-lu-
terilaisen kirkon seurakunnissa. 

Suntion ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestettiin 
aidoissa toimintaympäristöissä Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnissa. Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydes-
sä järjestettiin näyttötutkintojen arvioijakoulutusta. Suntion 
ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta kehitettiin yhteis-
työssä työelämän kanssa ja työelämäyhteistyötä kehitettiin 
muun muassa Helsingin seurakuntayhtymässä Seurakun-
taopiston kanssa yhdessä järjestetyn info-päivän muodossa. 
Suntion ammattitutkinnon vastuuhenkilönä toimi Elina 
Hynynen. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydessä järjestämme Näyt-
tötutkintojen arvioijakoulutusta. 
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5.OPISKELIJAVIIKOT   

Kalenterivuonna 2014 opiskelijaviikkolaskelmassa 
koulutustoiminnan määrä oli 12 201,2 opiskeli-
javiikkoa (2013:11 424,2; 2012:12 012,1; 2011: 
11 756,1; 2010: 11.419,7; 2009: 9316,7 ja 2008: 

8809). Pitkäkestoisen  koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli  
11 996,6 (vuonna 2013: 11 180,4; 2012: 11 770,2; 2011: 11 
361,3; 2010: 10.427,8; 2009: 7839 ja 2008: 5862) ja lyhyi-
den kurssien opiskelijaviikkomäärä oli 204,6 (vuonna 2013: 
243,8; 2012: 241,9; 2011: 394,8; 2010: 991,9; 2009: 1477,7 
ja 2008: 2947).

Edellisiin vuosiin verraten opiskelijaviikkojen määrä on va-
kiintunut koko maan laajuisessa kansanopistovertailussa kah-
den suurimman vapaan sivistystyön kansanopiston joukkoon. 
Viime vuoteen verraten opiskelijaviikkojen määrä lisääntyi. 
Pitkien linjojen prosentuaalinen osuus koko koulutuksessa 
oli 98,3 % (vuonna 2013: 97,9 % 2012:98 %; 2011: 96,6 
%; 2010: 91,3 %; 2009 84,1 % ja 2008: 66,6 %) ja lyhyi-
den kurssien osuus koko opiskelijaviikkomäärästä oli 1,7 % 
(vuonna 2013: 2,1 %; 2012: 2 %; 2011: 3,4 %; 2010: 8,7 %; 
2009: 15,9 % ja 2008: 33,4%)

Vapaan sivistystyön koulutustoiminnan osuus oli  10 505,6 
opiskelijaviikkoa (vuonna 2013: 9727,4; 2012: 10 244,1; 
2011: 9858,2; 2010: 9556,7; 2009: 7256,7 ja 2008: 6345,6). 
Lisäystä edelliseen vuoteen oli 778,2 opiskelijaviikkoa. Va-
paan sivistystyön prosentuaalinen osuus koulutuksessa oli 
86,1 % (vuonna 2013: 85,1%; 2012:85,3 % 2011: 83,9 %; 
2010: 83,7 %; 2009: 77,9 % ja 2008: 72,03) ja ammatillisen 
lisäkoulutuksen osuus oli 13,9 % (vuonna 2013: 14,9 %; 
2012:14,7 %; 2011: 16,1 %, 2010: 16,3 %; 2009: 22,1 % ja 
2008: 28 %).

Pitkien, vuoden kestävien opintolinjojen opiskelijaviikko-
määrä oli 10 301 (vuonna 2013: 9483,6; 2012: 10 002,2; 
2011: 9463,4; 2010: 8564,8; 2009: 5779 ja 2008: 3399).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kansanopistolinjat ovk 3399 5779 8564,8 9463,4 10002,2  9483,6 10301
38,60 % 62,03 % 75,00 % 80,50 % 83,27 % 83,00 % 84,40 %

Crossmediatoimittaja 242 695 889 866,2 887,8 949,8 930,8

Lehtitoimittaja 566 705 1021 1100,8 1002,4 866,2 674,2

Radiotoimittaja 828 907 881 995,8 1102,6 979,8 861,8
Kuvallinen viestintä ja 
graafinen suunnittelu

418 821 1381,8 1356,4 1265,8 990,4 806,6

Urheilutoimittaja 652 542 1011 749 1231,8 1024 1093
Media myynti ja 
markkinointi

193 198,2

Kirjailija (Kirjoittaja-
kustannustoimittaja 2009 )

77 48 175 418,2 499 194,2

Elokuva 372 805,2 708,8 581,2
Näyttelijäntyön linja 
(Estradiviihde ja 
esiintyminen)

269 546 684,4 719,8 755,2 729,8

Näty 2 284,8 635,4

Musiikkiteatteri ja ooppera 98 291,8 366,6 504,6 228,8

Rytmimusiikin solisti 162 469,8 512,8 461 559,8

Kasvatusalan linja 144 160

Idea-linjat 44 264,4 235,4 97,2 329,4

Suomi-kylpy (1 & 2) 578 1427,8 1583,6 1346,8 1478,4 1871
Maahanmuuttajat soka- 
aloille -koulutus

204,4

Kotiavustaja ( x 2) 259 288 310,2
Maahanmuuttajien 
ohjaajakoulutus

537 640

Lähetystyöntekijäkoulutus 156

Kehitysmaat ja Suomi 181,8

Pelituotanto 852

Kurssitoiminta ovk 2947 1478 991,9 394,8 241,9 243,8 204,6
33,40 % 15,86 % 8,70 % 3,40 % 2,01 % 2,10 % 1,70 %

Kurssitoiminta 2086 1238,9 991,9 391,8 241,9 243,8 204,6

Näytönohjaajakoulutus 22 3
Lähetyskurssit ja 
maahanmuuttajien 
ohjaajakoulul.

838,6 238,8

Vapaa sivistystyö yhteensä 6345,6 7256,7 9556,7 9858,2 10244,1 9727,4 10505,6

72,03 % 77,89 % 83,69 % 83,86 % 85,28 % 85,10 % 86,10 %
josta 
monimuotokoulutuksen 
osuus

15,5 ovk   12 ovk 9,8 ovk

internaattiopiskelijat 1004,6 1102,4 1106,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Näyttötutkintoon 
valmistava ammat. 
lisäkoulutus ovk

2463,6 2060 1863 1897,9 1768 1696,8 1695,6

28 % 22,11 % 16,30 % 16,10 % 14,72 % 14,90 % 13,90 %
Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan 
ohjaajakoulutus

310 188 80

Sama kuin ed. monimuotona 108 96

Perhepäivähoitajakoulutus 159 168 71,8

Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja 
(Koulunkäyntiavustajakoulut
us) 

696 647 866,2 996,8 871 867,8 755,2

Koulunkäyntiavustaja 
monimuotona

350 143

Suntiokoulutus 600,6 818 845 901,1 897 829 940,4

Koko koulutustoiminta 
yhteensä ovk 8809 9317 11420 11756,1 12012,1 11424,2 12201,2



28

Toiminnan tuotot olivat 2.636.285,08. Kuluja kertyi 
poistot 8.872,51 mukaan lukien 2.638.314,46, 
joten tuloslaskelma vuodelta 2014 osoittaa poistot 
8.872,51 mukaan lukien alijäämää 2.029,38 (ennen 

poistoja ylijäämää  6.843,13).
Omaa pääomaa oli tilikauden lopussa 622.540,70, josta toi-

mintapääomaa oli 26.910,07 ja 597.660,01 rahastoissa ennen 
alijäämän kattamista. Tilikauden alijäämä 2.029,38 katetaan 
rakennusrahastosta.

Opiston talouden hoidossa on edelleen jouduttu sopeutu-
maan valtionosuuksien leikkauksiin.  

Pitkien linjojen koulutustoiminnan määrätietoisen kehit-
tämisen ja vahvistamisen avulla on varmistettu koulutuksen 
vetovoimaisuutta ja siten myös opiskelumaksukertymää.

Opetushallitus myönsi vuonna 2014 opintoseteleitä 
18.000,00 (lisäys edelliseen vuoteen n. 12,5 %) ja ne käytet-
tiin maahanmuuttajien kielikoulutusten opiskelumaksujen 
alentamiseen.  

Aluehallintovirasto rahoitti ja Helsingin Diakoniaopisto 
koordinoi 5/6 oppilaitoksen yhteishankkeita:
OsaavaFuture 2013-2014, josta Laajasalon opiston avustus-
osuus oli 7.600,00  vuonna 2014 ja
OsaavaGlobal 2014-2015, josta Laajasalon opiston avustus-
osuus oli  4.088,26 vuonna 2014.

Tunkelon säätiöltä saatiin 2.000,00 avustusta kehitysvam-
maisten henkilöiden koulutukseen.

Tilikauden aikana käytettiin vuosikorjauksiin ja kalustohan-
kintoihin yhteensä 202.169,88. Peruskorjauksia ei suoritettu. 
Opetuskalustoa uusittiin ja ajanmukaistettiin ja hankittiin 
opiston atk-verkolle kahdennettu palomuurilaitteisto.

Opiston internaatin laajennukseen vuonna 2010 otettua 
lainaa Helsingin OP Pankki Oyj:stä oli tilinpäätöshetkellä 
jäljellä 216.781,66. Vuonna 2005 Opetusministeriö teetti 
Opetushallituksella opistossa valtionavun alaisen toiminnan 
tarkastuksen. Opetushallitus lähetti tämän tarkastuksen rapor-
tin Opetusministeriölle 19.4.2007. Opetusministeriön päätös 
asiassa on saatu 13.1.2012. Päätöksestä on valitettu KHO:een 
13.2.2012.

6. TALOUS  

  v.2014  v.2013  v.2012  v.2011  v.2010  
kokonaistuotot 2.636.285,08 2.599.401,54 2.493.734,16 2.341.555,59    2.409.120,17 
kokonaiskulut 2.638.314,46 2.455.586,57 2.462.533,48 2.339.986,57    2.370.107,07   
yli-/alijäämä -2.029,38 143.814,97 31.200,68 1.569,02          39.013,10          
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Henkilöstön vastuualueita ja yhteistä opetustoimin-
nan suunnitelmallista kokonaisuutta kehitettiin 
edelleen.  Osaamista, työviihtyvyyttä ja jaksamista 
varmistettiin koulutus- ja virkistystapahtumilla. 

Työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyen toteutettiin kun-
tokartoitusmittaukset. Tuntiopettajat täydensivät omalla 
erikoisosaamisellaan koulutushenkilökunnan työpanosta. 
Tukipalveluissa ja keittiössä jatkettiin siviilipalvelusmiesten ja 
osa-aikaisten kehitysvammaisten työntekijöiden käyttöä.

  v.2014 v.2013 v.2012 v.2011 v.2010 
Päätoimiset  
rehtori    1   1   1   1   1                 
koulutus-
henkilöstö 16 15 16          16 16
palveluosaston 
henkilöstö         9   9   9  10   8
Yhteensä 26 25 26 27 25 
  
Sivutoimiset
sivutoiminen 
muu henkilöstö      9    6    6   12   17  
koulutus-
henkilöstö 102    105  86 184 195
Yhteensä 111  111  92 196 212

Henkilöstö 
yhteensä 137 136 118 223 237

Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön kokonaismäärä 
oli 37 henkilöä vuonna 2014 (edellisenä vuonna 36). Ohjaus-
palkkioita saaneita ei ole laskettu sivutoimisen henkilöstön 
määrään 2012 alkaen.

Kokotoiminen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö vuonna 
2014 oli seuraava: toimistossa apulaisrehtori Riitta Helander, 
talouspäällikkö Armi Halonen ja toimistosihteeri Pekka Leh-
to, keittiössä emäntä Marita Savioja, keittäjät Teija Soikkeli  
ja Eeva-Liisa Tiensuu ja talokoordinaattoreina Jyri Lindroos 
(24.12.2014 asti), Esa Halén (22.10.2014 asti) ja Oskari 
Tiensuu (1.10.2014 alkaen). Säätiön johtajana ja opiston reh-
torina toimi Juha Matti Holopainen.

7. HENKILÖSTÖ



Laajasalon opiston arvoperusta pohjautuu kristillisille 
arvoille. Arvot ja aatetausta kuuluvat opiston päivit-
täiseen olemukseen. Henkilöstö, hallinto ja tausta-
yhteisöt varmistavat, että opiskelijat voivat opiskella 

turvallisessa ja yhteisöllisyyttä ylläpitävässä sekä kehittävässä 
ja kulttuuridialogia käyvässä ympäristössä.  Opetuksessa ote-
taan huomioon suomalainen kulttuuri, kulttuurimme moni-
puolistuminen ja paikalliset erityispiirteet.

Säätiön ja opiston strategiatyön teemoina on neljä kohtaa: 
1. vapaan sivistystyön vahvuus ja vahvistaminen, 2. yhteis-
työn tiivistäminen opiston ja taustayhteisöjen välillä, 3. koti-
kansainvälisyys ja 4. rahoituspohjan laajentaminen. Opistoa 
vahvistetaan siten, että se kykenee erityisprofiilin valinneena 
ja yhteistyötä kehittävänä kansanopistona toteuttamaan 
omalta osaltaan metropolialueella vapaan sivistystyön kou-
lutusta. 

Osaamisemme sisältöalueina ovat opiston laatutyön, hen-
kilöstön ja palautejärjestelmän kehittäminen, yhteisen suun-
nittelun kasvattama henki, koulutustarjonnan ja -palvelui-
den suunnittelu ja markkinointi sekä opiskelijarekrytointiin 
liittyvä oikea kohdistaminen. Lisäämme opiskelijalähtöistä 
arviointia ja palautetta ja käytämme opiskelijoiden omia 
havaintoja ja keskustelevaa haastattelua opintolinjojen ke-
hittämisessä. Olemme valmiita muuttamaan käytössä olevia 
vakiintuneita toimintatapoja. 

Asiakastyytyväisyyttä halutaan seurata systemaattisesti 
palautejärjestelmän kautta vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Samalla voimme myös mitata opintojen vaikuttavuutta. 
Pidämme tärkeänä osaamisen parantamista opiston työn laa-
dussa, henkilöstön kouluttautumisessa, yhdessä toimimisessa 
ja palautejärjestelmän kehittämisessä. Opetustarjonnassa 
tärkeää on kohdentaminen, segmentointi ja erilaistuminen 
suhteessa samankaltaista opetusta antaviin opistoihin. Tä-
män lisäksi tulee pitää yllä yhteydet muihin paikallisiin toi-
mijoihin kuten elinkeinoelämään, työhallintoon, järjestöihin 
ja eri kohderyhmien (maahanmuuttajat, seniorit, syrjäyty-
neet) kanssa toimiviin tahoihin. 

Kaikkien kumppanuuksien kannalta Laajasalon opiston 
ehdoton vahvuus ja lisäarvo on vahva viestintäosaaminen, 
mikä on tehnyt opistosta houkuttelevan yhteistyökumppa-
nin. Korkeatasoinen ja monipuolinen taiteiden koulutus on 
lisännyt yhteistyöhalukkuutta. Haluamme edistää opiske-
lijoidemme jatko-opintomahdollisuuksia lisäämällä yhteis-
työtä ammatillisen koulutuksen järjestäjien, ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen kanssa. 

Suunnittelemme tapahtumatuotannon toimintojen 
käynnistämistä, yhteistyötä Suomen Olympiakomitean ja 
liikunnan kattojärjestön, urheilujärjestöjen ja -seurojen sekä 

8.TULEVAISUUDEN 
NÄKYMISTÄ  
VUODEN 2015 TEEMANA ”VUODEN OPISTO ”

Puolustusvoimien ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemi-
an kanssa. Samalla tavalla lähestymme kulttuuritoimijoita. 
Näin varmistamme opiskelijoille mahdollisuuden päästä toi-
mimaan aidoissa ympäristöissä. Jatkamme edelleen aiempaa 
yhteistyötä mediatalojen ja tuotantoyhtiöiden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen lisäämiselle nykyisestä laajuu-
desta olisi mahdollisuuksia, mikäli metropolialueella se to-
detaan tarpeelliseksi. Mikäli ammatillista koulutusta pitäisi 
vähentää, olemme valmiina lisäämään vapaan sivistystyön 
koulutustamme. Pystymme reagoimaan koulutuspoliittiseen 
mahdolliseen muutokseen nopeasti.

Strategiatyön osana etenemme virallisen standardin mu-
kaiseen laadun kehittämiseen. Teemme toimintakäsikirjaa 
EFQM – laatujärjestelmän pohjalta. 2015 jatkamme toi-
mintajärjestelmän kuvausta ja kehittämistä. Prosesseja kuva-
taan tiimeissä, mikä vahvistaa tiimien toimintaa ja mahdol-
listaa opistossa jo olevan osaamisen jakamisen sekä uusien 
ideoiden jalostumisen yhteisessä keskustelussa. Toiminnan 
kuvaus ja kehittäminen kulkevat käytännössä rinnakkain. 
Mallinnamme ja dokumentoimme kehittämistoimintaa täy-
dentämällä kehittämissuunnitelmaa. Jatkamme henkilöstön 
osaamisen suunnitelmallista kehittämistä henkilöstön koulu-
tussuunnitelman mukaisesti. 

Vuonna 2015 laajennamme ja jatkamme sisäisen audi-
toinnin käyttämistä toiminnan kehittämisen välineenä. Suo-
mi-kylpy eli suomea maahanmuuttajille koulutuksen pro-
sessia on kuvattu ja kehitetty yhdessä opetushenkilöstön ja 
hallintohenkilöstön kesken. Vuonna 2014 toteutettiin Osaa-
vaFuture-hankkeen puitteissa opetushenkilöstön tvt-taitoja 
ja koulutustarpeita kartoittava kysely. Kyselyn tulosten 
perusteella toteutettiin sosiaalisen median workshop yhteis-
työssä Meltwater Oy:n kanssa. Vahvistammelaadunhallinnan 
osaamista vuoden 2015 aikana osallistumalla IMS:n koulu-
tukseen.

Koulutustoiminnan markkinoinnissa käytetään messuta-
pahtumia, lehti-, radio-, internet- ja tv-mainontaa. Uudis-
tamme www.laajasalonopisto.fi -sivuston ja tehostamme so-
siaalisen median käyttöä. Julkistamme opiston uuden logon 
vuoden 2014 lopulla järjestetyn kilpailun perusteella. Laa-
jennamme alumni-toimintaa. Ideoimme Kansanopistojen 
yhteisen kulttuuritapahtuman ja lisäämme opistojen välistä 
yhteismarkkinointia Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Järjes-
tämme kesällä Laajasalo Soi -taidetapahtuman. Olemme yh-
teistyössä valtakunnallisen iskelmälaulukilpailun järjestäjien 
kanssa. Julkaisemme koulutusesitteen vuoden 2016 opinto-
linjoista lokakuussa. Olemme mukana lähialueen yhteisessä 
Kaakonkehrä -toiminnassa, joka edistää kaupunginosien eri 
toimijoiden keskinäistä yhteen kuuluvuutta. 
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Opiston toiminnan laajuuteen ei ole suunnitteilla olennaisia 
muutoksia ja koulutus keskittyy edelleen lukuvuoden kestä-
viin linjoihin. Syksyllä varaudutaan aloittamaan uutta koulu-
tusta, mikäli saadaan lisärahoitusta. Opiston iltatoimintaa ja 
kesätoimintaa on tarkoitus kehittää ja lisätä. Linjakohtaisten 
opiskelijamäärien vähimmäistavoite on edelleen 25 opiske-
lijaa. Markkinoinnin perustana pidetään opiston kaupunki-
mainen historia, jossa kuvastuvat ainutlaatuinen ympäristö, 
lahjakkaat opiskelijat, yhteishenki, korkeatasoinen opetus, 
osaava henkilöstö, taustayhteisöjen muodostama kokonaisuus 
ja uudistumisen kyky. 

Kansanopistojen valtionosuuksien budjettileikkaukset jat-
kuvat yhä. Opiston vapaan sivistystyön valtionosuus vuonna 
2015 laskee kasvaneesta volyymistä huolimatta vajaalla pro-
sentilla. 1.293.470 euroon. Ammatillisen lisäkoulutuksen 
valtionosuus kasvaa n. 1 % edellisestä vuodesta 359.262 eu-
roon. Yhteensä valtionosuus pienenee noin 0,5 % (8.854 €) 
eli 1.652.732 euroon. Haluamme jatkaa kehitysvammaisten 
nuorten ja aikuisten koulutustoimintaa, jossa Helsingin kau-
pungin avustuksella on merkittävä osuus.

Kansanopistokoulutuksessa ollaan rajoittamassa opiskelija-
viikkojen määrää opistokohtaisilla kiintiöillä, jolloin kaikista 
toteutuneista opiskelijaviikoista ei saa valtionosuusrahoitusta. 
Tarkoituksemme on vaikuttaa muiden suurten kansanopis-
tojen kesken oman kiintiömme nostamiseksi väestömäärän 
kasvaessa. Uuteen järjestelmään sisältyy ”valtionosuuspankki” 
käyttämättä jääneistä opiskelijaviikoista ja olemme aktiivisia 
siinä vaiheessa, kun näitä osuuksia jaetaan.

Jatkamme OsaavaGlobal -yhteishankketta alueen oppilai-
tosten kanssa. Tämän myötä lisäämme henkilöstön mahdolli-
suutta osallistua kansainväliseen opettajavaihtoon. Edistämme 
kansanopistojen kulttuuriyhteistyötä järjestämällä kansanopis-
tojen kulttuuritapahtuman. 

 Opiston luokkatilat ovat maksimaalisessa päivittäisessä 
käytössä. Ilta- ja viikonloppukäyttöä sekä loma-aikojen toi-
mintaa voidaan lisätä. Tilojen tehokas käyttö on mahdollista 
tilaseurannan kehittämisen myötä. Luokkatilaa on pystytty 
lisäämään ottamalla käyttöön asuntolarakennuksen siihen toi-
mintaan soveltuvia tiloja sekä vuokraamalla Laajasalon VPK:n 
talo. Opiskelija-asuntoja pyritään edelleen tarjoamaan tarpeen 
mukaan ensisijaisesti vapaan sivistystyön opiskelijoille.

Kiinteistökuluissa on huomioitu kiireellisimmät vuosikor-
jaustarpeet, joihin kuuluu päärakennuksen yhden käyttövesi-
linjan uusiminen ja päärakennuksen autotalliin rakennettava 
it-keskus. Piha-alueen osalta varaudutaan viimeistelemään 
rantaan johtava tie, rannan ja rinteen avoluentotila, jätehuol-
tokatos sekä etupihan pyöräkatos.  Av-laitteita, mediakoulu-
tusten opetusvälineitä ja taidelinjojen siirrettäviä laitteita 
hankitaan lisää. It-järjestelmiä  sekä turvallisuusjärjestelmiä 
ajanmukaistetaan edelleen, koulutusympäristön kehitys- ja 
yhteistyöhankkeisiin osallistutaan ja opetus-/hallintotietojär-
jestelmä Primus-Kurren ja toiminnanohjausjärjestelmä IMS:n 
käyttöä tehostetaan. 

Olemme avoimia uudistettavan koulutusjärjestelmän kehit-
tämistavoitteille. 
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