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HELSINGIN KRISTILLISEN OPISTON 
SÄÄTIÖN KANSANOPISTO

Helsingin kristillisen opiston säätiön kansanopisto on maamme 
vanhin kristillistaustainen kansanopisto. Perustajana oli vuon-
na 1907 Sörnäisten (nykyisin Helsingin) Kristillisen Kansano-
piston Kannatusyhdistys. Kaksi muuta taustayhteisöä, Hel-

singin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen Lähetysseura ovat maamme 
suurimpia kristillisiä yhteisöjä. Kehitämme opistoa pääkaupunkiseudun 
metropolialuetta palvelevana oppilaitoksena.

Säätiön tarkoituksena on toimia nuoriso- ja aikuiskasvatuksen alalla elä-
vän kristillisyyden hengessä Raamatun ja Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon tunnustuksen pohjalla, pyrkien erityisesti lähetys- ja diakoniahar-
rastuksen herättämiseen ja kehittämiseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 1) ylläpitää Helsingin kaupungissa 
tai sen läheisyydessä kristillistä opistoa, kansankorkeakoulua tai muuta 
senkaltaista oppilaitosta sekä 2) järjestää juhlia, kokouksia, opintomatkoja 
ja kursseja. Opetus- ja muussa toiminnassa pyritään soveltamaan opiskeli-
joiden omatoimisuuden ja itsehallinnon periaatteita.

Koulutus toteutetaan säätiön tarkoituksen mukaisesti nuorille ja ai-

kuisille kansanopistona. Pyrimme koulutuksillamme auttamaan ihmisiä 
elämässä eteenpäin ja tuomaan monin eri tavoin esille heikompaan osaan 
jääneiden yksilöiden ja ryhmien asioita.

Helsingin kristillisen opiston säätiön ylläpitämä Laajasalon opisto on kan-
sanopisto. Opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista 
koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta. Koulutuksen toimintaa ja ra-
hoitusta säädellään koulutuksiin kohdistuvissa laeissa ja asetuksissa. 

Koulutusta on annettu vuoden 2015 aikana pitkänä koulutuksena, 
lyhyinä kursseina sekä monimuoto-opetuksena. Opiston kansanopisto-
kurssien vähimmäispituus on ollut yksi 15 tuntia kestävä lähiopetusjakso. 
Tärkeänä osana opetuksessa on ollut työelämäläheisyys ja käytännön toi-
minta, jotka on toteutettu myös projektioppimisena. Projektit on tehty 
yhteisesti opiston, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa. 

Vuoden 2011 aikana kaikkien maamme kansanopistojen piti hakea yllä-
pitämisluvat uudelleen. Samassa yhteydessä lupien muotoja yhdenmukais-
tettiin ja uusittiin. Vuoden 2012 aikana kaikkien kansanopistojen tavoin 

1.YLEISTÄ
otimme käyttöön uuden ylläpitämisluvan. Koulutussisällöt tarkennettiin 
perusteellisen strategiatyön tuloksena. Opistomme ylläpitämisluvan sisäl-
töinä Laajasalon opiston koulutus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen 
ja sen moderniin tulkintaan, mikä tarkoittaa ihmisten tasa-arvoista koh-
taamista.

Koulutus painottuu viestinnän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäris-
tö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja 
muuhun yleissivistävään, aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maa-
hanmuuttajille suuntautuvaan koulutukseen.

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

Säätiöllämme on myös ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Tä-
män koulutuksen toimintaa säädellään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa (631/1998) ja koulutuksen rahoitus perustuu opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin (1705/2009).

Opetuksen perustana on arvo- ja aatetausta. Tärkeää on arvojen sisälty-
minen kaikkeen opetustarjontaan ja koulutukseen. Arvopohdinnan myötä 
konkretisoituu myös opiston tehtävä eri koulutuksissa. 

  

1.2.YLLÄPITÄMISLUPA JA AMMATILLISEN 
LISÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAT
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1.3. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT, 
STRATEGISET LINJAUKSET

1.3.1. Toiminta-ajatus
– Autamme elämässä eteenpäin
Koulutusaloillamme on yhteiskuntaa sivistävä tarkoitus. Vastaamme osal-
tamme metropolialueen moninaisiin koulutustarpeisiin. Edistämme kult-
tuurien vuorovaikutusta, lähimmäisenrakkautta 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 tarjotaan opin-
nollisia 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 kansainvälisyyteen. 

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa koulu-
tuksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Olemme esimerkillinen maahan-
muuttajien reitittäjä suomalaiseen yhteiskuntaan. 

Lähetämme maailmalle yhteiskunnallisesti valveutuneita ja sydämen-
sivistyneitä kansalaisia. Laajasalon opisto merkitsee opiskelijoille elämän 
parasta vuotta.

1.3.3. Arvot
Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja ihmisten tasa-ar-
voiseen kohtaamiseen.

Arvot ja aatetausta kuuluvat opiston päivittäiseen olemukseen. Hen-
kilöstö, 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.

 
1.3.4. Strategiset linjaukset
Säätiön ja opiston strategiatyötä on tehty aktiivisesti hallituksen ja henki-
löstön interaktiivisena työtapana. Toiminnan keskeisinä teemoina on ollut 
neljä kohtaa: 1. vapaan sivistystyön vahvuus ja vahvistaminen, 2. yhteis-
työn tiivistäminen opiston ja taustayhteisöjen välillä, 3. kotikansainväli-
syys ja 4. rahoituspohjan laajentaminen. Opistoa vahvistetaan siten, että 
se kykenee erityisprofiilin valinneena ja yhteistyötä kehittävänä kansano-
pistona toteuttamaan omalta osaltaan metropolialueella vapaan sivistys-
työn koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta.



2. TOIMINTA

2.1. TEEMANA ”VUODEN OPISTO ”

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan opiston toimintaa suunniteltaessa ku-
kin vuosi on saanut oman teemaotsikkonsa. 2008: Kansanopisto metro-
polin tarpeisiin, 2009: Me autamme reitin löytämisessä, 2010: Sinusta on, 
2011: Sinä, hän, me – osaamme, 2012: Osaa ja jalosta – taidot Laajasalos-
ta, 2013: Tekemisen talo ja 2014 Paljon enemmän. Vuosien 2012-2015 
erityisenä tavoitteena on ollut kehittää laatua.

Jatkoimme laadun parantamista vuoden 2015 aikana teemalla: Vuoden 
opisto.

Vuoden aikana opiston toiminnassa voidaan todeta tapahtuneen useita 
eri tavoin merkityksellisiä asioita. Olimme käynnistäneet opiston Lo-
go-kilpailun, ja sen voitti Laura Ojala, joka oli aiemmin osallistunut opis-
tomme kuvallisen viestinnän koulutukseen. Uudistimme vuoden aikana 
viestinnän ja pelituotannon lisäämisen mahdollistavia opetustiloja sekä 
atk-palvelimet ja atk-laitteistoa ja tulostimet. Hankimme uuden puhelin-
järjestelmän vanhentuneen tilalle. Turvallisuuden lisäämiseksi opistolle 
asennetun kuulutusjärjestelmän toimivuutta testattiin, kun pidimme pe-

lastusharjoitukset ensin henkilöstölle ja sen jälkeen koko opiston väelle 
yhteistyössä pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa. Laajasalon alueella toi-
mivan vapaaehtoisväen tiedostustilaisuus pakolaisasioiden käytännön toi-
minnasta järjestettiin opistolla. 

Henkilöstön kehittämisessä ja kouluttautumisessa käynnistettiin ja osal-
listuttiin vertaismentorikoulutukseen, auditointikoulutukseen ja -pro-
sessiin, IMS-järjestelmän hyödyntämiseen ja sosiaalisen median käytön 
lisäämiseen. Pidimme vuotuisen suunnitteluseminaarin Turussa. Opetta-
jien kanssa perehdyttiin opiskelijapalautteeseen ja pidettiin vuosittaiset ke-
hityskeskustelut. Kansainvälisyyden osalta olimme mukana ammatillisen 
koulutuksen kansainvälisyyspäivillä Vierumäellä, järjestimme pohjoismais-
ten kansanopistojen hallituksen vuosiseminaarin, järjestimme perinteiseen 
tapaan opiston Kulttuuriviikon, isännöimme DO-verkoston opettajavaih-
don vieraita Hollannista ja Osaava Global-hankkeessa apulaisrehtori ja 
opinto-ohjaaja/opettaja vierailivat Kiinassa. 

Opiston rehtori toimi DO-verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana, 
Suomen Kansaopistoyhdistyksen hallituksessa ja työvaliokunnassa jäsene-
nä sekä Suomen Messujen kehittämisryhmässä Studiamessujen osalta. 

Markkinointia toteutettiin edelleen Studentumin kanssa sekä printti- ja 
radiomedioissa. Näkyvyyttä ja kuuluvuutta saimme uusimalla ja kehit-
tämällä opiston internet- ja facebook-sivuja, osallistumalla Kirja- ja Stu-
diamessuille, julkaisemalla lähetystoimintaa omalla Kaupunkikanavalla, 
äänilevyjulkaisuilla, konserteilla, näytelmillä, kuvataidenäyttelyillä pää-
kirjastossa ja Laajasalon kirjastossa ja toteuttamalla Stockmannin tavara-
talon Jouluradion. Vuoden aikana opiskelijamme toimivat harjoitteluissa 
päiväkodeissa, kouluissa, seurakunnissa, valtakunnallisissa mediataloissa 
ja alueellisissa mediatoimituksissa. Osallistuimme kansainvälisiin urhei-
lutapahtumiin Suomessa ja ulkomailla yhteistyössä eri tahojen kanssa, 
kuten Veikkaus, VALO, Olympiakomitea, Autourheilun Kansallinen Kes-
kusliitto, Neste Oil Rally, Suomen Hiihtoliitto, Suomen Urheiluliitto ja 
Gymnaestrada. Opiskelijoiden ryhmäytymispäivä järjestettiin perinteiseen 
tapaan Suomenlinnassa ja Alumnitapahtuma tällä kerralla Gloria-teat-
terissa. Ampumahiihdon maailmanmestaruuskilpailuissa Kontiolahdella 
opiskelijamme haastatteli Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä 
kilpailujen yleisölle. 

SYDÄMESSÄMME 

SOI JOULU

Laajasalon opiston
joululevy 

SYDÄMESSÄMME SOI JOULU

Laajasalon opiston joululevy 

1. Tiernatyttöjen joulutervehdys (Tiernapojat-kokoelmasta) trad. Solistilinja 

2. Jouluterveiset Pohjolasta (Feliz Navidad), säv. san. Jose Feliziano  

 suom. Vexi Salmi Solistilinja, Suomea maahanmuuttajille-ryhmä

3. Avaruus (Walking In The Air) piirroselokuvasta Lumiukko

 säv. Howard Blake  suom.Tarleena Sammalkorpi Elina Hynynen

                 
   

4. Luminen joulusikermä: Rekiretki (Sleigh Ride) säv. Leroy Anderson 

 suom. Saukki Kulkuset (Jingle Bells) säv. J.S. Pierpoint  suom. Kullervo 

 Lunta saa tuiskuttaa (Let It Snow- Let It Snow- Let It Snow) säv. Jule Styne  

 suom. Erik Lehtiniemi Valkea joulu (White Christmas) säv. Irving Berlin  

 suom. Kullervo Solistilinja 

                 
                 

                 
                 

              

5. Joululaulu (Christmas Song), säv. Mel Torme  

 suom. Riikkamaria Paakkunainen Anniina Keiskander

                 
           

6. On kuusi kondikses (Reippahasti käypi askeleet) säv. Emmy Köhler  

 slangintanut Eki Mattsson Solistilinja, soolo: Martta Vuorio

 
7. Tähti tähdistä kirkkain säv. Kalervo Halonen-Kisu Jernström  

 san. Vexi Salmi Juha Matti Holopainen

8. Nyt syttyy valot tuhannet (Nu tändas tusen juleljus) 

 säv. Emmy Köhler suom. Kullervo Katariina Keinänen       

                 
                 

                 
                 

                 
              

9. Joulun rauhaa (Happy Xmas) säv. san. John Lennon-Yoko Ono  

 suom. J.Vainio-J.Virtanen Osku Ärilä, Solistilinja, soolo: Sarri Honkanen    

                 
                 

                 
                 

                 
                 

                

10. Sydämessäni on taivas säv. Petri Laaksonen san. Pekka Laaksonen Tarmo Rouhiainen                          
    

11. Jos joulu jää sydämeen (When A Child Is Born) säv. Zacar suom. Vexi Salmi Kaikki esiintyjät

12. Nyt laulan kiitoksen (Jouluvesper-teoksesta) säv. Armas Maasalo  

 san. K.V. Tamminen Juha Matti Holopainen, Antti Hyvärinen urut               
                

   

 
sovitukset: Antti Hyvärinen taustalaulut: Solistilinjan opiskelijat 

trpts: Janne Ovaskainen kitarat: Jari Nieminen basso: Jari Heino 

rummut: Sami Kuoppamäki perc. Mongo Aaltonen koskettimet: Antti Hyvärinen 

äänitys: Tapio Pennanen kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta    
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2.2. LAADUN KEHITTÄMINEN

Osaamisemme sisältöalueina ovat olleet opiston laatutyön, henkilöstön 
ja palautejärjestelmän kehittäminen, yhteisen suunnittelun kasvattama 
henki, koulutustarjonnan ja -palveluiden suunnittelu ja markkinointi sekä 
opiskelijarekrytointiin liittyvä oikea kohdistaminen.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja laadunkehittämisen pontimena 
on ollut Laajasalon opiston missio: haluamme auttaa ihmisiä eteenpäin. 
Laajasalon opisto on halunnut tarjota parhaan mahdollisen, kokonais-
valtaisen oppimiskokemuksen opiskelijalle kansanopistovuoden aikana. 
Laajasalon opisto on antanut mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. 
Opistosta on saanut tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja 
omien työelämävalmiuksien parantamiseen. Opiskelijaa on ohjattu ja kan-
nustettu aktiivisuuteen ja kykyyn toimia yksin, työparin kanssa ja ryhmän 
jäsenenä.

Laajasalon opiston vahvuus on ollut media- ja viestintäalan osaaminen. 
Se on ollut opiston strateginen painopistealue. Toisena strategisena kärke-
nä on ollut koulutuksen ulkopuolella olevat, syrjäytyneet ja erityistä tukea 
tarvitsevat henkilöt. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus on ollut opiston 
toiminnan kokonaisuuden kannalta tärkeä ja se on luonut väylän myös 
erityistä tukea tarvitseville. 

Jatkoimme laadunhallinnan kehittämistä IMS-järjestelmää käyttämällä. 
Toimistosihteeri ja apulaisrehtori osallistuivat IMS-koulutukseen yhdes-
sä Kanneljärven opiston ja Helsingin Maalariammattikoulun edustajien 
kanssa. Prosessikuvauksia kehitettiin edelleen. 

Sisäiset auditoinnit jatkuivat. Henkilökunnasta toimistosihteeri Pekka 
Lehto, pastori ja suntiokoulutuksesta vastaava Elina Hynynen sekä cros-
smedialinjan vastaava kouluttaja Timo Arpalahti osallistuivat Kansano-
pistoyhdistyksen järjestämään sisäinen auditoija –koulutukseen. Osana 
koulutusta he tekivät keväällä 2015 kaksi harjoitusauditointia. Ensimmäi-
sessä auditoinnissa arvioitiin opiston palaverikäytänteitä. Toinen auditoin-
ti kohdennettiin valintakoeprosessiin. Loppuvuodesta toteutettiin vielä 
kolmas auditointi, jossa tarkasteltiin ammatillisten koulutusten ohjausta.  
Apulaisrehtori Riitta Helander toimi laatupäällikönä ja oli mukana kaikis-
sa auditoinneissa eri rooleissa. 

Tammikuussa käynnistyi opetushenkilöstölle suunnattu vertaismento-
rointiryhmä. Ryhmää ohjasi apulaisrehtori ja se kokoontui yhteensä neljä 
kertaa kevään aikana. Ryhmä koostui kahdesta uudesta ja kahdesta koke-
neesta opettajasta sekä ohjaajasta. Ryhmän toiminta palveli paitsi osaami-
sen jakamista ja työhyvinvointia myös uusien opettajien perehdyttämistä. 

OsaavaGlobal hanke oli käynnissä vuoden 2015 loppuun. Helsingin 
Diakoniaopiston koordinoiman hankkeen päätavoitteena oli päivittää, 
kehittää ja lisätä verkoston oppilaitosten henkilöstön kansainvälisyysosaa-
mista sen eri osa-alueilla sekä saada globaali osaaminen osaksi henkilöstön 
kehittämissuunnitelmaa. Kotikansainvälisyyttä ja verkottumista vahvisti 
mm. Laajasalon opiston osallistuminen alueelliseen turvapaikanhakijoita 
tukevaan vapaaehtoisverkoston toimintaan. Opiston suomen kielen ja 
kulttuurin opettajat osallistuivat pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön 
toimijoiden verkostotapaamiseen, jossa fokuksessa oli maahanmuuttajille 
suunnattu koulutus. Rehtori ja apulaisrehtori osallistuivat ammatillisen 

koulutuksen kansainvälisyyspäiville Vierumäellä. 
Huhtikuussa 2015 urheilutoimittajakoulutuksen vastaava opettaja, 

opinto-ohjaaja Erika Panttila-Keskinen ja apulaisrehtori tekivät tutustu-
mismatkan Kiinaan. He tutustuivat matkallaan mm. Pekingin vieraitten 
kielten yliopistoon, Beihain yliopistoon sekä yleisesti kiinalaiseen koulu-
tusjärjestelmään ja kulttuuriin. Matkaraporttiin voi tutustua täällä: htt-
ps://slate.adobe.com/cp/yrIO7/ 

Lisäksi henkilöstö teki tutustumiskäynnin Aalto Design Factoryyn, jossa 
fokuksessa oli kansainvälinen oppimisympäristö ja innovatiiviset toimin-
tamallit.

Apulaisrehtori aloitti HAMK:in järjestämässä opinto-ohjaajakoulu-
tuksessa toukokuussa 2015. Osana opintoja loppuvuodesta 2015 Suo-
Ma3-ryhmän opiskelijoilla oli mahdollisuus käydä henkilökohtaisessa 
ohjauskeskustelussa. Suurin osa ryhmästä käytti tämän mahdollisuuden. 
Ohjauskeskusteluissa yleisesti fokuksessa oli miten päästä kiinni työelä-
mään ja hyödyntämään osaamistaan Suomessa. Suurimmalla osalla ryh-
män opiskelijoista oli tutkinto suoritettuna lähtömaassa.  
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2.3. MEDIAN JA TAIDEVIESTINNÄN TALO

Median ja taiteen tehtävänä on tuoda esiin yhteiskunnan tila. Näiden 
avulla voidaan saada esiin myös ääni ja viesti heikommassa asemassa 
oleville. Opistolla on ollut lähes 50 vuoden uraa uurtava viestinnän ja 
media-alan koulutusosaaminen. Olemme vahvistaneet edelleen viestintä-
taitojen koulutustamme uusimalla opetustiloja ja –välineitä. Tiedotusopin 
linjastamme on vuosikymmenten aikana kehittynyt lehtitoimittaja ja tie-
dottaja-, radiotoimittaja-, urheilutoimittaja- ja crossmediatoimittajalinjat.

Olemme myös taideviestinnän talo. Kuvallinen viestintä ja graafinen 
suunnittelu, elokuva-, kirjoittaja-, näyttelijäntyö 1 ja 2, rytmimusiikin so-
listilinja sekä Pelituotannon linja ovat muodostaneet monipuolisen koko-
naisuuden, jossa tehdään yhteistyötä myös taiteen ja viestinnän avoimen 
yliopistokoulutuksen kanssa. Taiteen koulutuksissa olemme hyödyntäneet 
elokuussa 2011 vuokrattua Laajasalon VPK:n taloa. Se on mahdollistanut 
teatteritalona monipuolisen estradikoulutuksen. Samalla opistolla on ollut 
käytössään kaksi erilaista juhlasalia tilaisuuksien järjestämiseksi.

2.4. MEDIATAIDOISTA KANSALAISTAITO

Olemme toimineet läheisesti työelämän, järjestöjen ja erilaisten instituutioi-
den kanssa. Opiston aloitteesta on käynnistetty ja toteutettu useita tilapäisiä 
radioprojekteja metropolialueen radiokuuluvuustaajuuksilla. Näistä on syytä 
mainita kansalaisaktiivisuuteen vaikuttava Vaaliradio. 

Sähköisessä viestinnässä olemme jatkaneet lähetystoimintaa viestintäviras-
tosta myönnettävillä radiotaajuuksien tilapäisluvilla, jotka on tarkoitettu op-
pilaitoksia varten. Oma mediakokonaisuutemme on ollut Kaupunkikanava, 
joka sisältää kyseisen nimen alle koko mediatoimintamme kaikki sisällöt. 
Toimintaa on täydentänyt internet-mediakanava omille tv- ja radio-ohjel-
mille sekä kirjoitusalusta kirjoittajalinjojen kirjoituksille ja valokuville. Kau-
punkiradio ja KaupunkiTV -verkkomediat on toteutettu viestinnän linjojen 
ja yhteistyöoppilaitosten yhteisinä projekteina.

Viestinnän koulutuslinjojemme media-alan kumppaneita ovat olleet alan 
suurimmat toimijat kuten Yleisradio, MTV3, Nelonen ja paikallisradiot 
sekä lehtitalot. Kumppaneina ovat toimineet koulutuslinjakohtaisesti myös 
LiiKe ry, Suomen urheiluakatemia-järjestelmä, Teatterikorkeakoulun avoin 
yliopisto, Helsingin NMKY, Suomen Olympiakomitea, VALO, Jääkiekko-
liitto, Jääkiekkoliiga, Ampumahiihdon MM-kilpailujen organisaatio Konti-
olahdella, Suomen Urheiluliitto, Salpausselän kisat, Rukan mc-tapahtuma, 
Jyväskylän MM-ralli, Autourheilun Kansallinen keskusliitto sekä Veikkaus. 
Opiston kumppaneita ovat olleet erityisesti radiotoimittajalinjan kanssa 
yhteistyötä tehneet Metropolia amk, media-, taide- ja urheilualan lukiot ja 
Helsingin kaupungin kirjasto. Olemme tehneet yhteistyötä pelialan koulu-
tuksessa pelituotantotalojen kanssa. 

Yhteistyössä tehdyt opintoprojektit ovat antaneet opiskelijoille mahdolli-
suuden toimia oikeassa mediaympäristössä ja samalla yhteistyö on luonut 
kontakteja työelämään. Tarkoituksena on ollut avartaa mediataitoja opiston 
eri linjojen opiskelijoille, jolloin mediaosaamista on voinut käyttää hyödyksi 
kansalaistaitona arjen tilanteissa opiskelu-, työ- ja harrastustoiminnassa.
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2.5. AKTIIVINEN KANSALAISUUS

Opiston strategiassa on keskeisellä sijalla ollut aktiivista kansalaisuutta 
vahvistava toiminta, jossa pyrkimyksenä on koulutuksellisesti, yhteiskun-
nallisesti tai kehitykseltään syrjäytyneiden voimaannuttaminen. Tärkeänä 
sisältönä on maahanmuuttajien kielitaitoa ja yhteiskuntaan integroitu-
mista tukeva koulutus sekä erityisryhmien osallistumista ja elämän laatua 
parantava tarjonta. Jotta tätä toiminta-ajatusta on voitu toteuttaa, on 
tarvittu myös yhteiskunnan taloudellista tukea sekä maksukykyisiä opiske-
lijoita. 

Opisto toimii kansalaisaktiivisuutta vahvistavana tahona. Näin olemme 
vastanneet kansanopistoille asetettuihin haasteisiin ja tehtäviin. Kieli- ja 
kulttuurikoulutusta on toteutettu hitaasti etenevinä ryhminä.  Vuoden 
2015 aikana jatkoimme ja kehitimme maahanmuuttajien kielenopetus-
ryhmiä. Koulutuskysynnän oltua suurta järjestimme syksyksi kolmannen 
opiskeluryhmän ja toimintaa myös ilta- ja kesäajaksi.

Yhteistyö TE-toimistojen kanssa sekä omat laajentuneet verkostot edisti-
vät tätä toimintaa. 

Media-alan vahva koulutusosaaminen on tukenut maahanmuuttajien ja 
syrjäytyneiden asioiden edistämistä. Opiskelijat ovat kohdanneet päivittäi-
sessä käytännön toiminnassa sekä yhteisissä projekteissa kuten YK:n päi-
vänä järjestettävä Kulttuuritori ja siitä koko viikon ajan toiminnaksi laa-
jentunut Kulttuuriviikko. Tässä tapahtumassa maahanmuuttajaopiskelijat 
valmistavat keittiöhenkilökunnan kanssa yhdessä omien maidensa ruokaa. 
Päivien ohjelmaan kuului eri maiden ja kulttuurien esityksiä. Luovan tai-
teen alan koulutuslinjamme ja toiminta ovat antaneet mahdollisuuden 
kulttuurien vuoropuhelulle.

Olemme pyrkineet tavoittamaan kohdistettavalla markkinoinnilla opis-
kelijoiksi oikeat kohderyhmät. Tämä toiminta on ollut erityisen tärkeää, 
koska koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten ja maa-
hanmuuttajien tavoittaminen tavanomaisin koulutusmarkkinoinnin kei-
noin ei riitä. Viimeisten vuosien toiminnassa opistoa on alettu kehittää 
oppilaitokseksi, jossa opiskelijaa autetaan löytämään reitti elämää varten.

Parhaimmillaan kansanopistovuoden aikana opiskelijassa on herännyt 
sisäisiä prosesseja ja oman elämän suunta on kirkastunut; tässä yhteydessä 
on puhuttu suuntautumisvuodesta. Vuorovaikutustaidot ovat nykyajan 
kansalaistaitoja, joita tarvitaan työelämässä ja arjessa selviytymisessä. 
Kansanopistovuoden yhdessä tekeminen on mahdollistanut vertaisvuo-
rovaikutuksen ja -oppimisen. Kun opiskelija on uskaltautunut sanomaan 
mielipiteensä, oppinut kuuntelemaan muita näkökantoja ja oppinut pe-
rustelemaan paremmin omansa, hänen sosiaalinen pääomansa on kasva-
nut. Opettajien läsnäolo ja tuki ovat olleet äärimmäisen tärkeitä opiskeli-
jalle, joka etsii suuntaa elämäänsä. 

    

2.6. ERITYISHAASTEITA KOULUTUKSESSA – 
LAAJASALO-METODI

Vuoden 2015 aikana on jatkettu ”Kansanopisto metropolin tarpeisiin” 
-hankkeesta käynnistettyä opiston kehittämistä ja monipuolista yhteis-
työtä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Erityishaasteet ovat liittyneet 
maahanmuuttajien määrän voimakkaaseen kasvuun ja sen mukanaan tuo-
maan koulutus- ja työvoimatarpeeseen. Kansanopistot ovat olleet erikois-
tuneita koulutuksen järjestäjiä, joiden toiminnassa on korostunut nopea 
reagointi toimintaympäristön muutoksiin ja metropolialueen erityistarpei-
den vaatima osaaminen. Lisäksi merkittävänä osana on ollut yhteistyö eri 
kotoutumis- ja koulutusmuotojen ja -tahojen kanssa. 

Olemme kehittäneet kurssisuunnittelussa ja toteutuksessa uuden ja te-
hokkaan tavan Suomen kulttuurin ymmärtämiseen ja kielikoulutukseen. 
Toiminnalliseen ja taiteellisiin menetelmiin perustuvalla Laajasalo-meto-
dilla on voitu nopeuttaa kielen oppimista. Taiteiden mukana on samalla 
myös tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin. Olemme vieneet metodin mi-
nisteriön tietoisuuteen.

 Vapaan sivistystyön vuoden mittaisilla linjoillamme mediaopintoihin on 
sisältynyt projektioppimisen jakso, joka suunnitellaan ja toteutetaan päi-
vittäin ohjattuna opetuksena tiiviissä ja jatkuvassa yhteydessä työelämän 
sekä opiskelijan ja opettajan kanssa. Tavoitteena on ollut työelämäosaami-
sen kartuttaminen.  
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Opiston laitteistojen ja tietoverkon uusimista on jatkettu vastaa-
maan tarpeita, joilla opetus ja oppiminen tapahtuvat. Olem-
me kehittäneet nykyaikaista internet- ja mobiilipalveluihin 
liittyvää opetusvälineistöämme. Tarkoituksena on ollut hakea 

innovatiivisia ja kestäviä opetusta ja oppimista tukevia toimintatapoja, 
järjestelyjä, menetelmiä sekä työtapoja, joissa hyödynnetään tarkoituksen-
mukaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä muuta teknologiaa. 

Oppimisen ympäristönä olemme käyttäneet erilaisia paikkoja, tiloja, yh-
teisöjä tai toimintatapoja, jotka ovat edistäneet ja tukeneet oppimista. Op-
pimisympäristöajattelussa olemme laajentaneet oppilaitoksen kiinteistön 
ulkopuolella tapahtuvaa oppimista kiinteästi opetussuunnitelmiin, olem-
me monipuolistaneet opetusta ja hyödyntäneet erilaisia oppimisympäris-
töjä. Perinteinen luokkatila on ollut oppimisympäristö, mutta yhtä lailla 
olemme voineet katsoa oppimisympäristöksi ympäröivän yhteiskunnan eri 
tilat ja paikat. Oleellista ympäristölle on ollut, että se muodostaa oppimis-
ta tukevan sosiaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja 
pedagogisesti huolellisesti mietitty. Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaa-
liset olosuhteet ovat auttaneet luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymi-
sessä.

Kaupunkikanava on toiminut olennaisena osana oppimisympäristöä yh-
dessä viestintävirastolta haettavien lyhytkestoisten radiotaajuuksien kanssa.

 Laajasalon opistossa on annettu myös monimuoto-opetusta, jolloin op-
pimisympäristö on vaihdellut opiston sisällä. Tätä opetusmuotoa on käy-
tetty kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa.

Olemme aloittaneet google appsien käyttöönottamisen koko organisaa-
tion tasolla. Tavoitteena on ollut  vähentää sisäisten sähköpostien määrää 
sekä tehostaa asiakirjojen, viestinnän ja opetusmateriaalien valmistelua.

 

3. OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISEN YMPÄRISTÖ
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4. VUODEN 2015 KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA

Opiston koulutustoiminnan pääosan on muodostanut pitkäkes-
toinen vapaan sivistystyön koulutus. Se on ryhmitelty neljään 
otsikkoon: taiteen koulutus, viestinnän koulutus, yhteiskun-
nallinen koulutus sekä muu koulutus. Tärkeänä osana koulu-

tuksessa on ollut ammatillinen lisäkoulutus. Lyhytkurssitoiminnan osalta 
olemme jatkaneet niiden kehittämistä ja toteuttamista pääkaupunkiseu-
dun tarpeiden mukaan.

4.1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN PITKÄ KOULUTUS 

Vuodelle 2015 olemme antaneet viestinnän koulutusta seuraavilla linjoil-
la: Crossmedia-/monialatoimittaja, Lehtitoimittaja ja tiedottaja, Radiotoi-
mittaja ja Urheilutoimittaja. 

Taiteen koulutusta olemme antaneet vuodelle 2015 seuraavilla linjoilla: 
Elokuva, Kirjoittaja, Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu, Rytmi-
musiikin laulusolisti, Näyttelijäntyö 1 ja Näyttelijäntyö 2 sekä Pelituotan-
to. Yhteiskunnallisessa koulutuksessa tarjosimme vuodelle 2015 seuraavat 
linjat: Kasvatusala, Kehitysmaatutkimus sekä Markkinointi, media ja 
vaikuttaminen mutta niitä ei aloitettu. Vapaan sivistystyön muuna koulu-
tuksena tarjosimme kehitysvammaisten henkilöiden pääsyä elämän arkeen 
kiinni Idea-linjalla. Maahanmuuttajille oli edelleen tarjolla Suomea maa-
hanmuuttajille kieli- ja kulttuurikoulutukset. 
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4.1.1. VIESTINNÄN KOULUTUS

Crossmedia-/monialatoimittaja
Opinnoissa on perehdytty nykypäivän toimittamisen vaatimaan moni-
osaamiseen. Käytännönläheisessä koulutuksessa opiskelija oppii toimit-
tamaan sisältöä tarkoituksenmukaisesti eri medioihin. Crossmedia- ja 
radiokurssien opetusohjelma on osittain sama ja lukuvuoden aikana opi-
taan koko journalistinen työprosessi ideoinnista julkaisuun saakka. Opis-
keltavia aiheita ovat olleet mm. valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus, 
videoeditointi, internetin ja web-julkaisun perusteet, netti-tv-työskentely, 
mobiiliviestinnän perusteet, toimittajan esiintymistaito ja radiojutun toi-
mittaminen. Työelämään suuntaava projektioppiminen on suoritettu kau-
pallisten mediatalojen, Yleisradion ja tuotantoyhtiöiden toimituksissa.

 Aikaisemmista vuosista poiketen työssäoppimisjaksot alkoivat ensim-
mäisten opiskelijoiden osalta jo tammikuussa. Jaksojen liukuma jatkui si-
ten, että viimeiset lopettivat työharjoittelunsa vasta toukokuussa. Liukuma 
harjoitteluajankohdissa otettiin käyttöön, jotta hyviä harjoittelupaikkoja 
riittäisi kaikille halukkaille. Työssäoppimisjakson opiskelijat suorittivat lä-
hinnä mediatalojen online-toimituksissa sekä tuotantoyhtiöissä. Työssäop-
pimisjakson päätyttyä 11 opiskelijaa onnistui saamaan määräaikaisen tai 
vakituisen työpaikan harjoittelupaikastaan. 

Työharjoittelujaksojen lisäksi crossmedialinjan kevääseen kuului radio- 
ja tv-työtä, jota opiskelijat tekivät tuottamalla ohjelmia KaupunkiTV:n 
ja Kaupunkiradion suoriin lähetyksiin. Ohjelman teon lisäksi oli mah-
dollisuus valita syventäviä opintoja äänen-, kuvan- ja videonkäsittelyssä, 
joissa opittiin Pro-tools- ja Adobe After effects-ohjelmien perusteet. Myös 
yrittäjyyskurssille oli mahdollisuus osallistua, ja osa crossmedialinjan opis-
kelijoista oli Salpauselän maailmancupkisoissa tuottamassa lehdistötilai-
suuksien live-striimaukset.

Kevään verkkojulkaisemisen kurssilla perehdyttiin oman domainin han-
kintaan ja jokainen teki itselleen opinnäytteenä digitaalisen portfolion 
Adoben Muse-ohjelmalla. Myös muutama video- ja radiodokumentti val-
mistui toukokuun aikana.

Elokuussa alkaneelle lukuvuodelle tarkistimme viestinnän yhteisten pe-
rusopintojen tuntimääriä ja päädyimme pidentämään perusjakson mar-
raskuun alkuun saakka. Syyslukukauden alkaessa crossmedia-, lehtitoimit-
taja- ja radiotyönlinja opiskelivat journalismin perusteet, johon sisältyy 
mm. journalistinen kirjoittaminen, juttuprosessi ja juttutyypit. Sen lisäksi 
elo-marraskuussa opiskeltiin valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet, 
videokuvauksen ja editoinnin perusteet, sekä äänityön perusteita ja radi-
ojutun toimittamista. Opiskelijat kirjoittivat, kuvasivat ja julkaisivat jut-
tunsa alusta saakka itse kaupunki.tv, kaupunkikanava.fi, ja kaupunkiradio.
fi sivustoilla. 

Heti perusopintojaksolla crossmedialinjan opiskelijoilla oli mahdollisuus 
osallistua viikonloppuisin mediaprojekteihin, joissa pääsi käytännössä 
soveltamaan perusopintokauden oppeja monenlaisissa tapahtumatuotan-
noissa.

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.-6.9.2015 Helsingissä jär-
jestettävässä HJK Hyundai Cupissa opiskelijat toteuttivat monikame-
ratuotannon, joka striimattiin IS-TV:n katsojille. Tapahtuma on HJK 
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Junioreiden järjestämä kutsuturnaus 8-13-vuotiaille pojille. Turnaukseen 
osallistuu 72 joukkuetta viidessä ikäluokassa, joista 25 saapuu Helsinkiin 
ulkomailta: Venäjältä, Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.10. crossmedialinja tuotti 
IS-TV:lle 45 minuuttisen monikamera-striimauksen Helsingin jäähallista 
järjestetystä Supersunday-tapahtumasta. Tapahtumassa Helsinki Seagulls 
järjesti haasteottelun ennen korisliigakauden avausottelua Helsinki Sea-
gulls vs. Bison Loimaa. Haasteottelussa olivat vastakkain Sami Hedbergin 
ja Aleksi Valavuoren joukkueet, jotka oli koottu eri alojen julkisuuden 
henkilöistä.

Helsingin Kirjamessut järjestettiin Messukeskuksessa torstaista sunnun-
taihin 22. – 25.10. Sieltä crossmedia- ja kirjoittajalinja tuottivat yhteis-
työssä KaupunkiTV:lle live-striimin, jossa kirjoittajalinjalaiset haastatteli-
vat kirjailijoita ja muita kirja-alan vaikuttajia. 

Lokakuussa toteutimme yhdessä näyttelijäntyönlinjan kanssa viikon jak-
son, jolloin opiskelimme toimittajan esiintymistaitoa. Lokakuussa pereh-
dyttiin myös muuhun tv-studiotyöhön ja harjoiteltiin suorien lähetysten 
tekoa kaupunki-tv:lle.

20.-21.11. crossmedialinja toteutti Tikkurilan Urheilupuiston Trio  
Sport Centerissä monikamerastriimauksen Suomi - Viro painimaaottelus-
ta ja kansainvälisestä Vantaa Painicupista 

 Marraskuun lopussa osa crossmedialinjasta matkusti urheilutoimitta-
jalinjan kanssa Rukalle, jossa suoritimme viikon mediaprojektin Rukan 
maailmancupin kisaorganisaation viestintätiimissä. Työ piti sisällään leh-
distötilaisuuksien live-striimauksen ja videoiden tuottamista sekä stadio-
nin videotaululle että kisojen web-sivustolle. Viikko oli monelle iso elä-
mys, kun he pääsivät seuraamaan sekä huippu-urheilua että osallistumaan 
suureen ja kansainväliseen mediatapahtumaan.

Marraskuussa aloitimme kevään projektioppimisjakson suorituspaikko-
jen hakemisen. Hakuprosessissa opiskeltiin työhakemuksen ja CV:n te-
koa, ja opiskelijat hakivat paikkoja itse omien kiinnostustensa perusteella 
lähinnä mediatalojen online-toimituksista ja tuotantoyhtiöistä.

Kaupunki.tv sivuston toimittamista jatkettiin säännöllisillä lähetyksillä 
marras- ja joulukuussa. Syyslukukauden päätteeksi toteutimme vielä mo-
nikamerataltioinnin musiikkitalossa pidetystä konserttispektaakkeli Con-
certo Sportysta, jossa FiBO Collegium ja Suomalainen barokkiorkesteri 
esiintyivät yhdessä 170 voimistelijan kanssa.

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Timo Arpalahti.
Tuntiopettajina toimivat Börje Hellén, Antti Kauranne, Esa Lötjönen, 

Jarkko Rissanen, Miia Hirvonen, Pasi Jakkula, Petteri Löppönen, Sanni 
Pärssinen, Anni Saastamoinen, Jere Ollinen, Eero Järvinen, Janne Lonka, 
Pelkonen Jukka, Helena Pöllänen, Esa Santonen, Niklas Henriksson.

Yhteistyökumppaneita ovat olleet seuraavat: Yle, Nelonen Media, MTV, 
Alma Media, SBS Discovery Media, Kirjastokaista, Salpausselän kisat, IS-
TV, HJK- CUP, Vantaan Painicup ja Ruka Nordic.
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Lehtitoimittaja ja tiedottaja
Koulutus on antanut valmiuksia lehtitoimittajan työhön. Vuodessa on 
käyty läpi seikkaperäisesti toimittajan työnkuva, journalistinen prosessi eli 
kirjoittamisen kokonaisuus, erilaiset juttutyypit, haastattelutekniikat, di-
givalokuvauksen ja -videokuvauksen perusteet, kuvamateriaalin editointi, 
yhteistyö valokuvaajan ja kuvatoimittajan kanssa sekä hyvä lehtimiesta-
pa. Opiskelu on sisältänyt luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä 
sekä runsaasti käytännönläheisiä ideointi- ja kirjoitustehtäviä. Lisäksi on 
tehty luovuusharjoitteluja ja jutturakenteen kehittelyä. Keväällä toteutet-
tava työelämään suuntaava projektioppiminen on antanut perspektiiviä 
alalle ja avannut ovia työelämään. Sen aikana on käytetty opittuja taitoja 
käytännössä ja tutustuttu alan ammattilaisten arkeen. Projektioppimisen 
harjoittelupaikat on haettu sanoma- tai aikakauslehdistä, muista medioista 
tai yritysten tiedotusorganisaatioista. Yhteisenä projektina on toteutettu 
keväinen kurssijulkaisu.

Elokuussa 2014 aloittaneet opiskelijat alkoivat hakea vuoden lopussa 
itselleen sopivaa työharjoittelumediaa kevään 2015 mediaprojektiin työs-
säoppimisjaksolle. Keväällä juuri ennen työelämäjakson harjoittelua toteu-
tettiin uutena kehitetty kaksiviikkoinen Kaupunkikanava-tuotantojakso, 
jonka jälkeen opiskelijat lähtivät työssäoppimisjaksolle kahdeksi kuukau-
deksi. Työssäoppimisjaksosta laadittiin harjoitteluraportti ja sen aikana pi-
dettiin  vuorovaikutteista verkossa toteutettua Facebook-päiväkirjaa linjan 
vastaavan tuottajan kanssa. Toukokuu kului valinnaisten opintojen sekä 
päättötyön kanssa. Päättötyössä opiskelijat tuottivat yhteisen ”kausijulkai-
sun”, joka taitettiin ja painettiin linjan markkinointimateriaaliksi.

Uusien opiskelijoiden lukuvuosi 2015 alkoi elokuussa. Lehtitoimitta-
ja-tiedottajalinjan opiskelijat osallistuivat aluksi kaikille medialinjoille tar-
koitettuun yhteisluentojaksoon, joka tentittiin syyskuussa. Tämän jälkeen 
jatkettiin kaikkien medialinjojen osalta yhteisellä perusopetusjaksolla, jota 
kesti kolme kuukautta. Kaikille opiskelijoille annettiin linjakohtaisella 
rotaatiolla peruskoulutus niin kuva-, ääni-, journalistinen kirjoittami-
nen kuin elävän kuvan osalta. Syksyn tiedottajaopintoihin kuului myös 
kahden viikon työssäoppimisjakso opiskelijan itse valitsemassa yhteisössä 
sekä sitä edeltävät yhteisöviestinnän kahden viikon mittainen luentojakso. 
Syksyn aikana toteutettiin kaksiviikkoinen Kaupunkikanavaprojekti, jossa 
opiskelijat tuottivat yhteiselle uutissaitille kukin jutun per päivä.
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Radiotoimittaja
Koulutus on antanut valmiudet toimittajan työhön ja lukuvuoden aikana 
on tutustuttu monipuolisesti kotimaiseen media-alaan. Radiotyön kurs-
sien, juontamisen, jutun toimittamisen ja uutistyön lisäksi on opittu ku-
vallisen viestinnän ilmaisua, valokuvausta ja videotuotantoa. Työelämään 
perehtyminen on suoritettu kaupallisissa ja Yleisradion mediatoimituksis-
sa. Omissa radio- ja tv-studioissa on tuotettu lukuvuoden aikana suoria 
nettilähetyksiä, musiikkiohjelmia sekä fiktiota, kuunnelmia ja dokument-
teja. Kevään aikana ohjelmaa on tuotettu myös opistomme hallinnoimalle 
viestinnän alan oppilaitosten yhteiselle KaupunkiKanavalle.

Keväällä 2015 toteutettiin radiokurssin lopputyönä Kaupunkiradio, ly-
hytaikainen paikallisradio. Kanava on pääkaupunkiseudun viestinnän alan 
oppilaitosten yhteinen projekti, jossa ohjelmasisältöä tuottavat Laajasalon 
opiston lisäksi Metropolia AMK, Kallion ja Vaskivuoren lukio, sekä Hel-
singin kaupungin nuorisoasiankeskuksen toimintakeskus Happi.

Radioprojektin avulla ja oppilaitosyhteistyöllä halutaan tavoittaa lukioi-
käisiä, jotka hakevat viestinnän opiskelupaikkaa. Opistomme oppilaille 
halutaan myös esitellä AMK-koulutustarjontaa. Viime vuosina merkit-
tävä osa opiston viestinnän kurssien käyneistä onkin löytänyt paikkansa 
Metropoliasta.

Urheilutoimittajakurssi toimitti vuoden aikana paljon suoria urheilu-
selostuksia erilaisilta areenoilta ja nämä oli kuultavissa Kaupunkiradion 
nettiradion kautta.

Lukuvuoden 2015-2016 viestinnän kurssien opetusohjelmaa uudistet-
tiin edelleen. Samojen peruskurssien sisällyttäminen kaikkien viestinnän 
opiskelijoiden ohjelmaan on osoittautunut oikeaksi ratkaisuksi. Taustalla 
on muutos media-alan tuotannossa ja journalistisessa työskentelyssä, jossa 
kaikkien toimittajien edellytetään osaavan perusteet valokuvauksesta, vi-
deotyöstä sekä äänenkäsittelyn perusteen. 

Radiokurssin ohjelmaan kuului edelleen vahvasti juontamisen opettami-
nen ja opettajina toimi radiokanavien ammattilaisia. Laajasalon opiston 
radiokurssin käyneiden osuus kaupallisen kanavien juontajista on huo-
mattava, ja suuri osa on sijoittunut alalle jopa suoraan kurssin jälkeen.

Viestinnän kursseja markkinoitiin Studiamessuilla, jossa kerrottiin kurs-
sitarjonnasta sekä esiteltiin videotuotantoa tuomalla paikalle kalusto, jolla 
koululaiset pääsivät kokeilemaan uutisankkurin työtä.

Joulukuussa toteutettiin kolmen viikon mittainen Stockmann-joulura-
dio. Kanava oli kuultavissa kaikissa kotimaisissa tavarataloissa ja ohjelma 
toimitettiin Helsingin Stockmannin näyteikkunasta. Radiossa soi joului-
nen musiikki, haastateltiin julkkisvieraita sekä kuultiin musiikkivieraiden 
esityksiä. Kanavan juontajat saivat myös luottotehtävänä juontaa Jari Sil-
lanpään esiintymisen. Stockmann antoi erinomaisen palautteen radiosta ja 
opisto sai kolmen viikon ajan hyvää näkyvyyttä ja julkisuutta.

Syksyn aikana tuotettiin draamaa ja kuunnelmia yhteistyössä näytte-
lijätyön, kirjailijalinjan sekä elokuvatyön opiskelijoiden kanssa. Syksyn 
paras saavutus oli dokumenttituotanto, joka voitti Yleisradion järjestämän 
Shortdox-kilpailun. Crossmediakurssin opiskelija Tiina Miinalaisen doku-
mentti edustaa Suomea huhtikuussa 2016 järjestettävässä pohjoismaisessa 
kilpailussa.

Opiston opetusympäristöä päivitettiin kesällä ja syksyllä toteutettiin 

suurin IT-uudistus vuosiin. Palvelinhuone siirrettiin, runkoverkkoa päi-
vitettiin sekä opetustilojen melkein koko laitteisto, tietokoneet ja tu-
lostimet uusittiin. Lopputuloksena päästiin eroon vuosia vaivanneista 
tietoliikennehäiriöistä sekä vanhentuneiden koneiden aiheuttamista on-
gelmista. Uudistuksessa kaikkien tietokoneluokkien laitteet ja ohjelmistot 
yhdenmukaistettiin niin, että erilaisten kurssien järjestäminen onnistuu 
sujuvammin. Lisäksi nopeamman verkon ja yhteyksien avulla saadaan 
järjestettyä onnistuneesti viestinnän mediaprojekteja, esimerkiksi suoria 
netti-TV-lähetyksiä omasta studiostamme.
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Urheilutoimittaja
Opintolinjan opiskeluaika on ollut kalenterivuosi. Vuoden alussa on opis-
keltu kuvauksen, editoinnin ja kirjoittamisen periaatteet, on opittu toimi-
maan kilpailutapahtumissa ja perehdytty Suomen mediakenttään. Kevään 
sisältöinä ovat olleet urheilutoimittaminen, uutistyö, yrittäminen, valoku-
vaus, selostaminen ja televisiotyö. Kesän aikana on syvennytty selostami-
seen ja opiskeltu urheilutoimittamista radioon, editointia, kirjoittamista ja 
urheilukirjallisuutta. Syskaudella opintosisältöinä ovat olleet urheilulegen-
dat ja toimittaminen Kaupunkikanava-lähetyksiin, projektioppiminen eri 
medioissa, lopputyö ja hiihtolajien maailmacup-tapahtuma Rukalla.

Käytäntöihin painottuvassa koulutuksessa perehdyttiin urheilutoimit-
tajan ja selostajan työhön. Välineinä olivat televisio, kameratyö, videoe-
ditointi, radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet ja 
mobiilipalvelut. Vuoden aikana hankittiin valmiudet, joiden avulla voi 
hakeutua alan jatko-opintoihin tai toimia urheilumaailman tiedonvälittä-
jänä.

Vuoden aikana opiskelijat pääsivät tekemään urheilutoimittajan ja 
tiedottajan työtä aidossa kilpailuympäristössä. Aivan opintojen alkuvai-
heessa kävimme melkein koko ryhmän voimin Mikkelissä SM-Vaakuna 
rallissa. Samaan aikaan muutama opiskelija oli Lahdessa tekemässä Fin-
landia – hiihdon mediapalveluita.  Seuraavana vuorossa olivat maailma-
cup-osakilpailut; Lahdessa Salpausselän kisat sekä Kuopiossa Puijon kisat. 
Näissä toimimme kilpailuorganisaatioiden virallisena tiedotustoimitukse-
na. Tuotimme videoita, tekstejä ja sosiaalista mediaa.  Haastavaa ja mie-
lenkiintoista tänä vuonna oli se, että saimme Salpauselän ja Puijon kisojen 
kanssa tehdä samaan aikaan Ampumahiihdon MM-kisoja Kontiolahdella 
Pohjois-Karjalassa. Kisat kestivät lähes kaksi viikkoa ja koko sen ajan myös 
opiskelijoita oli paikalla. Opiskelijajoukkomme oli siis jakaantunut sa-
manaikaisesti Lahteen, Kuopioon ja Kontiolahdelle. 

Maaliskuun alussa aloitimme yhteistyön Olympiakomitean ja Valon Uu-
tishuoneen kanssa. Opiskelijoita oli harjoittelussa koko vuoden tuottaen 
pääasiassa tenniksen, squashin ja voimistelun viestintää. Palaute harjoit-
teluista oli erittäin kannustavaa liitoilta, Olympiakomitealta, Valolta sekä 
opiskelijoilta. 

Keväällä aloitimme myös yhteistyön SUL:n kanssa.  Suunnittelimme 
Yleisurheilu TV:tä yhdessä liiton sekä Manuela Boscon että Tommi Evilän 
kanssa. Opiskelijat tekivät monta inserttiä sekä Evilän että Boscon kans-
sa. Lopulta ihan TV-ohjelmia niistä ei saatu, mutta monta kivaa inserttiä 
SUL:n nettisivuille sekä sosiaaliseen mediaan. Yhteistyö yleisurheilun väen 
kanssa jatkui koko kauden. Opiskelijat olivat mukana mm. Eliittikisoissa 
ja Tähtikisoissa, Paavo Nurmi Gamesissa sekä Kalevan kisoissa. 

Jääkiekon MM kisoissa teimme edellisvuoden tapaan taas Pasilassa MTV 
Sportille otteluanalyysejä toimituksen käyttöön.  Neljä opiskelijaa oli rei-
lun kahden viikon ajan harjoittelussa MTV:llä ja teki peleistä merkinnät 
editoijia varten sekä moderoivat sosiaalisista mediaa suoria lähetyksiä var-
ten. 

Opiskelijoita oli mukana Helsingissä koko vuoden suurimmassa tapah-
tumassa, Gymnaestradassa heinäkuussa. Osa opiskelijoista toimi YLE:n 
apuna televisioinnin koordinoinnissa ja osa teki voimistelun viestintää.  
Kesälle ajoittui myös dokumentti FC Viton matkasta Hesa cupissa. 
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Autourheilua teimme paljon myös vuonna 2015. Olimme mukana teke-
mässä Rata SM-osakilpailuita Ahvenistolla, Botniaringillä sekä Pärnussa. 
Näissä tapahtumissa kuvasimme ja editoimme materiaalia tv-lähetyksiä 
varten.  Heinäkuussa olimme Jyväskylässä rallin MM-osakilpailu, Neste 
Rallyssa.  Rallin MM-osakilpailussa teimme AKK Motorsportille toimi-
tustyötä.  Opiskelijat saivat tilaisuuden tavata lähes kaikki suomalaiset 
rallin maailmanmestarit sekä tietenkin tämän osakilpailun voittajan Ja-
ri-Matti Latvalan. 

Keväästä syksyyn kesti Formula 4 SMP racing kausi.  Kolme opiskelijaa 
kiersi formulasirkuksen kanssa kisat Ahvenistolla, Alastarossa sekä kahdet 
kisat Pärnussa, Sotshissa ja Moskovassa. Tämä oli huikea mahdollisuus 
opiskelijoille tutustua kansainväliseen urheilu- ja mediamaailmaan. Tämä 
oli myös mielenkiintoinen avaus entistä kansainvälisempään toimintaan 
urheilutoimittajien koulutuksessa. 

Olimme mukana aktiivisesti Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian 
urheilu- ja valmennustoiminnassa, josta toimitimme useita kirjoituksia, 
kuvia ja videoita URHEA:n verkkolehteen Matkalla huipulle. Syksyllä 
olimme mukana Puolustusvoimien Urheilukoulun mediakoulutuksessa. 
Opiskelijat haastattelivat kameran kanssa urheilukoululaisia sekä luento-
salissa että urheilukentällä. Opiskelijat pääsivät tutustumaan urheilijoihin 
ja urheilukoululaiset saivat kokemusta kameran edessä olemisesta sekä yli-
päätään haastattelutilanteesta. 

Syksyllä teimme Mölkyn MM-kisojen viestinnän Lahdessa. Ottelut 
striimattiin nettiin selostettuina ja lähetyksillä oli paljon katsojia ympäri 
maailmaa. Mölkky on suosittu laji mm. Ranskassa ja Japanissa, erityisesti 
näistä maista oli paljon katsojia suomalaisten lisäksi.  HJK-cupin striima-
simme ja selostimme IS TV:lle. Myös nämä ottelut saivat paljon katsojia 
koko maassa. Saimme erittäin hyvän palautteen IS TV:n johdolta toimin-
nastamme. 

Opiskelijat olivat mukana syyskuussa Nuorten paralympiaryhmän leiril-
lä sekä Pyörätuolirugbyn EM-kisoissa Pajulahdessa. Yhteistyömme Para-
lympiakomitean kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin.

Näiden lisäksi olimme jatkuvasti tekemisissä Suomen merkittävimpien 
urheilulajien sarjapeleissä, mainittakoon koripallon sarjatoiminta, jää-
kiekon Liiga, Veikkaus –liiga ja salibandyliiga.  Jääkiekon Liigan kanssa 
teimme syksyllä tempauksen, missä opiskelijat jalkautuivat aamuruuhkaan 
Liigan pelipaidoissa ja kaikissa jääkiekkovarusteissa. 

Toimitimme ja selostimme urheilusisältöjä opiston omalle mediakana-
valle, Kaupunkikanavalle.  Syksyllä opiskelijoiden projektioppimispaik-
koja olivat mm.  MTV Sport, Nelonen Media, Nelonen Pro, Viasat, Hel-
singin Sanomat, Ilta-Sanomat/Urheilusanomat, Iltalehti,  Ilkka, Kymen 
Sanomat, Lentopalloliitto, Salibandyliitto, SUL  ja Suomen jääkiekkoliit-
to. 

Marraskuussa hiihtourheilun maailmancup-osakilpailussa Ruka Nordi-
cissa Kuusamossa muodostimme mediakeskuksen toimituksen ja toimi-
timme materiaalia sekä organisaatiolle että opiston omaan mediaan. Iso 
projekti syksyllä oli Salibandyn naisten MM-kilpailut Tampereella. Opis-
kelijamme tekivät koko syksyn ennakkojuttuja kisoista ja kisojen aikana 
videoita, tekstejä ja sosiaalista mediaa. 

Viimeinen koitos ennen opintojen päättymistä oli Nuorten U20 jääkie-

kon MM-kisat Helsingin jäähallissa sekä Hartwall Areenalla. Teimme pro-
jektin Veikkauksen kanssa.  Opiskelijat tuottivat joulukuun ajan jouluun 
asti videon päivässä Veikkauksen joulukalenteriin.  Videoissa seurattiin 
joukkueen muodostumista ja muuta kisoihin ja Veikkaukseen liittyviä ai-
heita. Upeasti menneiden kisojen aikana tuotettiin edelleen videoita, sekä 
tuotettiin sosiaalista mediaa sekä otteluennakkoja ja pelivihjeitä tekstien 
muodossa.  

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Erika Panttila-Keskinen. 
Tuntiopettajia olivat mm. Tero Karhu. Jussi Eskola, Sari Sirkkiä-Jarva, 
Pekka Viinikka, Petteri Löppönen ja Juha Dahlström.  Vierailevina toi-
mittajina opettivat mm. Antti Mäkinen, Mika Saukkonen, Juha Kanerva, 
Riku Salminen, Riku Riihilahti ja Vesa Rantanen.
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4.1.2. TAITEEN KOULUTUS 

Elokuva
Linjalla on perehdytty ensin videotuotannoissa käytettävään kalustoon, 
minkä jälkeen on aloitettu heti käytännön harjoitukset elokuvatuotan-
noissa. Harjoitustöissään opiskelijat ovat oppineet elokuvatuotannon eri 
ammatinkuvat. Elokuvakerronnan perusteiden opiskelu on tapahtunut 
käytännön työssä sekä niitä täydentävissä teoriajaksoissa. Elokuvia ja do-
kumentteja on katsottu ja analysoitu eri näkökulmista, jolloin elokuvan 
eri genret ovat tulleet tutuiksi. Harjoitustöinä on tehty pienoiselokuvia, 
fiktio- ja dokumenttielokuvaa ja musiikkivideoita sekä tilaustöitä tarpeen 
mukaisesti. Lukuvuoteen on sisältynyt työnkuvia syventäviä monipuo-
lisia ekskursioita. Elokuvalinjan opetussuunnitelmaa ovat rikastuttaneet 
yhteistyöprojektit opiston eri linjojen kanssa. Näyttelijätyön kurssien 
kanssa on toteutettu neljä Näyttelijä & Kamera jaksoa, joista yhteistyönä 
on valmistettu fiktioelokuvat. Solistilinjan kanssa on toteutettu musiikki-
video. Maahanmuuttajien kanssa on toteutettu dokumenttimuotokuvat. 
Elokuvalinja on antanut opiskelijalle monipuolisen kokonaiskuvan eloku-
vatuotannoista. Opettajina ovat toimineet elokuvan ammattilaiset, jotka 
valmistavat opiskelijoita kohti ylempiä koulutusasteita ja elokuva-alan 
käytännön töitä.

Keväällä 2015 opiskelijaryhmä, joka oli aloittanut elokuussa 2014 jatkoi 
opintojaan ”Learning by doing” –metodilla. Opinnoissa jatkuivat teorian 
(tuotanto, äänisuunnittelu, elokuva-analyysi, storyboard) ja käytännön 
työn (fiktio- ja dokumenttielokuvatuotannot) vuorottelu. Kevään aika-
na  valmistui fiktioelokuvia harjoitustöinä sekä lopputöinä elokuvan eri 
työnkuvista. Opiskelijat olivat löytäneet itselleen sopivimman työnkuvan 
elokuvan laajasta työnkuvakentästä.

Keväällä kuvattiin musiikkivideo yhteistyönä solistilinjan kanssa. Jou-
luaiheisena se esitettiin opiston joulujuhlassa. Solistina videossa esiintyi 
Suntiolinjan kouluttaja, pastori Elina Hynynen. Pop- ja jazz konservatori-
on kanssa yhteistyönä tehtiin toinen musiikkivideo, genreltään erilainen, 
heavymusiikkia edustava.

Opiskelijat tekivät kevään aikana pääsykoetehtävät valitsemiinsa eloku-
va-alan oppilaitoksiin ja osallistuivat niiden pääsykokeisiin. Menestyk-
sellisesti opiskelijamme pyrkivät ja pääsivät Metropolia Ammattikorkea-
kouluun (2 opisk. pääsi sisään kuva- ja leikkauslinjalle) sekä Arkadaan (3 
opiskelijaa tuotanto-, ohjaus- sekä leikkauslinjalle). Yksi opiskelija jatkoi 
syksyllä opintojaan Tallinnan kansainvälisessä elokuvakoulussa. Eloku-
valinjan opiskelijoista, jotka pyrkivät ylempiin alan oppilaitoksiin, 80 % 
onnistui tavoitteessaan Elokuvalinjan opintojen jatkona.

Syksyllä 2015 aloitti Elokuvalinjalla neljätoista uutta innokasta opiskeli-
jaa. Heti alkuun oli ryhmäytymisjakso Furuvikissä NÄTÖ 1 ja 2 –linjojen 
opiskelijoiden kanssa. Käytännön harjoitustöiden lomassa opittiin tunte-
maan myös näyttelijätyönlinjan opiskelijoita, tulevia yhteistyökumppanei-
ta. 

Syksyn aikana otettiin opiskelussa haltuun uudet työvälineet; kameroista 
äänityskalustoon ja editeistä tuotannon suunnitteluun. 

Kahdella kokonaisvaltaisella tuotantojaksolla toteutettiin seitsemäntoista 
pienoiselokuvaa, fiktioita. Käsikirjoitukset näihin elokuviin kirjoittivat 

kirjoittajalinjalaiset ja elokuvaopiskelijat dramatisoivat tekstit lyhyteloku-
vakäsikirjoituksiksi. Näyttelijätyöstä elokuvissa vastasivat NÄTÖ 1 ja 2 
-linjojen opiskelijat. Dokumenttielokuvan tekoa päästiin harjoittelemaan 
mm. Suoma 2 -linjan opiskelijoiden kanssa.

Opintolinjan vastuuopettajana toimi elokuvaaja Maiju Leppänen. Tun-
tiopettajina toimivat elokuvaaja Börje Hellèn, valaisija Jari Lehtiniemi, 
äänisuunnittelija Jaakko Rissanen, äänisuunnittelija Sami  Ahonen, kä-
sikirjoittaja Kirsi Vikman, elokuvaohjaaja/käsikirjoittaja Maria Ruotsala 
sekä opiston omat opettajat näyttelijäntyöstä Ullariikka Koskela ja Janne 
Lonka ja kirjoittajalinjan Piritta Maavuori.  
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Kirjoittaja 
Kirjoittajalinjalla opiskellaan luovaa kirjoittamista ja kirjallisuutta useas-
ta eri näkökulmasta.  Koulutuksen aikana tutustutaan kirjoittamisen eri 
lajeihin, kirjan tekemisen ja valmistamisen vaiheisiin ideoinnista valmiin 
teoksen viestintään. Vuoden aikana opiskellaan kirjoittamisen lisäksi 
lukemista ja verkottumista. Osa opetuksesta on asiantuntijavierailujen 
muodossa – seminaareissa keskustelemme kirjailijoiden, käsikirjoittajien ja 
kustantajien kanssa kirjailijan ja kustantajan työstä, kirjoittamisen saloista 
ja lukemisen iloista.

Vuoden mittaiseen kokonaisuuteen kuuluu runouden, proosan ja  draa-
man opintoja. Kirjoittajien ryhmäkuva on julkaistu ryhmän yhteisen kau-
nokirjallisen antologian sisäkannessa. 

Kirjoittajat osallistuvat myös Helsingin kirjamessuille opiston omalla 
standillä – kuvassa Aki Ollikaista haastattelee Emmi Maaranen ja toisessa 
kuvassa ryhmän jäsenet seuraavat haastattelua.

Kirjoittajaopiskelijat ovat ikänsä, elämäntilanteidensa ja koulutustausto-
jensa osalta eri tilanteissa; heitä kaikkia kuitenkin yhdistää intohimo luo-
vaan kirjoittamiseen ja nykykirjallisuuteen sekä kirjallisuuden toimialaan 
tutustumiseen. Juuri tämä yksilöllinen tila on myös yhteisön vahvuus.  
Koulutuksen suunnittelijana ja ryhmän omana ohjaajana on Piritta Maa-
vuori.
Välähdyksiä vuoden 2015 toiminnasta ryhmässä:
Luovan kirjoittamisen opiskelijoiden syyslukukausi aloitettiin aurinkoisis-
sa tunnelmissa. Opiston perinteisestä Suomenlinnan retkestä tuli tärkeä 
ryhmän keskinäisen tutustumisen kannalta. Päivän aikana kirjoitettiin 
runoja ja lyhytproosaa ja liikuttiin pienryhmissä.  Toimittajaopiskelijat 
haastattelivat ryhmän jäseniä, ja he kertoivat elämäntarinoitaan, tunnel-
moitiin. Lounas syötiin isolla porukalla kesäisessä ravintolassa.

Alkuinnostusta ja opiskelun merkityksellisyyttä lisäsi myöskin elokuinen 
kokeneen  kirjailijan, Tuula-Liina Variksen, vierailu opistolla, sen jälkeen, 
kun opiskelijat olivat lukeneet ja analysoineet hänen tuotantoaan. Kirjaili-
ja teki opiskelijoihin lähtemättömän vaikutuksen, ja samalla alkoi ryhmän 
oma kirjoittaminen omiin, henkilökohtaisiin kokemuksiin nojaten.

Elokuussa opistolla vieraili myöskin Helsingin juhlaviikkojen kirjalli-
suusvieras, runoilija Wilmar Silva de Andrade. Laajasalo-Sali saatiin täy-
teen opiston opiskelijoita, kun viestinnän linjat tekivät radio-ohjelmaa ja 
streamasivat tilaisuuden. Kirjoittajaopiskelijat osallistuivat tapahtuman 
järjestämiseen emännöimällä ja isännöimällä tilaisuuden. Kuvassa Matias 
Kylliäinen ja kirjailijavieras esiintyvät alkukielellä (espanjaksi)  ja suomek-
si.

Ryhmä aloitti heti opintojen alkumetreillä myös yhteisen blogin. Tekni-
senä tukena on Jani Tuuli, ja bloggaamisen teoriasta kertoi Marissa Mehr.  
Tarkoitus on, että jokainen kirjoittaa opiston sivuille ainakin yhden kirjal-
lisen blogin vuoden aikana. ja että jokainen blogiteksti on prosessikirjoit-
tamisen tulos. http://www.laajasalonopisto.fi/nyt/blogit/

Kirjoittajien opintovuoteen kuuluu kuukausittain pidettävä kirjailijavie-
ras-seminaari. Sarjan ensimmäinen vieras oli esikoiskirjailija, näyttelijä Jari 
Nissinen, jonka vierailu valmisteltiin huolella: luettiin esikoisteos Paha 
mieli (Like 2015) ja analysoitiin sitä kirjallisesti, ja kirjoitettiin kysymyk-
siä kirjailijalle. Kirjailija luki oman teoksensa katkelmia kokeneen näytte-

lijän tyylillä. Ryhmässä tehtiin ennen seminaaripäivää myös tekijäesittely 
kirjailijasta ja juoniseloste teoksesta, ja nautittiin hyvän esiintyjän semi-
naarivierailusta ja aidosta vuorovaikutuksesta luetun, käsiteltävänä olevan 
romaanin parissa. 

Tämä Elokuvalinjan ja Kirjoittajalinjan yhteinen, kaikille linjoille avoin 
kirjavieras-seminaari pidettiin syyslukukaudella  joka kuun viimeisenä 
perjantaina. 

Syksyn muita seminaarivieraita ovat olleet mm. elokuvakäsikirjoittaja 
ja kirjailija Jari Olavi Rantala (kuvassa, syyskuu), dokumenttiohjaaja ja 
kirjailija Elina Hirvonen (lokakuu), kirjailija, käsikirjoittaja, ohjaaja Lauri 
Törhönen (marraskuu) ja poliisi ja dekkaristi Marko Kilpi (joulukuu).

Elo- ja syyskuussa käytettiin ryhmän ohjaajan kanssa aikaa myös keski-
näisen kunnioituksen, luottamuksen ja avoimuuden löytämiseen erilaisin 
tunne- ja mielikuvaharjoituksin. Opiskelu- ja yhteistyötaidot ovat hyvin 
tärkeitä silloin, kun opinnot vaativat kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn 
että pienryhmä- ja parityöskentelyyn ja vielä erityisesti silloin, kun kysees-
sä on luova työskentely, joka edellyttää heittäytymiskykyä ja henkilökoh-
taista, uniikkia panosta. 

Myös tunnetaideterapeutti, kirjailija Laura Paloheimon kahden päivän 
vierailun aikana ja kuvataiteilija, luovuusvalmentaja Marie Mikkosen kol-
men päivän vierailun aikana vahvistettiin omaa ilmaisuvoimaa. Opiskelijat 
pitivät näitä vierailuja olennaisena osana syksyn opintoja.

Dramaturgian opinnot aloitettiin Elokuvalinjan dialogi- ja elokuvakäsi-
kirjoitustilauksia varten, kun Juho Gröndahl ja Sinna Virtanen vierailivat 
ryhmässä syyskuun alussa, ja niitä syvennettiin, kun dramaturgi Melina 
Voipio vieraili opistolla.
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Lokakuun Helsingin kirjamessut ovat vuoden opintojen ensimmäinen 
kahdesta isosta projektista, ja tapahtumaa valmisteltiin kokonaisvaltaisesti:  
ehdotimme ohjelmaa messujen kaikille yhteisille lavoille, otimme yhteyt-
tä kirjailijoihin ja kustantajiin ja sovimme ja valmistelimme haastatteluja 
opiston omalle osastolle, tutustuimme eri kustantajien kustannuslistoihin 
ja toimintatapoihin ja vierailimme mm. Sammakon, Atenan ja Savukei-
taan osastoilla. Opiskelijat olivat kirjamessuilla näytteilleasettajan, kirjaili-
jahaastattelijan ja luovan kirjoittamisen opiskelijan rooleissa.

Messuvalmistelut sisälsivät myös mediaopintoja: Helena Pöllänen opetti 
kirjoittajille oman luovan hankkeen pitsausta oman opettajan tekemän 
materiaalin pohjalta. Myös mikrofonin käytön tekniikan oppiminen mes-
suja varten kuului ohjelmaan. Kirjamessuprojektia vetää ryhmän oma 
opettaja.

Syksyn aikana kävimme vierailulla Suomen Kirjailijaliitossa, jossa saim-
me kuulla mm. mielenkiintoista tilastotietoa liiton jäsenten apurahoista, 
palkoista ja julkaisuista. Kävimme myös WSOY:llä tapaamassa kustan-
nuspäällikkö Anna-Riikka Carlsonia ja #kirja-sivuston tuottajaa Kristiina 
Hirvosta. Tapasimme myös Yleisradion kuunnelmatuottajat Erja Manton 
ja Soila Valkaman ja kirjallisuusohjelmien tekijät Seppo Puttosen ja Mar-
ko Gustafssonin. Vierailujaksot on suunnitellut ja vetää oma opettaja, ja 
niitä toteutetaan ympäri vuoden. Vierailujen tehtävänä on mahdollistaa 
suora tiedonhankinta kirjallisen alan toimijoilta. Myös yleistieto toimi-
alasta ja verkottuminen sen yhteisöihin kuuluvat tavoitteisiin. 

Kääntäjä Tarja Roinilan vierailu opistolla edisti opiskelijoiden kaunokir-
jallisuuden lähilukutaitoa ja ymmärrystä suomen kielen ominaisuuksista. 
Suurin osa opiskelijoista kokeili kääntämistä englannista suomen kieleen, 
mutta muistakin kielistä käännettiin.

Runoilija Jani Niemisen ja kirjailija Anja Erämajan kannustavassa oh-
jauksessa opiskelijat harjoittelivat monipuolisesti runollista ilmaisua.

Vuoden suurin projekti, kaunokirjallinen antologia 31. 3. 2016, aloitet-
tiin monelta osin jo syksyn aikana. Projektia vetää ryhmän oma opettaja. 
Kirjan nimen, kannen ja sisällön idean osalta käytiin keskustelua, ja jotkut 
kirjan lopullisista materiaaleista alkoivat syntyä jo elokuussa. Kirjan kan-
nen tekijäksi päätettiin yrittää saada Elina Warsta. Onnistuimme.

Kuvakirjan tekemisen saloista saimme kuulla kustannustoimittaja Päivi 
Kaatajalta, jonka kurssi samasta aiheesta on keväällä 2016 Taikissa.

Elämäkertahaastettelujaksoa opettaa dokumentaristi Anna-Liisa Haa-
vikko, ja opetus on käynnissä syksystä kevääseen muutamassa eri otteessa. 
Tarkoitus on, että opiskelijat oppivat käyttämään tiedonhankintaa ja itsel-
leen tuttua tieteenalaa omassa kaunokirjallisessa työssään, ja oppivat teke-
mään taustahaastattelun tai ammatillisesti toteutettavan haastattelun sillä 
tavalla, että haastateltavan tarina nousee esiin. 

Joulukuussa ryhmä sai Jarkko Rissasen kuunnelmapajakokemuksen, 
johon teksti oli kehitetty yhdessä oman opettajan kanssa. Rissasen kanssa 
mietittiin äänituotantoa, luettiin ja nauhoitettiin kuunnelmaa ja pohdit-
tiin leikkaamisen merkitystä. 

Suomen kielen kielenhuoltoa opettivat opiston oma äidinkielen opettaja 
Heikki Kononen ja KOTUKSEN vierailevat luennoitsijat, joita kuunteli-
vat kirjoittajien lisäksi urheilutoimittajaopiskelijat ja KAITO-opiskelijat.

Vuodenvaihteessa opiskelijat analysoivat ryhmäänsä seuraavasti: rohkai-

seva, kannustava tunnelma, erilaisista taustoista olevat ihmiset työsken-
televät yhdessä luottamuksellisesti ja harmoniassa. Valtava innostus - ja 
mikä määrä lahjakkuutta meissä on!

Lukuvuosi jatkuu 2016 kevään ajan, ja päättyy juhlapäivään 31.5. 2016. 
Uudet opiskelijat valitaan 2.6. 2016 ja mahdollisesti täydennysvalintako-
keessa 4.8. 2016. Kirjoittajalinjan luovan kirjoittamisen ja kirjallisuuden 
opintojen lukuvuosi 2016-2017 alkaa 15.8.2016 Itä-Helsingissä, Laajasa-
lossa.
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Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu
Vuoden aikana opetettiin kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, 
värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen tavoitteena oli, 
että opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen, joka luo 
perustan kuvallisten alojen opinnoille kuvataiteesta taideteollisuuteen. 

Elokuussa 2014 aloittaneet opiskelijat jatkoivat 2015 kevätlukukaudel-
la opintojaan. Kevät on ollut luonteeltaan enemmän syksyllä opittujen 
taitojen soveltamista ja syksyn perusopintoja täydentäviä ja syventäviä 
lyhyempiä kursseja. Kevätlukukauden ohjelmaan on kuulunut useimmilla 
opiskelijoilla projektina ennakkotehtävien valmistaminen kevään opiskeli-
javalintoja varten. Muilla opiskelijoilla tämän tilalla on jokin muu henki-
lökohtainen projekti. 

Kuvallisen viestinnän ja graafisen suunnittelun linja valmisti vuoden 
aikana useita näyttelyitä opiston galleriaseinillä. Maaliskuussa Laajasalon 
kirjastossa oli linjan valokuvanäyttely. Touko-kesäkuussa linja järjesti lop-
putyönään kuvataidenäyttelyn Helsingin pääkirjaston galleriatilassa Pasi-
lassa. Linjalla tehtiin kuvallisia sisältöjä yhteistyönä muiden opintolinjojen 
kanssa konsertteihin ja esityksiin.

Opinnot koostuivat harjoitustöistä sekä niihin liittyvistä luennoista ja 
opintokäynneistä. Lukuvuoden aikana toteutettiin erilaisia projekteja, 
joissa opittua sovellettiin käytäntöön. Keskeinen osa opetuksesta koostui 
henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä palautekeskusteluista. Opetuksen väli-
neinä käytettiin maalaus- ja piirustusmenetelmiä, musta-valko- ja digitaa-
lista valokuvausta, taitto-, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia. 

Elokuussa 2015 aloittivat uudet opiskelijat. Syksyn opinnot toteutettiin 
pääosin pidempinä kursseina, joilla rakennettiin pohjaa seuraavan kevään 
toiminnalle.

 Lukuvuoden opetus koostui laajoista opintokokonaisuuksista ja inten-
siivisemmistä opetusjaksoista. Laajoja opintokokonaisuuksia olivat piirus-
tus ja maalaus, kuvailmaisun keinot, valokuvaus ja graafinen suunnittelu. 
Intensiivisiä opetusjaksoja olivat sarjakuva, kuvitus, puupiirros, animaatio, 
sekä Adoben ohjelmat Photoshop, Indesign ja Illustrator.

Yli puolet vuosikurssin opiskelijoista sai visuaalisen alan ammattiin val-
mistavan opiskelupaikan. Opinnot soveltuivat myös osaamisen päivittämi-
seen.

Opintolinjan vastuullisena opettajana toimi Vesa Ilmaranta. Tuntiopet-
tajista mainitaan Tiina Aromaa, Liisa Louhio, Pia Paldanius ja Petri Suni. 
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Laulusolisti
Alkuvuodesta vuosikurssin opiskelijat ovat jatkaneet elokuussa alkaneiden 
opintojensa mukaisesti oman tyylin ja ohjelmiston etsimistä sekä har-
joitusta. Yleisöesiintymiset jatkuivat mm. Laajasalon kirjastossa neljänä 
perättäisenä maanantaina alkuvuodesta. Päätavoitteena on ollut omalle 
CD-levylle tuleva esitys jokaiselta opiskelijalta. CD-levy on toteutettu 
edellisten levyjen kaltaisena korkeatasoisena ammattituotteena maa-
lis-huhtikuussa.  

Vuoden 2015 alkuun sisältyi solistilinjan osalta, normaaliopetuksen 
ohella, poikkeuksellisesti opiston oman joululevyn lauluäänitykset. Sen 
mahdollisti opiston tulevalle Joulu-CD:lle ”Sydämessämme soi joulu” val-
miiksi harjoitetut joululaulut, joista kertyi yli puolet levyn materiaalista. 
Levyn muita lauluja tulkitsivat kolme opiston opiskelijaa sekä ryhmä ”kie-
likylvyn” espanjankielisiä opiskelijoita. Henkilökunnasta omien laulujensa 
esittäjinä olivat Elina Hynynen ja Juha Matti Holopainen. Solistilinja lau-
loi myöhemmin keväällä kaikki levyn taustalauluosuudet. Levy julkaistiin 
marraskuussa.

Kevään lauluopinnoista suurin osa karttui esitettävän ja levytettävän oh-
jelmiston valmistamiseen. Merkittäviä esiintymisiä kokemusten kannalta 

olivat ”Hyviä biisejä flyygelin ympärillä” -nimiset torstain iltapäivämati-
neat Laajasalosalissa sekä oma kevätkonsertti maaliskuussa Laajasalon VP-
K:lla yhteistyössä LC-Pro Humanan kanssa.

Oma CD-levy nimeltään ”Bang Bang” julkaistiin toukokuussa, jolloin 
pidettiin myös ”levyjulkkarit” Ravintola Kaisaniemessä. Äänitettyjä lau-
luja hyödynnettiin myös ”playback”- laulun harjoittamiseen. Myös linjan 
kokoelmalevy viiden ensimmäisen vuoden ajalta nimeltään ”Happy To-
gether” julkaistiin. 

Toukokuussa pidetyn Laajasalopäivän musiikkiosuus oli jälleen meidän 
linjamme ja Sami Saaren esitysten varaan rakennettu. Järjestäjänä toimi-
neen Laajasaloseuran monivuotinen luottamus ohjelmaosuuksiimme antoi 
mahdollisuuden esiintymisen seuraavan syksyn ”Taiteiden yö”-tapahtu-
massa Laajasalossa.

Siellä esiintyi silloin edellisvuoden opiskelijoiden ryhmä, joka oli va-
kiintunut lauluyhtyeeksi nimeltään ”IIST SIDE SINGERS”. Yhtyeen 9 
hengen kokoonpanoa on vahvennettu myös muutamalla linjan aiemman 
vuoden opiskelijalla. Yhtye on edustanut opistoa eri tilaisuuksissa.  
Uuden solistilinjan, järjestyksessään kuudes, syksy käynnistyi musiikin 
teoria- ja muilla yleisluontoisilla musiikinopetuksilla, oman ohjelmiston 

harjoittelulla sekä tulkinnan ja esiintymistaidon kehittämisellä.
Laulutekniikan opetusta jatkoi kevään tavoin Päivi Bonde-Jensen. Myös 

linjamme kahden edellisvuoden opiskelija Sarri Honkanen täydensi apuo-
pettajana lauluteknillisten asioden käytännön harjoituksia. Näyttelijä 
Johannes Holopainen piti opetuskokonaisuuden edellisvuoden tapaan uu-
den linjan kanssa painotuksenaan laulujen tekstianalyysi.

Uutena opetusaineena käynnistettiin ”Pianovapari” eli pianonsoiton 
vapaan säestyksen opetus ja harjoittelu. Tunneille mukaan tuli myös yksi 
opiskelija kirjailijalinjalta.

Samoin lauluopetukseen syksyllä liittyi perjantaisin yksi opiskelija cross-
medialinjalta.

”Pop-klassikkoja flyygelin ympärillä” -nimiset iltapäivämatineat juhlasa-
lissa käynnistettiin jo syyskuun ensimmäisestä torstaista alkaen. Esiintymi-
nen opiston Alumni-tapahtumassa lokakuun lopulla Gloriassa oli linjan 
alkukauden haasteellisin suoritus. Perinteiseen tapaan solistilinja vastasi 
opiston kevään ja syksyn yhteistapahtumien musiikkiosuuksista.

Opintolinjan vastaavana opettajan toimi kapellimestari Antti Hyvärinen.

Laajasalon Opiston Solistilinja

Bang Bang
IIST SIDE STORY  Bang Bang

Laajasalon Opiston Solistilinja: Linda Arnkil, Sarri Honkanen, 

Janita Huttunen, Kerttu Järvinen, Katariina Keinänen, Daalia Kontio, 

Anni Linnonmaa, Aino Nurminen, Piia Pasanen, Annukka Turunen, 

Martta Vuorio, Helmi Österman

1.    Bang Bang (S. Bono) Daalia

2.    Yhtenä iltana (Hector) Ansku

3.    At Last (H. Warren-M. Gordon) Anni

4.    Hölmö rakkaus (J. Melasniemi-T. Kokkonen) Helmi  

5.    Only If For A Night (P. Epworth-F.Welch) Janita

6.    Musta aurinko nousee (J. Leskinen) Katariina

7.    Out Here On My Own (M. Core-L. Core) Martta

8.    Ei vaadi paljon, vain kaiken (J. Taylor-I. Milan) Aino

9.    In The Mood (G. Miller-A. Razaf-J. Garland) Linda

10.  Gravity (S. Bareilles) Piia

11.  Folding Chair (R. Spector) Kerttu

12.  Isä (M. Impiö) Sarri

sovitukset,koskettimet ja tuotanto: Antti Hyvärinen

muusikot: Janne Ovaskainen flyygelitorvi, Jari Nieminen kitarat, 

Jari Heino basso, Sami Kuoppamäki rummut, Mongo Aaltonen perc.

taustalaulut: Solistilinjan opiskelijat

äänitys ja mix: Sonic Pump Studios ja 

Laajasalon Opisto/Tapio Pennanen

kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta

è Laajasalon Opisto 2015 

Laajasalon Opiston Solistilinja

HAPPY TOGETHER
2010 - 2015

THE COLLECTION

Laajasalon Opiston Solistilinja

Feeling good

IIST SIDE STORY  Feeling good
Laajasalon Opiston Solistilinja: Hanna Häkkinen

Hannibal Bjökstam Joel Nybondas Marjukka Eerikäinen

Sanja Martikainen Sanna Borg Sari Tuominen Sharon

Rubanovitsch Silvia Lempinen Sofia Mattila Tanja Ketola1  Feeling good säv./san. L. Bricusse-A. Newley Tanja 3’06

2  I’m so excited säv./san. T. Lawrence-The Pointer Sisters Sharon 3’00  

3  The long and winding road säv/san. Lennon-McCartney Sari 3’45

4  Levoton tuhkimo säv. san. Neumann Sofia 4’10

5  Brother can you spare a dime säv./san. J. Gorney-E. Y. Harburg Hannibal 3’17

6  Moondance säv./san. Van Morrison Hanna 3’37

7  Cry me a river säv./san. A.Hamilton Marjukka 3’50

8  Genie in a bottle säv./san. D. Frank-S. Kipner-P. Sheyne Silvia 3’15

9  Only women bleed säv./san. A. Cooper-D. Wagner Joel 4’23

10  I want to hold your hand säv./san. Lennon-McCartney Sanja 3’59

11  Lumi teki enkelin eteiseen säv./san. Hector Sanna 3’43
sovitukset: Antti Hyvärinen paitsi 9: Silvia Lempinen 

muusikot: Antti Hyvärinen koskettimet paitsi 9: Silvia Lempinen piano, huilu, 

Jari Nieminen kitarat, Jari Heino basso, Vesa Aaltonen rummut

äänitys ja miksaus: Sonic Pump Studios/Tapio  Pennanen

è Laajasalon Opisto 2011 

Laajasalon Opiston Solistilinja

Earth song

IIST SIDE STORY  Earth songLaajasalon Opiston Solistilinja: Laura Ilanen, Maija-Helena Kurki, 

Tiia-Riina Laitinen, Inka Nuorgam, Janina Nurmi, Katri Nurminen, Erika Parkko, 

Marika Rautiainen, Asta Salomaa, Anna Serita, Emmi Vaara, Stella Vellendi

1  Earth song (M.J.Jackson) Anna 4´22
2 Crazy (Burton-Callaway-Reverberi) Laura 3´45

3   Ribbon in the sky (S. Wonder) Emmi 3´18
4   Pärnu (K.Koskinen-A.Sinnemäki) Asta 2´43

5   9 to 5 (D.Parton) Tiisku 2´54
6   Sydämeni tyhjä huone (G.Ferrazza-A.Guatelli-T.Valkama) Marica 3´06

7   Son of a preacher man (J.Hurley-R.Wilkins) Kapa 3´02

8   Crazy for you (A.Adkins) Stella 3´24
9   Maailma on sun (Matti-Otto) Erika 3´45

10  If I ain’t got you (A.Augello-Cook) Inka 3´52

11  Are you gonna go my way (L.Kravitz) Maya 3´05 

12  Hallelujah (L.Cohen) Janina 3´29sovitukset: Antti Hyvärinenmuusikot: Antti Hyvärinen koskettimet, Jari Nieminen kitarat, Tommi Rautiainen

rummut, Jari Heino basso, raita 3: Emmi Vaara viola, raita 9: Erika Parkko violin

laulutaustat: Solistilinjan oppilaat
äänitys ja miksaus: Sonic Pump Studios/Tapio Pennanen

kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta
è Laajasalon Opisto 2012

Laajasalon Opiston Solistilinja

What´s going on

IIST SIDE STORY  What´s going on  
Laajasalon Opiston Solistilinja: Jasmin Anglén, Isabel Fernandez Garcia, Antti 

Lappalainen, Sanna Leskinen, Freja Myllyvirta, Janina Nurmi, Kirsi Ojanperä, 

Katja Rantala, Jenni Rehn, Jonna Räihä, Kari Saarinen, Erika Terho, Anu Vahtera

1.   What’s going on (A.Cleveland-M.Gaye-R.Benson) Sanna 3:29

2.   Kajaanista pohjoiseen (A.Eriksson) Jonna 3:35

3.   Non, je ne regrette rien (C.Dumont-M.Vaucaire) Erika 2:41

4.   Kaikessa soi blues (T.Kärki-R.Helismaa) Freja 3:59

5.   The first time ever I saw your face (E.McColl) Katja 3:49

6.   Living for the city (S.Wonder) Anu 3:12
7.   Kaksi ystävää (M.Ounamo-A.Lohimies) Kari 3:19

8.   Black coffee (B.Webster-S.Burke) Jenni 3:46

9.   Hetken tie on kevyt (Matti-Otto) Janina 4:28

10.  My Sharona (B.Averre-D.Fieger) Antti 2:37

11.  Kuolema tekee taiteilijan (T.Holopainen) Kirsi 3:06

12.  GoldenEye (Bono-The Edge) Jasmin 3:24
13.  Leijat (L.Pockriss-H.Hackady) Isabel 3:27

sovitukset ja orkesterin johto: Antti Hyvärinen

muusikot: Antti Hyvärinen koskettimet, Heikki Pohto saksofonit, Jari Nieminen 

kitarat, Jari Heino basso, Sami Kuoppamäki rummut

laulutaustat: Solistilinjan oppilaat
äänitys ja miksaus: Sonic Pump Studios/Tapio Pennanen

kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta
è Laajasalon Opisto 2013

Laajasalon Opiston Solistilinja

Shakin´All Over

IIST SIDE STORY  Feeling good
Laajasalon Opiston Solistilinja: Hanna Häkkinen

Hannibal Bjökstam Joel Nybondas Marjukka Eerikäinen

Sanja Martikainen Sanna Borg Sari Tuominen Sharon

Rubanovitsch Silvia Lempinen Sofia Mattila Tanja Ketola1  Feeling good säv./san. L. Bricusse-A. Newley Tanja 3’06

2  I’m so excited säv./san. T. Lawrence-The Pointer Sisters Sharon 3’00  

3  The long and winding road säv/san. Lennon-McCartney Sari 3’45

4  Levoton tuhkimo säv. san. Neumann Sofia 4’10

5  Brother can you spare a dime säv./san. J. Gorney-E. Y. Harburg Hannibal 3’17

6  Moondance säv./san. Van Morrison Hanna 3’37

7  Cry me a river säv./san. A.Hamilton Marjukka 3’50

8  Genie in a bottle säv./san. D. Frank-S. Kipner-P. Sheyne Silvia 3’15

9  Only women bleed säv./san. A. Cooper-D. Wagner Joel 4’23

10  I want to hold your hand säv./san. Lennon-McCartney Sanja 3’59

11  Lumi teki enkelin eteiseen säv./san. Hector Sanna 3’43
sovitukset: Antti Hyvärinen paitsi 9: Silvia 

Lempinen muusikot: Antti Hyvärinen koskettimet 
paitsi 9: Silvia Lempinen piano, huilu, 
Jari Nieminen kitarat, Jari Heino basso, 

Laajasalon Opiston Solistilinja

Bang Bang

IIST SIDE STORY  Bang Bang
Laajasalon Opiston Solistilinja: Linda Arnkil, Sarri Honkanen, 

Janita Huttunen, Kerttu Järvinen, Katariina Keinänen, Daalia Kontio, 

Anni Linnonmaa, Aino Nurminen, Piia Pasanen, Annukka Turunen, 

Martta Vuorio, Helmi Österman1.    Bang Bang (S. Bono) Daalia
2.    Yhtenä iltana (Hector) Ansku

3.    At Last (H. Warren-M. Gordon) Anni
4.    Hölmö rakkaus (J. Melasniemi-T. Kokkonen) Helmi  

5.    Only If For A Night (P. Epworth-F.Welch) Janita
6.    Musta aurinko nousee (J. Leskinen) Katariina

7.    Out Here On My Own (M. Core-L. Core) Martta
8.    Ei vaadi paljon, vain kaiken (J. Taylor-I. Milan) Aino

9.    In The Mood (G. Miller-A. Razaf-J. Garland) Linda

10.  Gravity (S. Bareilles) Piia11.  Folding Chair (R. Spector) Kerttu
12.  Isä (M. Impiö) Sarrisovitukset,koskettimet ja tuotanto: Antti Hyvärinen

muusikot: Janne Ovaskainen flyygelitorvi, Jari Nieminen kitarat, 

Jari Heino basso, Sami Kuoppamäki rummut, Mongo Aaltonen perc.

taustalaulut: Solistilinjan opiskelijat
äänitys ja mix: Sonic Pump Studios ja 

Laajasalon Opisto/Tapio Pennanen
kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta
è Laajasalon Opisto 2015 

Laajasalon Opiston Solistilinja
HAPPY TOGETHER 2010 - 2015THE COLLECTIONTämä levy on kooste Laajasalon Opiston solistilinjan cd-äänitteistä 

viideltä ensimmäiseltä vuodelta. Jokaisen opintovuoden linjalta on 

edustettuna neljä soolonumeroa. Miellyttävää aikamatkaa 

esittämämme musiikin parissa.Juha Matti Holopainen

VIIME VUODEN SUOSIKKISARJA JATKUU

POP

KLASSIKKOJA

FLYYGELIN YMPÄRILLÄ

Joka toinen torstai 3.9. alkaen

Juhlasalissa klo 14.05. Esitys kestää n. 20 min.

Huom. Kahvitauko jatkuu klo 14.45 asti.

Laajasalon Opiston Solistilinja esittää

Laajasalon Opiston Solistilinjan
LEVYNJULKKARIT

ja
5-VUOTIS 

JUHLABILEET
ravintola Kaisaniemessäke 20.5.2015klo 19.00 alkaen

tule kuulemaanBANG BANG CD:Nbiisit levytaustoin livenäsekä muita musiikkiesityksiä
OTA YSTÄVÄSI MUKAANVAPAA PÄÄSY
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Näyttelijäntyö 1 (Nätö 1)
Opintolinja on perehdyttänyt monipuolisesti näyttelemiseen sekä esiin-
tymiseen. Koulutus on pitänyt sisällään mm. näyttelijäntyön perusteita, 
tanssia, laulua, äänenkäytön tekniikkaa, improvisaatiota, tanssia, laulua, 
kameranäyttelemistä ja klovneriaa. Vaativan ja monipuolisen opintovuo-
den tarkoituksena on ollut tutustua itseensä ja löytää omat vahvuutensa 
sekä kehittää uusia osa-alueita itsessään.

Lukuvuoden aikana on valmistettu yksi iso produktio ja lukuisia pie-
nempiä esityksiä. Vuosi on ollut intensiivistä päiväopiskelua tiiviissä ja si-
toutuneessa ryhmässä. Osasta opinnoista opiskelija on voinut saada lisäksi 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintopistetodistuksen, jossa opin-
topisteiden laajuus on n. 30 opintopistettä. 

Näyttelijäntyö 2 (Nätö 2)
Opintolinja on tarkoitettu syventäväksi koulutukseksi vuoden kansano-
pistolinjan käyneille tai vastaavat taidot omaaville. Opinvuoden aikana 
opiskelijoita on kannustettu kohti itsenäistä taiteilijuutta. Opinnoissa on 
tutustuttu erilaisiin näyttelijäntyön tekniikoihin ja malleihin, kuitenkaan 
perusopetusta unohtamatta. Vuosi on koostunut erillisistä jaksoista, jois-
sa on syvennetty näyttelijäntyön taitoja  erilaisten teatterin osa-alueiden 
avulla. Keskeisiä opintojaksoja ovat olleet mm: kehotietoinen lähestymis-
tapa, musiikkiteatteri, tanssiteatteri, kiertävä lastenteatteri sekä näyttämö-
taistelu. Vuosi on ollut tiivistä opiskelua ryhmässä. 

Keväällä 2015 Näyttelijäntyö 1 aloitti tutkimusmatkan soveltavan draa-
man keinoin työstettävään esitykseen.  21.3 sai ensi-iltansa esitys nimeltä 
VPK, joka käsitteli monin tavoin ihmisyyttä, teatteria ja näiden arvoa. 
Nätö 1 valmisti myös yhteistyössä Elokuvalinjan kanssa lyhytelokuvia, te-
ki pitkää improvisaatiota, ja sai laulu-, akrobatia-, puhe-, ja tanssitunteja. 
Myöhään keväällä keskityttiin ja valmistauduttiin eri teatterialojen pääsy-
kokeisiin. Teatteri- ja taidealojen ammatillisiin opintoihin aukesi ovia niin 
kotimaassa kuin ulkomaillakin, mm. Teatterikorkeakouluun. 

Näyttelijäntyö 2 valmisti keväällä monia erilaisia esityksiä ja demoja. 
Erityistä kiitosta sai kiertävä lastenteatteriesitysten sarja, jotka vierailivat 
Helsingissä päiväkodeissa ja kirjastoissa viemällä ryhmissä tuotettua teatte-
ria pienille ja isommille katsojille. Yhteistyötä tehtiin Elokuvalinjan kanssa 
ja opetusta saatiin myös monilla muilla teatteritaiteen osa-alueilla, kuten 
Teatteri-klovneria ja pitkä improvisaatio. Keväällä keskityttiin pääsykokei-
siin ja Laajasalon opiston opiskelijoita lähti jatkamaan taideopintoa mm. 
Teatterikorkeakouluun ja Helsingin yliopistoon. 

Syksyllä 2015 Näyttelijäntyö 1:n aloitti 22 uutta pääsykokeiden kautta 
hyväksyttyä opiskelijaa. Lukuvuosi alkoi näyttelijäntyön perusteilla, Uta 
Hagen-tekniikalla, minä-kuvilla, improvisaatiolla, kameratyöskentelyllä 
sekä joka aamuisella peruskuntokaudella. Syksyn 2015 Dialogikurssilla 
valmistettiin tekstillisesti haastava klassikko Henrik Ibsenin Nukkekoti. 
Syksyn päätti nykymusikaalin keinoin tuotettu demo-esitys.

Näyttelijäntyö 2 linjalla aloitti syksyllä 16 opiskelijaa, joista vajaa puolet 
oli edellisen lukuvuoden ykkösiä. Syksy alkoi viikon näyttelijäntyön pe-
rusteet jaksolla, jossa kerrattiin improvisaatiota ja opiskeltiin psykofyysistä 
näyttelijäntyötä. Tämän lisäksi kuntoiltiin aamuisin Laajasalon maisemis-
sa. Syksyn näytelmäproduktio tutki tänä vuonna häpeää ja lähtökohtana 
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oli sosiaalinen media. Näistä lähtökohdista valmistui esitys Minä häpeän 
sinua. Realista näyttelijäntyötä tutkittiin hahmojen kautta ja toteutettiin 
perinteinen Hahmo-demo. Syksyn aikana valmistettiin myös Elokuvalin-
jan kanssa yhteistyössä lyhytelokuvia ja opiskeltiin Teatteri-klovneriaa. Kä-
vimme myös saamassa opetusta ja näkökulmia teatteriin Toisissa tiloissa & 
The BodyBuilding Project–ryhmältä, jossa tutustuimme panpsyykkisissä 
työpajoissa mm. siihen miltä tuntuu olla kasvi tai kivi.

Molemmille luokille järjestettiin syksyllä yhteinen Laajasalon Furuvikin 
kartanolla vietetty viikon mittainen, yöpymiset sisältänyt opintokoko-
naisuus, jossa suoritettiin Nätö-kaste. Elokuvalinja vieraili tilaisuudessa. 
Molemmat kurssit haastettiin kokeilemaan rajojaan hyppäämällä veteen 
Kumpulan maauimalan hyppytorneista. Fyysistä ja henkistä kuntoa tes-
tailtiin yhtämittaisella ”kahden tunnin juoksulla”. Molemmat linjat sai-
vat syksyn aikana myös opetusta laulun, tanssin, puheen ja akrobatian 
osa-alueilta.

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

Kevään ja syksyn aikana linjojen perusopetuksesta ja syventävästä ope-
tuksesta vastasivat Ullariikka Koskela, Eero Järvinen ja Janne Lonka. 
Tämän lisäksi linjoilla vierailivat erimittaisin jaksoin mm. Ilona Jokinen, 
Jemina Sillanpää, Selina Sillanpää, Jenni Urpilainen, Anne Rautiainen, Ti-
mo Ruuskanen,  Karolina Ginman, Elina Latva, Jarkko Mandelin, Maiju 
Leppänen sekä Antti Hyvärinen. 
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Pelituotanto
Linja on antanut perusvalmiudet pelituotannon eri osa-alueisiin ja alalla 
toimimiseen. Kurssin keskeisenä tavoitteena on ollut löytää opiskelijan 
omat vahvuudet hyvin monialaisen tuotantoympäristön sisältä. Opis-
kelussa on painottunut myös ongelmanratkaisutaitojen ja ryhmätyöval-
miuksien kehittäminen vaativien projektitöiden kautta. Vuoden aikana 
on vierailtu ja verkostoiduttu alan tapahtumissa kouluttajan johdolla, ja 
tutustuttu monipuolisesti pelikulttuurin ilmiökenttään. 

Vuoden alussa opiskelijat harjoittelivat pelituotannon eri osa- alueiden 
taitoja kuten pelisuunnittelua, ohjelmointia, äänisuunnittelua ja pe-
ligrafiikan luomista peruskursseilla niin että heille muodostui vähintään 
yleiskuva tarvittavien taitojen kirjosta. Viimeistään peruskurssien aikana 
opiskelijat pyrkivät löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostusalueensa 
ja loppuvuonna he panostivat taitojensa yksilölliseen kehittämiseen ja 
osallistuivat syventävään opetukseen haluamistaan aiheista. Esim. peligra-
fiikkaan suuntautuville tarjottiin anatomiakurssi, 3D mallinnuksen jatko-
kurssi, sekä osallistumismahdollisuus useille kuvallisen viestinnän linjan 
kursseille kuten piirustus ja maalaus. Aiemmasta poiketen opiskelijoille 
oli pyritty tunnistamaan sopiva fokus jo valintaprosessissa. Opintolinjan 
valintaprosessi sekä ulkoinen tiedotus uudistettiin vuoden 2015 aikana. 
Linjan painopiste siirtyi peliprojekteihin, joissa oppilaat soveltavat osaa-
mistaan käytännössä tiimin osana ja kerryttävät arvokasta portfoliota. 

Vuoden aikana teimme kolme n. 1.5 kk pituista jaksoa, joiden ajan opis-
kelijat rakensivat peliprototyyppiä pienissä tiimeissä. Osallistuimme kol-
mesti kansainväliseen game jam- tapahtumaan, joissa tehtiin viikonlopun 
aikana pelejä alusta loppuun yhden; osa peleistä sai arvostelumenestystä. 
Yhteensä linjalla tuotettiin vuoden aikana noin 20 peliprototyyppiä, jois-
ta osa PC  ja osa mobiilialustalle. Tuotettuja pelejä esiteltiin julkisuudessa 
mm. linjan kolmena demopäivänä.  

Helsingin Pelastusliitto ry:n (HELPE) mainoskäyttöön kehitettiin vuo-
den mittaan laadukas korttipelidesign neljän opiskelijan vapaaehtoispro-
jektina. HELPE pyrkii löytämään uuden yhteistyökumppanin tuotantoa 
rahoittamaan, jolloin peli voitaisiin viimeistellä ja painattaa v. 2016. 
Vuoden 2015 opiskelijat ehtivät jo lyhyesti kokeilla virtuaalitodellisuus-
tekniikkaa Aalto yliopiston ja Samsungin lainaamilla laitteilla; varsinaisena 
teemana VR tekniikka on vasta vuonna 2016. 

Opiskelijat vierailivat Virtual Air Guitar Company  ja RedLynx-
peliyrityksissä sekä tutustumassa pelialan jatko opiskelumahdollisuuksiin 
Metropolia AMK:ssa ja Aalto yliopistossa. Stupid Stupid Games  yritys 
esittäytyi Laajasalossa, ja opiskelijat osallistuivat kehitteillä olevan pelin 
testaamiseen. Osa opiskelijoista löysi itselleen jo ennen opintojen loppua 
interaktiiviseen mediaan liittyvän harjoittelupaikan tai osa- aikatyön; suu-
rin osa hakeutuu jatko- opintoihin. Linjan toiminnasta vastasi Yrjö Peussa. 
Vierailevina opettajina linjalla toimivat vuoden aikana mm. Teemu Vilen 
ja Juha Huhtakallio (pelisuunnittelu), Nick Sweetman ja Andrei Ro-
driguez (peligrafiikka), Veli Laamanen ja Jaska Rissanen (äänisuunnittelu) 
sekä Piritta Maavuori (kirjoittaminen). Valtaosa linjan opintosisällöstä ja 
käytännöistä rakennettiin kokonaan uusiksi vuodelle 2015. Uudelleenjär-
jestetty linja tuotti merkittävästi lisämahdollisuuksia ensimmäisen vuoden 
pilotointiin verrattuna.
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4.1.3. Yhteiskunnallinen koulutus
yhteiskunnallisen koulutuksen opintolinjoja ei aloitettu vuoden 2015 aikana.

4.1.4. Muu koulutus

Maahanmuuttajien kielikoulutukset
Koulutuksessa opiskelijat ovat saaneet sellaiset kielelliset ja tiedolliset valmiudet, 
että he tulevat toimeen arkipäiväisissä puhe- ja asioimistilanteissa. Koulutuksen 
aikana opiskelijat tutustuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään.
Maahanmuuttajille järjestettiin kieli- ja kulttuurikoulusta alkeis- ja jatkotasolla. 
Keväällä opetusryhmiä oli kaksi: SuoMa1 (tasolta 0 tasolle A1.3) ja SuoMa 2 (tasol-
ta A1.3 tasolle A2.2.) 
Syksyllä suuren kysynnän vuoksi järjestettiin SuoMa1 ja 2 –ryhmien lisäksi Suo-
Ma3 –koulutus, jonka tavoitetaso oli B1.1. Koulutukset olivat intensiivisiä lukukau-
den mittaisia kursseja, joilla painotettiin kommunikatiivisia valmiuksia. 
Vierailuja tehtiin mm. museoihin, liikuntapaikkoihin, yrityksiin ja järjestöihin. 
Syyslukukaudella opiskelijat järjestivät perinteisen YK:n päivän Kulttuuritori 
-tapahtuman yhteistyössä KAITO-opiskelijoiden kanssa. Yhteisiä oppimistuokioita 
oli myös myös idea-, näyttelijäntyö-, elokuva- ja laulusolistilinjan kanssa. Maahan-
muuttajaopiskelijat ovat olleet näkyvä ja aktiivinen osa opistomme arkea.
Kolme näyttämötaiteen eri alojen ammattilaista, Johannes Holopainen, Laura Iko-
nen ja Auni Tuovinen kehittivät rehtorin kanssa uuden toiminnallisen menetelmän, 
jolla tehostettiin suomen kielen ja kulttuurin oppimista. Menetelmää alettiin 
käyttää aluksi kesäkurssina ja myöhemmin sitä sisällytettiin pitkien opintolinjojen 
koulutukseen. Menetelmä sai nimekseen Laajasalo-metodi ja kurssien nimenä oli 
Moi, mitä kuuluu. 
Maahanmuuttajien omaehtoisista kieli- ja kulttuurikoulutuksista vastasivat keväällä 
Kaisa Häkkinen ja Tobias Hoch sekä syksyllä Kaisa Häkkinen, Heikki Kononen ja 
Riikka Toivanen.
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Idealinja  
Tavoitteena on ollut kehittää elämänhallinnan taitoja ja oman alan etsimistä. Kou-
lutus on suunniteltu opiskelijoiden ja heidän läheistensä ja alan asiantuntijoiden 
kanssa kehitysvammaisten henkilöiden itsenäistymisen tarpeisiin sekä arjen hal-
lintaan. Olemme kehittäneet omaehtoista toimintaa yksilön hyvinvoinnissa. Keskei-
senä päämääränä on ollut kyky toimia itsenäisesti sekä ryhmän jäsenenä. Koulutuk-
sessa on haettu tulevaisuuden näkymiä, johon sisältyy yksilöllistä opiskeluun sekä 
työelämään suuntautumista ja hakeutumista.
Vuoden alussa Idealinja keskittyi yhteishakuun ja kävimme tutustumassa opiskel-
upaikkoihin. Opiskelu oli keväällä projektipainoisempaa kuin syksyllä. Sosped- 
säätiöltä saimme videokuvaukseen opastusta ja teimme Idealinjan mainosvideon 
kahden erityisammattiopisto Luovista tulleen harjoittelijan kanssa. He olivat 
työharjoittelussa 6 viikkoa. Idealinjalla oli myös kaksi koulunkäynnin- ja aamu- ja 
iltapäiväohjauksen ammattitutkintoa suorittavaa opiskelijaa, jotka olivat apuna 
kuukauden. Apuna oli japanilainen vapaaehtoistyöntekijä. 
Vuoden alussa aloitimme yhteistyön opiston näyttelijätyön linjan kanssa. Linjan 
opiskelijat opettivat idealinjalaisille näyttelemistä.  Idealinjalaiset pitivät esitelmiä 
aikatauluistaan suomea opiskeleville, jotka puolestaan esittelivät omaa kotimaataan 
idealinjalaisille. Musiikissa teimme opiston solistilinjan kanssa Idea-räpin, joka 
esitettiin opiston kevätjuhlassa. Jokainen Idealinjalainen sai siitä muistoksi oman 
CD:n. ATK:ssa teimme Klik-In nimisellä sivustolla oman kuvauksen Idealinjasta, 
missä oli valokuvia ja videoita opintolinjan toiminnasta.
Keväällä usea opiskelija kävi työharjoittelussa kaupassa tai vanhainkodissa. Muuta-
ma opiskelija kävi harjoittelemassa Lyhdyn kahvilassa.  Idealinjan loputtua yksi 
opiskelija pääsi kesätöihin ja sai opiskelupaikan Keskuspuiston ammattioppilai-
toksesta. Kaksi opiskelijaa pääsi Lyhty ry:n toimintaan mukaan. Idealinjalaisista 
yksi opiskelija päätti jatkaa opintojaan seuraavan lukuvuoden aikana tehden kaksi 
päivää töitä viikossa ja opiskellen kolme päivää idealinjalla. 
Idealinjan syksy 2015 käynnistyi 9 opiskelijan voimin.  Alkuun opettelimme pe-
rustaitoja, kuten 
rahankäyttöä, ruuanlaittoa ja ajanhallintaa. Syyskuussa avuksi tuli vapaaehto-
istyöntekijä Intiasta. Hän toimi opettajan apuna ja opetti esimerkiksi Intialaista 
kulttuuria ja tietotekniikkaa. Apuna toimi myös 3 mielenterveyskuntoutujaa ti-
etotekniikassa. Maanantaisin siviilipalvelusmies opetti musiikkia. Torstaisin ku-
vaamataitoa opetti Jonna Susa-Dahlberg. Loppusyksystä koulunkäynnin ja aamu-il-
tatoiminnan ohjauksen opiskelijat pitivät meille liikuntatunteja. 
Teimme paljon retkiä ja tutustumiskäyntejä.  Kävimme esimerkiksi Suomenlinnas-
sa, markkinoilla, Fazerilassa, tuetussa työssä, museoissa ja tutustumassa Lyhty ry:n 
tiloihin. Lyhty ry:n kanssa teimme myös radiokuunnelman. Tiistaisin pidimme 
ATK-tunnit toimintakeskus Hapessa. Teimme paljon töitä tietokoneella ja tableteil-
la. Opettelimme tietokoneen perustataitoja, kuten sähköpostin tekoa, tiedostojen 
tallentamista ja kuvien käsittelyä.   Aloitimme myös videokuvauksen harjoittelun 
kevätprojektia varten.  Opettelimme myös valokuvausta. 
Loppusyksystä keskityimme enemmän ruuanlaittoon, ryhmässä tarvittavien taito-
jen opetteluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Lisäksi kartoitimme mahdollisuudet 
jatko-opiskeluun ja mietimme työnhakuun liittyviä asioita.  Joulun alla pidimme 
esitelmän joulutraditioista Suomea opiskeleville, jotka puolestaan pitivät Idealin-
jalaisille visailuja eri ammateista. 

Vanhus- ja hoivatyön kotiavustaja 
Olemme pitäneet koulutusohjelmassamme opistossa kehitettyä kurssia, joka antaa 
kotiavustajan pätevyyden ja oikeuden toimia kunnallisissa ja yksityisissä kotia-

vustajan tehtävissä, erityisesti vanhusten parissa. Opintosisältöjä ovat olleet mm. 
vanhuudenpsykologia, sosiaaliturva, kotipalvelu, kotiavustajan työ, ravitsemus ja 
terveydenhoito. Tätä koulutusta emme käynnistäneet vuoden 2015 aikana.

Laajasalon Opiston Idealinja

Breikki Rap
IDEALINJA Breikki Rap

Laajasalon Opiston Idealinja: Antti, Melita, Linda, Ahmed, Tatu, 

Soila, Janne ja Joonas

sovitus , koskettimet ja tuotanto: Antti Hyvärinen

kitarat: Hanna Hallikas, Petrus Koskimies, 

Eero Lehmusoksa 

äänitys ja miksaus:  Laajasalon Opisto/Tapio Pennanen 

kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta

kannen kuva: Linda Peltonen 

è Laajasalon Opisto 2015
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4.2. Vapaan sivistystyön lyhyet kurssit 

Laajasalon opistossa on ollut myös muuta vapaan sivistystyön koulutus-
ta kuin pitkiä lukuvuoden kestäviä ammatillissivistäviä linjoja. Opiston 
kansanopistokurssien vähimmäispituus on ollut yksi 15 tuntia kestävä 
lähiopetusjakso. Lyhytkursseihin on joiltakin osin sisältynyt monimuo-
to-opetusta. Näissäkin koulutus on painottunut viestinnän, vuorovaiku-
tustaitojen, taiteen, ympäristö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen 
yhteistyön koulutukseen ja muuhun yleissivistävään, aktiiviseen kansalai-
suuteen ohjaavaan sekä maahanmuuttajille suuntautuvaan koulutukseen.

Vapaan sivistystyön opintoihin, jotka ovat kestoltaan alle 12 viikkoa, on 
sisältynyt kieltenopetusta, pitsinnypläystä Withof-menetelmällä sekä pe-
lituotannon ja taiteen viikonloppukokonaisuuksia. Laajensimme kirjalli-
suuden alan koulutusta kehittämällä moniosaisen kirjallisuuden ja kirjoit-
tamisen koulutuskokonaisuuden sisältäen kirjailijatapaamisia, lukupiirejä 
ja laulurunouden kursseja.

Jatkoimme kehitysvammaisten aikuisten musiikki-, toiminta- ja taide-
koulutusta viikonloppu- ja kesäkursseina aiempien vuosien onnistuneen 
toiminnan kannustamana.

Kesällä 2015 järjestettiin suomen kielen ja kulttuurin toiminnallinen 
Moi, mitä kuuluu?–kesäkurssi. Vuoden 2014 aikana kolme näyttämö-
taiteen eri alojen ammattilaista, Johannes Holopainen, Laura Ikonen ja 
Auni Tuovinen alkoivat kehittää rehtorin kanssa uuden toiminnallisen 
menetelmän, jolla tehostettiin suomen kielen ja kulttuurin oppimista. 
Menetelmää alettiin käyttää aluksi kesäkurssina ja myöhemmin sitä sisäl-
lytettiin pitkien opintolinjojen koulutukseen. Menetelmä sai nimekseen 
Laajasalo-metodi ja kurssien nimenä oli ”Moi, mitä kuuluu?” Kesäkurssin 
sisältöön lisättiin päivittäiset kieliopinnolliset osuudet, joissa tämän osan 
opettajana toimi Tobias Hoch. Toiminnallisia Moi, mitä kuuluu? -päiviä 
järjestettiin myös kevään SuoMa 1 ja 2 -kursseilla. 
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4.3. Ammatillinen lisäkoulutus

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijoiden on ollut mahdollista 
hankkia ammattitutkinto vuodessa. Suomalaisessa ammatillisessa koulu-
tusjärjestelmässä aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaiton-
sa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen. 
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta 
koulutuksesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen 
valvoma menettely. Tutkinnon suorittajat ovat osallistuneet tavallisesti 
myös tutkintoonvalmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto 
on määritelty jokaiselle henkilökohtaisesti aikaisemman koulutuksen ja 
työkokemuksen perusteella. 

Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla 
merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille. Ammatillisen lisä-
koulutuksen osalta olemme jatkaneet tarpeellisiksi osoittautuneiden kurs-
sien järjestämistä. Olemme järjestäneet Koulunkäynnin ja aamu- ja ilta-
päivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa sekä Suntioiden koulutusta. 

Tarkoituksena on myös ollut löytää sellaisia koulutusmuotoja, jotka 
mahdollistavat maahanmuuttajien mahdollisimman nopean yhteiskun-
taamme sopeutumisen ja sulautumisen.

Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydessä olemme järjestäneet Näyttötut-
kintojen arvioijakoulutusta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen ammattitutkinto (Henkilökohtainen avustaja)
Koulutus on henkilökohtaistettu eli jokaisen opiskelijan aiemmat opin-
not, työkokemus ja harrastukset on  otettu huomioon opetusta suun-
niteltaessa. Lukuvuoteen on sisältynyt kolme 4 viikon mittaista työs-
säoppimisjaksoa, joiden yhteydessä ammattitaito on osoitettu aidoissa 
työympäristöissä (esim. peruskoulut, iltapäiväkerhot, päiväkodit). Keskei-
siä opetussisältöjä ovat olleet mm. kasvatus, psykologia, monikulttuuri-
suus, erityiskasvatus, taideaineet ja ohjaustaidot. Opinnot ovat koostuneet 
neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on 
valmis, kun neljä pakollista tutkinnon osaa on suoritettu. Koulutukseen 
on sisältynyt myös SPR:n ensiapu 1 ja hygieniaosaamistodistus. Tutkinto 
on antanut valmiudet toimia ohjaajana ja avustajana eri kouluasteilla, ilta-
päiväkerhoissa, erilaisissa yhteisöissä sekä myös henkilökohtaisena avusta-
jana.

Vuoden aikana perehdyttiin lasten ja nuorten parissa työskentelevän 
koulunkäynninohjaajan monipuoliseen työnkuvaan. Ammattitaidon ydi-

naluetta ovat eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ryhmien ja yksi-
löiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukeminen kasvatus-, opetus- ja sosi-
aalialalla. Opiskelussa kävimme läpi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
keskeisimpiä töitä ohjaavia sisältöjä mm. kehityspsykologiaa, kasvatustie-
dettä, varhaiskasvatusta, sosiaalipolitiikkaa, didaktiikkaa ja ryhmänohjaus-
taitoja. Opiskelijat löysivät itsestään uusia voimavaroja tutustuessaan esim. 
draamaan, kuvaamataitoon, musiikkiin, leikin maailmaan ja puheviestin-
tään.

Monet vierailut ja tutustumiskohteet syvensivät ymmärrystä kasvatus- ja 
ohjaustyön laajasta kentästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kevään 
2015 Educa-messut, vierailut näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus 
Iirikseen sekä vaihtoehtopedagogiikkaa tarjoaviin päiväkoteihin ja kou-
luihin, toivat opiskeluun mukaan käytännön näkökulman. Myös kolme 
ammattitutkintoon kuuluvaa työssäoppimisjaksoa ja niitä seuranneet tut-
kintotilaisuudet vahvistivat opiskelijoiden tietoa ja ymmärrystä käytännön 
työstä.

Opintolinjan opetuksesta vastasi Heidi Alamiekkaoja. Koulunkäynnin 
ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon hyvästä ope-
tuksesta vastasi joukko niin talon omia opettajia kuin tuntiopettajiakin. 
Yhteensä opintolinjaa opetti 20 opettajaa.
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Suntio 
Suntion ammattitutkinto on antanut valmiudet kirkon palvelukseen, mer-
kittävään ja monipuoliseen työhön. Ammattitutkinnon suorittaneet ovat 
voineet työllistyä kirkkoon erilaisilla työnimikkeillä: suntio, seurakun-
tamestari, talonmies-vahtimestari tai vahtimestari-siivooja. Tutkinto on 
koostunut kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta. Pakolliset 
osiot ovat olleet Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimi-
nen ja seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen ja valinnaiset osat ovat olleet 
hautauksien toimittaminen ja viheralueiden hoito, ruokapalvelujen järjes-
täminen, ohjaaminen ja esimiestehtävissä toimiminen tai vapaavalintainen 
tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. 

Tutkinnon suorittamiseen johtavaa valmistavaa koulutusta järjestettiin 
päiväopetuksena, ja sen sisältöjä olivat muun muassa jumalanpalveluksien 
ja kirkollisten toimitusten teologia ja toimituksissa toimiminen, kristilli-
nen symboliikka ja kirkollinen esineistö, asiakaspalvelutaidot, kiinteistö- 
ja ympäristöhuolto, puhtaanapito, viheralueiden hoito, hautausmaakult-
tuuri, ruokatilaisuuksien järjestäminen, kristillinen ruoka- ja tapakulttuuri 
sekä esimiestyö. Valmistava koulutus sisälsi myös lukuisia vierailuja kirk-
koihin, seurakuntien toimitiloihin ja hautausmaille. Valmistavaan kou-
lutukseen sisältyi neljä 4–6 viikon mittaista työssäoppimisjaksoa, jotka 
toteutettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa pääasiassa 
pääkaupunkiseudulla. 

Suntion ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestettiin aidoissa toi-
mintaympäristöissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. 
Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydessä järjestettiin näyttötutkintojen 
arvioijakoulutusta, jolla tavoitettiin työelämän arvioijia hyvin. Arvioija-
koulutusta järjestettiin sekä Laajasalon opistolla että työpaikoilla. 

Suntion ammattitutkinnon valmistavaa koulutusta kehitettiin yhteis-
työssä työelämän kanssa. Työelämän toiveesta syksyllä 2015 aloittaneet 
opiskelijat aloittivat tutkinnon suorittamisen Seurakunnan kiinteistöjen 
hoitaminen -tutkinnon osalla ja jatkoivat siitä Jumalanpalveluksissa ja kir-
kollisissa toimituksissa toimiminen -tutkinnon osaan. Palaute järjestelystä 
oli positiivista niin työelämän kuin tutkinnon suorittajien puolelta. 

Keväällä 2015 järjestettiin suntiotapaaminen, johon kutsuttiin mukaan 
aikaisempien vuosien suntio-opiskelijoita. Tapaaminen oli onnistunut ja 
siitä aiotaan tehdä jokavuotinen perinne. 

Suntion ammatitutkinnon suoritti vuoden aikana yhteensä 25 opiskeli-
jaa.  Suntion ammattitutkinnon vastuuhenkilönä toimi Elina Hynynen.   
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Edellisiin vuosiin verraten opiskelijaviikkojen määrä on vakiintu-
nut koko maan laajuisessa kansanopistovertailussa suurimpien 
vapaan sivistystyön kansanopistojen joukkoon.
Kalenterivuonna 2015 opiskelijaviikkolaskelmassa koko kou-

lutustoiminnan määrä oli 11.664,2 opiskelijaviikkoa (2014: 12.201,2; 
2013: 11.424,2; 2012: 12.012,1; 2011: 11.756,1; 2010: 11.419,7; 2009: 
9.316,7 ja 2008: 8.809). Laskennallinen opiskelijamäärä oli 307 opiskeli-
jaa. Vähennys edelliseen vuoteen johtui vapaan sivistystyön pienestä vähe-
nemisestä. Ammatillisen lisäkoulutuksen sekä lyhyiden kurssien osuudet 
pysyivät edellisen vuoden kaltaisena.
Pitkäkestoisen koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli 11.461,6 (vuon-
na 2014: 11.996,6; 2013: 11.180,4; 2012: 11.770,2; 2011: 11.361,3; 
2010: 10.427,8; 2009: 7.839 ja 2008: 5.862) ja lyhyiden kurssien opis-
kelijaviikkomäärä oli 202,6 (vuonna 2014: 204,6; 2013: 243,8; 2012: 
241,9; 2011: 394,8; 2010: 991,9; 2009: 1.477,7 ja 2008: 2.947).
Pitkien linjojen prosentuaalinen osuus koko koulutuksessa oli 98,2 % 
(vuonna 2014: 98,3 %; 2013: 97,9 %; 2012: 98 %; 2011: 96,6 %; 2010: 
91,3 %; 2009: 84,1 % ja 2008: 66,6 %). 
Lyhyiden kurssien osuus koko opiskelijaviikkomäärästä oli 1,8 % (vuon-
na 2014: 1,7 %;  2013: 2,1 %; 2012: 2 %; 2011: 3,4 %; 2010: 8,7 %; 
2009: 15,9 % ja 2008: 33,4%).
Vapaan sivistystyön koulutustoiminnan osuus oli 9.970,8 opiskelija-
viikkoa (vuonna 2014: 10.505,6; 2013: 9.727,4; 2012: 10.244,1; 2011: 
9.858,2; 2010: 9.556,7; 2009: 7.256,7 ja 2008: 6.345,6). Vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 534,4 opiskelijaviikkoa. 
Vapaan sivistystyön pitkien, vuoden kestävien opintolinjojen opiske-
lijaviikkomäärä oli 9 768,2 (vuonna 2014: 10.301; 2013: 9.483,6; 2012: 
10.002,2; 2011: 9.463,4; 2010: 8.564,8; 2009: 5.779 ja 2008: 3.399). 
Vähennystä edelliseen vuoteen oli 532,4 opiskelijaviikkoa.
Vapaan sivistystyön prosentuaalinen osuus koulutuksessa oli 85,5 % 
(vuonna 2014: 86,1%; 2013: 85,1%; 2012: 85,3 %;  2011: 83,9 %; 
2010: 83,7 %; 2009: 77,9 % ja 2008: 72,03). 
Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus oli 14,5 % (vuonna 2014: 13,9 %; 
2013: 14,9 %; 2012:14,7 %; 2011: 16,1 %; 2010: 16,3 %; 2009: 22,1 % 
ja 2008: 28 %).

5. OPISKELIJAVIIKOT
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kansanopistolinjat ovk 3399 5779 8565 9463,4 10002,2  9483,6 10301 9768,2
38,60 % 62,03 % 75,00 % 80,50 % 83,27 % 83,00 % 84,40 % 83,70 %

Crossmediatoimittaja 242 695 889 866,2 887,8 949,8 930,8 834
Lehtitoimittaja 566 705 1021 1100,8 1002,4 866,2 674,2 500,2
Radiotoimittaja 828 907 881 995,8 1102,6 979,8 861,8 738,6
Kuvallinen viestintä ja 
graafinen suunnittelu 418 821 1382 1356,4 1265,8 990,4 806,6 789,2

Urheilutoimittaja 652 542 1011 749 1231,8 1024 1093 1047,2
Kirjoittaja (ent. Kirjailija ent. 
Kirjoittaja-
kustannustoimittaja 2009 )

77 48 175 418,2 499 194,2 318,6

Elokuva 372 805,2 708,8 581,2 520,4
Näyttelijäntyön linja Nätö1 
(ent. Estradiviihde ja 
esiintyminen)

269 546 684,4 719,8 755,2 729,8 809,2

Nätö 2 284,8 635,4 598,6
Rytmimusiikin solisti 162 469,8 512,8 461 559,8 411,4
Idea-linjat 44 264,4 235,4 97,2 329,4 310,2
Suomi-kylpy (1 & 2 &3 alk s 
2015) 578 1428 1583,6 1346,8 1478,4 1871 2054,8

Pelituotanto 852 835,8

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

Kasvatusalan linja 144 160
Media myynti ja 
markkinointi

193 198,2

Maahanmuuttajat soka- 
aloille -koulutus

204,4

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

537 640

Lähetystyöntekijäkoulutus 156

Kehitysmaat ja Suomi 181,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kurssitoiminta ovk 2947 1478 991,9 394,8 241,9 243,8 204,6 202,6

33,40 % 15,86 % 8,70 % 3,40 % 2,01 % 2,10 % 1,70 % 1,80 %

Kurssitoiminta 2086 1238,9 991,9 391,8 241,9 243,8 204,6 202,6
Työpaikkaohjaajakoulutus 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 9971,2

72,03 % 77,89 % 83,69 % 83,86 % 85,28 % 85,10 % 86,10 % 85,50 %

josta monimuoto-
koulutuksen osuus

15,5 ovk   12 ovk 9,8 ovk 9,8

internaattiopiskelijat 1004,6 1102,4 1106,4 1154,6

Näyttötutkintoon 
valmistava ammat. 
lisäkoulutus ovk

2463,6 2060 1863 1897,9 1768 1696,8 1695,6 1693,4

28 % 22,11 % 16,30 % 16,10 % 14,72 % 14,90 % 13,90 % 14,50 %
Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja 
(Koulunkäyntiavustajakoulut
us) 

696 647 866,2 996,8 871 867,8 755,2 745

Suntiokoulutus 600,6 818 845 901,1 897 829 940,4 948,4

Perhepäivähoitajakoulutus 159 168 71,8

Koulunkäyntiavustaja 
monimuotona

350 143

Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan 
ohjaajakoulutus

310 188 80

Sama kuin ed. monimuotona 108 96

Koko koulutustoiminta 
yhteensä ovk 8809 9317 11420 11756,1 12012,1 11424,2 12201,2 11664,2
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Toiminnan tuotot olivat 2.821.753,11. Kuluja kertyi poistot 
8.440,56 mukaan lukien 3.140.668,10, joten tuloslaskelma 
vuodelta 2015 osoittaa poistot 8.440,56 mukaan lukien alijää-
mää 318.914,99 (ennen poistoja alijäämää 310.474,43).

Omaa pääomaa oli tilikauden lopussa 303.625,71, josta toimintapää-
omaa oli 26.910,07 ja rahastoissa 595.630,63ennen alijäämän kattamista. 
Tilikauden alijäämä 318.914,99 katetaan rakennusrahastosta.

Opiston talouden hoidossa on edelleen kyetty sopeutumaan val-
tionosuuksien leikkauksiin.  

Pitkien linjojen koulutustoiminnan määrätietoisen kehittämisen ja vah-
vistamisen avulla on varmistettu koulutuksen vetovoimaisuutta ja siten 
myös opiskelumaksukertymää.

Opetushallitus myönsi vuonna 2015 opintoseteleitä 16.000,00 (vähen-
nys edelliseen vuoteen n. 11,1 %) ja ne käytettiin maahanmuuttajien kie-
likoulutusten opiskelumaksujen alentamiseen.  

Aluehallintovirasto rahoitti ja Helsingin Diakoniaopisto koordinoi 6 op-
pilaitoksen yhteishanketta

OsaavaGlobal 2014-2015, josta Laajasalon opiston avustusosuus oli  
6.111,74 vuonna 2015.

Helsingin kaupungilta saatiin 60.000,00 ja Tunkelon säätiöltä 2.000,00 
avustusta kehitysvammaisten henkilöiden koulutukseen.

Tilikauden aikana käytettiin vuosikorjauksiin ja kalustohankintoihin 
yhteensä 193.914,51. Peruskorjauksia ei suoritettu.  Päärakennuksen 
opettajainhuoneeseen ulottuva vesijohtoputki uusittiin. Hankittiin uusi 
atk-palvelinjärjestelmä leasing-sopimuksella ja päärakennuksen autotallin 
takaosa muutettiin palvelintilaksi. Rakennettiin uusi langaton atk-verkko.   
Luokkatiloja remontoitiin ja kaapeloitiin mediakoulutusten tarpeisiin. 
Opetuskalustoa uusittiin ja ajanmukaistettiin, 80 tietokonetta, 18 kopi-
okonetta ja kiinteä puhelinjärjestelmä hankittiin leasing-sopimuksilla.  
Avattiin puhe- ja dataliittymiä ja vuokrattiin 16 älypuhelinta linjojen vas-
taavien opettajien käyttöön.

Korkein hallinto-oikeuden päätös 4.9.2015 velvoittaa säätiön maksa-
maan Opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2004 koulutustoimin-
nan perusteella määräytyneiden vuosien 2006 ja 2007 valtionosuuksien 
12.12.2011 tehdyn takaisinperintäpäätöksen pääoman 491.694,00, joka 
sisältyy satunnaisiin kuluihin.

OKM:n kanssa tehdyn maksusopimuksen mukaisesti palautus suorite-
taan vuosien 2016-2018 aikana korottomasti.

Internaattikäytössä ollut Asunto Oy Kuukiventien osake 1 myytiin 
15.12.2015 ja myyntivoitto 136.698,88 kirjattiin varainhankinnan tuot-
toihin. Suomen Lähetysseura antoi 20.000,00 avustuksen.

Opiston internaatin laajennukseen vuonna 2010 otettua lainaa Helsin-
gin OP Pankki Oyj:stä oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 180.913,47. 

   v.2015  v.2014  v.2013  v.2012  v.2011 
 
kokonaistuotot 2.821.753,11 2.636.285,08 2.599.401,54 2.493.734,16 2.341.555,59   
kokonaiskulut 3.140.668,10 2.638.314,46 2.455.586,57 2.462.533,48 2.339.986,57   
yli-/alijäämä -318.914,99 -2.029,38  143.814,97  31.200,68  1.569,02         

6. TALOUS    

6.1. SUPPEAN LÄHIPIIRIN KANSSA 
TEHDYT TALOUDELLISET TOIMET 

Säätiö ei ole antanut avustuksia eikä osittain tai kokonaan vastikkeettomia 
taloudellisia etuja.

Säätiön hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot ovat yhteensä 
75.612,35.

Säätiön muille lähipiiriläisille maksetut palkat ovat yhteensä  5.658,25.
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7.1. SÄÄTIÖN HALLITUS

Hallitus piti vuoden aikana 6 kokousta. Säätiön hallitus teki aktiivisesti 
henkilöstön kanssa strategiatyötä.

Puheenjohtajana valittiin jatkamaan Helsingin Diakonissalaitoksen Sää-
tiön diakoniajohtaja Jarmo Kökkö. Varapuheenjohtajana jatkoi Suomen 
Lähetysseuran talousjohtaja Lauri Haavisto, jonka toinen neljän vuoden 
mittainen toimikausi päättyi vuoden lopussa. Haaviston lisäksi Suomen 
Lähetysseura nimesi hallitukseen kotimaantyön johtaja Satu Kantolan 
ja kasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö Timo Ryhäsen. Diakonissalai-
toksen Säätiön nimeämänä puheenjohtaja Kökön lisäksi olivat Helsingin 
Diakoniaopiston rehtori Marja Pentikäinen ja Päivi Puro, joka kuitenkin 
erosi hallituksen jäsenyydestä ja siten varajäsenenä toiminut Soili Jaarinen 
osallistui kokouksiin hänen tilallaan. Kannatusyhdistyksen nimeäminä jä-
seninä 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 taustajärjestöjen valitsemista edus-
tajista. Helsingin Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys, Suomen 
Lähetysseura ja Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiön edustajina säätiön 
hallituksessa vuonna 2015 ovat olleet seuraavat henkilöt: 

Kökkö Jarmo pj.   2012-15  1. kausi HDL
Pentikäinen Marja jäsen        2014-17 1. kausi HDL
Puro Päivi jäsen(erosi -15) 2013-16 1. kausi HDL
Haavisto Lauri vpj.   2012-15 2. kausi SLS
Kantola Satu jäsen  2013-16 1. kausi SLS
Ryhänen Timo jäsen      2015-18 2. kausi SLS
Liimatta Jari jäsen  2013-16 2. kausi HKKY
Laulaja Timo jäsen  2013-16 1. kausi HKKY

Hallituksen varajäsenet vuonna 2015 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 HD
Pöntinen Mari kesken  2013-15 1. kausi SLS
Larmasuo Tarja    2015-18 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 taloudenhoitajana 
on toiminut rehtori Juha Matti Holopainen.

Tilintarkastajina olivat KPMG:stä Diakonissalaitoksen Säätiön osalta 

7. HENKILÖSTÖ



34

KHT Heidi Vierros ja varatilintarkastajana KHT Mikko Laitinen, Kan-
natusyhdistyksen osalta KHT Turo Koila ja varatilintarkastajana KHT 
Susanna Saanikari sekä Lähetysseuran osalta KHT Kai Salli ja varatilintar-
kastajana KHT Miika Karkulahti.

7.2. OPISTON HENKILÖKUNTA

Henkilöstön vastuualueita ja yhteistä opetustoiminnan suunnitelmallista 
kokonaisuutta kehitettiin edelleen.  Osaamista, työviihtyvyyttä ja jaksa-
mista varmistettiin koulutus- ja virkistystapahtumilla. Tuntiopettajat täy-
densivät omalla erikoisosaamisellaan koulutushenkilökunnan työpanosta. 
Tukipalveluissa ja keittiössä jatkettiin siviilipalvelusmiesten ja osa-aikais-
ten kehitysvammaisten työntekijöiden käyttöä.

 v.2015 v.2014 v.2013 v.2012 v.2011 
 
Päätoimiset  
rehtori 1 1  1  1  1   
koulutushenkilöstö 16  16  15  16   16 
palveluosaston 
henkilöstö 8 9  9  9  10 
Yhteensä 25 26  25  26  27  
  
Sivutoimiset   
sivutoiminen 
muu henkilöstö 6 9  6  6  12 
koulutushenkilöstö 114 102  105  86  184 
Yhteensä 120 111  111  92  196 

Henkilöstö 
yhteensä 145 137  136  118  223 

Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön kokonaismäärä vuonna 
2015 oli 37 henkilöä samoin kuin edellisenä vuonna. Ohjauspalkkioita 
saaneita ei ole laskettu sivutoimisen henkilöstön määrään 2012 alkaen.

Kokotoiminen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö vuonna 2015 oli seu-
raava: toimistossa apulaisrehtori Riitta Helander, talouspäällikkö Armi 
Halonen ja toimistosihteeri Pekka Lehto, keittiössä emäntä Marita Savi-
oja, keittäjät Teija Soikkeli ja Eeva-Liisa Tiensuu ja talokoordinaattorina 
Oskari Tiensuu. Säätiön johtajana ja opiston rehtorina toimi Juha Matti 
Holopainen.
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Kehitämme nykyisillä taiteen, median ja kasvatusalan opintolin-
joillamme jatko-opinnoissa haluttuja opintopisteopintoja. Lisäk-
si varaudumme aloittamaan lähitulevaisuudessa opintolinjoja ja 
-väyliä, joilla voi suorittaa opintopisteitä yliopistoon, avoimeen 

yliopisto ja avoimeen ammattikorkeakouluun. Parannamme oppilaitosten 
yhteistyössä opiskelijoidemme osaamisen tunnustamista ja tunnistamista 
heidän jatko-opinnoissaan. 

Vuoden 2016 aikana varmistamme henkilöstön osaamista, työviihty-
vyyttä ja jaksamista koulutus- ja virkistystapahtumilla. Aloitamme pitkä-
kestoisen työhyvinvointikyselyn käyttämällä sähköistä kyselymenetelmää. 
Järjestämme vertaisryhmämentorointia, jolla tuemme työhyvinvointia ja 
osaamisen jakamista. Kehitämme opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista 
osaamista ja sosiaalisen median taitoja järjestämällä koulutusta. 

Päätoimisen opetushenkilöstön ja koko henkilöstön määrää seurataan 
kurssitoiminnan opiskelijoiden määrän kehityksen mukaisesti. Tämä 
mahdollistaa reagoinnin henkilöstön koon suhteen. Kehitämme henki-
löstön kanssa opetustoiminnan suunnitelmallista kokonaisuutta. Tämä 
toteutuu laajalla yhteisellä toiminnan suunnittelulla ja yhteistyöllä. Oman 
vakituisen henkilöstön opetustuntien määrää on lisäksi seurattava tarkasti 
ja lisättävä tarpeen mukaan ja samalla tuntiopettajien käytön määrää voi-
daan vähentää.

Kiinteistökuluissa huomioimme esille tulevat vuosikorjaustarpeet. 
Taloustilanteen mukaan teemme tarvittaessa muita korjauksia kuten 
yläpihan asfaltointi, rantaan johtavan tien pinnoitus, rannan ja rinteen 
avoluentotila, jätehuolto- sekä pyöräkatos ja terassin kivimuurin suojaus.  
Varaudumme viiden vuoden sisällä seuraaviin kiinteistöjen korjaus- ja uu-
simistarpeisiin: 

-2016-17 Päätalon räystäskourujen uusiminen
-2017-18 Kaukolämmön lämmönvaihtajan uusiminen
-2019-20 Asuntolarakennuksen käyttövesiputkistojen uusiminen
-2021-22 Asuntolarakennuksen sähköpääkeskuksen ja nousujohtojen 

uusiminen.
Av-laitteita, mediakoulutusten opetusvälineitä ja taidelinjojen laitteita 

hankitaan tarpeiden mukaan lisää. It-järjestelmiä  sekä turvallisuusjär-
jestelmiä ajanmukaistetaan edelleen. Osallistumme koulutusympäristön 
kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin. Tehostamme opetus-/hallintotietojärjes-
telmä Primus-Kurren ja toiminnanohjausjärjestelmä IMS:n käyttöä.  

Koulutustoiminnan markkinoinnissa käytetään messutapahtumia, lehti-, 
radio-, internet- ja tv-mainontaa. Uudistamme www.laajasalonopisto.fi 
-sivuston ja tehostamme sosiaalisen median käyttöä. Laajennamme alum-
ni-toimintaa. Ideoimme Kansanopistojen yhteisen kulttuuritapahtuman ja 
lisäämme opistojen välistä yhteismarkkinointia Kansanopistoyhdistyksen 

8.TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ  
VUODEN 2016 TEEMANA ”YHDESSÄ ”
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kanssa. Olemme yhteistyössä valtakunnallisen iskelmälaulukilpailun jär-
jestäjien kanssa. Julkaisemme koulutusesitteen vuoden 2017 opintolinjois-
ta lokakuussa. Olemme mukana lähialueen yhteisessä Kaakonkehrä -toi-
minnassa, joka edistää kaupunginosien eri toimijoiden keskinäistä yhteen 
kuuluvuutta. 

Markkinoinnin perustana pidetään opiston kaupunkimainen historia, 
jossa kuvastuvat ainutlaatuinen ympäristö, lahjakkaat opiskelijat, yhteis-
henki, korkeatasoinen opetus, osaava henkilöstö, taustayhteisöjen muo-
dostama kokonaisuus ja uudistumisen kyky. 

Vapaan sivistystyön valtionosuus vuodelle 2016 on 1.198.392,-. Tämä 
merkitsee 95.078,-  eli 7,35 % vähennystä vuoteen 2015. Ammatillisen 
lisäkoulutuksen valtionosuus laskee 350.198 euroon, vähennys 9.064,-  
eli n. 2,5 %. Yhteensä valtionosuus vähenee 104.142,- eli 6,3 %. Lisäksi 
maksamme vuoden 2018 loppuun asti KHO:n päätöksen ja OKM:n 
kanssa sovitun aikataulun mukaisesti valtionosuuksien takaisinperintänä 
kuukausittain 10 000,-.

Kansanopistojen opiskelijaviikkojen rahoitettavaa määrää on rajoitet-
tu vuodesta 2016 alkaen opistokohtaisilla kiintiöillä. Tarkoituksemme 
on vaikuttaa muiden suurten kansanopistojen kesken oman kiintiömme 
nostamiseksi väestömäärän kasvaessa. Uuteen järjestelmään sisältyy ”val-
tionosuuspankki” käyttämättä jääneistä opiskelijaviikoista ja olemme ak-
tiivisia siinä vaiheessa, kun näitä osuuksia jaetaan. 

Maahanmuuttajien kotoutumista edistävään kieli- ja kulttuurikoulutuk-
siin tullaan hakemaan lisärahoitusta valtion taholta avautumassa olevista 
rahoituskanavista. Kansanopistoyhdistyksen vaikutuskanavan kautta maa-
hanmuuttajien omaehtoiseen kieli- ja kulttuurikoulutukseen haetaan mer-
kittävää yhteiskunnallista lisärahoitusta.

Helsingin kaupungilta on vuosittain haettu kehitysvammaisten koulu-
tustoimintaan 86.000,- ja saatu 60 000,-.  Jatkamme tuen hakemista.

Olemme mukana hankehauissa yhteistyöoppilaitosten kanssa. Tutkimme 
mahdollisuuksia perustaa osuuskuntatoimintaa, joka mahdollistaisi pal-
velujen tuotteistamisen ja myymisen. Toteutamme opinnollisia media- ja 
taideprojekteja ja kehitämme niiden yhteydessä tapahtumatuotantoa.

Opiston kokonaistuloja arvioidaan kertyvän n. 2,57 miljoonaa euroa. 
Toiminnan kustannuksia sopeutetaan ensisijaisesti koulutusten henkilös-
tökuluja karsimalla yhteisen suunnittelun avulla. Tilikauden toiminnalli-
seksi alijäämäksi arvioidaan n. 50.000 euroa. Varaudumme tähän tiedossa 
olevien leikkauksien ja takaisinperinnän vuoksi mutta on mahdollista, että 
edellä mainittujen taloudellisten muuttujien vuoksi pääsemme parempaan 
tulokseen. Haluamme varmistaa, ettei talouden kulusäästöjä tarvitsisi koh-
distaa vakituisen henkilöstön palkkausmenoihin. 

Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista pyritään pitämään n. 62 
%:ssa. Opetuksen laadun jatkuva kehittäminen edellyttää panostusta 
henkilöstön koulutukseen. Laajasalon opiston toiminnan sopeuttaminen 
aleneviin valtionosuuksiin ja takaisinperinnän maksamiseen aiotaan ja 
halutaan tehdä hallitusti vuosien 2016 -2019 aikana. Olemme myös tar-
kistaneet pankilta vakuuksiemme riittävän siltä varalta, että joudumme 
turvautumaan lainanottoon.

Koulutus keskittyy edelleen lukuvuoden kestäviin linjoihin. Opiston 
toimintaa ollaan kehittämässä suunnitellen uudistuksia maahanmuuttaji-
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en kieli- ja kotoutumiskoulutuksiin sekä avoimen yliopiston suorituksiin 
tähtääviin koulutuksiin. Opiston ilta- ja kesätoimintaa on mahdollista ke-
hittää ja lisätä. 

 Opiskelijoiden maksukyky on heikentynyt viimeisten vuosien aikana 
ja sen vuoksi olemme tehneet mahdollisimman maltilliset hinnan tarkis-
tukset.  Opiskelijoiden vuosimaksuja korotetaan syksyllä 2016 alkavilla 
vapaan sivistystyön lukuvuoden linjoilla 3.450 euroon. Ammatillisen 
lisäkoulutuksen lukuvuoden koulutuksen hinta pysyy 620 eurossa ja maa-
hanmuuttajien suomen kielen koulutuksen hinta on 650,- ainakin kevät-
lukukauden ajan. Linjakohtaisten opiskelijamäärien tavoite on edelleen 
keskimäärin 25 opiskelijaa.  

Opisto on olemassa opiskelijoita varten. Asiakastyytyväisyyttä halutaan 
seurata systemaattisesti palautejärjestelmän kautta kaksi kertaa vuodessa. 
Samalla voimme myös mitata opintojen vaikuttavuutta. Pidämme tärkeä-
nä osaamisen parantamista opiston työn laadussa, henkilöstön koulut-
tautumisessa, yhdessä toimimisessa ja palautejärjestelmän kehittämisessä. 
Opetustarjonnassa tärkeää on kohdentaminen, segmentointi ja erilaistu-
minen suhteessa samankaltaista opetusta antaviin opistoihin.

Tämän lisäksi tulee pitää yllä yhteydet muihin paikallisiin toimijoihin 
kuten elinkeinoelämään, työhallintoon, järjestöihin ja eri kohderyhmien 
(maahanmuuttajat, seniorit, syrjäytyneet) kanssa toimiviin tahoihin. Kaik-
kien kumppanuuksien kannalta Laajasalon opiston vahvuuksia ja lisäar-
voja ovat vahva viestintäosaaminen ja korkeatasoiset taide-esitykset, mitkä 
ovat tehneet opistosta houkuttelevan yhteistyökumppanin. 

Pystymme reagoimaan koulutuspoliittiseen mahdolliseen muutokseen 
nopeasti.

Olemme avoimia uudistettavan koulutusjärjestelmän kehittämistavoit-
teille. Lähivuosien aikana Suomessa toteutetaan laaja koulutuksen muu-
tosprosessi maan taloudellisten säästötarpeiden vuoksi, ja kohteena on 
koko toisen asteen koulutus. Uudistamistyön pohjana on maan väestöra-
kenteen ennuste, jonka mukaan Uudenmaan alueen ja Helsingin väkiluku 
kasvaa. Yhteistyö alueen kouluttajatahojen kanssa on aloitettu ja sitä jatke-
taan.

Suomen Kansanopistoyhdistys on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan täs-
sä tehostamisprosessissa kansanopistojen monimuotoisuuden säilymiseksi. 
Opetus- ja Kulttuuriministeriö on ilmaissut halunsa pitää kansanopisto-
järjestelmä vahvana ja koko maan laajuisena. Laajasalon opisto on vapaan 
sivistystyön vertailussa opiskelijaviikkomäärältään suuri kansanopisto. 
Tavoitteemme on pitää säätiömme ja opistomme toiminta vahvana sekä 
yhteistyökykyisenä ja -haluisena koulutuksen toteuttajana. Toimimme 
verkostoituneena ja tiiviissä yhteistyössä alueemme muiden oppilaitosten 
ja säätiömme taustayhteisöjen kanssa.


