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Tässä julkaisussa käytetyt kuvat ovat Laajasalon 
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2

1. YLEISTÄ s.3
 1.1. Helsingin kristillisen opiston
 säätiön kansanopisto s.3
 1.2. Ylläpitämislupa ja ammatillisen 
 lisäkoulutuksen järjestämisluvat s.4
 1.3. Toiminta-ajatus, visio, arvot s.4
  1.3.1. Toiminta-ajatus s.4
  1.3.2. Visio s.4
  1.3.3. Arvot s.4

VUODEN 2016 TEEMANA ”YHDESSÄ” s.5
 2.1. Laadun kehittäminen s.5
 2.2. Median ja taideviestinnän talo s.6
 2.3. Mediataidoista kansalaistaito s.6
 2.4. Erityishaasteita koulutuksessa s.7
 2.5. Aktiiviseen kansalaisuuteen s.7

3. OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ s.9

4. VUODEN 2016 KOULUTUS- 
JA KURSSITOIMINTA s.10
 4.1. Vapaan sivistystyön pitkä koulutus s.10
  4.1.1. Viestinnän koulutus s.11
  4.1.2. Taiteen koulutus s.17
  4.1.3. Yhteiskunnallinen koulutus s.27
  4.1.4. Muu koulutus s.27
 4.2. Vapaan sivistystyön lyhyet kurssit s.30

 4.3. Ammatillinen lisäkoulutus s.30
5. OPISKELIJAVIIKOT s.32
6. POIMINTOJA VUODEN VARRELTA s.34

7. TALOUS s.36
7.1. Suppean lähipiirin kanssa tehdyt 
taloudelliset toimet s.36

8. HENKILÖSTÖ s.37
8.1. Säätiön hallitus s.37
8.2. Opiston henkilökunta s.38

9. TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ s.39
Vuoden 2017 teemana 
”Helsingin kansanopisto” s.39 



3

1.YLEISTÄ
1.1.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. Opistoa kehitetään pääkaupunkiseudun 
metropolialuetta palvelevana itsenäisenä 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. Erityisesti haluamme opiskelijoi-
demme oivaltavan lähimmäisen huomaamisen merkityksen. Lähetys- ja 
diakoniatyön määritelmät antavat perustan opiskelijoiden lähetys- ja dia-
koniaharrastuksen herättämiseen ja kehittämiseen. 

Lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa rakennetaan rauhaa ja 
sovintoa, muutetaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, puolustetaan 
syrjittyjen ihmisarvoa ja –oikeuksia sekä todistetaan Jumalan rajoja ylittä-
västä rakkaudesta, mikä toteutuu kaikkialla maailmassa ilona, rauhana ja 
oikeudenmukaisuutena. 

Diakonia määritellään ajassa ja arjessa aina uudelleen, jotta se elää, pu-
huttelee ja vaikuttaa. Diakonia-sana tulee kreikasta ja tarkoittaa palvelua. 
Diakoniasta  nouseva palvelutehtävä ohjaa hakeutumaan yhteiskunnassa 
niiden luo, jotka ovat pahiten uhattuina ja missä muuta apua ei ole saata-
villa.  Sen perustana ovat Jeesuksen opetukset ja lähimmäisenrakkaus. Eri 
kirkkokunnissa ja eri aikakausina diakoniatyö on ymmärretty ja järjestetty 
eri tavoin. Diakonia tarkoittaa myös sitä, että jokaiselle ihmiselle raken-
netaan mahdollisuuksia osallistua, ottaa omat voimavarat käyttöönsä ja 
saada kokea olevansa yhteisönsä arvokas jäsen. Diakonia on aina myös yh-
teiskunnallista. Diakonian tehtävä ei ole vain auttaa vaan myös pureutua 
syihin, yhteiskunnan rakenteisiin.
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Nämä edellä mainitut asiat sisältyvät Helsingin kristillisen opiston sää-
tiön toimintaan ja sen ylläpitämän Laajasalon opiston koulutuksiin. Tär-
keänä tavoitteena on saada inhimillisyyden ääni kuuluviin ja näkyviin. 
Opintolinjoilla opiskellaan aistimaan yhteiskunnan tilaa ja vaikuttamista 
sekä perehdytään yksilöinä ja ryhmässä heikommassa asemassa olevien 
tilanteeseen ja auttamiseen. Opintovuoden aikana opiskelijahuollon 
tukitoimin tuetaan ja eheytetään opiskelijoiden taloudellista, henkistä, 
fyysistä ja hengellistä tilaa. Opiston koulutuslinjat johdattavat opiskeli-
jansa jatkokoulutuksiin ja työelämään vaikuttamaan kokonaisvaltaisen 
lähetystyön ja diakonian sisällöin eheämmän yhteiskunnan rakentami-
seksi.

1.2. YLLÄPITÄMISLUPA JA AMMATILLISEN 
LISÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAT 

Helsingin kristillisen opiston säätiön ylläpitämä kansanopisto on Laaja-
salon opisto, joka järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaista 
koulutusta sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opetustoimintaa. Koulutuk-
sen toimintaa ja rahoitusta säädellään koulutuksiin kohdistuvissa laeissa ja 
asetuksissa. 

Opiston kansanopistokurssien vähimmäispituus on ollut yksi 10 tun-
tia kestävä lähiopetusjakso. Koulutusta on annettu vuoden 2016 aikana 
pitkänä koulutuksena, lyhyinä kursseina sekä monimuoto-opetuksena. 
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 

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 myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti 
liittyvää palvelutoimintaa (maksullista palvelutoimintaa).

Säätiöllämme on myös ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa. Tä-
män koulutuksen toimintaa säädellään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 
annetussa laissa ja koulutuksen rahoitus perustuu opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annettuun lakiin.

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

1.3. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT

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.
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2. VUODEN 2016 TEEMANA ”YHDESSÄ”

Viimeisen yhdeksän vuoden ajan opiston toimintaa suunnitelta-
essa kukin vuosi on saanut oman teemaotsikkonsa. 2008: Kan-
sanopisto metropolin tarpeisiin, 2009: Me autamme reitin löy-
tämisessä, 2010: Sinusta on, 2011: Sinä, hän, me – osaamme, 

2012: Osaa ja jalosta – taidot Laajasalosta, 2013: Tekemisen talo, 2014 
Paljon enemmän ja 2015 Vuoden opisto.

Vuosien 2012-2016 erityisenä tavoitteena on ollut kehittää laatua. Jat-
koimme laadun parantamista vuoden 2016 aikana teemalla: Yhdessä.

2.1. 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. Päivitimme opiston 
ohjaussuunnitelmaa.

Vuoden aikana kehitimme vapaan sivistystyön opetussuunnitelmia vas-
taamaan entistä paremmin opiskelijoiden tarpeita. Kartoitimme yhteistyö-
mahdollisuuksia avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa ja 
lisäsimme yhteistyötä niiden oppilaitosten kanssa, joihin Laajasalon opis-
tosta hakeudutaan jatko-opintoihin.

Kehitimme erityisesti viestinnän opintolinjojen opetussuunnitelmia si-
ten, että ammattikorkeakoulujen ja muiden jatko-opintoja tarjoavien op-
pilaitosten aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOTointi) 
yksinkertaistuu ja nopeutuu, mikä palvelee opiskelijan nopeampaa siirty-
mistä työelämään

Vahvistimme opiston ohjausosaamista AMERKE-hankkeessa, jota Laaja-
salon opistossa koordinoi kesäkuussa 2016 opinto-ohjaajaksi valmistunut 
apulaisrehtori. 
AMERKE-hankkeessa kehitetään erityistä tukea tarvitsevien opiskeli-
joiden ohjausta tehostamalla työssäoppimista luomalla työssäoppimis-
paikkaverkostot erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille, toteuttamalla 
työpaikkaohjaajille ja kaikille ohjausta antaville opettajille koulutusta sekä 
luomalla koulutuksen järjestäjille toimintaprosessit, joissa yksilöllinen eri-
tyisohjaus on mahdollista.

Hankkeessa vahvistetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden jousta-
vaa siirtymistä työelämään luomalla erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille 
ns. taitopaja ja/tai uraohjausmalli, jossa työhön hakeutumista harjoitellaan 
ja luodaan edellytyksiä työllistymiseen opiskelijan henkilökohtaisia valmiuk-
sia kehittämällä. Opiskelijaa autetaan työpaikkayhteyksien luomisessa.

Kolmanneksi hankkeessa juurrutetaan positiivisen ohjauksen ja pedago-
giikka oppilaitosten ohjaustoimintaan perehdyttämä ohjaavat opettajat ja 
muu henkilöstö sekä työpaikkaohjaajat positiivisen ohjauksen menetelmiin.
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Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus, koordinaattoritahona Hel-
sinki Business College Oy ja kumppaneina ovat seuraavat oppilaitokset: 
SKY-Opisto, Helmi Liiketalousopisto, Haaga Instituutti säätiö/Ravinto-
lakoulu Perho, Oy Porvoo International College Ab, Laajasalon opisto ja 
Helsingin Diakoniaopisto

Vuoden 2016 aikana Laajasalon opistossa suunniteltiin ja toteutettiin 
verkkoon ohjeistus työpaikoille työssäoppimisjaksoja varten. Yleisesti am-
matillisilla linjoilla ohjausta on kehitetty positiivisen pedagogiikan peri-
aatteiden pohjalta.  Tämä aineisto löytyy internetosoitteesta: http://www.
laajasalonopisto.fi/jeesia-tyossaoppimiseen-sivusto-julkaistu/ 

Kehittämistoiminnassamme jatkoimme vertaisryhmämentorointia, jon-
ka tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamisen jakamista sekä tukea työhy-
vinvointia.

Aiempien Osaava Future ja Global –hankkeiden jatkona käynnistimme 
Osaava Digi –hankkeessa digitaalisen oppimisympäristön. Tästä kerrotaan 
tarkemmin jäljempänä Opetusvälineistö ja oppimisympäristö –osuudessa 
kohdassa 3.

Prosessikuvauksessa keskityimme vuonna 2014 näyttötutkintoon val-
mistavan koulutuksen ja tutkinnon suorittamisen prosessien kuvaamiseen 
ja kehittämiseen. Toteutimme OsaavaFuture-hankkeen puitteissa opetus-
henkilöstön tieto- ja viestintätekniikka (tvt)- taitoja ja koulutustarpeita 
kartoittavan kyselyn, minkä perusteella aloitimme sosiaalisen median ke-
hittämisen yhteistyössä Meltwater Oy:n kanssa. Verkostohanke OsaavaG-
lobal käynnistyi 2014. Hankkeen päätavoitteena on päivittää, kehittää ja 
lisätä verkoston oppilaitosten henkilöstön kansainvälisyysosaamista sen eri 
osa-alueilla sekä saada globaali osaaminen osaksi henkilöstön kehittämis-
suunnitelmaa. Tavoitteena on luoda myönteistä ilmapiiriä kansainväliselle 
toiminnalle. Hanke pyrkii kehittämään ja käyttämään voimavarana koti-
kansainvälisyyttä ja kielitietoista opetusta. 

Vuonna 2015 laajensimme ja jatkoimme sisäisen auditoinnin käyttämis-
tä toiminnan kehittämisen välineenä. Suomi-kylpy eli suomea maahan-
muuttajille koulutuksen prosessia kuvattiin ja kehitettiin yhdessä opetus-
henkilöstön ja hallintohenkilöstön kesken. Vahvistimme laadunhallinnan 
osaamista vuoden  2016 aikana osallistumalla IMS:n koulutukseen. 

Kehitimme opiskelijapalautteesta viestimistä entistä näkyvämmin ja 
lisäsimme opiskelijalähtöistä arviointia ja palautetta ja käytimme opiske-
lijoiden omia havaintoja ja keskustelevaa haastattelua opintolinjojen ke-
hittämisessä. Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja laadunkehittämisen 
pontimena on Laajasalon opiston missio: haluamme auttaa ihmisiä eteen-
päin. Laajasalon opisto haluaa tarjota parhaan mahdollisen, kokonaisval-
taisen oppimiskokemuksen opiskelijalle kansanopistovuoden aikana. 

Laajasalon opisto on antanut mahdollisuuden henkilökohtaiseen kas-
vuun. Opistosta on saanut tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko-opin-
toihin ja omien työelämävalmiuksien parantamiseen. Opiskelijaa on oh-
jattu ja kannustettu aktiivisuuteen ja kykyyn toimia yksin, työparin kanssa 
ja ryhmän jäsenenä.

Valmistelimme hallituksen, henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä yh-
denvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

2.2. MEDIAN JA TAIDEVIESTINNÄN TALO

Media- ja viestintäalan osaaminen on pitkään ollut opiston strateginen 
painopistealue. Sen rinnalle on kehitetty taidealan monipuolinen koko-
naisuus. Yhtenä strategisena kärkenä on ollut koulutuksen ulkopuolella 
olevat, syrjäytyneet ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Ammatillisen 
lisäkoulutuksen osuus on opiston toiminnan kokonaisuuden kannalta tär-
keä ja luo väylän myös erityistä tukea tarvitseville. 

Opistolla on lähes 50 vuoden uraa uurtava viestinnän ja media-alan kou-
lutusosaaminen. Olemme vahvistaneet ja muokanneet edelleen viestintä-
taitojen koulutustamme. Tiedotusopin linjastamme on vuosikymmenten 
aikana kehittynyt kirjoittava toimittaja ja tiedottaja-, radiotoimittaja-, 
urheilutoimittaja- ja crossmedia – monialan sisällön tekijälinjat. Vuodelle 
2016 opintolinjojen sisältöjä ja nimiä muutettiin hieman. Opintovuoden 
alussa elo- ja syyskuun aikana kaikille media-alan opiskelijoille opetettiin 
eriytetyissä ryhmissä eri alojen perusvalmiudet, minkä jälkeen aloitettiin 
opintolinjakohtainen toiminta. 

Olemme myös taideviestinnän talo. Taiteella viestitään yhteiskunnan 
tilaa. Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu on sisältynyt opetus-
alaamme muutaman vuosikymmenen ajan. Tämä perinteinen mutta si-
sällöltään nykyaikainen koulutuslinjamme on saanut lisäkseen, elokuva-, 
kirjoittaja-, näyttelijäntyö 1 ja 2 sekä rytmimusiikin solistilinjat. Vuoden 
2014 alussa aloitettiin Pelituotannon linja, jonka laajentamista suunnit-
telemme. Taiteen opintolinjoihin tehtiin vuonna 2016 pieniä muutoksia 
nimiin ja sisältöihin. 

Vuoden lopulla käynnistimme suunnitelmien mukaisesti yliopisto-opin-
toihin tähtäävän opintolinjan. Näillä koulutuksilla on opetustarjontamme 
tehty monipuoliseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään yhteistyötä myös 
taiteen ja viestinnän avoimen yliopistokoulutuksen kanssa. Taiteen koulu-
tuksissa olemme hyödyntäneet elokuussa 2011 vuoteen 2023 käyttöömme 
vuokrattua Laajasalon VPK:n taloa. Se on mahdollistanut teatteritalona 
monipuolisen estradikoulutuksen. Samalla opistolla on ollut käytössään 
kaksi erilaista juhlasalia tilaisuuksien järjestämiseksi. 

2.3. MEDIATAIDOISTA KANSALAISTAITO

Toimimme läheisesti työelämän, järjestöjen ja erilaisten instituutioiden 
kanssa. Opiston aloitteesta on vuosien varrella aiemmin käynnistetty ja to-
teutettu metropolialueen radiokuuluvuustaajuuksilla tilapäisinä radiopro-
jekteina Eläkeläisradio, Euroviisuradio, Kansanmusiikkiradio, Loveradio, 
Urheiluradio sekä Vaaliradio. Opiston kumppaneita ovat olleet erityisesti 
radiotoimittajalinjan kanssa yhteistyötä tekevät Metropolia amk, Sibelius 
Akatemian kansanmusiikkiosasto, media-, taide- ja urheilualan lukiot ja 
Helsingin kaupungin kirjasto. Sähköisessä viestinnässä jatkamme lähe-
tystoimintaa viestintävirastosta myönnettävillä radiotaajuuksien tilapäis-
luvilla, jotka on tarkoitettu oppilaitoksia varten. Toimintaa täydentää 
internet-mediakanava omille tv- ja radio-ohjelmille sekä kirjoitusalusta 
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kirjoittajalinjojen kirjoituksille ja valokuville. Kehitämme omaa mediaka-
navaamme - Kaupunkikanavaa ympärivuotiseksi opetustoiminnaksi. Sen 
KaupunkiRadio ja KaupunkiTV -verkkomediat toteutetaan omien linjo-
jen ja yhteistyöoppilaitosten projekteina.

Viestinnän koulutuslinjojemme media-alan kumppaneita ovat alan suu-
rimmat toimijat kuten Yleisradio, MTV3, Nelonen ja paikallisradiot sekä 
lehtitalot. Kumppaneina toimivat koulutuslinjakohtaisesti myös LiiKe ry, 
Suomen urheiluakatemia-järjestelmä, Teatterikorkeakoulun avoin yliopis-
to, Helsingin NMKY, VALO ry ja Suomen Olympiakomitea, Jääkiek-
koliitto, Jääkiekkoliiga, Suomen Urheiluliitto, Salpausselän kisat, Rukan 
mc-tapahtuma, Jyväskylän MM-ralli, Autourheilun Kansallinen keskus-
liitto AKK, Hiihdon MM-kilpailujen 2017 organisaatio Lahdessa, Veik-
kaus, jonka kanssa tehdään uutta kehitystoimintaa ja toteutettiin nuorten 
U20 jääkiekkoilun MM-kilpailut Helsingissä sekä Puolustusvoimien Ur-
heilukoulu Santahaminassa. Teemme yhteistyötä pelialan koulutuksessa 
pelituotantotalojen kanssa. 

Näitä toimintoja jatkettiin ja kehitettiin vuoden 2016 aikana. Ne antoi-
vat opiskelijoille mahdollisuuden toimia oikeassa mediaympäristössä ja sa-
malla yhteistyö loi kontakteja työelämään.  Tarkoituksena on ollut avartaa 
mediataitoja opiston eri linjojen opiskelijoille, jolloin mediaosaamista voi 
käyttää hyödyksi kansalaistaitona arjen tilanteissa, opiskelu-, työ- ja har-
rastustoiminnassa. 

2.4. ERITYISHAASTEITA KOULUTUKSESSA

Vuoden 2016 aikana jatkettiin ”Kansanopisto metropolin tarpeisiin” 
-hankkeesta käynnistettyä opiston kehittämistä ja monipuolista yhteistyö-
tä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Erityishaasteet liittyvät nuorille 
suunnatun koulutustarjonnan riittävyyteen ja varmistamiseen, maahan-
muuttajien määrän voimakkaaseen kasvuun ja väestön ikääntymisen 
tuomaan työvoimatarpeeseen. Ikääntyminen haastaa sekä nuorten että jo 
työelämässä olevien koulutusten kehittämiseen ja osaamisen jatkuvaan 
uudistamiseen. Alueelle tarvitaan erikoistuneita koulutuksen järjestäjiä, 
joiden toiminnassa korostuu nopea reagointi toimintaympäristön muu-
toksiin ja metropolialueen erityistarpeiden vaatima osaaminen. Lisäksi 
merkittävänä osana on yhteistyö eri koulutusmuotojen ja -tahojen kanssa. 

Strategiatyön osalta kehitimme kotikansainvälisyyttä kurssisuunnittelus-
sa ja toteutuksessa. Suuntauduimme Suomen kulttuurin ymmärtämisen 
ja kielikoulutuksen suuntaamiseen työperäistä maahanmuuttoa sekä ko-
toutumista tukien. Olemme kehittäneet tähän opetukseen oman Laaja-
salo-metodin, jossa yhdistetään kielen ja taiteen opetuksen menetelmiä. 
Teimme metodia tunnetuksi ja haimme sille rahoitusta.

Olemme tarkkailleet tarpeita vapaaehtoistoiminnan koulutukseen, 
johtajuuskoulutukseen, ikääntyvän väestön aktivointiin, taidekulttuurin 
lisäämiseen, viestinnän alojen kurssitoimintaan ja oman kaupunkialueen 

yhteistyöhön. 
Vapaan sivistystyön vuoden mittaisilla linjoillamme mediaopintoihin 

on sisältynyt projektioppimisen jakso, joka on suunniteltu ja toteutettu 
ohjattuna opetuksena tiiviissä ja jatkuvassa yhteydessä työelämän sekä 
opiskelijan ja opettajan kanssa. Tavoitteena on ollut työelämäosaamisen 
kartuttaminen.  

Kehitimme edelleen vapaan sivistystyön osuutta vahvistamalla jo olemas-
sa olevia ja suunnittelemalla uusia koulutuslinjoja. Ammatillisen lisäkou-
lutuksen osalta on toimittu samoin. Näitä uusia koulutuksia ovat olleet 
Yliopistolinja, Pelituotanto ja Kasvatusala sekä Kirjoittajalinja. Uusimme 
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkin-
non järjestämisluvan. Olemme olleet valmiina Perhepäivähoitajakoulutuk-
sen ja Hoivatyön kotiavustajakoulutuksen uudelleenkäynnistämiseen.

2.5 AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN

Opiston strategiassa on keskeisellä sijalla aktiivista kansalaisuutta vah-
vistava toiminta, jossa pyrkimyksenä on koulutuksellisesti, yhteiskunnal-
lisesti tai kehitykseltään syrjäytyneiden voimaannuttaminen. Tärkeänä 
sisältönä on myös maahanmuuttajien kielitaitoa ja yhteiskuntaan inte-
groitumista tukeva koulutus sekä erityisryhmien osallistumista ja elämän 
laatua parantava tarjonta. Jotta tätä toiminta-ajatusta voi toteuttaa, tarvi-
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taan koulutusyhteisöön myös yhteiskunnassa toimeen tulevia opiskelijoita 
sekä riittävä yhteiskunnan taloudellinen tuki. Opiskelijoiden maksukyky 
on heikentynyt ja sen vuoksi teimme mahdollisimman maltilliset hinnan 
tarkistukset. 

 Opisto toimii kansalaisaktiivisuutta vahvistavana tahona. Näin vastaam-
me kansanopistoille asetettuihin haasteisiin ja tehtäviin. Kieli- ja kulttuu-
rikoulutus toteutetaan omaehtoisena kotoutumiskoulutuksena. Vuoden 
2016 aikana jatkoimme ja kehitimme maahanmuuttajien kielenopetus-
ryhmiä sekä keväällä että syksyllä. Olemme myös varautuneet kolmannen 
ryhmän jatkamiseen, mikäli valtionosuudet mukautuvat riittävälle tasolle. 
Varauduimme järjestämään toimintaa tarvittaessa myös ilta- ja kesäajaksi. 
Opintosetelirahoitus ja yhteistyö TE-toimistojen kanssa edesauttoivat näi-
den koulutusten toteuttamista.  

Media-ja taidealan vahva koulutusosaaminen on tukenut maahanmuut-
tajien ja syrjäytyneiden asioiden edistämistä. Opiskelijat ovat kohdanneet 
päivittäisessä käytännön toiminnassa sekä yhteisissä projekteissa kuten 
YK:n päivänä järjestettävä Kulttuuritori -tapahtumassa, jossa maahan-
muuttajaopiskelijat valmistavat keittiöhenkilökunnan kanssa yhdessä 
omien maidensa ruokaa. Päivän ohjelmaan kuuluu eri maiden kulttuu-
rien esityksiä. Koulutuslinjamme ja järjestämämme tapahtumat, kuten 
Lastenteatterifestivaali sekä paikallisten tahojen tapahtumiin järjestämä 
ohjelmatoiminta ja yhteistyö ovat antaneet mahdollisuuden kulttuurien 
vuoropuhelulle.

Olemme pyrkineet tavoittamaan markkinoinnilla ja hakevalla toiminnalla 
opiskelijoiksi oikeat kohderyhmät. Hakeva toiminta on erityisen tärkeää, 
koska koulutuksen ja/tai työelämän ulkopuolelle jäävien nuorten tavoit-

taminen tavanomaisin koulutusmarkkinoinnin keinoin ei riitä. Opistossa 
autetaan ja kannustetaan opiskelijaa löytämään reitti elämää varten. Henki-
lökohtaistamisen osuutta on alettu soveltaa ammatillisen koulutuksen me-
netelmiä käyttäen myös vapaan sivistystyön linjoilla. 

Parhaimmillaan kansanopistovuoden aikana opiskelijassa herää sisäisiä 
prosesseja ja oman elämän suunta kirkastuu; tässä yhteydessä puhutaan 
suuntautumisvuodesta. Vuorovaikutustaidot ovat nykyajan kansalaistaitoja, 
joita tarvitaan työelämässä ja arjessa selviytymisessä. Kansanopistovuoden 
yhdessä tekeminen on mahdollistanut vertaisvuorovaikutuksen ja -oppimi-
sen. Kun opiskelija uskaltautuu sanomaan mielipiteensä, oppii kuuntele-
maan muita näkökantoja ja oppii perustelemaan paremmin omansa, hänen 
sosiaalinen pääomansa kasvaa. Koko henkilöstön läsnäolo ja tuki ovat ää-
rimmäisen tärkeitä opiskelijalle, joka etsii suuntaa elämäänsä. 
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Opiston laitteistojen ja tietoverkon uusimista jatkettiin edelleen 
vastaamaan tarpeita, joilla opetus ja oppiminen tapahtuvat. 
Olemme kehittäneet internet- ja mobiilipalveluihin liittyvää 
opetusvälineistöä. Tarkoituksena on ollut kehittää innovatii-

visia ja kestäviä opetusta ja oppimista tukevia toimintatapoja, järjestelyjä, 
menetelmiä sekä työtapoja, joissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti 
tieto- ja viestintätekniikkaa sekä muuta teknologiaa. Olemme kehittäneet 
ja soveltaneet Google-pohjaisten sisältöjen sekä sosiaalisen median toimin-
tamahdollisuuksien käyttöä koko organisaation tasolla, jolloin on voitu 
hyödyntää ja tehostaa asiakirjojen, viestinnän ja opetusmateriaalien sisäl-
töjä ja valmistelua sekä vähentää sisäisten sähköpostien määrää.

 Oppimisympäristö-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, 
yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät ja tukevat oppimista. Oppi-
misympäristöajattelussa olemme sitoneet oppilaitoksen kiinteistön ulko-
puolella tapahtuvaa oppimista kiinteästi opetussuunnitelmiin, olemme 
monipuolistaneet opetusta ja hyödyntäneet erilaisia oppimisympäristöjä. 

3. OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Perinteinen luokkatila on oppimisympäristö, mutta yhtä lailla on voitu 
katsoa oppimisympäristöksi ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat. 
Oleellista ympäristölle on ollut, että se muodostaa oppimista tukevan so-
siaalisen yhteisön ja että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti 
huolella mietitty. Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaaliset olosuhteet aut-
tavat luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymisessä.

”Kaupunkikanava” on ollut olennainen osa oppimisympäristöä yhdessä 
viestintävirastolta haettavien lyhytkestoisten radiotaajuuksien kanssa.

Digitaalisena oppimisympäristönä olemme tutkineet digitalisoitumisen 
mahdollisuuksia OsaavaDigi-verkostohankkeessa. 2016 otimme käyttöön 
Google apps for Education –ohjelmistopaketin. Google classroomin (digitaa-
linen oppimisympäristö) käyttöä pilotoitiin viestinnän opintolinjoilla. Vahvis-
timme sosiaalisen median osaamista ja yhteisömanagerointia Osaava Digi –
hankkeella, jonka hankeaika on 1.4.2016 - 2.6.2017. Osaava Digi -hankkeen 
keskeisenä tehtävänä on jatkaa Osaava Future ja Global -hankkeiden kautta 
käynnistyneen kehittämistoiminnan juurruttamista verkoston oppilaitoksiin.

Hankkeen tavoitteet ovat 1. Johtamisosaaminen digitalisoituvassa 
ympäristössä, 2. Esimiesten valmentaminen muutosjohtamiseen, 3. Esi-
miesten digiosaamisen kehittäminen ja valmentaminen digitalisoitujen 
prosessien johtamiseen, 4. Henkilöstön tvt-osaamisen kehittäminen ja 
5. Verkoston yhteisen koulutuskokonaisuuden suunnitteleminen, kehit-
täminen ja toteutus verkoston oppilaitosten henkilöstön tvt-osaamisen 
vahvistamiseksi.

Osaava Digi -hanke on Keskuspuiston ammattiopiston koordinoima yh-
teishanke, jota rahoittaa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto. Kumppaneina 
toimivat: SKY-opisto, Haaga Instituutti -säätiö, Laajasalon opisto, Helmi 
Liiketalousuopisto, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Point College ja 
AVA-instituutti.

Laajasalon opistossa on annettu monipuolista opetusta, jossa oppimis-
ympäristö on vaihdellut. Opistossa on annettu myös monimuoto-opetusta 
kehitysvammaisten opiskelijoiden koulutuksessa.
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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 myös ammatillinen lisäkoulutus. Lyhytkurssitoiminnan osalta 
jatkoimme niiden kehittämistä ja toteuttamista pääkaupunkiseudun tar-
peiden mukaan.

4.1. VAPAAN SIVISTYSTYÖN PITKÄ KOULUTUS 

Vuodelle 2016 olemme antaneet viestinnän koulutusta seuraavilla lin-
joilla: Crossmedia – monialan sisällön tekijä, Kirjoittava toimittaja ja tie-
dottaja, Radiotoimittaja ja Urheilutoimittaja. 

Taiteen koulutusta olemme antaneet vuodelle 2016 seuraavilla linjoilla: 
Elokuva, Kirjoittaja, Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu, Rytmi-
musiikin laulusolisti, Näyttelijäntyö 1 ja Näyttelijäntyö 2 sekä Pelituotan-
to. 

Yhteiskunnallisessa koulutuksessa suunnittelimme vuodelle 2016 Kas-
vatusalan opintolinjaa sekä uusia avoimen yliopiston kanssa yhteistyössä 
toteutettavia opintolinjoja, joista käynnistyi Yliopistolinja. Vapaan sivis-
tystyön muuna koulutuksena tarjosimme kehitysvammaisten henkilöiden 
ja mielenterveyskuntoutujien pääsyä elämän arkeen kiinni Idea-linjalla. 
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävää kotoutumis-
koulutusta ja -toimintaa kehitimme olemassa olevien opintolinjojen sisäl-
löillä.  Maahanmuuttajille oli edelleen tarjolla Suomea maahanmuuttajille 
kieli- ja kulttuurikoulutukset. Meillä oli valmius jatkaa Vanhus- ja hoiva-
työn kotiavustaja-koulutusta mutta tätä koulutusta ei toteutettu.

4. VUODEN 2016 KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
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4.1.1. VIESTINNÄN KOULUTUS

Crossmedia – monialan sisällön tekijä
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.

Työssäoppimisjaksot alkoivat ensimmäisten opiskelijoiden osalta tam-
mikuussa. Jaksojen liukuma jatkui siten, että viimeiset lopettivat työ-
harjoittelunsa toukokuussa. Työssäoppimisjakson opiskelijat suorittivat 
lähinnä mediatalojen online-toimituksissa sekä tuotantoyhtiöissä. Työssä-
oppimisjakson päätyttyä 4 opiskelijaa onnistui saamaan määräaikaisen tai 
vakituisen työpaikan harjoittelupaikastaan. Kuunnelma- ja dokumentti-
tuotannon opiskelu jatkui myös kevätlukukaudella. Muutama opiskelija 
osallistui dokumenteillaan Pohjoismaiseen lyhytdokumenttikilpailuun 
Shortdoxiin,  ja 26.1. pidetyn  kansallisen finaalin ensimmäisen palkinnon 
voitti crossmedialinjan Tiina Miinalaisen lyhytdokumentti Pikku Prinses-
sani.

Lisäksi crossmedialinjan kevääseen kuului radio- ja tv-työtä, jota opiske-
lijat tekivät tuottamalla ohjelmia kaupunki-tv:n ja kaupunkiradion suoriin 
lähetyksiin. Ohjelman teon lisäksi oli mahdollisuus valita syventäviä opin-
toja äänen-, kuvan- ja videonkäsittelyssä, joissa opittiin Pro-tools- ja Ado-
be After effects-ohjelmien perusteet. Myös yrittäjyyskurssille oli mahdol-
lisuus osallistua. Kevään verkkojulkaisemisen kurssilla perehdyttiin oman 
domainin hankintaan ja jokainen teki itselleen opinnäytteenä digitaalisen 
portfolion Adoben Muse-ohjelmalla. Myös muutama video- ja radiodoku-
mentti valmistui toukokuun aikana.

Syyslukukauden alkaessa crossmedian-, kirjoittavatoimittajan- ja radio-
työnlinjan opiskelijat jaettiin neljään ryhmään, joissa he opiskelivat jour-
nalismin perusteet, journalistisen kirjoittamisen perusteet, valokuvauksen 
ja kuvankäsittelyn perusteet, videotyön perusteet sekä äänityön perusteet. 
Tämä perusjakso oli erittäin intensiivinen ja kesti 10 viikkoa. Opiskelijat 
julkaisivat juttunsa alusta saakka itse kaupunki.tv, kaupunkikanava.fi, ja 
kaupunkiradio.fi sivustoilla. 

Heti perusopintojakson aikana crossmedialinjan opiskelijoilla oli mah-
dollisuus osallistua viikonloppuisin mediaprojekteihin, joissa pääsi käytän-
nössä soveltamaan perusopintokauden oppeja monenlaisissa tapahtuma-
tuotannoissa.

9.-11.9.2016 Helsingissä järjestetyssä HJK Hyundai Cupissa opiskelijat 
toteuttivat monikameratuotannon, joka striimattiin IS-TV:lle. Kuvaus, 
ohjaus, selostus ja inserttituotanto toteutettiin Laajasalon opiston viestin-
tälinjojen yhteistyönä. Tapahtuma on HJK Junioreiden järjestämä kut-
suturnaus 8-13-vuotiaille pojille. Turnaukseen osallistuu 72 joukkuetta 
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viidessä ikäluokassa, joista 25 saapuu Helsinkiin ulkomailta: Venäjältä, 
Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Kansainvälinen taitoluistelukilpailu Finlandia Trophy Espoo järjestettiin 
Espoon Metro Areenalla 6.-9.10.2016. Tässä nelipäiväisessä kilpailus-
sa olivat mukana yksinluistelijat, jäätanssijat, pariluistelijat ja muodostel-
maluistelijat. Crossmedialinja ja urheiltoimittajalinja tuottivat kilpailusta 
monikamerastriimauksen ja some-toimituksen. Opiston kaupunki-tv:n 
kautta lähetetty striimi keräsi kymmeniätuhansia ulkomaisia katsojia, ja 
oli siksi jännittävä kokemus vasta tv-työn perusteita opiskeleville crossme-
dialinjalaisille.

Viestintälinjojen opiskelijat järjestivät Laajasalon opiston vuotuisen 
alumnijuhlan kulttuuriareena Gloriassa 26.10. Juhlaan kutsutaan entiset 
opiston opiskelijat pitämään hauskaa ja verkostoitumaan myös uusien 
opiskelijoiden kanssa. Juhlista tehtiin crossmedialinjan ja radiotyönlinjan 
johdolla suoraa radio- ja tv-lähetystä.

Marraskuussa crossmedialinjalla opiskeltiin myös toimittajan esiintymis-
taitoa. Kurssiin sisältyi yhdessä näyttelijäntyönlinjan kanssa tehty kahden 
päivän harjoite, jossa näyttelijäntyönopiskelijat harjoittelivat hahmon 
luomista ja esiintymistä, ja crossmedialinjan opiskelijat harjoittelivat kek-
sittyjen hahmojen haastattelua suorassa lähetyksessä, jossa myös toimittaja 
on kuvassa. Marraskuussa aloitimme myös jo kevään työssäoppimisjakson 
suorituspaikkojen hakemisen. Hakuprosessissa opiskeltiin työhakemuksen 
ja CV:n tekoa, ja opiskelijat hakivat paikkoja itse omien kiinnostustensa 
perusteella. Paikkoja haettiin lähinnä mediatalojen online-toimituksista ja 
tuotantoyhtiöistä. 19.11. crossmedialinja toteutti Tikkurilan Urheilupuis-
ton Trio  Sport Centerissä monikamerastriimauksen ja some-toimituksen 
kansainvälisestä Vantaa Painicupista.

Marraskuun lopussa crossmedia-, radio- ja urheilutoimittajalinjan opis-
kelijoita matkusti Rukalle, jossa suoritimme viikon pituisen mediapro-
jektin Rukan maailmancupin kisaorganisaation viestintätiimissä. Työ piti 
sisällään lehdistötilaisuuksien live-striimauksen ja videoiden tuottamista 
sekä stadionin videotaululle että kisojen web-sivustolle. Viikko oli monelle 
iso elämys, kun he pääsivät seuraamaan sekä huippu-urheilua että osallis-
tumaan suureen ja kansainväliseen mediatapahtumaan.

Joulukuussa alkoi kuunnelma- ja dokumenttituotannon opiskelu sekä 
uutiskurssi. Teimme ohjelmia kaupunki.tv:lle ja teimme myös ekskursion 
toimimalla studioyleisönä MTV:n Olipa kerran elämä- ohjelman kuvauk-
sissa.

Tuntiopettajina toimivat Börje Hellén, Antti Kauranne, Esa Lötjönen, 
Jarkko Rissanen, Pasi Jakkula, Petteri Löppönen, Sanni Pärssinen, Jere Ol-
linen, Eero Järvinen, Jukka Pelkonen. Opintolinjan vastuullisena koulut-
tajana toimi Timo Arpalahti.

Opintolinjalla tehtiin mediaprojekteja seuraavien yhteistyökumppanei-
den kanssa: Yle, Nelonen Media, MTV, Alma Media, Bauer Media, IS-
TV, HJK CUP, Suomen Taitoluisteluliitto, Vantaan Painicup, Ruka Nor-
dic – Kansainvälinen hiihtoliitto (FIS), Suomen Hiihtoliitto ja Kuusamon 
Erä-Veikot.
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Kirjoittava toimittaja ja tiedottaja
Kirjoittavat toimittajat lähtivät asunnottomien asialle 2016. Mediamaailman 
viime vuosien muutos näkyy myös kirjoittavien toimittajien opetuksessa ja 
kokemuksissa. Opiskelijoilta odotetaan yhä monenlaisempaa osaamista toi-
mituksissa, kun tiedon tuottamisen vastuu on siirtymässä lehtitoimituksista 
esimerkiksi järjestöille ja yhteisöille. Vuoden 2016 aikana toteutettiin uutena 
hankkeena pääkaupunkiseudulla yhä paheneva asunnottomuus ja siihen liit-
tyvät yhteiskunnallinen kirjoittaminen. Kirjoittavat toimittaja –linja julkaisi 
opiston Kaupunkikanava.fi-saitilla kaikkiaan 80 erilaista uutista, reportaasia, 
kolumnia ja gallupia asunnottomuuteen liittyen.

Koulutus antoi monialaisia valmiuksia nykyaikaisen toimittajan työhön. 
Vuodessa käytiin läpi seikkaperäisesti toimittajan työnkuva, journalistinen pro-
sessi eli kirjoittamisen kokonaisuus, erilaiset juttutyypit, haastattelutekniikat, 
valokuvaus, videokuvaus, äänen työstäminen sekä yhteistyö valokuvaajan tai 
kuvatoimittajan kanssa sekä hyvä journalistinen tapa. 
Opiskelu sisälsi luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä sekä runsaasti 
kirjoitustehtäviä. Lisäksi tehtiin luovuusharjoitteluja ja ideointia. 8-12 viikon 
mittaisen työharjoittelujakson tavoitteena oli avata ovia työelämään. Sen aika-
na käytettiin opittuja taitoja käytännössä ja tutustuttiin alan ammattilaisten 
arkeen. Harjoittelupaikat löytyivät sanoma- tai aikakauslehdistä sekä yritysten 
ja yhdistysten tiedotusorganisaatioista. 
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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.

Vuoden 2016 aikana uudistettiin edelleen viestinnän opetusohjelmia 
niin, että radio-, crossmedia- ja lehtityön kurssien perusopintoihin si-
sällytettiin samoja oppiaineita. Syksyn aikana otettiin käyttöön Google 
Classroom –järjestelmä, jossa kurssien harjoitustehtävät suoritetaan ja 
palautetaan. Tämä osoittautui tehokkaaksi ja hyödylliseksi välineeksi ja 
viestinnän kurssien kokemuksen perusteella muutkin opintolinjat voivat 
ryhtyä järjestelmän täysipainoisiksi käyttäjiksi.  

Laajasalon opiston radiokurssiin on perinteisesti kuulunut keväisin 
toteutettava opiskelijaradio. ’Kaupunkiradio’ on yhteistyökanava, jolla 
pääkaupunkiseudun viestinnän alan oppilaitokset ovat lähettäneet ohjel-
maansa. 

Oppilaitosyhteistyö on ollut koulutusverkoston ja opintopolkujen ra-
kentamista: kanavalla on mukana koululaisia, jotka pohtivat opiskelu-
paikkaansa viestinnän alalla sekä Metropolia AMK -opiskelijoita, joiden 
läsnäolo antaa Laajasalon opiskelijoille mahdollisuuden nähdä lähempää 
opiskelun arkea. 

Kevään radiossa opiskelijat toimittivat monipuolisesti erilaisia radio-oh-
jelmia juonnettua, musiikkiradiota puheohjelmia ja uutislähetyksiä. Cros-
smedia-kurssi tuotti ohjelmasisältöä Kaupunki.tv–kanavalle.

Työssäoppiminen on edelleen tärkeä osa opintovuodesta. Radio- ja 
crossmediakurssien opiskelijat suorittavat työssäoppimisjaksonsa media-
talojen ja Yleisradion toimituksissa sekä tuotantoyhtiöiden palveluksessa. 
Opetussisältöjen päivittäminen toteutui myös sen palautteen perusteella, 
mitä näistä paikoista on tullut: koulutussisällöt on suunniteltava median 
ehdoilla niin, että opiskelijat selviävät modernista toimitustyöstä.

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.
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Urheilutoimittaja
Käytäntöihin painottuvassa koulutuksessa perehdyttiin urheilutoimittajan 
ja selostajan työhön. Välineinä olivat televisio, kameratyö, videoeditointi, 
radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet ja mobiilipalve-
lut. Vuoden aikana hankittiin valmiudet, joiden avulla voi hakeutua alan 
jatko-opintoihin tai toimia urheilumaailman tiedonvälittäjänä.

Urheilutoimittajien koulutuksessa tammikuu 2016 alkoi siten, että osa 
edellisen vuoden opiskelijoista oli aloittanut viestintäurakkansa jääkiekon 
nuoren maailmanmestaruuskisoissa 26.12.2015. Kisat jatkuivat 5.1. 2016 
asti päättyen upeaan Suomen maailmamestaruuteen. Opiskelijat tekivät 
kisoissa hyvää työtä Veikkaukselle ja kiitokseksi tästä Veikkaus tarjosi ur-
heilutoimittajille hienon illan Jokereiden pelissä myöhemmin tammikuus-
sa. Tammikuussa opiston 2015 urheilutoimittajalinjan opiskelijat pelasivat 
urheilutoimittajien liiton vuotuisessa salibandyturnauksessa sijoittuen 
tiukkojen otteluiden jälkeen neljänneksi. 

Tämänkin vuoden aikana opiskelijat pääsivät tekemään urheilutoimitta-
jan ja tiedottajan työtä aidossa kilpailuympäristössä. Helmikuussa, aivan 
opintojen alkuvaiheessa, lähtivät kuusi opiskelijaa opettajan kera Kuopi-
oon Puijon kisojen mediapalveluita tuottamaan. Teimme videoita, kir-
joitettuja juttuja sekä sosiaalista mediaa.  Samoin heti helmikuussa neljä 
opiskelijaa oli Lahdessa pitkän viikonlopun tekemässä Finlandia – hiih-
don mediapalveluita. Samana viikonloppuna suurin osa opiskelijoista oli 
Helsingin jäähallissa tuottamassa suoraa striimiä Muodostelmaluistelun 
SM-kisoissa. Saimme loistavaa palautetta muodostelmaluisteluyhteisöltä. 
He sanoivat, ettei heidän kisojaan ole kuvattu koskaan yhtä hyvin. Tässä 
vaiheessa opiskelijat olivat opiskelleet neljä intensiivistä viikkoa. 

Yhteistyömme Olympiakomitean ja Valon Uutishuoneen kanssa jatkui 
koko vuoden. Opiskelijoita oli harjoittelussa koko vuoden ajan tuottaen 
sisältöä Uutishuoneen tarpeisiin. Palaute harjoitteluista oli erittäin kan-
nustavaa liitoilta, Olympiakomitealta, Valolta sekä opiskelijoilta. Aloitim-
me talvella myös uuden yhteistyön Stadion-säätiön kanssa. Teimme hei-
dän nettisivuilleen videoita stadionin historiaan liittyvistä henkilöistä. 

Keväällä teimme edellisvuoden tapaan myös yhteistyön SUL:n kanssa.  
Teimme Yleisurheilu TV:tä Tommi Evilän johdolla. Opiskelijat tekivät 
monta inserttiä ja tuottivat kahden ohjelman teknisen tuotannon koko-
naan. Kalevan kisoissa Oulussa oli opiskelija tekemässä videoita SUL:n 
tarpeisiin. Huhtikuussa opiskelijoita osallistui viestintätehtäviin kansain-
välisessä sulkapallon Finnish Open –turnauksessa. 

Huhtikuussa teimme myös Wihurille Wille-traktoreiden myyntitapahtu-
man striimauksen. Urheilutoimittajille siitä motivoivan teki se, että tapah-
tumassa oli Valtteri Bottas vieraana. Striimaus onnistui erinomaisesti ja 
jokainen opiskelija pääsi jututtamaan Bottasta halutessaan. 

Jääkiekon MM kisoissa teimme kahden edellisvuoden tapaan taas Pasi-
lassa MTV Sportille otteluanalyysejä toimituksen käyttöön.  Neljä opis-
kelijaa oli reilun kahden viikon ajan harjoittelussa MTV:llä ja teki peleistä 
merkinnät editoijia varten sekä moderoivat sosiaalisista mediaa suoria 
lähetyksiä varten. 

Toukokuussa opiskelijat tekivät nuorten jalkapalloa U16 UEFA Deve-
lopment Tournamentissa Eerikkilässä. Opiskelijat kuvasivat ja editoivat 

pelit turnauksen kansainvälisille joukkueille valmennuskäyttöön sekä te-
kivät haastatteluja pelaajista. Palloliiton kanssa yhteistyö jatkui elokuussa 
U17 PM-turnauksen merkeissä. Otteluita oli ympäri Uudenmaan ja ku-
vaus, haastattelu ja editointi olivat meidän opiskelijoiden vastuulla. 

Autourheilua teimme paljon myös vuonna 2016.  Heinäkuussa Jyväsky-
län rallin MM-osakilpailu, Neste Rally, on monelle opiskelijalle vuoden 
kohokohta.  Rallin MM-osakilpailussa teimme AKK Motorsportille toi-
mitustyötä.  Opiskelijat saivat tilaisuuden tavata autourheilutähtiä sekä 
monia kulttuurialan ihmisiä. 

Keväästä syksyyn kesti SMP F4 racing kausi.  Tänä vuonna iso joukko 
opiskelijoita kiersi formulasirkuksen kanssa kisat Ahvenistolla ja Anders-
torpissa Ruotsissa sekä kahdet kisat sekä Alankomaiden Zandvoortissa että 
Moskovassa. Tämä oli huikea mahdollisuus opiskelijoille tutustua kan-
sainväliseen urheilu- ja mediamaailmaan. Aloitimme yhteistyön Espanjan 
sarjaa hoitavan Madridin yliopiston kanssa. Tämä on ollut myös mielen-



16

kiintoinen avaus entistä kansainvälisempään toimintaan urheilutoimitta-
jien koulutuksessa. Tämä jatkunee siten, että vuonna 2017 teemme SMP 
F4 Pohjois-Euroopan sarjan lisäksi myös Espanjan sarjan. 

Olimme mukana aktiivisesti Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian 
urheilu- ja valmennustoiminnassa, josta toimitimme useita kirjoituksia, 
kuvia ja videoita URHEA:n verkkolehteen Matkalla huipulle. Sekä kevääl-
lä että syksyllä olimme mukana Puolustusvoimien Urheilukoulun media-
koulutuksessa. Opiskelijat haastattelivat kameran kanssa urheilukoululai-
sia sekä luentosalissa että urheilukentällä. Näin meidän opiskelijat pääsivät 
tutustumaan urheilijoihin ja urheilukoululaiset saivat kokemusta kameran 
edessä olemisesta sekä ylipäätään haastattelutilanteesta. 

Toista kertaa striimasimme ja selostimme IS TV:lle HJK-cupin.  Ottelut 
saivat paljon katsojia koko maassa ja myös ulkomailla. Saimme erittäin 
hyvän palautteen IS TV:n johdolta toiminnastamme. 

Yhteistyömme Paralympiakomitean kanssa jatkui, mutta Rion kisojen 
vuoksi emme ehtineet tänä vuonna leireillä käydä kuvaamassa. Jatkamme 
toimintaa 2017. 

Näiden tapahtumien lisäksi olimme jatkuvasti tekemisissä Suomen mer-
kittävimpien urheilulajien sarjapeleissä, mainittakoon koripallon sarjatoi-
minta, jääkiekon Liiga, Veikkaus –liiga ja salibandyliiga.  Veikkaus –liigan 
Stadin Derbyissä saimme HIFK:n kotipeleissä koko opiskelijaporukan 
mediakatsomoon ja halukkaat myös kentälle valokuvaamaan. 

Toimitimme ja selostimme urheilusisältöjä opiston omalle mediakana-
valle, Kaupunkikanavalle.  Syksyllä opiskelijoiden projektioppimispaikko-
ja olivat mm.  MTV Sport, Nelonen Media, Nelonen Pro, Viasat, YLE, 
Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat/Urheilusanomat, Veikkaus ja Red Bull.

Finlandia Trophy, kansainvälinen taitoluistelutapahtuma lokakuussa Es-
poossa oli iso satsaus opiskelijoilta. Pääosan striimistä hoitivat crossmedi-
an opiskelijat, mutta urheilutoimittajaopiskelijat toimivat opettajina sekä 
vastasivat studion isännöinnistä. Nopeasti opiskelijat ottivat haltuun myös 
tämän vaativan lajin salaisuudet, erityisesti studiohaastattelut olivat vaati-
via, koska laji piti ottaa nopeasti haltuun. 

Marraskuussa hiihtourheilun maailmancup-osakilpailussa Ruka Nor-
dicissa Kuusamossa muodostimme mediakeskuksen toimituksen ja toi-
mitimme materiaalia sekä organisaatiolle että opiston omaan mediaan. 
Opiskelijoita oli mukana 30, joista puolet olivat urheilutoimittajia. Tänä 
vuonna kisat sujuivat järjestelyiltään loistavasti ja opiskelijat saivat tehdä 
todella paljon videoita, haastatteluita, kirjoitettuja juttuja suomeksi ja 
englanniksi sekä sosiaalista mediaa. 

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Erika Panttila-Keskinen. 
Opiston opettajista suuren vastuun urheilutoimittajien osaamisesta vas-
taavat Timo Arpalahti, Börje Hellen, Antti Kauranne, Esa Lötjönen sekä 
Jarkko Rissanen. Tuntiopettajia olivat mm. Tero Karhu., Martti Salo ja 
Pekka Viinikka.  Vierailevina toimittajina opettivat mm. Jani Alkio, Kaj 
Kunnas, Mika Saukkonen, Riku Salminen, Riku Riihilahti ja Vesa Ranta-
nen. 
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4.1.2. TAITEEN KOULUTUS

Elokuvalinja
Elokuvalinjan opetuksessa perehdymme elokuvakerronnan perusteisiin, 
elokuvanteon eri osa-alueisiin, rooleihin ja koko elokuvatuotannon kaa-
reen alun ideoinnista valmiiseen elokuvaan saakka. Opetus sisältää run-
saasti käytännön harjoituksia, joissa voi löytää itselleen sopivimman am-
mattikuvan.

Opettajat ovat elokuva-alan ammattilaisia. Järjestämme eri ammattialo-
jen vierailijaluentoja. Lukuvuoden aikana tuotetaan lyhyt- ja dokument-
tielokuvia. Opetuksessa keskitytään klassiseen elokuvakerrontaan, minkä 
lisäksi teemme muotokokeiluja.  Elokuvalinja hyödyntää opinnoissaan 
yhteistyötä opiston näyttelijäntyön, laulusolistien ja kirjoittajien opinto-
linjojen kanssa.

Kevätlukukausi Elokuvalinjalla alkaa kolmannella tuotantojaksolla 
(Näyttelijä & kamera 3). Jaksoja sisältyy lukuvuoteen kaikkiaan neljä. 
Kullakin jaksolla toteutetaan lyhytelokuvia. Kunkin jakson aikana käy-
dään läpi koko elokuvatuotannon kaari, alkuperäisideasta valmiiksi eloku-
vaksi. Nämä fiktioelokuvat toteutetaan yhteistyössä Näyttelijätyön-linjan 
kanssa. Keväällä toteutettiin myös musiikkivideo yhteistyössä Solistilinjan 
kanssa. Solistina videossa esiintyy solistilinjan opiskelija Annukka Turu-
nen Hectorin kappaleella Yhtenä iltana. 

Opiskelijat kehittyvät kevään aikana opiskelijoina yhä itsenäisemmiksi 
ja toteuttavat viimeisellä, neljännellä tuotantojaksolla, lopputyötuotan-
tonsa elokuva-alan eri ammatinkuvissa, valitsemansa suuntautumisen 
mukaisesti. Useat opiskelijat pitää myös kiireisenä ennakkotehtävät, tule-
vaisuuden haaveidensa oppilaitoksiin sekä pyrkimiset näihin ja valmistau-
tuminen kaikkeen tähän. Viime keväänä opiskelijoitamme pyrki ja pääsi 
mm. Tallinnan kansainväliseen elokuvakouluun (2 henk.) ja Jyväskylän 
Yliopistoon lukemaan kirjallisuustiedettä ja kehitysmaatiedettä (2 henk.). 
Myös opintojen jatko Ammattikorkeakouluissa ja Aalto Yliopistossa on 
ollut tavoitteissa. Yksi kevään opiskelijoista jatkoi elokuva-alan opintojaan 
Skotlannissa. 

Ennen opintojen päättymistä järjestettiin vielä avoin elokuvanäytös kai-
kille Laajasalon opiston opiskelijoille koko opintovuoden tuotannosta. 
Näytöksen kestoksi muodostui 125 min ja vielä 30 min harjoituselokuvia 
jäi näytöksen ulkopuolelle. Harjoituselokuvat käsittelevät pääsääntöisesti 
nuorten elämää ja joukossa on myös genrekokeiluja. Keväällä Elokuvalin-
jalta valmistui neljätoista opiskelijaa. 

Elokuvalinjan syksy alkoi heti yhteistyöllä muotokuvaus tehtävällä 
Suntiolinjan kanssa. Kuvaukset tapahtuivat perinteisenä Suomenlinnan 
retkipäivänä. Muotokuvat aloittivat pidemmän prosessin suntio opiskeli-
joiden opinnoissa. NÄTÖ 1 ja 2 opiskelijoiden kanssa yhteistyö aloitettiin 
syksyiseksi perinteeksi muodostuneella Furuvikin ryhmäytymis- ja tutus-
tumisosuudella. Tämän viikon tehtävien avulla ja ohessa uudet opiskelijat 
tutustuvat tuleviin yhteistyökumppaneihinsa (N&K 1-4). Teknisen pereh-
dytyksen jälkeen on aika ryhtyä toteuttamaan elokuvatuotantoja N&K 1 
ja 2 -kurssi kokonaisuuksissa. 

Syksyllä 2016 valmistui yhteensä viisitoista lyhytelokuvaa (3-12 min) 
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näissä elokuvatyöpajoissa. Näihin elokuviin käsikirjoitukset kirjoitettiin 
yhteistyössä Kirjoittajalinjan kanssa. Elokuvaopiskelija harjoittelee tuotan-
noissa valinnaisissa elokuva-alan ammattirooleissa käytännön osaamistaan. 
Tämän Learning by doing –opetusmetodiin perustuvan syyslukukauden 
jälkeen opiskelijat lähtivät väsyneinä mutta tyytyväisinä joululomalle. Lu-
kuvuotta värittävät myös useat ekskursiot vaihteleviin kulttuurikohteisiin 
ja teoriajaksot mm. elokuva-analyysien muodossa. Osallistuimme Kirja-
messuille tutustuen uuteen elokuvakirjallisuuteen ja Tampereella kävimme 
opiskelijamme Janne Raudaskosken tuottamassa poikkitaiteellisessa teat-
teriesityksessä ”Valopää”. Elokuvateattereissa vierailemme elokuvaanalyysi 
kurssiin liittyen. 

Elokuvalinjalla opettavat linjan vastaavan opettajan, elokuvaaja Maiju 
Leppäsen lisäksi eri ammatti -aineissa alansa asiantuntijat: Börje Hellèn 
editopetus, Jari Lehtiniemi elokuvavalaisu, Jarkko Rissanen äänisuunnit-
telu, Sami Ahola kenttä-ääni, Liisa Louhia Kuvallinen ilmaisu ja Raija 
Talvio elokuvakäsikirjoitus. Opiston opettajista yhteistyössä mukana ovat: 
Elina Hynynen Suntiolinja, Jukka Viikilä Kirjoittajalinja, Ullariikka Kos-
kela NÄTÖ 1-2, Eero Järvinen NÄTÖ 1-2 ,Janne Lonka NÄTÖ 1-2 ja 
Antti Hyvärinen Solistilinja
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Kirjoittaja
Kirjoittajan vuoden mittaisen koulutuksen kulmakiviä olivat lukeminen, 
kirjoittaminen ja verkottuminen toimialalle. Tutkimme ja kirjoitimme 
tarinaa. Opiskelijalle syntyi kokonaiskuva luovan alan kirjoittajan osaa-
misalueista ja työmahdollisuuksista. Oman käsikirjoituksen kehittäminen 
ja omien kirjoittajan taitojen monipuolinen kasvattaminen olivat koulu-
tuksen ytimessä. Vuoden aikana tutustuttiin monipuolisesti kirjoittamisen 
eri puoliin: mm. tieto- ja kaunokirjallisuuden eri genreihin, esseeseen ja 
elokuvakäsikirjoittamiseen. Alan toimintaan perehdyimme asiantunti-
ja- ja yritysvierailujen lisäksi elämyksellisen projektityöjakson muodossa. 
Tärkeässä osassa oli oman käsikirjoituksen kehittäminen. Kirjamessut 
lokakuussa ja opintolinjan yhteisen kirjan julkaiseminen kuuluivat opin-
to-ohjelmaan. Kirjoittajien tuntiopettajina oli kirjailijoita ja erityisasian-
tuntijoita. Vastaavan opettajan rooli oli kevään ajan varsinaisen kurssiope-
tuksen rinnalla valmentava ja ohjaava. 

Elokuussa Asta Honkamaa ja Jukka Viikilä alkoivat vetää kirjoittajalinjaa 
Piritta Maavuoren jäätyä pois tehtävästään. Syyskuussa ja lokakuussa ope-
tettiin elokuvakäsikirjoitusta yhteistyössä elokuvalinjan kanssa, lyriikkaa, 
novellia ja vieraina kävivät muun muassa Tuuve Aro, Rosa Liksom ja Anja 
Erämaja.

Marraskuussa Jukka Viikilä jäi pois opettajan tehtävistä ja Asta Honka-
maa jatkoi linjan opettajana yksin. Jukka Viikilä voitti joulukuussa kirjal-
lisuuden Finlandia-palkinnon 2016. Opetusohjelmassa oli romaanin eri 
muodot ja lajit sekä lyriikka, joita opetti Risto Oikarinen. Linjalla kävivät 
vieraina käsikirjoittajat Sanna Stellan, Matti Laine ja Jemina Jokisalo.
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Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu
Vuodessa opetettiin kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, väriop-
pia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen tavoitteena oli, että 
opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen, joka luo 
perustan kuvallisten alojen opinnoille kuvataiteesta taideteollisuuteen. 
Opinnot tehtiin harjoitustöinä sekä niihin liittyvinä luentoina ja opinto- 
ja näyttelykäynteinä. Lukuvuoden aikana toteutettiin erilaisia projekteja, 
joissa opittua sovellettiin käytäntöön. Keskeinen osa opetuksesta olivat 
henkilökohtainen ohjaus sekä palautekeskustelut. Opetuksen välineinä 
käytettiin perinteisiä maalaus- ja piirustusmenetelmiä, analogista (filmi-
materiaali ja pimiötyöskentely) ja digitaalista valokuvausta, taitto-, kuvan-
käsittely- ja piirto-ohjelmia. 

Lukuvuoden opetus koostui laajoista opintokokonaisuuksista ja intensii-
visemmistä opetusjaksoista. Laajoja opintokokonaisuuksia olivat mm. pii-
rustus ja maalaus, kuvailmaisun keinot, valokuvaus, kuvitus ja graafinen 
suunnittelu. Intensiivisiä opetusjaksoja olivat mm. sarjakuva, puupiirros, 
animaatio sekä Adoben ohjelmat Photoshop, InDesign ja Illustrator.

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 elokuvatuotantoihin, konsertteihin ja esityksiin.

Kevään aikana suurimmalla osalla opiskelijoista oli projektina pyrkimi-
nen jatko-opintoihin ennakkotehtävineen ja valintakokeisiin osallistumi-
sineen. Yli puolet vuosikurssista saikin visuaalisen alan ammattiin valmis-
tavan opiskelupaikan. Opiskelupaikkoja saatiin mm. Aalto-yliopistosta, 
Metropolia ammattikorkeakoulusta, Lahden ammattikorkeakoulusta, 
Vapaasta taidekoulusta, Taidekoulu Maasta ja Pekka Halosen akatemiasta. 
Osa opiskelijoista toteutti tänä aikana omia taiteellisia projektejaan.

Opintolinjan vastuullisena opettajana toimi Vesa Ilmaranta. Tuntiopet-
tajista mainitaan Tiina Aromaa, Liisa Louhio, Pia Paldanius ja Petri Suni. 
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Laulusolisti
Vuoden aikana opiskelemme laulutekniikkaa, rytmisen fraseerauksen, tul-
kinnan ja esiintymistaidon hallintaa live- sekä studio-olosuhteissa. Lisäksi 
opiskelemme musiikinteoriaa, rytmimusiikin eri tyylajien hallintaa, yhtye-
laulua, pianonsoiton vapaata säestystä ja liikunnallista ilmaisua. Runsaasti 
monipuolisia esiintymisiä sisältävän opiskelun päättää keväällä julkaistava 
yhteinen, ammattitaidolla toteutettu CD-levy. Linjan vastaavana opettajana 
toimii kapellimestari Antti Hyvärinen yhdessä alan erikoisopettajien kanssa. 

Vuoden 2016 opetus käynnistyi edellisvuoden lopun opiskelua täydentä-
vällä työskentelyllä. Sen painopiste oli esiintymistaidon syventämisessä ja 
yhteisesiintymisissä. Ensimmäisen viikon mittaisen harjoittelun jälkeisenä 
maanantaina käynnistyivät Laajasalon kirjastossa jo neljä vuotta siellä teh-
dyt iltapäivä-esiintymiset.

Opiskeluohjelmaan lisättiin vuoden alusta pianon vapaasäestyksen ope-
tus. Laulutekniikan tuntiopettajana jatkoi Päivi Bonde-Jensen. 

Edellisvuosien tapaan alkukevään opinnot painottuivat esitettävän ja le-
vytettävän ohjelmiston valmisteluun.

”Hyviä Biisejä flyygelin ympärillä” – iltapäiväkonserttisarja käynnistyi 
juhlasalissa helmikuussa. Kevätkonsertti pidettiin loppuunmyydyssä Laa-
jasalon VPK:n talossa yhteistyössä LC Pro Humanan kanssa.

Oma CD-levy, Running Up That Hill, toteutettin myös aiempina vuo-
sina saatujen kokemusten tavoin. Rytmipohja-äänitykset tehtiin Sonic 
Pump studiossa ja jälkiäänitykset, laulatukset sekä musiikin miksaukset 
opiston omissa tiloissa. Vierailevina muusikkoina toimivat Jari Nieminen 
- kitarat, Jari Heino - basso ja Miri Miettinen - rummut.

Kosketinsioitinten päällesoitot olivat linjan vastaavan opettajan hallin-
nassa. Äänityksestä vastasi Tapio Pennanen.

 Kevään ulkopuoliset esiintymiset päätti Laajasalopäivän ulkoilmalavalla 
esitetty lauluohjelma. Yhteisesiintymisessä oli mukana myös entisten solis-
tilinjan opiskelijoista koottu, nyt jo tunnettuvuutta saavuttanut lauluyh-
tye IIST SIDE SINGERS.

Muun opetuksen lisäksi viikon pituinen laululyriikan kurssi toteutettiin 
yhteisopetuksena kirjoittajalinjan kanssa, Opettajana toimi mm. mo-
niosaaja Vuokko Hovatta. Laulutekstin sisäistämisen saloja avarsi myös 

näyttelijä-laulaja Johannes Holopainen vierailullaan linjamme opettajana.
Solistinjan ohjelmaosuus opiston kevätjuhlassa päätti opetuksen ia esiin-

tymiset opetusvuoden 2015-2016 osalta.
Solistilinjan 7. lukuvuosi käynnistyi elokuussa 15 opiskelijan voimin. 

Syksyisen opetuksen pääpaino oli lauletun rytmimusiikin perusasioiden, 
kuten musiikinteorian, -historian, nuotinluku-taidon ja lauluyhtyelaulun 
sekä laulu- ja esiintymistaidon opiskelussa.

Laulutekniikan uutena tuntiopettajana aloitti Kristiina Kattelus.
Omaa ohjelmistoa rakennettiin tulevia esiintymisiä huomioiden. Ne 

käynnistyivät iltapäivä- matineoilla juhlasalissa nimikkeellä: ”Pop-musiik-
kia Valkoisen flyygelin ympärillä”.  Opiston erilaiset syksyn teemalliset 
tilaisuudet antoivat myös lisäkokemusta live-esiintymisiin. Kaksi puoli-
tuntisen ohjelmakokonaisuuden läpiviemistä Studia-messuilla Messukes-
kuksessa oli myös huomiota herättävä tietoisku muiden joukossa yhden 
opistomme opetuslinjan kolmen kuukauden opiskelun tuloksista.  Opis-
tomme joulujuhlan ohjelmaosuus päätti syksyisen työskentelymme perin-
teisin tavoin.  



23

Näyttelijäntyö 1 (Nätö 1) ja Näyttelijäntyö 2 (Nätö 2)
Opiston koulutusohjelmassa on tarjolla kaksi opintolinjaa näyttelijän-
työstä kiinnostuneille. Näyttelijäntyö 1 soveltuu kaikille näyttelemisestä 
ja teatterista kiinnostuneille sekä alaan jo tutustuneille. Näyttelijäntyö 
2 on tarkoitettu syventäväksi koulutukseksi vuoden kansanopistolinjan 
käyneille tai vastaavat taidot omaaville. Nätö 1:en opetus sisältää, impro-
visaatiota, äänenkäytön tekniikkaa, tanssia, laulua, klovneriaa sekä erilaisia 
näyttelijäntyön tekniikoita. Opiskelemme kameranäyttelemistä yhdessä 
opiston elokuvalinjan kanssa. Valmistamme omassa teatteritalossamme 
esityksiä. Vaativan ja monialaisen opintokokonaisuuden aikana tuemme 
sekä rohkaisemme itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn keinoin opiskelijoita 
omassa taiteilijuudessa. 

Nätö 2:en vuosi koostuu jaksoista, joissa syvennämme näyttelijän-
työntaitoja sekä tutkimme erilaisia tapoja tehdä teatteria. Annamme 
opiskelijalle taitoja ja keinoja tuottaa teatteria itsenäisesti sekä ryhmissä. 
Opiskelemme kameranäyttelemistä yhdessä elokuvalinjamme kanssa. Val-
mistamme omassa teatteritalossamme esityksiä. Vahvistamme ja tuemme 
opiskelijan kehittymistä matkalla itsenäiseksi taiteilijaksi. Vuosi on tiivistä 
opiskelua useiden alan ammattilaisten kanssa.

Keväällä 2016 Näyttelijäntyö 1 aloitti tutkimusmatkan soveltavan draa-
man keinoin työstettävään esitykseen. 19.3 sai ensi-iltansa esitys Romeo 
ja Julia, joka käsitteli monin tavoin ihmisyyttä ja sen hetken Euroopan ja 
Suomen ilmapiiriä suhteessa pakolaisiin. Nätö 1 valmisti myös yhteistyös-
sä Elokuvalinjan kanssa lyhytelokuvia, teki pitkää improvisaatiota, ja sai 
laulu-, akrobatia-, puhe-, ja tanssitunteja. Myöhään keväällä keskityttiin ja 
valmistauduttiin eri teatterialojen pääsykokeisiin. Teatteri- ja taidealojen 
ammatillisiin opintoihin aukesi ovia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, 
mm. Teatterikorkeakouluun ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön lai-
tokseen.

Näyttelijäntyö 2 valmisti keväällä monia erilaisia esityksiä ja demoja. 
Erityistä kiitosta sai jälleen kiertävä lastenteatteriesitysten sarja, joka avasi 
kiertueensa näyttävänä lastenteatterifestivaalina VPK:n toimitiloissam-
me. Esitykset vierailivat Helsingissä päiväkodeissa ja kirjastoissa viemällä 
ryhmissä tuotettua teatteria pienille ja isommille katsojille.  Yhteistyötä 
tehtiin Elokuvalinjan kanssa ja opetusta saatiin myös monilla muilla teat-
teritaiteen osa-alueilla, kuten klovneria ja pitkä improvisaatio. Keväällä 
keskityttiin pääsykokeisiin ja Laajasalon opistosta lähti jatkamaan tai-
deopintoa mm. Teatterikorkeakouluun ja Tampereen yliopiston näytteli-
jäntyön laitokseen kuin myös moniin muihin kouluihin. 
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Syksyllä 2016 Näyttelijäntyö 1:n aloitti 20 uutta pääsykokeiden kautta 
hyväksyttyä opiskelijaa. Lukuvuosi alkoi näyttelijäntyön perusteilla, Uta 
Hagen-tekniikalla, minä-kuvilla, improvisaatiolla, kameratyöskentelyllä, 
sekä joka aamuisella peruskuntokaudella. Syksyn 2016 Dialogikurssilla 
valmistettiin esitys Kymmenen tapaa rakastaa, joka koostui eri näytelmien 
rakkautta käsittelevistä kohtauksista. Syksyn päätti nykymusikaaliteatterin 
keinoin tuotettu demo-esitys.

Näyttelijäntyö 2 linjalla aloitti syksyllä 18 opiskelijaa, joista osa oli edel-
lisen lukuvuoden ykkösiä. Syksy alkoi viikon näyttelijäntyön perusteet 
jaksolla, jossa kerrattiin improvisaatiota ja opiskeltiin psykofyysistä näytte-
lijäntyötä. Tämän lisäksi kuntoiltiin aamuisin Laajasalon maisemissa. Syk-
syn näytelmäproduktio tutki tänä vuonna työyhteisöjä ja niissä vallitsevia 
hiararkioita ja vinoumia. Näistä lähtökohdista valmistui esitys Iltavuoro 
joka sijoittui sairaalamaailmaan. Syksyn aikana valmistettiin myös Eloku-
valinjan kanssa yhteistyössä lyhytelokuvia ja opiskeltiin klovneriaa. 

Molemmille luokille järjestettiin syksyllä yhteinen Furuvikin kartanolla 
vietetty viikon mittainen ryhmäytymis- ja tutustumisjakso, jossa suori-
tettiin myös Nätö-kaste. Elokuvalinja vieraili tässä osuudessa. Molemmat 
kurssit haastettiin kokeilemaan rajojaan niin fyysistä- ja henkistä yhtämit-
taisella kahden tunnin juoksulla.  Molemmat linjat saivat syksyn aikana 
opetusta laulun, tanssin, puheen ja akrobatian osa-alueilta.

Näyttelijäntyön linjat 1 ja 2 toimi pääasiassa Laajasalon VPK:lta vuok-
ratussa talossa opiston läheisyydessä, Laajasalon opiston juhlasalissa sekä 
Malmin palloiluhallissa. 

Kevään ja syksyn aikana linjojen perusopetuksesta ja syventävästä ope-
tuksesta vastasivat Ullariikka Koskela, Eero Järvinen ja Janne Lonka. Tä-
män lisäksi linjoilla vieraili erimittaisin jaksoin mm. Eeppi Ursin, Jemina 
Sillanpää, Selina Sillanpää, Jenni Urpilainen, Timo Ruuskanen,  Karolina 
Ginman, Pinja Hahtola, Elina Latva, Jarkko Mandelin ja Maiju Leppä-
nen.  
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Pelituotanto
Videopelien tekeminen on käsityötä ja tiivistä tiimityötä, eikä sitä opi 
kirjekurssina. Pelilinjan opinnot ovat intensiivisiä ja tähtäävät korkeata-
soiseen osaamiseen, josta on hyötyä pelialalla tai jatko-opinnoissa. Aluksi 
kaikki tutustuvat pelituotannon eri taitoihin kuten pelisuunnitteluun, 
ohjelmointiin ja 3D-mallinnukseen, ja vuoden mittaan kukin opiskelija 
rakentaa itselleen erikoisosaamisen valitsemaansa osioon. Opittua sovelle-
taan jatkuvasti ryhmätöinä tehtävissä peliprojekteissa. Linjalaiset tutustu-
vat pelialaan ja pääsevät verkostoitumaan. Vuoden lopussa opiskelijalla on 
useiden toimivien pelien portfolio.

Alkuvuonna opiskelijat harjoittelivat pelituotannon eri osa alueiden tai-
toja kuten pelisuunnittelua, ohjelmointia, äänisuunnittelua ja peligrafii-
kan luomista peruskursseilla niin että heille muodostui vähintään yleisku-
va tarvittavien taitojen kirjosta. Jo linjalle hakeutumisen yhteydessä, mutta 
viimeistään peruskurssien aikana opiskelijoille pyrittiin löytämään paino-
pistealueet joiden kehittämiseen he erityisesti pyrkivät vuoden aikana sekä 
itseohjautuvasti että vapaaehtoisen syventävän opetuksen tukemana. Esim. 
peligrafiikkaan suuntautuville tarjottiin anatomiakurssi, 3D mallinnuksen 
jatkokurssi, sekä piirustus  ja maalauskurssit jotka jatkuivat läpi syksyn. 
Peruskurssikauden jälkeen linjan painopiste siirtyi peliprojekteihin, joissa 
oppilaat soveltavat osaamistaan käytännössä tiimin osana ja kerryttävät ar-
vokasta portfoliota. 

Vuoden aikana tehtiin kolme n. 1.5kk pituista pitkää projektijaksoa joi-
den ajan oppilaat rakensivat peliprototyyppiä pienissä tiimeissä, 1.5 viikon 
intensiiviworkshop jossa tehtiin ensimmäiset keinotodellisuus (VR) pelit 
tai  kokemukset, ja vastaava workshop mobiilipelejä varten. Kahdesti osal-
listuttiin kansainväliseen game jam  viikonlopputapahtumaan jossa pelit 
tehtiin vain kolmessa päivässä. Yhteensä linjalla tuotettiin vuoden aikana 
noin 30 peliprototyyppiä ja VR kokemusta. Tuotettuja pelejä esiteltiin jul-
kisuudessa mm. linjan kolmena demopäivänä, alumnijuhlassa, Santahami-
nan varuskunnassa ja Studia messuilla.

Keinotodellisuus oli suunnitellusti linjan suurin kehityskohde v. 2016. 
Linja sai käyttöön HTC Viveja Oculus Rift laitteistot joilla tehtiin 1.5 vii-
kon VR workshopin jälkeen myös osa loppuvuoden pitkistä projekteista. 
Myös v. 2015 lopulla Samsungilta saatuja GearVR laitteita ehdittiin nyt 
käyttämään lyhyiden kokeilujen lisäksi varsinaisiin peliprojekteihin. 

Oppilaat verkostoituivat ja tutustuivat alaan vierailuilla mm. Rovio-
peliyrityksessä, pelialan ammattilaisten IGDA kokoontumisissa, ja osa 
osallistui pelilinjan sisäisten projektien lisäksi vapaaehtoisena Metropolia-
AMK:n peliprojekteihin saaden myös avoimen AMK:n opintosuorituksia. 
Yksi oppilasryhmä kehitti lautapeliä työhönohjausvalmennuksen oppimis-
välineeksi yhteistyössä Edupolin kanssa. Suurin osa opiskelijoista pyrkii 
jatko opintoihin kevään 2017 haussa, mutta useilla oli jo ennen v. 2016 
loppua suunniteltuna alkukeväällekin itseopiskelua, freelance työtä tai oli-
vat jo päässeet alan lyhytkursseille esim. Metropolia AMK:ssa. 

Linjan toiminnasta vastasi Yrjö Peussa. Vierailevina opettajina linjalla toi-
mivat vuoden aikana mm. Teemu Vilen ja Juha Huhtakallio (pelisuunnitte-
lu), Nick Sweetman ja Andrei Rodriguez (peligrafiikka), Veli Laamanen ja 
Jaska Rissanen (äänisuunnittelu) sekä Piritta Maavuori (kirjoittaminen).
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Taiteen ja viestinnän jatko-opinnot kesälle 2016
Opinnot soveltuivat jatkoksi opintolinjojen aikana heränneille aiheille. 
Opiskelijat saivat mahdollisuuden halutessaan toteuttaa valmiiksi kulttuu-
ri- ja mediakokonaisuudet kuten elokuvan kuvaukset ja leikkauksen, näy-
telmän, konsertin, kuunnelman, ohjelmasarjan ja julkaisun.
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4.1.3. YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS

Yliopisto, avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu
Varauduimme aloittamaan vuoden aikana erilaisia opintolinjoja ja -väyliä, 
joilla voi suorittaa opintopisteitä. Keväällä valmistauduimme kasvatustie-
teen ja opettajan koulutusten (VAKAVA) yliopistollisiin valintakokeisiin. 

Opintojen tarkoitus oli tutustuttaa monipuolisesti koko kasvatuksen 
kenttään ja ohjata jatko-opintoihin kuten yliopistoihin, ammattikorkea-
kouluihin tai vaihtoehtopedagogiikkojen opiskeluun. 

Näistä opinnoista käynnistyi Yliopistolinja joulukuussa 2016. Linjalla 
aloitti 26 opiskelijaa. Linjalla opiskeltiin englannin kieltä, poliittista histo-
riaa, sosiologiaa, valtio-oppia, viestintää ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Linjan vastuuopettajana toimi YTM, FM Marjukka Vainio-Rossi ja tun-
tiopettajina VTM Jukka Marttinen (valtio-oppi) ja FM Tiina Lehtoranta 
(englannin kieli).

4.1.4. Muu koulutus

Maahanmuuttajien kielikoulutukset
Koulutuksessa opiskelija saa sellaiset kielelliset ja tiedolliset valmiudet, että 
hän tulee toimeen arkipäiväisissä puhe- ja asioimistilanteissa. Koulutuk-
sen aikana opiskelija tutustuu suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 

työelämään. Tätä koulutusta voidaan laajentaa luovan ilmaisun keinoin 
toteutettavana täydentävän kulttuurin koulutustoimintana. 

Maahanmuuttajille järjestettiin kieli- ja kulttuurikoulusta alkeis- ja jat-
kotasolla. Opetusryhmiä oli kaksi: SuoMa1 (tasolta 0 tasolle A1.3) ja Suo-
Ma 2 (tasolta A1.3 tasolle A2.2.) Koulutukset olivat intensiivisiä lukukau-
den mittaisia kursseja, joilla painotettiin kommunikatiivisia valmiuksia. 

Vierailuja tehtiin mm. museoihin, liikuntapaikkoihin, yrityksiin ja 
järjestöihin. Linjalla on käynyt vierailijoita eri aloilta. Opetuksessa on 
hyödynnetty monipuolisesti opiston merellistä sijaintia mm. uimalla 
avannossa, viettämällä yhteisiä nuotiohetkiä ja pelaamalla mölkkyä. Suo-
malaiseen luontoon tutustuttiin saari- ja metsäretkillä. Syyslukukaudella 
opiskelijat järjestivät perinteisen YK:n päivän Kulttuuritori-tapahtuman 
yhteistyössä KAITO-opiskelijoiden kanssa. Nätö-opiskelijoiden kanssa 
järjestettiin yhteinen tutustumispäivä, jonka aikana opittiin uutta puo-
lin ja toisin ja saatiin rohkeutta uusien ihmisten kohtaamiseen. Yhteisiä 
oppimistuokioita oli myös idea-, elokuva- ja laulusolistilinjojen kanssa. 
Maahanmuuttajaopiskelijat ovat olleet näkyvä ja aktiivinen osa opistom-
me arkea.

Oman ryhmän kanssa järjestettiin erilaisia juhlia, mm. joulujuhla, jossa 
laitettiin yhdessä ruokaa ja nautittiin juhla-ateria. Opiskelijat ovat olleet 
vuoden aikana erityisen aktiivisia tapaamaan toisiaan myös vapaa-ajalla 
ja osallistumaan oppilaskunnan toimintaan. Sosiaalista mediaa on hyö-

dynnetty päivittäisessä opetuksessa: facebookiin on tuotettu materiaalia ja 
somen viestintäkanavat ovat olleet ahkerassa käytössä.

Maahanmuuttajien omaehtoisista kieli- ja kulttuurikoulutuksista vas-
tasivat keväällä Kaisa Häkkinen ja Heikki Kononen sekä syksyllä Anni 
Olander ja Heikki Kononen. Linjalla on ollut harjoittelijoina Kaito- ja 
yliopisto-opiskelijoita. 

Maahanmuuttajatyössä opistolla on myös diakoninen näkökulma. Maa-
hanmuuttajakoulutusten opiskelijoiksi valitaan hakijoita, joiden uskomme 
hyötyvän opiston yhteisöllisestä ilmapiiristä ja koulutuksen kommuni-
katiivisuutta painottavasta luonteesta. Valitsemme mielellämme opiskeli-
joita, jotka eivät ole esim. vähäisen koulutustaustansa vuoksi pärjänneet 
kielioppipainotteisissa suomen koulutuksissa. Opiskelijoiden joukossa 
on usein turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita tai muuten haastavassa 
elämäntilanteessa olevia maahanmuuttajia. Opisto tarjoaa heille turval-
lisen ympäristön, jossa voi tuntea kuuluvansa yhteisöön ja tulevansa hy-
väksytyksi sellaisena kuin on. Toiminnalliset menetelmät (esim. teatterin 
keinot, ulkoilu ja ruoan valmistaminen) tukevat opiskelijan positiivista 
minäkuvaa ja auttavat kiintymään ja kiinnittymään uuteen kotimaahan 
sekä löytämään mielekästä tekemistä täällä myös vapaa-ajalla. Menetelmää 
alettiin käyttää aluksi kesäkurssina ja myöhemmin sitä sisällytettiin pitki-
en opintolinjojen koulutukseen. Menetelmä sai nimekseen Laajasalo-me-
todi ja kurssien nimenä oli Moi, mitä kuuluu. 
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Idealinja  
Opinnot on tarkoitettu alle 30-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja haluavat harjoitella itse-
näiseen elämään kuuluvia taitoja. Kehitämme opiskelijan omaehtoista toi-
mintaa. Keskeisenä päämääränä on kyky toimia itsenäisesti sekä ryhmän 
jäsenenä. Koulutuksessa haetaan tulevaisuuden näkymiä, joihin sisältyy 
yksilölliseen opiskeluun ja työelämään suuntautumista. Tavoitteena on 
löytää perustyökalut oman elämän hallintaan. Vuoden aikana tehdään yh-
teistyötä opiston muiden opintolinjojen kanssa.

Kevät alkoi melkein samalla ryhmällä kuin edellinen syksy. Yksi opiske-
lija jatkoi opintojaan toisaalla, mutta muutoin ryhmä oli sama. Idealinjan 
kevät alkoi projektipainotteisesti. Toiminnassa jatkoi mukana vapaaehtoi-
nen Tilak Intiasta.  Samoin ATK:ssa apuna olleet mielenterveyskuntoutu-
jat ja kuvaamataidon opettaja Jonna jatkoi Idealinjan mukana.  Syksyllä 
opetellut perusasiat jäivät vähemmälle huomiolle. Perustimme Idealinjan 
oman blogin (idealinjablog.wordpress.com). Harjoittelimme sen käyttöä 
tietokoneella ja tableteilla. Jokainen opiskelija sai sinne tunnukset ja pääsi 
tekemään sinne omia blogitekstejään. Vapaamuotoisten tekstien lisäksi 
siellä on kuvia ja tekstejä kaikesta tekemisestä. Tutustuimme tableteilla 
moniin sovelluksiin ja kirjoitimme arvioita niistä blogiin. 

Blogien lisäksi kävimme retkellä pallomessuilla, Fazerilassa, kansallis-
museossa, penkkareissa ja kahvimaistelussa Starbuckissa.  Kävimme myös 
katsomassa yhden jääkiekko-ottelun. Liikunnassa pelasimme tennistä, 
padelia, koripalloa ja kävimme kuntosalilla. Opiston opetushenkilöstöstä 
Antti Kauranne opetti Idealinjalaisille itsepuolustusta. Osa opiskelijoista 
kävi harjoittelussa kevään aikana opiston ruokalassa, vanhainkodissa ja 
meripelastuslaitoksella. 

Keväällä aloitimme radiokuunnelmien teon. Se oli kevään pääprojekti. 
Jokainen opiskelija teki oman tarinansa. Kuunnelman teossa auttoi moni 
opiston linja.  Tarinan teossa auttoivat koulunkäynnin ohjaaja opiskelijat. 
Kirjailijalinjan opettajan kanssa kävimme läpi juonen kaarta. Tarinan val-
mistuttua alkoi kuunnelmien teko. Kuunnelman teossa auttoi Radiolin-
jan tuntiopettaja Jere Ollinen ja editoinnissa Jaska Rissanen. Opiskelijat 
nauhoittivat suurimman osan taustaäänistä itse. Äänien nauhoituksissa oli 
apuna myös näyttelijäntyön linja sekä solistilinja. Kuunnelmat julkaistiin 
opiston kanavalla ja Idealinjan blogissa. Yksi kuunnelmista esitettiin opis-
ton kevätjuhlassa.  

Kevään aikana yksi opiskelija pääsi ammattikouluun. Lukuvuoden lo-
puttua kaksi opiskelijaa pääsi haluamaansa työkeskukseen. Muut opiskeli-
jat jatkoivat vielä syksyllä. 

Idealinjan syksy lähti käyntiin hieman erilaisissa merkeissä, koska Idea-
linjan päätoiminen opettaja Matias Hynynen oli elo- ja syyskuun Tansa-
niassa. Matiaksen sijaisena toimi Marjukka Jokilahti. Syyskuussa vapaaeh-
toiseksi tuli Sheila Mosambikista. Opiskelijoita tuli kaksi lisää ja syksyllä 
kesken lukuvuoden tuli vielä yksi. Yhteensä opiskelijoita oli kahdeksan. 
Lukuvuoden alussa keskityttiin enemmän perusasioihin ja käytiin paljon 
retkillä.  Opiskelijoille oli jäänyt mieleen varsinkin retki syötävään puu-
tarhaan. Sen lisäksi kävimme Ateneumissa, Kiasmassa, Suomenlinnassa ja 
Fazerilassa. Mielenterveyskuntoutujat toimivat normaaliin tapaan tieto-

teknisenä apuna tiistaisin. 
Koko syksyn ajan opeteltiin arkisia asioita, kuten ruuanlaittoa kuvaa-

mataitoa ja ajanhallintaa. Idealinja toimi yhteistyössä koulunkäynnin 
ohjaajaksi opiskelevien kanssa. He pitivät Idealinjalaisille liikuntatunteja. 
Opettelimme paljon tablettien käyttöä ja kävimme läpi tulevaisuuden 
suunnitelmia. 

Kävimme Radio Valon Häröpäivillä, jossa keväällä tehdyt kuunnelmat 
esitettiin radiossa. Samalla kahta Idealinjalaista haastateltiin suorassa lähe-
tyksessä, koskien keväällä tehtyjä kuunnelmia. Loppusyksystä oli vierailu 
Radio Valolla, jolloin Idealinjalaiset opiskelivat radiohaastattelun tekoa. 
Harjoitukset julkaistiin Radio Valon nettisivuilla ja Idealinjan blogissa. 

Loppuvuodesta aloitimme animaatioiden teon. Ne tehtiin Ipadilla Stop-
motion sovelluksella. Jokainen opiskelija teki harjoitusanimaation, jonka 
jälkeen teimme yhdessä Idealinjan joulu-animaation. Se julkaistiin Idea-
linjan blogissa ja opiston joulujuhlassa. Tarkoituksena on jatkaa animaati-
oiden tekoa keväällä 2017. 

Vanhus- ja hoivatyön kotiavustaja 
Olemme pitäneet koulutusohjelmassamme opistossa kehitettyä kurssia, 
joka antaa kotiavustajan pätevyyden ja oikeuden toimia kunnallisissa ja 
yksityisissä kotiavustajan tehtävissä, erityisesti vanhusten parissa. Opinto-
sisältöjä ovat olleet mm. vanhuudenpsykologia, sosiaaliturva, kotipalvelu, 
kotiavustajan työ, ravitsemus ja terveydenhoito. Tätä koulutusta emme 
käynnistäneet vuoden 2016 aikana.
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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 10 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 
pelituotannon ja taiteen viikonloppukokonaisuuksia. Laajensimme kirjal-
lisuuden alan koulutusta sisältäen kirjailijatapaamisia, lukupiirejä ja laulu-
runouden kursseja.

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

valmistavaan 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)
Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ja soveltu-
vat työskentelemään opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalla erilaisten ihmisten 

kanssa. Toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta ammatilliseen lisäkoulutuk-
seen asti. Työtehtävät ovat eri-ikäisten ja kulttuuriltaan erilaisten ryhmien 
ja yksilöiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemista. Tutkinto suorite-
taan näyttötutkintona eli ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteis-
sa ja toimintaympäristöissä kuten päiväkodeissa, peruskouluissa ja iltapäi-
väkerhoissa. Opetukseen sisältyy kolme työssäoppimisjaksoa (4-5 viikkoa/
jakso). Keskeisiä opetussisältöjä ovat kasvatustiede, sosiaalipolitiikka, mo-
nikulttuurisuus, erityispedagogiikka sekä eri oppiaineiden ohjaustaidot.

Koulutus on tarkoitettu myös henkilökohtaisen avustajan työstä kiin-
nostuneille. Kurssi antaa valmiudet toimia henkilökohtaisena avustajana. 
Henkilökohtainen avustaja auttaa vammaista henkilöä, joka on samalla 
hänen työnantajansa. Tehtäviin kuuluu avustaminen elämän rutiiniluon-
toisissa perusasioissa kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumises-
sa, liikkumisessa ja kodin hoidossa. Opintoihin sisältyvät jaksot opiston 
kehitysvammatoiminnan kurssien kanssa.

Vuoden 2016 aikana perehdyttiin lasten- ja nuorten parissa työskentele-
vän koulunkäynninohjaajan monipuoliseen työnkuvaan. Ammattitaidon 
ydinaluetta ovat eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ryhmien ja 
yksilöiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukeminen kasvatus-, opetus- ja 
sosiaalialalla. Opiskelussa kävimme läpi varhaiskasvatuksen ja perus-
opetuksen keskeisimpiä töitä ohjaavia sisältöjä mm. kehityspsykologiaa, 
kasvatustiedettä, varhaiskasvatusta, sosiaalipolitiikkaa, didaktiikkaa ja ryh-
mänohjaustaitoja. Opiskelijat löysivät itsestään uusia voimavaroja tutus-
tuessaan esim. draaman, kuvaamataidon, musiikin ja leikin inspiroivaan 
maailmaan.

Opistossa opiskelijat pääsivät kokeilemaan ohjaustyössä tarvittavia käy-
tännön taitoja, kun toimiva yhteistyö eri linjojen välillä tarjosi tähän luon-

tevan mahdollisuuden. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa 
tehty yhteinen iso projekti, kulttuuritori, avasi mahdollisuuksia ymmärtää 
eri taustoista tulevien ihmisten lähtökohtia. Kielimuurista huolimatta he 
saivat itse kokea, että ihmisen aito kohtaaminen on paljon muutakin kuin 
yhteistä kieltä. Kulttuuritorille kutsuttiin mukaan myös alueen alakoulu. 
Yhteistyöllä saimme aikaan tapahtuman, joka ilahdutti itsemme lisäksi 
myös lapsia.

Tärkeä osa opiskelua on yhteistyö Laajasalon opiston Idea-linjalaisten 
kanssa (nuoret kehitysvammaiset aikuiset). Erityispedagogiikan mielen-
kiintoinen kenttä avautui hyvin käytännönläheisten kohtaamisten kautta, 
kun yhteisiä projekteja toteutettiin menetelmällisesti leikin, liikunnan 
ja saduttamisen avulla. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen ammattitutkintoa opiskelevat tukivat ja loivat aitoja sisältöjä 
Idea-linjalaisten opiskelupäivään.

Monet vierailut ja tutustumiskohteet syvensivät ymmärrystä kasvatus- ja 
ohjaustyön laajasta kentästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Kevään 
2017 Educa-messut, vierailut näkövammaisten palvelu- ja toimintakeskus 
Iirikseen, lasten liikennekaupunkiin sekä varhaiskasvatusmuseoon, toivat 
opiskeluun mukaan uusia näkökulmia. Myös kolme ammattitutkintoon 
kuuluvaa työssäoppimisjaksoa ja niitä seuranneet neljä tutkintotilaisuutta 
vahvistivat opiskelijoiden tietoa ja ymmärrystä käytännön työstä ja työelä-
mälähtöisyydestä, joka on yksi ammattitutkinnon peruselementti.

Opintolinjan opetuksesta vastasi Heidi Alamiekkaoja. Koulunkäynnin 
ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon opetusta an-
toivat 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. Pakollisia 
tutkinnon osia ovat Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toi-
miminen ja Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen. Valinnaisia tutkinnon 
osia ovat Hautauksien toimittaminen ja viheralueiden hoito, Ruokapal-
velujen järjestäminen, Ohjaaminen ja esimiestehtävissä toimiminen sekä 
vapaavalintainen tutkinnon osa perus-, ammatti- tai erikoisammattitut-
kinnosta. 

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. 

Laajasalon opisto oli mukana Opetushallituksen rahoittamassa Amma-
tillisen erityisopetuksen kehittämishankkeessa (Amerke), jonka puitteissa 
kehitettiin suntion ammattitutkinnon osalta työssäoppimisen ohjausta 
ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjausta sekä työssäoppimi-
sessa että oppilaitoksessa. Hankkeen puitteissa positiivista pedagogiikkaa 
on juurrutettu osaksi oppilaitoksen ohjauskulttuuria, ja suntion ammat-
titutkinnossa tämä näkyi Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä! -menetelmän 
hyödyntämisenä osana opiskelijoiden ohjausta. Syksyllä 2016 aloitettiin 
luonteenvahvuus-työskentely, joka jatkuu koko lukuvuoden osana opiske-
lijoiden oppimista, itsearviointia ja ammatillista kasvua. Prosessiin liittyen 
tehtiin lukuvuoden alussa yhteistyötä Elokuvalinjan kanssa muotoku-
va-tehtävän avulla. Elokuvalinjan opiskelijat harjoittelivat muotokuvan 
ottamista ja suntion ammattitutkinnon suorittajat saivat pohtia omaa it-
seään valokuvan kautta. Yhteistyö oli onnistunut ja sitä tullaan jatkamaan 
tulevina vuosina. 

Keväällä 2016 järjestettiin Töölön kirkolla toista kertaa suntiotapaami-
nen, johon kutsuttiin mukaan aikaisempien vuosien suntio-opiskelijoita. 
Nykyiset ja vanhat opiskelijat saivat tavata toisiaan ja vaihtaa kokemuksia 
opiskelusta ja työelämästä. Suntion ammattitutkinnon suoritti vuoden ai-
kana yhteensä 20 opiskelijaa.  

Suntion ammattitutkinnon vastuuhenkilönä toimi Elina Hynynen. 
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Edellisiin vuosiin verraten opiskelijaviikkojen määrä on vakiintunut 
koko maan laajuisessa kansanopistovertailussa suurimpien vapaan 
sivistystyön kansanopistojen joukkoon.

Kalenterivuonna 2016 opiskelijaviikkolaskelmassa koko koulutustoi-
minnan määrä oli 11.697,1 opiskelijaviikkoa (vuonna 2015: 11.665; 
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). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 
32,1 opiskelijaviikkoa. Laskennallinen opiskelijamäärä oli 297 opiskelijaa.

Pitkäkestoisen koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli 11.541 (vuonna 
2015: 11.462,4; 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 kurs-
sien opiskelijaviikkomäärä oli 156,1 (vuonna 2015: 202,6; 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 98,7 % 
(vuonna 2015: 98,3%; 2014: 98,3 %; 2013: 97,9 %; 2012: 98 %; 2011: 
96,6 %; 2010: 91,3 %; 2009: 84,1 % ja 2008: 66,6 %) ja lyhyiden kurs-
sien osuus koko opiskelijaviikkomäärästä oli 1,3 % (vuonna 2015: 1,7 %; 
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 9921,5 opiske-
lijaviikkoa (vuonna 2015: 9.971,2; 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 49,7 opiskelijaviikkoa. 

Vapaan sivistystyön pitkien, vuoden kestävien opintolinjojen opiskeli-
javiikkomäärä oli 9765,4 (vuonna 2015: 9 768,6; 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 3,2 opiskelijaviikkoa.

Vapaan sivistystyön prosentuaalinen osuus koulutuksessa oli 84,8 % 
(vuonna 2015: 85,5 %; 2014: 86,1%; 2013: 85,1%; 2012: 85,3 %;  
2011: 83,9 %; 2010: 83,7 %; 2009: 77,9 % ja 2008: 72,03) ja ammatilli-
sen lisäkoulutuksen osuus oli 15,2 % (vuonna 2015: 14,5 %; 2014: 13,9 
%; 2013: 14,9 %; 2012:14,7 %; 2011: 16,1 %; 2010: 16,3 %; 2009: 
22,1 % ja 2008: 28 %).

OPISKELIJAVIIKOT
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kansanopistolinjat ovk 3399 5779 8564,8 9463,4 10002,2  9483,6 10301 9768,6 9765,4
38,60 % 62,03 % 75,00 % 80,50 % 83,27 % 83,00 % 84,40 % 83,70 % 83,50 %

Crossmedia 242 695 889 866,2 887,8 949,8 930,8 834 785,8
Kirjoittava toimittaja ja 
tiedottaja (ent. 
Lehtitoimittaja)

566 705 1021 1100,8 1002,4 866,2 674,2 510,8 471

Radiotoimittaja 828 907 881 995,8 1102,6 979,8 861,8 732 820,6
Kuvallinen viestintä ja 
graafinen suunnittelu 418 821 1381,8 1356,4 1265,8 990,4 806,6 789,2 833

Urheilutoimittaja 652 542 1011 749 1231,8 1024 1093 1047,2 817,6
Kirjoittaja (ent. Kirjailija ent. 
Kirjoittaja-
kustannustoimittaja 2009 )

77 48 175 418,2 499 194,2 318,6 587,2

Elokuva 372 805,2 708,8 581,2 520,4 507
Näyttelijäntyön linja Nätö1 
(ent. Estradiviihde ja 
esiintyminen)

269 546 684,4 719,8 755,2 729,8 809,2 829,2

Nätö 2 284,8 635,4 598,6 641
Rytmimusiikin solisti 162 469,8 512,8 461 559,8 407,8 404,6
Idea-linjat 44 264,4 235,4 97,2 329,4 310,2 296
Suomi-kylpy (1 & 2 &3 alk s 
2015) 578 1427,8 1583,6 1346,8 1478,4 1871 2054,8 1814,2

Pelituotanto 852 835,8 912
Yliopistolinja 46,2

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 2016

Kurssitoiminta ovk 2947 1478 991,9 394,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1

33,40 % 15,86 % 8,70 % 3,40 % 2,01 % 2,10 % 1,70 % 1,70 % 1,30 %

Kurssitoiminta 2086 1238,9 991,9 391,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1
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 9921,5

72,03 % 77,89 % 83,69 % 83,86 % 85,28 % 85,10 % 86,10 % 85,50 % 84,80 %

monimuoto-koulutuksen 
osuus

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

työharjoitteluviikkojen osuus

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 1775,6

28 % 22,11 % 16,30 % 16,10 % 14,72 % 14,90 % 13,90 % 14,50 % 15,20 %
Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja 
(Koulunkäyntiavustajakoulut
us) 

696 647 866,2 996,8 871 867,8 755,2 745 930

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

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 11665 11697,1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kansanopistolinjat ovk 3399 5779 8564,8 9463,4 10002,2  9483,6 10301 9768,6 9765,4
38,60 % 62,03 % 75,00 % 80,50 % 83,27 % 83,00 % 84,40 % 83,70 % 83,50 %

Crossmedia 242 695 889 866,2 887,8 949,8 930,8 834 785,8
Kirjoittava toimittaja ja 
tiedottaja (ent. 
Lehtitoimittaja)

566 705 1021 1100,8 1002,4 866,2 674,2 510,8 471

Radiotoimittaja 828 907 881 995,8 1102,6 979,8 861,8 732 820,6
Kuvallinen viestintä ja 
graafinen suunnittelu 418 821 1381,8 1356,4 1265,8 990,4 806,6 789,2 833

Urheilutoimittaja 652 542 1011 749 1231,8 1024 1093 1047,2 817,6
Kirjoittaja (ent. Kirjailija ent. 
Kirjoittaja-
kustannustoimittaja 2009 )

77 48 175 418,2 499 194,2 318,6 587,2

Elokuva 372 805,2 708,8 581,2 520,4 507
Näyttelijäntyön linja Nätö1 
(ent. Estradiviihde ja 
esiintyminen)

269 546 684,4 719,8 755,2 729,8 809,2 829,2

Nätö 2 284,8 635,4 598,6 641
Rytmimusiikin solisti 162 469,8 512,8 461 559,8 407,8 404,6
Idea-linjat 44 264,4 235,4 97,2 329,4 310,2 296
Suomi-kylpy (1 & 2 &3 alk s 
2015) 578 1427,8 1583,6 1346,8 1478,4 1871 2054,8 1814,2

Pelituotanto 852 835,8 912
Yliopistolinja 46,2

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 2016

Kurssitoiminta ovk 2947 1478 991,9 394,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1

33,40 % 15,86 % 8,70 % 3,40 % 2,01 % 2,10 % 1,70 % 1,70 % 1,30 %

Kurssitoiminta 2086 1238,9 991,9 391,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1
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 9921,5

72,03 % 77,89 % 83,69 % 83,86 % 85,28 % 85,10 % 86,10 % 85,50 % 84,80 %

monimuoto-koulutuksen 
osuus

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

työharjoitteluviikkojen osuus

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 1775,6

28 % 22,11 % 16,30 % 16,10 % 14,72 % 14,90 % 13,90 % 14,50 % 15,20 %
Koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjaaja 
(Koulunkäyntiavustajakoulut
us) 

696 647 866,2 996,8 871 867,8 755,2 745 930

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

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 11665 11697,1
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Vuoden aikana on koettu ja tehty monipuolisia sisältöjä. Näistä 
on tehty muutamia poimintoja erityisten asioiden kohdalta. 

Atk-asennuksia ja verkkopäivityksiä tehtiin vuodenvaihteessa 
ja alkuvuodesta luokkien lisäämisten yhteydessä. Opisto esit-

täytyi Sibelius-lukiossa 8.1.2016. Suomen Urheilugaalassa opiskelijoita 
oli mediaprojektissa. Solistilinjan opiskelijat esiintyivät Laajasalon kir-
jaston konserteissa neljän viikon aikana. Opinto-ohjaajakoulutusta jär-
jestettiin opistolla 18.-19.1.2016. Opettajien vertaismentoroinnin VER-
ME-ryhmä käynnistyi opistolla 26.1.2016. Vertaisryhmämentoroinnilla 
tuetaan osaamisen jakamista ja työhyvinvointia. 

Vuosia kestäneeseen valtionosuuksien takaisinperintäasiaan saatiin 
päätös, kun OKM:n kanssa pidettiin takaisinperinnän maksun aikatau-
luneuvottelut  4.2. ja 8.2. Markkinoinnissa lisättiin sosiaalisen median 
käyttöä ja jatkettiin yhteistyötä Studentumin ja Meltwaterin kanssa. 
Kaito-koulutuksen järjestämissopimuksen päivitys hyväksyttiin. Kau-
punkiradiolähetykset toteutettiin yhteistyössä Metropolian kanssa 29.2-

6. POIMINTOJA VUODEN VARRELTA

22.5.
Kuvallisen viestinnän linjan näyttely pidettiin Laajasalon kirjastossa 

5-31.3. Lastenteatteriesitykset pidettiin 13.3. klo 10-14 VPK:lla ja sen 
jälkeen näytelmät kiersivät päiväkodeissa ja kouluissa. Santahaminassa 
oli kotiutuville varusmiehille markkinointitilaisuus 14.3. Opetushenki-
löstön suunnittelupäivät pidettiin Lappeenrannassa 16-17.3. Olympias-
tadionin Stadion-säätiön kanssa sovittiin penkkien ja mediaprojektin 
osalta. D-katsomon penkeistä osa irrotettiin ja kuljetettiin opistolle 
18.3. avoluentotilaa varten. Kirjoittajalinjan kirjanjulkistustilaisuus ja 
avoimet ovet järjestettiin 31.3.  VPK:n tilan vuokrasopimus neuvoteltiin 
jatkumaan 31.5.2023 asti. Yhteistyötä VPK:n kanssa kehitetään ja lin-
kitetään yhdessä toimintaa ympäristöön. VPK:n ja opiston henkilöstölle 
päätettiin tulevaisuudessa järjestää yhteinen tutustumistilaisuus. Maa-
ilmanvaihdon filippiiniläisiä työntekijöitä kävi tutustumassa opistoon 
maaliskuussa. 

Opiskelijoita valittiin myös jatkuvalla haulla. Linjakohtaisia opetus-

suunnitelmia yhtenäistettiin. Veikkaus Oy:n kanssa sovittiin työhar-
joittelusta. Olympiakomitean ja VALO ry:n kanssa jatkettiin Urheilun 
Uutishuoneen mediaprojektia. AKK:n Neste Oil Rallin ja autourhei-
lun F4-sarjan mediaprojekteista neuvoteltiin ja sovittiin. Henkilöstön 
kehityskeskustelut käytiin viikoilla 20-21. AR-KI Rakennus Oy uusii 
päärakennukset rännit ja kourut  sekä maalaa räystäslaudat viikolla 24. 
Opiston vakuutukset kilpailutettiin ja jatkettiin Pohjolassa sekä vahin-
kovakuutusten että lakisääteisten henkilövakuutusten osalta alennetuilla 
hinnoilla. Solistilinjan levynjulkistustilaisuus järjestettiin Ravintola Kai-
saniemessä 19.5. Antti Hyvärisen 70-vuotispäivän merkeissä pidettiin 
juhlatapahtuma opistolla 20.5 jolloin Annukka Turusen haastatteluihin 
pohjautuva opinnäytetyö, lyhytelokuva Antin urasta esitettiin kutsu-
vieraille. Madridilaisen yliopiston, Universidad de Francisco de Vitoria, 
viestinnän ja videopelisuunnittelun osaston johtoa kävi opistolla tutus-
tumassa 31.5. 

Opintolinjojen valintakokeet järjestettiin 2-10.6. ja 2-4.8. Kuvallisen 

Laajasalon Opiston Solistilinja

Running Up That Hill

IIST SIDE STORY  Running Up That Hill
Laajasalon Opiston Solistilinja: Anna Katariina Mäenpää, Heini 
Hämäläinen, Katariina Keinänen, Riina Korhonen, Rosanna Mantila, 
Victoria Joela

1. On niin helppoo olla onnellinen (O.Uusivirta) Rosanna
2. Running Up That Hill (K.Bush) Riina
3.    Minä suojelen sinua kaikelta (K.Koskinen-A.Sinnemäki) Katariina
4.    Oi mikä ihana ilta (J.Karjalainen) Anna Katariina
5.    Pikkuveli (H.Sepponen-S.Peltoniemi) Heini
6.    Kesäyö (A.Tuunela-R.Aho-A.TaIra) Victoria
7.    Sir Duke (S. Wonder) Rosanna
8.    Tästä asti aikaa (T.Kivikangas-S.Pesola-P.Hanhiniemi) Riina
9.    Neito ja ylioppilas (S.Hurmerinta-H.Salo) Katariina
10.  Can’t Take My Eyes Off Of You (B. Gaudio-B. Grewe) Anna Katariina
11.  Venus (R. van Leeuwen) Heini
12.  Another day In Paradise (P.Collins) Victoria

taustalaulut: IIST SIDE SINGERS
muusikot: Antti Hyvärinen koskettimet, Jari Nieminen kitarat, Jari Heino basso, 
Miri Miettinen (raidat 3-7) , Sami Kuoppamäki (raita 8) rummut 
ja Sarri Honkanen sello (raita 6)
äänitys ja mix:Tapio Pennanen/Sonic Pump Studios 
ja Laajasalon opisto
kannen suunnittelu: Vesa Ilmaranta
sovitukset ja tuotanto: Antti Hyvärinen
 Laajasalon opisto 2016
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viestinnän linjan kuvataidenäyttely pidettiin Pasilan pääkirjastossa 17.5-
10.6. Opetushenkilöstön tiiminvetäjät lukuvuonna 2016-2017 olivat Eri-
kaPanttila-Keskinen, Vesa Ilmaranta ja Heikki Kononen. Valinnat tehtiin 
elokuun alussa. 

Solistilinjan markkinointiyhteistyönä jatkettiin taideprojektina osallis-
tumista Kiuruveden Iskelmäviikolle 13-17.7.2016. Antti Hyvärinen ja 
rehtori olivat kilpailun tuomaristossa ja solistilinjojen opiskelijoiden Iist 
Side Singers´in konsertti oli kahtena päivänä. Opisto myönsi kaksi 2.000 
euron arvoista solistilinjan opiskelustipendiä laulukilpailun palkinnoiksi. 
Matkan yhteydessä esiinnyttiin emeritus piispa Wille Riekkisen ja Antti 
Hyvärisen 70-vuotis syntymäpäiväjuhlassa Kuopiossa. Riekkinen iloitsi 
kiitoksessaan opiston monipuolisesta toiminnasta ja etenkin kehitysvam-
matyöstä.

Opisto oli mukana Avoimet opintopolut –markkinointitapahtumas-
sa Kampin kauppakeskuksessa 12.8., jossa opistolla oli oma osasto sekä 
monipuolinen ohjelma. Osallistuimme 3-5.8.2016 Kansanopistopäiville 
Otavan opistolla. Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen perinteinen Suo-
menlinna-päivä oli 18.8. Mediaprojekti Puolustusvoimain Urheilukou-
lun kanssa pidettiin 24-25.8.2016 Santahaminassa. JHL-opiston kanssa 
aloitettiin suunnittelu vuoden 2018 Kansanopistopäivien järjestämiseksi 

yhteistyössä. Opiskelijakunnan ja henkilökunnan yhteinen ilta pidettiin 
VPK:lla 30.8. 

Pelastusharjoitus järjestettiin syyskuun alussa yhteistyössä Laajasalon 
VPK:n kanssa. Opiston Pelastus- ja väistöharjoitus toteutettiin 12.9. yh-
teistyössä Laajasalon VPK:n kanssa. Henkilökuntaa osallistui Huomaa hy-
vä –koulutukseen 12.9. Urheilutoimittajaliiton koulutuspäivä järjestettiin 
opistolla 22.9. Lukuvuoden 2017-2018 esite valmistui 23.9. Studentum 
Roadshow-kiertueelle. Taustayhteisöjen johdon tapaaminen opiston ja 
säätiön strategiavalinnoista pidettiin 23.9. Helsingin Diakonissalaitok-
sella. Kulttuuritori ja Alumnijuhla järjestettiin lokakuussa. Yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvokeskustelu pidettiin 12.10. opiskelijoiden ja henkilöstön 
kanssa liittyen lakisääteiseen suunnitelmaan. SuoMa ja Kaito-opiskelijoi-
den järjestämä 8. Kulttuuritori-tapahtuma toteutettiin Laajasalon VPK:lla 
24.10. Vuotuinen alumnijuhla pidettiin  Gloria-teatterissa 26.10. Kir-
joittajakouliutusta markkinoitiin omalla osastollamme Kirjamessuilla 27-
30.10.2016. Iist Side Singers  laulusolistiyhtye kävi esiintymässä Lohjan 
Kisakalliossa Ampumaurheiluliiton kauden päätöksen Gaala-tilaisuudessa 
29.10. ja Helsingissä Urheilutoimittajain liiton 85-vuotisjuhlassa 5.11. 
Opisto oli esittelyssä Kallion lukion vierailulla 2.11. Henkilöstön in-
fluenssarokotus annettiin 9.11. DO-verkoston ohjausryhmän kokous oli 

18.11, jolloin rehtorin vuoro verkoston ohjausryhmän puheenjohtajana 
päättyi ja apulaisrehtorin puheenjohtajuus johtoryhmässä alkoi.  Urheilu-
toimittajaopiskelijat osallistuvat Rukan kisojen mediaprojektiin 25-27.11. 
Asuntolarakennuksen savunilmaisimet uusittiin. Palotarkastus pidettiin 
28.11. Näyttelijäntyön esitykset marraskuussa olivat Nätö 1: ”10 tapaa 
rakastaa” ja Nätö 2:”Iltavuoro”. Pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön 
foorumi pidettiin Helsingin Työväenopistolla 28.11. Markkinoimme 
opistoa ja opintolinjoja omalla ja yhteisellä kansanopistojen osastolla sekä 
suuren esiintymislavan ohjelmaosastolla Messukeskuksessa Studia-messuil-
la 29-30.11.2016. Opisto ja kirjoittajakoulutus oli mukana Herttoniemen 
Tarinalyhty –tapahtumassa; avajaiset 30.11.

Henkilöstön virkistäytymispäivä oli 2.12. Asta Honkamaa jatkoi kir-
joittajalinjan 2016-2017 vastuuopettajana yksin sillä Finlandia-palkit-
tu kirjailija Jukka Viikilä halusi jatkaa tuntiopettajana muuttuneiden 
työkiireiden vuoksi Päärakennuksen opettajainhuonetta pienentämällä 
tehtiin joulukuussa uusi luokka ”Avanto” ja alarakennuksen K-rapun 
”Kompassi”-luokkaa suurennettiin yhdistämällä siihen viereiset huoneet. 
Joulukuussa solistilinja esiintyi Suomalaisen Klubin juhlassa, opistolla jär-
jestettiin elokuvaesitykset, solistilinjan joululaulutilaisuus, joulujuhlat ja 
hengellinen hartaustilaisuus.
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Toiminnan tuotot olivat 2.593.381,41. Kuluja kertyi poistot 
8.045,13 mukaan lukien 2.498.106,01, joten tuloslaskelma 
vuodelta 2016 osoittaa poistot 8.045,13 mukaan lukien ylijää-
mää 95.275,40 (ennen poistoja ylijäämää 103.320,53).

Omaa pääomaa oli tilikauden lopussa 398.901,11, josta toiminta-
pääomaa oli 26.910,07 ja rahastoissa 276.715,64. Tilikauden ylijäämä 
95.275,40 siirretään rakennusrahastoon.

Opiston talouden hoidossa on edelleen kyetty sopeutumaan val-
tionosuuksien leikkauksiin (vähennys edellisvuodesta 104.142,00 eli noin 
6,3 %). 

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

Opetushallitus myönsi vuonna 2016 opintoseteleitä 19.000,00 (lisäys 
edelliseen vuoteen 3.000,00) ja ne käytettiin maahanmuuttajien kieli-
koulutusten opiskelumaksujen alentamiseen. Aluehallintovirasto rahoitti 
ja Keskuspuiston Ammattiopisto koordinoi  8 oppilaitoksen yhteishan-
ketta OsaavaDigi 2016-2017, josta Laajasalon opiston avustusosuus oli 
5.794,01 vuonna 2016. Opetushallitus rahoitti ja Helsinki Business Col-
lege koordinoi 7 oppilaitoksen yhteishanketta AMERKE-Ammatillisen 
erityisopetuksen kehittämishanke, josta Laajasalon opiston avustusosuus 
oli 12.304,24 vuonna 2016.

Kehitysvammaisten henkilöiden koulutukseen saatiin avustusta Helsin-
gin kaupungilta 60.000,00 ja Tunkelon säätiöltä 2.000,00.

Tilikauden aikana käytettiin vuosikorjauksiin ja kalustohankintoihin 
yhteensä 82.114,50. Peruskorjauksia ei suoritettu.  Päärakennuksen 
opettajainhuonetta pienentämällä muodostettiin yksi uusi luokka ja ala-

7. TALOUS

rakennuksen K-rappuun tehtiin uusi luokka kaapelointeineen. Opetta-
jainhuoneeseen hankittiin uudet sähköpöydät ja väliseinät, entiset pöydät 
hyödynnettiin luokissa. Kameroita, tietokoneita ym. laitteita uusittiin ja 
valikoimaa täydennettiin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 4.9.2015 mukaisesta, Ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle maksettavasta vuoden 2004 koulutustoi-
minnan perusteella määräytyneiden vuosien 2006 ja 2007 valtionosuuk-
sien takaisinperintäpäätöksen pääomasta oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 
240.000,00 ja se suoritetaan OKM:n kanssa tehdyn maksusopimuksen 
mukaisesti vuosina 2017 ja 2018 korottomasti 10.000,00 kuukausierissä.

Opiston internaatin laajennukseen vuonna 2010 otettua lainaa Helsin-
gin OP Pankki Oyj:stä oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 143.960,51. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti 26.5.2016 ammatillisen koulu-
tuksen järjestäjärakenteen kehittämisohjelman. Ministeriö pyysi arvioin-
nin pohjaksi järjestäjiä täyttämään taloutta sekä ammatillisia ja toiminnal-
lisia edellytyksiä koskevat lomakkeet. Ministeriö kutsui säätiön edustajat 
neuvotteluihin 9.12.2016 pyytäen lisäselvitystä siitä, miten säätiön talous 

7.1.  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 78.103,30. Säätiön muille lähipiiriläisille maksetut palkat 
ovat yhteensä 3.505,05.

    v. 2016    v.2015   v.2014   v.2013   v.2012
kokonaistuotot  2.593.381,41  2.821.753,11  2.636.285,08  2.599.401,54  2.493.734,16
kokonaiskulut  2.498.106,01  3.140.668,10  2.638.314,46  2.455.586,57  2.462.533,48
yli-/alijäämä  95.275,40         -318.914,99 - 2.029,38   143.814,97    31.200,68

tasapainotetaan ja toimintaa sopeutetaan pienenevään rahoituskehykseen. 
Kokouksen pöytäkirjassa todettiin keskustelun ja toimitettujen tietojen 
perusteella olevan havaittavissa, että opiston säätiön kyky sopeuttaa talo-
utta ministeriön ilmoittaman mukaiseen pienenevään rahoituskehykseen 
on vakaan toiminnan edellyttämällä tasolla. Järjestäjä toimittaa ministeri-
ölle vuoden 2017 huhtikuun loppuun mennessä katsauksen taloustilan-
teestaan sekä kirjallisen kuvauksen siitä, miten opettajaresursseja käytetään 
ammatillisessa koulutuksessa.
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8.1. SÄÄTIÖN HALLITUS

Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta. 
Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajana valittiin jatkamaan Helsingin 
Diakonissalaitoksen Säätiön diakoniajohtaja Jarmo Kökkö. Varapuheen-
johtajaksi valittiin Kannatusyhdistyksen puheenjohtaja, yrittäjä Jari Lii-
matta. 

Diakonissalaitoksen Säätiö valitsemat hallituksen jäsenet olivat Jarmo 
Kökön lisäksi Helsingin Diakoniaopiston rehtori Marja Pentikäinen ja va-
rarehtori Soili Finer. 

Suomen Lähetysseuran valitsemat jäsenet olivat kotimaantyön johtaja 
Satu Kantola, hallintojohtaja Tarja Larmasuo ja palvelupäällikkö Riitta 
Sandberg. Varajäsenet olivat kasvatus- ja koulutusyksikön päällikkö Timo 
Ryhänen, kustannusjohtaja Eivor Ng ja Jari Jaakkola.

Kannatusyhdistyksen valitsemat jäsenet olivat yhdistyksen puheenjoh-
taja, yrittäjä Jari Liimatta ja pääsihteeri Timo Laulaja. Varajäsenet olivat 
Kannatusyhdistyksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Pekka Ylänne ja 
opettaja Hannu Salminen.

Vuoden aikana hallituksessa keskusteltiin aiempien vuosien tavoin sää-
tiön säännöistä ja niiden muutostarpeista. Hallitus päätti vuoden 2016 
strategiatyön tuloksena jatkaa toimintaa itsenäisenä opistona. Toiminnan 
keskeisinä teemoina oli vapaan sivistystyön vahvuus ja vahvistaminen sekä 
ammatillisen lisäkoulutuksen varmistaminen. Opistoa kehitettiin siten, 
että se kykenee erityisprofiilin valinneena ja monipuolista yhteistyötä te-
kevänä kansanopistona toteuttamaan omalta osaltaan metropolialueella 
vapaan sivistystyön koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta. 

Omissa strategiavalinnoissaan kaksi taustayhteisöä, Suomen Lähetys-
seura ja Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö toteuttivat vuoden lopulla 
hallitustyöstä irtautumisen, koska niiden omissa koulutustoiminnoissa ta-
pahtui oleellisia muutoksia. Tätä edelsi taustayhteisöjen johtajien tapaami-
nen, josta tehtiin erillinen muistio. Tapaamisessa ilmeni taustayhteisöjen 
omien toimintojen koulutustilanne. HDL oli tehnyt strategisen valinnan, 
jossa se ei enää toimi koulutuksen järjestäjänä. Se halusi turvata oman 
Diakoniaopistonsa tulevaisuuden ja oli siksi ollut perustamassa Suomen 
Diakoniaopisto OY:tä, jossa yhdistyivät Helsingin, Lahden ja Oulun Dia-
koniaopistot. SLS:n oma koulutus ja kirkollinen koulutus oli muuttunut 
hiippakunnallisesti järjestettäväksi ja siksi koulutustoimintaa tehdään val-

takunnallisen toimijan, Seurakuntaopiston kanssa. Myös ulkomaantyön 
koulutuksessa oli tapahtunut muutos. SLS ei strategisissa valinnoissaan 
enää nähnyt tulevaisuudessa omaa paikkaansa Helsingin kristillisen opis-
ton säätiössä samanlaisena kuin aiemmin on ollut. Helsingin Kristillisen 
Kansanopiston Kannatusyhdistys piti tulevaisuuden näkymiä hyvänä ja 
sillä on vahva usko tulevaan. Sen mukaan ei fuusiosta eikä integraatiosta 
ole hyötyä Laajasalon opistolle. Opisto on saatu vahvaksi ja sen koulutusta 
kehitetään aktiivisesti, kun koulutustarve lisääntyy jatkuvasti. Helsingin 
kristillisen opiston säätiön Laajasalon opisto toimii erinomaisesti itsenäi-
senä ja suurena kansanopistona eikä perustavaa laatua oleviin muutoksiin 
toiminnassa ole tarvetta.

Hallituksen strategiakeskusteluissa oli esillä vaihtoehto, jossa Helsingin 
Diakonissalaitoksen diakoniajohtaja toimiessaan opiston säätiön puheen-
johtajana sekä Helsingin Diakoniaopiston rehtori ja vararehtori ajoivat 
voimakkaasti säätiön ja opiston yhdistämistä heidän edustamaansa yhtei-
söön, Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiöön tai sen toiminnasta orga-
nisoituun uuteen valtakunnalliseen koulutuksen järjestäjään. Koska tämä 
ei toteutunut, ilmoitti Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö vetäytyvänsä 
hallitustyöskentelystä. Suomen Lähetysseuran strategian mukaan heidän 
koulutustoimintansa muuttuminen vaikutti siihen, että heillä ei ollut enää 
halukkuutta Säätiön hallitustyöskentelyyn. Tämän vuoksi vuoden lopul-
la nämä molemmat taustayhteisöt ilmoittivat, että heidän valitsemansa 
hallituksen jäsenet ja varajäsenet eroavat säätiön hallituksesta. Samassa 
kokouksessa säätiön hallitus toimi sääntöjen mukaisesti ja täydensi itseään 
pois lähteneiden jäsenten osalta. Tässä yhteydessä hallituksen muodostivat 
seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Jari Liimatta, Veijo Kekkonen, Timo 
Laulaja, Panu Mustonen ja Klaus Thomasson sekä varajäseninä Hannu 
Salminen ja Pekka Ylänne. Toimensa puolesta jäsenenä, esittelijänä ja ta-
loudenhoitajana on toiminut rehtori Juha Matti Holopainen. Tämä hal-
litus piti kokouksen vuoden lopussa, jolloin valmisteltiin siirtymävaiheen 
strategiaa. Hallituksen sihteerinä toimi talouspäällikkö Armi Halonen ja 
rehtori Juha Matti Holopainen.

Tilintarkastajina olivat KPMG:stä Diakonissalaitoksen Säätiön osalta 
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.

8 HENKILÖSTÖ
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8.2. 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 kehitysvam-
maisen työntekijän käytäntöä.

 v.2016 v.2015  v.2014  v.2013  v.2012
Päätoimiset  
rehtori 1  1  1  1  1
koulutus-
henkilöstö 16  16  16  15  16
palvelu-
osaston 
henkilöstö 9  8  9  9  9 
Yhteensä 26  25  26  25  26

Sivutoimiset
sivutoiminen 
muu 
henkilöstö 6  6  9  6  6
koulutus-
henkilöstö 109  114  102   105  86
Yhteensä 115  120  111  111  92
Henkilöstö 
yhteensä 141  145  137  136  118

Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön kokonaismäärä vuonna 
2016 oli 36 henkilöä, edellisenä vuonna 37.

Opiskeljoiden hyvinvointia tuettiin helposti saavutettavilla matalan 
kynnyksen palveluilla. Ajan sai tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla. Hyvin-
vointipalveluihin kuului psykologian opettajan antama psykososiaalinen 
tuki, opinto-ohjaajien antama ohjaus ja uravalmennus sekä opistopapin 
tarjoama keskusteluapu. Jokainen opettaja vastasi osaltaan opiskelijoiden 
ohjaamisesta ja hyvinvoinnista. Opiskelijahuoltoryhmän muodostivat psy-
kologian opettaja (Marjukka Jokilahti), kaksi koulutettua opinto-ohjaajaa 
(opettaja Erika Panttila-Keskinen ja apulaisrehtori Riitta Helander) sekä 
opistopappi (Elina Hynynen), rehtori ja vaihtuvat opettajajäsenet. 

Kokotoimisena hallinto- ja tukipalveluhenkilöstönä vuonna 2016 oli 
edelleen 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. Talokoordinnaattorit Jani Tuuli ja Aapo Vuorio toimivat 
osa-aikaisesti. Säätiön johtajana ja opiston rehtorina toimi Juha Matti Ho-
lopainen.
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9.TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ
VUODEN 2017 TEEMANA ”HELSINGIN KANSANOPISTO ”

Vuonna 2017 opisto täyttää 110 vuotta. Vuoden aikana aloi-
tetaan juhlavuosi, joka huipentuu vuonna 2018 111-vuoti-
sjuhlaan. Vuoden 2017 aikana valmistellaan vuoden 2018 
Kansanopistopäiviä, jotka järjestetään Sörnäisissä sijaitsevan  

JHL-opiston kanssa yhdessä. 
Vuoden aikana varmistetaan henkilöstön osaamista, työviihtyvyyttä ja 

jaksamista koulutus- ja virkistystapahtumilla. Aloitamme pitkäkestoisen 
työhyvinvointikyselyn käyttämällä sähköistä kyselymenetelmää. Järjestäm-
me 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. Henkilöstön vas-
tuualueita kohdistetaan vastaamaan 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 tuntiopet-
tajien käytön määrää voidaan vähentää. Siviilipalvelusmiesten käytöstä ja 
toiminnasta on myönteistä kokemusta ja tätä toimintaa jatketaan.

Kiinteistökuluissa on huomioitu kiireellisimmät vuosikorjaustarpeet. 
Muita korjauksia kuten yläpihan asfaltointi, rantaan johtavan tien pinnoi-
tus, rannan ja rinteen avoluentotila, jätehuolto- sekä pyöräkatos ja terassin 
kivimuurin suojaus tehdään tarvittaessa taloustilanteen mukaan. Saatam-
me ajantasalle rakennusten tekniset piirustukset. Varaudumme lähivuosi-
na seuraaviin kiinteistöjen korjaus- ja uusimistarpeisiin: vuosina 2017-22 
Kaukolämmön lämmönvaihtajan uusiminen, asuntolarakennuksen käyt-
tövesiputkistojen uusiminen ja asuntolarakennuksen sähköpääkeskuksen 
ja nousujohtojen uusiminen.

Av-laitteita, mediakoulutusten opetusvälineitä ja taidelinjojen laitteita 
hankitaan tarpeiden mukaan lisää. It-järjestelmiä sekä turvallisuusjärjestel-
miä ajanmukaistetaan edelleen. Osallistumme koulutusympäristön kehi-
tys- ja yhteistyöhankkeisiin. Tehostamme opetus-/hallintotietojärjestelmä 
Primus-Kurren ja toiminnanohjausjärjestelmä IMS:n käyttöä. 

Opiskelija-asuntoja pyritään edelleen tarjoamaan tarpeen mukaan ensisi-
jaisesti vapaan sivistystyön opiskelijoille.

Koulutustoiminnan markkinoinnissa käytetään messutapahtumia, leh-
ti-, radio-, internet- ja tv-mainontaa. Kehitämme www.laajasalonopisto.fi 
-sivustoa ja tehostamme sosiaalisen median käyttöä. Laajennamme alum-
ni-toimintaa. Ideoimme Kansanopistojen yhteisen kulttuuritapahtuman ja 
lisäämme opistojen välistä yhteismarkkinointia Kansanopistoyhdistyksen 
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kanssa. Olemme yhteistyössä valtakunnallisen iskelmälaulukilpailun jär-
jestäjien kanssa. Julkaisemme koulutusesitteen vuoden 2018 opintolinjois-
ta lokakuussa. Olemme mukana lähialueen yhteisessä Kaakonkehrä -toi-
minnassa, joka edistää kaupunginosien eri toimijoiden keskinäistä yhteen 
kuuluvuutta. Lisäämme alueellista yhteistyötä. Kehitämme maahan muut-
taneiden henkilöiden kotoutumista koulutuksella ja työelämäyhteyksien 
rakentamisella.

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.

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.

Kehitämme opiskelijoiden osaamisen tunnustamista ja tunnistamista 
niissä oppilaitoksissa, joihin opiskelijamme jatkavat Laajasalon opistosta. 

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. 

OKM:n kanssa neuvoteltu valtionosuuksien takaisinperinnän aikataulu 
etenee vuoden 2018 loppuun. Opiston ja säätiön taloudellinen tilanne 
on vakaa. Maksuvalmiutta turvaa luotollisen tilin limiitti, joka on tällä 
hetkellä 50.000,-. Koulutus keskittyy edelleen lukuvuoden kestäviin lin-
joihin. Opiston toimintaa ollaan kehittämässä suunnitellen uudistuksia 
taiteen ja median koulutuksiin, maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumis-
koulutuksiin, pelituotantoon sekä avoimen yliopiston suorituksiin tähtää-
viin koulutuksiin. Opiston ilta- ja kesätoimintaa on mahdollista kehittää 
ja lisätä. Linjakohtaisten opiskelijamäärien tavoite on edelleen keskimää-
rin 25 opiskelijaa. Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista pyritään 
pitämään n.60 %:ssa. Opetuksen laadun jatkuva kehittäminen edellyttää 
panostusta henkilöstön koulutukseen.

Vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ilmenee opiston 
toiminnan ja talouden vakaus. Laajasalon opiston toiminnan sopeuttami-
nen aleneviin valtionosuuksiin ja takaisinperinnän maksamiseen kyetään 
tekemään hallitusti vuosien 2017 -2019 aikana. Varauduimme vuoden 
2016 osalta toiminnalliseen alijäämään, mutta pystyimme mukauttamaan 
toimintamme ennakoimalla lähivuosien talousnäkymiä tehostamalla hen-
kilöstön kanssa jo aiemmin aloitettua ja nykyisin käytössämme olevaa 
yhteistä suunnittelua, varmistimme riittävän opiskelijamäärän ja opiskeli-
jamaksujen riittävyyden. 

Ammatillisen koulutuksen lisäämiselle nykyisestä laajuudesta olisi mah-
dollisuuksia, mikäli metropolialueella se todetaan tarpeelliseksi. Mikäli 
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ammatillista koulutusta pitäisi vähentää, olemme valmiina lisäämään va-
paan sivistystyön koulutustamme. Pystymme reagoimaan koulutuspoliitti-
seen 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 
kanssa.

Maahanmuuttajien kielikoulutuksiin tullaan hakemaan lisärahoitusta 
valtion taholta avautumassa olevista rahoituskanavista. 

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.

Olemme strategiatyössä ja toimintaympäristöanalyysissä todenneet, että 
kaikki laaja-alaisesti selvittämämme seikat huomioiden Helsingin kristil-
lisen opiston säätiö jatkaa Laajasalon opiston monipuolista ja merkittävää 
toimintaa vuoden 2017 aikana teemalla: Helsingin kansanopisto. Säätiön 
hallitus, opiston henkilöstö ja opiskelijat yhteisesti kehittävät toimintaa 
vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.


