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1.YLEISTÄ
1.1.HELSINGIN KRISTILLISEN 

OPISTON SÄÄTIÖN KANSANOPISTO 

Helsingin kristillisen opiston säätiön kansanopisto on maamme 
vanhin kristillistaustainen kansanopisto. Perustajana oli vuonna 
1907 Sörnäisten (nykyisin Helsingin) Kristillisen Kansanopiston 
Kannatusyhdistys. Kaksi mukana ollutta taustayhteisöä, Helsin-

gin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen Lähetysseura ilmoittivat omissa 
strategisissa valinnoissaan vuoden 2016 lopulla irtautuvansa Säätiön toimin-
nasta ja toteuttivat irtautumisen vuoden 2017 aikana, minkä vuoksi aloimme 
uudistaa vakavaraisen Säätiön sääntöjä ja kehittää toimintaa ja sen opistoa 
monipuolisena oppilaitoksena. Sääntöuudistuksen prosessia jatkettiin vuoden 
aikana vuorovaikutuksessa Kannatusyhdistyksen ja irtautuneiden taustayhtei-
söjen sekä Säätiön hallituksen kanssa ja prosessia jatkettiin vuodelle 2018.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 1) ylläpitää Helsingin kaupungissa tai 
sen läheisyydessä kristillistä opistoa, kansankorkeakoulua tai muuta senkaltais-
ta oppilaitosta sekä 2) järjestää juhlia, kokouksia, opintomatkoja ja kursseja. 
Opetuksessa ja muussa toiminnassa pyritään soveltamaan opiskelijoiden oma-
toimisuuden ja itsehallinnon periaatteita. Opetuksen perustana on kansano-
piston arvo- ja aatetausta.

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

Lähetystyö on kokonaisvaltaista toimintaa, jossa rakennetaan rauhaa ja 
sovintoa, muutetaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, puolustetaan syr-
jittyjen ihmisarvoa ja -oikeuksia sekä todistetaan Jumalan rajoja ylittävästä 
rakkaudesta, mikä toteutuu kaikkialla maailmassa ilona, rauhana ja oikeuden-
mukaisuutena. 

Diakonia-sana tulee kreikasta ja tarkoittaa palvelua. Diakonia määritellään 
ajassa ja arjessa aina uudelleen, jotta se elää, puhuttelee ja vaikuttaa. Diako-
niasta nouseva palvelutehtävä ohjaa hakeutumaan yhteiskunnassa niiden luo, 
jotka ovat pahiten uhattuina ja missä muuta apua ei ole saatavilla.  Sen perus-
tana ovat Jeesuksen opetukset ja lähimmäisenrakkaus. Eri kirkkokunnissa ja 
eri aikakausina diakoniatyö on ymmärretty ja järjestetty eri tavoin. Diakonia 
tarkoittaa myös sitä, että jokaiselle ihmiselle rakennetaan mahdollisuuksia 
osallistua, ottaa omat voimavarat käyttöönsä ja saada kokea olevansa yhteisön-
sä arvokas jäsen. Diakonia on aina myös yhteiskunnallista. Diakonian tehtävä 
ei ole vain auttaa vaan myös pureutua syihin, yhteiskunnan rakenteisiin.

Nämä toiminnan peruspilarit ovat sisältyneet Helsingin kristillisen opiston 
säätiön toimintaan ja sen ylläpitämän Laajasalon opiston koulutuksiin. Tär-
keänä tavoitteena on ollut saada inhimillisyyden ääni kuuluviin ja näkyviin. 
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Opintolinjoilla on opiskeltu aistimaan yhteiskunnan tilaa ja vaikuttamista 
sekä perehdytty yksilöinä ja ryhmässä heikommassa asemassa olevien tilan-
teeseen ja auttamiseen. Opintovuoden aikana opiskelijahuollon tukitoimin 
on tuettu ja eheytetty opiskelijoiden taloudellista, henkistä, fyysistä ja hen-
gellistä tilaa. Opiston koulutuslinjat ovat johdattaneet opiskelijansa jatko-
koulutuksiin ja työelämään vaikuttamaan kokonaisvaltaisen lähetystyön ja 
diakonian sisällöin eheämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Opisto täytti toimikauden aikana 110 vuotta ja juhlistimme sitä Suo-
men 100-vuotisjuhlien yhteydessä, mutta päädyimme valmistelemaan 
näyttävämmin 111-vuotisjuhlia vuodelle 2018. Kansanopistoyhdistyksen 
Kansanopistopäivät pidetään kesällä 2018 yhtenä juhlatapahtumana Laa-
jasalossa ja Sörnäisissä. Tapahtuma järjestetään yhdessä JHL-opiston ja 
Suomen Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Vuoden tapahtumien teemana 
on juhlavuosi ja erillinen juhlaviikko päättyy sunnuntaina 11.11. pidettä-
vään pääjuhlaan. Näihin juhlatapahtumiin perustettiin omat toimikunnat.

1.2. TOIMINTA-AJATUS, VISIO, 
ARVOT JA STRATEGIASISÄLLÖT

1.2.1.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. 

 
1.2.2.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.

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

Arvot ja aatetausta kuuluvat opiston päivittäiseen olemukseen. Henki-
löstö, hallinto ja taustayhteisöt varmistavat, että opiskelijat voivat opiskel-
la turvallisessa ja yhteisöllisyyttä ylläpitävässä sekä kehittävässä ja kulttuu-
ridialogia käyvässä ympäristössä.  Opetuksessa otetaan huomioon säätiön 
tarkoitus, suomalainen kulttuuri, kulttuurimme monipuolistuminen ja 
paikalliset erityispiirteet.

 
1.2.4.Strategiasisällöt
Säätiön ja opiston strategiatyötä jatkettiin hallituksen ja henkilöstön in-
teraktiivisena työtapana. Opiskelijoiden osuutta lisättiin toiminnan ke-
hittämiseksi aktivoimalla opiskelijakunnan ja sen hallituksen toimintaa. 
Opistoa vahvistettiin itsenäisenä ja erityisprofiilin valinneena ja yhteistyö-
tä kehittävänä kansanopistona toteuttamaan omalta osaltaan vapaan sivis-
tystyön koulutusta sekä ammatillista lisäkoulutusta.

1.3. YLLÄPITÄMISLUPA JA AMMATILLISEN 
LISÄKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAT 

Helsingin kristillisen opiston säätiön ylläpitämä kansanopisto on Laajasalon 
opisto. Laajasalon opisto on kansanopisto, joka järjestää vapaasta sivistys-
työstä annetun lain mukaista koulutusta. Koulutuksen toimintaa ja rahoi-
tusta säädellään laissa ja vapaasta sivistystyöstä annetussa asetuksessa. 

Säätiön opistossa toteutettiin vapaan sivistystyön sekä ammatillisen lisä-
koulutuksen opetustoimintaa. Koulutusta annettiin pitkänä koulutuksena, 
lyhyinä kursseina sekä monimuoto-opetuksena. Opiston kansanopistokurs-
sien vähimmäispituus on yksi 10 tuntia kestävä lähiopetusjakso. Tärkeänä 
osana opetuksessa oli työelämäläheisyys ja käytännön toiminta, jotka toteu-
tetaan projektioppimisena. Projektit tehtiin yhteisesti opiston, opiskelijoi-
den ja työelämän toimijoiden kanssa. 

Vuoden 2011 aikana kaikkien maamme kansanopistojen piti hakea ylläpi-
tämisluvat uudelleen. Samassa yhteydessä lupien muotoja yhdenmukaistet-
tiin ja uusittiin. Vuoden 2012 aikana kaikkien kansanopistojen tavoin otim-
me käyttöön uuden ylläpitämisluvan. Laajasalon opiston ylläpitämisluvan 
sisältöinä koulutus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja sen moderniin 
tulkintaan, mikä tarkoittaa ihmisten tasa-arvoista kohtaamista. Yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvosuunnitelma on toteutettiin vuoden 2016 lopulla ja päivi-
tettiin vuoden 2017 aikana.

Koulutus painottui viestinnän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäris-
tö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja 
muuhun yleissivistävään, aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maa-
hanmuuttajille suuntautuvaan koulutukseen. Tehtävänä oli sekä pitkien että 
lyhyiden kurssien järjestäminen.

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

Säätiön ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupaa säädellään ammatil-
lisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa. Koulutuksen rahoitus perustuu 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin.
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Kymmenen vuoden ajan opiston toimintaa suunniteltaessa kukin 
vuosi on saanut oman teemaotsikkonsa. 2008: Kansanopisto 
metropolin tarpeisiin, 2009: Me autamme reitin löytämisessä, 
2010: Sinusta on, 2011: Sinä, hän, me – osaamme, 2012: Osaa 

ja jalosta – taidot Laajasalosta, 2013: Tekemisen talo, 2014 Paljon enem-
män, 2015 Vuoden opisto ja 2016 Yhdessä. Vuoden 2017 aikana toimim-
me teemalla: Helsingin kansanopisto. 

Vuodesta 2012 lähtien erityisenä tavoitteena on ollut kehittää laatua. 
Jatkoimme tätä ja lisäsimme tietoisuutta opistosta monipuolistuvan oman 
median avulla.

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. 

Strategiatyön mukaisesti asetimme vuodelle 2017 tavoitteita vapaan si-
vistystyön vahvistamiseksi:

-kehitimme vapaan sivistystyön opetussuunnitelmia vastaamaan entistä 
paremmin opiskelijoiden tarpeita 
-kehitimme opiston ohjaussuunnitelmaa 
-kehitimme opiskelijapalautteesta viestimistä entistä näkyvämmin 

-kartoitimme yhteistyömahdollisuuksia avointen yliopistojen kanssa. 

2. VUODEN 2017 TEEMANA ”HELSINGIN KANSANOPISTO”

Tavoitteena oli lisätä vastaavaa kartoitusta myös ammattikorkeakoulujen 
kanssa ja lisätä yhteistyötä oppilaitosten kanssa, joihin Laajasalon opistos-
ta hakeudutaan jatko-opintoihin mutta rehtorin syyskauden sairauslomien 
vuoksi nämä siirtyivät vuodelle 2018.

Jatkoimme laadunhallintatyötä. Prosessikuvauksessa keskityimme vuon-
na 2014 näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen ja tutkinnon suorit-
tamisen prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Toteutimme OsaavaFu-
ture-hankkeen puitteissa opetushenkilöstön 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 oli 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 vuosien 2015 ja 2016 aikana osallistumalla IMS:n koulutuksiin. 

Olemme edellisen vuoden aikana kehittäneet osaamistamme erityistä 
tukea tarvitsevien opiskelijoiden tunnistamisessa ja palvelemisessa osallis-
tumalla AMERKE-ammatillisen erityisopetuksen kehittämisen verkosto-

hankkeeseen. Henkkeelle haettiin lisäaikaa vuoden 2017 puolelle.
Tarkastelimme digitalisoitumisen mahdollisuuksia OsaavaDigi-verkosto-

hankkeessa, joka jatkui vuoden 2017 toukokuulle.
Käynnistimme henkilöstön tiimitoiminnassa työnohjauksen prosessin, 

jossa päämääränä on lisätä henkilöstön kykyä toimia opiskelijoiden lisään-
tyvissä henkilökohtaisissa ongelmatilanteissa. Jatkoimme edelleen laadun-
hallintaosaamisen kehittämistä ja työstimme erityisesti hallinto ja tukipal-
velu (htp)-toimintojen piiriin kuuluvaa info-palvelujen toimintakäsikirjaa. 
Aiemmin aloitetun vertaisryhmämentoroinnin ja henkilöstön kehittämi-
sen tavoitteena on ollut edistää osaamisen jakamista sekä työhyvinvointia. 

 Lisäsimme opiskelijalähtöistä arviointia ja palautetta digitaalisessa oppi-
misympäristössä. Pyrimme käyttämään opiskelijoiden omia havaintoja ja 
keskustelevaa haastattelua opintolinjojen kehittämisessä. Olemme lisän-
neet valmiuttamme muuttaa käytössä olevia toimintatapojamme ja olla 
avoimia muutokselle.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja laadunkehittämisen pontimena 
on Laajasalon opiston missio: haluamme auttaa ihmisiä eteenpäin. Laaja-
salon opisto haluaa tarjota parhaan mahdollisen, kokonaisvaltaisen oppi-
miskokemuksen 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 ohjataan 
ja kannustetaan aktiivisuuteen ja kykyyn toimia yksin, työparin kanssa ja 
ryhmän jäsenenä. Haluamme herättää opiskelijoissa kyvyn huomata avun 
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tarpeessa olevia henkilöitä, heidän asioitaan, epäkohtia, eriarvoisuutta ja 
tuoda vallitseva yhteiskunnallinen tila muiden tietoisuuteen.

2.2. MEDIAN JA TAIDEVIESTINNÄN TALO

Laajasalon opiston vahvuus on media- ja viestintäalan osaaminen. Se on 
pitkään ollut opiston painopistealue. Toisena strategisena kärkenä on ollut 
koulutuksen ulkopuolella olevat, syrjäytyneet ja erityistä tukea tarvitsevat hen-
kilöt. Ammatillisen lisäkoulutuksen osuus on ollut opiston toiminnan koko-
naisuuden kannalta tärkeä ja se luo väylän myös erityistä tukea tarvitseville. 

Opistolla on 50 vuoden uraa uurtava viestinnän ja media-alan koulutus-
osaaminen. Olemme vahvistaneet viestintätaitojen koulutustamme. Tie-
dotusopin linjastamme on vuosikymmenten aikana kehittynyt kirjoittava 
toimittaja ja tiedottaja-, media ja viestintä-, radiotoimittaja-, urheilutoi-
mittaja- ja crossmediatoimittajalinjat, joita päivitetään jatkuvasti yhteis-
kunnan kehitystä arvioiden.

Olemme myös taideviestinnän talo. Taiteella viestitään yhteiskunnan 
tilaa. Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu on sisältynyt opetus-
alaamme muutaman vuosikymmenen ajan. Muut taiteen alan opintolin-
jamme ovat olleet elokuva-, kirjoittaja-, näyttelijäntyö 1 ja 2 sekä rytmi-
musiikin solistilinja. Vuoden 2014 alussa aloitimme Pelituotannon linjan. 
Olemme suunnitelleet sen laajentamista myös lyhytkurssitoiminnaksi. 
Näillä koulutuksilla on opetustarjontamme monipuolinen kokonaisuus, 
jossa tehdään yhteistyötä myös taiteen ja viestinnän avoimen yliopisto-
koulutuksen kanssa. Taiteen koulutuksissa olemme hyödyntäneet elokuus-
sa 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

Olemme toimineet läheisesti työelämän, järjestöjen ja erilaisten instituu-
tioiden kanssa. Opiston aloitteesta on käynnistetty ja toteutettu vuosien 
varrella 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 jatkoimme lähetystoimintaa viestintävirastos-
ta myönnettävillä radiotaajuuksien tilapäisluvilla, jotka on tarkoitettu 
oppilaitoksia varten. Toimintaa täydennettiin internet-mediakanavana 
omille tv- ja radio-ohjelmille sekä kirjoitusalustana kirjoittajalinjojen kir-
joituksille ja valokuville. Kehitimme omaa mediakanavaamme - Kaupun-
kikanavaa ympärivuotiseksi oppimisympäristöksi. Sen KaupunkiRadio 
ja KaupunkiTV sekä internetpohjainen printtimedia, jotka yhtenäisenä 
kokonaisuutena muodostivat verkkomediat, toteutettiin omien linjojen 

ja yhteistyöoppilaitosten projekteina. Oma media toimii opiskelijoiden 
harjoittelukanavana ja samalla sen myötä voidaan tarjota täydentävää kou-
lutusta työssä jo oleville

Viestinnän koulutuslinjojemme media-alan kumppaneita ovat olleet 
alan suurimmat toimijat kuten Yleisradio, MTV3, Nelonen ja paikallisra-
diot sekä lehtitalot. Kumppaneina toimivat koulutuslinjakohtaisesti myös 
LiiKe ry, Suomen urheiluakatemia-järjestelmä, Sport Events, Helsingin 
NMKY, Suomen Olympiakomitea, Jääkiekkoliitto, Jääkiekkoliiga, Suo-
men Urheiluliitto, Salpausselän kisat, Rukan mc-tapahtuma, Jyväskylän 
MM-ralli, Autourheilun Kansallinen keskusliitto AKK, Hiihdon MM-kil-
pailujen 2017 organisaatio Lahdessa, Veikkaus, Taitoluisteluliitto, jonka 
kanssa toteutettiin taitoluistelun MM-kilpailuja sekä Puolustusvoimien 
Urheilukoulu Santahaminassa. Olemme tehneet yhteistyötä pelialan kou-
lutuksessa pelituotantotalojen kanssa. 

Näissä projekteissa opiskelijat saivat mahdollisuuden toimia oikeassa 
mediaympäristössä ja luoda kontakteja työelämään.  Tarkoituksena on 
ollut avartaa mediataitoja opiston eri linjojen opiskelijoille, jolloin media-
osaamista voi käyttää hyödyksi kansalaistaitona arjen tilanteissa opiskelu-, 
työ- ja harrastustoiminnassa.

Edellä mainitussa kohdassa oli esillä mediakoulutuksen yhteistyötahoja. 
Vastaavaa yhteistyötä on tehty myös muilla opintolinjoillamme ja kaik-
kien yhteistyömuotojen lähtökohtana on opiskelijoiden saama hyöty opis-
keluvuodesta kansanopistossa.

2.4. ERITYISHAASTEITA KOULUTUKSESSA

Vuoden 2017 aikana jatkettiin vuonna 2008 aloitetusta ”Kansanopisto 
metropolin tarpeisiin” -hankkeesta käynnistettyä opiston kehittämistä ja 
monipuolista yhteistyötä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Erityis-
haasteet liittyvät nuorille suunnatun koulutustarjonnan riittävyyteen ja 
varmistamiseen, erityisryhmien kuten kehitysvammaisten henkilöiden 
koulutustarpeeseen, maahanmuuttajien määrän voimakkaaseen kasvuun ja 
väestön ikääntymisen tuomaan työvoimatarpeeseen. Ikääntyminen haas-
taa sekä nuorten että jo työelämässä olevien koulutusten kehittämiseen 
ja osaamisen jatkuvaan uudistamiseen. Alueelle tarvitaan erikoistuneita 
koulutuksen järjestäjiä, joiden toiminnassa korostuu nopea reagointi toi-
mintaympäristön muutoksiin ja metropolialueen erityistarpeiden vaatima 
osaaminen. Lisäksi merkittävänä osana on yhteistyö eri koulutusmuotojen 
ja -tahojen kanssa. 

Kotikansainvälisyyden kurssisuunnittelussa ja toteutuksessa suuntau-
duimme Suomen kulttuurin ymmärtämisen ja kielikoulutuksen suun-
taamiseen kotoutumista tukien. Omaan Laajasalo-metodiin perustuen 
opetuksessa käytettiin toteutustapaa, jossa yhdistetään toiminnallisia me-
netelmiä. 

Tarkkailimme tarpeita vapaaehtoistoiminnan koulutukseen, johta-
juuskoulutukseen, ikääntyvän väestön aktivointiin, taidekulttuurin li-
säämiseen, viestinnän alojen kurssitoimintaan ja oman kaupunkialueen 
yhteistyöhön. Näistä toteutimme oman kaupunkialueen yhteistyötä, jossa 
osallistuimme Laajasalon ja Herttoniemen alueiden yhteisiin tapahtumiin.
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 Vapaan sivistystyön vuoden mittaisilla linjoillamme mediaopintoihin 
sisältyi projektioppimisen jakso, joka suunniteltiin ja toteutettiin tiiviissä 
ja jatkuvassa yhteydessä työelämän sekä opiskelijan ja opettajan kanssa. 
Tavoitteena oli työelämäosaamisen kartuttaminen.  

Kehitimme ja ylläpidimme vapaan sivistystyön osuutta vahvistamalla ja 
uudistamalla jo olemassa olevia koulutuslinjoja. Ammatillisen koulutuk-
sen osalta koko maata koskeva ammatillisen koulutuksen reformi eli kou-
lutuksen kokonaan uudistaminen aiheutti näiden koulutusten uudelleen 
suunnittelua siten, että uudet koulutukset käynnistyvät ajallaan vuoden 
2018 -2020 aikana. 

2.5. AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN

Opiston strategiassa on keskeisellä sijalla ollut aktiivista kansalaisuutta 
vahvistava toiminta, jossa pyrkimyksenä on koulutuksellisesti, yhteiskun-
nallisesti tai kehitykseltään syrjäytyneiden voimaannuttaminen. Tärkeänä 
sisältönä on myös maahanmuuttajien kielitaitoa ja yhteiskuntaan integroi-

tumista tukeva koulutus sekä erityisryhmien osallistumista ja elämän laa-
tua parantava tarjonta. Jotta tätä toiminta-ajatusta voi toteuttaa, tarvitaan 
riittävä yhteiskunnan taloudellinen tuki, opintososiaaliset mahdollisuudet 
ja omatoimisesti toimeen tulevia opiskelijoita. Opiskelijoiden maksukyky 
on heikentynyt ja sen vuoksi olemme pitäneet opiskelumaksut pääosin 
ennallaan. 

 Opisto toimii kansalaisaktiivisuutta vahvistavana tahona. Näin vastaam-
me kansanopistoille asetettuihin haasteisiin ja tehtäviin. Kieli- ja kulttuu-
rikoulutusta on toteutettu yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. Vuoden 
2017 aikana jatkoimme ja kehitimme maahanmuuttajien kielenopetus-
ryhmiä sekä keväällä että syksyllä. Koulutuskysynnän lisääntyessä olemme 
olleet valmiita aloittamaan koulutuksia ilta- ja kesäaikoina. 

Media-alan vahva koulutusosaaminen tukee maahanmuuttajien ja syr-
jäytyneiden asioiden edistämistä. Opiskelijat ovat kohdanneet päivittäises-
sä käytännön toiminnassa sekä yhteisissä projekteissa kuten YK:n päivänä 
järjestettävä Kulttuuritori, jossa maahanmuuttajaopiskelijat valmistavat 
keittiöhenkilökunnan kanssa yhdessä omien maidensa ruokaa. Päivän 
ohjelmaan on olennaisena osana kuulunut eri maiden ja kulttuurien esi-

tyksiä. Tapahtuma laajentui tänä vuonna siten, että mukaan kutsuttiin 
lähialueen koululaisia vierailulle. Koulutuslinjamme ja toiminta antavat 
mahdollisuuden kulttuurien vuoropuhelulle.

Olemme pyrkineet tavoittamaan hakevalla toiminnalla opiskelijoiksi 
oikeat kohderyhmät. Hakeva toiminta on erityisen tärkeää, koska koulu-
tuksen ja/tai työelämän ulkopuolelle jäävien henkilöiden tavoittaminen 
tavanomaisin koulutusmarkkinoinnin keinoin ei riitä. Olemme oppilai-
tos, jossa opiskelijaa autetaan löytämään reitti elämää varten.

Parhaimmillaan kansanopistovuoden aikana opiskelijassa herää sisäisiä 
prosesseja ja oman elämän suunta kirkastuu; tässä yhteydessä puhutaan 
suuntautumisvuodesta. Vuorovaikutustaidot ovat nykyajan kansalaistai-
toja, joita tarvitaan työelämässä ja arjessa selviytymisessä. Kansanopis-
tovuoden yhdessä tekeminen mahdollistaa vertaisvuorovaikutuksen ja 
-oppimisen. Kun opiskelija uskaltautuu sanomaan mielipiteensä, oppii 
kuuntelemaan muita näkökantoja ja oppii perustelemaan paremmin 
omansa, hänen sosiaalinen pääomansa kasvaa. Opettajien läsnäolo ja tuki 
ovat äärimmäisen tärkeitä opiskelijalle, joka etsii suuntaa elämäänsä. 
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Opiston laitteistojen ja tietoverkon uusiminen on jo pitkällä. 
Kehitämme edelleen välineistöä, joilla opetus ja oppiminen 
tapahtuvat. Olemme mukana kehittämässä nykyaikaista in-
ternet- ja mobiilipalveluihin liittyvää opetusvälineistöä mutta 

opetusvälineistön mittavampaan uudistamiseen tarvitaan oman rahoi-
tuksen ohella lisärahoitusta ja muita varoja. Tarkoituksena on kehittää 
innovatiivisia ja kestäviä opetusta ja oppimista tukevia toimintatapoja, 
järjestelyjä, menetelmiä sekä työtapoja, joissa hyödynnetään tarkoituksen-
mukaisesti tieto- ja viestintätekniikkaa sekä muuta teknologiaa. 

3. OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Oppimisympäristö-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja, 
yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät ja tukevat oppimista. Oppi-
misympäristöajattelussa sidomme oppilaitoksen kiinteistön ulkopuolella 
tapahtuvaa oppimista kiinteästi opetussuunnitelmiin, monipuolistam-
me opetusta ja hyödynnämme erilaisia oppimisympäristöjä. Perinteinen 
luokkatila on oppimisympäristö, mutta yhtä lailla oppimisympäristöksi 
voidaan katsoa ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat. Oleellista ym-
päristölle on, että se muodostaa oppimista tukevan sosiaalisen yhteisön ja 
että ympäristön käyttö on didaktisesti ja pedagogisesti huolella mietitty. 

Suotuisat fyysiset, paikalliset ja sosiaaliset olosuhteet auttavat luovuuden 
ja innovatiivisuuden kehittymisessä. Laajasalon opistossa on voitu antaa 
myös monimuoto-opetusta, jolloin oppimisympäristö vaihtelee.

”Kaupunkikanava” ja sen eri mediamuodot ovat olennainen osa oppimisym-
päristöä yhdessä viestintävirastolta haettavien lyhytkestoisten radiotaajuuksien 
kanssa. Vuoden 2017 aikana oma mediakanava toimii ympärivuotisena.

Kehitämme google appsien käyttöä koko organisaation tasolla, jolloin 
vähennämme sisäisten sähköpostien määrää sekä tehostamme asiakirjojen, 
viestinnän ja opetusmateriaalien valmistelua.
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Opiston koulutustoiminnan pääosan on viimeisten kymmenen 
vuoden aikana muodostanut pitkäkestoinen vapaan sivistys-
työn koulutus. Se on ryhmitelty kolmeen otsikkoon: taiteen 
koulutus, viestinnän koulutus ja yhteiskunnallinen koulutus. 

Tärkeänä osana koulutuksessa on myös ammatillinen lisäkoulutus. Lyhyt-
kurssitoiminnan osalta olemme jatkaneet niiden kehittämistä ja toteutta-
mista pääkaupunkiseudun tarpeiden mukaan.

4.1. Vapaan sivistystyön pitkä koulutus 

Vuodelle 2017 annoimme viestinnän koulutusta seuraavilla linjoilla: Cros-
smedia – monialan sisällön tekijä, Kirjoittava toimittaja ja tiedottaja, Ra-
diotoimittaja ja Urheilutoimittaja. 

Taiteen koulutusta annoimme vuodelle 2017 seuraavilla linjoilla: Eloku-
va, Kirjoittaja, Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu, Rytmimusii-
kin laulusolisti, Näyttelijäntyö 1 ja Näyttelijäntyö 2 sekä Pelituotanto. 

Yhteiskunnallisessa koulutuksessa aloimme suunnitella vuodelle 2017 
Kasvatusalan ja Valtiotieteen opintolinjat sekä uusia avoimen yliopiston 
ja avoimen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä toteutettavia opin-
tolinjoja, joista käynnistimme Valtiotieteen linjan. Vapaan sivistystyön 
muuna koulutuksena tarjosimme kehitysvammaisten henkilöiden elämän-
taitoja kehittävän Idea-linjan, jossa mielenterveyskuntoutujat toimivat 
säännöllisesti ohjaustyössä. Toteutimme maahanmuuttajien ja turvapai-
kanhakijoiden kanssa tehtävää kielen ja kulttuurin kotoutumiskoulutusta 
ja     -toimintaa Suomea maahanmuuttajille koulutuksina. Tähän koulu-
tukseen päätettiin panostaa lisää, sillä OKM ja TEM kohdistivat tähän 
koulutustarpeen lisäännyttyä myös lisärahoitusta. Olimme myös valmiu-
dessa jatkamaan aiemmin kehittämäämme Vanhus- ja hoivatyön kotiavus-
taja-koulutustamme mutta emme toteuttaneet sitä. 

4. VUODEN 2017 KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA
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4.1.1. VIESTINNÄN KOULUTUS

Crossmedia - monialan sisällön tekijä
Crossmedialinjalla perehdymme nykypäivän toimittamisen vaatimaan 
moniosaamiseen. Käytännönläheisessä koulutuksessa opimme tuottamaan 
ja toimittamaan sisältöä tarkoituksenmukaisesti eri medioihin ja fooru-
meihin. Opiskelemme journalistisen prosessin ideoinnista julkaisuun. 
Opiskeltavia aiheita ovat valokuvaus, kuvankäsittely, videokuvaus, videoe-
ditointi, internetin ja web-julkaisun perusteet, netti-tv-työskentely, mo-
biiliviestinnän perusteet, toimittajan esiintymistaito ja radiotoimittamisen 
perusteet. Työelämän koulutusjakso toteutetaan mediataloissa ja tuotan-
toyhtiöissä. Lopputyönä valmistuu oma mediaprojekti. Opintovuoteen si-
sältyy opintolinjojen yhteinen sekä oppilaitosten välinen yhteistyö omilla 
mediakanavillamme: Kaupunkikanava, Kaupunki-tv ja Kaupunkiradio.

Työssäoppimisjaksot alkoivat ensimmäisten opiskelijoiden osalta tammi-
kuussa. Jaksojen liukuma jatkui siten, että viimeiset lopettivat työharjoit-
telunsa toukokuussa. Työssäoppimisjakson opiskelijat suorittivat lähinnä 
mediatalojen online-toimituksissa, tuotantoyhtiöissä sekä mainostoimis-
toissa. Työssäoppimisjakson päätyttyä 5 opiskelijaa onnistui saamaan mää-
räaikaisen tai vakituisen työpaikan harjoittelupaikastaan.

vauksen ja kuvankäsittelyn perusteet, videotyön perusteet sekä äänityön 
perusteet. Tämä perusjakso oli erittäin intensiivinen ja kesti n. 11 viikkoa. 
Opiskelijat julkaisivat juttunsa alusta saakka itse kaupunki.tv, kaupunki-
kanava.fi, ja kaupunkiradio.fi sivustoilla. 

Crossmediatuotannon opiskelijat aloittivat heti lukuvuotensa alussa 
myös perehtymisen tapahtumien av-tuotantoihin, joihin opiskelijoilla oli 
mahdollisuus osallistua erilaisissa mediaprojekteissa. Niissä opiskelijat pää-
sivät käytännössä soveltamaan perusopintokauden oppeja monenlaisissa 
tapahtumatuotannoissa.

Helsingin Messukeskuksessa järjestettiin 18. - 19.8. Tanssi vieköön –fes-
tivaali, jossa opiskelijat pääsivät ensimmäisen kerran osallistumaan tapah-
tuma-tv:n tuottamiseen. Teimme tapahtumassa videoinserttejä ja suorana 
striimatun monikameratuotannon festivaalin katutanssiosastolla käydystä 
tanssikilpailusta.

Opiskelijat pääsivät 23.8. tietämättään piilokameran kohteeksi, kun 
opistollamme kuvattiin Punk´d Suomi -piilokameraohjelman jakso. Kuva-
uksen jälkeen opiskelijat pääsivät tutustumaan tuotantoryhmään ja saivat 
pienen ekskursion suomalaisen tv-viihteen tekemiseen.  

Opiskelijoilla oli mahdollisuus 7.9. osallistua Enbuske, Veitola & Salmi-
nen –shown suoraan lähetykseen yleisönä mtv:n studioilla Pasilassa.

17.-19.3. GoExpo tapahtumassa, Helsingin Messukeskuksessa opiskeli-
jat tuottivat markkinointivideoita ja striimasivat suorana monikameratuo-
tantona 3x3 koripalloturnauksen kaupunki-tv:n Youtubekanavalle.

Kuunnelma- ja dokumenttituotannon opiskelu jatkui myös kevätluku-
kaudella. Muutama opiskelija osallistui dokumenteillaan Pohjoismaiseen 
lyhytdokumenttikilpailuun Shortdoxiin, sekä Helsingissä 26.-28.4. järjes-
tettyyn radiofestivaalin, jossa crossmedialinjan opiskelija Akseli Kuhalam-
pi palkittiin kunniamaininnalla juontajakilpailussa.

Crossmedialinjan kevääseen kuului radio- ja tv-työtä, jota opiskelijat te-
kivät tuottamalla ohjelmia kaupunki-tv:n ja kaupunkiradion suoriin lähe-
tyksiin. Ohjelman teon lisäksi oli mahdollisuus valita syventäviä opintoja 
äänen-, kuvan- ja videonkäsittelyssä, joissa opittiin Pro-tools- ja Adobe 
After effects-ohjelmien perusteet.

Kevään verkkojulkaisemisen kurssilla perehdyttiin oman domainin han-
kintaan ja jokainen teki itselleen opinnäytteenä digitaalisen portfolion 
WordPress-julkaisujärjestelmällä. Myös muutama videodokumentti val-
mistui toukokuun aikana.

Syyslukukaudeksi linjan virallinen nimi muutettiin crossmediatuotan-
noksi. Syyslukukauden alussa aloitettiin opiskelut seuraavilla kursseilla: 
journalismin perusteet, journalistisen kirjoittamisen perusteet, valoku-
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Helsingin Telia 5G Areenalla järjestetyssä HJK Hyundai Cupissa opis-
kelijat toteuttivat 15.-17.9. monikameratuotannon, joka striimattiin 
IS-TV:lle. Kuvaus, ohjaus, selostus ja inserttituotanto toteutettiin Laajasa-
lon opiston viestintälinjojen yhteistyönä. Tapahtuma on HJK Junioreiden 
järjestämä kutsuturnaus 8-13-vuotiaille pojille. Turnaukseen osallistuu 72 
joukkuetta viidessä ikäluokassa, joista 25 saapuu Helsinkiin ulkomailta: 
Venäjältä, Ruotsista, Virosta ja Latviasta.

Opiskelijat tuottivat 8.-9.10. The Best Sommelier of Nordics 2017 –kil-
pailun suoran monikameratuotannon kaupunki-tv:n Youtubekanavalle. 
Lisäksi tuotantoon kuului inserttien teko ja juontaminen. Loka-marras-
kuun aikana osa opiskelijoista teki Aseman Lapset ry:lle videon, jonka 
aiheena oli koulu-uupumus. 

Opiston viestintälinjojen opiskelijat järjestivät 20.10. Laajasalon opiston 
vuotuisen alumnijuhlan kulttuuriareena Konepajan Brunossa. Juhlaan 
kutsutaan entiset opiston opiskelijat pitämään hauskaa ja verkostoitumaan 
myös uusien opiskelijoiden kanssa. Juhlista tehtiin crossmedialinjan ja ra-
diotyönlinjan johdolla suoraa radio- ja tv-lähetystä. 

Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasalissa taltioitiin 25.10. 
Excellence in Finland –päivän paneelikeskustelu monikameratuotantona. 
Paneelikeskustelut kestivät muutaman tunnin ja niiden lisäksi opiskelijat 

taltioivat ja toimittivat tilaisuudessa monta haastattelua. 
Crossmedialinja toteutti Tikkurilan Urheilupuiston Trio  Sport Cente-

rissä 4.11. monikamerastriimauksen ja some-toimituksen kansainvälisestä 
Vantaa Painicupista.

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 kevään työssäoppimisjakson suorituspaikkojen 
hakemisen. Hakuprosessissa opiskeltiin työhakemuksen ja CV:n tekoa, ja 
opiskelijat hakivat paikkoja itse omien kiinnostustensa perusteella. Paik-
koja haettiin lähinnä mediatalojen online-toimituksista ja tuotantoyhtiöis-
tä.

Marraskuun lopussa crossmedia-, radiotyö- ja urheilutoimittajalinjan 
opiskelijoita matkusti Rukalle, jossa suoritimme viikon pituisen media-
projektin Rukan maailmancupin kisaorganisaation viestintätiimissä. Työ 
piti sisällään lehdistötilaisuuksien live-striimauksen ja videoiden tuotta-
mista sekä stadionin videotaululle että kisojen web-sivustolle. Viikko oli 

monelle iso elämys, kun he pääsivät seuraamaan sekä huippu-urheilua että 
osallistumaan suureen ja kansainväliseen mediatapahtumaan.

Bassoradion itsenäisyyspäivän vastaanotto pidettiin 6.12. Crossmedilin-
jan opiskelijoita oli tuottamassa tapahtumasta suoran lähetyksen monika-
meratuotantona.

Taitoluistelun SM-kilapilut 2018 pidettiin Tikkurilassa Trio Areenalla 
15.–17.12.  Kilpailussa nähtiin Suomen yksinluistelun ja jäätanssin hui-
put junioreista senioreihin. Opiskelijat tuottivat kilpailusta monikame-
rastriimauksen.

Joulukuussa alkoi kuunnelma- ja dokumenttituotannon opiskelu. Lisäk-
si kaupunki.tv:lle tehtiin suoria lähetyksiä.

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Timo Arpalahti. Tunti-
opettajina toimivat Börje Hellén, Antti Kauranne, Esa Lötjönen, Jarkko 
Rissanen, Pasi Jakkula, Sanni Pärssinen, Jere Ollinen, Eero Järvinen, Mira 
Selander, Ilkka Olander

Yhteistyökumppaneita opintolinjan toiminnassa olivat Yle, Nelonen 
Media, MTV, IL-TV, Bauer Media, IS-TV, HJK CUP, Suomen Taitoluis-
teluliitto, tapahtumajärjestäjä Starsquad (SQ), Vantaan Painicup ja Ruka 
Nordic Maailman cup –tapahtuma.
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Kirjoittava toimittaja ja tiedottaja
Mediamaailman viime vuosien muutos näkyy myös media ja viestintä-
linjan opetuksessa ja kokemuksissa. Opiskelijoilta odotetaan yhä mo-
nialaisempaa osaamista toimituksissa, kun tiedon tuottamisen vastuu on 
siirtymässä lehtitoimituksista esimerkiksi järjestöille ja yhteisöille. Vuoden 
2017 aikana toteutettiin syksyllä kahden viikon yhteisöviestintähanke, 
jossa opiskelijat olivat työharjoittelujakson itse valitsemassaan järjestössä. 
Järjestöiksi valikoituivat SPR, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys, Plan ja Lii-
Ke ry sekä muita samankaltaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Medialinjojen 
yhteisenä hankkeena tuettiin jo perinteisesti Vailla Vakinaista Asuntoa 
ry:n Asunnottomien yön tiedotusta noin 80 jutun ja puolen tusinan vide-
on avulla. 

Koulutus antoi valmiuksia kirjoittavan toimittajan työhön. Vuodessa 
käytiin läpi seikkaperäisesti toimittajan työnkuva, journalistinen prosessi 
eli kirjoittamisen kokonaisuus, erilaiset juttutyypit niin www-sivuille kuin 
painettuun lehteenkin, haastattelutekniikat, valokuvaus, videokuvaus, yh-
teistyö valokuvaajan tai kuvatoimittajan kanssa sekä hyvä journalistinen 
tapa.

Opiskelu sisälsi luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä sekä run-
saasti kirjoitustehtäviä. Lisäksi tehtiin luovuusharjoitteluja ja ideointia. 
Työharjoittelujakso tehtiin itse valitussa mediassa ja tavoitteena oli avata 
ovia työelämään. Sen aikana käytettiin opittuja taitoja käytännössä ja tu-
tustuttiin alan ammattilaisten arkeen. Harjoittelupaikat löytyivät sanoma- 
tai aikakauslehdistä sekä yritysten ja järjestöjen tiedotusorganisaatioista.  

Opiskelun sisällytettiin Tiedottajan ABC –kurssi, Adobe Illustrator-, 
InDesign layout –, video- ja audiotuotanto sekä Wordpress-blogiosaa-
misen moduulit sillä yhä useamman opiskelijan työharjoittelupaikkana 
olivat järjestöt, joissa on mahdollisuus työllistyä viestinnän moniosaajana. 
Opintovuoteen sisältyi opintolinjojen yhteinen sekä oppilaitosten välinen 
yhteistyö omilla mediakanavillamme: Kaupunkikanava, Kaupunki-tv ja 
Kaupunkiradio.

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Antti Kauranne. Muina 
kouluttajina toimivat Jarkko Rissanen, Sanni Pärssinen, Timo Arpalahti 
sekä Börje Hellen. 
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Radiotoimittaja
Vuoden 2017 aikana viestinnän opetusohjelmia uudistettiin edel-
leen.  Edellisenä syksynä käyttöön otettua Google Classroom –oppi-
misympäristöä opittiin käyttämään yhä tehokkaammin. Oman median 
kehittäminen on ollut suunnitteilla muutamien vuosien ajan ja se voitiin 
käynnistää kuluneen vuoden syksyllä 2017. Kokonaisuuteen kuuluu kol-
me verkkosivustoa: Kaupunkikanava.fi, Kaupunki.tv ja Kaupunkiradio.fi. 
Kaikille kanaville tuotettiinkin sisältöä jo syksyn aikana, vaikka verkkosi-
vu-uudistus ajoittuu keväälle 2018.

Koulutus antaa perusvalmiudet käytännön radiotyöhön ja toimitustyö-
hön mediatoimituksissa. Tutustumme monipuolisesti kotimaiseen me-
dia-alaan. Tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen 
ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisessa radiotoimituksessa.  Työ-
elämän koulutusjakso suoritetaan kaupallisten radioiden, Yleisradion tai 
tuotantoyhtiöiden toimituksissa. Opintovuoteen sisältyy opintolinjojen 
yhteinen sekä oppilaitosten välinen yhteistyö omilla mediakanavillamme. 
Lopputyönä toteutamme radioprojektin, joka on kuultavissa keväisin 

Kaupunkiradion taajuudella joka on kuulunut 90-luvun alusta. Laajasalon 
opisto on palkittu ”Kultainen radio” -tunnustuksella pitkäaikaisesta työstä 
radiokoulutuksen alalla.

Lopputyöjakso keväällä varmistaa vuoden aikana sisäistettyjä taitoja. 
Laajasalon opiston radiokurssiin kuuluva ’Kaupunkiradio’ on kanava, jolla 
pääkaupunkiseudun viestinnän alan oppilaitokset lähettävät ohjelmaa ke-
väisin. Ohjelmaa kanavalle tuotettiin helmikuusta toukokuuhun. Yhteis-
työssä ovat mukana Metropolia AMK, Kallion ja Vaskivuoren lukiot sekä 
Nuorten toimintakeskus Happi.

Työssäoppiminen kuului opiskelijoiden kannalta merkittävänä osana 
opiskeluun. Radio- ja crossmediakurssien opiskelijoille henkilökohtaiste-
taan vuosittain työssäoppimisjakso mediatalojen ja Yleisradion toimituk-
sissa sekä tuotantoyhtiöiden palveluksessa. Onnistuneen harjoitteluyh-
teistyön ansiosta osa opiskelijoista sijoittuu edelleen harjoittelusta suoraan 
työelämään.

Shortdox ja Radiofestivaali ovat muodostuneet mielenkiintoiseksi osaksi 
koulutusjaksolla. Radiotoimittajalinjan opiskelija Anu Jumppanen voitti 

Yleisradion järjestämän Shortdox-kilpailun kansallisen finaalin lyhytdoku-
mentillaan ’Peukalo’.

Radiofestivaali on toteutettu keväisin jo pitkään Tampereen ja Tornion 
AMK:n kesken. Kun viestinnän koulutus Torniossa päättyi, päätettiin 
kilpailu järjestää ensimmäistä kertaa Helsingissä. Laajasalon opiston radio-
toimittajalinjan pitkäaikainen vastuukouluttaja Esa Lötjönen uudisti alul-
lepanijana Metropolia AMK:n opettajien kanssa kilpailua ja juontajasarja 
päivitettiin kokonaan. Laajasalon opiston opiskelijat menestyivät monessa 
sarjassa ja juontajakilpailun voitti radiokurssin opiskelija Nicco Laakso-
nen. Palkintona oli puolen vuoden palkallinen harjoittelu YleX-kanavalla. 
Muita menestyneitä olivat:

Dokumenttisarjan kunniamaininta: Lilly, Iiris Arjanne / Laajasalon opis-
to

Podcast-sarjan kunniamaininta: Pinnassa, Iiris Arjanne / Laajasalon opis-
to ja Ville Lähde

Juontajakilpailun kunniamaininta: Akseli Kuhalampi / Laajasalon opisto
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Urheilutoimittaja 
Käytäntöihin painottuvassa koulutuksessa perehdyttiin urheilutoimittajan 
ja selostajan työhön. Välineinä olivat televisio, kameratyö, videoeditointi, 
radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet ja mobiilipal-
velut. Vuoden aikana hankittiin valmiudet, joiden avulla voi hakeutua 
alan jatko-opintoihin tai toimia urheilumaailman tiedonvälittäjänä. Mer-
kittävä osa opinnoista tapahtui Suomessa järjestettävissä kansallisissa ja 
kansainvälisissä urheilukilpailuissa ja -tapahtumissa. Opintovuoteen si-
sältyi opintolinjojen yhteinen sekä oppilaitosten välinen yhteistyö omilla 
mediakanavillamme: Kaupunkikanava, Kaupunki-tv ja Kaupunkiradio. 
Henkilökohtaisessa projektissa valmistettiin henkilökohtainen monimedi-
allinen lopputyö, mikä toimi myös oman oppimisen portfoliona. Työelä-
män koulutusjaksot toteutettiin valtakunnallisissa mediataloissa.

Vuoden aikana opiskelijat pääsivät tekemään urheilutoimittajan ja 
tiedottajan työtä aidossa kilpailuympäristössä. Opintojen ensimmäisel-

lä viikolla neljä opiskelijaa oli Lahdessa tekemässä Finlandia – hiihdon 
mediapalveluita.  Toimimme kilpailuorganisaatioiden virallisena tiedo-
tustoimituksena. Tuotimme videoita, tekstejä ja sosiaalista mediaa.  Osa 
opiskelijoista oli Lahti2017 kisoissa YLE:n palveluksessa ja osa muuten va-
paaehtoisina. Kontiolahdella ampumahiihdon maailmancupissa oli myös 
neljä opiskelijaa tuottamassa sisältöä tapahtuman organisaatiolle. 

Maaliskuussa olimme Go Expo-messuilla tekemässä mediapalveluita 
messuille sekä tuottamassa striimiä ja selostusta 3 X 3 koripallotapahtu-
massa. Red Bullin kanssa alkoi puoli vuotta kestänyt projekti mäkiauto 
GP –tapahtumaa koskien. Itse tapahtuma oli elokuussa, mutta teimme 
heille ennakkomateriaalia koko kevään ja kesän. 

Jääkiekon MM kisoissa teimme kahden edellisvuosien 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 teimme Tytyrin kaivoksesta Lohjalla suun-
nistuksen maailmancup osakilpailun taltiointia. Samaan aikaan osa opis-
kelijoista oli tekemässä joukkuevoimistelun MM-kisojen mediapalveluita 
Helsingin jäähallilla.

Stadi Cupissa kesäkuun alussa oli koko opiskeluryhmä tuottamassa vide-
oita ym. materiaalia. Saimme tapahtuman viestinnän tuottamisesta erin-
omaisen palautteen.  Ensimmäistä kertaa teimme isosti myös purjehduk-
sen viestintää. Avomeriveneiden kilpailut Suursaari Alandia Race ja Baltic 
Offshore Week olivat molemmat isoja tapahtumia, joissa opiskelijoiden 
todella hyvät videot, haastattelut ja valokuvat saivat paljon huomiota 
osakseen. Purjehduksen Laser ranking –kilpailuissa harjoittelimme venees-
sä kuvaamista puhelimilla ja sekin onnistui hyvin. 

Autourheilua teimme paljon myös vuonna 2017.  Heinäkuussa Jyväsky-
län rallin MM-osakilpailu, Neste Rally, on monelle opiskelijalle vuoden 
kohokohta.  Rallin MM-osakilpailussa teimme AKK Motorsportille toi-
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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, Virossa, 
Venäjällä, Ruotsissa ja Hollannissa. Tämä oli huikea mahdollisuus opiske-
lijoille tutustua kansainväliseen urheilu- ja mediamaailmaan. 

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. 

Kolmatta kertaa striimasimme ja selostimme IS TV:lle HJK-cupin.  Ot-

telut saivat paljon katsojia koko maassa. Saimme erittäin hyvän palautteen 
IS TV:n johdolta toiminnastamme. 

Yhteistyömme Paralympiakomitean kanssa jatkui ALL-IN projektin 
merkeissä. Yksi opiskelija pääsi projektin myötä Italiaan nuorten kisoihin 
kuvaus- ja sosiaalisen median tehtäviin syksyllä sekä yksi opiskelija suo-
ritti koko pitkän harjoittelunsa Paralympiakomitealla sekä VAU:ssa eli 
Vammaisurheiluliitossa. Para Talent Day:ssa marraskuussa Tampereella oli 
neljä opiskelijaa tuottamassa kokonaan uutta harjoitteluohjausmateriaalia 
Paralympiakomitealle. 

Näiden lisäksi olimme jatkuvasti tekemisissä Suomen merkittävimpien 
urheilulajien sarjapeleissä, mainittakoon koripallon sarjatoiminta, jääkie-
kon Liiga, Veikkaus –liiga ja salibandyliiga.  Toimitimme ja selostimme 
urheilusisältöjä opiston omalle mediakanavalle, Kaupunkikanavalle.  Syk-
syllä opiskelijoiden harjoittelu paikkoja olivat: MTV3, Nelonen Media, 
Bauer Media, Viasat, Helsingin Sanomat, Liiga, tuotantoyhtiö Fisher 

King, Jokerit, TuTo, Helsinki Seagulls, Iltalehti, Olympiakomitea ja Para-
lympiakomitea sekä VAU. 

Marraskuussa hiihtourheilun maailmancup-osakilpailussa Ruka Nordi-
cissa Kuusamossa muodostimme mediakeskuksen toimituksen ja toimi-
timme materiaalia sekä organisaatiolle että opiston omaan mediaan.  Laa-
jasalon opiskelijoita tapahtumassa oli 30 ja ohjaamassa kaksi opettajaa. 

8Viimeinen tapahtuma ennen todistusten jakoa oli osallistuminen HI-
FK:n jääkiekkoilun ulkoilmaotteluun, Talviklassikkoon Kaisaniemessä. 
Opiskelijat olivat auttamassa mediajärjestelyissä ja saivat nauttia ainutlaa-
tuisesta tunnelmasta pelissä. 

Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Erika Panttila-Keskinen. 
Tuntiopettajia olivat mm. Tero Karhu., Antti-Jussi Sipilä, Martti Salo, 
Pekka Viinikka ja Juha Dahlström.  Vierailevina toimittajina opettivat 
mm. Mika Saukkonen, Riku Salminen, Riku Riihilahti ja Laura Arffman.
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4.1.2. TAITEEN KOULUTUS

Elokuvalinja
Tutustumme elokuvakerronnan perusteisiin, elokuvan teon eri osa-aluei-
siin, rooleihin ja koko elokuvatuotannon kaareen ideoinnista valmiiseen 
elokuvaan. Lukuvuoden aikana tuotetaan lyhyt- ja dokumenttielokuvia. 
Opetuksessa perehdytään klassiseen elokuvakerrontaan unohtamatta muo-
tokokeiluja. Opettajat ovat elokuva-alan ammattilaisia. Vierailevat luen-
noitsijat ja opettajat täydentävät opintovuoden. Opetus sisältää runsaasti 
käytännön harjoituksia ja tekemistä. Vuoden aikana 

opintojen edetessä opiskelija löytää itselleen sopivat ammattikuvat. 
Opiskelijamme ovat sijoittuneet jatko-opintoihin elokuva-alan korkea-
kouluihin ja ammattikorkeakouluihin. Elokuvalinja hyödyntää opinnois-
saan yhteistyötä opiston näyttelijäntyön, kirjoittajien ja solistilinjan ope-
tuksen kanssa. 

Kevätlukukauden alkaessa Elokuvalinjan opiskelijat (14 kpl) olivat opin-
tojensa puolivälissä. Vuosi alkoi tehokkaasti Näyttelijä & kamera 3 -elo-
kuvatyöpajalla. Opintojaksolla toteutettiin kymmenkunta lyhytelokuvaa 
yhteistyössä Näyttelijäntyön 1 -linjan kanssa. Opiskelijat olivat syksyn 
aikana perehtyneet elokuvan perustekniikoihin ja ammattirooleihin ja täs-
sä jaksossa he sovelsivat oppimaansa omaa suuntautumistaan toteuttaen. 
Tuotantojen valmistelujaksolla käytiin läpi teknisiä valmiuksia ja tällä jak-
solla painotettiin erityisesti valaisutaitoja.

Kevään ensimmäisten harjoituselokuvien valmistuttua oli aika paneutua 
pääsykoetehtäviin. Opiskelijat keskittyivät kukin valitsemansa jatko-opis-
kelupaikan ennakkotehtäviin. Tässä yhteydessä toteutettiin vielä pieni-
muotoisia elokuvia yhteistyössä oman linjan ja näyttelijäopiskelijoiden 
kanssa. Elokuva-analyysissä tutkittiin esimerkkielokuvien rakennetta ja 
perehdyttiin myös pitkän fiktioelokuvan muotoon. Kukin opiskelija valitsi 
oman esimerkkielokuvan tähän analyysiinsä. 

Lopputyö-elokuvat olivat opiskelijoiden mahdollisimman itsenäisiä elo-
kuvatuotantoja. Ne toteutettiin oman opintolinjan voimin valinnaisissa 
ryhmissä ja opiskelija valitsi tehtävänsä suuntautumisensa mukaisesti.

Opintoja syvennettiin ajankohtaisilla ekskursioilla Helsingin monipuo-
liseen kulttuuritarjontaan. Kevään lopulla lukuvuonna 2016–2017 val-
mistuneet elokuvat esitettiin yleisölle 105 minuutin elokuvanäytöksissä. 
Puolet keväällä 2017 valmistuneista opiskelijoista pääsi ensi yrittämällä 
jatkamaan opintojaan toivomaansa oppilaitokseen. Tämän opintovuoden 
jälkeen he sijoittuivat mm. Turun Taideakatemiaan (elokuvaus), Ha-
losen Akatemiaan ja Tallinnan kansainväliseen elokuvakouluun (Baltic 
Filmschool).

Elokuvalinja aloitti uusien opiskelijoiden (14 henkeä) kanssa syyskuun 
alussa. Ensin otettiin haltuun elokuvatekniikka: kamerat, valot, äänitys-
kalusto ja kuva- sekä äänieditit. Pienien harjoitusten avulla perehdyttiin 
kaluston käyttöön. Yhteistyökurssi Näyttelijäntyön 1 -linjan kanssa alkoi 
Näyttelijä ja kamera 1 -työpajassa, jossa käytiin läpi ensimmäisen kerran 
koko elokuvatuotannon kaari. Kurssilta valmistui kymmenen yhden koh-
tauksen dialogielokuvaa. Palauteviikon jälkeen siirryimme suoraan uuteen 
kokonaisuuteen, Näyttelijä ja kamera 2 -elokuvatyöpajaan, joka aloitettiin 
käsikirjoituskurssilla, jossa kukin opiskelija kirjoitti käsikirjoituksen. Tässä 
jaksossa kymmenen käsikirjoitusta toteutettiin valmiiksi lyhytelokuvaksi 
asti. Opiskelijat valitsivat eri ammattiroolit kuhunkin tuotantoon. Ennen 
joulua oli valmiina vielä kymmenen lyhytelokuvaa ja opiskelijoilla oli 
jo laaja näkemys elokuvanteon eri osa-alueista. Kurssien lomassa tehtiin 
ekskursioita katsomaan pitkää näytelmäelokuvaa elokuvateattereissa, teat-
terivierailulla ja Kirjamessuilla. Kiireisen syyslukukauden ajan yhtenäinen 
ryhmä on kannustanut toisiaan ja auttanut jaksamaan elokuvien loppuun 
saattamisessa. 
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Kirjoittaja
Luovan kirjoittamisen vuoden pituisella linjalla opiskellaan kirjallisuutta 
useasta eri näkökulmasta. Kurssilla kirjoitetaan ja luetaan kaikkia klassisia 
kirjallisuuden lajeja: runoutta, proosaa ja näytelmäkirjallisuutta. Vuoden 
aikana tutustutaan myös esseen kirjoittamiseen, elokuvakäsikirjoittami-
seen ja kuunnelman tekemiseen.

Kurssi sisältää asiantuntijavierailuja - aiheina mm. kirjailijantyö, kääntä-
jän työ ja kustantaminen. Merkittävä osa opiskelua on myös kotimaisen 
ja käännetyn kirjallisuuden lukeminen ja luettujen tekstien analysointi 
kirjoittamalla ja keskustellen. Ryhmässä on valmentava ohjaus ja mahdol-
lisuus henkilökohtaiseen palautteeseen.

Keväällä 2017 kirjoittajalinjan opiskelijat opiskelivat romaanin eri genre-
nä, Jukka Laajarinne vieraili tuntiopettajana opettamassa lastenkirjallisuutta, 
Vilja-Tuulia Huotarinen nuortenkirjallisuutta, ja Laura Paloheimo viihde-
kirjallisuuttaa. Muuten paneuduttiin teatteriin, käytiin katsomassa esityksiä 
kuten Prinsessa Hamlet Q-teatterissa ja Kauneudesta Mad House:ssa. 

Teatterin historiaan paneuduttiin sen kautta millaiset näyttämötekstit 
ovat olleet keskiössä minäkin aikana. Aloitimme Antiikin Kreikasta ja 
draaman synnystä ja tultiin tähän päivään asti. Koko ajan keskiössä oli 

oma kirjoittaminen, ja erilaisten tyylilajien kokeilu ja kyseenalaistaminen. 
Opiskelijat ottivat haltuun kohtauksen kirjoittamisen monet mahdolli-
suudet, ja kehittivät omaa näyttämöllistä ajatteluaan myös yhteistyössä 
NÄTÖ:n kanssa pidetyssä monologityöpajassa. Viikon ajan kirjoittaja ja 
näyttelijä työparit kokeilivat erilaisia tulkintoja ja ajatuksia kirjoittajan 
aiemmin valmistamasta monologista. Kurssilla päästiin pitkälle ja saatiin 
aikaan niin mielenkiintoista teatterikieltä kuin avaavia keskusteluja. Opis-
kelijat toteuttuviat myös kuunnelmat tuntiopettajien Iida Hämeen-Antti-
lan ja Jaska Rissasen johdolla.

Kirjoittajalinjan kohokohdaksi muotoutui oman julkaisun tekeminen. 
”Kirjoittajat 2017” on tuhti paketti erilaisia tekstuureja, runoista näyttä-
möteksteihin. Linjan julkaisua juhlistettiin Arabiassa Villa Bokvillanissa 
toukokuussa omaisten ja ystävien kanssa. Kevätjuhlassa jokainen opiske-
lija sai stipendin jostain, mitä hän on. Stipendejä jaettiin niin kiltteydestä 
kuin sinnikkyydestä, reiluudesta ja herkkyydestä ja muista ryhmän toi-
mintaa vuoden aikana rikastuttaneesta piirteestä. Stipendilahja oli kirja.

Alkusyksyn aikana syvennyttiin fiktion olemukseen ja keskityttiin proo-
san kirjoittamiseen ja lukemiseen. Teimme runsaasti kirjoitusharjoituksia 
ja harjaannuimme vertaispalautteen antajina. Tähtäsimme kokonaisen 

oman novellikokoelma- tai romaaniaihion kehittämiseen. Tarinalyhty-yh-
teisötaideprojektin kanssa yhteistyössä käsikirjoitettiin ja ääninäyteltiin 
kuunnelma Herttoniemenrantaan. Teos julkaistiin yhdessä visuaalisen tai-
deteoksen kanssa 16.11. 

Proosajakson tuntiopettajina vierailivat kirjailijat Jaana Seppänen (essee) 
ja Laura Paloheimo (viihderomaani), kustannustoimittaja Stella Vuoma ja 
taiteilijaprofessori Tarja Roinila. Joulukuussa opetuksen painopiste siirtyi 
runouteen. Tällöin tuntiopettajana vieraili runoilija Risto Oikarinen.

Loka-, marras- ja joulukuussa kirjoittajalinjan opiskelijat haastattelivat 
kirjastokeikoille kutsumiaan kirjailijoita. Kirjailijakeskusteluja oli kuusi 
kappaletta keskiviikkoisin HeRoLa-alueen kirjastoissa. Vierainamme kä-
vivät Tuuve Aro, Aura Nurmi, Janne Saarikivi, Alexandra Salmela, Saila 
Susiluoto ja Tuomas Vimma. Hanke toteutettiin yhteistyössä Herttonie-
men, Roihuvuoren ja Laajasalon kirjastojen kanssa. Lastenkirjallisuuteen 
perehdyttiin kahden päivän ajan yhdessä Kaito-linjalaisten kanssa. Syksyn 
painopiste, omien käsikirjoitusten synnyttäminen ja kehittäminen, loi 
pohjan koko kevään jatkuvalle työlle suuren tekstimassan parissa. 

Kirjoittajalinjan opetuksen jakoivat Asta Honkamaa ja Marjo Heiska-
nen, joka sai valtion taiteilija-apurahan.
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Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu
Vuoden aikana opetettiin kuvallista viestintää ja ilmaisua, sommittelua, 
värioppia, havainnointia ja kuvallista ajattelua. Opintojen tavoitteena oli, 
että opiskelija rakentaa itselleen laajan visuaalisen yleissivistyksen, joka 
luo perustan kuvallisten alojen opinnoille kuvataiteesta taideteollisuuteen. 
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. 
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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-, 
tulkinnan- ja esiintymistaidon hallintaa live- sekä studio-olosuhteissa. 
Lisäksi opiskelemme musiikinteoriaa, rytmimusiikin eri tyylilajien hal-
lintaa, yhtyelaulua, pianonsoiton vapaata säestystä ja ilmaisua. Runsaasti 
monipuolisia esiintymisiä sisältävän opiskelun päättää keväällä julkaistava 
yhteinen, ammattaitaidolla toteutettu CD-levy. 

Vuoden 2017 opetus käynnistyi edellisvuoden lopun opiskelua täydentä-
vällä työskentelyllä. Kevään painopiste oli esiintymistaidon syventämisessä 
ja yhteisesiintymisissä. Kahden viikon mittaisen harjoittelun jälkeisenä 
maanantaina käynnistyivät Laajasalon kirjastossa jo viisi vuotta siellä 
tehdyt iltapäiväesiintymiset. Edellisvuosien tapaan alkukevään opinnot 
painottuivat esitettävän ja levytettävän ohjelmiston valmisteluun. Kevät-
konsertti pidettiin loppuunmyydyssä Laajasalosalissa yhteistyössä LC Pro 
Culturan kanssa. Laulutekstin sisäistämisen saloja avarsi musiikin moni-
osaaja Mariska vierailullaan linjamme opettajana. Kevään ulkopuoliset 
esiintymiset päätti Laajasalopäivän ulkoilmalavalla esitetty lauluohjelma 
toukokuun lopulla. Solistilinjan ohjelmaosuus opiston kevätjuhlassa päätti 
opetuksen ja esiintymiset opetusvuoden 2016-2017 osalta.

Solistilinjan uusi ja samalla 8. lukuvuosi käynnistyi elokuussa 15 opis-
kelijan voimin. Syksyisen opetuksen pääpaino oli lauletun rytmimusiikin 
perusasioiden, kuten musiikinteorian, -historian, nuotinlukutaidon, laulu-
yhtyelaulun sekä laulu- ja esiintymistaidon opiskelussa. Omaa ohjelmistoa 
rakennettiin tulevia esiintymisiä huomioiden. Ne käynnistyivät iltapäi-
vä-matineoilla juhlasalissa nimikkeellä: ”Pop-musiikkia Valkoisen Flyy-
gelin Ympärillä”. Opiston erilaiset syksyn teemalliset tilaisuudet antoivat 
myös lisäkokemusta live-esiintymisiin. Kaksi puolituntisen ohjelmakoko-
naisuuden läpiviemistä Studia-messuilla Messukeskuksessa oli myös huo-
miota herättävä tietoisku muiden joukossa yhden opistomme opetuslinjan 
kolmen kuukauden opiskelun tuloksista. Opistomme joulujuhlan ja opis-
ton ulkopuolisen järjestäjän joulukonsertin ohjelmaosuus päätti syksyisen 
työskentelymme perinteisin tavoin.

Linjan entisistä opiskelijoista koottu Iist Side Singers on myös saanut 
lisää arvostusta ja tunnettavuutta mm. taiteiden illan esiintymisestä sekä 
musiikkivideoesityksestä kappaleesta Sir Duke. Erityisen kannustava koke-
mus oli esiintyminen valtakunnallisessa Auto- ja liikennegaalassa Messu-
keskuksessa. Tapahtumassa julkistetaan vuosittain Vuoden Auto Suomessa 
ja kutsuvierastilaisuuden pääesiintyjänä oli Elastinen, jonka kanssa esitet-
tiin yhteisnumero.

Oma CD-levy, Fighter, toteutettiin myös aiempina vuosina saatujen ko-
kemusten tavoin. Rytmipohjan äänitykset tehtiin Sonic Pump Studiossa ja 
jälkiäänitykset, laulatukset sekä musiikin miksaukset opiston omissa tilois-
sa. Vierailevina muusikkoina toimivat Jari Nieminen - kitarat, Jari Heino 
- basso ja Sami Kuoppamäki - rummut. Kosketinsoitinten päällesoitot 
olivat linjan vastaavan opettajan hallinnassa. Äänityksestä ja miksauksesta 
vastasi Tapio Pennanen edellisvuosien tapaan.

Linjan vastaavana opettajana toimi kapellimestari Antti Hyvärinen ja 
laulutekniikkaa opetti Kristiina Kattelus. 
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Näyttelijäntyö 1 (Nätö 1) ja Näyttelijäntyö 2 (Nätö 2)
Näyttelijäntyö 1 on monimuotoinen ja vaativa opintokokonaisuus kaikille 
näyttelemisestä ja teatterista kiinnostuneille sekä alaan jo laajemminkin tutus-
tuneille.

Tutkimme turvallisessa oppimisympäristössä näyttelijäntyötä ja teatteria, 
improvisaatiota, klovneriaa, tanssia, laulua, akrobatiaa, kameranäyttelemistä 
sekä monia muita teatterin osa-alueita. Haluamme tukea opiskelijaa yksilölli-
sesti mahdollisimman monipuolisen ymmärryksen sekä kokemuksen saavut-
tamiseksi.

Lukuvuoden aikana opiskelijat valmistavat demoja ja esityksiä, joita esitetään 
omassa Teatteritalossamme, Laajasalon VPK:lla.

Näyttelijäntyö 2 on tarkoitettu syventäväksi koulutukseksi vuoden kansano-
pistolinjan käynneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaaville. Vuosi koostuu 
jaksoista, joissa syvennämme näyttelijäntyön taitoja sekä tutkimme erilaisia 
tapoja tehdä teatteria. Turvallisessa oppimisympäristössä kehitämme ymmär-
rystämme tuottaa teatteri- ja näyttelijäntaidetta itsenäisesti sekä ryhmissä. 
Vuoden aikana tuotamme useita demoja ja esityksiä omassa Teatteritalossam-
me monien alalla toimivien ammattilaisten opettamana. Teemme yhteistyötä 

opiston sisällä eri opintolinjojen kuten Elokuva- ja Kirjoittajalinjan kanssa.
Näyttelijäntyö 1 aloitti kevään 2017 Eero Järvisen Teatteriklovnerian-kurs-

silla. Kurssilla tutkittiin mm. näyttelijäntyötä haastamalla opiskelijaa näyttä-
mölliseen itsetutkiskeluun. Kurssi on merkittävä osa opetustamme ja poikkeaa 
muista opetettavista kursseista mm. siten, että siinä käytetään toisena opetus-
kielenä myös englantia. Ykkösten kevään pääproduktio oli haastava soveltavan 
teatterin tutkimusmatka Kehä. Teos käsitteli ilmastonmuutosta ja sen lähtö-
kohtaisena lähteinä ja inspiraatioina käytettiin Orwellin, Eläintenvallanku-
mous ja Kleinin, Tämä muuttaa kaiken – kapitalismi vs. ilmasto teoksia. Ke-
hän ohjaavana opettajana toimi Eero Järvinen. Esitys sai ensi-iltansa 7.4.2017. 
Kehästä mainittakoon vielä, että linjan vanhoja opiskelijoita toimi teoksessa 
apulaisohjaajina.

Maiju Leppäsen kanssa tehtiin yhteistyötä osallistumalla Elokuvalinjan tuo-
tantoihin. Tuotannossa Näyttelijäntyö 1 opiskelijat näyttelivät ja Eero Järvinen 
toimi ohjaavana opettajana.

Yhteistyö Lahden Kansanopiston Teatterilinjan kanssa sai jatkoa, kun Laa-
jasalon Näyttelijäntyö 1 kävi vastavierailulla tänä vuonna Lahdessa. Viikon-
lopun ajan työskentelimme työpajamuotoisesti ja vietimme aikaa teatterista, 

taiteesta ja pedagogiikasta keskustellen. Loppukevät keskityttiin opitun syven-
tämiseen Eero Järvisen ja Janne Longan johdolla. Lisäksi opiskeltiin seuraavia 
näyttelijäntyöhön kuuluvia tai sitä tukevia aineita, kuten laulu, akrobatia, 
puhe ja tanssi. Kevään viimeinen esitys oli Eeppi Ursinin johdolla valmistettu 
linjojen yhteinen lauluesitys. 

Näyttelijäntyö 2 paneutui tammikuussa 2017 nykymusiikkiteatteriin val-
mistamalla esityksen, jossa tutkittiin liikkeen ja äänenkäytön muotoja, sekä 
musiikkiteatterin mahdollisuuksia. Kurssin vetäjinä toimivat Karolina Gin-
man ja Jussi Tuurna.

Jo perinteeksi muodostunut Lasten sunnuntai pidettiin Minna Canthin 
päivänä 19.3.2017. Tapahtumassa sai ensi-iltansa neljä faabeleihin perustavaa 
lastenteatteri esitystä. Tämän jälkeen esitykset kiersivät Helsingin päiväkoteja 
viikon ajan. Lasten sunnuntaihin osallistui yhteistyössä myös Laajasalon VPK. 
Lastenteatterikurssin opettajana vieraili Timo Ruuskanen. Kirjailijalinjan 
kanssa aloitimme yhteistyön pitämällä yhteisen monologikurssin, jossa tut-
kimme kirjoittajan ja näyttelijän yhteistyötä, erilaisten harjoitteiden ja määrei-
den kanssa. Kurssin pitivät Asta Honkamaa ja Janne Lonka.

Näyttelijäntyö 2 osallistui kevään mittaa Elokuvalinjan lopputöihin näyt-
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telijöinä ja muihin elokuvalinjan tuottamiin tuotantoihin. Loppukevät kulki 
samankaltaisen kaavan mukaan kuin jo mainittu Näyttelijäntyö 1 kevät, jossa 
opettajina toimivat Eero Järvinen ja Janne Lonka. Opistovuoden lopun jo 
häämöttäessä opiskeltiin vielä pitkää improvisaatiota, eli kuinka valmistetaan 
koko illan esitys improvisaatioteatterin keinoin. Kurssi huipentui kahteen esi-
tykseen VPK:lla. Kurssin piti Janne Lonka

Molemmilta linjoilta aukesi teatteri- ja taidealojen ammatillisiin opintoihin 
ovia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, kuten Teatterikorkeakouluun ja 
Englannin oppilaitoksiin. Lisäksi näihin opiskelupaikkoihin valittiin aikaisem-
min linjoillamme opiskelleita.

Kesän kynnyksellä pidimme Näyttelijäntyön linjojen yhteiset pääsykokeet, 
joiden kokonaiskesto oli kolme päivää joista yksi päivä per hakija. Pääsykokei-
siin oli ilmoittautunut noin 100 kiinnostunutta hakijaa. Pääsykokeet sisälsivät 
ryhmä- sekä yksilötehtäviä, jossa tehtiin monimuotoisesti näyttelijäntyön har-
joitteita. Näyttelijäntyö 1:lle valittiin 20 ja Näyttelijäntyö 2:lle 18 opiskelijaa, 
joista 10 oli meidän aikaisempia oppilaita. Näyttelijäntyön linjojen raadissa 
oli Eero Järvinen, Janne Lonka, Jemina Sillanpää sekä liikeimprovisaatio ja 

tanssikoreografina Suvi Toivonen. Pääsykokeisiin osallistui hakijoiden tueksi ja 
isoksi avuksi myös Näyttelijätyö 2 opintolinjan päättäneitä opiskelijoita.

Syksy aloitettiin uudistetulla opetussuunnitelmalla, jonka avainsana oli har-
joittelu. Molemmat linjat käynnistyivät samankaltaisella perusopetuksella, jos-
sa keskityttiin fyysisten- ja henkisten ominaisuuksien tutkimiseen ja kehittä-
miseen näyttelijäntyössä. Vietimme työviikon mittaisen leirikoulun Furuvikin 
kartanolla, jonka arvo on todella suuri lukuvuoden opintojen kannalta. Vii-
kon aikana meillä oli mahdollisuus tutustua toisiimme ja avata opetustamme 
ja tavoitteitamme. Perusjakson lopetimme linjojen yhteiseen tapahtumaan, 
joka oli kahden tunnin juoksu. Juoksun tavoitteena on ymmärtää ja tutkia 
omia voimavaroja.

Perusjakson jälkeen Näyttelijäntyö 1 aloitti perehtymään näyttelijäntyöhön 
dialogikurssilla, jossa valmistettiin tänä vuonna William Shakespearen tekste-
jä Eero Järvisen opetuksessa. Ullariikka Koskela aloitti Uta Hagen-tekniikan 
opetuksen. Lisäksi käynnistyi laulu-, puhe-, akrobatia-, sekä tanssiopetus. Jan-
ne Lonka opetti improvisaatiota ja syksyn päätti Nykymusiikkiteatteri kurssi, 
jonka ohjaavina opettajina toimivat Karolina Ginman ja Jemina Sillanpää.

Näyttelijäntyö 2 paneutui perusjakson jälkeen tutkimaan tekstin ja kehon 
yhteyttä Minna Canthin Anna Liisa teoksen pohjalta. Kurssin tarkoituksena 
oli syventää ymmärrystä oman kehon, harjoittelun, tekstin merkityksestä, 
sekä keskeneräisen sietämistä. Kurssi päättyi demoesitykseen, jossa näyttelijä 
ei voinut koskaan etukäteen tietää mitä tulee kyseisessä esityksessä näytte-
lemään, vaan roolit arvottiin yleisön nähden. Eri roolien lisäksi esitys piti 
sisällään erilaisia tyylisuuntia. Syksyn toinen pääkurssi tutki itseohjautuvaa 
näyttelijää ja työryhmää. Kurssi toteuttiin ulkona ja se aloitettiin opettelemalla 
teroittamaan veitsi ja vuolemaan. Prosessista valmistui ulkona toteutettu koke-
muksellinen demoesitys Pysäkki 18, joka sijoittui apokalyptiseen maailmaan. 
Molemmissa teoksissa ohjaavana opettajana toimi Janne Lonka. Syksyn päätti 
Eero Järvisen Teatteriklovnerian kurssi. Lisäksi kakkosten syksyyn kuuluivat 
samat koko vuoden jatkuvat opinnot kuin ykkösillä, eli laulu-, puhe-, akroba-
tia-, sekä tanssiopetus.

Muita opettajia jo mainittujen lisäksi olivat Jarkko Mandelin akrobatia, Jen-
ni Urpilainen ja Elina Kivioja tanssi, Eeppi Ursin ja Kristiina Kattelus laulu.
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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 
taitoja 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 painopistealueet joiden kehittä-
miseen he erityisesti pyrkivät vuoden aikana projektirooleissaan, itseoh-
jautuvasti ja valinnaisissa syventävissä opinnoissa. Esim. ohjelmointiin 
suuntautuville oli loppuvuonna tarjolla korkeakoulutasoisia algoritmien ja 
tietorakenteiden sekä grafiikkaohjelmoinnin alkeita.

Peruskurssikauden jälkeen linjan painopiste siirtyi peliprojekteihin, jois-
sa opiskelijat soveltavat osaamistaan käytännössä tiimin osana ja kerryttä-
vät arvokasta portfoliota. Vuoden aikana tehtiin kolme n. 1.5kk pituista 
pitkää projektijaksoa, joiden aikana opiskelijat rakensivat peliprototyyppiä 
pienissä tiimeissä, 1.5 viikon intensiiviworkshop, jossa tehtiin ensimmäi-
set keinotodellisuus (VR)-pelit tai -kokemukset, ja vastaava workshop 
mobiilipelejä varten. Osallistuimme kahdesti kansainväliseen game jam 
–viikonlopputapahtumaan, jossa kokonaiset pelit tehtiin 72 tunnissa. 

Yhteensä linjalla tuotettiin vuoden aikana noin 30 peliprototyyppiä ja 
VR-kokemusta.

Tuotettuja pelejä esiteltiin julkisuudessa mm. Gamexpo- ja Studia-mes-
suilla, kolmena julkisena demopäivänä ja yksi mobiilipeli päätyi myös la-
dattavaksi Google Play Store -kauppaan. 

Merkittävänä painopisteenä pysyi virtuaalitodellisuus. Nelihenkinen 
joukkue pelilinjalta kilpaili Huawein sponsoroimassa VR-appkilpailussa 
kymmentä Aalto-yliopiston DI-opiskelijajoukkuetta vastaan ja saavutti 4. 
sijan. Pelilinja aloitti ensimmäisen yritysyhteistyönsä Futurice Oy:n kanssa 
niin, että yhdessä pitkässä peliprojektissa tuotettiin virtuaalitodellisuusde-
mo Futuricen edistyneen VR/AR-tekniikan osastoa varten.

Opiskelijat verkostoituivat ja tutustuivat alaan myös vierailuilla Frozen-
byte-, Remedy- ja Rovio-peliyrityksissä, Aalto-yliopiston pelikoulutukses-
sa ja pelialan ammattilaisten IGDA-kokoontumisissa.

Suurin osa opiskelijoista pyrkii jatko-opintoihin kevään 2018 aikana, 
mutta useilla oli jo ennen v. 2017 loppua saatu jatko-opintopaikka, suun-
niteltuna alkukeväällekin indie-peliprojekti tai olivat hakemassa harjoittelu/
työpaikkoja esim. yhteistyöyrityksestä jolle olivat juuri tehneet projektia.

Linjan toiminnasta vastasi Yrjö Peussa. Vierailevina opettajina linjalla 
toimivat vuoden aikana mm. Nick Sweetman ja Andrei Rodriguez (pe-
ligrafiikka), Veli Laamanen ja Jaska Rissanen (äänisuunnittelu) sekä Asta 
Honkamaa (kirjoittaminen).

Taiteen ja viestinnän jatko-opinnot kesälle 2017 ja 2018
Opinnot soveltuivat jatkoksi opintolinjojen aikana heränneille aiheille. 
Opiskelijat saivat toteuttaa valmiiksi kulttuuri- ja mediakokonaisuudet 
kuten elokuvan kuvaukset ja leikkauksen, näytelmän, konsertin, kuunnel-
man, ohjelmasarjan ja julkaisun.  
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4.1.3. YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS

Valtiotieteen linja
Valtiotieteen linja avaa ymmärryksen yhteiskuntaan. Seuraamme jatku-
vasti ja aktiivisesti politiikan tapahtumia. Tapaamme opintojen aikana eri 
puolueiden poliittisia toimijoita. Keväällä järjestetään tehokas valmen-
nuskurssiosuus alan pääsykokeisiin ja osallistumme opiston medialinjojen 
kanssa vaaliradion ja vaaliohjelmien toimittamiseen. Opinnoissa tarkastel-
laan, kuinka rakenteet toimivat ja syvennytään vaikuttamismahdollisuuk-
siin ja kansalaisaktiivisuuteen. Vierailemme keskeisten toimijoiden luona 
ja tutustumme yhteiskunnallisiin liikkeisiin ja instituutioihin.

Kevätlukukaudella opiskeltiin poliittista historiaa, sosiologiaa, val-
tio-oppia, viestintää ja yhteiskuntapolitiikkaa avoimessa yliopistossa. 
Tammikuussa järjestettiin nykyisten ja entisten opiskelijoiden perinteinen 
alumnitapaaminen.  Osa opiskelijoista oli kahden viikon työharjoittelussa. 
Kevään päätteeksi järjestettiin tehokasta ja perusteellista pienryhmäval-
mennusta eri yliopistojen yhteiskuntatieteellisten opintojen valintakokei-
siin. Opiskelijat menestyivät valintakokeissa erinomaisesti. Lisäksi moni 
sai paikan yliopistosta erillisvalinnassa avoimen väylän kautta suoritta-

miensa avoimen yliopiston opintojen perusteella. Valtaosa opiskelijoista 
jatkoi opintojaan Laajasalon jälkeen Helsingin yliopiston valtiotieteellises-
sä tiedekunnassa tai Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekun-
nassa.

Syksyllä opintolinjalla aloitti 40 opiskelijaa. Helsingin yliopiston tutkin-
nonuudistuksen takia linjan opetussisällöt muuttuivat suuresti. Uusina 
aineina opiskeltiin sosiaalitieteiden, politiikan ja viestinnän sekä yhteis-
kunnallisen muutoksen perusopintoja Helsingin avoimessa. Lisäksi opin-
to-ohjelmassa oli poliittisen historian perusopinnot. Linjan kielikurssitar-
jontaa laajennettiin. Opiskelija voi halutessaan suorittaa suomen kielen 
kirjallisen viestinnän, puheviestinnän, ruotsin ja englannin kurssit. Nämä 
helpottavat opiskelijoiden pääsyä yliopistoon avoimen väylän kautta eril-
lisvalinnassa. Syksyllä retkeiltiin runsaasti. Kohteina olivat muun muassa 
Fazer, Amnesty, Ateneum ja Kansallismuseo.   

Linjanjohtajana toimi YTM, FM Marjukka Vainio-Rossi. Valmennus-
tiimissä olivat mukana VTM Jukka Marttinen ja VTM Sirkku Räihälä. 
Kielikursseja opettivat FM Susanna Ahonen, FM Asta Kantola, FM Päi-
vi Mattsoff ja FM Tiina Lehtoranta. Lisäksi tuntiopettajina toimi VTM 
Jaakko Joki. 

Valtiotieteiden linjan viestintää ja markkinointia vahvistettiin linjan 
oman Facebook-sivun perustamisen myötä: https://www.facebook.com/
Valtiotieteet/. Useasti päivittyvältä sivulta voi seurata tarkemmin Valtio-
tieteiden linjan toimintaa.  

Kasvatusala
Suunnittelimme vuoden aikana Kasvatusalan linjan ja jatkoimme sen 
sisältöjen koontia mielenkiintoiseksi jatko-opintoihin suuntaavaksi opin-
tolinjaksi. Linjaa ei vielä käynnistetty vaan päätimme siirtää aloittamisen 
vuodelle 2018. Opintolinjalla on tarkoitus perehdyttää opiskelijat moni-
puolisesti kasvatustieteen opintoihin. Opintovuoden aikana opiskelemme 
psykologiaa, kehityspsykologiaa, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta ja 
viestintää.  Perehdymme laajasti myös vaihtoehtopedagogiikkoihin; opis-
kelemme Montessori-, Freinet- , Steiner- ja Reggio Emilia -pedagogiik-
koja.  Opinnoissa on mahdollisuus avoimen yliopiston kasvatustieteen ja/
tai erityispedagogiikan perusopintojen suorittamiseen. Keväällä valmistau-
dumme kasvatustieteen ja opettajan koulutusten (VAKAVA) yliopistolli-
siin valintakokeisiin. 



25

Idealinja  
Opinnot on tarkoitettu alle 30-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille, 
jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja haluavat harjoitella it-
senäiseen elämään kuuluvia taitoja. Kehitämme opiskelijan omaehtoista 
toimintaa. Keskeisenä päämääränä on kyky toimia itsenäisesti sekä ryh-
män jäsenenä. Koulutuksessa haetaan tulevaisuuden näkymiä, joihin si-
sältyy yksilölliseen opiskeluun ja työelämään suuntautumista. Tavoitteena 
on löytää perustyökalut oman elämän hallintaan. Vuoden aikana tehdään 
runsaasti yhteistyötä opiston muiden opintolinjojen kanssa.

 Keväällä Idealinja sai yhden uuden ja 7 aikaisemmin aloittaneen opis-
kelijan vahvuudella. Jatkoimme animaatioiden tekoa. Mieletöntä valoa 
hankkeesta tuli avuksi muutama ohjaaja auttamaan animaatioiden teossa. 
Teimme ystävänpäiväanimaation muovailuvahasta. Ystävänpäivänä teim-
me opiston ympäristöön sydämiä, joiden keskellä oli viivakoodi. Viiva-
koodin sai auki puhelimella ja sen takaa löytyi Idealinjalaisten tekemiä 
ystävänpäivätervehdyksiä ja ystävänpäivävideo.  

Teimme yhteistyötä monen eri kurssin kanssa.  Kuvataidelinjan opiske-
livat harjoittelivat studiovalokuvausta ja idealinjalaiset toimivat malleina. 
Parhaat kuvat kehystettiin. Jatkoimme yhteistyötä näyttelijäntyön linjan 

kanssa. Näyttelijätyölinjan opiskelijat pitivät säännöllisesti teatterikerhoa, 
jossa opeteltiin tunnetaitoja ja itsensä ilmaisua näytelmän keinoin.   Yh-
teistyötä on tarkoitus jatkaa ensi keväänä. Koulunkäynti- ja iltapäiväohjaa-
ja opiskelijat järjestivät sadutuspäivän Idealinjalaisille, jossa he harjoitte-
livat ohjausta tarinallisin keinoin. Tuloksena oli Idealinjalaisten kertomia 
satuja, jotka esitettiin muille ryhmille.  

Keväällä Idealinja teki paljon vierailuja eri puolella pääkaupunkiseutua 
ja tutustui lähiseudun luontoon. Helmikuussa kävimme pilkillä ja luistele-
massa meren jäällä. Vierailimme messukeskuksessa Reaktori tapahtumas-
sa. Maaliskuussa vierailimme Yleisradion tiloissa Pasilassa ja tutustuttiin 
kuntavaaliehdokkaisiin. Kesäkuussa vierailimme Korkeasaaressa, Presiden-
tin linnassa, Taitaja2017 messuilla, Malmin lentoasemalla sekä Suomen-
linnassa. Kävelimme paljon ja kävimme pelaamassa koripalloa ja tennistä.    

Kuvaamataidossa opettajana jatkoi Jonna Dahlberg.  Kuvaamataitoa oli 
kolme päivää kuukaudessa. Idealinja piti taidenäyttelyn kesäkuussa, jossa 
esiteltiin lukuvuoden aikana tehtyjä taideteoksia. Tarkoituksena oli tehdä 
myös elektroninen taidenäyttely, mutta ohjelmisto osoittautui liian vai-
keakäyttöiseksi.

 Maaliskuussa aloitimme videoprojektin teon. Teimme Sanna Pellicio-
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nin Onni-pojan puuhakas päivä kirjasta animaation, jossa kirjan kuvat 
niin sanotusti heräsivät eloon. Apunamme oli Mieletöntä valoa projek-
tin henkilökuntaa. Saimme valaistukseen apua Elokuvalinjan opettajalta 
Maiju Leppäseltä.  Käytimme kuvaamiseen Ipadia. Jokainen Idealinja-
lainen pääsi suunnittelemaan ja toteuttamaan oman sivunsa animoinnin 
ja äänimaailman.  Animaatio julkaistiin Youtubessa ja esitettiin opiston 
kevätjuhlassa.

 Kevään aikana osa idealinjalaisista kävi työharjoittelussa Laajasalon 
K-Marketissa ja osa kävi harjoittelussa Lyhty RY:n työpajoissa.  Idealinja-
laisista kolme jatkaa syksyllä vielä puoli vuotta. Idealinjan lopettavista yksi 
pääsi Lyhty RY:n mediatyöpajaan, yksi Lyhty RY:n tekstiilityöpaja Luovil-
laan, yksi pääsi haluamaansa työtoimintakeskukseen ja yksi tuetun työn 
piiriin. Yksi muutti toiselle paikkakunnalle. 

Syyslukukausi käynnistyi elokuussa ja vietimme koko koulun yhteisen 
tutustumisretken Suomenlinnassa.

Uusia opiskelijoita oli viisi ja vanhoja jatkoi kaksi. Uusi vapaehtoistyön-
tekijä Boliviasta aloitti syyskuussa. Lisäksi luokalla aloitti toimintansa 
siviilipalvelusmies. Alkuun opettelimme arjen perusasioita, kuten talon 
tapoja matematiikkaa ja ajanhallintaa. Teimme paljon retkiä, kävimme 
muun muassa Fazerilassa ja tutustuimme lähialueen luontoon. Loppuvuo-
desta luokalla oli myös koulunkäynnin avustajaharjoittelija. 

Atk:n ohjaamista jatkoivat kaksi mielenterveyskuntoutujaa. Atk:ssa 
opettelimme sähköpostin käyttöä, blogin tekoa ja muita tarvittavia perus-
taitoa. Opettelimme myös valokuvausta. Teimme paljon retkiä. Kävimme 
muun muassa Fazerilassa, Senaatintorilla salaisessa puutarhassa, päivädis-

kossa ja tutustuimme lähialueen luontoon. Kotitaloustunteja oli kaksi ker-
taa syksyn aikana.

 Opetuksessa painotimme positiivista pedagogiikkaa, jossa keskityimme 
opiskelijoiden vahvuuksiin. Opettelimme myös tietoisuustaitoja.

 Kuvaamataidon tunnit koostuivat erilaisista aiheryhmistä, jotka alku-
syksystä olivat: Kuka minä olen?, Minun perheeni, sukupuuni. Tuntoja 
herättelevässä kuvaamataidossa mentiin aiheisiin mitä toivon, mistä haa-
veilen, miltä minusta tuntuu. Usein kuvaamataidon tunneilla oppilaat sai-
vat toivoa itselle merkityksellisiä musiikkikappaleita, jotka soivat taustalla.

Lokakuun lopulla alkoi joululahjojen valmistelu ja miettiminen kenel-
le haluan antaa lahjan. Keskustelimme antamisen ilosta. Valmistimme 
mm.kankaanpainantatekniikoilla töitä, puuhelmisydänkranssit, paperi-
massatyöt, istutimme hyasintit koristeltuihin ruukkuihin ja valmistimme 
saippuoita.

 Musiikinopettajan johdolla käytiin Helsingin Musiikkitalossa klassisen 
musiikin konsertissa.

Loppuvuodesta koulunkäynnin ja iltapäiväohjaajakoulutuksen harjoitte-
lijat ohjasivat Idealinjalaisille liikuntatunteja, joissa harjoiteltiin sosiaalisia 
ja fyysisiä perustaitoja. Opintolinjan opiekelijamäärä pyritään pitämään 
ideaalina ja pystytään toteuttamaan Helsingin kaupungin tukemana.

Idealinjan opettaja Matias Hynynen aloitti erityisluokanopettajan kou-
lutuksen Helsingin yliopistossa, jolloin sijaisena toimi Jonna Dahlberg. 
Opinnot päättyvät maaliskuussa 2018. Tämän vuoksi opetus oli tavallista 
kuvaamataitopainotteisempaa. Kuvaamataidon opettajana jatkoi Jonna 
Dahlberg.
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Maahanmuuttajien kielikoulutukset (SuoMa)
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: SuoMa2 (tasolta A1.3 tasolle A2.2) ja 
SuoMa 3, työelämän suomea (tasolta A2.2 tasolle B1.1) Koulutukset oli-
vat intensiivisiä lukukauden mittaisia kursseja, joilla painotettiin kommu-
nikatiivisia valmiuksia. 

Vierailuja tehtiin mm. museoihin, liikuntapaikkoihin, yrityksiin ja jär-
jestöihin. Linjalla on käynyt vierailijoita eri aloilta. Opetuksessa on hyö-
dynnetty monipuolisesti opiston merellistä sijaintia mm. uimalla avannos-
sa, viettämällä yhteisiä nuotiohetkiä ja pelaamalla mölkkyä. Suomalaiseen 
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 puolin ja toisin ja 
saatiin rohkeutta uusien ihmisten kohtaamiseen. Yhteisiä oppimistuokioi-
ta oli myös idea-, elokuva- ja laulusolistilinjojen kanssa. Maahanmuuttaja-

opiskelijat ovat olleet näkyvä ja aktiivinen osa opistomme 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 opiskelijakunnan toimintaan. Sosiaalista mediaa on hyö-
dynnetty päivittäisessä opetuksessa: facebookiin on tuotettu materiaalia ja 
somen viestintäkanavat ovat olleet ahkerassa käytössä.

Maahanmuuttajien omaehtoisista kieli- ja kulttuurikoulutuksista vasta-
sivat Anni Olander ja Heikki Kononen. Linjalla on ollut harjoittelijoina 
Kaito- ja yliopisto-opiskelijoita. 

Maahanmuuttajatyössä opistolla on myös diakoninen näkökulma. Maa-
hanmuuttajakoulutusten opiskelijoiden uskomme hyötyvän opiston yhtei-
söllisestä ilmapiiristä ja koulutuksen kommunikatiivisuutta painottavasta 
luonteesta. Valitsemme mielellämme opiskelijoita, jotka eivät ole esim. vä-
häisen koulutustaustansa vuoksi pärjänneet kielioppipainotteisissa suomen 
koulutuksissa. Opiskelijoiden joukossa on usein turvapaikanhakijoina 
Suomeen tulleita tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia maahan-
muuttajia. Opisto tarjoaa heille turvallisen ympäristön, jossa voi tuntea 
kuuluvansa yhteisöön ja tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on. Toi-
minnalliset menetelmät (esim. teatterin keinot, ulkoilu ja ruoan valmista-
minen) 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 pitkien opintolinjojen koulutukseen. Me-
netelmä sai nimekseen Laajasalo-metodi ja kurssien nimenä oli Moi, mitä 
kuuluu. 

Vanhus- ja hoivatyön kotiavustaja 
Kurssi antaa kotiavustajan pätevyyden ja oikeuden toimia kunnallisissa ja 
yksityisissä kotiavustajan tehtävissä, erityisesti vanhusten parissa. Opinto-
sisältöjä ovat mm. vanhuudenpsykologia, sosiaaliturva, kotipalvelu, koti-
avustajan työ, ravitsemus ja terveydenhoito. Tätä koulutussisältöä emme 
toteuttaneet. 

Yliopisto, avoin yliopisto ja avoin ammattikorkeakoulu
Varaudumme aloittamaan vuoden aikana erilaisia opintolinjoja ja -väyliä, 
joilla voi suorittaa opintopisteitä. Lisäksi kehitämme jatko-opinnoissa 
haluttuja opintopisteopintoja nykyisillä taiteen, median ja kasvatusalan 
opintolinjoillamme. Näistä opinnoista annetaan tietoa opiston internet-si-
vuilla. 
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4.2. Vapaan sivistystyön lyhyet kurssit 
Laajasalon opistossa on myös muuta vapaan sivistystyön koulutusta, kuin 
pitkiä lukuvuoden kestäviä ammatillissivistäviä linjoja. Opiston kansano-
pistokurssien vähimmäispituus on yksi 10 tuntia kestävä lähiopetusjakso. 
Useisiin lyhytkursseihin sisältyy monimuoto-opetusta. Näissäkin koulutus 
painottuu viestinnän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäristö- ja luon-
totuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja muuhun 
yleissivistävään, aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maahanmuut-
tajille suuntautuvaan koulutukseen.

Vapaan sivistystyön opintoihin, jotka ovat kestoltaan alle 8 viikkoa, lu-
keutuu elämänhallinnan koulutusta erityisryhmille sekä lyhytkursseja eri 
aloilta: musiikki, luova kirjoittaminen, kuvataide, kielet, ympäristö, kä-
dentaidot ja veneily. Jatkoimme kehitysvammaisten aikuisten musiikki-, 
viestintä- ja taidekoulutusta viikonloppu- ja kesäkursseina vuosien 2012-
2016 onnistuneen toiminnan kannustamana. Vastaisuudessa laajennam-
me kirjallisuuden alan koulutusta kehittämällä moniosaisen kirjallisuuden 
ja kirjoittamisen koulutuskokonaisuuden sisältäen kirjailijatapaamisia ja 
lukupiirejä.

4.3.  Ammatillinen lisäkoulutus
Ammatillisessa lisäkoulutuksessa opiskelijoiden on mahdollista hankkia 
ammattitutkinto vuodessa. Suomalaisessa ammatillisessa koulutusjärjestel-
mässä aikuiset voivat osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada 
osaamisestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen. Näyttötut-
kinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuk-
sesta riippumaton, tutkintotoimikuntien ja Opetushallituksen valvoma 
menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon 
valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään sil-
loin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella jokaiselle 
henkilökohtaisesti. 

Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla 
merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille. Ammatillisen li-
säkoulutuksen osalta opisto jatkoi tarpeellisiksi osoittautuneiden kurssien 
järjestämistä. Olemme järjestäneet Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäi-
vätoiminnan ohjauksen ja Suntion ammattitutkintoa. Tarkoituksena on 
ollut myös löytää sellaisia koulutusmuotoja, jotka mahdollistavat maahan-
muuttajien mahdollisimman nopean yhteiskuntaamme sopeutumisen ja 
sulautumisen.
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Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauk-
sen 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 2017 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. Tärkeä osa opiskelua on ollut yhteistyö Laajasalon 
opiston Idea-linjalaisten kanssa (nuoret kehitysvammaiset aikuiset). Eri-
tyispedagogiikan mielenkiintoinen kenttä avautui hyvin käytännönläheis-
ten kohtaamisten kautta, kun yhteisiä projekteja toteutettiin menetelmäl-
lisesti 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. Edu-

ca-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 vahvisti-
vat opiskelijoiden tietoa ja ymmärrystä käytännön työstä ja työelämäläh-
töisyydestä, 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.

Henkilökohtainen avustaja
Koulutus on voitu suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoimin-
nan ohjauksen ammattitutkinnon opintoina. Kurssi on antanut valmiudet 
toimia henkilökohtaisena avustajana. Henkilökohtainen avustaja auttaa 
vammaista henkilöä, joka on samalla hänen työnantajansa. Tehtäviin kuu-
luu avustaminen elämän rutiiniluontoisissa perusasioissa kuten henkilö-
kohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa ja kodin hoidossa. 
Opintoihin sisältyvät jaksot opiston kehitysvammatoiminnan kurssien 
kanssa.
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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 työssäoppimisessa 
että oppilaitoksessa. Hankkeen puitteissa positiivista pedagogiikkaa on 
juurrutettu osaksi oppilaitoksen ohjauskulttuuria, ja suntion ammattitut-
kinnossa tämä näkyi Kaisa Vuorisen Huomaa hyvä! -menetelmän hyödyn-
tämisenä osana opiskelijoiden ohjausta. 

Suntiolinjan vastuuopettajana oli kevätlukukaudella 2017 Elina Hyny-
nen ja syyslukukaudella 2017 Marjukka Jokilahti.

Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydessä järjestimme Näyttötutkintojen 
arvioijakoulutusta.
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Kalenterivuonna 2017 opiskelijaviikkolaskelmassa koko koulutustoi-
minnan määrä oli 12.015,6 opiskelijaviikkoa (vuonna 2016: 11.697,1 ; 
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 edel-
liseen vuoteen oli 318,5 opiskelijaviikkoa. Laskennallinen opiskelijamäärä 
oli 311 opiskelijaa. 

Pitkäkestoisen koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli 11.932,2 (vuonna 
2016: 11.541; 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 kurssien opiskelijaviikkomäärä oli 83,4 (vuonna 2016: 156,1 ; 
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). Lisäystä edelliseen vuoteen oli 
391,2 opiskelijaviikkoa.

Pitkien linjojen prosentuaalinen osuus koko koulutuksessa oli 99,3% 
(vuonna 2016: 98,7 % ; 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 kurssien osuus koko opiskelijaviikkomäärästä oli 0,7% 
(vuonna 2016: 1,3 % ; 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 opiskelijaviikkoa 
10.434,6 (vuonna 2016: 9921,5 ; 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). Kasvua edelliseen vuoteen oli 513,1 opiskelijaviikkoa. 

Vapaan sivistystyön pitkien, vuoden kestävien opintolinjojen opiskelija-
viikkomäärä oli 10.351 (vuonna 2016: 9765,4 ; 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). Kasvua edelliseen vuoteen oli 585,6 opiske-
lijaviikkoa.

Vapaan sivistystyön prosentuaalinen osuus koulutuksessa oli 86,8% 
(vuonna 2016: 84,8 % ;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 
ammatillisen lisäkoulutuksen osuus oli (vuonna 2016: 15,2 % ; 2015: 
14,5 %; 2014: 13,9 %; 2013: 14,9 %; 2012:14,7 %; 2011: 16,1 %; 
2010: 16,3 %; 2009: 22,1 % ja 2008: 28 %).

5. OPISKELIJAVIIKOT
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kansan-
opisto-
linjat ovk

3399 5779 8565 9463,4 10002  9483,6 10301 9768,6 9765,4 10351

osuus koko 
kokonai-
suudesta

38,60 % 62,03 % 75,00 % 80,50 % 83,27 % 83,00 % 84,40 % 83,70 % 83,50 % 86,10 %

Cross-
media

242 695 889 866,2 887,8 949,8 930,8 834 785,8 838,4

Media ja 
viestintä 
(ent. 
Kirjoittava 
toimittaja 
ja 
tiedottaja, 
ent.
Lehtitoimit
taja)
Radiotoi-
mittaja

828 907 881 995,8 1102,6 979,8 861,8 732 820,6 834,2

Kuvallinen 
viestintä ja 
graafinen 
suunnit-
telu

418 821 1382 1356,4 1265,8 990,4 806,6 789,2 833 844,4

Urheilutoi-
mittaja

652 542 1011 749 1231,8 1024 1093 1047,2 817,6 698,4

Kirjoittaja 
(ent. 
Kirjailija 
ent. 
Kirjoittaja-
kustannust
oimittaja 
2009 )

77 48 175 418,2 499 194,2 318,6 587,2 483,8

Elokuva 372 805,2 708,8 581,2 520,4 507 408,8

Näytteli-
jäntyön 
linja Nätö1 
(ent. 
Estradiviih
de ja 
esiintymine
n)

269 546 684,4 719,8 755,2 729,8 809,2 829,2 772

Nätö 2 284,8 635,4 598,6 641 638,4

Rytmimu-
siikin solisti

162 469,8 512,8 461 559,8 407,8 404,6 482,4

Idea-linjat 44 264,4 235,4 97,2 329,4 310,2 296 278,4

Suomi-
kylpy (1 & 
2 &3 alk s 
2015)

578 1428 1583,6 1346,8 1478,4 1871 2054,8 1814,2 1579,6

Peli-
tuotanto

852 835,8 912 699,4

Valtio-tiede 46,2 1219,8

Musiikki-
teatteri ja 
ooppera

98 291,8 366,6 504,6 228,8

Kasvatus-
alan linja

144 160

Media 
myynti ja 
markki-
nointi

193 198,2

Maahan-
muuttajat 
soka- 
aloille -
koulutus

204,4

Kotiavus-
taja ( x 2)

259 288 310,2

Maahan-
muutta-
jien ohjaaja-
koulutus

537 640

Lähetys-
työntekijäk
oulutus

156

Kehitys-
maat ja 
Suomi

181,8

674,2 510,8 471 573,2566 705 1021 1100,8 1002,4 866,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kurssitoi-
minta ovk

2947 1478 991,9 394,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1 83,4

33,40 % 15,86 % 8,70 % 3,40 % 2,01 % 2,10 % 1,70 % 1,70 % 1,30 % 0,70 %
Kurssi-
toiminta 

2086 1238,9 991,9 391,8 241,9 243,8 204,6 202,6 156,1 83,4

Työpaikka-
ohjaaja-
koulutus

22 3

Lähetys-
kurssit ja 
maahan-
muuttajien 
ohjaajakoul
ul.

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 10434,6

 Osuus 
kokonaisuu
desta

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

Työssäoppi
misen 
viikot / vs

527 
(4,4%)

monimuo-
tokoulu-
tuksen 
osuus

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

internaatti
opiskelijat

1004,6 1102,4 1106,4 1154,6  1258 1222

Näyttö-
tutkintoon 
valmis-tava 
ammat. 
Lisä-
koulutus 
ovk

2463,6 2060 1863 1897,9 1768 1696,8 1695,6 1693,4 1775,6 1581

28 % 22,11 % 16,30 % 16,10 % 14,72 % 14,90 % 13,90 % 14,50 % 15,20 % 13,20 %

Koulun-
käynnin ja 
aamu- ja 
iltapäivä-
toiminnan 
ohjaus 
(Koulun-
käynti-
avustaja-
koulutus) 

696 647 866,2 996,8 871 867,8 755,2 745 930 766

Suntio-
koulutus 

600,6 818 845 901,1 897 829 940,4 948,4 845,6 815

Perhepäivä
hoitajakoul
utus 

159 168 71,8

Koulun-
käynti-
avustaja 
moni-
muotona

350 143

Koulu-
laisten 
aamu- ja 
iltapäivä-
toiminnan 
ohjaaja-
koulutus

310 188 80

Sama kuin 
ed. 
monimuoto
na

108 96

Koko 
koulutustoi
minta 
yhteensä 
ovk

8809 9317 11420 11756 12012 11424,2 12201,2 11665 11697,1 12015,6
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Vuoden aikana on opiskelijoiden, henkilöstön ja hallinnon kans-
sa koettu ja tehty monipuolisia sisältöjä. Näistä on tehty muu-
tamia poimintoja erityisten asioiden kohdalta.

Tammikuu: Vuoden alussa otettiin käyttöön kaksi uutta luok-
katilaa päärakennuksen opettajainhuonetta pienentämällä ja alarakennuk-
sen K-rapun luokkaa suurentamalla, uusi yliopistoon johtava Valtiotietei-
den linja aloitti ja ilmoittautuneena oli 29 opiskelijaa, Helsingin kaupunki 
myönsi kehitysvammaisille nuorille aikuisille suunnattuun Idea-linjan 
koulutukseen avustuksen vuodelle 2017. Talouspäällikkö kutsuttiin Kan-
sanopistoyhdistyksen työryhmään, joissa käsiteltiin jäsenmaksuja ja palve-
lukeskushanketta, rehtori valittiin jatkamaan Suomen Kansanopistoyhdis-
tyksen työvaliokunnassa. Opisto on tammikuusta 2017 syyskuuhun 2019 
asti mukana yhteispohjoismaisessa Erasmus ALL IN –hankkeessa. 

Helmikuu: Ministeri Kimmo Tiilikainen ja kansanedustaja Mikko Savo-
la vierailivat opistolla, Ystävänpäiväjuhlaa vietettiin opistolla Laajasalo-sa-
lissa, Urheilutoimittajien liitolle järjestettiin Urheilutoimittajien koulutus-
päivä mediakoulutusten opettajien opettamana, Opetushenkilökunnalle 
tarjottiin OsaavaDigi-hankkeen WordPress-koulutuksia digitaalisen oppi-
misympäristön kehitystoiminnassa  

Maaliskuu: Opetushenkilöstön yhteisen suunnittelun päivät pidettiin 
Kiljavan opistolla, Kansanopistojen pedagogiset yhteislaulupäivät järjestet-

6. POIMINTOJA VUODEN VARRELTA

tiin Laajasalon opistolla, pääpuhujana ja teematyöskentelyn vetäjänä Jonas 
Moller Tanskan kansanopistoyhdistyksestä, medialinjat olivat mukana Go 
Expo-messuilla, Näyttelijätyön linjan lastenteatteriesitys ja lastentapahtu-
ma järjestettiin Laajasalon VPK:n talolla 19.3., Solistilinjan kevätkonsertti 
pidettiin 19.3. ja 21.3. klo 13 Laajasalo-salissa, Pelituotannon yhtey-
dessä järjestettiin 3D-mallinnuskurssi, pohjoismainen EU-rahoitteinen 
All IN Erasmus-hanke vuosille 2017-2019 käynnistyi. Hanke palvelee 
vammaisurheilua ja Suomesta ovat mukana Paralympiakomitea, VAU eli 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikunta ja Laajasalon opisto. Suomalaisten 
yhteistyötahojen työ painottuu vammaisurheilun markkinointiin nuo-
rille. Sijaisuuksia ja yhteydenpitoa varten opetushenkilöstölle luodaan 
oma whatsApp-ryhmä, Meltwater Finland Oy:n kanssa jatkettiin mark-
kinointisopimusta ja sosiaalisen median kehittämistä, Kehitysvammaisille 
nuorille aikuisille järjestettiin viikonloppukurssi, Raudaskylän opiston 
henkilökuntaa vieraili opistolla 21.3., opettajien koulutustapahtumana 
annettiin Iltapäiväkoulutusta 23.3. ja 6.4. aiheesta adhd, asperger ja muut 
neuropsykiatriset häiriöt ja 4.5. positiivisesta pedagogiikasta,  apulaisreh-
tori osallistui Snellman kesäyliopiston verkkokoulutukseen Vuorovaikutus 
verkko-opetuksessa 14.3. - 28.3.2017 ja on mukana verme-ohjaajan roo-
lissa kansanopistoyhdistyksen verkossa järjestämässä vertaismentoroin-
tiryhmässä, joka koostui kansanopistojen maahanmuuttajaopettajista. 

Ensimmäinen verkkovermetapaaminen oli toukokuussa. Tapaamiset jat-
kuivat syksyllä 2017. Apulaisrehtori osallistui Haaga-Helian koulutukseen 
Maahanmuuttajien osaamisen tunnistaminen. Anni Olander ja Heikki 
Kononen olivat mukana Zodiakin järjestämässä Talk-seminaarissa, jossa 
oli aiheena liikkeen ja tanssin yhdistäminen kielten opettamiseen. Heikki 
Kononen osallistui Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n monikielisyys-
koulutukseen. Elina Hynynen kävi 31.3.2017 Suntion ammattitutkinnon 
kehittämispäivässä Jyväskylässä.

Huhtikuu: Näyttelijäntyö 1:n Kehä-näytökset Laajasalon VPK:n talolla, 
Anni Olander  S2-opettajakoulutuksessa, julkisten tilojen sisävalaisimia 
uusittiin, kansanopistojen henkilöstövierailu Suomen ja Norjan Lappiin 
toteutettiin Etelä-Pohjanmaan Opiston hankkeen järjestämänä.

Toukokuu: Radiotoimittajaopiskelija Anu Jumppanen voitti Ylen jär-
jestämän Shortdox-kilpailun lyhytdokumentillaan Peukalo ja osallistui 
pohjoismaiseen loppukilpailuun, Markus Pöyhönen aloitti henkilöstön 
hyvinvointikoulutuksen, Kaisa Vuorinen piti henkilöstökoulutusta aihees-
ta positiivinen pedagogiikka, sivistystyönantajien toimitusjohtaja Tuomo 
Hassinen vierailulla opistolla, Itäkeskuksen TE-toimiston väkeä vierailulla 
opistolla, Erika Panttila-Keskinen osallistui Urheilutoimittajain Liitto ry:n 
koulutusmatkalle Tukholmaan, Kirjoittajalinjan kirjanjulkistustilaisuus 
Bokvillanissa, Kuvalllisen viestinnän opiskelijoiden näyttely Pasilan kirjas-
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tossa, Opiskelijoiden kauden päätösjuhlat/kaveripäivä opistolla. Pollarissa 
elokuvalinjan leffanäytös, Solistilinja esiintyi Laajasalo-päivässä 20.5., 
Solistilinjan cd:n levynjulkistustilaisuus Ravintola Kaisaniemessä 24.5. 
klo 19, Elokuvalinjan näytökset salissa 29.5., Kevätjuhla 31.5. klo 10.00 
opistolla.

Kesäkuu: Kehitysvammaisten yökurssit pidettiin viikoilla 25 ja 29, päi-
väkurssit viikoilla 24 ja 30. Asuntolarakennuksen vesijohtojen uusintaan 
liittyvä remontti, jossa uusittiin alemman rakennuksen päävesijohto ja 
asennettiin päärakennukseen sulut. Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti 
9.6 ehdotukset ja päätti 6.10.2017 Helsingin kristillisen opiston säätiön 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta. 1.1.2018-
31.12.2018: Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen 
ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto 1.1.2018-31.7.2018: Suntion 
ammattitutkinto 1.1.2019 lukien Kasvatus- ja ohjausalan ammattitut-
kinto ja erikoisammattitutkinto 1.8.2018 lukien Seurakunta- ja hautaus-
palvelualan ammattitutkinto. Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien 
vähimmäismäärä on 37. 

Heinäkuu: Solistilinjan markkinointiyhteistyönä jatkettiin taideprojek-
tina osallistumista Kiuruveden Iskelmäviikolle heinäkuussa 2017. Rehtori 
oli kilpailun tuomaristossa puheenjohtajana ja opisto myönsi kaksi 2.000 
euron arvoista solistilinjan opiskelustipendiä laulukilpailun palkinnoiksi. 
Urheilutoimittajien projektitapahtumana Neste Oil Rally.

Elokuu: Osallistuimme Kansanopistopäiville Korpilahden Alkio-opis-
tolla, jossa esitettiin vuoden 2018 Kansanopistopäiviemme sisältöjä ja 
tunnuslause: ”Saa olla hauskaa”. Mediaprojekti Tanssi vieköön –festivaali, 
Opiskelijoiden ja opettajien yhteinen perinteinen Suomenlinna-päivä jär-
jestettiin opiskelujen avajaisviikolla 17.8..,

Syyskuu: Työnohjaus aloitettiin työyhteisön henkilöstötiimeille. Väistö-
harjoitus opiston henkilöstölle ja opiskelijoille toteutettiin opistolla yhteis-
työssä Laajasalon VPK:n kanssa. Pelituotantokoulutuksen demopäivät jär-
jestettiin 27.9. ja 7.12. Opiskelijakunnan hallitus järjesti iltatapahtuman 
VPK:lla ja opiston opiskelijoiden orkesterit esiintyivät. Mediaprojekti 
HJK-Cup 14-17.9 Urheilu- ja Crosmedituotannon linjoille junioriurhei-
lutapahtuman mediaorganisaationa 

Lokakuu: Kirjoittajalinjan Kohtaa kirjoittaja –kiertue toteutettiin lä-
hikirjastoissa kirjailijatapaamisineen lokakuusta joulukuuhun, Heikki 
Kononen ja Anni Olander osallistuvat Jyväskylän opiston Perustaidot hal-
tuun –hankkeen järjestämiin täydennyskoulutuksiin. Uusi esite vuodelle 
2018 valmistui markkinointikiertueelle. Markkinointia tehostettiin silta-
banderollikampanjalla. Alumnijuhla järjestettiin markkinointitapahtuma-
na Konepajan Brunossa Vallilassa ja Kulttuuritori-tapahtuma Laajasalon 
VPK:n talolla, Mindfulness-lounas opiston opiskelijaravintolassa. Näyt-
telijäntyö 1:n dialogit Kirjoittajalinjan teksteihin esitettiin VPK:n talolla, 
Erika Panttila-Keskinen edusti opistoa Urheilutoimittajaliiton seminaa-

rimatkalla Tallinnassa ja Suntiopäivillä Ylivieskassa. Mediaprojektina oli 
taitoluistelun Finlandia Trophy-kilpailut. 

Marraskuu: Pelituotantolinja oli mukana omalla osastolla 3-5.11. 
GameExpo-messuilla ja Futurice-projektissa. Toimittajalinjojen pro-
jektitapahtumina oli Vantaan Painicup, Liikuntamaa-messutapahtuma 
Tampereella ja Rukan Maailmancup 19-27.11. Kirjoittajalinja valmisti 
kuunnelman Tarinalyhty-projektiin liittyen alueellisessa yhteistyössä, 
jonka aloitustapahtuma oli Herttoniemenrannassa. Opisto oli Kansano-
pistoyhdistyksen ja muutamien muiden opistojen kanssa Studia-messuilla 
omalla osastolla ja puolen tunnin lava-ajalla molempina päivinä. Luku- ja 
kirjoitustaidon opetuksen osalta opisto oli mukana 1.11.2017-30.3.2019 
Kansanopistoyhdistyksen, Opintokeskusten ja HUMAKin hankkeessa, 
jossa suunnitellaan uusi vapaan sivistystyön malli kotokoulutukseen. Mal-
lia pilotoidaan vuonna 2018 Laajasalon opistossa.

Joulukuu: Opiston itsenäisyysjuhlassa oli mukana kunniavieraana sota-
veteraani Jorma Tolvanen. Säätiön hallituksen jäsenten itsenäisyyspäivän 
iltajuhla oli Mustikkamaalla Ravintola Aliassa, Opiskelijakunnan pikku-
joulujuhla VPK:lla, yhteinen elokuvapäivä Tuntematon Sotilas –elokuvaa 
katsoen Kino Tennispalatsissa, Joulukonsertti Laajasalo-salissa ja Joulujuh-
la Laajasalo-salissa, jolloin jaettiin todistukset Urheilutoimittaja-, Pelituo-
tanto- ja SuoMa-linjojen opiskelijoille. 
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Toiminnan tuotot olivat 2.654.033,36. Kuluja kertyi poistot 
7.679,97 mukaan lukien 2.665.207,11, joten tuloslaskelma 
vuodelta 2017 osoittaa poistot 7.679,97 mukaan lukien alijää-
mää 11,173,75 (ennen poistoja alijäämää 3.493,78).

Omaa pääomaa oli tilikauden lopussa 387.727,36, josta toiminta-
pääomaa oli 26.910,07 ja rahastoissa 371.991,04. Tilikauden alijäämä 
11.173,75 katetaan rakennusrahastosta.

Opiston talouden hoidossa on edelleen kyetty sopeutumaan val-
tionosuuksien leikkauksiin (vähennys edellisvuodesta 58.714,00 eli noin 
3,8 %). 

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

Opetushallitus myönsi vuonna 2017 opintoseteleitä 23.000,00 (lisäys 
edelliseen vuoteen 4.000,00) 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 
4.509,84 vuonna 2017. Opetushallitus rahoitti ja Helsinki Business Col-
lege koordinoi 7 oppilaitoksen yhteishanketta AMERKE-Ammatillisen 
erityisopetuksen kehittämishanke, josta Laajasalon opiston avustusosuus 
oli 10.195,76 vuonna 2017. EU rahoittaa ja Svenska Parasportförbundet 
koordinoi yhteispohjoismaista vammaisurheilun Erasmus-hanketta ALL 
IN, josta Laajasalon opiston avustusosuus oli 2.105,60 vuonna 2017. 
Hanke jatkuu 30.9.2019 asti.

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

Tilikauden aikana käytettiin vuosikorjauksiin ja kalustohankintoihin yh-
teensä 94.640,30. Peruskorjauksia ei suoritettu.  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 
120.000,00 ja se suoritetaan OKM:n kanssa tehdyn maksusopimuksen 
mukaisesti vuonna 2018 korottomasti 10.000,00 kuukausierissä.

Opiston internaatin laajennukseen vuonna 2010 otettua lainaa Helsin-
gin OP Pankki Oyj:stä oli tilinpäätöshetkellä jäljellä 106.048,52. 

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 
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 toimitti ministeri-
ölle 27.4.2017 katsauksen taloustilanteestaan sekä kirjallisen kuvauksen 
siitä, miten opettajaresursseja käytetään ammatillisessa koulutuksessa. Mi-
nisteriö totesi vastauksessaan 24.5.2017, että toimitetut tiedot vastaavat 
neuvotteluissa sovittua ja tukevat neuvotteluissa ministeriön saamaa kuvaa 
siitä, että taloudessamme ei ole näkyvissä sellaisia tekijöitä, jotka vaaran-
taisivat koulutuksemme laatua ja saatavuutta. 

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 99.664,94. Säätiön muille lähipiiriläisille maksetut palkat 
ovat yhteensä 1.674,08.

 
 

7. TALOUS    
         v.2017           v. 2016               v.2015   v.2014        v.2013         v.2012  
 

kokonaistuotot  2.654.033,36        2.593.381,41        2.821.753,11       2.636.285,08       2.599.401,54           2.493.734,16 
kokonaiskulut  2.665.207,11        2.498.106,01        3.140.668,10       2.638.314,46       2.455.586,57           2.462.533,48 
yli-/alijäämä      -11.173,75        95.275,40              -318.914,99                 -2.029,3            143.814,97               31.200,68           



35

8.1. Säätiön hallitus

Hallitus piti vuoden aikana 6 kokousta. Järjestäytymiskokouksessa pu-
heenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Pekka Ylänne ja varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Principal Business Analyst Panu Mustonen. Muut halli-
tuksen jäsenet olivat Paula Heinonen, Valma Hiltunen, Veijo Kekkonen, 
Petra Piipari, Kari Tarvainen, Klaus Thomasson ja toimensa puolesta reh-
tori Juha Matti Holopainen. Hallituksen varajäsenet olivat  Nina Jakonen, 
Jari Liimatta, Santtu Manner, Jere Ollinen, Pertti Salmela, Hannu Salmi-
nen, Anni Solja ja Eila Ruuskanen-Himma.

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. 

Hallituksen sihteerinä toimi talouspäällikkö Armi Halonen ja rehtori Ju-
ha 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

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.

Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön kokonaismäärä vuonna 

          v.2017  v.2016  v.2015  v.2014  v.2013  v.2012  
  
Päätoimiset  
rehtori              1      1       1      1       1     1    
koulutushenkilöstö           17      16                    16    16     15   16           
palveluosaston henkilöstö     9        9        8      9       9     9 
Yhteensä             27      26      25    26     25   26      
Sivutoimiset
sivutoiminen muu henkilöstö 6        6       6       9       6      6  
koulutushenkilöstö     116    109    114   102    105    86
Yhteensä            122    115    120   111    111    92 

Henkilöstö yhteensä   149    141     145   137   136   118

2017 oli 36 henkilöä samoin kuin edellisenä vuonna.
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö vuonna 2017: apulaisrehtori Riitta 

Helander, talouspäällikkö Armi Halonen, toimistosihteeri Pekka Leh-
to, markkinointisunnnittelija (osa-aik.) Nina Jakonen 1.8.2017 alkaen, 
emäntä Marita Savioja, keittäjät Teija Soikkeli ja Eeva-Liisa Tiensuu ja 
talokoordinaattorit Oskari Tiensuu, Jani Tuuli (osa-aik.) ja Aapo Vuorio 
(osa-aik.). Säätiön johtajana ja opiston rehtorina toimi Juha Matti Holo-
painen.
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Vuoden 2018 aikana varmistetaan henkilöstön omien alojen työtai-
tojen osaamista, digitaalista osaamista, sosiaalisen median taitoja, 
työviihtyvyyttä ja jaksamista koulutus- ja virkistystapahtumilla. 
Jatkamme vuonna 2017 aloitetun pitkäkestoisen työhyvinvoin-

tikyselyn sähköisen menetelmän kehittämistä. Järjestämme työnohjausta ja 
vertaisryhmämentorointia ja tuemme hyvinvointia, osaamisen kehittämistä ja 
jakamista. Kansanopistopäivien ja 111-vuotisjuhlien toteuttamisessa henkilös-
töllä on tärkeä osuus. 

Päätoimisen opetushenkilöstön ja koko henkilöstön määrää seurataan opis-
kelijoiden määrän kehityksen mukaisesti. Henkilöstön vastuualueita kohdis-
tetaan vastaamaan opetustoiminnan suunnitelmallista kokonaisuutta. Tämä 
toteutuu laajalla yhteisellä toiminnan suunnittelulla ja yhteistyöllä. Oman 
vakituisen henkilöstön opetustuntien määrää seurataan ja lisätään tarpeen 
mukaan ja samalla tuntiopettajien käyttö pidetään optimaalisena. Siviilipalve-
lusmiesten käytöstä ja toiminnasta on myönteistä kokemusta ja tätä toimintaa 
jatketaan.

Rantaan johtavan tien pinnoitus ja rannan ja rinteen avoluentotilan ra-
kentaminen ja yläpihan asfaltointi, jätehuolto- sekä pyöräkatos ja terassin 
kivimuurin suojaus tehdään tarvittaessa taloustilanteen mukaan. Av-laitteita, 
mediakoulutusten opetusvälineitä ja taidelinjojen laitteita hankitaan tarpeiden 
mukaan lisää. It-järjestelmiä sekä turvallisuusjärjestelmiä ajanmukaistetaan 
edelleen. Osallistumme koulutusympäristön kehitys- ja yhteistyöhankkeisiin.

Tärkeänä osana ovat digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen ja mah-
dollinen lisärakentaminen, joilla turvataan asianmukaiset opiskeluedellytykset.

Varaudumme lähivuosina seuraaviin kiinteistöjen korjaus- ja uusimistarpei-
siin: 

-2018       Kaukolämmön lämmönvaihtajan uusiminen, mikäli tarpeellista.
-2021-22 Asuntolarakennuksen sähköpääkeskuksen ja nousujohtojen uusi-

minen.
Koulutusesite vuoden 2019 opintolinjoista valmistuu syys-lokakuussa. 

Kesäkuun Kansanopistopäiviemme aikana lisäämme opiston näkyvyyttä. 
Järjestämme opiston 111-vuotisjuhlan marraskuussa. Koulutustoiminnan 

markkinoinnissa käytetään messutapahtumia, lehti-, radio-, internet- ja 
tv-mainontaa. Kehitämme www.laajasalonopisto.fi -sivustoa ja tehostamme 
sosiaalisen median käyttöä. Lisäämme yhteyttä opinto-ohjaajiin ja lähikau-
punkien päättäjiin. Laajennamme alumni-toimintaa. Kehitämme Kan-
sanopistoille yhteisen kulttuuritapahtuman ja lisäämme opistojen välistä 
yhteismarkkinointia Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Jatkamme yhteistyössä 
valtakunnallisessa iskelmälaulukilpailussa ja julkaisemme laulusolistien opin-
tolinjan äänilevyn. Olemme mukana lähialueen yhteisessä Kaakonkehrä 
-toiminnassa, joka edistää kaupunginosien eri toimijoiden keskinäistä yhteen-
kuuluvuutta. Markkinoinnin perustana pidetään opiston kaupunkimainen 
historia, jossa kuvastuvat ainutlaatuinen ympäristö, lahjakkaat opiskelijat, yh-
teishenki, korkeatasoinen opetus, osaava henkilöstö ja uudistumisen kyky.

Vapaan sivistystyön koulutusten valtionosuus on vuonna 2018 yhteensä 
1.370.174,- (josta kotoutumissuunnitelman mukaisten suomen kielen 
koulutusten 100 % rahoituksen osuus on 479.638,- ja muiden vapaan 
sivistystyön koulutusten 57 % rahoituksen osuus on 890.536,-).  Li-

9. TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ  
VUODEN 2018 TEEMANA ”SAA OLLA HAUSKAA ”
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säys edelliseen vuoteen on 20,04%. Ammatillisten lisäkoulutusten val-
tionosuus on 314.047,-  ja vähennys edelliseen vuoteen 9,87%. Kokonai-
suudessaan valtionosuus kasvaa 13,04%.

OKM rajoitti Kansanopistojen opiskelijaviikkojen rahoitettavaa mää-
rää vuodesta 2016 alkaen opistokohtaisilla kiintiöillä. Tarkoituksemme 
on vaikuttaa Kansanopistoyhdistyksessä muiden kansanopistojen kesken 
kohti opiskelijoille maksutonta kansanopisto-opiskelua tai valtionosuuk-
sien lisäämiseksi, oman kiintiömme nostamiseksi väestömäärän kasvaessa. 
Olemme aktiivisia siinä vaiheessa, kun kansanopistojen opiskelijaviikko-
jen mahdollisesti toteutumattomia osuuksia jaetaan.

Helsingin kaupunki on myöntänyt avustusta kehitysvammaisten nuor-
ten aikuisten koulutustoimintaan 50.000,-. Opintoseteliavustuksia on 
budjetoitu 20 000,-. 

Opiston kokonaistulojen tavoite on noin 2,78 miljoonaa euroa. Toimin-
nan kustannuksia sopeutetaan ensisijaisesti koulutusten henkilöstökuluja 
karsimalla yhteisen suunnittelun avulla. Talouteen vaikuttaa OKM:n 
kanssa neuvoteltu valtionosuuksien takaisinperinnän aikataulu vuoden 
2018 loppuun. Opiston ja säätiön taloudellinen tilanne on tästä huoli-
matta vakaa.

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

Opiskelijoiden vuosimaksuja korotetaan syksyllä vapaan sivistystyön 
lukuvuoden linjoilla 3.450 eurosta 3.610 euroon. Varaudumme ammatil-

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. 

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistumassa. EU:n 
yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n 
jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data ProtectionRegulation, 
GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Koulutuksen lisäämiselle nykyisestä laajuudesta ja koulutusviennille on 
monia mahdollisuuksia. Kehitämme koulutusta ja uusia toimintamuotoja 
hallituksen ja henkilöstön omissa ja yhteisissä tilaisuuksissa. Pystymme 
reagoimaan koulutuspoliittiseen mahdolliseen muutokseen nopeasti.

Olemme strategiatyössä ja toimintaympäristöanalyysissä todenneet, että 
kaikki laaja-alaisesti selvittämämme seikat huomioiden Helsingin kristil-
lisen opiston säätiö jatkaa Laajasalon opiston monipuolista ja merkittävää 
toimintaa taloudellisesti ja toiminnallisesti vakaana toimijana. Vuoden 
2018 teemana on: ”Saa olla hauskaa”. Se kuvastaa toiminnassa ilmenevää 
ja tarvittavaa positiivisuutta ja myönteistä ilmapiiriä. Säätiön hallitus, 
opiston henkilöstö ja opiskelijat yhteisesti kehittävät toimintaa vastaa-
maan tulevaisuuden tarpeita.

Olemme avoimia koulutusjärjestelmän kehittämistavoitteille. 

lisen lisäkoulutuksen opiskelumaksujen alentamiseen lukuvuonna 2018-
2019. Maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen lukukauden hinta 
opiskelijalle on saman suuruinen, mutta sitä pyritään erityisjärjestelyin 
toteuttamaan muille kuin kotokoulutusten piirissä oleville opiskelijoille 
lukukausimaksulla 650 euroa ilman ruokailukustannuksia. Linjakohtais-
ten opiskelijamäärien tavoite on edelleen keskimäärin 25 opiskelijaa.  

Henkilöstökulujen osuus kaikista kuluista pyritään pitämään n. 61 
%:ssa. Opetuksen laadun jatkuva kehittäminen edellyttää panostusta 
henkilöstön koulutukseen. Olemme mukana hankehauissa yhteistyö-
oppilaitosten kanssa ja tutkimme mahdollisuuksia koulutusvientiin ja 
perustaa osuuskuntatoimintaa, joka mahdollistaisi palvelujen tuotteista-
misen ja myymisen. Toteutamme opinnollisia media- ja taideprojekteja 
ja kehitämme niiden yhteydessä tapahtumatuotantoa. Olemme mukana 
EU-rahoitteisessa Erasmus hankkeessa yhdessä Paralympiakomitean ja 
Suomen Vammaisurheilu ja –liikuntajärjestön (VAU) sekä Pohjoismaiden 
ja Fär-saarten vastaavien järjestön kanssa ja vastuualueena suomalaisilla 
on rekrytointi ja markkinointi. Tarkoituksena on löytää vammautuneita 
lapsia ja nuoria mukaan urheilu- ja liikuntaharrastuksiin sekä huippu-ur-
heiluun. 

 Opisto on olemassa opiskelijoita varten. Asiakastyytyväisyyttä halutaan 
seurata systemaattisesti palautejärjestelmän kautta jatkuvana prosessina 
ja aikaisempien vuosien vertailuna kaksi kertaa vuodessa. Samalla voim-
me myös mitata opintojen vaikuttavuutta. Pidämme tärkeänä osaamisen 
parantamista opiston työn laadussa, henkilöstön kouluttautumisessa, 
yhdessä toimimisessa ja palautejärjestelmän kehittämisessä. Opetustarjon-
nassa tärkeää on kohdentaminen, segmentointi ja erilaistuminen suhteessa 


