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1.YLEISTÄ

LAAJASALON OPISTON SÄÄTIÖN
KANSANOPISTO

L

aajasalon opiston säätiön ylläpitämä Laajasalon opisto on maamme vanhin kristillistaustainen kansanopisto. Perustajana oli vuonna 1907 Sörnäisten (nykyisin Helsingin) Kristillisen Kansanopiston Kannatusyhdistys. Säätiössä oli aiemmin mukana kolme
taustayhteisöä, joista Helsingin Diakonissalaitoksen Säätiö ja Suomen
Lähetysseura aloittivat irtautumisprosessin vuoden 2017 aikana jättäytyen pois Säätiön toiminnasta vuonna 2018. Laajasalon opiston säätiön
sr nimenmuutos (entinen nimi Helsingin kristillisen opiston säätiö sr) ja
sääntömuutos merkittiin säätiörekisteriin 18.6.2018. Otimme uudelleen
käyttöön nimen, joka säätiöllä oli vuosina 1972-1999.
Säätiön tarkoituksena on toimia kasvatuksen alalla elävän kristillisyyden
hengessä Raamatun ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen
pohjalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö 1) ylläpitää kristillistä opistoa,
kansankorkeakoulua tai muuta senkaltaista oppilaitosta sekä 2) järjestää
juhlia, kokouksia, opintomatkoja ja kursseja sekä 3) toimii myös kaikilla
muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

Opetuksessa ja muussa toiminnassa pyritään soveltamaan opiskelijoiden
omatoimisuuden ja itsehallinnon periaatteita. Opetuksen perustana on
kansanopiston arvo- ja aatetausta.
Aiemmissa säännöissä ja niiden mukaisessa toiminnan sisällössä haluttiin
herättää kiinnostusta lähetys-ja diakoniatoimintaan. Nämä on nähty opistossa kokonaisvaltaisena toimintana, jossa rakennetaan rauhaa ja sovintoa,
muutetaan maailmaa oikeudenmukaisemmaksi, puolustetaan syrjittyjen
ihmisarvoa ja -oikeuksia sekä todistetaan Jumalan rajoja ylittävästä rakkaudesta, mikä toteutuu kaikkialla maailmassa ilona, rauhana ja oikeudenmukaisuutena. Palvelua tarkoittavassa diakoniassa jokaiselle ihmiselle
rakennetaan mahdollisuuksia osallistua, ottaa omat voimavarat käyttöönsä
ja saada kokea olevansa yhteisönsä arvokas jäsen. Tärkeänä tavoitteena on
saada inhimillisyyden ääni kuuluviin ja näkyviin.
Nämä mainitut asiat sisältyvät säätiön toimintaan ja sen ylläpitämän
Laajasalon opiston koulutuksiin. Opintolinjoilla opiskellaan aistimaan
yhteiskunnan tilaa ja vaikuttamista sekä perehdytään yksilöinä ja ryhmässä
heikommassa asemassa olevien tilanteeseen ja auttamiseen. Opintovuoden
aikana opiskelijahuollon tukitoimin tuetaan ja eheytetään opiskelijoiden
taloudellista, henkistä, fyysistä ja hengellistä tilaa. Opiston koulutuslinjat
johdattavat opiskelijansa jatkokoulutuksiin ja työelämään eheämmän yhteiskunnan rakentamiseksi.
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Olemme juhlistaneet opiston 111. toimintavuotta, jonka aikana lisäsimme tietoisuutta opistosta monipuolistuvan oman median sekä järjestämiemme Kansanopistopäivien avulla.
Vuoden tapahtumien teemana oli juhlavuosi ja erillinen juhlaviikko
alkoi 1.11. ja päättyi sunnuntaina 11.11. pidettyyn Juhlamessuun. Kansanopistoyhdistyksen Kansanopistopäivät järjestettiin 6-8.6.2018 Helsingissä yhdessä Sörnäisissä sijaitsevan Julkisten ja hyvinvointialojen liiton
JHL-opiston kanssa.

1.2. TOIMINTA-AJATUS, VISIO,
ARVOT JA STRATEGIASISÄLLÖT
1.2.1.Toiminta-ajatus
Autamme elämässä eteenpäin

Koulutusaloillamme on yhteiskuntaa sivistävä tarkoitus. Vastaamme osaltamme metropolialueen moninaisiin koulutustarpeisiin. Edistämme kulttuurien 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 opinnollisia 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 koulutuksen vaikuttavuuden parantamiseksi. Olemme esimerkillinen maahanmuuttajien reitittäjä suomalaiseen yhteiskuntaan.
Lähetämme maailmalle yhteiskunnallisesti valveutuneita ja sydämensivistyneitä kansalaisia. Laajasalon opisto merkitsee opiskelijoille elämän
parasta vuotta.

1.2.3.Arvot

Toimintamme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja ihmisten tasa-arvoiseen kohtaamiseen.
Arvot ja aatetausta kuuluvat opiston päivittäiseen olemukseen. Henkilöstö, hallinto ja taustayhteisöt varmistavat, että opiskelijat voivat opiskel-

opetuksessa on työelämäläheisyys ja käytännön toiminta, jotka toteutetaan projektioppimisena eri pituisina työharjoitteluina. Projektit tehdään
yhteisesti opiston, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kanssa.
Vuoden 2011 aikana kaikkien maamme kansanopistojen piti hakea ylläpitämisluvat uudelleen. Samassa yhteydessä lupien muotoja yhdenmukaistettiin ja uusittiin. Vuoden 2012 aikana kaikkien kansanopistojen tavoin
1.2.4.Strategiasisällöt
Säätiön ja opiston strategiatyötä on jatkettu vuosittain hallituksen ja hen- otimme käyttöön uuden ylläpitämisluvan. Laajasalon opiston ylläpitämisluvan sisältöinä koulutus perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja sen
kilöstön interaktiivisena työtapana. Opiskelijoiden osuutta toiminnan
moderniin tulkintaan, mikä tarkoittaa ihmisten tasa-arvoista kohtaamista.
kehittämisessä on lisätty aktivoimalla opiskelijakunnan ja sen hallituksen
toimintaa. Opistoa on vahvistettu itsenäisenä ja erityisprofiilin valinneena Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma tehtiin yhdessä opiskelijakunnan ja henkilöstön kanssa vuoden 2016 lopulla ja sitä on päivitetty jatkuja yhteistyötä kehittävänä kansanopistona toteuttamaan omalta osaltaan
vasti.
vapaan sivistystyön koulutusta sekä ammatillista koulutusta.
Koulutus painottuu viestinnän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäristö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja
1.3. YLLÄPITÄMISLUPA JA AMMATILLISEN
muuhun yleissivistävään, aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maahanmuuttajille suuntautuvaan koulutukseen. Tehtävänä on sekä pitkien
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUVAT
Laajasalon opiston säätiön ylläpitämä kansanopisto, Laajasalon opisto, jär- että lyhyiden kurssien järjestäminen.
Kansanopisto voi järjestää lain 3 §:n mukaan myös koulutusta tukevaa
jestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain sekä ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain mukaista koulutusta ja opetustoimintaa. Säätiön opistossa tai siihen läheisesti liittyvää palvelutoimintaa, josta käytetään termiä maksullinen palvelutoiminta.
toteutetaan vapaan sivistystyön koulutusta pitkinä koulutuksina, lyhyinä
kursseina sekä monimuoto-opetuksena. Opiston kansanopistokurssien vähimmäispituus on yksi 10 tuntia kestävä lähiopetusjakso. Tärkeänä osana

la turvallisessa ja yhteisöllisyyttä ylläpitävässä sekä kehittävässä ja kulttuuridialogia käyvässä ympäristössä. Opetuksessa otetaan huomioon säätiön
tarkoitus, suomalainen kulttuuri, kulttuurimme monipuolistuminen ja
paikalliset erityispiirteet.
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2. VUODEN 2018 TEEMANA: “SAA OLLA HAUSKAA”

Y

hdentoista 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 enemmän, 2015 Vuoden opisto, 2016 Yhdessä, 2017 Helsingin kansanopisto ja
2018 Saa olla hauskaa.
Vuosien 2012-2017 erityisenä tavoitteena on ollut kehittää laatua ja
tätä työtä jatkettiin vuonna 2018. Lisäsimme tietoisuutta opistosta monipuolistuvan oman median avulla, kesän Kansanopistopäivien, syksyn
111-vuotisjuhlan aikana ja vuoden teemalla. Lisäsimme oppimisessa ja
opettamisessa positiivisen kannustamisen ja palautteen osuutta.

2.1. LAADUN KEHITTÄMINEN

Osaamisemme sisältöalueina ovat olleet opiston laatutyö, henkilöstön yhteisen suunnittelun kasvattama henki, palautejärjestelmän kehittäminen,
koulutustarjonnan ja -palveluiden suunnittelu ja markkinointi.
Strategiatyön mukaisesti asetimme vuodelle 2018, edellisen vuoden tapaan, tavoitteita vapaan sivistystyön vahvistamiseksi. Kartoitimme lisää
yhteistyömahdollisuuksia avointen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen
kanssa. Tarkistimme opintolinjojen opetussuunnitelmia ja sisältöjä siten,
että voimme lisätä opiskelijoidemme mahdollisuuksia opintojemme tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi niissä oppilaitoksissa, joihin Laajasalon
opistosta hakeudutaan jatko-opintoihin. Kehitimme opiskelijapalautteen
hyödyntämistä entistä näkyvämmin.
Kehitimme henkilöstön tvt-taitoja ja tarkistimme henkilökunnan koulutustarpeita. Jatkoimme opiston markkinoinnissa sosiaalisen median hyödyntämistä kouluttautumalla Meltwater Oy:n kanssa.
Sisäisen viestinnän ja asiakirjojen muokkaamisessa aloimme käyttää
Google Drive-toimintoa.
Olemme työstäneet erityisesti (htp) hallinto- ja tukipalvelutoimintojen
piiriin kuuluvaa info-palvelujen toimintakäsikirjaa. Jatkamme myös vertaisryhmämentorointia tiimityöskentelyssä, jonka tavoitteena on mahdollistaa ja lisätä osaamisen jakamista sekä tukea työhyvinvointia.
Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja laadunkehittämisen pontimena
on Laajasalon opiston missio: haluamme auttaa ihmisiä eteenpäin. Laajasalon opisto haluaa tarjota parhaan mahdollisen,
kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen opiskelijalle kansanopistovuoden
aikana.
Opisto antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kasvuun. Opistosta
saa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja omien työelämävalmiuksien parantamiseen. Opiskelijaa ohjataan ja kannustetaan ak-
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tosten projekteina. Olemme monen vuoden kehitystuloksena toteuttaneet
oman median, joka toimii opiskelijoiden harjoittelukanavana ja samalla
sen myötä voidaan tarjota täydentävää koulutusta työssä jo oleville.
Koulutuslinjojemme yhteistyökumppaneita ovat olleet alan suurimmat
toimijat kuten Yleisradio, MTV3, Nelonen-media ja paikallisradiot sekä
media- ja lehtitalot. Kumppaneina ovat toimineet koulutuslinjakohtaisesti myös LiiKe ry, Suomen urheiluakatemia-järjestelmä, Teatterikorkeakoulun avoin yliopisto, Aalto-yliopisto, Turun ja Helsingin yliopistot,
Helsingin NMKY, Suomen Olympiakomitea, Jääkiekkoliitto, Jääkiekkoliiga, Suomen Urheiluliitto, Suomen Hiihtoliitto, Suomen Koripalloliitto
ja Koripallomuseoyhdistys, Suomen Urheilumuseo, Salpausselän kisat,
Rukan mc-tapahtuma, Jyväskylän MM-ralli, Autourheilun Kansallinen
keskusliitto AKK, Veikkaus, Taitoluisteluliitto, Starsquad Oy, sekä Puolustusvoimien Urheilukoulu Santahaminassa. Olemme tehneet yhteistyötä
pelialan koulutuksessa pelituotantotalojen kanssa.
Ne ovat vuosittain antaneet opiskelijoille mahdollisuuden toimia oikeassa mediaympäristössä ja samalla yhteistyö on luonut kontakteja työelämään. Tarkoituksena on ollut avartaa mediataitoja opiston eri linjojen
opiskelijoille, jolloin mediaosaamista voi käyttää hyödyksi kansalaistaitona arjen tilanteissa opiskelu-, työ- ja harrastustoiminnassa.

tiivisuuteen ja kykyyn toimia yksin, työparin kanssa ja ryhmän jäsenenä.
Haluamme herättää opiskelijoissa kyvyn huomata muita avun tarpeessa
olevia henkilöitä, heidän asioitaan, epäkohtia, eriarvoisuutta ja tuoda vallitseva yhteiskunnallinen tila muiden tietoisuuteen.
Laajasalon opiston vahvuus on pitkään ollut media- ja viestintäalan osaaminen. Toisena strategisena kärkenä on koulutuksen ulkopuolella olevat,
syrjäytyneet ja erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, joilla usein on maahanmuuttajatausta. Ammatillisen koulutuksen osuus on opiston toiminnan
kokonaisuuden kannalta tärkeä ja luo väylän yhteiskuntaan juurtumisessa
myös erityistä tukea tarvitseville.

2.2. MEDIAN JA TAIDEVIESTINNÄN TALO

Opistolla on lähes 50 vuoden uraauurtava viestinnän ja media-alan koulutusosaaminen. Vahvistamme edelleen viestintätaitojen koulutustamme.
Tiedotusopin linjastamme on vuosikymmenten aikana kehittynyt Crossmediatuotanto-, Journalismi, media ja viestintä-, Radiotoimittaja- ja Urheilutoimittajajalinjat.
Olemme myös taideviestinnän talo. Taiteella viestitään yhteiskunnan
tilaa. Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu on sisältynyt opetusalaamme muutaman vuosikymmenen ajan. Muut taiteen alan opintolinjamme ovat Elokuva-, Kirjoittaja-, Näyttelijäntyö 1 ja 2 sekä Laulun linja.
Vuoden 2014 alussa aloitimme Pelituotannon linjan ja olemme suunnitelleet sen laajentamista myös lyhytkurssitoiminnaksi. Näillä koulutuksilla
on opetustarjontamme tehty monipuoliseksi kokonaisuudeksi, jossa tehdään yhteistyötä myös taiteen ja viestinnän avoimen yliopistokoulutuksen
kanssa. Tätä aiomme lisätä vuoden 2019 aikana. Taiteen koulutuksissa
olemme hyödyntäneet elokuusta 2011 vuoteen 2023 käyttöömme vuokrattua Laajasalon VPK:n taloa. Se mahdollistaa teatteritalona monipuolisen estradikoulutuksen. Samalla opistolla on käytössään kaksi erilaista
juhlasalia tilaisuuksien järjestämiseksi. Aloitimme vuoden 2018 lopulla
taiteen koulutuksen alumnien taiteellisen toiminnan ja vahvistamme sitä
sekä viestinnän alumnien toimintaa.

2.4. ERITYISHAASTEITA KOULUTUKSESSA

Olemme jatkaneet ”Kansanopisto metropolin tarpeisiin” -hankkeesta
käynnistettyä opiston kehittämistä ja monipuolista yhteistyötä eri oppilaitosten ja yhteisöjen kanssa. Erityishaasteet yhteiskunnallisesti ovat
kohdistuneet nuorille suunnatun koulutustarjonnan riittävyyteen ja varmistamiseen, erityisryhmien kuten kehitysvammaisten henkilöiden koulutustarpeeseen, maahanmuuttajien määrän voimakkaaseen kasvuun ja
väestön ikääntymisen tuomaan työvoimatarpeeseen. Ikääntyminen haastaa sekä nuorten että jo työelämässä olevien koulutusten kehittämiseen
ja osaamisen jatkuvaan uudistamiseen. Alueelle tarvitaan erikoistuneita
koulutuksen järjestäjiä, joiden toiminnassa korostuu nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin ja metropolialueen erityistarpeiden vaatima
osaaminen. Lisäksi merkittävänä osana on ollut yhteistyö eri koulutusmuotojen ja -tahojen kanssa.
Strategiatyön osalta olemme kehittäneet kotikansainvälisyyttä kurssisuunnittelussa ja toteutuksessa. Suomen kulttuurin ymmärtämisessä
ja kielikoulutuksen kehittämisessä opetusta on kohdistettu työperäistä
maahanmuuttoa sekä kotoutumista tukien. Olemme kehittäneet tähän
opetukseen oman Laajasalo-metodin, jossa yhdistetään kielen ja taiteen
opetuksen toiminnallisia menetelmiä.
Olemme liittyneet viiden muun kansanopiston kanssa yhteiseen konsortioon koulutusviennin kehittämiseksi. Tutkimme erilaisia yhteistyömahdollisuuksia myös muiden oppilaitosten kanssa. Olemme tarkkailleet
tarpeita vapaaehtoistoiminnan koulutukseen, johtajuuskoulutukseen,
ikääntyvän väestön aktivointiin, taidekulttuurin lisäämiseen, viestinnän
alojen kurssitoimintaan ja oman kaupunkialueen yhteistyöhön.
Vapaan sivistystyön vuoden mittaisissa koulutuksissamme mediaopintoihin sisältyy projektioppimisen jakso työharjoitteluna, joka suunnitel-

2.3. MEDIATAIDOISTA KANSALAISTAITO

Olemme toimineet läheisesti työelämän, järjestöjen ja erilaisten instituutioiden kanssa. Opiston aloitteesta on aiemmin käynnistetty ja toteutettu
metropolialueen radiokuuluvuustaajuuksilla tilapäisinä radioprojekteina
Eläkeläisradio, Euroviisuradio, Kansanmusiikkiradio, Loveradio, Urheiluradio sekä Vaaliradio. Opiston kumppaneita ovat olleet toimittajakoulutuksien kanssa yhteistyötä tekevät Metropolia amk, media-, taide- ja urheilualan lukiot ja Helsingin kaupungin kirjasto.
Sähköisessä viestinnässä jatkoimme lähetystoimintaa viestintävirastosta
myönnettävillä radiotaajuuksien tilapäisluvilla, jotka on tarkoitettu oppilaitoksia varten. Toimintaa täydentää internet-mediakanava omille tv- ja
radio-ohjelmille sekä kirjoitusalusta kirjoittajalinjojen kirjoituksille ja
valokuville. Olemme kehittäneet omaa mediakanavaamme - Kaupunkikanavaa ympärivuotiseksi opetustoiminnaksi. Sen Kaupunkiradio ja Kaupunki-TV -verkkomediat on toteutettu omien linjojen ja yhteistyöoppilai-
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laan ja toteutetaan päivittäin ohjattuna opetuksena tiiviissä ja jatkuvassa
yhteydessä työelämän sekä opiskelijan ja opettajan kanssa. Tavoitteena on
työelämäosaamisen kartuttaminen.
Olemme kehittäneet edelleen vapaan sivistystyön osuutta vahvistamalla
jo olemassa olevia ja suunnittelemalla uusia koulutuslinjoja. Ammatillisen koulutuksen osalta on toimittu samoin. Näitä uusia koulutuksia ovat
olleet yliopistoihin suuntautuvat opintolinjat kuten Valtiotieteet ja Kasvatustieteet sekä elektroniseen urheiluun liittyvä huippu-urheilukoulutus.
Olemme jatkaneet edelleen yliopistoon johtavien opintolinjojen valmistelua ja markkinointia Oikeustieteen ja Lääketieteiden osalta. Olemme monipuolistaneet Pelituotanto- ja Kirjoittajalinjojen koulutuksia. Olemme
edelleen olleet valmiina Hoivatyön kotiavustajakoulutuksen uudelleenkäynnistämiseen.

2.5. KANSANOPISTOVUOSI JOHDATTAA
AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN

Opiston pitkäaikaisessa strategiassa on ollut keskeisellä sijalla aktiivista
kansalaisuutta vahvistava toiminta, jossa pyrkimyksenä on koulutuksel-

lisesti, yhteiskunnallisesti tai kehitykseltään syrjäytyneiden voimaannuttaminen. Tärkeänä sisältönä on ollut maahanmuuttajien kielitaitoa ja
yhteiskuntaan integroitumista tukeva koulutus ja erityisryhmien osallistumista ja elämän laatua parantava tarjonta. Jotta tätä toiminta-ajatusta
voi toteuttaa, tarvitaan riittävä yhteiskunnan taloudellinen tuki. Vuoden
2018 aikana tukea on kohdistettu erityisesti maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden koulutukseen, jossa ministeriö ja Kansanopistoyhdistys ovat
aktiivisen vuorovaikutuksen kautta lähestyneet pitkään tavoitteena ollutta 100 % valtionosuutta. Kokonaisuudessaan opiskelijoiden maksukyky
on heikentynyt ja sen vuoksi olemme tarkistaneet opiskelumaksuja hyvin
maltillisesti.
Opisto toimii kansalaisaktiivisuutta vahvistavana tahona. Näin olemme
pyrkineet vastaamaan kansanopistoille asetettuihin haasteisiin ja tehtäviin.
Kieli- ja kulttuurikoulutusta on toteutettu eri tasoisten ryhmien kanssa.
Erityisesti olemme Helsingin kaupungin Osaamiskeskuksen toivomana
lisänneet aloittamaamme luku- ja kirjoitustaidottomille tarjottavaa kielikoulutusta.
Media-alan koulutusosaaminen on tukenut maahanmuuttajien ja syrjäytyneiden asioiden edistämistä. Opiskelijat ovat kohdanneet päivittäisessä
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käytännön toiminnassa sekä yhteisissä projekteissa kuten YK:n päivänä
järjestettävä Kulttuuritori, jossa maahanmuuttajaopiskelijat valmistivat
keittiöhenkilökunnan kanssa yhdessä omien maidensa ruokaa. Päivän
ohjelmaan on kuulunut eri maiden ja kulttuurien esityksiä. Vuonna 2018
tähänkin tilaisuuteen osallistui Laajasalon alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmiä tutustuen opiston toimintaan. Luovan taiteen alan
koulutuslinjamme ja toiminta ovat antaneet mahdollisuuden kulttuurien
vuoropuhelulle.
Olemme oppilaitos, 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
kansalaistaitoja, joita tarvitaan työelämässä ja arjessa selviytymisessä. Kansanopistovuoden 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.

3. OPETUSVÄLINEISTÖ JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

O

piston laitteistojen ja tietoverkon uusimista on toteutettu
pitkällä tähtäimellä. Olemme hankkineet ja kehittäneet laitteistoja, joilla opetus ja oppiminen tapahtuvat. Olemme olleet
mukana kehittämässä nykyaikaista internet- ja mobiilipalveluihin liittyvää opetusvälineistöä. Tarkoituksena on kehittää innovatiivisia ja
kestäviä opetusta ja oppimista tukevia toimintatapoja, järjestelyjä, menetelmiä sekä työtapoja, joissa hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti tietoja viestintätekniikkaa sekä muuta teknologiaa.
Oppimisympäristö-käsitteellä voidaan kuvata erilaisia paikkoja, tiloja,
yhteisöjä tai toimintatapoja, jotka edistävät ja tukevat oppimista. Oppimisympäristöajattelussa olemme sitoneet oppilaitoksen kiinteistön ulkopuolella tapahtuvaa oppimista kiinteästi opetussuunnitelmiin. Olemme
monipuolistaneet opetusta ja hyödyntäneet erilaisia oppimisympäristöjä.
Perinteinen luokkatila on oppimisympäristö, mutta yhtä lailla on voitu
katsoa oppimisympäristöksi ympäröivän yhteiskunnan eri tilat ja paikat.
Oleellista ympäristölle on ollut, että se muodostaa oppimista tukevan 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” on ollut olennainen osa oppimisympäristöä
yhdessä viestintävirastolta haettavien lyhytkestoisten radiotaajuuksien
kanssa. Vuoden 2018 aikana oma mediakanava alkoi toimia entistä laajemmin.
Olemme kehittäneet googlen tarjoamien mahdollisuuksien ja nykytekniikan käyttöä koko organisaation tasolla asiakirjojen, viestinnän ja opetusmateriaalien valmistelussa, jolloin olemme vähentäneet sisäisten sähköpostien ja paperin käytön määrää.
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4. VUODEN 2018 KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA

L

aajasalon opistossa opiskellaan aktiivista ja realistista, työelämäsisältöistä toimintaa, mikä antaa valmiudet jatko-opintoihin ja alan
töihin. Oppiminen tapahtuu tekemällä.
Meillä tutustutaan mediaan, taiteisiin, kasvatukseen, kansainvälisyyteen ja elämänhallintaan. Toteutamme yhteisiä projekteja eri linjojen
välillä. Järjestämme konsertteja, taidenäyttelyitä, teatteriesityksiä ja yhteisiä juhlia. Opistolla on oma teatteritalo, useita radio- ja tv-studioita sekä
omat median 24/7 live-kanavat.
Valintakokeita on suunniteltu vuoden aikana joustavaksi. Aiempien
vuosien tapaan jatkettiin valintatilaisuuksia kesäkuun alussa ja täydennyshakuna elokuun alussa. Näyttelijäntyön linjojen valintakoe oli kesäkuussa. Pelituotannon ja urheilutoimittajalinjojen valintakoe pidettiin myös
joulukuussa. Koulutusten alkaminen on edellyttänyt linjoittain riittävää
osallistujamäärää. Opinnot ovat päätoimista opiskelua ja opintoihin on
voinut hakea opintotukea.
Opiston koulutustoiminnan pääosan on muodostanut pitkäkestoinen
vapaan sivistystyön koulutus. Se on ryhmitelty kolmeen otsikkoon: viestinnän koulutus, taiteen koulutus ja yhteiskunnallinen koulutus. Tärkeänä
osana koulutuksessa on ollut Maahanmuuttajien kielikoulutus ja jatko-opintoihin tähtäävät väyläopinnot. Lyhytkurssitoiminnan osalta olemme jatkaneet niiden kehittämistä ja toteuttamista pääkaupunkiseudun
tarpeiden mukaan. Koulutustoiminnassamme on merkittävä osuus ollut
ammatillisella koulutuksellamme, joka uusittiin Suomessa kokonaisuudessaan vuonna 2017. Uudessa muodossaan sen käynnistyminen ajoitettiin
vuosille 2018 ja 2019 uusien koulutussisältöjen mukaisina.

4.1. Vapaan sivistystyön pitkä koulutus

Vuodelle 2018 annoimme viestinnän koulutusta seuraavilla linjoilla: Crossmediatuotanto, Media ja viestintä, Radiotoimittaja ja Urheilutoimittaja.
Taiteen koulutusta annoimme vuodelle 2018 seuraavilla linjoilla: Elokuva, Kirjoittaja, Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu, Laulusolisti
ja lauluntekijä, joka uudistettiin sisällöllisesti nimelle Laulun linja, Näyttelijäntyö 1 ja Näyttelijäntyö 2 sekä Pelituotanto.
Yhteiskunnallista koulutusta annoimme Valtiotieteen opintolinjalla ja
aloitimme Kasvatusalan, psykologian, mediakasvatuksen ja vaihtoehtopedagogiikan linjan. Vapaan sivistystyön muuna koulutuksena tarjosimme
kehitysvammaisten henkilöiden pääsyä elämän arkeen kiinni Idea-linjalla.
Kehitimme muuttuneen rahoituksen myötä Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävää kotoutumiskoulutusta ja –toimintaa
olemassa olevien opintolinjojen sisällöillä. Maahanmuuttajille oli edelleen
tarjolla Suomea maahanmuuttajille kieli- ja kulttuurikoulutukset. Vanhusja hoivatyön kotiavustaja-koulutusta ei käynnistetty.
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4.1.1. VIESTINNÄN KOULUTUS
Crossmediatuotanto
Crossmediatuotannossa perehdymme nykypäivän toimittamisen vaatimaan moniosaamiseen. Käytännönläheisessä koulutuksessa opimme
tuottamaan ja toimittamaan sisältöä tarkoituksenmukaisesti eri medioihin
ja foorumeihin. Opiskelemme koko journalistisen prosessin ideoinnista
julkaisuun. Opiskeltavia aiheita ovat valokuvaus ja kuvankäsittely, videokuvaus ja -editointi, internetin- ja verkkojulkaisemisen perusteet, netti-tv-työskentely, mobiiliviestinnän perusteet, toimittajan esiintymistaito
ja radiotoimittamisen perusteet.
Työelämän koulutusjakso toteutetaan mediataloissa ja tuotantoyhtiöissä.
Lukuvuoden aikana tehdyistä harjoitustöistä ja työnäytteistä opiskelijat
koostavat verkkoon itselleen henkilökohtaisen opintoportfolion. Opintovuoteen sisältyy opintolinjojen yhteinen sekä oppilaitosten välinen
yhteistyö omilla mediakanavillamme: Kaupunkikanava, Kaupunki-tv ja
Kaupunkiradio.
Työssäoppimisjaksot alkoivat ensimmäisten opiskelijoiden osalta tammikuussa. Jaksojen liukuma jatkui siten, että viimeiset lopettivat työharjoittelunsa toukokuussa. Työssäoppimisjakson opiskelijat suorittivat lähinnä
mediatalojen online-toimituksissa, tuotantoyhtiöissä sekä mainostoimistoissa. Työssäoppimisjakson päätyttyä 6 opiskelijaa onnistui saamaan määräaikaisen tai vakituisen työpaikan harjoittelupaikastaan.
Maaliskuun alussa opiskelijat osallistuivat Lahden Salpausselän kisoihin
kisaorganisaation viestintätiimissä. Työhön kuului mm. tapahtumatelevision pyörittäminen, lehdistötilaisuuksien striimaus sekä videoiden tuottaminen kisojen some-kanaviin.
Kuunnelma- ja dokumenttituotannon opiskelu jatkui myös kevätlukukaudella. Muutama opiskelija osallistui dokumenteillaan Pohjoismaiseen
lyhytdokumenttikilpailuun Shortdoxiin, ja yksi heistä pääsi huhtikuussa
pidettyyn finaaliin.
Crossmedialinjan kevääseen kuului radio- ja tv-työtä, jota opiskelijat tekivät tuottamalla ohjelmia kaupunki-tv:n ja kaupunkiradion suoriin lähetyksiin. Ohjelman teon lisäksi oli mahdollisuus valita syventäviä opintoja
äänen-, kuvan- ja videonkäsittelyssä, joissa opittiin Pro-tools- ja Adobe
After effects-ohjelmien perusteet.
Toukokuussa osa opiskelijoista oli mukana toteuttamassa Helsingin Kisahallissa Judon SM-kisoista monikameratuotannon IS-TV:lle.
Syyslukukauden alussa aloitettiin opiskelut seuraavilla kursseilla: journalismin perusteet, journalistisen kirjoittamisen perusteet, valokuvauksen- ja
kuvankäsittelyn perusteet, verkkojulkaisemisen perusteet, videotyön perusteet, äänityön perusteet, sekä monikameratuotannon perusteet. Tämä
perusjakso oli erittäin intensiivinen ja kesti n. 12 viikkoa.
Heti lukuvuoden alussa opiskelijat pääsivät kokeilemaan videotyön
oppeja käytännössä, kun Helsingin Telia 5G Areenalla järjestetyssä HJK
Hyundai Cupissa opiskelijat toteuttivat 7. - 9.9. monikameratuotannon,
joka striimattiin IS-TV:lle. Kuvaus, ohjaus, selostus ja inserttituotanto
toteutettiin Laajasalon opiston viestintälinjojen yhteistyönä. Tapahtuma
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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.
Loka-marraskuun aikana osa opiskelijoista osallistui Olympiakomitean
tilaamaan projektiin, jossa opiskelijat tuottivat liikuntakampanjan markkinointivideoita.
Marraskuussa opisto vietti 111-vuotis juhlia, johon sisältyi mm. alumnipäivän monikameratuotanto, jossa median pariin opiston jälkeen sijoittuneita alumneja haastateltiin suorassa lähetyksessä.
Suomen tiedeakatemiat järjestivät 14.11. Helsingin Säätytalolla paneelikeskustelun: Europe on test: Narratives of Union and Disunion – The
Nordic Perspective. Opiskelijat tuottivat tilaisuudesta monikameratuotannon, joka striimattiin suorana ja taltioitiin.
Marraskuussa crossmedialinjalla opiskeltiin myös toimittajan esiintymistaitoa. Kurssiin sisältyi mm. yhdessä näyttelijäntyönlinjan kanssa tehty
kahden päivän harjoite, jossa näyttelijäntyönopiskelijat harjoittelivat hahmon luomista ja esiintymistä. Crossmedialinjan opiskelijat harjoittelivat
keksittyjen hahmojen haastattelua suorassa lähetyksessä, jossa myös toimittaja on kuvassa.
Marraskuussa aloitimme kevään työssäoppimisjakson suorituspaikkojen
hakemisen. Hakuprosessissa opiskeltiin työhakemuksen, CV:n ja portfolion tekoa. Opiskelijat hakivat harjoittelupaikkoja itse omien kiinnostustensa perusteella. Harjoittelupaikkoja haettiin lähinnä mediatalojen
online-toimituksista, tuotantoyhtiöistä ja viestintätoimistoista.
Marraskuun lopussa crossmedia-, radiotyö- ja urheilutoimittajalinjan
opiskelijoita matkusti Rukalle, jossa suoritimme viikon pituisen mediaprojektin Rukan maailmancupin kisaorganisaation viestintätiimissä. Työ
piti sisällään lehdistötilaisuuksien live-striimauksen ja videoiden tuottamista sekä stadionin videotaululle että kisojen web-sivustolle ja some-kanaviin. Viikko oli monelle iso elämys, kun he pääsivät seuraamaan sekä
huippu-urheilua että osallistumaan suureen ja kansainväliseen mediatapahtumaan.
Joulukuussa alkoi kuunnelma- ja dokumenttituotannon opiskelu. Lisäksi kaupunki.tv:lle tehtiin suoria lähetyksiä. Uutena kurssina joulukuussa
alkoi Bauer median kanssa toteutettu kurssi kaupallisesta sisällöntuotannosta radio- ja tv-tuotannossa.
Crossmedialinjan opiskelijoita oli myös tuottamassa Bassoradion itsenäisyyspäivän vastaanotosta suoran lähetyksen monikameratuotantona.
Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Timo Arpalahti. Tuntiopettajina toimivat Börje Hellén, Antti Kauranne, Esa Lötjönen, Jarkko
Rissanen, Pasi Jakkula, Sanni Pärssinen, Jere Ollinen, Eero Järvinen, Mira
Selander ja Elina Backman.
Yhteistyökumppaneita opintolinjan toiminnassa olivat Yle, Nelonen
Media, MTV, IL-TV, Bauer Media, IS-TV, HJK CUP, Bassoradio, Lahti
Ski Games, Olympiakomitea, Ruka Nordic Maailman cup –tapahtuma.
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Media, journalismi ja viestintä
Mediamaailman viime vuosien muutos näkyy myös media ja viestintälinjan opetuksessa ja kokemuksissa. Opiskelijoilta odotetaan yhä monialaisempaa osaamista toimituksissa, kun tiedon tuottamisen vastuu on
siirtymässä lehtitoimituksista esimerkiksi järjestöille ja yhteisöille. Vuoden
2018 aikana toteutettiin syksyllä neljän viikon yhteisöviestintähanke,
jossa opiskelijat olivat työharjoittelujakson itse valitsemassaan järjestössä.
Järjestöiksi valikoituivat SPR, Helsingin Eläinsuojeluyhdistys, Plan ja LiiKe ry sekä muita samankaltaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Uusina aluevaltauksina olivat myös erilaiset urheilujärjestöt, kuten Helsingin NMKY,
lentopalloseura Vantaa Ducks - Korson Veto ja Suomen Koripallomuseoyhdistys. Medialinjojen yhteisenä hankkeena tuettiin jo perinteisesti Vailla
Vakinaista Asuntoa ry:n Asunnottomien yön tiedotusta noin 60 jutun ja
puolen tusinan videon 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, yhteistyö valokuvaajan tai kuvatoimittajan kanssa sekä hyvä journalistinen
tapa.
Opiskelu sisälsi luentoja, ryhmätyöskentelyä, oppimistehtäviä sekä runsaasti kirjoitustehtäviä. Lisäksi tehtiin luovuusharjoitteluja ja ideointia.
Työharjoittelujakso tehtiin itse valitussa mediassa ja tavoitteena oli avata
ovia työelämään. Sen aikana käytettiin opittuja taitoja käytännössä ja tutustuttiin alan ammattilaisten arkeen. Harjoittelupaikat löytyivät sanomatai aikakauslehdistä sekä yritysten ja järjestöjen tiedotusorganisaatioista.
Opiskeluun sisällytettiin Tiedottajan ABC –kurssi, Adobe Illustrator-,
InDesign layout –, video- ja audiotuotanto sekä Wordpress-blogiosaamisen 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.
Kirjoittava toimittaja –linjan yhteinen tekeminen jatkui myös opiston
työtuntien ulkopuolella. Hyväksi haetut alkulukuvuoden saunaillat, joihin
osallistuivat myös edellisvuoden opiskelijat, osoittautuivat hauskoiksi ja
hyödyllisiksi kokemuksiksi. Vuoden 2018 opiskelijoihin kuului myös hallitseva miss Suomi, Michaela Söderholm, joka toi medioiden välityksellä
julkisuuteen tietoa opinnoistaan Laajasalossa, eikä antanut missikruunun
haitata opintoja.
Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Antti Kauranne. Muina
kouluttajina toimivat Jarkko Rissanen, Sanni Pärssinen, Timo Arpalahti
sekä Börje Hellén.
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Radiotoimittaja

ten mediaprojektien ja tapahtumien tuotantoihin. Monipuolisten mediataitojen hallinta on tärkeää, sillä myös radioharjoittelupaikkojen hakemisen edellytyksenä on valokuvauksen ja videotyön perusteiden hallinta.
Koulutus antaa perusvalmiudet käytännön radiotyöhön ja toimitustyöRadiotyön kursseista perusvaiheen sisältöjä ovat kotimainen media, äähön mediatoimituksissa. Tutustumme monipuolisesti kotimaiseen media-alaan. Tärkeimmät oppiaineet ovat juontaminen, jutun toimittaminen nityö, journalismi ja radiojuontaminen. Näiden kurssien tuntiopettajina
toimivat Sanni Pärssinen ja Jarkko Rissanen. Syventävän juontojakson
ja uutistyö. Opiskelu tapahtuu nykyaikaisessa radiotoimituksessa. Työkouluttajina oli myös radiojuontajia eri kanavilta, sekä lisäksi kevään radielämän koulutusjakso suoritetaan kaupallisten radioiden, Yleisradion tai
ojaksosta palautetta antoi Jere Ollinen (Bauer Media/Radio City).
tuotantoyhtiöiden toimituksissa. Opintovuoteen sisältyy opintolinjojen
Laajasalon opiston viestinnän ja taiteen kurssien opiskelijat osallistuivat
yhteinen sekä oppilaitosten välinen yhteistyö omilla mediakanavillamme:
Kaupunkikanava, Kaupunki-tv ja Kaupunkiradio. Lopputyönä toteutam- Shortdox ja Radiofestivaali-kilpailuihin ja pärjäsivät erinomaisesti. Radiofestivaalin juontokilpailun voitti Niilo Helminen, joka sai palkkioksi
me radioprojektin, joka on kuultavissa keväisin Kaupunkiradion taajuuharjoittelupaikan YleX-toimituksessa. Dokumenttisarjassa kunniamainindella. Radiokanava on kuulunut opintoihin vuosittain 90-luvun alusta.
nan sai Miia Nousiainen ja Suvi Laine sai RTTL:n 200 € stipendin. ShorLaajasalon opisto on palkittu ”Kultainen radio” -tunnustuksella pitkäaitdox-loppukilpailuun pääsivät Heini Turpeinen ja Yasu Jukkola.
kaisesta työstä radiokoulutuksen alalla.
Viestinnän kurssien julkaisualustana toimii oma media, joka näkyy ja
Lukuvuoden 2017-2018 aikana tiivistettiin edelleen medialinjojen yhkuuluu
kolmella kanavalla: kaupunkikanava.fi, kaupunki.tv ja kaupunkiteisen opetuksen sisältöjä. Syksy alkoi yhteisellä opintojaksolla, jossa mediataitoja opeteltiin äänityön, valokuvauksen, videotyön ja kirjoittamisen radio.fi. Kaupunkiradio on keväisin myös FM-radiokanava, jolla pääkaupunkiseudun viestinnän alan oppilaitokset lähettävät ohjelmaa. Sisältöä
kursseilla. Perusjakson jälkeen syvennettiin keväällä kaikkia aiheita, osin
tuotettaan helmikuusta toukokuuhun ja ohjelmayhteistyössä ovat mukana
valinnaisesti. Mediakurssien opiskelijat osallistuivat myös yhdessä erilais-
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Metropolia AMK, Kallion ja Vaskivuoren lukiot sekä Nuorten toimintakeskus Happi.
Radio- ja crossmediakurssien opiskelijat tekevät työssäoppimisjaksonsa
mediatalojen ja Yleisradion toimituksissa sekä tuotantoyhtiöiden palveluksessa. Onnistuneen harjoitteluyhteistyön ansiosta osa opiskelijoista sijoittuu harjoittelusta suoraan työelämään.
Vuoden 2018 aikana aloitettiin Radioman-järjestelmän päivitys, jota
on suunniteltu vuosia. Tämä uudistus voitiin toteuttaa sen jälkeen, kun
opiston IT-runkoverkkoa päivitettiin kesällä 2018 (valokuitukaapelit ja
kytkimet). Uusi järjestelmä saadaan käyttöön kevään 2019 Kaupunkiradio-tuotannossa.
Radioman-päivitys neuvoteltiin Jutel Oy:n kanssa niin, että opisto sai
käyttöönsä kokonaisuudessaan uusimman järjestelmän ylläpidon. Radiotuotantojärjestelmä toimii nyt kaikissa viestinnän koulutusluokissa niin,
että lähetyksiä päästään suunnittelemaan ja haastatteluja leikkaamaan ilman työtila- tai laiterajoitteita. Radioman-järjestelmä on käytössä YLE:ssä
ja järjestelmän tunteminen on opiskelijoille etuna, kun he hakevat YLE:en
työharjoitteluun ja töihin.
Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Esa Lötjönen.

Urheilutoimittaja
Käytäntöihin painottuvassa koulutuksessa perehdyttiin urheilutoimittajan
ja selostajan työhön. Välineinä olivat televisio, kameratyö, videoeditointi,
radio, kirjoittaminen, valokuvaus, kuvankäsittely, internet ja sosiaalinen
media. Vuoden aikana hankittiin valmiudet, joiden avulla voi hakeutua
alan jatko-opintoihin tai toimia urheilumaailman tiedonvälittäjänä.
Vuoden aikana opiskelijat pääsivät tekemään urheilutoimittajan ja tiedottajan työtä aidossa kilpailuympäristössä. Helmikuussa neljä opiskelijaa
oli Lahdessa tekemässä Finlandia – hiihdon mediapalveluita. Toimimme
kilpailuorganisaatioiden virallisena tiedotustoimituksena. Tuotimme videoita, tekstejä ja sosiaalista mediaa. Helmikuussa Puolustusvoimien Urheilukoulun mediakoulutuksessa olimme perinteisesti mukana. Maaliskuussa
Salpausselän kisat Lahdessa oli iso projektimme, jossa oli mukana koko
urheilutoimittajaryhmän lisäksi paljon crossmediatoimittajaopiskelijoita
sekä radiotoimittajaopiskelijoita.
Teimme tapahtumatelevisioita, striimasimme lehdistötilaisuuksia, kirjoitimme tapahtuman urheilutiedotteet, teimme videot kisojen youtube-kanavalle ja stadionin taululle sekä olimme osaltamme tuottamassa sosiaalista mediaa. Saman aikaisesti osa opiskelijoista oli Go Expo-messuilla
tekemässä mediapalveluita messuille sekä tuottamassa striimiä ja selostusta
3 X 3 koripallotapahtumassa.
Kontiolahdella ampumahiihdon maailmancupissa oli myös neljä opiskelijaa tuottamassa sisältöä tapahtuman organisaatiolle. Maaliskuussa myös
moni opiskelija kävi koekuvauksissa sekä koeselostamassa seuraavan Liiga-kauden televisiointeja varten tuotantoyhtiö Moskito sportilla.
Jääkiekon MM kisoissa teimme edellisvuosien tapaan taas Pasilassa
MTV Sportille otteluanalyysejä toimituksen käyttöön. Kuusi opiskelijaa
oli reilun kahden viikon ajan harjoittelussa MTV:llä ja teki peleistä merkinnät editoijia varten sekä moderoivat sosiaalisista mediaa suoria lähetyksiä varten.
Toukokuun alussa Judon SM-kisoissa Helsingin Kisahallilla toteutimme
striimin IS-TV:lle.
Stadi Cupissa kesäkuun alussa oli koko opiskeluryhmä tuottamassa
videoita ym. materiaalia. Saimme tapahtuman viestinnän tuottamisesta
erinomaisen palautteen. Heinäkuussa SM-viikoilla Vantaalla oli useampi
opiskelija toteuttamassa yli 20 lajin SM-kisojen viestintää.
Keväällä teimme HJK-tyttöjen turnauksen viestintää sekä HJK klubinpäivästä videoita ja videokoosteita joukkueen käyttöön. Elokuussa teimme Eerikkilässä kahden nuorisoturnauksen striimaukset, selostukset ja
kisastudiot parin viikon aikana.
Autourheilua teimme aiempien vuosien tapaan paljon myös vuonna
2018. Heinäkuussa Jyväskylän rallin MM-osakilpailu, Neste Rally, on
monelle opiskelijalle vuoden kohokohta. Rallin MM-osakilpailussa teimme AKK Motorsportille toimitustyötä. Opiskelijat saivat tilaisuuden tavata autourheilutähtiä sekä monia kulttuurialan ihmisiä. Keväästä syksyyn
kesti Formula Academy Finland -kausi. Tänä vuonna kolme opiskelijaa
kiersi F4-formulasirkuksen kanssa kisat kaikilla suomen radoilla, Ahvenistolla, Alastarossa, Botniaringillä ja Kemorassa.
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Olimme mukana aktiivisesti Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian urheilu- ja valmennustoiminnassa, josta toimitimme useita kirjoituksia, kuvia ja videoita URHEA:n verkkolehteen Matkalla huipulle. Myös syksyllä
olimme mukana Puolustusvoimien Urheilukoulun mediakoulutuksessa.
Opiskelijat haastattelivat kameran kanssa urheilukoululaisia sekä luentosalissa että urheilukentällä. Näin meidän opiskelijat pääsivät tutustumaan
urheilijoihin ja urheilukoululaiset saivat kokemusta kameran edessä olemisesta sekä ylipäätään haastattelutilanteesta.
Neljättä kertaa striimasimme ja selostimme IS TV:lle HJK-cupin. Saimme erittäin hyvän palautteen IS TV:n johdolta toiminnastamme.
Lisäksi olimme jatkuvasti tekemisissä Suomen merkittävimpien urheilulajien sarjapeleissä, mainittakoon koripallon sarjatoiminta, jääkiekon Liiga, Veikkaus –liiga ja salibandyliiga.
Toimitimme ja selostimme urheilusisältöjä opiston omalle Kaupunkikanavalle. Syksyllä opiskelijoiden harjoittelu paikkoja olivat: MTV Sport,
Nelonen Media, Salibandyliitto, Hiihtoliitto, Yellow Film, Moskito Television, FC Vapsi, GFT, TBR-media, AKK Sports, Red Bull Finland, Starsquad, Jokerit, HIFK, Helsinki Seagullsi ja Ilta-Sanomat
Marraskuussa hiihtourheilun maailmancup-osakilpailussa Ruka Nordicissa Kuusamossa muodostimme mediakeskuksen toimituksen ja toimitimme materiaalia sekä organisaatiolle että opiston omaan mediaan. Laajasalon opiskelijoita tapahtumassa oli lähes 40 eli melkoisen iso porukka
median tekijöitä oli meiltä paikalla.
Yhteistyömme Paralympiakomitean kanssa jatkui ALL-IN projektin
merkeissä.
Opintolinjan vastuullisena kouluttajana toimi Erika Panttila. Opiston
opettajat Timo Arpalahti, Esa Lötjönen ja Antti Kauranne opettivat omia
erikoisalojaan. Tuntiopettajia olivat mm. Börje Hellen, Tero Karhu., Antti-Jussi Sipilä, Martti Salo, ja Juha Dahlström. Vierailevina toimittajina
opettivat mm. Mika Saukkonen, Riku Riihilahti ja Inka Korhonen.
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4.1.2. TAITEEN KOULUTUS
Elokuvalinja
Tutustumme elokuvakerronnan perusteisiin, elokuvan teon eri osa-alueisiin, rooleihin ja koko elokuvatuotannon kaareen ideoinnista valmiiseen
elokuvaan. Lukuvuoden aikana tuotetaan lyhyt- ja dokumenttielokuvia.
Opetuksessa perehdytään klassiseen elokuvakerrontaan unohtamatta muotokokeiluja. Opettajat ovat elokuva-alan ammattilaisia. Vierailevat luennoitsijat 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 korkeakouluihin ja ammattikorkeakouluihin. Elokuvalinja hyödyntää opinnoissaan yhteistyötä opiston
näyttelijäntyön, kirjoittajien ja solistilinjan opetuksen kanssa.
Elokuvalinjan vuosi alkaa äänipainoitteisilla opinnoilla, kuunnelmakurssilla. Kurssilta valmistui kymmenkunta fiktiivistä lyhytkuunnelmaa (n. 5
min).
Elokuvatuotantojen kolmannella kierroksella elokuvagenre ja -aihe olivat
opiskelijoiden vapaasti valittavissa. Jaksolla edettiin yhteisestä ideoinnista valmiiksi elokuvaksi, käyden kaikki elokuvatuotannon vaiheet lävitse
opiskelijoiden harjoitellessa eri roolinkuvia elokuvatyöskentelyn kentällä.
Tästä Kamera & Näyttelijä 3 -kurssista yhteistyössä NÄTÖ 2:n kanssa valmistui kahdeksan lyhytelokuvaa pituudeltaan 4 - 8 min.
Kevät eteni ennakkotehtäväharjoituksiin. Kukin opiskelija valitsi haluamansa elokuva-alanoppilaitoksen, jonka ennakkotehtävät hän teki.
Ennakkotehtäviin sisältyivät näyte-elokuvat (1-3min). Nämä lyhytelokuvat kukin opiskelija toteutti ryhmänsä avustuksella, kuitenkin niin, että
taiteellinen vastuu on aina kullakin yksittäisellä pyrkijällä. Osa opiskelijoista pyrki useampaan jatko-opiskelupaikkaan. Suomessa mahdolliset jatko-opinto paikat ovat esim. Aalto Korkeakoulu, Metropolia AMK, Turku
ja Tampere AMK eri linjoineen, nyt jo niin, että oma suuntautuminen on
Elokuvalinjalla selkiintynyt.
Lopputyöelokuvat ovat taidonnäyte opintovuoden aikana opitusta. Tuotannot toteutettiinmahdollisimman itsenäisesti ryhmän kesken. Kukin
opiskelija sai ohjata oman lyhytelokuvansa tai tehdä opinnäytteensä valitsemastaan taiteellisestivastuullisesta ammattiroolista. Kevätnäytöksessä
lopputyöelokuvat sekä osa lukuvuoden aikana valmistuneista harjoituselokuvista esitettiin yleisölle, jolloin näytöksen kestoksi muotoutuuinoin
kaksi tuntia. Opintovuoden lopussa opiskelija tuntee elokuvatuotannon
prosessinkulun ja tietää mikä on hänen suuntautumisalueensa elokuvatuotannon monien mahdollisuuksien kentässä. Syksyllä aloitti uusi ryhmä opintonsa elokuvakerronnan perusteista. Elokuvatekniikka otettiin
haltuun syksyn aikana; jolloin perehdyttiin kuvaus- ja äänitys kalustoon,
valaisun perusteisiin ja kuvan- sekä äänen jälkitöihin edit-ohjelmineen.
Teorialuennot oli integroitu harjoituselokuvien tuotantokaareen; toimimme ”Learning by doing” -periaatteella.
Kamera- ja näyttelijäkursseilla 1 ja 2 toteutettiin lyhytelokuvia ja aloitettiin tutustuminenelokuvatuotannon kulkuun. Kurssit toteutettiin yh-
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teistyössä Laajasalon opiston eri linjojen kesken: NÄTÖ 1 ja 2 kurssien
kanssa näyttelijätyön osalta, samoin kuin Kirjoittajalinja osallistui osaltaan
käsikirjoittamiseen ja Laulun linja elokuvamusiikin tekemiseen. Yhteensä
kahdeksassatoista elokuvassa opiskelijat pääsivät kokeilemaan eri rooleja
elokuvatuotannoissa: käsikirjoitus, tuotanto, ääni, kuvaus, lavastus & rekvisiitta, edit.
Opiskelua rytmittävät osaltaan myös ekskursiot, joihin pääkaupungin
kulttuuritarjonta antaameille käyttöömme runsaan tarjontansa. Elokuva
on taidemuotona eri taiteen-alojen sulatusuuni ja pyrimmekin monipuolisesti osallistumaan, ei vain elokuva-alan tapahtumiin, vaan myös esim.
kirjallisuuden ja teatterin tilaisuuksiin.
Elokuvalinjan vastaavana opettajana toimi elokuvaaja, pedagogi Maiju
Leppänen, TaK. Vierailevina ulkopuolisina asiantuntijoina Elokuvalinjalla
ovat toimineet: Elokuvakäsikirjoituksessa: leikkaaja, käsikirjoittaja Raija
Talvio, TaT, editoinnissa äänittäjä, leikkaaja Jari Innanen, TaM, elokuvavalaisussa valaisija Olli Varja, TaM, yhteistyöprojekteissa näyttelijäohjauksessa Ullariikka Koskela (Nätö),elokuvamusiikissa Jussi Liski (Laulun
linja), käsikirjoituksessa Erkka Mykkänen (Kirjoittajalinja), graafiikkassa
Vesa Ilmaranta (Kuvallinen viestintä ja graafinen suunnittelu) ja äänisuunnittelussa tuntiopettaja Jarkko Rissanen (Radiotoimittaja).
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Kirjoittaja
Kirjoittajalinjalla keskityttiin kehittämään luovaa kirjallista ilmaisua ja
etsimään, löytämään ja kirkastamaan kunkin opiskelijan oma yksilöllinen
ääni. Kaiken oppimisen peruskalliona oli kirjoittaminen ja lukeminen.
Opettajat antoivat opiskelijoille liki päivittäin kirjoitustehtäviä. Opiskelijat lukivat tuottamaansa tekstiä koko luokalle, minkä jälkeen teksteistä
keskusteltiin ja annettiin opettajan johdolla rakentavaa palautetta. Opettajat ohjasivat ja kannustivat kutakin kirjoittajaopiskelijaa työstämään omaa
käsikirjoitusta – runoa, proosaa tai molempia –, josta opettajat antoivat
yksilöllistä palautetta säännöllisesti läpi vuoden.
Kirjoittamisen, lukemisen ja palautekeskustelujen lisäksi kirjoittajalinjalla opittiin kuuntelemalla asiantuntijaluentoja ja keskustelemalla niiden
annista. Opiskelijoita kannustettiin paitsi kirjallisuuden äärellä haltioitumiseen ja inspiroitumiseen myös kriittiseen analysointiin ja kyseenalaistamiseen. Proosan ja runon rakenteiden ja kielen eri tyylien, strategioiden ja
mahdollisuuksien ymmärtämiseen, kokeilemiseen ja hallitsemiseen liittyvät kirjoitusharjoitukset, lukutehtävät ja luennot palvelivat kirjoitustekniikan – käsityötaidon – kehittämistä.
Tekniikan hallinta oli yksi linjan päätavoitteista, joka toteutui erinomaisesti lukuvuonna. Jokaisen opiskelijan kirjoittajantaidot kehittyivät
merkittävästi vuoden aikana. Toinen kirjoittajalinjan keskeinen tavoite
oli ymmärryksen lisääntyminen sisällöllisissä kysymyksissä riippumatta
tekstin lajista ja tyylistä. Tämän tavoitteen toteutumista on mahdotonta
mitata eksaktisti vuoden aikajaksolla, sillä luetun ja tuotetun tekstin sisällöllinen ymmärtäminen kulkee käsi kädessä kirjoittajan oman ajattelun ja
tunne-elämän reflektoimisen ja kehittymisen kanssa.
Kaunokirjallisuuden sisällöllisten kysymysten pohtiminen ja vastaanottokyky ovat osa jokaisen kirjoittajan henkistä kasvua ja siis samalla
elämänmittainen prosessi. Kirjoittajalinjalla sisällöllisiä kysymyksiä lähestyttiin muun muassa pohtimalla luettujen yksittäisten runojen ja proosatekstien teemaa ja sen suhdetta todellisuuteen ja taiteeseen, teoksen suhdetta eettisiin, moraalisiin, yhteiskunnallisiin ja ideologisiin kysymyksiin,
kirjoittajan maailmankuvaa ja teoksen tendenssiä ja mahdollista sanomaa.
Kirjoittamalla ja lukemalla havaittiin, että rakenne ja tyyli eivät ole erillisiä
teoksen sisällöstä, vaan tyylin ja tekniikan muuttuessa myös sisältöön tulee
muutoksia.
Opettaja Risto Oikarinen aloitti syyslukukauden 2018 runokurssilla.
Kurssin alussa tutustuttiin harjoituksin, esimerkein ja luennoin klassisiin
runomuotoihin ja -mittoihin. Alkusyksyllä painopiste oli mitallisuudessa, säkeiden poljennossa, rytmissä ja yleisesti runon kuulokuvassa, minkä
jälkeen siirryttiin vapaamittaiseen modernistiseen runouteen ja sen osalta
erityisesti runouden kuvallisuuteen ja liikkeeseen. Kurssin kuluessa luettiin alusta saakka rinnan sekä klassikkotekstejä että nykyrunoutta. Vuoden
loppua kohti edettiin beat-runouteen, lavarunouteen, erilaisiin kokeellisiin runouksiin ja taiteidenvälisyyteen. Kirjailija Marjo Heiskanen antoi
palautetta sekä proosa- että runokäsikirjoituksista. Runokurssilla sivuttiin
myös laululyriikkaa ja vierailtiin Laulun linjalla kuuntelemassa Vexi Salmen opetusta.
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Erkka Mykkänen aloitti syyslukukauden 2018 Minä kirjoittajana -kurssilla. Kurssin lähtökohtana oli tyypillisten kirjoittamisen esteiden tarkastelu ja voittaminen. Fokuksena oli vapautua kirjoittajana ja löytää kanava
tekstimateriaalin ennakkoluulottomaan tuottamiseen. Kirjoittajat kirjoittivat ja saivat palautetta 5–10-sivuisesta tekstikokonaisuudesta, jonka
he tuottivat. Toinen kurssi käsitteli kerronnan perusteita. Opiskelijoiden
kanssa käytiin luennoin, kirjallisuusesimerkein ja tehtävin seuraavia teemoja: kertoja, näkökulma, dialogi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, toimiva asiatyyli, editointi, tavoite ja konflikti, käännekohta sekä
henkilö- ja miljöökuvaus.
Olennaisena osana opetusta toimivat myös henkilökohtaiset, kahdenväliset keskustelut, joissa käytiin läpi niin yksittäisiä tekstejä kuin laajempia
kirjoittamiseen ja kirjoittajan työhön liittyviä olennaisia seikkoja.
Kirjoittajalinjalla tehtiin yhteistyötä muiden opiston linjojen kanssa.
Syyskuussa tehtiin yhteistyötä elokuvalinjan kanssa. Kirjoittajat ottivat
osaa kaksipäiväiseen lyhytelokuvakäsikirjoitusten ideoinnin ja työstämisen
työpajaan opettaja Maiju Leppäsen johdolla. Työpajojen jälkeen alkoi varsinainen kirjoittamistyö, ja molempien linjojen käsikirjoituksista valittiin
tuotantoon kymmenen käsikirjoitusta (viisi molemmilta linjoilta). Marraskuussa Risto vieraili pelituotantolinjalla puhumassa kirjoittamisesta.
Peliryhmän kanssa tehtiin kirjoitusharjoituksia ja luettiin yhdessä runoja.
Huhtikuussa pelituotantolinjan opettaja Yrjö Peussa teki vastavierailun
kirjoittajalinjalle. Hän opetti kirjoittajille yksinkertaisen pelimoottorin,
johon he tuottivat sisällön. Ennen Yrjön vierailua kirjoittajat olivat oppineet, mitä tarkoittaa immersiivisyys eli taideteoksen yleisöä osallistava
strategia – joka on tietokonepeleissä keskeinen –, ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ja merkkipaalut kaunokirjallisuudessa. Syksyllä tehtiin yhteistyötä myös SuoMa-linjan kanssa. Kirjoittajat muun muassa haastattelivat
suomea opiskelevia maahanmuuttajia ja kirjoittivat keräämänsä aineiston
pohjalta kaunokirjallisen tekstin, joka luettiin ja lahjoitettiin haastateltaville. Syksyllä 2018 kirjoittajalinjalla pidettiin draamakirjoittamisen
kurssi dramaturgi, käsikirjoittaja Asta Honkamaan johdolla. Keväällä Asta
Honkamaa piti yhdessä näyttelijäntaiteen opettajan Janne Longan kanssa
kolmipäiväisen monologikirjoittamisen kurssin, joka toteutettiin yhdessä
näyttelijäntyön opiskelijoiden kanssa.
Merkittävänä osana kirjoittajalinjan opetusta oli kirjailijan työhön liittyvien käytännön asioiden läpikäynti. Vastuuopettajat puhuivat opiskelijoille apurahojen hakemisesta niin yleisestä kuin yksityisestä näkökulmastaan.
Opiskelijat kirjoittivat omat apurahahakemusten työsuunnitelmat. Keväällä kirjoitetiin myös saatekirjeet kustantamoihin kunkin oman tekeillä
olevan teoksen suhteen.
Opiskelijat tekivät useita vierailuita kirjallisen kentän instituutioihin.
Opiskelijat vierailivat neljässä eri kustantamossa: Gummeruksella, Kosmoksella, WSOY ja Otavalla. He tutustuivat myös kirjallisuusjärjestö
Nuoren Voiman Liiton, Lukukeskuksen, Helsingin kirjailijoiden sekä
Suomen Kirjailijaliiton toimintaan.
Tärkeänä osana kirjoittajakoulutusta oli myös muihin taiteenlajeihin perehtyminen ja niistä inspiroituminen. Syksyllä opiskelijat tekivät itsenäisen galleriakierroksen Helsingin ydinkeskusten taidegallerioissa ja kirjoit-

tivat kaunokirjallisen tekstin jonkin taideteoksen pohjalta. Myöhemmin
syksyllä käytiin katsomassa Q-Teatterin näytelmä Mount Everest, jonka
jälkeen tutustuttiin teoksen käsikirjoitukseen sekä kirjoitettiin oma näytelmäkohtaus.
Keväällä toteutettiin viikon mittainen kuunnelmakurssi, jonka vetäjänä
toimi Jaakko Rissanen. Opiskelijat kirjoittivat, äänisuunnittelivat ja ohjasivat pienryhmissä kuunnelmia, jotka äänitettiin Laajasalon opiston studiossa. Kuunnelmakurssilla saatiin opetusta myös podcastien tekemiseen.
Laajasalon opiston vuoden mittaisen kirjoittajalinjan vastuuopettajina
toimivat keväällä Asta Honkamaa ja Marjo Heiskanen. Syyskaudella vastuuopettajina toimivat Risto Oikarinen ja Erkka Mykkänen. Kirjailijavieraina sekä vierailevina opettajina lukukaudella kävivät Saara Turunen,
Veera Koivaara, Leena Parkkinen, Susinukke Kosola (Daniil Kozlov), Asta
Honkamaa, Petri Tamminen, Miina Supinen, Riikka Pulkkinen, Juhani
Karila ja Vesa Rantama.
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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 opintoja 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 (filmimateriaali ja pimiötyöskentely) ja digitaalista valokuvausta, taitto-, kuvankäsittely- ja piirto-ohjelmia.
Lukuvuoden opetus koostui laajoista opintokokonaisuuksista ja intensiivisemmistä opetusjaksoista. Laajoja opintokokonaisuuksia olivat mm. piirustus 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 lopputyönään kuvataidenäyttelyn Helsingin pääkirjaston galleriatilassa Pasilassa. Linjalla tehtiin kuvallisia sisältöjä yhteistyönä muiden opintolinjojen
kanssa elokuvatuotantoihin, konsertteihin ja esityksiin.
Kevään aikana suurimmalla osalla opiskelijoista oli projektina pyrkiminen jatko-opintoihin ennakkotehtävineen ja valintakokeisiin osallistumisineen. Yli puolet vuosikurssista saikin visuaalisen alan ammattiin valmistavan opiskelupaikan. Opiskelupaikkoja saatiin mm. Aalto-yliopistosta,
Lapin yliopiston taiteen tiedekunnasta, Metropolia ammattikorkeakoulusta, Lahden ammattikorkeakoulusta, Turun ammattikorkeakoulusta, Taidekoulu Maasta ja Pekka Halosen akatemiasta. Osa opiskelijoista toteutti
tänä aikana omia taiteellisia projektejaan.
Opintolinjan vastuullisena opettajana toimi Vesa Ilmaranta. Tuntiopettajista mainitaan Tiina Aromaa, Liisa Louhio, Pia Paldanius ja Petri Suni.
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Laulun linja/Laulusolisti ja lauluntekijä
Opintolinjan sisältö muutettiin kokonaisuudessaan syksystä alkaen. Vuoden aikana opiskelimme laulutekniikkaa, lyriikkaa, säveltämistä, rytmisen fraseerauksen, tulkinnan ja esiintymistaidon hallintaa live- sekä studio-olosuhteissa. Lisäksi opiskelemme musiikinteoriaa, rytmimusiikin eri
tyylilajien hallintaa, yhtyelaulua, pianonsoiton vapaata säestystä ja liikunnallista ilmaisua. Runsaasti monipuolisia esiintymisiä sisältävän opiskelun.
Laulun linjan opettajat ja oppiaineet ovat syksyn aikana olleet seuraavat:
Laulutekniikka (opettaja Kristiina Kattelus), Laulunkirjoitus (Mariska Rahikainen), Muusikon työ Musateknologia jaMusiikin teoria (Jussi Liski),
Esiintyminen solistina ja lauluyhtyeessä (Antti Hyvärinen)
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Näyttelijäntyö 1 (Nätö 1)
Näyttelijäntyö 1 on monimuotoinen ja vaativa opintokokonaisuus kaikille
näyttelemisestä ja teatterista kiinnostuneille sekä alaan jo laajemminkin
tutustuneille.Tutkimme turvallisessa oppimisympäristössä näyttelijäntyötä
ja teatteria, improvisaatiota, klovneriaa, tanssia, laulua, akrobatiaa, kameranäyttelemistä sekä monia muita teatterin osa-alueita. Haluamme tukea
opiskelijaa yksilöllisesti mahdollisimman monipuolisen ymmärryksen sekä
kokemuksen saavuttamiseksi. Lukuvuoden aikana opiskelijat valmistavat
demoja ja esityksiä, joita esitämme omassa Teatteritalossamme.
Näyttelijäntyö 1 aloitti kevään Eero Järvisen Teatteriklovnerian-kurssilla.
Kurssilla tutkitaan näyttelijäntyötä haastamalla opiskelijaa näyttämölliseen itsetutkiskeluun. Teatteriklovneria konkreettisia työkalujen antamista
näyttelijäntaiteeseen, joissa kontaktin ja läsnäolon merkitys korostuu.
Ykkösten kevään pääproduktio oli soveltavan teatterin tutkimusmatka
___uus. Teos käsitteli tulevaisuutta ja sen kirjallisina lähteinä, sekä inspiraationa toimi Christien; Eikä yksikään pelastunut, sekä Hararin; Homo
deus. Esityksen ohjaavana opettajana toimi Eero Järvinen ja se sai ensi-iltansa Laajasalon VPKlla 23.3.2018.
Loppukeväästä ykköset jatkoivat Elokuvalinjan kanssa yhteistyötä osallistumalla Elokuvalinjan lopputöiden tuotantoihin Maiju Leppäsen johdolla.
Kevät keskityttiin opitun syventämiseen, sekä kertaukseen, opettajina
Ullariikka Koskela, Eero Järvinen ja Janne Lonka.
Näyttelijäntyö 1 toteutti loppukeväästä tilaa ja muutosta pohtivan demoesityksen Perus-seminaari. Laajasalosalissa koettu demo koostui opiskelijoiden keräämistä roskista Laajasalon alueelta ja vitsien kerronnasta,
kurssin vetäjänä toimi Janne Lonka.
Mainitsemisen arvoista on, että jatkoimme yhteistyövierailua Lahden
Kansanopiston Teatterilinjan kanssa. Tapahtuma toteutui, kun Teatterilinjan opiskelijat saapuivat yön yli vierailulle opistolle. Vierailulla tutustuimme, työskentelimme työpajamuotoisesti ja vietimme aikaa teatterista,
taiteesta ja pedagogiikasta keskustellen. Vierailuun osallistui myös Teatterilinjan vastuuopettaja Timo Raita.
Kevään viimeinen esitys oli Kristiina Katteluksen johdolla valmistettu
linjojen yhteinen lauluesitys Laajasalo salissa.
Lisäksi opiskeltiin seuraavia näyttelijäntyöhön kuuluvia tai sitä tukevia
aineita, kuten laulu Kristiina Kattelus, akrobatia Jarkko Mandelin, puhe
Heini Nikander ja tanssi Elina Kivioja.

Näyttelijäntyö 2 (Nätö 2)
Näyttelijäntyö 2 on tarkoitettu syventäväksi koulutukseksi vuoden kansanopistolinjan käynneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaaville. Vuosi
koostuu jaksoista, joissa syvennämme näyttelijäntyön taitoja sekä tutkimme erilaisia tapoja tehdä teatteria. Turvallisessa oppimisympäristössä kehitämme ymmärrystämme tuottaa teatteri- ja näyttelijäntaidetta itsenäisesti
sekä ryhmissä. Vuoden aikana tuotamme useita demoja ja esityksiä omassa
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Teatteritalossamme monien alalla toimivien ammattilaisten opettamana.
Teemme yhteistyötä opiston sisällä eri opintolinjojen kuten Elokuva- ja
Kirjoittajalinjan kanssa.
Näyttelijäntyö 2 aloitti tammikuussa 2018 nykymusiikkiteatteriin tutustumalla ja valmistamalla demoesityksen, jossa tutkittiin liikkeen ja äänenkäytön muotoja, sekä musiikkiteatterin mahdollisuuksia. Kurssin vetäjinä
toimivat Karolina Ginman ja Jemina Sillanpää.
Perinteeksi muodostunut Lastenteatteri festivaalit pidettiin Laajasalon
VPKn tiloissa 18.3.2017. Tapahtumassa sai ensi-iltansa Lumikki, Bremenin soittoniekat, Keisarin uudet vaatteet, sekä oppilaiden itse kirjoittama
satu Pipe ja taikakengät. Festareiden jälkeen esitykset kiersivät Helsingin
päiväkoteja, kouluja sekä hoivakodeissa viikon ajan. Lastenteatteri festivaaleihin osallistui yhteistyössä myös Laajasalon VPK. Lastenteatterikurssin opetuksesta vastasi Janne Lonka.
Näyttelijäntyö 2 osallistui helmikuussa Elokuvalinjan kanssa toteutettuun kahden viikon mittaiseen kurssiin, jossa valmistui kahdeksan lyhytelokuvaa.
Kirjoittajalinjan kanssa jatkoimme yhteistyötä pitämällä viikon mittaisen
kurssin, jossa tutkimme monologien avulla kirjoittajan ja näyttelijän yhteistyötä. Kurssin pitivät Asta Honkamaa ja Janne Lonka.
Loppukevät kulki samankaltaisen kaavan mukaan kuin jo mainittu
Näyttelijäntyö 1, jossa opettajina toimivat Ullariikka Koskela, Eero Järvinen ja Janne Lonka.
Opistovuoden lopun jo häämöttäessä opiskeltiin Ullariikka Koskelan
johdolla pitkää improvisaatiota, eli kuinka valmistetaan koko illan draamallinen esitys improvisaatioteatterin keinoin. Kurssi huipentui demoesitykseen Vpk-talolla.
Lisäksi Näyttelijäntyö 2 piti tammikuusta lähtien teatterikerhoa Idealinjalaisille. Toiminta oli vapaaehtoista molemmille linjoille ja kokoontuminen oli keskiviikkoisin, joka toinen viikko.
Molemmilta linjoilta aukesi ovia teatteri- ja taidealojen ammatillisiin
opintoihin mm. Teatterikorkeakouluun ja Englannin oppilaitoksiin. Lisäksi opiskelupaikkoja sai jokunen aikaisempi linjoillamme opiskellut.
Kesäkuun alussa pidimme Näyttelijäntyön linjojen yhteiset pääsykokeet,
joiden kokonaiskesto oli neljä päivää, joista yksi päivä per hakija. Pääsykokeisiin oli ilmoittautunut noin 130 kiinnostunutta ja paikalle saapui noin
90-100 hakijaa. Pääsykokeet sisälsivät ryhmä- sekä yksilötehtäviä, jossa
tehtiin monimuotoisesti näyttelijäntyön harjoitteita. Näyttelijäntyö 1lle
valittiin 20 ja Näyttelijäntyö 2lle 18 opiskelijaa, joista kuusi oli meidän
aikaisempia oppilaita. Näyttelijäntyön linjojen raadissa oli Ullariikka Koskela, Jemina Sillanpää, Elina Kivioja. Pääsykokeisiin osallistui ”marsuiksi”,
eli raadin ja hakijoiden tueksi sekä avuksi Näyttelijätyö 2 päättäneitä opiskelijoita.
Syksy aloitettiin uusien opiskelijoiden kanssa elokuun 20.
Molemmat linjat käynnistyivät samankaltaisella perusjakson opetuksella,
jossa keskityttiin, minuuteen, toiseuteen, ryhmään, fyysisten- ja henkisten
ominaisuuksien tutkimiseen ja kehittämiseen näyttelijäntyössä. Vietimme
muun muassa kolmen yön mittaisen leirikoulun Furuvikin kartanolla,
jonka arvo on huomattavan suuri lukuvuoden opintojen kannalta. Leirin
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aikana meillä oli mahdollisuus tutustua toisiimme ja avata opetustamme
ja tavoitteitamme. Leirillä jatkoimme myös luomiamme perinteitä, joihin
kuului Nätö-kaste, sekä Näkypallon pelaaminen.
Perusjakson lopetimme linjojen yhteiseen tapahtumaan, joka oli kahden
tunnin juoksu. Juoksun tavoitteena on ymmärtää ja tutkia omia voimavaroja.
Ullariikka Koskela käynnisti molemmille luokille koko lukuvuoden lävistävän Uta Hagen-tekniikka kurssin, jonka tarkoitus on opettaa ja antaa
keinoja näyttelijälle oman instrumentin kehittämiseen ja huoltoon. Tekniikan avulla opetellaan tunnistamaan luonnollisia impulsseja, sekä puhdistamaan näyttelijäntyötä.
Molemmat Näyttelijäntyönlinjat aloittivat porrastetusti koko lukuvuoden jatkuvan opetuksen tuntiopettajien johdolla. Kristiina Kattelus laulu-,
Heini Nikander puhe-, Jarkko Mandelin akrobatia- sekä Elina Kivioja
tanssiopetus.
Näyttelijäntyö 1 aloitti perusjakson jälkeen perehtymään näyttelijäntyöhön dialogikurssilla, jossa valmistettiin tänä vuonna William Shakespearen tekstejä Eero Järvisen opetuksessa. Kurssi valmisti Olohuono nimisen
demon, jonka ensi-ilta oli Laajasalon VPKlla 1.11.
Elokuva- ja Kirjoittajalinjan kanssa aloitimme lukuvuoden yhteistyön
kuvamaalla syksyn ensimmäiset lyhytelokuvat Maiju Leppäsen ja Ullariikka Koskelan ollessa ohjaavia opettajia. Kurssilta valmistui 10 lyhytelokuvaa.
Syksyn päätti jo aiemmin kuvatun kaltainen Nykymusiikkiteatteri kurssi, jonka ohjaavina opettajina toimivat Karolina Ginman ja Petri Tianen,
jonka demoesitys nähtiin 14.12 VPK-talolla.
Näyttelijäntyö 2 syventyi perusjakson jälkeen tutkimaan tekstin ja kehon yhteyttä Minna Canthin Työmiehen vaimo teoksen pohjalta. Kurssin
tarkoituksena oli syventää ymmärrystä oman kehon, olemisen, harjoittelun, tekstin merkityksestä, sekä keskeneräisen sietämistä. Kurssi päättyi
demoesityksiin VPK-talolla, joiden ensi-ilta oli 5.10. Kestääkö Cantti
nimeä kantavassa demossa näyttelijä ei voinut etukäteen tietää mitä tulee
kyseisessä esityksessä näyttelemään, vaan roolit arvottiin yleisön nähden.
Eri roolien lisäksi esitys piti sisällään erilaisia teatterillisia muotoja, kuten
kuunnelma.
Syksyn toinen kurssi tutki itseohjautuvaa näyttelijää ja työryhmää. Työryhmä harjoitteli monimuotoisesti erilaisissa sisä- ja ulkotiloissa. Prosessista valmistui Laajasalo salissa ja opiston läheisyydessä koettu kolmeosainen
luopumista käsittelevä immersiivinen esitys Läksiäiset, jossa pyrittiin saamaan katsoja ja näyttelijä mahdollisimman läheiseen suhteeseen. Yhdellä
katsojalle ei ollut mahdollista kokea koko esitystä. Esitys tapahtui sisä-,
että ulkotiloissa. Esityksen päätti yhteinen keskustelutilaisuus, jossa kokijalla oli mahdollisuus osallistua. Läksiäisten ensi-ilta oli 2.11 Molemmissa
teoksissa ohjaavana opettajana toimi Janne Lonka.
Näyttelijäntyö 2 kaksi Elokuvalinjan elokuviin näyttelijöinä loppu syksystä ja kurssilta valmistui kahdeksan lyhytelokuvaa.
Syyslukukauden päätti Eero Järvisen jo aikaisemmin kuvailtu Teatteriklovnerian kurssi.
Pitkään suunnitteilla ja puheissa pyörinyt Alumnitoiminnan mahdol-

listava teatteri käynnistyi syksyllä 2018. Ensimmäinen esitys oli 6.12 ensi-iltansa saanut työryhmälähtöinen David Eskelisen ohjaama Lahjoista
parhain. Lavalla nähtiin seuraavat alumnit; Tua Haataja, Melisa Ilonen,
Nora Iso-Kungas, Ville Jormakka, Martti Nikamaa, Arttu Ylänen ja Vilma
Paananen.
Lisäksi sovittiin, että Veera Aaltonen Teatterikorkeakoulun Pedagogian
laitokselta aloittaa opetusharjoittelun keväällä 2019. Opetus tapahtuu varsinaisen opetuksen ulkopuolella ja siihen osallistuu vapaaehtoisesti Näyttelijäntyö 2 sekä alumneja.
Lukuvuoden aikana Näyttelijäntyön linjat saavat lukuisia kutsuja, sekä
ehdotuksia erilaisiin teatteriesityksiin, kokeileviin esityksiin, sirkuksiin,
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taidenäyttelyihin, elokuviin, tv-/radiotuotantoihin, mainoksiin ja ylipäätään kaikkeen mitä pääkaupunkiseudulla kulttuurin parissa tapahtuu.
Kutsujen ja pyyntöjen sisällöt vaihtelevat koeyleisöstä työtarjouksiin, eli
kaikkea tuolta väliltä. Pyrimme aktiivisesti hyödyntämään ja jakamaan
kaiken tiedon opiskelijoille, jotta heillä olisi mahdollisimman suuri mahdollisuus päästä seuraamaan pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa tai
saada mahdollisuus osallistua tuotantoihin. Lukuisista yhteistyökumppaneista mainittakoon mm. Kansallisteatteri, Ryhmäteatteri, KOM-teatteri,
Red Nose Combany, Reactori joiden kanssa yhteistyö on ollut varsin aktiivista.

Pelituotanto
Videopelien tekeminen on käsityötä ja tiivistä tiimityötä, eikä sitä opi
kirjekurssina. Pelilinjan opinnot ovat intensiivisiä ja tähtäävät korkeatasoiseen 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 sovelletaan jatkuvasti ryhmätöinä tehtävissä peliprojekteissa. Linjalaiset tutustuvat 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 peligrafiikan luomista peruskursseilla niin että heille muodostui vähintään yleiskuva tarvittavien taitojen kirjosta.
Jo linjalle hakeutumisen yhteydessä, mutta viimeistään peruskurssien
aikana opiskelijoille pyrittiin löytämään painopistealueet joiden kehittämiseen he erityisesti pyrkivät vuoden aikana projektirooleissaan, itseohjautuvasti ja valinnaisissa syventävissä opinnoissa. Esim. ohjelmointiin
suuntautuville oli loppuvuonna tarjolla korkeakoulutasoisia algoritmien ja
tietorakenteiden opintoja.
Peruskurssikauden jälkeen linjan painopiste siirtyi peliprojekteihin, joissa opiskelijat soveltavat osaamistaan käytännössä tiimin osana ja kerryttävät arvokasta portfoliota. Vuoden aikana tehtiin kolme n. 1.5kk pituista
pitkää projektijaksoa joiden ajan opiskelijat rakensivat peliprototyyppiä
pienissä tiimeissä, 1.5 viikon intensiiviworkshop jossa tehtiin ensimmäiset
keinotodellisuus (VR) pelit tai -kokemukset, ja vastaava workshop mobiilipelejä varten. Kahdesti osallistuttiin kansainväliseen game jam -viikonlopputapahtumaan ja kerran Assembly-tapahtuman pelijamiin joissa
kokonaiset pelit tehtiin n. 72 tunnissa. Yhteensä linjalla tuotettiin vuoden
aikana noin 20 peliprototyyppiä ja VR-kokemusta. Tuotettuja pelejä esiteltiin julkisuudessa kolmena julkisena demopäivänä ja Studia-messuilla.
Merkittävänä painopisteenä pysyi virtuaalitodellisuus ja ensimmäistä
kertaa mukana oli myös lisätty todellisuus (AR). Kolmihenkinen joukkue
pelilinjalta kilpaili Huawein sponsoroimassa AR-kehityskilpailussa kahtakymmentä Aalto-yliopiston DI-opiskelijajoukkuetta vastaan sijoittuen
ylimpään kolmannekseen.
Opiskelijat verkostoituivat ja tutustuivat alaan myös vierailuilla viidessä
peliyrityksessä (Frozenbyte, Remedy, Redlynx, Rovio ja Stupid Stupid Games), Aalto-yliopiston pelikoulutuksessa ja pelialan ammattilaisten kuukausittaisissa IGDA-kokoontumisissa.
Uutena asiana vuonna 2018 viimeisellä projektijaksoilla enemmistö opiskelijoista kehitti asiakasprojekteja yleishyödyllisille tahoille, ml.
VR-kokemuksia Koripallomuseon ja Urheilumuseon näyttelykäyttöön ja
Agenda 2030-hankkeen mukaista lasten varhaiskasvatus-appia yhteistyössä
Kierrätyskeskuksen kanssa.
Suurin osa v. 2018 opiskelijoista jatkaa opintoja pelituotannon jatkokurssilla vielä kevään 2019 ajan ja v. 2018 lopun projektit jatkuvat
osittain kaupallisina. Osa opiskelijoista pyrkii perustamaan yrityksiä jo

jatkokurssin aikana. Pelituotannon opintojen jälkeen opiskelijat tyypillisesti etsivät itselleen harjoittelu/työpaikan tai (usein korkeakoulutasoisen)
jatko-opintopaikan.
Linjan toiminnasta vastasi Yrjö Peussa. Vierailevina opettajina linjalla
toimivat vuoden aikana Andrei Rodriguez (peligrafiikka), Veli Laamanen
ja Jaska Rissanen (äänisuunnittelu), Risto Oikarinen (kirjoittaminen) ja
Panu Mustonen (peliliiketoiminta).
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4.1.3. YHTEISKUNNALLINEN KOULUTUS
Idealinja
Opinnot on tarkoitettu alle 30-vuotiaille kehitysvammaisille henkilöille,
jotka ovat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja haluavat harjoitella itsenäiseen elämään kuuluvia taitoja. Kehitämme opiskelijan omaehtoista toimintaa. Keskeisenä päämääränä on kyky toimia itsenäisesti sekä ryhmän
jäsenenä. Koulutuksessa haetaan tulevaisuuden näkymiä, joihin sisältyy
yksilölliseen opiskeluun ja työelämään suuntautumista. Tavoitteena on
löytää perustyökalut oman elämän hallintaan. Vuoden aikana tehdään yhteistyötä opiston muiden opintolinjojen kanssa.
Aloitimme kevät lukukauden valokuvausprojektilla, johon yhdistimme
liikuntatunnit. Projekti toteutettiin parin viikon välein kävellen Tammisalon kauniille kanavalle ja valokuvausprojekti eri vuodenaikoina ja erilaisen valon aikaan. Jokainen oppilas kuvaa saman kohdan eri reitin varrelta.
Kevään ideointitunnilla luokkalaiset saivat itse suunnitella mieluisia retkiä ja tekemisiä kevään varrelle. Retkillä ja erilaisissa museoissa käyminen
on Idealinjan yksi perusaineista, jotta kaupungilla kulkeminen ja julkisten
liikennevälineiden käyttäminen tulisi oppilaille tutuksi ja luonnolliseksi
tavaksi toimia. Kevätlukukauden retkiä olivat mm. Helsingin kaupungin
Taidemuseo HAM:iin ja Espoon kaupungin Modernin taiteen museo EMMA:n tutustuminen, Raitiovaunumuseo, Yleisradio, Kiasma ja Toimintakeskus Lyhdyn Avoimet ovet, sekä Haavikko. Kotitaloustunteihin saimme
käyttöömme neljänä keskiviikkona Herttoniemen kirkon keittiön. Tuntien
ohessa tutustuimme kirkon eri tiloihin ja siihen, kuinka monia eri ammattilaisia seurakunnassa työskentelee. Seurakunnan työntekijöihin tutustuminen oli aina muista ihmisistä kiinnostuneista oppilaisistamme kiintoisaa ja
he keskustelivat kirkolla mm. kuolemasta ja menetyksistä.
Kotitaloustunneilla tehtävät ruuat äänestettiin luokassa etukäteen. Näin
jokainen opiskelija pääsi itse vaikuttamaan, minkälaista ruokaa teemme.
Joka toinen maanantai tehtiin kahden porukoissa tarvikehankinnat. Yhdessä mietimme kaupassa ruokien hintoja ja mikä tuote olisi edullisin
hankinta. Kotitaloustunnit sujuivat mainiolla tiimityöskentelyllä ja oli
hauska nähdä, kuinka kiinnostuneita kaikki olivat ruoanlaitosta ja pöydän
kattamisesta. Itsetehty ruoka myös maistui kaikista hyvältä!
Opiskelimme maantiedossa Suomen karttaa, maakuntia ja ilmansuuntia.
Englanninkielen tunneilla opiskeltiin erilaisia aiheita, kuten tervehdyksiä
ja itsensä esittelemistä, vaatekappaleiden nimiä ja ruokia. Ihmissuhteita
opiskeltiin tekemällä jokaisen oma ”ihmissuhdekartta”, jonka jälkeen keskustelimme aiheesta kuka minä olen muille; Olen eno, olen sisko, olen..
Ajankäyttöä ja kellonhallintaa opiskeltiin usealla eri tavalla. Ajoissa tapaamisessa olemisessa opiskelijat tuntuivat olevan erittäin täsmällisiä. Retkille lähdöt tapahtuivat aina täysin aikataulussa.
Ulkoilua tuli hyötyliikunnan muodossa useiden aineiden tunneilla, kuten valokuvaustunnilla, kaupassakäyntimatkoilla ja keskustelimmekin aiheesta, kuinka liikkua huomaamattomasti arjen keskellä. Lisäksi kävimme
laskiaistiistaina pulkkamäessä ja maaliskuun alussa meren jäällä kävelyllä.
Musiikkitunteja piti tuleva musiikkipedakogi, siviilipalvelusmies Matti
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Halonen. Joka tunnilla laulettiin. Yksi opiskelija otti laulutunteja solistilinjan opiskelijalta ja lauloi kevätjuhlassa. Musiikin opinnoissa opiskelijat
harjoittelivat Ystävänpäiväjuhlaan esityksen. Laulamisen lisäksi tunnit
pitivät sisällään mm. tutustumista orkesterisoittimiin ja pop-musiikin toivelaulujen laulua, bändisoittimiin tutustumista Opiston treenitiloissa ja
erilaisten soittimien kokeilua.
Kuvaamataidon tunneilla käsittelimme mm. Rut Brykin taidetta ja teimme hänen tuotannostaan itse valitsemasta teoksesta ”oma näkemykseni”maalauksen.
Sosiaalisuutta ja muiden huomioon ottamista saimme harjoitella kutsuessamme juuri Suomeen muuttaneita opiskelijoita Lukutaito-linjalta
luokkamme pelitunnille. Tunti oli mieluisa ja käynnisti jatkuvuuden tällä
menetelmällä.
Atk:n ohjaamista jatkoivat kaksi mielenterveyskuntoutujaa. Jatkoimme
blogin tekoa ja lisäsimme sinne reseptejä tekemistämme ruuista. Teimme
Idealinjalle oman Facebook ja Instagram tilin ja harjoittelimme sen käyttöä. Perustimme opiskelijatoimikunnan toiveesta Pop Up-kioskin, jossa
myimme välipaljoa, mm. täytettyjä reissumiehiä, jotka olivat tehneet ne
opiskelijat, joilla on hygieniapassi. Tätä varten maanantaille osui yleensä
kaupparetki, jonne teimme 1, 5km kävelylenkin raikkaassa tammi-helmikuisessa pakkassäässä.
Harjoittelimme rahankäyttöä kauppakäynneillä ja erityisesti Pop Up-kioskin myynnissä jokainen pääsi hoitamaan kaupankäyntiä ja kassanlaskua
sekä vastuullisesti toimittamaan pohjakassalippaan taloustoimistoomme.
Näyttelijäntyö-linja piti Idealinjalaisille improvisaatio näyttelemisen
tunteja. Tunnit jatkuivat kevään ajan aina huhtikuun lopulle asti. Tunnit
olivat molemmille ryhmille mieluisia.
Syksy 2018 alkoi kuuden opiskelijan kanssa. Syyskuussa Idealinjan avustajaksi tuli Olga Valg työkokeilun kautta. Painopistealueena olivat edelleen ATK-ja mediataidot. Kaksi mielenterveyskuntoutujaa jatkoi edelleen
ATK- tuntien ohjaamista. Teimme paljon retkiä. Kävimme muun muassa
kansallismuseossa, Kiasmassa, kierrätyskeskuksessa, ratikkamuseossa, Korkeasaaressa, Silakkamarkkinoilla ja Suomenlinnassa. Osallistuimme myös
opiston omiin tapahtumiin kuten kulttuuritoriin, talkoisiin sekä viikoittaiseen laulutuokioon ja jumppaan. Suomea opiskelevien kanssa pidettiin
viikoittainen lautapeli-ilta.
Painopistealueena oli edelleen mediataitojen kehittäminen. Jokainen
opiskelija haki Ipadia opiskelun tueksi Tukilinjasäätiöltä ja harjoittelemme
Ipadin käyttöä runsaasti. Harjoittelimme esimerkiksi Kahoot ja Quizlet
sovelluksen käyttöä ja jatkoimme Idealinjan blogin kirjoittamista. Blogi
löytyy osoitteesta https://idealinjablog.wordpress.com/ .
Lokakuussa aloitimme kuunnelman teon. Kuvaamataidon opettajana aloitti
Elisa Sorvali. Musiikkitunteja piti Heli Lyytikäinen ja siviilipalvelusmies Tommi Miettinen. Muita syksyn aiheita oli esimerkiksi rahan käyttö, terveellinen
ruokavalio, englannin kielen alkeet, ja maantieto. Jokaisen kanssa käytiin tavoitteet Idealinjalle. Tarkoituksena on vahvistaa Idealinjaa väylänä jatko-opintoihin ja työelämään. Marraskuun puolivälissä Idealinjan opettaja vaihtui. Pitkäaikainen opettaja Matias Hynynen muutti Kuopioon, minkä jälkeen Eliisa
Sorvali, Heli Lyytikäinen ja Heidi From toimivat opettajina.
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Kasvatusala, psykologia, mediakasvatus
ja vaihtoehtopedagogiikat
Suunnittelimme vuoden aikana Kasvatusalan linjan ja jatkoimme sen sisältöjen koontia mielenkiintoiseksi jatko-opintoihin suuntaavaksi opintolinjaksi. Linjaa ei vielä käynnistetty vaan päätimme siirtää aloittamisen
vuodelle 2018. Opintolinjalla on tarkoitus perehdyttää opiskelijat monipuolisesti kasvatustieteen opintoihin. Opintovuoden aikana opiskelemme
psykologiaa, kehityspsykologiaa, erityispedagogiikkaa, mediakasvatusta ja
viestintää. Perehdymme laajasti myös vaihtoehtopedagogiikkoihin; opiskelemme Montessori-, Freinet- , Steiner- ja Reggio Emilia -pedagogiikkoja. Opinnoissa on mahdollisuus avoimen yliopiston kasvatustieteen ja/
tai erityispedagogiikan perusopintojen suorittamiseen. Keväällä valmistaudumme kasvatustieteen ja opettajan koulutusten (VAKAVA) yliopistollisiin valintakokeisiin.
Koulutus käynnistyi elokuussa 2018. Opiskelijat suorittavat Turun avoimeen yliopistoon Erityispedagogiikan perusopinnot (25op) sekä Kasvatustieteen perusopinnot (25op). Lisäksi he tekevät yhdessä Valtiotieteiden
linjan kanssa muutaman opintopisteen suorituksia englannin kielestä,
ruotsin kielestä (Helsingin yliopisto) sekä suomen kielen kirjallisesta viestinnästä ja puheviestinnästä (Turun yliopisto).
Ryhmässä opiskelemme Turun avoimen yliopiston Moodle-oppimisympäristössä, josta saamme käyttöömme kaikkien 10 kurssin opintosuunnitelmat ohjeineen. Laajasalon opistossa harjoittelemme yhdessä akateemiseen kirjoittamiseen liittyviä taitoja (esim. lähdeviittausten oikeellinen
merkitseminen), puramme auki käsitteitä, sisältöjä sekä materiaaleja, jotka
liittyvät suoritettaviin kursseihin. Opiskelijat saavat yksilöllistä tukea aina
esseiden tarkistamisesta oman opiskeluagendan suunnitteluun.
Lisäksi ryhmä osallistuu Laajasalon opiston tarjoamiin muihin mahdollisuuksiin: teattereihin, museoihin, opintokäynteihin ja yhteistyöhön muiden ryhmien kanssa. Koska suurin osa opiskelijoista tähtää yliopistolliseen
opettajankoulutukseen, liitetään heidän opintoihin mukaan ohjaamistaitoja, joiden suorittamisesta he saavat erillisen todistuksen. Tämä mahdollistuu luontevalla yhteistyöllä Idea-linjan ja Suoma lukutaito- ryhmien
kanssa.
Ryhmässä on ollut harjoittelijoina henkilöitä Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista, jotka suorittavat opettajan pedagogisia opintoja. Vastuullisena
opettajana toimi Heidi Alamiekkaoja.

Maahanmuuttajien kielikoulutukset (SuoMa)

lyhty-hankkeessa, jonka puitteissa järjestettiin meriaiheisia, monikulttuurisia lukutapahtumia lähialueen kouluissa.
Syyslukukaudella opiskelijat järjestivät perinteisen YK:n päivän KultKoulutuksessa opiskelija saa sellaiset kielelliset ja tiedolliset valmiudet, että
tuuritori-tapahtuman yhteistyössä KAITO-opiskelijoiden kanssa. Kehän tulee toimeen arkipäiväisissä puhe- ja asioimistilanteissa. Koulutuksen aikana opiskelija tutustuu suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja väällä järjestettiin niin ikään perinteinen ystävänpäivänjuhla IDEA-linja
ja laulusolistien kanssa. Nätö-opiskelijoiden kanssa järjestettiin yhteinen
työelämään. Tätä koulutusta voidaan laajentaa luovan ilmaisun keinoin
tutustumispäivä, jonka aikana opittiin uutta puolin ja toisin ja saatiin rohtoteutettavana täydentävän kulttuurin koulutustoimintana.
keutta uusien ihmisten kohtaamiseen. Lisäksi nätöt hyödynsivät Suoma
Maahanmuuttajille järjestettiin kieli- ja kulttuurikoulusta alkeis- ja jat2 –kurssilla tuotettua materiaalia hahmo-harjoituksissaan. Näin suomen
kotasolla. Opetusryhmiä oli kaksi: SuoMa2 (tasolta A1.3 tasolle A2.2) ja
opiskelijoiden luomat hahmot heräsivät eloon ja syntyi ainutkertainen opSuoMa 3, työelämän suomea (tasolta A2.2 tasolle B1.1) Koulutukset olivat intensiivisiä lukukauden mittaisia kursseja, joilla painotettiin kommu- pimiskokemus. Yhteisiä oppimistuokioita oli myös elokuvalinjan kanssa.
Maahanmuuttajaopiskelijat ovat olleet näkyvä ja aktiivinen osa opistomnikatiivisia valmiuksia.
me
arkea.
Vierailuja tehtiin mm. museoihin, liikuntapaikkoihin, yrityksiin ja järOman ryhmän kanssa järjestettiin erilaisia juhlia, mm. joulujuhla, jossa
jestöihin. Linjalla on käynyt vierailijoita eri aloilta. Opetuksessa on hyödynnetty monipuolisesti opiston merellistä sijaintia mm. uimalla avannos- laitettiin yhdessä ruokaa ja nautittiin juhla-ateria. Opiskelijat ovat olleet
sa, viettämällä yhteisiä nuotiohetkiä ja pelaamalla mölkkyä. Suomalaiseen vuoden aikana erityisen aktiivisia tapaamaan toisiaan myös vapaa-ajalla
ja osallistumaan opiskelijakunnan toimintaan. Sosiaalista mediaa on hyöluontoon tutustuttiin saari- ja metsäretkillä. Sieniin ja metsästä löytyviin
syömäkelpoisiin kasveihin tutustuttiin Suomen valokuvataiteen museon ja dynnetty päivittäisessä opetuksessa: Facebookiin on tuotettu materiaalia ja
somen viestintäkanavat ovat olleet ahkerassa käytössä.
Uudenmaan Marttojen yhteisprojektissa. Olimme mukana myös Tarina-
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Maahanmuuttajien omaehtoisista kieli- ja kulttuurikoulutuksista vastasivat Anni Olander ja Heikki Kononen. Linjalla on ollut harjoittelijoina
Kaito- ja yliopisto-opiskelijoita.
Työelämän suomea –kurssiin (SuoMa3) sisältyy henkilökohtaisia ohjauskeskusteluja opinto-ohjaajan kanssa. Ohjauskeskustelujen tavoitteena
on hahmottaa ja suunnitella yhdessä opiskelijan kanssa tämän jatkopolku
työelämään tai muihin opintoihin sekä vahvistaa opiskelijan tulevaisuususkoa. Vuoden 2017 alusta tehtävää on hoitanut apulaisrehtori, opinto- ja
uraohjaaja Riitta Helander.
Maahanmuuttajatyössä opistolla on myös diakoninen näkökulma.
Maahanmuuttajakoulutusten opiskelijoiden uskomme hyötyvän opiston
yhteisöllisestä ilmapiiristä ja koulutuksen kommunikatiivisuutta painottavasta luonteesta. Valitsemme mielellämme opiskelijoita, jotka eivät ole
esim. vähäisen koulutustaustansa vuoksi pärjänneet kielioppipainotteisissa
suomen koulutuksissa. Opiskelijoiden joukossa on usein turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita tai muuten haastavassa elämäntilanteessa olevia

maahanmuuttajia. Opisto tarjoaa heille turvallisen ympäristön, jossa voi
tuntea kuuluvansa yhteisöön ja tulevansa hyväksytyksi sellaisena kuin on.
Toiminnalliset menetelmät (esim. teatterin keinot, ulkoilu ja ruoan valmistaminen) tukevat opiskelijan positiivista minäkuvaa ja auttavat kiintymään ja kiinnittymään uuteen kotimaahan sekä löytämään mielekästä
tekemistä täällä myös vapaa-ajalla. Menetelmää alettiin käyttää aluksi kesäkurssina ja myöhemmin sitä sisällytettiin pitkien opintolinjojen koulutukseen. Menetelmä sai nimekseen Laajasalo-metodi ja kurssien nimenä
oli Moi, mitä kuuluu.

Lukutaitokoulutus Laajasalon opistossa 2018
Vuoden 2018 alusta maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus siirtyi työ- ja elinkeinoministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriön
vastuualueelle. Samalla vapaa sivistystyö sai uuden yhteiskunnallisen
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koulutustehtävän lukutaitokoulutuksen tarjoajana. Lukutaito-opetusta
toteutetaan jatkossa useissa eri koulutusmuodoissa: vapaan sivistystyön
koulutuksena, osana aikuisten perusopetuksen alkuvaihetta sekä pienissä
määrin myös työvoimahallinnon kotoutumiskoulutuksen osana.
Laajasalon opistossa otimme uuden koulutustehtävän vastaan ensimmäisten toimijoiden joukossa. Lukutaito-opetuksen suunnittelu käynnistyi jo syksyllä 2017 osana Kansanopistoyhdistyksen koordinoimaa
kansanopistojen ja opintokeskusten Kotos- yhteishanketta, joka jatkuu
toukokuuhun 2019. Joulukuussa 2017 Opetushallitus julkaisi Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen opetussuunnitelmasuosituksen, jota noudatamme Laajasalon opiston lukutaitokoulutuksissa. Vuoden 2018 alusta
aloitimme yhteistyön Stadin osaamiskeskuksen (Oske), kanssa joka vastaa
lukupalveluohjauksesta Helsingissä. Yhteistyön tavoitteena on sujuvoittaa
lukutaitokoulutusta tarvitsevien helsinkiläisten koulutukseen pääsyä. Oske tarjoaa meille ajantasaista tietoa lukutaitokoulutuksen asiakasmääristä
ja aloituspaikoista Helsingissä, mikä auttaa meitä suunnittelemaan uusia

koulutuksia alkamaan silloin, kun niille on tarvetta. Oske myös ehdottaa
meille sopivia asiakkaita valittavaksi lukutaitokoulutukseen, mikä helpottaa näiden vaikeasti tavoitettavaan kohderyhmään kuuluvien asiakkaiden
rekrytointia huomattavasti.
Tammikuussa 2018 käynnistyi ensimmäinen toiminnallinen lukutaitokoulutuksemme, jonka toteutimme yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa
siten, että Laajasalon opisto järjesti koulutusta keskimäärin neljänä ja
KSL-opintokeskus yhtenä päivänä viikossa. Koulutus kesti 20 viikkoa, ja
sen aikana opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus tehdä vapaaehtoistyötä
yhdistyksessä tai muussa yhteisössä. Koulutuksen järjestämisessä pilotoitiin Kotos-hankkeessa kehitettävää mallia, jossa kansanopistot ja opintokeskukset tuottavat lukutaitokoulutusta yhteistyössä.
Keväällä 2018 Laajasalon opisto isännöi kansallisen Lukutaitoverkoston
tapaamista, johon osallistui lukutaito-opettajia ja lukutaito-opetuksesta
kiinnostuneita ympäri Suomea.
Syyslukukaudella 2018 Laajasalon opistossa alkoi kolme uutta lukutaitokoulutusta, jotka poikkesivat toisistaan kohderyhmän ja siten myös opetuksen painotuksen osalta:
Ryhmä B
20.8–21.12.2018 Toiminnallinen lukutaitokoulutus, taso LK-2, jatkoa
kevään kurssille. Suurin osa opiskelijoista osasi lukea jollakin ei-latinalaisin aakkosin kirjoitettavalla kielellä ja oli suorittanut peruskoulun tai osan
siitä kotimaassaan.
Ryhmä C
8.10.2018–29.5.2019 Toiminnallinen lukutaitokoulutus, taso LK-1,
aikuisten perusopetukseen tähtääville. Kyseessä on kokeilu aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen lukutaitovaiheen jonojen purkamiseksi vapaan
sivistystyön puolelle. Koulutuksen suunnittelussa ja opiskelijoiden jatko-ohjauksessa tehdään yhteistyötä Stadin osaamiskeskuksen, Helsingin
aikuislukion ja Eiran aikuislukion kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat
saavuttavat peruslukutaidon, joka mahdollistaa opintojen jatkamisen aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa ilman lukutaitovaihetta.
Ryhmä D
19.11.2018–29.5.2019 Toiminnallinen lukutaitokoulutus, taso LK-1.
Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan
aikaisempaa koulutaustaa, jotka tarvitsevat lukutaitokoulutusta, joiden arvioidaan hyötyvän erityisesti aktiiviseen toimintaan kytketystä opiskelusta
ja joilla on mahdollisesti erilaisia oppimisen ongelmia.
Loppuvuodesta 2018 haimme ja saimme opintoseteliavustusta maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Tämän avustuksen turvin voimme vuosina 2019 ja 2020 laajentaa
lukutaitokoulutuksen kohderyhmää myös asiakkaisiin, jotka eivät ole
kotoutujia. Vuonna 2018 lukutaitokoulutusten opettajina toimivat Kaisa
Häkkinen, Susanna Ahonen ja Mia Kotro.
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Valtiotieteiden linja
Valtiotieteiden linja avaa ymmärryksen yhteiskuntaan. Seuraamme jatkuvasti ja aktiivisesti politiikan tapahtumia. Tutustumme yhteiskunnallisiin
liikkeisiin ja instituutioihin ja tapaamme poliittisia toimijoita. Vuonna
2018 tehtiin runsaasti vierailuja, esimerkiksi: Amos Rex, Ateneum, eduskunta, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kirjamessut ja Kuntamarkkinat. Opinnoissa tarkastellaan, kuinka yhteiskunta toimii ja perehdytään kansalaisen
vaikuttamismahdollisuuksiin.
Opintolinjalla opiskellaan Helsingin avoimen yliopiston politiikan ja
organisaatioiden, sosiaalitieteiden, viestinnän ja yhteiskunnallisen muutoksen perusopintoja (25 op) sekä Turun avoimen yliopiston poliittisen
historian perusopintoja (25 op). Lisäksi suoritetaan ruotsin, englannin,
suomen kielen kirjallisen viestinnän ja puheviestinnän kurssit.
Tammikuussa ja marraskuussa järjestettiin nykyisten ja entisten opiskelijoiden perinteinen alumnitapaaminen. Osa opiskelijoista oli kahden
viikon työharjoittelussa. Kevään päätteeksi järjestettiin tehokasta ja perusteellista pienryhmävalmennusta eri yliopistojen yhteiskuntatieteellisten
opintojen valintakokeisiin. Opiskelijat menestyivät valintakokeissa erinomaisesti. Lisäksi moni sai paikan yliopistosta erillisvalinnassa Laajasalon
opistossa avoimen väylän kautta suorittamiensa avoimen yliopiston opintojen perusteella.
Keväällä 2018 oli uutena mahdollisuutena väylähaku Helsingin yliopistoon. Tämän ansiosta ennätysmäärä opiskelijoita pääsi Helsingin yliopistoon Valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Valtaosa opiskelijoista jatkoi opintojaan Laajasalon opiston jälkeen Helsingin yliopiston Valtiotieteellisessä
tiedekunnassa tai Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa.
Syksyllä opintolinjalla aloitti 28 opiskelijaa. Lisäksi 14 opiskelijaa aloitti
linjalla marraskuussa, koska halusivat vaihtaa toisesta kansanopistosta Laajasaloon. Opiskelijoita oli siis syksyllä yhteensä 42. Suuresta ryhmäkoosta
huolimatta opinnot sujuivat hyvin, koska opiskelijat opiskelevat pienryhmissä sen mukaan, mitä avoimen opintoja haluavat suorittaa.
Linjanjohtajana toimi YTM, FM Marjukka Vainio-Rossi. Valmennustiimissä olivat keväällä 2018 mukana VTK Riina Hyökki, VTM Jukka
Marttinen ja VTM Sirkku Räihälä. Kielikursseja opettivat FM Susanna
Ahonen, FM Asta Kantola, FM Päivi Mattsoff ja FM Tiina Lehtoranta.
Lisäksi tuntiopettajina toimivat VTM Jaakko Joki, VTM Mira Larduet,
valt. yo. Emilia Muuri, VTM, tohtorikoulutettava Jenni Mölkänen ja valt.
yo. Helmi Partanen. VTK, kriminologian maisteriopiskelija Senja Peltola
suoritti opettajaopintoihinsa liittyvän harjoittelun Valtiotieteiden linjalla.

4.2. Vapaan sivistystyön lyhyet kurssit
Laajasalon opistossa on myös muuta vapaan sivistystyön koulutusta, kuin
pitkiä lukuvuoden kestäviä ammatillissivistäviä linjoja. Opiston kansanopistokurssien vähimmäispituus on yksi 10 tuntia kestävä lähiopetusjakso.
Useisiin lyhytkursseihin sisältyy monimuoto-opetusta. Näissäkin koulutus
painottuu viestinnän, vuorovaikutustaitojen, taiteen, ympäristö- ja luontotuntemuksen sekä kansainvälisen yhteistyön koulutukseen ja muuhun
yleissivistävään, aktiiviseen kansalaisuuteen ohjaavaan sekä maahanmuuttajille suuntautuvaan koulutukseen.
Vapaan sivistystyön opintoihin, jotka ovat kestoltaan alle 8 viikkoa,
lukeutuu elämänhallinnan koulutusta erityisryhmille sekä lyhytkursseja
eri aloilta: musiikki, luova kirjoittaminen, kuvataide, kielet, ympäristö,
kädentaidot ja veneily. Jatkamme kehitysvammaisten aikuisten musiikki-, viestintä- ja taidekoulutusta viikonloppu- ja kesäkursseina vuosien
2012-2017 onnistuneen toiminnan kannustamana. Kehitämme henkisen valmennuksen, hyvinvoinnin ja julkisen esiintymisen koulutusta.
Laajennamme kirjallisuuden alan koulutusta kehittämällä moniosaisen
kirjallisuuden ja kirjoittamisen koulutuskokonaisuuden sisältäen kirjailijatapaamisia ja lukupiirejä. Laajennamme koulutustarjontaamme yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseksi.
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4.3. Ammatillinen koulutus

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijoiden on mahdollista hankkia ammattitutkinto vuodessa.
Suomalaisessa ammatillisessa koulutusjärjestelmässä voi osoittaa näyttötutkinnolla ammattitaitonsa ja saada osaamisestaan virallisen tunnustuksen – tutkintotodistuksen. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon
hankkimistavasta ja aikaisemmasta koulutuksesta riippumaton mutta aikaisemmat opinnot ja kokemuksen huomioiva Opetushallituksen valvoma
menettely. Tutkinnon suorittajat osallistuvat tavallisesti myös tutkintoon
valmistavaan koulutukseen. Koulutuksen sisältö ja kesto määritellään silloin aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella jokaiselle
henkilökohtaisesti.
Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa samalla
merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille. Ammatillisen koulutuksen osalta valmistaudumme tutkinnonuudistuksiin ja teemme valmistelutöitä niiden osalta. Jatkoimme 1.1.-31.12.2018 Koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoa, joka muuttuu
1.1.2019 lukien Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnoksi ja erikoisammattitutkinnoksi. Jatkoimme myös 1.1.2018-31.7.2018 Suntion ammattitutkintoa, joka muuttui 1.8.2018 lukien Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnoksi.
Tarkoituksena on ollut löytää sellaisia koulutusmuotoja, jotka mahdollistavat maahanmuuttajien mahdollisimman nopean yhteiskuntaamme
sopeutumisen ja kotoutumisen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (Henkilökohtainen avustaja)
/Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto (1.1.2019 lukien)
Tutkinto on henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita ja soveltuvia työskentelemään opetus-, kasvatus- ja sosiaalialalla erilaisten ihmisten kanssa.
Toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta ammatilliseen lisäkoulutukseen
asti. Työtehtävät ovat eri-ikäisten ja kulttuuriltaan erilaisten ryhmien ja
yksilöiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemista. Tutkinto suoritetaan
näyttötutkintona eli ammattitaito arvioidaan todellisissa työtilanteissa ja
toimintaympäristöissä kuten päiväkodeissa, peruskouluissa ja iltapäiväkerhoissa. Opetukseen sisältyy kolme työssäoppimisjaksoa (4-5 viikkoa/
jakso). Keskeisiä opetussisältöjä ovat kasvatustiede, sosiaalipolitiikka, monikulttuurisuus, erityispedagogiikka sekä eri oppiaineiden ohjaustaidot.
Elokuussa 2018 aloitti Laajasalon opiston viimeinen Koulunkäynnin ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon johtava valmistava koulutus. 1.1.2019 astuivat voimaan uudet tutkinnon perusteet
ja ammattitutkinnon nimi muuttui Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnoksi. Uusien tutkinnon perusteiden mukainen opetusryhmä aloittaa
14.8.2019.
Elokuussa 2018 ryhmässä opiskeli 20 uutta aikuisopiskelijaa. Monimuoto-opiskeluihin kuuluivat päivisin annettava lähiopetus Laajasalon opis-

tolla, itsenäiset opintotehtävät, vierailut esim. Lasten liikennekaupungissa,
Tikoteekissa ja Itäkeskuksen kirjastossa.Vuonna 2018 voimassa olevien
tutkinnon perusteiden mukaisesti opinnot koostuvat neljästä tutkinnon
osasta ja niihin kuuluvista työssäoppimisjaksoista. Syksyllä 2018 opiskelijat suorittivat 2 tutkinnon osaa ja niihin kuuluvat työssäoppimisjaksot.
Tutkinto on näyttötutkinto, eli osaaminen osoitetaan aidoissa työelämän
ympäristöissä (peruskoulut, päiväkodit, toisen asteen koulutus, järjestöt).
Myös arviointiin osallistuvat työelämän arvioija ja opettaja Laajasalon
opistolta. Tässä tapahtui muutos jo vuoden 2018 alusta, eli aiempi kolmikantainen arviointi jäi historiaan.
Lähiopetuksessa Laajasalon opistolla korostuivat kasvatukseen, psykologiaan, monikulttuurisuuteen ja sosiaalipolitiikkaan liittyvät teemat.
Yhteistyötä tehtiin sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden että Idea-linjan
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(aikuiset kehitysvammaiset) kanssa. Esimerkkinä onnistuneesta ja paljon
positiivista palautetta saaneesta yhteistyöstä oli 24.10 2018 toteutettu
Kulttuuritori, johon oli kutsuttu lähialueiden peruskoulujen oppilaita
opettajineen mukaan tutustumaan eri kulttuureihin ruuan, leikkien, musiikin ja draaman keinoin.
Ammatillisten opettajien yhteistyö korostui myös vuoden 2018 aikana,
kun mietimme ja suunnittelimme yhdessä tulevan ammatillisen koulutuksen reformin tuomia käytännön haasteita. Tämä suunnittelutyö jatkuu
tiiviinä edelleen. Vahvuutemme koulutuksen järjestäjänä on ollut henkilökohtainen opiskelijoiden tukeminen ja auttaminen opinnoissa eteenpäin
eli reformin mukainen yksilöllisten opintopolkujen tarjoaminen on ollut
Laajasalon opistossa jo kauan arkipäivää.
Vastuuopettajana on toiminut Marjukka Jokilahti.

Suntio (31.7.2018 asti) / Seurakunta- ja
hautauspalvelualan ammattitutkinto (1.8.2018 lukien)
Suntio kevät 2018
Suntion ammattitutkinto on antanut valmiudet kirkon palvelukseen,
merkittävään ja monipuoliseen työhön. Ammattitutkinnon suorittaneet
ovat voineet työllistyä kirkkoon erilaisilla työnimikkeillä: suntio, seurakuntamestari, talonmies-vahtimestari tai vahtimestari-siivooja. Tutkinto on koostunut kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta osasta.
Pakollisia tutkinnon osia ovat Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa toimiminen ja Seurakunnan kiinteistöjen hoitaminen. Valinnaisia tutkinnon osia ovat Hautauksien toimittaminen ja viheralueiden
hoito, Ruokapalvelujen järjestäminen, Ohjaaminen ja esimiestehtävissä
toimiminen sekä vapaavalintainen tutkinnon osa perus-, ammatti- tai
erikoisammattitutkinnosta.
Tutkinnon suorittamiseen johtavaa valmistavaa koulutusta järjestettiin
päiväopetuksena, ja sen sisältöjä olivat muun muassa jumalanpalveluksien ja kirkollisten toimitusten teologia ja toimituksissa toimiminen,
kristillinen symboliikka ja kirkollinen esineistö, asiakaspalvelutaidot,
kiinteistö- ja ympäristöhuolto, puhtaanapito, viheralueiden hoito, hautausmaakulttuuri, ruokatilaisuuksien järjestäminen, kristillinen ruoka- ja
tapakulttuuri sekä esimiestyö. Valmistava koulutus sisälsi myös lukuisia
vierailuja kirkkoihin, seurakuntien toimitiloihin ja hautausmaille. Val-

mistavaan koulutukseen sisältyi neljä 4–6 viikon mittaista työssäoppimisjaksoa, jotka toteutettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa pääasiassa pääkaupunkiseudulla.
Suntion ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestettiin aidoissa
toimintaympäristöissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa. Ammatillisen lisäkoulutuksen yhteydessä järjestettiin näyttötutkintojen arvioijakoulutusta, jolla tavoitettiin työelämän arvioijia hyvin.
Arvioijakoulutusta järjestettiin sekä Laajasalon opistolla että työpaikoilla.
Vastuuopettajana toimi Marjukka Jokilahti.
Suntio syksy 2018
Suntion ammattitutkinto muuttui Seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinnoksi 1.8.2018 alkaen. Ammattitutkinto antaa valmiudet
kirkon palvelukseen, merkittävään ja monipuoliseen työhön. Ammattitutkinnon suorittaneet ovat voineet työllistyä kirkkoon erilaisilla työnimikkeillä: suntio, seurakuntamestari, talonmies-vahtimestari tai vahtimestari-siivooja. Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta sekä vähintään
kolmesta valinnaisesta osasta. Pakollisia tutkinnon osia ovat Kirkollisten
tilaisuuksien ja tilojen hoitaminen sekä Seurakunta- ja asiakaspalvelu. Valinnaisia tutkinnon osia ovat Seurakuntatilojen puhtaanapito ja keittiötilojen käyttö, Ohjaaminen ja perehdyttäminen, Hautauksien hoitaminen,
Hautausmaiden hoitaminen sekä vapaavalintainen tutkinnon osa perus-,
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ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Syksyn 2018 aikana opinnot keskittyivät pakollisten tutkinnon osien suorittamiseen.
Tutkinnon suorittamiseen johtavaa koulutusta järjestettiin syksyn 2018
aikana päiväopetuksena, ja sen sisältöjä olivat muun muassa jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten teologia ja toimituksissa toimiminen,
kristillinen symboliikka ja kirkollinen esineistö, asiakaspalvelutaidot, kiinteistö- ja ympäristöhuolto, puhtaanapito. Koulutus sisälsi myös lukuisia
vierailuja kirkkoihin, seurakuntien toimitiloihin. Syksyn aikana koulutukseen sisältyi neljän viikon mittainen työssäoppimisjakso. Sen lisäksi
opiskelijat ehtivät aloittaa vuoden vaihteessa toista kuuden viikon mittaista työssäoppimisjaksoa, joka jatkui tammikuulle 2019. Työssäoppimiset
toteutettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa pääasiassa
pääkaupunkiseudulla. Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon tutkintotilaisuudet järjestettiin aidoissa toimintaympäristöissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnissa.
Syksy 2018 on tarjonnut arvokasta tietoa ja palautetta uuden tutkintorakenteen mukaisesta koulutuksesta. Koulutusta on kehitetty palautteen
sekä ammatillisen koulutuksen reformista saadun lisätiedon karttuessa.
Erityisen merkittävää koulutuksen suunnittelussa on ollut ammatillisen
koulutuksen opettajien yhteistyö. Koulutusta kehitetään myös kevään
2019 aikana.
Suntiolinjan koulutuslinjavastaavina syksyllä 2018 toimivat Wille-Hermanni Riekkinen ja Heidi From.

5. OPISKELIJAVIIKOT
Edellisiin vuosiin verraten opiskelijaviikkojen määrä on vakiintunut koko
maan laajuisessa kansanopistovertailussa suurimpien vapaan sivistystyön
kansanopistojen joukkoon.
Kalenterivuonna 2018 opiskelijaviikkolaskelmassa koko koulutustoiminnan määrä oli 12464,6 opiskelijaviikkoa (vuonna 2017: 12.015,6 ;
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 edelliseen vuoteen oli 449 opiskelijaviikkoa. Laskennallinen opiskelijamäärä oli 332 opiskelijaa. (Vuonna 2017: 311)
Pitkäkestoisen koulutuksen opiskelijaviikkomäärä oli 12 418 (vuonna
2017: 11.932,2 ; 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 46,6 (vuonna 2017: 83,4 ; 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).
Pitkien linjojen prosentuaalinen osuus koko koulutuksessa oli 99,63%
(vuonna 2017: 99,3% ; 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 0,37% (vuonna 2017: 0,7% 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
11.050,2 (vuonna 2017: 10.434,6 ; 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 615,6
opiskelijaviikkoa.
Vapaan sivistystyön pitkien, vuoden kestävien opintolinjojen opiskelijaviikkomäärä oli 8994,3 (vuonna 2017: 10.351 ; 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). Vähennystä tämän tilaston
edelliseen vuoteen oli 1356,7 opiskelijaviikkoa. Vähennys selittyy sillä, että maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus sai vuoden 2018 alusta erillistä
rahoitusta ja koulutus (2009,3 ov) on siirretty omaan tilastoon. Ilman tätä
siirtoa opiskelijaviikkomäärä olisi 11.003,6 eli suurin tähän mennessä.
Vapaan sivistystyön prosentuaalinen osuus koulutuksessa oli 88,7%
(vuonna 2017: 86,8% 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 11,3% (vuonna
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%).
Opiston opiskelija-asuntola on edelleen ollut hyvässä käytössä. Kokonaisuudessaan opiston käytössä olleiden asuntojen määrä on pyritty pitämään
optimaalisena ja tarvittaessa olemme vuokranneet opiskelijoiden käyttöön
lisätilaa lähialueen asuntotarjonnasta. Opiston opiskelijoita varten käytössä olevasta asuntolasta ja asunnosta käytetään nimitystä internaatti. Internaattiopiskelijoiden opiskelijaviikkomäärä vuonna 2018 oli 772,2. (2017:
1222; 2016: 1258; 2015:1154,6; 2014: 1106,4; 2013: 1102,4 ja 2011:
1004,6.

6. POIMINTOJA VUODEN VARRELTA
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piston IT-runkoverkkoa päivitettiin kesällä ja vuoden vaihteessa 2018-19 uusittiin palomuurilaitteet. Päärakennuksen uudistuksen jälkeen vuorossa oli asuntolarakennus: talojen välille
sekä alakytkentäkeskuksiin asennettiin uudet valokuitukaapelit
ja uusittiin kytkimiä. Näillä toimilla opiston atk-yhteyksien toimintavarmuutta parannettiin.
Opisto järjesti onnistuneesti kansanopistopäivät ja Laajasalon opisto 111
vuotta -juhlaviikon.
Kansanopistopäivät ja juhlavuoden tilaisuuksia järjestettiin opistolla ja
muissa paikoissa. Lukuisista konserteista, yleisökeskusteluista ja erilaista
juhlista tehtiin työntekijöiden yhteisponnistuksella onnistuneita ja mieleen jääviä tilaisuuksia.
Opiskelijakunnan järjestämien syksyn ja kevään VPK-juhlien perinne
jatkui. Tilaisuudet olivat tähtäin kaikille opiskelijoille tarjotussa bändikerho-toiminnassa, josta sai myös todistusmerkinnän. Laulun linjan uudistamisen myötä bänditoiminnassa saatiin toteutettua opiskelijoiden toive
yhteisistä esiintymisistä.
Tammikuu: Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 6.10.2017 Helsingin
kristillisen opiston säätiön ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvasta siten, että tutkinnot ovat 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 ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä 1.8.2018 lukien Seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinto. Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 37.
Luku- ja kirjoitustaidon opetuksen osalta opisto on mukana 1.11.201730.3.2019 Kansanopistoyhdistyksen, Opintokeskusten ja HUMAKin
hankkeessa, jossa suunnitellaan uusi vapaan sivistystyön malli kotokoulutukseen. Mallia pilotoidaan vuonna 2018 Laajasalon opistossa. Hankkeessa opiston edustajana toimi Kaisa Häkkinen.
Opisto on tammikuusta 2017 syyskuuhun 2019 asti mukana yhteispohjoismaisessa Erasmus ALL IN –hankkeessa, jossa Suomesta ovat mukana
Paralympiakomitea, VAU ja Laajasalon opisto. Suomalaisten yhteistyötahojen työ painottuu vammaisurheilun markkinointiin nuorille.
Heidi Alamiekkaoja ja Matias Hynynen olivat erityisopettajakouluksen
vuoksi opintovapaalla tammi-helmikuun 2018.
Nina Jakonen jatkoi markkinointisuunnittelijana ja Kansanopistopäivien
koordinaattorina 50 % työajalla vuoden alusta 30.6.2018 asti.
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Helmikuu: Helsingin Sanomien ilmoituksella 14.2.2018 haettiin digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäjää ja samalla yliopistolinjojen opettajaa. Hakuaika päättyi 5.3.2018, haastatteluja ja keskusteluja käytiin muutamien henkilöiden kanssa mutta rekrytointia siirrettiin tulevaisuuteen.
Radiokoulutuksen Radioman-järjestelmän päivitystä varten hankittiin
mm. 4 kpl pc:itä tarvikkeineen. Pelituotantoon ja crossmediakoulutukseen hankittiin ajantasaiset kannettavat tietokoneet.
Pelituotantokoulutuksen peliturnaus lauantaina 10.2. opistolla ja Ystävänpäiväjuhla opistolla 14.2.
Viestinnän opiskelijat osallistuivat mediaprojektiharjoitteluihin: mm.
Finlandia-hiihtoon, 24-25.2., Lahden Salpausselän kisoihin 2-4.3. ja Helsingin NMKY:n yökoristapahtumiin 2-3.3.
Varusmiesten rekrytapahtumaan Upinniemessä osallistuttiin 28.2, Parolassa 8.3. ja Santahaminassa 12.3.
Maaliskuu: Kuvallisen viestinnän linjan valokuvanäyttely 3.3-29.3. Laajasalon kirjastossa
Opiskelijakunnan järjestämä open mic-iltatapahtuma 16.3. ja Näyttelijäntyön linjan 2 Lastenteatterifestivaali 18.3. Laajasalon VPK:lla.
Opetushenkilöstö Murikka-opistolla seuraavan lukuvuoden suunnittelupäivillä 21-22.3.
Opisto oli mukana Kampin keskuksessa Avoimet opintopolut –markkinointitapahtumassa 24.3.
Lukutaito-opettajia eri puolilta Suomea vierailulla opistolla 27.3.
Avoimet ovet –tapahtumapäivät opistolla 28.3. ja 11.4.
Huhtikuu: Helsingin medialukion opiskelijoita vieraina 9.4.
Opetushallitus myönsi 17.4. vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta
30.000,- työttömien ja maahanmuuttajien koulutukseen ajalle 18.4.201831.12.2019
Toukokuu: Henkilöstön kehityskeskustelut rehtorin kanssa käytiin ajalla
14.5-21.5.
Kuvallisen viestinnän taidenäyttelyn avajaiset Pasilan pääkirjastossa16.5.,
näyttely 8.6. asti
THL:n väkeä opistolla 23.5. työhyvinvointitapahtumassaan
Esa Lötjönen ja Jani Tuuli osallistuivat Somic Oy:n GPDR-koulutukseen. GPDR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi
oikeudeksi 25.5.2018 alkaen. Opistossa on kartoitettu henkilötietojen
käsittelyä ja sen tietoturvaa. Opiston tietosuojaseloste lisätään opiston
nettisivuille samoin kuin aiemmin laadittu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.
Uima-allasosastoon tehtiin pintaremontti, jossa myös valaistusta uusittiin.
Kesäkuu: Opiston pihaa ja saunaa kunnostettiin, saunaan hankittiin uusi
kiuas. Kansanopistopäivät yhteistyössä JHL-opiston kanssa Laajasalossa
(7.6.) ja Sörnäisissä 6. ja 8.6.
Näyttelijäntyön opettaja Eero Järvinen osallistuu työajalla Ranskassa
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alan klovneria-koulutukseen kesäkuun alussa.
Kehitysvammaisille suunnatut kesäkurssit pidettiin 18-21.6. ja 23-27.7.
Urheilutoimittajaopiskelijoita ja crossmediatuotannon opiskelijoiden työelämän projekteja sovittiin ja toteutettiin seuraavasti: Stadi-Cup
7-10.6. ja SOK:n Hihna-live 22.6.
Heinäkuu: Urheilutoimittajaopiskelijoita ja crossmediatuotannon opiskelijoiden työelämän projekteja sovittiin ja toteutettiin seuraavasti: SM-viikko 5-8.7 ja Neste Rally Finland 26-29.7.
Yhteistyö Kiuruveden Iskelmäviikon kanssa jatkui ja jatkosta sovittiin
edelleen ja uutena kilpailuna järjestämme iskelmämusiikin sävellys- ja sanoituskilpailun vuonna 2019.
Kesällä saatettiin loppuun valokuiturunkoverkon rakennus asuntolarakennuksen osalta ja hankittiin
tähän liittyen verkon laitteita kaapelointeineen ja kytkentöineen.
Elokuu: Luku- ja kirjoitustaidon opintolinjan opettaja Kaisa Häkkisen
kanssa on solmittu toistaiseksi voimassa oleva työsopimus 1.8.2018 alkaen.
Rehtori sairauslomalla jalkaleikkauksen seurauksena 7.8-4.10.2018.
Radiostudiolaitteiston ja -ohjelmiston päivitys aloitettiin elokuussa ja
projekti viedään loppuun lukuvuoden aikana. Syksyn aikana päivitetään
opetus- ja tuotantotilojen tieto- ja av-tekniikkaa.
Syyskuu: Urheilutoimittajaopiskelijoita ja crossmediatuotannon opiskelijoiden työelämän projekteja sovittiin ja toteutettiin seuraavasti: HJK-Cup
7-9.9. ja Formula Academy Finland F4 sarjassa
Lokakuu: Opiskelijoiden perinteinen ja yhteinen Kulttuuritori YK:n päivänä VPK:lla ja mukana lähialueen koululaisia
Marraskuu: Opiston 111-vuotisjuhlatapahtumien mainontaan liittyen
Suomen Liikennemediat Oy toteutti bussimainoskampanjan. Hankittiin
mainosmateriaalia, mm. banderolleja, mainostelineitä ja mainosvaatteita.
Oopperalaulajat Jussi Vänttinen ja Natalia Lintonen esiintyivät gaalajuhlassa 1.11. Juho Lepistön säestyksellä. Iiris Kokko toimi alumni-iltamissa
9.11. dj:nä ja VPK:n talolta järjestettiin bussikuljetus Ravintola Kaisaniemen jatkoille. Taikuri Timo Kulmakko esiintyi sekä 111-vuotisjuhlissa
että Studia-messuilla.
Alumnien laulusolistiryhmä Iistsaid Singers esiintyi Messukeskuksen Liikenne- ja Autogaalassa 9-11.11.
Markkinoinnissa jatkettiin yhteistyötä siten, että MarkkinointiAkatemia
MAK Oy:n kanssa tehdään nettimainontaa ja Studentum-yhteistyötä jatketaan myös Road Show´n merkeissä.
Taideyliopiston sekä Turun ja Helsingin Yliopistojen kanssa on uusittu
yhteistyösopimukset.
Opiston pihan asfaltointikunnostuksesta saatiin tarjous Uudenmaan Asfaltti Oy:ltä ja pihan asfaltointikunnostus valmistui 20.11.
Laulun linjan opiskelijat ja Jussi Liski mukana Laajasalon kauppakeskus

Saaren avajaisissa 22.11.
Urheilutoimittajaopiskelijoiden ja crossmediatuotannon opiskelijoiden
työelämän projektina toteutettiin FIS Ruka Nordic 22.-25.11 talviurheilun maailman cup-tapahtuman mediasisältöjen tekeminen.
Studia-Messuilla oli jälleen oma osasto 27.-28.11.
Opintoseteliavustushakemus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksen vahvistamiseen on jätetty 27.11.2018.
Anottu summa on 119.721,- vuodelle 2019 ja 124.440,- vuodelle 2020.
Opiskelijakunnan pikkujoulut 30.11. VPK:lla
Joulukuu: Kirpputori ja MarinSport ystävämyynti opistolla 1.12., Itsenäisyyspäivänjuhla opistolla 5.12.
Alumniteatteri on aloittanut toimintansa, esitykset 6.- 12.12. VPK-talolla.
Apulaisrehtori on mukana Kansanopistoyhdistyksen koordinoimassa
Sospeva - hankkeessa:
Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa -kohti
osallisuutta ja merkityksellistä elämää 08/18-06/20, jossa tavoitteena on
edistää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
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7. TALOUS

T

oiminnan tuotot olivat 3.024.493,32. Kuluja kertyi poistot
7.340,28 mukaan lukien 2.979.216,78, joten tuloslaskelma
vuodelta 2018 osoittaa poistot 7.340,28 mukaan lukien ylijäämää 45.276,54 (ennen poistoja ylijäämää 52.616,82).
Omaa pääomaa oli tilikauden lopussa 433.003,90, josta toimintapääomaa oli 26.910,07 ja rahastoissa 360.817,29. Tilikauden ylijäämä
45.276,54 siirretään rakennusrahastoon.
Vuodelle 2018 myönnetty valtionosuus oli vapaan sivistystyön 57-prosenttisen rahoituksen osalta 890.536,00 ja kotoutumissuunnitelman
mukaisen maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen 100 % rahoitus
479.638,00. Ammatillisen koulutuksen rahoitus oli 314.047,00.
Lisäksi opetusministeriö myönsi päätöksellä 4.10.2018 vapaan sivistystyön oppilaitoksille lähes kaksi miljoonaa euroa vapaan sivistystyön oppilaitoksille maahanmuuttajien kielikoulutuksiin vuodelle 2018. Avustus
toteutettiin kansanopistojen osalta lisäyksenä vapaan sivistystyön koulutuksen 57 % valtionosuuteen. Suurin yksittäisen avustuksen saanut oppilaitos oli Laajasalon opisto, jolle vuonna 2018 maksettiin 307.390 euroa.
Opetushallitus myönsi vuonna 2018 opintoseteleitä 30.000,00 (lisäys
edelliseen vuoteen 7.000,00) ja ne käytettiin pääasiassa maahanmuuttajien
kielikoulutusten opiskelumaksujen alentamiseen. EU rahoittaa ja Svenska
Parasportförbundet koordinoi yhteispohjoismaista vammaisurheilun Erasmus-hanketta ALL IN, josta Laajasalon opiston avustusosuus oli 2.892,40
vuonna 2018. Kehitysvammaisten henkilöiden koulutukseen saatiin avustusta Helsingin kaupungilta 50.000,00 ja Tunkelon säätiöltä 3.000,00.
Tilikauden aikana käytettiin vuosikorjauksiin ja kalustohankintoihin yhteensä 182.727,74. Peruskorjauksia ei suoritettu. Radiolähetysjärjestelmä
päivitettiin tarvittavine laitteineen. Kameroita, tietokoneita ym. laitteita
uusittiin ja valikoimaa täydennettiin. Asuntolassa remontoitiin kylpyhuoneita, uusittiin keittiön kalusteet ja opiskelijoiden vapaa-aika- ja ruokailutila. Uima-allashuone pintaremontoitiin ja valaistus uusittiin. Rantasaunaan vaihdettiin kiuas. Päärakennuksen ravintolasalin ja ala-aulan tiloja
yhdistettiin kahviopisteeksi. Samassa yhteydessä saatiin uusi ryhmätyötila.
Opiskelija-asuntona käytetty rivitalohuoneisto myytiin tilikauden aikana. Hankintaan käytetyt lainat maksettiin loppuun samoin kuin Opetus- ja Kulttuuriministeriölle loppuerät vuoden 2004 koulutustoiminnan
tarkastuksesta aiheutuneesta valtionosuuden takaisinperinnästä.
			v.2018

v.2017

v. 2016		

v.2015

v.2014

kokonaistuotot
kokonaiskulut
yli-/alijäämä

2.654.033,36
2.665.207,11
-11.173,75

2.593.381,41
2.498.106,01
95.275,40

2.821.753,11
3.140.668,10
- 318.914,99

2.636.285,08
2.638.314,46
-2.029,38

3.024.493,32
2.979.216,78
45.276,54
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v.2013
2.599.401,54
2.455.586,57
143.814,97

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 97.756,34. Säätiön muille lähipiiriläisille maksetut palkat
ovat yhteensä 607,24.

8. HENKILÖSTÖ
8.1. SÄÄTIÖN HALLITUS
Hallitus piti vuoden aikana 6 kokousta. Järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Pekka Ylänne ja varapuheenjohtajaksi Veijo Kekkonen. Muut hallituksen jäsenet olivat Paula Heinonen, Veijo Kekkonen,
Jari Liimatta, Panu Mustonen, Petra Piipari, Kari Tarvainen, Klaus Thomasson ja toimensa puolesta rehtori Juha Matti Holopainen. Hallituksen
varajäsenet olivat Valma Hiltunen, Nina Jakonen, Santtu Manner, Jere
Ollinen, Eila Ruuskanen-Himma, Pertti Salmela, Hannu Salminen ja Anni Solja.
Tilintarkastajina olivat KPMG Oy:stä Heidi Vierros, varalla KHT Mikko Laitinen, KHT Kai Salli, varalla KHT Miika Karkulahti ja KHT Turo
Koila, varalla KHT Susanna Saanikari.
Sääntömuutoksen vaikutuksesta Helsingin kristillisen kansanopiston
kannatusyhdistys valitsi vuoden 2018 lopulla uuden hallituksen, jonka
toiminta alkaa vuoden 2019 alussa. Hallitukseen valittiin Veijo Kekkonen, Jari Liimatta, Petra Piipari, Eila Ruuskanen-Himma, Kari Tarvainen,
Pekka Ylänne ja toimensa puolesta rehtori Juha Matti Holopainen.
Tilintarkastusyhteisöksi valittiin KPMG Oy Ab.
Hallituksen sihteerinä ja säätiön taloudenhoitajana toimi Juha Matti
Holopainen.

8.2. OPISTON HENKILÖKUNTA
Henkilöstön vastuualueita ja yhteistä opetustoiminnan suunnitelmallista
kokonaisuutta kehitettiin edelleen. Osaamista, työviihtyvyyttä ja jaksamista varmistettiin koulutus- ja virkistystapahtumilla. Tuntiopettajat täydensivät omalla erikoisosaamisellaan koulutushenkilökunnan työpanosta.
Tukipalveluissa ja keittiössä jatkettiin siviilipalvelusmiesten ja kehitysvammaisen työntekijän käytäntöä.
Henkilötyövuosiksi muutettuna henkilöstön kokonaismäärä oli 37 henkilöä, edellisenä vuonna 36.
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö vuonna 2018: apulaisrehtori Riitta
Helander, talouspäällikkö Armi Halonen, toimistosihteeri Pekka Lehto,
markkinointisunnnittelija (osa-aik.) Nina Jakonen 30.6.2018 saakka,
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 Holopainen.

Päätoimiset			
v.2018
		
rehtori		
		
1		
koulutushenkilöstö
24		
palveluosaston henkilöstö 9
Yhteensä		
34		
		 			
Sivutoimiset
sivutoiminen muu hlöstö 5		
koulutushenkilöstö
110		
Yhteensä		
115		

1
17		
9
27		

Henkilöstö yhteensä

149		
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v.2017

v.2016

v.2015

v.2014

v.2013		

1
16
9
26

1
16
8
25

1
16
9
26

1
15
9
25

6
116		
122

6
109		
115		

6
114		
120		

9
102
111

6
105
111

149		

141		

145		

137		

136

			

9. TULEVAISUUDEN NÄKYMISTÄ

V

uoden 2019 aikana varmistetaan henkilöstön omien alojen
työtaitojen osaamista, digitaalista osaamista, sosiaalisen median
taitoja, työviihtyvyyttä ja jaksamista koulutus- ja virkistystapahtumilla. Jatkamme vuonna 2017 aloitetun pitkäkestoisen
työhyvinvointikyselyn sähköisen menetelmän kehittämistä. Järjestämme
työnohjausta ja vertaisryhmämentorointia ja tuemme hyvinvointia, osaamisen kehittämistä ja jakamista.
Opetustoimintamme perustuu oman vakituisen ja päätoimisen opetushenkilöstön työhön, jota täydennetään tarvittaessa pätevillä tuntiopettajilla. Henkilöstön määrää seurataan opiskelijoiden määrän kehityksen
mukaisesti. Henkilöstön vastuualueita kohdistetaan vastaamaan opetustoiminnan suunnitelmallista kokonaisuutta. Tämä toteutuu laajalla yhteisellä
toiminnan suunnittelulla ja yhteistyöllä. Oman vakituisen henkilöstön
opetustuntien määrää seurataan ja lisätään tarpeen mukaan ja samalla tun-

tiopettajien käyttö pidetään optimaalisena. Siviilipalvelusmiesten käytöstä
ja toiminnasta on myönteistä kokemusta ja tätä toimintaa jatketaan.
Rahoituksen osalta oman epävarmuustekijän aiheuttaa valtionosuuksien
valtakunnallinen määrä ja rahojen kohdistaminen vapaaseen sivistystyöhön ja ammatilliseen koulutukseen. Opiskelijamäärää arvioitaessa voidaan
todeta tärkeäksi opintolinjojen markkinoinnin merkitys. Erityisesti opetuksen tason pitää olla niin korkealuokkainen, että käytännössä merkittävimmäksi mittariksi osoittautunut opiskelijoiden suositukset opiskelusta
Laajasalon opistossa pysyvät kiitettävällä tasolla. Markkinointia kohdistetaan enenevästi sosiaaliseen mediaan ja sen sisällöntuotantoa kehitetään
opiskelijoiden ja henkilökunnan henkilökohtaistamisessa.
Opisto on olemassa opiskelijoita varten. Asiakastyytyväisyyttä halutaan
seurata systemaattisesti palautejärjestelmän kautta kaksi kertaa vuodessa.
Samalla voimme myös mitata opintojen vaikuttavuutta. Pidämme tärkeä-
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nä osaamisen parantamista opiston työn laadussa, henkilöstön kouluttautumisessa, yhdessä toimimisessa ja palautejärjestelmän kehittämisessä.
Opetustarjonnassa tärkeää on kohdentaminen, segmentointi ja erilaistuminen suhteessa samankaltaista opetusta antaviin opistoihin.
Kehitämme opiskelijoiden osaamisen tunnustamista ja tunnistamista
niissä oppilaitoksissa, joihin opiskelijamme jatkavat Laajasalon opistosta.
Tämän lisäksi tulee pitää yllä yhteydet muihin paikallisiin toimijoihin
kuten elinkeinoelämään, työhallintoon, järjestöihin ja eri kohderyhmien
(maahanmuuttajat, seniorit, syrjäytyneet) kanssa toimiviin tahoihin. Kaikkien kumppanuuksien kannalta Laajasalon opiston vahvuuksia ja lisäarvoja ovat vahva viestintäosaaminen ja korkeatasoiset taide-esitykset, mitkä
ovat tehneet opistosta houkuttelevan yhteistyökumppanin.
Koulutusesite vuoden 2020 opintolinjoista valmistuu syys-lokakuussa.
Koulutustoiminnan markkinoinnissa käytetään messutapahtumia, leh-

ti-, radio-, internet- ja tv-mainontaa. Kehitämme www.laajasalonopisto.
fi -sivustoa ja tehostamme sosiaalisen median käyttöä. Lisäämme yhteyttä
opinto-ohjaajiin ja lähikaupunkien päättäjiin. Laajennamme alumni-toimintaa. Kehitämme Kansanopistoille yhteisen kulttuuritapahtuman ja
lisäämme opistojen välistä yhteismarkkinointia Kansanopistoyhdistyksen
kanssa. Laajennamme yhteistyötä valtakunnallisessa iskelmälaulukilpailussa toteuttaen kilpailun Iskelmälaulun tekijöille. Julkaisemme laulusolistien opintolinjan äänilevyn. Olemme mukana lähialueen yhteisessä
Kaakonkehrä -toiminnassa, joka edistää kaupunginosien eri toimijoiden
keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Kehitämme mediatoimintaa Helsingin
kaupunginosien aiheilla ja lisäämme yhteistoimintaa lähialueen peruskoulujen ja lukioiden kanssa. Markkinoinnin perustana pidetään opiston
kaupunkimainen historia, jossa kuvastuvat ainutlaatuinen ympäristö, lahjakkaat opiskelijat, yhteishenki, korkeatasoinen opetus, osaava henkilöstö
ja uudistumisen kyky.
Koulutus keskittyy edelleen lukuvuoden kestäviin linjoihin. Opiston
toimintaa ollaan kehittämässä suunnitellen uudistuksia maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksiin sekä avoimen yliopiston suorituksiin

tähtääviin koulutuksiin. Opiston ilta- ja kesätoimintaa on mahdollista
kehittää ja lisätä. Panostamme myös elektronisen urheilun huippu-urheilijakoulutukseen, jolla lisätään samalla pelituotannon opintolinjan näkyvyyttä ja näiden alojen tietoisuuden lisäämistä myös perheille ja mediakoulutuksen opiskelijoille ja kasvatusalojen yhteistyökumppaneille.
Olemme mukana hankehauissa yhteistyöoppilaitosten kanssa ja tutkimme mahdollisuuksia perustaa osuuskuntatoimintaa, joka mahdollistaisi
palvelujen tuotteistamisen ja myymisen. Toteutamme opinnollisia mediaja 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-urheiluun.
Kiinteistökuluissa huomioidaan kiireellisimmät vuosikorjaustarpeet,
joissa tärkeänä osana on tarjolla olevien opiskelija-asuntojen siisteys ja
kunto. Rannan ja rinteen avoluentotilan rakentaminen pyritään aloit-
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tamaan keväällä. Muita korjauksia kuten 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. Tehostamme opetus-/hallintotietojärjestelmä
Primus-Kurren ja toiminnanohjausjärjestelmä IMS:n käyttöä. Selvitämme
opiston tontin täydentämisrakentamista ja lisätilojen hankintaa. Varaudumme lähivuosina seuraaviin kiinteistöjen korjaus- ja uusimistarpeisiin:
-2019 Kaukolämmön lämmönvaihtajan uusiminen, mikäli tarpeellista.
-2019-22 Asuntolarakennuksen sähköpääkeskuksen ja nousujohtojen
uusiminen sekä kylpyhuoneiden uusiminen, mikäli tarpeellista.
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.

