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Työväenopisto vuonna 2010 

Vuosi 2010 oli Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston 96. 

toimintavuosi. Opetuksessa korostui edelleen kaupungin päästrategioiden 

mukaisesti palvelujen tarjonta ja hyvinvointi, erityisesti laajan opetusohjelman 

toteuttaminen ja kehittäminen kuntalaisten tarpeista lähtien. Edulliset maksut 

ovat arjen koulutuksellista tasa-arvoa. Opisto tarjosi jo toisena työvuonna 

peräkkäin alle 25-vuotiaille mahdollisuuden opiskella kaksi kurssia yhden 

hinnalla. 

Vuonna 2010 opetusta toteutettiin yhteensä 99 952 tuntia (sitova tavoite 

oli 99 700 tuntia). Kurssilaisia oli 72 453 (tavoitteena oli 72 000 opiskelijaa). 

Työväenopisto on edelleen suurin maassamme toimiva vapaan sivistystyön 

oppilaitos, samoin koko Euroopassa. Toimintamenot olivat noin13,6 miljoonaa 

euroa. Toimintatuloja saatiin yhteensä lähes 1,9 miljoonaa euroa. 

Vuotta 2010 sävytti Opistotalon remontin loppuunsaattaminen ja takaisin-

muutto. Remontti valmistui syyskuussa ja avajaisjuhliin lokakuussa osallistui yli 

400 henkilöä. Vuoden mittaan kahvittelimme useiden pitkäaikaisten työnteki-

jöiden eläkkeelle siirtymistä sekä uusien työntekijöiden mukaantuloa. Vuorot-

teluvapaamahdollisuutta käytti moni hyväkseen, jolloin sijaiset saivat hyvää 

kokemusta toisista tehtävistä.

Työväenopisto tarjosi lähes 6 700 tuntia suomen kielen opetusta  

maahanmuuttajille eri puolilla Helsinkiä. Tämän lisäksi opisto oli mukana 

niin sanotun kotiäitityöryhmän esityksen mukaisen suomen kielen 

opetuksen tarjonnassa maahanmuuttajataustaisille, kotona lapsiaan 

hoitaville vanhemmille. Hanke käynnistyi pilottina Monika-Naisten 

kanssa yhteistyössä syksyllä 2010. Vuosi 2011 on varsinaisen hank-

keen ensimmäinen toimintavuosi.

Vanhusten palvelukeskusten kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä, 

pääteemana ikäihmisten atk-taidot. Kurssit olivat Opetus- ja kulttuu-

riministeriön myöntämien opintosetelien avulla ilmaisia ikäihmisille, 

jotka olivat aivan vasta-alkajia atk:n käytössä ja jotka eivät olleet 

osallistuneet opiston kursseille aiemmin. Ikäihmisten oppimisen kehit-

täminen on keskeistä myös kansainvälisessä UNIC-hankkeessa, jonka 

tavoitteena on rohkaista ikäihmisiä kaikilla elämän alueilla toimimaan 

aktiivisina kansalaisina. Työväenopisto on mukana myös toisessa 

kansainvälisessä hankkeessa (IDEAS), joka tutkii keinoja parantaa 

maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta. 

Opisto toteutti keväällä 2010 asiakas-, asukas- ja sidosryh-

mäselvityksen, jonka mukaan opistolta odotetaan opet-

tajien korkeaa ammattitaitoa, edullisia kurssimaksuja, 

ystävällistä ja avuliasta henkilökuntaa, kurssipaikkaa 

lähellä tai ainakin hyvien kulkuyhteyksien varrella 

sekä monipuolista kurssivalikoimaa. Saatu tulos 

kertoi, että palveluihin ja toimintaan oltiin tyy-

tyväisiä, ainoastaan kurssipaikkojen toivottiin 

olevan nykyistä lähempänä. Tähän ratkaisuna 

opisto tarjoaa opetuksen sijoittelua hyvien 

liikenneyhteyksien päähän.

Työväenopiston henkilökuntaa ja 

opiskelijoita kiittäen.

Taina Törmä, johtava rehtori 
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”Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää 

elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteis-

kunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta 

tukevaa koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän 

koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuo-

lista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, 

moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuu-

risuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 

sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhtei-

söllisyys ja osallisuus.”

Työväenopisto edustaa helsinkiläisille keskeistä osaa 

paikallisesta vapaasta sivistystyöstä. Yllä oleva teksti on 

lainaus uudesta, vuoden 2010 alusta voimaan tulleen 

vapaan sivistystyön laista. 

Vuotta 2010 leimasi taloudellinen taantuma. Monen 

kuntalaisen työ, toimeentulo ja oma tulevaisuus olivat 

epävarmalla pohjalla. Helsinkiläisten arkea leimasivat 

edelleen voimakas maan sisäinen ja kansainvälinen 

muuttoliike, ikääntyvien määrän lisääntyminen sekä  

kaupunkikuvan muutokset. Yksilö ja yhteiskunta saattoi-

vat ottaa tulevaisuuttaan haltuun opiskelun kautta.

Opiston toiminta sijoittuu kaupungin tasolla lähinnä 

strategiaohjelman tavoitteeseen hyvinvointi ja palvelut. 

Opisto antoi jälleen mahdollisuuksia kymmenille tuhan-

sille tiedon-, taidon- ja kulttuurinnälkäisille tyydyttää 

oppimisen tarvettaan. Oppimispöytä oli katettu laajasti  

ja eri puolille Helsinkiä.

Vuoden 2010 tavoitteiden 

saavuttaminen 

Sitovana tavoitteena ollut 99 700 opetustuntia ylitet-

tiin, samoin 72 000 kurssilaisen tavoite ylittyi lähes 500 

kurssilaisella. Tavoite tarjota laaja aine- ja aluekohtainen 

opetussuunnitelma toteutui, mikä tulee esille alueopis-

tojen ja ainealojen toimintakertomustekstien osuuk-

sissa. Toista vuotta kokeiltu Kaksi kurssia yhden hinnalla 

-kampanja alle 25-vuotiaille ei tuonut heitä lisää opiston 

opiskelijoiksi. 

Opiskelijoiden ja henkilöstön sekä niiden, jotka eivät 

vielä opiskele työväenopistossa, mielipiteitä kysyttiin 

Innolink Oy:n tekemässä selvityksessä. Tällöin saatiin 

selville muun muassa se, että kaupunkilaiset, jotka eivät 

opiskele opistossa tuntevat huonosti opistoa ja sen 

toimintaa. Sen sijaan opiskelijamme ja yhteiskumppa-

nimme tuntevat hyvin opiston toimintaa.  

Opisto tuhansien kaupunkilaisten 
opinahjona  

Osastot tekivät itsearvioinnit kaupungin laatupalkin-

tokriteerien mukaan. Vuodelle 2010 tavoitteeksi asetettu 

toimintakäsikirja saatiin hyvälle alulle, muun muassa 

opiston prosessit kuvattiin. Työ jatkuu vuonna 2011. 

Pääkaupunkiseudun kunnallisten opistojen yhteis-

työ jatkui tiiviinä yhteisen ilmoittautumisjärjestelmän 

Ilmonetin parissa ja uuden opistojärjestelmän määritte-

lytyönä, joka tilattiin Ixonos Oy:ltä. Uudenmaan alueen 

opistot järjestivät yhteistyössä opettamisen ajankohtais-

kysymyksiin liittyvän seminaarin, johon osallistui noin 

100 henkilöä. Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdis-

tämiseen sekä seutuhallinnon kehittämiseen liittyviä 

selvityksiä tehtiin myös opistojen toiminnasta.

Kestävä kehitys
Työväenopistolla on oma ympäristöohjelma ja nimetty 

ekotukihenkilö. Opistotalo osallistuu kaupungin EKO-

TEKO-hankkeeseen, joka alkoi syksyllä 2010. Tavoitteena 

on vähentää energiankulusta ja lisätä henkilöstön eko-

logista tietoisuutta. Lisäksi henkilökunta saa kestävään 

kehitykseen liittyvää tietoa koulutustilaisuuksista, alan 

tiedotteista ja säännöllisesti ilmestyvästä ekotuki-kuu-

kausikirjeestä. Päätoimisen henkilökunnan lisäksi myös 

tuntiopettajille välitettiin tietoa opiston ympäristöohjel-

masta.

Työväenopistossa jatkettiin jo aikaisempina vuosina 

vakiintunutta käytäntöä ympäristöasioiden huomioimi-

sessa. Sähköistä tiedonvälitystä ja arkistointia suosittiin  

ja hankinnoissa pyrittiin huomioimaan hankinnan ympä-

ristövaikutukset. Jätteiden määrää pyrittiin vähentämään 

ja materiaaleja kierrätettiin mahdollisuuksien mukaan. 

Useimmissa opiston tiloissa järjestettiin biojätteen, 

paperin, pahvin, ongelmajätteen, SER-jätteen ja sekajät-

teen kierrätys. Monissa tiloissa kerättiin erilleen myös lasi, 

metalli ja kartonki. Lisäksi koulujen ja palvelukeskusten 

tiloissa huomioitiin ja toteutettiin tilojen omia ohjeis-

tuksia energiankulutuksen vähentämisessä sekä jätteen 

lajittelussa.

Kestävän kehityksen teot arjessa oli yksi itäisen alue-

opiston kehittämispäivän aiheista. Tuloksena oli päätös 

vähentää tuntuvasti kertakäyttöastioiden kulutusta ja 

ohjeistaa lajittelua toimipisteissä näkyvämmin. 

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -aineala järjesti 

kestävän kehityksen teemaan liittyen luentoja sähköajo-

neuvoista, energiatuotannon tulevaisuudesta Suomessa 

sekä siitä, miten öljyvarojen hupeneminen vaikuttaa 

elämäntapaamme. Talvipyöräilyä käsittelevällä luennolla 
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kannustettiin kaupunkilaisia pyöräilemään työmatkansa. 

Itäisen alueopiston yleisluentoaiheina olivat ruuanlaiton 

ympäristövaikutukset, kompostointi ja matkailun riskit.

Opetuksessa nostettiin esiin kulutuksen ja valintojen 

vaikutuksia lähi- sekä globaaliin ympäristöön. Kotita-

lous -ainealalla raaka-aineiden hankinnassa kiinnitettiin 

erityistä huomiota ruoan alkuperään ja laatuun. Syksyllä 

2010 kotitalouden tiimi päätti suosia luomumaitoa ja 

luomukananmunia kursseillaan. 

Kuvataiteissa siirryttiin lähes kokonaan myrkyttömään 

grafiikkaan ja käsityössä järjestettiin useita kierrätyk-

seen ja tuunaukseen painottuvia kursseja. Opiskelijoita 

opastettiin koneiden ja välineiden hoidossa ja huollossa. 

Hyväntekeväisyyteen tuotteita toimittavien kurssien ja 

tapahtumien materiaaleina käytettiin pääosin kierrätys-

materiaaleja. Luokissa oli keräysastiat erillisille kierrätettä-

ville materiaaleille ja lajiteltaville jätteille.

Kirjastossa kierrätettiin käytöstä poistettuja kirjoja  

ja lehtiä. Niitä myytiin UNICEFin hyväksi. Osa poistoleh-

distä meni opetuskäyttöön. Kirjastossa oli kierrätyslaa-

tikko, johon kuka tahansa saattoi tuoda ja ottaa sieltä 

julkaisuja.  Myös av-keskus poisti vanhaa materiaalia 

käytöstä ja kierrätti sitä opiskelijoille ja opetuskäyttöön.

Kansainvälinen toiminta 
Työväenopistossa aloitettiin kansainvälisyysohjelman 

suunnittelu joulukuussa 2009. Ohjelma valmistui vuo-

den 2010 marraskuussa. Toimintavuonna valmistunut 

ohjelma toteuttaa Helsingin kaupungin kansainvälisyys-

strategiaa.

Työväenopiston kansainvälisyysohjelman tarkoituk-

sena on kuvata henkilöstölle ja sidosryhmille opiston 

kansainvälisen toiminnan tavoitteet, toimintamuodot 

ja suunnitelmat niin, että kansainvälistyminen tukee 

organisoidusti ja järjestelmällisesti opiston perustoimin-

taa. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on myös antaa 

käytännön neuvoja kansainvälisen toiminnan suunnitte-

lussa sekä kansainvälisten hankkeiden käynnistämisessä 

ja hallinnoimisessa. Kansainvälisen toiminnan työryhmä 

valmistelee ja koordinoi tarvittaessa uusia hankkeita opis-

ton johdon toimeksiannosta ja jatkaa toimintaohjeiden 

kehittämistä osana opiston toimintakäsikirjaprosessia. 

Työväenopisto oli mukana vuonna 2010 EU:n Grundt-
vig -ohjelman mukaisissa aikuiskoulutuksen kehittä-
mishankkeissa: 

UNIC
Työväenopisto on kumppanina UNIC Understanding the 

Needs of Older People, Improving Methods and Creating 

new ones –oppimiskumppanuushankkeessa. Hank-

keessa tutkitaan ikäihmisten opiskelutarpeita, -esteitä 

ja -rajoja. Sen tavoitteena on aktivoida ei-aktiivisia yli 

50-vuotiaita opiskelemaan. Hankkeessa on mukana 

organisaatioita Itävallasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, 

Romaniasta ja Iso-Britanniasta. Hankkeen aloitus pidettiin 

marraskuussa 2009 Itävallassa. Vuonna 2010 tehtiin mat-

kat Unkarin, Italian ja Iso-Britannian kumppanuusorgani-

saatioihin.  Työväenopistossa hankkeen yhdyshenkilö oli 

tietotekniikkasuunnittelija.

Lisää hankkeesta: http://unic.learning-partnership.eu

IDEAS
IDEAS tutkii keinoja maahanmuuttajien ja kantaväestön 

välisen vuorovaikutuksen parantamiseen. Tarkoituksena 

on edistää kulttuurienvälistä dialogia ja hahmottaa 

eurooppalaista identiteettiä. Suomen kahden osanot-

tajan lisäksi hankkeeseen osallistui toimijoita Irlannista, 

Espanjasta, Ranskasta, Tšekistä ja Puolasta.

Useat opiston työntekijät osallistuivat toimintavuoden 
aikana kansainvälisiin konferensseihin, koulutuksiin ja 
tapahtumiin:

Virossa, Viimsissä ja Tallinnassa.

Pohjoismaista kansallispukuseminaaria, joka pidetään 

elokuussa 2012 Pohjanmaalla. Lisäksi käsityön suunnit-

telijaopettaja otti osaa Huopasymposiumiin Gotlan-

nissa. 

pidettiin 18.–19.8.2010 Tallinnassa. Yhteiseen suunnit-

teluun osallistui tallinnalainen kuvataiteilija Ylle Marks.

sivistystyön koulutusta Suomessa opetusalan edusta-

jista koostuneelle eteläkorealaiselle valtuuskunnalle.

-

seuran kanssa suomenruotsalaiseen kansallispukukult-

tuuriin opintokäynnillä Brageen.

osallistuivat Kansalaisopistojen liiton matkalle Buda-

pestiin syyskuussa. Matkalla tutustuttiin muun muassa 

romanien tilanteeseen Unkarissa. Opiston toteuttaman 

romaniprojektin loppuraportti saatiin valmiiksi.

sivistystyön yhteisjärjestön vieraana Suomessa ollut 

UNESCOn elinikäisen oppimisen instituutin kansain-

välinen ryhmä, jonka kymmenen jäsentä saapui eri 

puolilta Afrikkaa ja Aasiaa. 

Grundtvig -ohjelman mukaisissa aikuiskoulutuksen 

kehittämishankkeissa: U.N.I.C., jonka teemana ovat elä-

keläisten opiskelukysymykset sekä I.D.E.A.S., joka tutkii 

keinoja maahanmuuttajien ja kantaväestön välisen 

vuorovaikutuksen parantamiseen.

kanssa. Johtava rehtori, kehittämispäällikkö ja keskisen 

alueopiston aluerehtori luennoivat 8. kansainvälisessä 

elinikäisen oppimisen konferenssissa 2.–5.6.2010. 

Matkan aikana neuvoteltiin myös yhteistyömahdolli-

suuksista Pietarin Helsinki-keskuksen kanssa.  
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Johtokunta

Johtava rehtori

Eteläinen 
alueopisto

Itäinen 
alueopisto

Keskinen 
alueopisto

Hallinto- ja 
kehittämis-
osasto

Koillinen 
alueopisto

Läntinen 
alueopisto

Pohjoinen 
alueopisto

Toiminta-ajatus 
Työväenopisto tarjoaa aikuisille itsensä kehittämisen  

ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa, 

elämyksiä – sekä edistää yksilön ja yhteisön hyvinvointia 

vapaan sivistystyön arvojen pohjalta.

Arvot
Työväenopiston arvot ovat: asiakaslähtöisyys, ihmisten 

kunnioittaminen, yhteistoiminnallisuus, avoimuus, vas-

tuu työstään, oppiminen. 

Visio 2020 
Helsingin työväenopisto on rohkea ja arvostettu aikuis-

opetuksen suunnannäyttäjä lähellä ihmistä.
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Alueopistot vuonna 2010

Opetustuntien jakautuminen alueopistoittain 2010

 Eteläinen alueopisto .........................................................11,0 %

 Läntinen alueopisto ..........................................................15,3 %

 Keskinen alueopisto ..........................................................24,3 %

 Pohjoinen alueopisto .......................................................11,1 %

 Koillinen alueopisto ..........................................................12,3 %

 Itäinen alueopisto ..............................................................26,0 %

Opetustuntien määrä koko opistossa 

1999–2010

Kurssilaisten määrä koko opistossa  

1999–2010 

(ilmoittautuneet ja opintonsa aloittaneet)

62000 64000 66000 68000 70000 72000 74000

Vuosi Kurssilaiset

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

2010

70 305
70 589

70 126
73 785

74 245
66 504

71 557
69 602

70 853
69 761

67 673

72 505

85000 90000 95000 100000 105000

OpetustunnitVuosi

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

2010

97419
100493

100167
107762

105569
103857

101557
100570

99590
95414

94623

99954

Eteläinen alueopisto  
  

Opetustunteja ............................................................................... 10 998 

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ..........................................6 961 

Toteutuneet tulot .................................................................198 442 €

Toteutuneet menot .........................................................1 087 811 €

Eteläisessä suurpiirissä on asukkaita 99 700 (vuoden-

vaihde 2009–2010). Suurpiirin asukkaista 12 prosenttia 

on ruotsinkielisiä. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 

15 prosenttia. Eteläisen alueen asukkaat ovat kaupun-

ginosavertailussa keskimääräistä paremmin koulutettuja. 

Työväenopiston lisäksi alueella toimivat myös Toimelan 

vapaaopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. 

Alueopisto järjesti opetusta seitsemässä eri toimi-

pisteessä. Toiminnan keskus on Kaapelitehtaalla, jossa 

pidettiin 70 prosenttia opetuksesta. Yhteistyö talossa 

toimivien välillä on jatkuvaa ja monimuotoista. Opetusta 

järjestettiin opetusviikoilla myös useimpina viikonlop-

puina kuin myös kesäkaudella. Käytössä oli seitsemän 

luokkaa ja hyvät puitteet etenkin kuvataiteen, käsityön, 

musiikin ja tietotekniikan opetukseen. 

Luokkatiloja vuokrattiin Ressun peruskoululta, missä 

kokoontui kielten, käsityön ja musiikin ryhmiä. Töölön ja 

Kampin palvelukeskuksissa järjestettiin opetusta mak-

suttomissa tiloissa. Pajalahden koululla Lauttasaaressa 

opiskeltiin joogaa. Opetusta järjestettiin 11 prosenttia 

koko opiston opetuksesta. Erillisiä kursseja oli 452 ja yleis-

luentoja 28. Alueopiston kolme suurinta ainealaa olivat 

kielet, kuvataide ja käsityö.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena oli suoriutua hyvin perustehtävistä eli 

opetuksen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä asiakas-
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palvelusta. Koko opiston yhteinen teema Itämeri näkyi 

opetuksessa erityisesti kuvataiteen ja käsityön kursseilla. 

Yksittäisistä kohderyhmistä kurssitarjonnassa voitiin par-

haiten huomioida ikäihmiset. Ikäihmisten päiväkursseihin 

käytettiin noin 10 prosenttia alueopiston tunneista, ja 

ohjelmassa oli lähes kaikkien ainealojen kursseja. Ikäihmi-

siä osallistui runsaasti myös aulan tietokoneilla annet-

tuun vertaisohjaukseen. Vauva- ja taaperoperheille oli 

tarjolla värikylpyjä sekä isommille lapsille ja vanhemmille 

yhteiset kynttilä- ja rosee-kukka -kurssit.

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Alueopisto järjesti työpajoja Kaapelitehtaan Kierrätysteh-

das-tapahtumassa huhtikuussa. Eri ainealat osallistuivat 

Taiteiden yön tapahtumaan järjestämällä lapsille ja aikui-

sille yhteisiä työpajoja. Kuvataidekurssien kevätnäyttely 

järjestettiin huhti-toukokuussa. Musiikkikurssit valmistivat 

kevätkonsertin huhtikuussa ja Joulusoittajaiset Kaapelilla 
-konsertin joulukuun alussa. Lukukausien aikana aulassa 

oli kurssikohtaisia kuvataide- ja käsityönäyttelyitä. Opis-

ton omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja konser-

teissa vieraili yhteensä yli tuhat kävijää. 

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, kaksi 

opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää, kieltenopettaja, 

käsityönopettaja ja it-tukihenkilö. Kuvataiteiden, musiikin 

ja tietotekniikan opetuksen suunnittelusta vastasivat tun-

tipalkkaiset suunnittelijat. Aluerehtori oli vuorotteluva-

paalla 1.8. alkaen. Hänen tehtäväänsä hoiti kotitalouden 

johtava opettaja, jota sijaisti opiston tuntiopettaja. Alue-

opistossa opetti noin 80 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa. 

Opetuksesta lähes 90 prosenttia oli tuntiopettajien vas-

tuulla. Henkilöstö osallistui opiston yhteisiin työryhmiin 

sekä oman alansa koulutustilaisuuksiin. Työhyvinvointiin 

kiinnitettiin huomiota henkilökunnan oman tyhy-päivän, 

kaupungin tyhy-kyselyyn vastaamisen sekä alueopiston 

itsearvioinnin muodossa. Puhtaanapitoon sekä ilman 

laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota.
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Itäinen alueopisto   

Opetustunteja .............................................................................  26 024

Kurssilaisia ......................................................................................  17 128

Toteutuneet tulot .................................................................473 003 €

Toteutuneet menot .........................................................3 015 038 €

Itäisen alueopiston toiminta-alueena on Helsingin itäi-

nen, kaakkoinen ja Östersundömin suurpiiri. Alueella asui 

1.1.2010 152 006 henkeä, mikä on 26 prosenttia Helsin-

gin väestöstä.

Vuonna 2010 itäisen alueen asukkaista oli16 prosent-

tia ulkomaalaistaustaisia, kaakkoisen väestä 9 prosenttia 

ja Östersundomin 4 prosenttia.

Opetus toteutettiin omissa tiloissa kulttuurikeskus 

Stoassa, Herttoniemen Silkkikutomossa ja Vuotalossa 

sekä alueen kouluilla, palvelukeskuksissa ja kulttuuritila 

Mellarissa Mellunmäessä. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Toimintaa keskitettiin yhä enemmän omiin sekä kau-

pungin muiden hallintokuntien tiloihin, silti palvelu-

verkko idän alueella pyrittiin pitämään kattavana. Muina 

tavoitteina oli viedä kestävän kehityksen ajatukset 

arjen toimintaan sekä kehittää alueellista verkostoa ja 

yhteistyötä. Vuoden 2010 opetuksen yhteinen teema oli 

Itämeri ja tavoitteena saavuttaa erilaisia kohderyhmiä, 

etenkin nuoria. 

Tavoitteet toteutuivat opetustarjonnan teemoissa 

ja alueopiston henkilöstön kehittämistapahtumissa ja 

eri toimipisteiden toiminnassa. Erilaisia kohderyhmiä 

tavoitettiin muun muassa opiston ainoalla avomerilaivu-

rikurssilla, päiväperhosretkellä, matkustamisen riskeistä 

kertovilla luennoilla sekä jatkokoulutusta kuvataiteen 

opettajille tarjonneella kurssilla. Nuoret löysivät hyvin 

Flow-orkesterin, kuvataiteen Villit ja vapaat sekä taide-

kouluihin pyrkijöille tarkoitetun kurssin sekä käsityön 

Iltavaatetus- ja Printtejä ja metrikankaita -kurssit. Itämeri 

oli laajasti kuvataidekurssien teemana ja yleisluennoilla 

kuultiin Itämeren taiteesta, Itämeren ympärysvaltioiden 

esihistoriasta sekä Itämerestä merenkulun, elinkeinojen 

ja ympäristönsuojelun näkökulmista.

Itäisen alueen yhteistyökumppaneina oli muun 

muassa Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Vihreä sivis-

tys- ja opintokeskus, Uudenmaan Martat, Sydänliitto, 

Mellunmäki-yhdistys, Sosiaaliviraston Vapaaehtoistyön 

keskus ja Suomen Mielenterveysseura. Lisäksi yhteistyö 

monitoimitaloissa sekä alueen palvelutalojen kanssa 

jatkui tiiviinä. 

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Alueopiston teatteriprojekti esitti Vuotalossa huhti-

kuussa Anna Krogeruksen näytelmän Heikko esitys. 

Lausuntaryhmillä oli vuoden aikana yhteensä neljä 

matineaesitystä. 

999999999999999999999999999999999999999999999999999999

Musiikkiryhmät esittäytyivät laajasti sekä kevät-  

että joulukonsertissa. Kuvataiteen kevätnäyttely pidettiin 

Stoassa teemanaan Sisältö ja muoto vastavalossa. Kuu-

kausittain vaihtuvia kuvataiteen ja käsityön oppilastöiden 

käytävänäyttelyitä nähtiin Stoassa, Silkkikutomossa ja 

Vuotalossa. Käsityönopettajien laatupalkintomatkan 

satoa oli Vuotalon galleriassa touko-kesäkuussa nähty 

Japania matkalaukusta -näyttely.  

Taiteiden yö ja Kauhua kakaroille -yhteistapahtumissa 

Stoassa alueopisto oli mukana lapsille suunnatuilla käsi-

työn ja kotitalouden työpajoilla. Suomalainen ruokakult-

tuuri ja ilmastoystävällinen ruoka olivat aiheina kotitalou-

den havaintoesityksissä. Yhteistyötä talon eri toimijoiden 

kanssa jatkettiin myös Stoan kirjavieras -illoissa sekä Idän 

silta -tapahtumassa.

Itäisen alueopiston eri tapahtumissa kävi yhteensä  

yli 8 000 henkeä.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat vuoden alusta 

aluerehtori, koulutuspäällikkö, kolme kielten opettajaa, 

kaksi kuvataideopettajaa, kudonnan, käsityön- ja tekni-

sen työn opettajat, tietotekniikan opettaja, kaksi it-tuki-

henkilöä, toimistoesimies, kolme opistosihteeriä ja viisi 

opistoisäntää. Liikunnan suunnittelusta vastasi liikunnan 

opettaja, jonka palkkaus tuli opetusvirastosta.  Alue-

rehtori oli vuorotteluvapaalla 15.1.–31.12.2010. Hänen 

tehtäväänsä hoiti koulutuspäällikkö, jota sijaisti opiston 

tuntiopettaja. Toinen kuvataideopettaja hoiti opiston 

johtavan opettajan tehtävää ja hänen tilallaan  

oli kaksi tuntipalkkaista suunnittelijaa. Myös musiikin, 

kotitalouden ja tietotekniikan suunnittelun hoitivat 

tuntipalkkaiset suunnittelijat. Osa-aikaisella eläkkeellä 

oli tietotekniikan opettaja ja yhtä kielten opettajan 

vakanssia hoiti kaksi osa-aikaeläkkeellä olevaa opettajaa. 

Tuntiopettajina toimi noin 400 henkilöä. Yksi määräai-

kaisesti täytettynä ollut opistoisännän vakanssi täytettiin 

vuoden lopussa. Stoassa jatkettiin oppisopimusoppilaan 

sopimusta opistosihteerinä hänen valmistumi-

seensa, helmikuuhun 2011 asti. Opetuskau-

della alueopistossa oli lisäksi tuntipalk-

kaisia ja määräaikaisia opistoisäntiä ja 

opistosihteereitä. 

Henkilöstön kehittämispäivä pidet-

tiin 31.5.2010 Hotelli Rantapuistossa, 

Vuosaaressa. Päivän teemoina olivat 

osaamisen hyödyntäminen, taloudel-

lisuus, kestävä kehitys arjessa sekä 

opiston laatutyön esittely. 

Tuntiopettajien kevätkah-

vit tarjoiltiin Opisto-

laisyhdistyk-

sen tuella 

19.4.2010 

Silkkikuto-

mossa.
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laKeskinen alueopisto 

Opetustunteja ...............................................................................24 278

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita).......................................18 389 

Toteutuneet tulot .................................................................459 764 €

Toteutuneet menot .........................................................3 033 528 €

Keskinen alueopisto toimii keskisessä suurpiirissä, joka 

käsittää kantakaupungin itäiset ja pohjoiset osat. Hyvien 

liikenneyhteyksien ja keskeisen sijainnin takia asiakkaita 

alueopistoon tulee kuitenkin kaikkialta Helsingistä ja 

muualta pääkaupunkiseudulta.

Asukkaista monet ovat opiskelijoita ja nuoria aikuisia. 

Lähivuodet tulevat uudistamaan suurpiiriä ja tuovat alu-

eelle myös lisää väestöä: Arabianrannan ja Kalasataman 

alueen rakentaminen jatkuu ja Keski-Pasilan alueen suun-

nittelu on käynnistynyt. Luonteeltaan alue on dynaami-

nen monine, erityisesti kulttuurialan toimijoineen. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Keskisen alueopiston päätavoitteena oli Opistotalon 

peruskorjauksen loppuunsaattaminen. 

Peruskorjaustyöt aloitettiin 2.1.2009 ja hankkeen oli 

määrä valmistua 30.6.2010 mennessä. Talo luovutettiin 

kaupungille kuitenkin hieman aikataulusta myöhässä 

11.8.2010. 

Opiston henkilökunta oli käyttäjän roolissa mukana 

korjaustyön eri vaiheissa. Yhteistyössä HKR:n sisustus-

asiantuntijoiden kanssa toteutettiin mittava ja vaativa 

talon sisustus- ja kalustesuunnittelu ja siihen liittyvät 

hankinnat. Kalusteiden toimitukset myöhästyivät selvästi 

sovitusta aikataulusta, mikä aiheutti paljon erityisjärjeste-

lyjä syksyn aikana. 

Kevätlukukauden opetus järjestettiin seitsemässä eri 

väliaikaistilassa. Monimuotoinen muutto takaisin Opisto-

taloon toteutettiin 1.4.–30.8.2010 välisenä aikana.

Opetus Opistotalossa alkoi suunnitelmien mukaisesti 

6.9.2010. Syksyllä opetuksen lomassa varustettiin kaikki 

luokat ajanmukaisin kalustein ja opetusvälinein. 

 Kaupunki myi joulukuussa 2010 Taidekeskuksen tilan, 

joka sijaitsee Pengerkatu 9:ssä. Myynti oli opiston palve-

luverkkosuunnitelman ja kaupungin säästötavoitteiden 

mukaista. Opistolla on mahdollisuus toimia tilassa vielä 

vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 tehtiin erilaisia selvi-

tyksiä Taidekeskuksen toiminnan tulevasta sijainnista. 

Vuonna 2010 opetusta toteutettiin 24 603 tuntia, mikä 

oli 24,6 prosenttia opiston koko opetuksesta. Opetuksen 

määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Kursseille 

ilmoittautuneiden määrä oli 23 441 kurssilaista. Opiskeli-

joiden määrä nousi edellisvuoteen verrattuna. 

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Haaste keväällä järjestetyille tapahtumille oli, että ne 

jouduttiin sijoittamaan eri puolille kaupunkia. Yleisö löysi 

kuitenkin hyvin tapahtumat. 

Teatteriesitykset olivat Kaikukatu 2:n näyttämöllä. 

Yleisö löysi myös yhteiskunnallisten aineiden yleislu-

ennot, jotka pidettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun 

tiloissa. Musiikin konsertteja järjestettiin pääosin 

Svenska Gårdenissa.

Syksyllä oli kaksi suurempaa tapahtumaa, jotka 

molemmat onnistuivat hyvin ja keräsivät runsaasti 

osallistujia. Avoin talo – Open house 21.9.2010 oli 

tutustumistilaisuus uuteen opistotaloon ja samalla 

sen toiminnan esittelyä. Peruskorjatun Opistotalon 

avajaisjuhla pidettiin 29.10.2010. Avajaisjuhlan korkea-

tasoisessa ohjelmassa Helsinginkadun Filharmonikot 

soitti Brahmsin Akateemisen juhla-alkusoiton sekä Jean 

Sibeliuksen viulukonserton III osan, solistina Tuuli Talvi-

tie. Juhlapuheen opistotalon arkkitehtuurin ”soivista 
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muodoista” piti arkkitehti Severi Blomstedt, runoilija 

Ilpo Tiihonen esitti omaa tuotantoaan ja juhla päättyi 

kuorojen yhteisesitykseen. Oheisohjelmana järjestettiin 

lisäksi opistotalon esittelykierroksia. 

Lisäksi syksyllä 2010 Opistotalossa järjestettiin kon-

sertteja, teatteriesityksiä ja Itämeren alueen ruokakult-

tuurin havaintoesityksiä.

Henkilökunta
Keskisen alueopiston henkilökuntaan kuului aluereh-

torin lisäksi toimistoesimies ja kolme opistosihteeriä, 

työnjohdollinen opistoisäntä sekä neljä opistoisäntää, 

kuusi opettajaa, koulutussuunnittelija, it-tukihenkilö. 

Yksi kieltenopettaja jäi eläkkeelle. Uusi teatteri-ilmaisun 

opettajan toimi perustettiin ja se myös täytettiin.

Määräaikaisissa tehtävissä oli kolme oppisopimusopis-

kelijaa (opistosihteeri ja kaksi opistoisäntää). Määräaikai-

sina ja työllistämistuella palkattuina opistoisäntinä työs-

kenteli seitsemän henkilöä. Siviilipalvelumies työskenteli 

opistoisäntänä. Lisäksi oli kaksi opiston palkkaamaa 

määräaikaista opistoisäntää ja tuntiperusteisessa työsuh-

teessa esitysteknistä henkilökuntaa ja muuta opetusta 

avustavaa henkilökuntaa.

Tuntiperusteinen koulutussuunnittelija oli näyttä-

möaineissa, musiikissa, kuvataiteissa sekä kotitalouden 

erityisryhmien opetuksen suunnittelussa ja toteuttami-

sessa. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli lukuvuonna 

2009–2010 yli 400 henkilöä.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Opetustarjonta oli sisällöllisesti vaihtelevaa ja monia koh-

deryhmiä tavoittavaa. Koillisen alueopiston oppiainetar-

jontaa kehitettiin vastaamaan aiempaa paremmin alueen 

väestöryhmiä. Noin joka kymmenes koillisen suurpiirin 

aikuinen on maahanmuuttaja. Maahanmuuttajille 

suunnattu suomen kielen opetus oli volyymiltaan suurta 

(noin 13 prosenttia opetustuntiemme kokonaismäärästä) 

kotouttamisen edistämiseksi. Alueen lapsiperheet huo-

mioitiin järjestämällä vanhemmille ja lapsille yhteisesti 

suunnattuja kursseja. Myös ikäihmisille järjestettiin omia 

kursseja. 

Koillisen alueopiston tyyppiopiskelijan muotokuva on 

suunnilleen seuraava: hän on noin 30–55-vuotias nainen, 

joka on suorittanut vähintään perus- tai keskikoulun sekä 

ammatillisen tutkinnon. Hän opiskelee työväenopistossa 

joko kieliä tai käden taitoja. Taidon karttumisen ohella 

hän nauttii opetuksen sosiaalisesta ilmapiiristä, uusista 

tuttavista sekä oppimisen ilosta.

Koillisessa alueopistossa opetettiin vuonna 2010 

yhteensä 12 319 tuntia: toteutimme 618 kurssia ja 18 

yleisluentoa. Eri kursseille osallistui yhteensä 7 944 kurs-

silaista. Heistä valtaosa (77 prosenttia) osallistui opetuk-

seen säännöllisesti. Yleisluentoihin osallistui 545 kuulijaa. 

Tuntimääräisesti suurimmat opetusaineet olivat kielet 

(24 prosenttia), kuvataiteet (20 prosenttia) sekä käsityöt 

(19 prosenttia). 

Vieraita kieliä opiskeli joka neljäs opiskelija (25 

prosenttia kielten opiskelijoista). Kuvataiteet, käden 

taidot, kotitalous ja tietotekniikka olivat yhtä suosittuja 

ainealoja. Niitä opiskeli lähes 40 prosenttia opiskelijoista. 

Musiikin ainealalla koillisessa alueopistossa toimii kaksi 

kuoroa. 

Koillinen alueopisto on panostanut viime vuosina 

erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opetuk-

seen. Suomen kielen kursseja oli 20 kappaletta. Opetusta 

toteutettiin 1 384 tuntia.  Ennakkoon koulutukseen 

ilmoittautui 713 opiskelijaa. Koulutuksen aloitti 460 

opiskelijaa, joista reilu kaksi kolmannesta (70 prosenttia 

eli 312 opiskelijaa) suoritti pitkäkestoisen, noin 60 tunnin 

koulutuksen loppuun. Kun huomioi maahanmuuttajien 

usein nopeasti muuttuvan elämäntilanteen (työllisty-

minen, perhetilanne, viranomaispäätökset), on koillisen 

alueopiston suomen kielen opetus osaltaan edistänyt 

erinomaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan integroitu-

mista. 

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, kielten, 

kuvataiteiden, kotitalouden sekä käsityön opettajat, 

toimistoesimies sekä kaksi opistosihteeriä ja opistoisän-

tää että it-tukihenkilö. Musiikin opetuksen suunnittelusta 

vastasi tuntipalkkainen opettaja. Vuoden aikana oli 

työllistettynä kaksi henkilöä. Ympäristö- ja turvallisuus-

asioihin keskityttiin henkilökunnan sisäisin keskusteluin. 

Työhyvinvointia ja ergonomiaa parannettiin henkilöstö-

koulutuksen ja hankintojen avulla. 

Koillinen alueopisto 

Opetustunteja ............................................................................... 12 319

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) .........................................7 944

Toteutuneet tulot .................................................................212 212 €

Toteutuneet menot .........................................................1 366 037 €

Koilliseen suurpiiriin kuuluvat Latokartanon, Pukinmäen, 

Malmin, Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen peruspiirit. 

Tällä hetkellä koillisen suurpiirin alueella asuu noin 90 

000 ihmistä.  Suurpiiriin rakennetaan koko ajan uusia 

asuntoja. Vuonna 2013 arvioidaan koillisessa suurpiirissä 

asuvan noin 93 000 ihmistä. Alue on lapsiperhevaltaista: 

joka viides on alle 15-vuotias. Vanhusten määrä on vas-

taavasti pienempi, vain joka kymmenes asukas on  

yli 65-vuotias.

Malmi on koillisen suurpiirin luonnollinen keskus ja 

kulkuyhteydet Malmin keskukseen ovat erinomaiset. 

Koillisen alueopiston opetus on keskitetty Malmitaloon, 

jossa toimimme yhteistyössä Kulttuuriasiainkeskuksen, 

kirjaston ja taidekoulujen kanssa.  Malmitalossa on hyvät 

erityistilat kuvataiteiden ja käsityön opiskeluun. Lisäksi 

tietotekniikan, musiikin sekä kotitalouden opetukselle on 

omat tilansa. Opetusta toteu-

tettiin päivisin ja iltaisin 

sekä myös viikonloppui-

sin ja kesäisin. Opiston 

omat tilat olivat tehok-

kaassa käytössä. 

K
u

v
a

: T
im

o
 H

a
rj

u



13

K
u

v
a

: T
im

o
 H

a
rj

u

Läntinen alueopisto  

Opetustunteja  ............................................................................. 15 285 

Kurssilaisia  ...................................................................................... 11 672 

Toteutuneet tulot  ................................................................289 373 € 

Toteutuneet menot  ........................................................1485 008 €

Läntinen alueopisto käsittää alueet Meilahdesta Kona-

laan ja Malminkartanoon.

Alueella asuu reilut 92 000 asukasta. Liikenneyhtey-

det eivät ole kaupunginosien välillä kovin sujuvat. Tästä 

johtuen läntinen alueopisto toteuttaa helminauhastra-

tegiaa: monipuolista opetusta siellä, missä ihmiset sitä 

tarvitsevat. Alueella sijaitsevat kaupungin osat ovat 

erilaisia: yhdessä ikääntyviä, toisessa lapsiperheitä ja maa-

hanmuuttajia. 

Vuonna 2010 läntisessä alueopistossa oli 18 opetus-

paikkaa.  Niistä seitsemän oli ikäihmisten opetuspaikkoja, 

joissa toimittiin yhteistyössä palvelukeskusten, virkistys-

keskusten ja korttelikerhojen kanssa. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opiston tavoitteena oli perusopetustyön ohella tavoittaa 

uusia ikäryhmiä. Operaatio Pulssi toi opiston Haagan, 

Kannelmäen ja Malminkartanon 12–16-vuotiaiden nuor-

ten ulottuville.  Nuoria ja miehiä tavoitettiin Metallimu-

siikin luentosarjalla, jossa Impaled of Nazarene -yhtyeen 

rumpali Reima Kellokoski luennoi Kanneltalossa . Opiston 

tavoitteena oli toteuttaa yhteistyötä alueen järjestöjen ja 

muiden toimijoiden kanssa.  Yhteistyöstä esimerkkinä on 

”Vauvojen värikylpy” -kurssi, vauvat värjäsivät ja vanhukset 

ihailivat, Riistavuoren vanhusten keskuksessa. 

Opistossa toteutettiin poikkitaiteellista yhteistyötä 

Japani-päivässä ja joulun puuhamaassa. Molemmissa 

tapahtumissa olivat lähes kaikki oppiaineet mukana. 

Näissä tapahtumissa tavoitettiin myös alueen nuoria: 

amigurumeita oli tekemässä noin 30 tyttöä ja poikaa 

virkkuukoukut viuhuen.

Läntinen alueopisto toimii alueen ikäihmisten opin-

tojen tukena. Siksi Näyttelijäntiellä toteutetaan monia 

heille suunnattuja kursseja, esimerkiksi Pohjois-Haagan 

tiedonhaluiset -kurssi. Keväällä luentojen aiheena oli Löy-

töretket, vetäjänä professori Tapio Markkanen ja syksyllä 

Lähi-idän historiaa ja nykyisyyttä, luennoitsijana dosentti 

Pertti Multanen.

Opisto oli mukana opetusviraston palveluverkko-

työssä ideoimassa Konalaan ja Pitäjänmäkeen toimivaa 

palveluverkkoa.

Irti luokasta periaatetta toteutettiin järjestämällä käve-

lyretkiä eri kaupunginosiin muun muassa Pitäjänmäkeen. 

Eksoottinen opetuspaikka oli myös Espoon Hannus-

metsä, jonne tehtiin otsalamppuretki. 

Tapahtumat ja näyttelyt
Opiston näyttelytoimintaa rajoitti Kanneltalon remontti, 

sillä Galleria ei ollut käytettävissä. Näyttelijäntiellä oli esillä 

Esko Vesalan kuukauden kuvat ja Kanneltalossa vitriininäyt-

telyitä.  Taiteiden yö toteutettiin Näyttelijäntien toimi-

pisteessä yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. 

Opiston tiloissa oli taidekahvilan lisäksi muun muassa 

Lastenlauluhetki.

Opiston edustajana Pohjois-Haaga tapahtumassa 

olivat opistoisäntä Marja Jokinen ja kieltenopettaja Kaisa 

Kiskola.

 Yhteistyössä Kulttuurikeskuksen kanssa toteutettiin 

elokuvaesityksiä siten, että ennen elokuvaa opiston 

opettaja Harri Kilpi piti luennon Kulttuurikeskuksen esit-

tämistä elokuvista.

Henkilökunta
Opistossa oli kolme opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää, 

oppisopimusoppilas, it-tukihenkilö,  neljä päätoimista 

opettajaa, kolme tuntipalkkaista osa-aikaista suunnitte-

lijaa ja aluerehtori. Lisäksi alueopistoon saatiin oppisopi-

musoppilas opiskelemaan opistoisännäksi.
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Pohjoinen alueopisto

Opetustunteja .............................................................................. 11 050 

Kurssilaisia .......................................................................................... 9 072 

Toteutuneet tulot .................................................................198 989 € 

Toteutuneet menot .........................................................1 166 921 €

Pohjoiseen suurpiiriin kuuluvat Maunulan, Länsi-Pakilan, 

Tuomarinkylän, Oulunkylän ja Itä-Pakilan peruspiirit.  

Alueella asuu noin 40 000 helsinkiläistä. Alueet poikkea-

vat väestön ikärakenteelta toisistaan. Ikäihmisten osuus 

korostuu Maunulan ja Oulunkylän alueella. Tuomarin-

kylän alueella lapsiperheiden osuus väestöstä on suuri. 

Opetuksessa ovat korostuneet ikäihmisten kurssit ja 

perhekurssit.

Opetuksesta järjestettiin 60 prosenttia omissa tiloissa 

Oulunkylätalossa ja Rajametsäntien opetushuoneistossa. 

Lisäksi alueen asukkaille tarjottiin kursseja ja luentoja 

yhteistyökumppaneiden tiloissa kuten kouluilla, palvelu- 

ja korttelitaloissa sekä kirjastoissa että päiväkodeissa. 

Kaiken kaikkiaan opetuspaikkoja oli 16.

Tavoitteet ja niiden toteuttaminen
Tavoitteena oli suunnitella kurssitarjonta entistä parem-

min alueen asukkaiden tarpeita vastaavaksi. Alueopis-

ton tuntimäärätavoite saavutettiin. Kurssitarjonta säilyi 

monipuolisena niin sisällöllisesti kuin ajallisesti. Opetusta 

toteutui noin 11 000 tuntia. Lisäksi alueopisto järjesti 

noin 600 eri aineiden kurssia ja 40 yleisluentoa. 

Yhteistyö sosiaaliviraston, opetusviraston, kirjaston, 

nuorisotoimen ja alueen yhteisöjen kanssa auttoi lähipal-

veluperiaatteen ja alueellisen tasa-arvon toteutumisessa.

Ainejako pysyi vakaana. Kielet olivat suurin aineala, 26 

prosenttia toteutuneista tunneista. Käsityön opetusta oli 

18 prosenttia, kuvataidetta 18 prosenttia, tietotekniikkaa 

14 prosenttia ja musiikkia 10 prosenttia toteutuneista 

tunneista. Loput tarjonnasta koostui kirjallisuuden, luo-

van kirjoittamisen ja teatterin, liikunnan, kotitalouden  

ja yhteiskunnallisten aineiden kursseista.

Kielten päiväkurssien suosio kasvoi edelleen ja niitä 

järjestettiin runsaasti. Päiväkursseja järjestettiin omien 

tilojen ohella myös Asukastalo Saunabaarissa ja Kustaan-

kartanon palvelukeskuksessa. Useimmissa pääkielissä 

tarjontaa oli aina alkeista keskitasolle asti.

Tekstiilityön ja askartelun opetusta järjestettiin omissa 

luokissa sekä Torpparinmäen koululla. Teknisen työn 

kursseja pidettiin Torpparinmäen ja Toivolan kouluilla. 

Kursseja suunniteltiin erityisesti eläkeläisille sekä aikuisille 

ja lapsille yhdessä. Verkko-opetusta annettiin materiaalio-

pissa. Yhteistyössä tietotekniikkaopetuksen kanssa järjes-

tettiin alkusyksystä Käsityön ATK-viikko, jossa tutustuttiin 

tietokoneen käyttöön ja internetin mahdollisuuksiin 

käsityönopetuksessa.

Kuvataideopetuksessa painottuivat koko lukuvuoden 

mittaiset kurssit sekä ikäihmisille suunnatut päiväkurs-

sit.  Samoin tietotekniikassa ikäihmiset olivat opetuksen 

kohderyhmänä. Kurssien lisäksi itseopiskelumahdolli-

suuksia tarjottiin järjestämällä ohjattuja harjoituksia sekä 

kaikille avoimia mikrotupia. Keväällä jatkuivat tietotek-

niikan yleisluennot. Yhteistyössä Kuurojen kansanopis-

ton kanssa järjestettiin tietotekniikassa kolmen kurssin 

kokonaisuus kuulovammaisille. 

Musiikin kursseissa huomioitiin sekä eri ikäryhmät  

että eri musiikkilajit. Esiintyvien ryhmien taitoihin ja 

opetukseen kiinnitettiin erityistä huomiota niin musii-

kissa kuin teatteriaineissa. Kirjallisuusluentoja järjestettiin 

kirjastojen kanssa. Yhteiskunta-aineissa jatkuivat yhteis-

työluentosarjat Asukastalo Saunabaarissa sekä Helander-

kodissa. Luonto-opetuksessa toteutettiin muun muassa 

Patikkaretki Sipoonkorpeen.

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Torpparinmäen koululla järjestettiin käsityökahvila  

ja Oulunkylätalossa virkkauspäivä setupitseistä  ja 

Qvidi-Minan villatakista sekä Päivä hyväntekeväisyydelle. 

Opistolaisyhdistys tuki tapahtumia kahvitarjoilulla. 

Kulttuurien museon Käsityön kieli-tapahtumapäivään 

osallistuttiin virkkaustyöpajalla ja kansallispukunäytök-

sellä. 

Musiikkiryhmien yhteiskonsertit keväällä ja jouluna 

kokosivat kuorot, orkesteri- ja yhtyesoittajat sekä laulu-

solistit yhteen. Musiikin opiskelijat esiintyivät niin omissa 

konserteissaan kuin yhteiskonserteissa. Kevään musiikki-

ryhmien konsertti oli huhtikuussa.

Kuvataideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä oli run-

saasti esillä eri ryhmien töitä. Maunulan näytelmäpiirillä 

ja Runoteatterilla oli omat esityksensä.  Kirjailija Oiva 

Paloheimon 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin 

Oulunkylä-Seuran kanssa 25.9.2010 juhla Oulunkylän 

seurahuoneella. 

Näyttelyissä oli useita satoja kävijöitä samoin teatteri-

esityksissä ja konserteissa.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, 

kaksi opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää, it-tukihenkilö, 

aluejärjestäjä sekä opettajat kielissä, musiikissa (yhdessä 

läntisen alueopiston kanssa) sekä kirjallisuuden ja luo-

van kirjoittamisen aineissa (yhdessä läntisen ja koillisen 

alueopistojen kanssa). 1.8.2010 alkaen käsityön johtava 

opettaja suunnitteli ja organisoi alueopiston käsityön-

opetusta. Tuntipalkkaiset kurssisuunnittelijat olivat 

kuvataiteissa, tietotekniikassa ja yhteiskunta-aineissa. 

Kotitalouden johtava opettaja vastasi kotitalousope-

tuksen suunnittelusta samoin terveys ja hyvinvointi 

-aineryhmän kursseista. Opetusta annettiin runsaan tun-

tiopettajakaartin ja asiantuntijaluennoitsijoiden voimin. 

Vahtimestaritehtävissä oli tuntipalkkaista henkilökuntaa. 

Merkonomin oppisopimuskoulutus alkoi 5.10.2010 

toimistossa.

Henkilöstö osallistui omien alojensa koulutustilaisuuk-

siin ja yhteistyöprojekteihin toiminnan kehittämiseksi.
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Ainealat vuonna 2010

Osallistujaosuudet sukupuolen mukaan 

2010 

Opetustuntien jakautuminen 

ainealoittain 2010

Ihminen, yhteiskunta ...........................................................2,7 %

Äidinkieli, kirjallisuus .............................................................4,1 %

Suomi  ...........................................................................................3,6 %

Kielet  ..........................................................................................28,2 %

Kuvataiteet  .............................................................................12,2 %

Tekstiilityö ...................................................................................9,0 %

Tekninen työ  .............................................................................2,1 %

Luonto ja ympäristö  ............................................................0,5 %

Kotitalous  ...................................................................................6,8 %

Tietotekniikka ............................................................................8,6 %

Musiikki  ........................................................................................8,1 %

Hyvinvointi ja terveys  ..........................................................1,2%

Liikunta ......................................................................................11,2 %

Kasvatus ja aikuiskasvatus .................................................0,1 %

Liikenne ........................................................................................1,4 %

Aineryhmä ........................................miehiä % ......naisia %
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri ...................23,5.................. 76,5

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö ................. 17,8.................. 82,2

Suomi ........................................................................ 40,8.................. 59,2

Kielet .......................................................................... 25,2.................. 74,8

Kuvataide ................................................................ 16,8.................. 83,2

Tekstiilityö ..................................................................1,5.................. 98,5

Tekninen työ ......................................................... 39,2.................. 60,8

Luonto ja ympäristö ......................................... 36,7.................. 63,3

Kotitalous ............................................................... 21,1.................. 78,9

Tietotekniikka....................................................... 30,5.................. 69,5

Musiikki .................................................................... 29,9.................. 70,1

Hyvinvointi ja terveys...................................... 10,7.................. 89,3

Liikunta .................................................................... 11,1.................. 88,9

Kasvatus ja aikuiskasvatus ...............................7,4.................. 92,6

Liikenne ................................................................... 62,5.................. 37,5

Kaikki aineet .............................................. 21,9 ..............78,1

Ihminen, yhteiskunta ja 
kulttuuri 

Opetustunteja ................................................................................. 3 455

Kursseja .................................................................................................... 124

Luentoja................................................................................................... 150

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 5 840

Luento- ja kurssitarjonta oli asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti runsas ja monipuolinen. Ainealalla toteu-

tettiin yhteensä 92 psykologiaan ja ihmissuhteisiin, 

filosofiaan, historiaan, kulttuurintuntemukseen, yhteis-

kuntatietouteen, viestintään, asumiseen, kasvatukseen 

tai oppimiseen liittyvää kurssia. Eripituisia maksuttomia 

yleisluentosarjoja oli vuoden aikana 150, luentotilaisuuk-

sia eri aiheista oli yhteensä 627. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Luentoja ja kursseja järjestettiin kaikissa alueopistoissa 

eri puolilla Helsinkiä sekä päivä- että ilta-aikaan. Ainealan 

tavoitteiden mukaisesti luentojen aiheet vaihtelevat vuo-

sittain ja pyrkivät tavoittamaan niin ajankohtaisia kuin 

ajattomiakin yhteiskunnallisia ilmiöitä. 

Kevätlukukauden yleisluennoilla käsiteltiin muun 

muassa aikamme eettisiä kysymyksiä, hellenististä filoso-

fiaa, kristinuskon historiaa, Japanin uskontoja ja kulttuu-

ria, Lähi-idän konfliktin historiaa, kommunismin jälkeistä 

Itä-Eurooppaa, Armeniaa, Afganistania, Pietarin kulttuu-
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riaarteita, suomalaista sääty-yhteiskuntaa, arkeologiaa, 

maailmantaloutta, verotusta ja perintöasioita.

Syyslukukaudella opetuksen teemoja olivat eksistenti-

aalifilosofia, keskiajan filosofia, Kiinan historia ja kulttuuri, 

antiikin maailma, Balkan, Saksan lähihistoria, suomalai-

nen design, oppimistyylit ja -tekniikat, demokratia ja 

ihmisoikeudet, kestävä talous, kehitysmaiden naisten 

köyhyys, uusi asunto-osakeyhtiölaki ja turvallinen arki. 

Kursseilla pohdittiin minkälainen olisi hyvä yhteiskunta 

ja miten uudet tekniset innovaatiot tulevat mahdollisesti 

muuttamaan elämää tulevaisuudessa. Somalian histori-

asta ja kulttuurista järjestettiin luentosarja, jossa somalia-

laiset itse kertoivat maastaan. 

Aktiivista kansalaisuutta tuettiin järjestämällä eri alue-

opistoissa filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluiltoja 

ja lehtikahviloita. Ikuisesti ajassa -keskustelutilaisuuksia 

järjestettiin Pasilan kirjastossa ja syksyllä aloitettiin Vallilan 

kirjastossa Vallilan valokiila -keskustelusarja. Laajasalon 

perhekahvilassa vanhemmat saattoivat keskustella 

asiantuntijoiden kanssa mieltään askarruttavista kasva-

tuskysymyksistä.

Ikäihmisille järjestettiin runsaasti eriaiheisia yleislu-

entoja sekä palvelu- että kulttuurikeskuksissa ja opiston 

omissa toimipisteissä. Itäisessä alueopistossa jatkui Silkki-

tupa – avoin kohtaamispaikka eläkeikäisille.

Opintopiireistä suosionsa ovat säilyttäneet sukututki-

muksen, sisustussuunnittelun sekä puhe- ja esiintymis-

taidon kurssit. Myös elämänkaarikirjoituskurssi ja Kuvien 

myötä matkalla minuuteen -kurssit jatkoivat toimin-

taansa.  Vauvojen värikylpy -kurssit löysivät  kohderyh-

mänsä ja niiden suosio lisääntyi.  Muissa opintopiireissä 

opiskeltiin sijoittamista, testamentin laatimista, vanhojen 

käsialojen tulkintaa, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, 

itsetuntemusta, tiedonhakua internetistä, radio-ohjelman 

tekoa sekä aivojumppaa. Uutuutena järjestettiin Aloitta-

van yrittäjän kurssi, Virtaa arkeen -kurssi sekä ikäihmisten 

ideapaja Sisältöä eläkepäiviin, joka on tarkoitettu hiljat-

tain eläkkeelle jääneille. Kurssi on osa EU:n SLIC-hanketta. 

Uutena toimintamuotona järjestettiin yhteistyössä koti-

talousopetuksen kanssa Kulttuurit kohtaavat keittiössä 

-kurssisarja, jossa tutustuttiin nigerialaiseen, kiinalaiseen, 

intialaiseen, indonesialaiseen ja japanilaiseen kulttuuriin. 

Yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa 

toteutettu Hyvinvointitreenit-kurssi järjestettiin toimin-

tavuonna somaliäideille. Kurssilla oli avustajina somalin-

kielinen tulkki ja kaksi lastenhoitajaa. Muita kumppaneita 

toimintavuonna olivat Suomi-Somalia –seura, Suomen 

UNIFEM,  Y-Säätiö, Nuorisosäätiö, Asukasliitto ry, Vantaan 

Nuoret Asujat ry, Nuoret asujat stadissa ry, Mellunmäki-

yhdistys, Kaupunginkirjasto, Kriittinen korkeakoulu, Tutki-

jaliitto, Kansan Sivistystyön Liitto, Leikkipuisto Kiiltomato, 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Punainen 

Risti, Vihreä sivistys- ja opintokeskus VISIO, Sosiaalivi-

raston vapaaehtoistyön keskus VaTi  ja Palvelukeskus 

Meriportti. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -tiimiin kuuluivat joh-

tava opettaja, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö  

ja yksi määräaikainen tuntisuunnittelija. Myös osa alue-

rehtoreista osallistui ainealan luentojen suunnitteluun. 

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita ainealalla on vuosittain 

noin kaksisataa.

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Aineala osallistui Avoin talo – Open house -tapahtumaan 

järjestämällä kaikille avoimen Kännykkä tutuksi -luennon.
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Kielet   

Opetustunteja .............................................................................  25 097

Kursseja  ............................................................................................... 1 096

Luentoja  ....................................................................................................10

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  .................................... 12 804

Kielten kursseilla opitaan käytännön kielitaitoa, jonka 

voi halutessaan osoittaa, esimerkiksi osallistumalla ylei-

seen kielitutkintoon. Kurssitasot noudattavat yleisten 

kielitutkintojen jakoa perus-, keski- ja ylimmän tason 

kursseihin. Luokitus on yhteismitallinen Euroopan 

neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen viitekehyk-

sen kanssa.  Tavallisin kurssimuoto oli kaksi tuntia kerran 

viikossa kokoontuva opintoryhmä. Lisäksi ohjelmaan 

sisältyi eripituisia lyhyt-, viikonloppu- ja tiiviskursseja. 

Opisto tarjosi mahdollisuuden opiskella eri kieliä 

itsenäisesti verkkokursseilla ja avoimissa oppimisym-

päristöissä. Syksyllä 2010 hyödynnettiin uutena verkon 

välityksellä tapahtuvan opiskelun muotona Second Life 

-ympäristöä, jossa toteutettiin Italian kielen keskustelu-

kurssi Seconda Vita Italiana. Kieltenopetusta toteutui  

25 097 tuntia, jotka koostuivat yhteensä 1 106 kurssista 

ja luennosta. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kieltenopetuksen perustavoite on toteuttaa laaja ja 

monipuolinen kielten opetustarjonta siten, että ohjel-

massa on tarjolla myös vähän opiskeltuja kieliä. Tavoite 

saavutettiin myös vuonna 2010: opetusta annettiin 23 eri 

kielessä. Uusina kielinä ohjelmassa olivat hollanti, saame 

ja somali.

Kehittämiskohteita olivat kielikohtaiset opetukseen 

liittyvät sisällöt, tuntiopettajan työn tukeminen ja 

asiantuntijuuden hyödyntäminen sekä oman opetuksen 

kehittäminen. Kielten tiimin ja kielikohtaisten työryhmien 

kevään yhteissuunnittelupäivän sisältönä oli opetuksen 

kielikohtainen kehittäminen. Syksyllä 2010 työväenopis-

ton kieltenopetus osallistui Ranskalainen syksy -teemaan, 

jonka tiimoilta järjestettiin yleisluentoja ja erikoiskursseja. 

Venäjän ja suomen opiskelijoiden yhteisopiskelua jatket-

tiin kaksikielisellä, parityöskentelyyn perustuvalla kurssilla 

Suomea ja venäjää tandemin kyydissä. 

Tiedottamista ja markkinointia tehostettiin erilaisin 

tapahtuma- ja teemaesittein. Kieltenopettajat osallistui-

vat keväällä 2010 Suomen kieltenopettajien liitto SUKO-

Lin vuosittaiseen valtakunnalliseen vapaan sivistystyön 

koulutuspäivään. 

Opiskelijat 
Kielten kurssin suorittaneita oli 12 804. Ikäihmisille suun-

nattuja kursseja oli 100. Heitä osallistui myös muille kiel-

ten päiväkursseille, joiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Kielten tuntiopettajia oli noin 120, ja useimmilla heistä 

on korkeakoulututkinto sekä opettajan pätevyys.

Kieltenopetusta suunnittelee ja kehittää kielten tiimi. 

Tiimin toiminnassa oli vuoden päättyessä mukana 12 

henkilöä: kahdeksan päätoimista kieltenopettajaa, kielten 

koulutussuunnittelija, mediasuunnittelija ja johtava opet-

taja. Uusi johtava opettaja aloitti toimessa elokuussa. 

Kieltenopettajille (tuntiopettajat ja päätoimiset) 

järjestettiin syksyllä draaman käyttöä kieltenopetuksessa 

käsittelevä lyhytkoulutustilaisuus sekä vuoden aikana 

kielikohtaisia koulutus- ja suunnittelutilaisuuksia.
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Äidinkieli, kirjallisuus, luova 
kirjoittaminen, lausunta ja 
teatteri-ilmaisu

Opetustunteja: ................................................................................ 4 794 

Kursseja .................................................................................................... 167 

Luentoja..................................................................................................... 39

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 3 096

Keskisessä alueopistossa ainealalla toimittiin kevät 2010 

vielä väistötiloissa; syyslukukausi päästiin aloittamaan 

Opistotalossa, jonka juhlasali oli käyttökunnossa ava-

jaisjuhlaan 29.10.2010 mennessä. Puutteita on edelleen 

rekvisiitan säilytystiloissa, joiden metalliset runko-osat 

jouduttiin purkamaan peruskorjauksen yhteydessä. 

Muuten muun muassa kellarikerroksen verstastilojen 

palauttaminen alkuperäisille paikoilleen sekä juhlasalin 

näyttämötekniikan uusiminen mahdollistaa erinomai-

sesti monipuolisen teatteritoiminnan tulevaisuudessa.

 Muissa alueopistoissa opetus oli järjestetty alueopis-

ton käytössä olevissa tiloissa entiseen tapaan. Opiston 

omia, teatteriesityksiin soveltuvia tiloja oli Opistotalon 

lisäksi vain Kanneltalossa (toimi myös luentotilana). Väis-

tövaiheen aikana syntynyt yhteistyö Töölön ja Rikhardin-

kadun kirjastojen kanssa (kirjallisuusluennot) jatkui myös 

syyslukukaudella 2010. Yhteistyötä jatkettiin edelleen 

Kallion, Kannelmäen, Malmin, Maunulan, Oulunkylän, 

Paloheinän ja Itäkeskuksen kirjastojen kanssa.

Tavoitteet ja toiminta
Kirjallisuuden yleisluentojen teemoja olivat Itämeri (van-

hojen Hansa-kaupunkien kirjallisuus), 100 v. Leo Tolstoin 

kuolemasta, välirauhan aika kirjallisuudessa, Pohjantähti-

trilogia väkivallan ja sovinnon kuvauksena, dekkarit 

pohjoismaisen yhteiskunnan peilinä, Shakespearen 

draamat, Doris Lessingin tuotanto sekä Finlandia-pal-

kinnon ehdokkaat. Otsikolla Runebergistä Rimmiseen 

järjestettiin kirjallinen kiertoajelu Helsingissä. Opisto osal-

listui aktiivisena järjestäjänä Oulunkylän Seurahuoneella 

toteutettuun Oiva Paloheimon syntymän 100-vuotisjuh-

laan, jonka ohjelmaan kuului Inkeri Kivimäen ohjaama 

Paloheimon runojen matinea. 

Opiston internetsivujen yhteydessä julkaistiin säh-

köistä kirjallisuussivustoa Riimua, joka toimi tiedotus-, 

keskustelu- ja julkaisufoorumina.

Teatteriopetuksessa jatkettiin erityisesti soveltavan 

teatterin (muun muassa tarinateatteri ja foorumiteatteri) 

kurssien järjestämistä. Tavoitteena pysyvän teatteriryh-

män saaminen jokaiseen alueopistoon, mutta tämä ei 

puuttuvien resurssien (tunnit ja soveltuvat tilat) takia ole 

toistaiseksi toteutunut.

Lausunta- ja teatteriesitykset: Keskisen alueopiston 

kevään esitykset järjestettiin Kaikukatu 2:n tiloissa ja 

yhteistyöproduktio (kirjallisuus ja musiikki, useita yhteis-

työtahoja) Metroviisut, lauluja radan varrelta, Svenska 

gårdenin tiloissa. Lähes kaikki opiston lausunta- ja 

teatteriryhmät järjestivät keväällä 2010 yleisöesityksiä tai 

yleisödemoja. Opistoteatterin 

esitys valmistui Opistotaloon 

marraskuussa 2010 (Kyllikki 

Mäntylä: Opri ja Oleksi, 

ohjaus Harri Liuksiala). 

Esitykset kokosivat 1 200 

katsojaa. Yhteensä kaikkien 

lausunta- ja teatteriesi-

tysten katsojamäärä oli 

noin 2 500. Kirjallisuus- ja 

teatteriluennoilla kävi 

747 opiskelijaa.

Ainealueen 

opettajat osallistuivat 

Opistotalon avajaisjuhlan 

järjestämiseen. Kutsuttuna 

vieraana juhlassa esiintyi runoilija Ilpo Tiihonen, 

joka esitti Helsinginkatu-aiheisen esseensä. Tilaisuuteen 

osallistui noin 400 hengen yleisö.

Teatteritaiteen perusopetus
Ainealalla on jatkettiin 2-vuotisen teatteritaiteen perus-

opetuksen järjestämistä. Syksyllä 2010 alkaneeseen opin-

tokokonaisuuteen hyväksyttiin 16 opiskelijaa. Avoimen 

yliopiston opetuksena järjestettiin luovan kirjoittamisen 

25 opintopisteen kokonaisuus (Turun yliopiston tutkinto-

vaatimusten mukaan), kotimaisen kirjallisuuden perus-

opintoja (Helsingin yliopisto) sekä Teatterikorkeakoulun 

erillisiä kursseja. Kokoavasti voi todeta, että ainealueella 

tarjottiin monipuolista kirjallisuuden, luovan kirjoittami-

sen ja teatteri-ilmaisun opetusta ja että tämän opetuksen 

kehittämisedellytykset ovat parantuneet (ks. kohta Opet-

tajat). Haasteeksi jää sekä kirjallisuuden että teatteriope-

tuksen lisääminen joissakin alueopistoissa.

Opiskelijat 
Ainealueen kannalta tärkeä Opistotalon remontti vaikutti 

vielä jonkin verran vuoden 2010 osallistujamääriin. 

Opetustarjonta oli noin 200 tuntia  ja osallistujien määrä 

(suorittaneet) kuitenkin 150 henkilöä suurempi kuin 

vuonna 2009. Suurin ikäryhmä ainealan opiskelijoista oli 

yli 65-vuotiaat. Kaksi seuraavaa ryhmää olivat 25–34 ja 

55–64-vuotiaat. Nuorten ja nuorten aikuisten osuus oli 

suurin taiteen perusopetuksessa sekä avoimen yliopiston 

opetuksessa. 

Opettajat 
Ainealueella oli yksi johtava opettaja, teatteri-ilmaisun 

tuntisuunnittelija (400 tuntia/vuosi), joka toimi muutet-

tiin päätoimiseksi suunnittelijaopettajan toimeksi. Toimi 

pantiin avoimeen hakuun touko-kesäkuuussa 2010. 

Tehtävään valittiin13. hakijasta teatteritaiteen maisteri 

Ulla Tarvainen, joka aloitti työnsä 1.8. sijoituspaikkana 

keskinen alueopisto. Vuoden 2010 alusta siirrettiin ope-

tusvirastosta yksi opettajan vakanssi työväenopistoon. 

Sitä on hoitanut äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 

toistaiseksi 70 prosentin osuudella koko vakanssista. Pää-

toimisen henkilökunnan lisäksi ainealueella toimii 40–50 

tuntiopettajaa ja luennoitsijaa.

K
u

v
a

: T
im

o
 H

a
rj

u



19

Kotitalous, hyvinvointi 
ja terveys     

Opetustunteja kotitaloudessa ............................................... 3 474

Kursseja kotitaloudessa .................................................................. 409

Luentoja kotitaloudessa ......................................................................4 

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) kotitaloudessa ...... 4 517

 

Opetustunteja hyvinvoinnissa ja terveydessä  ................ 628

Kursseja hyvinvoinnissa ja terveydessä ...................................46

Luentoja hyvinvoinnissa ja terveydessä  ................................13

Kurssilaisia hyvinvoinnissa ja terveydessä ...................... 1 158

Kotitalous-ainealan opetus oli jaettu kotitalousope-

tuksen opetussuunnitelman mukaisesti yhdeksään 

aiheryhmään: Hyväksi kotikokiksi opintokokonaisuus, 

ruuanvalmistuksen perusteet, suomalainen ruokakult-

tuuri, juhlaruokakulttuuri, kansainväliset ruokakulttuurit, 

ravitsemus, erityisruokavaliot, elämänkaari ja kodinhoito. 

Hyvinvointi ja terveys -ainealan opetuksessa kurssit 

jaettiin neljään ryhmään: terveystieto, hieronta, painon-

hallinta ja itsehoito. Tarjolla oli runsaasti lyhytkursseja, 

mutta myös mahdollisuus pitkäjänteiseen opiskeluun. 

Kaikissa alueopistoissa järjestettiin monipuolisesti eriai-

heisia kotitalouden kursseja. Opetuksen määrästä noin 

viidennes oli suunnattu erityisryhmille. Vuoden teemoina 

olivat Suomalainen ruokakulttuuri nousuun sekä Itämeri. 

Hyvinvoinnin opetus keskittyi pääosin keskiseen ja itäi-

seen alueopistoon. Suosituimpia hyvinvoinnin kursseja 

olivat erilaiset itsehoidon kurssit. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetuksen sisältötavoitteena oli kehittää arjen hallinnan 

edellyttämiä käytännön työtaitoja ja tiedonhankintaa 

sekä tarjota mahdollisuus elämästä nauttimiseen ja 

myönteiseen yhdessäoloon. Kotitalouden pitkän aikavä-

lin tavoitteena on nostaa tuntimäärä 4000:een. Vielä ei 

aivan ole saavutettu tavoitetta. 

Kotitalouden aineala järjesti valtakunnallisen koulu-

tuspäivän vapaassa sivistystyössä kotitaloutta opetta-

ville. Mukana oli kaksikymmentäviisi opettajaa ympäri 

Suomen.

Opiskelijat
Opiskelijoiden määrä kotitaloudessa oli 4 517 kurssin 

suorittanutta, mikä on 486 opiskelijaa enemmän kuin 

edellisenä vuonna. Hyvinvoinnissa kurssin suorittaneiden 

määrä 1 158 kurssilaista laski edellisestä vuodesta 89:llä.

Opettajat
Opistossa oli kaksi päätoimista kotitalousopettajaa, joista 

toinen oli ainealan johtava opettaja. Noin 15 tuntiopet-

tajaa vastasi kotitalousopetuksesta ja noin 20 tuntiopet-

tajaa hyvinvointikurssien toteutuksesta. Kotitalouden 

tuntiopettajista kaksi oli suunnittelevia opettajia. Kotita-

lousopettajille järjestettiin useita vierailuja ja koulutusti-

laisuuksia, joissa mukana oli myös pääkaupunkiseudun 

muiden opistojen kotitalousopettajia. Kotitaloustiimi 

vieraili Hämeenlinnassa tutustumassa Vanajaveden 

opistoon. 

Tapahtumat ja muu toiminta
Opistotalon avoimet ovet -tapahtumassa opetusharjoitte-

lijat pitivät neuvontapistettä ekologisesta elämäntavasta. 
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Kuvataide 

Opetustunteja .............................................................................. 17 850 

Kursseja .................................................................................................... 518 

Luentoja......................................................................................................16

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 6 236  

Kuvataideaineita opetetaan kaikissa kuudessa alue-

opistossa. Alueopistot ovat profiloituneet opetuk-

sessa seuraavasti: itäinen alueopisto Stoa maalaus 

ja keramiikka; Silkkikutomo taidegrafiikka; keskinen 

alueopisto keramiikka; läntinen alueopisto maalaus  

ja piirustus; pohjoinen valokuvaus; koillinen alueopisto 

maalaus ja piirustus; eteläinen alueopisto kolmiulot-

teinen työskentely. 

Opetusmuotoina oli koko lukuvuoden kestäviä 

kursseja ja lyhytkursseja. Piirustuksessa, eri maalaustek-

niikoissa, kuvanveistossa ja keramiikassa oli alkeis- ja 

jatkoryhmien opintokokonaisuuksia. Erityistekniikoissa 

järjestettiin intensiivisiä viikonlopun tai kahden kestäviä 

kursseja. Opetusteemana oli kevätlukukaudella Picasso 

ja syksyllä Itämeri. Alueopistoissa järjestettiin teemoihin 

liittyviä luentoja. Pidemmälle edistyneiden  valokuvaus-

ryhmä kiersi kuvaamassa opiston eri ainealojen opetusti-

lanteita muun muassa opetusohjelmaa varten. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kuvataiteen päiväkursseja ikäihmisille järjestettiin 

alueopistoissa ja Kampin, Kotikallion, Munkkiniemen ja 

Töölön palvelukeskuksissa sekä Meilahden virkistyskes-

kuksessa.

Nuorten suosimia kursseja olivat eteläisessä ja 

läntisessä alueopistossa järjestetyt sarjakuvailmaisun 

kurssit, digikuvauksen alkeis- ja jatkokurssit sekä Taiteiden 

yön yhteismaalaustapahtuma.  Itäisessä alueopistossa 

järjestettiin kursseja taidekouluihin pyrkiville. Ainealalla 

nuorten opiskelijoiden osuus oli selvästi suurin keski-

sessä alueopistossa. 

Läntisessä alueopistossa on tehty yhteistyötä paikallis-

ten nuorisotyöntekijöiden sekä Kulttuuriasiainkeskuksen 

kanssa. KULKEn Klassikkoelokuva-näytäntöjä edeltävät 

Ennen elokuvaa -alustukset olivat osa kuvataideluento-

jen tarjontaa. Idässä ja pohjoisessa alueopistossa on jär-

jestetty mielenterveyskuntoutujille kursseja yhteistyössä 

sosiaaliviraston kanssa. 

Keskisessä alueopistossa oli erityisryhmät kehitysvam-

maisille sekä Parkinsonin tautia sairastaville, itäisessä ja 

pohjoisessa alueopistossa mielenterveyskuntoutujille.

Eteläisessä alueopistossa toteutettiin yhdessä Hyvin-

vointi ja terveys -ainealan kanssa kahden opettajan kurssi 

Kohtaamisia - tanssin ja maalauksen keinoin. Keskisessä 

alueopistossa alkoi syksyllä 2010 videotaiteen ja tietoteknii-

kan opintokokonaisuus.

Avointen oppimisympäristöjen kehittämiseksi alue-

opistoissa on kokeiltu erilaisia avoimia opiskeluryhmiä.

Opettajat
Kuvataidetiimissä työskenteli johtava kuvataideopettaja, 

kolme kuukausipalkkaista suunnittelevaa opettajaa sekä 

neljä suunnittelevaa tuntiopettajaa. Tuntiopettajina toimi 

yhteensä noin 100 henkilöä. Syyslukukauden lopussa 

kuvataideopettajille järjestettiin Itämeri-teemaan liittyvä 

koulutustilaisuus, jossa luennoitsija oli meriargeologi 

Maja Salminen. Itäisessä alueopistossa järjestettiin opet-

tajille ammatillinen täydennyskoulutuskurssi väriopin 

opetusmateriaalien valmistamisesta.

Tapahtumat ja muu toiminta
 Alueopistoissa järjestettiin lukukausien aikana opiskelijoi-

den ja opettajien pienimuotoisia näyttelyitä sekä luku-

vuoden päätteeksi oppilastöiden kevätnäyttelyt.
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Käsityö – tekstiilityö, 
tekninen työ   

Opetustunteja .............................................................................. 16 063 

Kursseja ja luentoja ........................................................................... 659 

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) .......................................  8 314 

Käsityönopetuksen tavoitteena on laaja, ajankohtainen, 

monipuolinen ja alueellisesti kattava käsityön eri osa-

alueiden opetustarjonta. Käsityökurssit on ryhmitelty 

kolmeen kokonaisuuteen: tekstiilityö, tekninen työ ja 

käsityön erikoiskurssit. Kurssien pituudet vaihtelevat 

muutaman tunnin lyhytkursseista kolme vuotta kestäviin 

opintokokonaisuuksiin. Iso osa käsityön opetuksesta 

järjestettiin tasolta toiselle etenevinä kursseina. 

Opetus toteutettiin pääosin opiston omissa käsityöti-

loissa, mutta myös peruskoulujen tiloissa ja palvelukes-

kuksissa. Verkko-opetusta järjestettiin opintokokonai-

suuksien osana.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetuksen suunnittelussa panostettiin strategian 

mukaisesti pitkäjänteisiin opintokokonaisuuksiin. Käsi-

työn taiteen perusopetuksen ja Hyväksi kotiompelijaksi 

-koulutuksen ryhmät jatkoivat opiskeluaan. Opetussuun-

nitelmaprosessia kehitettiin muun muassa laatimalla 

suunnitteluvaiheeseen taulukoita, joilla seurataan ja 

varmistetaan opetusohjelman monipuolisuuden toteu-

tumista eri alueopistoissa.

Helmikuussa julkistettiin käsityön blogi Opistosta 

Käsin. Sen ylläpidosta vastaavat opiston käsityön päätoi-

miset opettajat, mutta juttuja kirjoittavat myös tunti-

opettajat ja opiskelijat. Blogissa julkaistiin 102 juttua ja 

siellä vieraili 4 225 henkilöä. Eri sivuilla vierailtiin yhteensä 

62 035 kertaa. 

Alueet ylittävää yhteistyötä tehtiin Kierrätystehdas 

2010 -tapahtuman ja Itämeri-minitekstiilit -näytte-

lyn puitteissa. Yhteistyötä muiden ainealojen kanssa 

toteutettiin alueopistoissa tapahtumapäivissä ja muun 

muassa Internet käsityön aarreaittana -viikon puitteissa. 

Yhteistyötä tehtiin myös pääkaupunkiseudun muiden 

opistojen kanssa ja oltiin mukana Kulttuurien museon 

käsityöpäivässä. Yhdessä Tekstiilikulttuuriseuran ja Hel-

singin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa järjestettiin 

Tekstiilikulttuuria kaiken aikaa -luentosarja.

Opiskelijat 
Ainealan suurin opiskelijaryhmä oli 55–64-vuotiaat (973 

opiskelijaa). Opiskelijoista 939 oli täyttänyt 65 vuotta, 

mikä oli 120 opiskelijaa edellisvuotta enemmän. Alle 

25-vuotiaita opiskelijoita oli 112. Käsityöaineita opiskel-

leista 8,5 prosenttia oli miehiä. Teknistä työtä opetettiin 

15 kurssia vähemmän kuin vuonna 2009. 

Ikäihmisille oli yhteensä 29 kurssia, joista osa keskittyi 

vaateompeluun ja tilkkutyöhön, osa askarteluun ja muu-

hun pienimuotoiseen tekemiseen. Mielenterveyskun-

toutujille oli neljä kurssia vaateompelua ja kehitysvam-

maisille neljä nikkarointikurssia. Aikuinen–lapsi -kursseja 

oli kahdeksan: aiheina olivat muun muassa kankaanpai-

nanta, kierrätys ja kynttilät. Maahanmuuttajille räätälöi-

tyjä kursseja oli yhteensä neljä.

Opettajat
Käsityötiimin tavoitteellisesta työskentelystä vastaava 

johtava opettaja jäi keväällä eläkkeelle. Loppukevät ja 

kesä hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin. Yksi käsityön 

suunnittelijaopettajista siirrettiin elokuun alusta johtavan 

opettajan tehtävään, eikä hänen tilalleen palkattu uutta 

henkilöä, vaan johtava opettaja toimii 1.8.2010 alkaen 

myös pohjoisen alueopiston käsityönopetuksen suunnit-

telijana. Teknisen työn opettaja ja kudonnasta vastaava 

tekstiiliopettaja toimivat koko opiston alueella. Viisi teks-

tiiliopettajaa suunnitteli oman alueopistonsa opetuksen. 

Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä noin 60. 

Päätoimisten opettajien muodostama kahdeksanhen-

kinen käsityötiimi kouluttautui yhdessä blogin tekstien 

tuottamiseen ja julkaisuohjelman käyttämiseen. Kevään 

kehittämispäivä painottui opetussuunnitelmaan ja syk-

syllä kehitettiin työhyvinvointia. Kukin osallistui sen lisäksi 

oman erityisalansa koulutukseen.

Käsityön tuntiopettajille järjestettiin koulutusta kir-

jovan ompelukoneen käytöstä, Grafis-kaavaohjelmasta 

sekä huovutuksesta.

Tapahtumat, näyttelyt
Käsityönopetus osallistui Kaapelitehtaan Kierrätystehdas 

2010 -tapahtumaan, jossa vieraili kahden päivän aikana 

noin 7 500 ihmistä. Opiston farkkukukka-työpajassa 

vieraili 234 ihmistä ja videonauhoista kutomista kangas-

puilla kokeili 101 henkilöä. 

Japania matkalaukusta -näyttelyssä Vuotalossa touko-

kuussa kävi 1 596 vierailijaa. 

Lisäksi läntisen alueopiston hyväntekeväisyyskurssit 

esiintyivät Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 

Lämmöllä-näyttelyssä vuoden vaihteessa.

Opistotalossa lanseerattiin syksyllä käsityökahvila, 

jonka tavoitteena oli tarjota mahdollisuus  tutustua 

opiston käsityönopetukseen. Kahvilaan osallistui 87 

opiskelijaa, 44 prosenttia osallistujista ei ollut osallistunut 

lukuvuoden aikana muille käsityökursseille. 

Taiteen perusopetus
Käsityön taiteen perusopetuksessa opiskeli visuaalisten 

taiteiden laajan oppimäärän mukaan yksi perusopintojen 

ja yksi syventävien opintojen ryhmä. Syventävien opinto-

jen ryhmä teki yhteistyöprojektin Taidemuseo Tennispa-

latsin kanssa eteläafrikkalaista nykytaidetta esittelevään 

Peekaboo – Uusi Etelä-Afrikka -näyttelyyn. 
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Luonto ja ympäristö  

Opetustunteja  .................................................................................... 323

Kursseja  ......................................................................................................14

Yleisluentosarjoja  .................................................................................31

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ........................................... 741

Ainealan kursseilla tarkasteltiin luontoa ja ympäristöä 

useista näkökulmista. Opetuksen tavoitteena oli antaa 

tietoa luonnosta ja luonnontieteiden eri alueilta, eko-

logisesta kuluttamisesta, apua puutarhanhoitoon sekä 

vinkkejä siitä, miten voi saada enemmän iloa ja hyötyä 

luonnosta. Toimintavuodelle tavoitteeksi asetettu luonto- 

ja ympäristö -ainealan opetuksen lisääminen toteutui, 

edelliseen vuoteen verrattuna tuntimäärä lisääntyi 87 

tunnilla.

Kaikille avoimia ilmaisia yleisluentotilaisuuksia järjes-

tettiin 56. Aiheita olivat ilmastonmuutos, energiatuotan-

non tulevaisuus, Suomen metsät, pääkaupunkiseudun 

luontokohteet, puutarhanhoito, kompostointi, perhoset, 

orkideat, tähtitiede ja tulivuoret. Koko opiston teemana 

olleesta Itämerestä järjestettiin useita luentoja eri näkö-

kulmista. 

Opintopiireissä opiskeltiin muun muassa tähtitiedettä, 

lintujen lajituntemusta sekä metsän ja mehiläisten hoi-

toa. Onginnasta kiinnostuneille järjestettiin sekä luento 

että retki Vantaanjoelle kuin myös tyrskykalastuksen 

kurssi. Myös muita retkiä lähiluontoon järjestettiin aikai-

sempia vuosia enemmän.

Yleisluennoille ja kursseille osallistui vuoden aikana 

yhteensä 741 opiskelijaa. Ainealan kursseja suunnittelivat 

yhteiskunnallisten aineiden ja kotitalouden johtavat opet-

tajat, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö sekä Ihminen, 

yhteiskunta ja kulttuuri -ainealan tuntisuunnittelija.

Liikunta

Opetustunteja ................................................................................. 3 238

Kursseja .................................................................................................... 209

Luentoja.........................................................................................................2

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 4 158

Työväenopiston liikunnanopetuksen tavoitteena oli 

antaa kaupunkilaisille tietoja, taitoja ja virikkeitä omasta 

kunnosta huolehtimiseen. Opisto tarjosi monenlaista 

liikuntaa eri alueopistoissa. Perusliikunta, aerobic, kun-

tojumppa ja venyttely kuuluivat jokaisen alueopiston 

ohjelmaan. Näillä liikuntamuodoilla kohennettiin ryhtiä, 

keskivartaloa, selkää, hartioita sekä niskaa.

Chi-kung, pilates ja jooga edustivat pehmeämpiä, 

lempeämpiä, mutta tehokkaita liikuntalajeja. Jooganhar-

rastajille oli alkeis- ja jatkoryhmiä. Ohjelmasta löytyi myös 

muun muassa äijäjoogaa.

Tanssin harrastajille oli useita kursseja ja uudet tren-

dilajit Bollywood sekä Zumba® tulivat opiston kurssitar-

jontaan. Aiemmat liikuntatottumukset pyrittiin huomi-

oimaan suuntaamalla opetusta sekä vasta-alkajille että 

pidempään harrastaneille.

Pääosa liikuntaryhmiin osallistujista oli eri-ikäisiä 

naisia. Omia ryhmiä löytyi odottaville äideille, ikäihmi-

sille ja miehille. Ikäihmisten liikuntakursseja lisättiin sekä 

monipuolistettiin.

Työväenopistossa tiedostettiin hyvin lisääntynyt 

liikuntatarve. Opiston omat liikuntatilat olivat kokopäiväi-

sesti käytössä. Iltatunteja pidettiin yleensä peruskoulujen 

suurissa liikuntasaleissa. Ulkoliikuntaa toteutettiin maas-

tovaelluksilla syksyllä ja keväällä. Ikäihmisille liikuntaa 

toteutettiin myös palvelukeskuksissa.
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Musiikki  

Opetustunteja ................................................................................. 9 384

Kursseja .................................................................................................... 368

Luentoja..................................................................................................... 14

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) .......................................  6 244

Opiston musiikkikurssit on tarkoitettu kaiken ikäisille ja 

eri tasoisille musiikinharrastajille. Tavoitteena oli tarjota 

monipuolista ja laadukasta opetusta ammattitaitois-

ten opettajien johdolla.  Musiikinopetuksessa pyrittiin 

vastaamaan ajan ilmiöihin ja haasteisiin, mutta sen lisäksi 

pysyvänä tavoitteena oli jatkaa ja ylläpitää musiikkitraditi-

oita - suomalaista musiikkia unohtamatta. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Musiikinopetuksen pitkäjänteisenä tavoitteena on edel-

leen, että jokaisessa alueopistossa tarjottaisiin vähintään 

kolme eri taitotasoa musiikin perusaineissa: laulussa, 

pianossa ja kitarassa. Sen lisäksi opistossa tulisi olla mah-

dollisuus kuoro-, yhtye- tai orkesteritoimintaan. Musii-

kinopetuksen kivijalan eli perusainevalikoiman lisäksi eri 

alueopistojen musiikkitarjonta vaihteli musiikille annettu-

jen resurssien ja alueopiston erityispiirteiden mukaisesti. 

Musiikkikursseilla opiskelijoilla oli mahdollisuus kehit-

tää tietoja ja taitoja tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. 

Esiintyvissä ryhmissä, kuten lauluyhtyeissä, kuoroissa, 

soitinyhtyeissä, bändeissä ja orkestereissa ovat taitojen 

ja yhteissoiton kehittämisen lisäksi tarjoutunut mahdol-

lisuuksia esiintymisille ja taiteellisille tavoitteille.  Perhe-

kursseilla pyrittiin tukemaan koko perheen yhdessäoloa 

leikkien ja musisoiden. Ikäihmisten kursseilla korostui 

yhdessä tekeminen ja erilaiset muistot. Lyhytkursseilla 

tavoitteena oli joko syventää jo opittuja tietoja ja taitoja 

tai tutustua uusiin mahdollisuuksiin ja alueisiin.  

Luennoilla huomioitiin ajankohtaisuus ja merkkivuo-

det. Kevään säveltäjiä olivat Frederic Chopin (1810-1849) 

ja Robert Schumann (1810-1856).  Syksyllä merkkivuosi-

teemaa jatkettiin: säveltäjinä Gustav Mahler, Hugo Wolf 

ja Niccolo Paganini.  Lisäksi syksyn luennoilla esiteltiin, 

Sibelius-viulukilpailun hengessä, suuria viulukonserttoja. 

Esillä olivat koti- ja ulkomaiset oopperat. Koko syksyn 

pituinen uudenlainen musiikin kuuntelun kurssi oli 

Kuule, kerro, keskustele – konserttikävijän workshop. 

Siinä käytiin Sibelius-Akatemian konserteissa ja osal-

listuttiin konserttien jälkeen pidettäviin kurssilaisten ja 

taiteilijoiden välisiin keskusteluihin.

Erityiskursseja suunnattiin muun muassa nuorille ja 

ikäihmisille.  

Konsertit ja musiikkiproduktiot
Alueopistojen laulajat, soittajat, kuorot, yhtyeet, bändit 

ja orkesterit esiintyivät vuoden aikana ahkerasti omissa 

konserteissaan tai yhteiskonserteissa opiston omissa 

tilaisuuksissa ja opiston ulkopuolella. 

Kevätkauden aikana rocklyriikka- ja sävellyspaja-

kurssien edellisen syksyn tuotannosta valmistettiin 

dramatisoitu konsertti, jonka ohjasi Susanna Metsälä. 

Mukana olivat Itäkeskuksen lukion, Sibelius-lukion ja 

työväenopiston opiskelijat.”Muistojeni laulut” – ”Tähän 

asti” -kuoroprojekti ikäihmisille oli osa EU:n rahoittamaa 

yhteistyöprojektia, jossa mukana olivat työväenopis-

ton lisäksi Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Suomen 

kansallisooppera. Loka-marraskuun näyttämöesityksissä 

yhdistettiin laulua ja liikettä. Koreografina toimi Hanna 

Brotherus ja esiintyvän ryhmän laulujen valmennuksesta 

vastasi opiston musiikin tuntiopettaja Tiina Mäkelä. 

Balalaikkaorkesteri juhli keväällä menestyksekkäästi 

Finlandia-talossa 100-vuotista taivaltaan. Opiston 

sinfoniaorkesteri, Helsinginkadun Filharmonikot (HF), 

johtajanaan Veli-Antti Koivuranta, konsertoi tammikuussa 

Sibelius-Akatemian konserttisalissa Sinfoniset tanssit 

-konserttikokonaisuudella, jonka säveltäjinä olivat muun 

muassa Bizet, Brahms, Johann Strauss nuorempi ja Tshai-

kovski. Toukokuussa Hyvinkään kirkossa ja Temppeliau-

kion kirkossa HF esitti Giuseppe Verdin Requiem-messun 

yhdessä Akateemisen Laulun ja Cantabile-kuoron kanssa. 

Solisteina olivat Sirkka Lampimäki, sopraano, Annaliisa 

Pillak, mezzosopraano, Hannu Jurmu, tenori ja Johann 

Tilli, basso.  Kahdella Verdi-konsertilla oli suuri yleisö-

menestys: ne kokosivat yhteensä noin 1 200 kuulijaa. 

Konsertit herättivät huomiota myös valtakunnallisessa 

mediassa. Marraskuun kirkkokonserteissa Loviisassa, 

Järvenpäässä ja Temppeliaukion kirkossa kuultiin Sibe-

liuksen viulukonsertto, Robert Schumannin sinfonia n:o 

3 ja Einojuhani Rautavaaran Apotheosis (Helsingissä). 

Viulusolisteina olivat Jaakko Kuusisto (Loviisa) ja Sara 

Etelävuori (Järvenpää ja Helsinki). Orkesterin konserteissa 

oli vuoden aikana noin 2 000 kuulijaa. Edellisten vuosien 

tapaan myös Helsingin kaupunginorkesterin kanssa 

tehtiin yhteistyötä.

Opiskelijat
Ikäryhmistä yli 65-vuotiaiden osuus oli jonkin verran 

lisääntynyt edellisestä vuodesta. Musiikinopiskelijoita oli 

kuitenkin edelleen aikaisempien vuosien tapaan melko 

tasaisesti kaikista ikäryhmistä 25-ikävuodesta eteenpäin.  

Miehiä oli opiskelijoista 29,9 prosenttia. Kurssin hyväksy-

tysti suorittaneita opiskelijoita oli 6 244 opiskelijaa.

Opettajat ja muu henkilökunta
Musiikin päätoimista henkilökuntaa olivat johtava opet-

taja ja yksi päätoiminen suunnittelijaopettaja. Musiikki-

tiimiin kuului kahden päätoimisen opettajan lisäksi neljä 

tuntiopettajaa. Tiimi kokoontui lukukausien aikana noin 

joka toinen viikko ja vastasi musiikinopetuksen yleisistä 

suuntaviivoista ja pedagogisesta kehittämisestä. Tunti-

opettajina ja luennoitsijoina toimi noin 80 henkilöä.

Taiteen perusopetus
Musiikissa taiteen perusopetuksen kaksivuotinen yleisen 

oppimäärän opintokokonaisuus 2008–2010 päättyi 

keväällä. Opiskelijoita oli kahdeksan. Laajan oppimäärän 

mukaista musiikin perusteiden opetusta musiikin teori-

assa (Musiikin perusteet 1,2,3) järjestetään vuosittain. 
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Tietotekniikka  

Opetustunteja  ................................................................................ 8 237  

josta avointa toimintaa (sis. Ainon tuntityöt) ............... 1 070 

ja yhteistyökursseja  ......................................................................... 169 

Kursseja  ................................................................................................... 370

Luentoja  ....................................................................................................17

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 4 935

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on tarjota tieto-

tekniikkavalmiudet mahdollisimman monelle helsin-

kiläiselle. Opetuksen tulee olla monipuolista ja antaa 

opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää taitojaan eteen-

päin haluamallaan alueella sekä mahdollistaa tutkintoi-

hin tähtäävä opetus.  Opiskelun aloittaminen pyrittiin 

tekemään helpoksi niin maahanmuuttajille kuin tietotek-

niikkaa vähän käyttäneille.

Erityispiirteitä
Tietotekniikan opetuksessa pääpaino oli kurssimuotoi-

sessa opetuksessa. Tietotekniikan kurssit olivat verrattain 

lyhyitä (keskimäärin 15 tuntia/kurssi), parhaan hyödyn 

lyhyistä kursseista sai yhdistämällä kurssiopetukseen 

ohjattua harjoittelua ja itsenäistä opiskelua avoimissa 

oppimisympäristöissä: Ainossa ja mikrotuvissa. Avoimissa 

oppimisympäristöissä on käytössä itseopiskelumateriaa-

leja sekä tutor. Lisäksi avointen oppimisympäristöjen pal-

veluihin kuuluivat kännykkäneuvonta Oulunkylätalossa ja 

neuvonta oman kannettavan käytön ongelmiin. 

Opetuksen monimuotoisuus

Tunteja vuodessa ....................................... 2010
Peruskurssit .............................................................2 603 ...............31 %

Kuvankäsittely ja videoeditointi ................1 627 ...............20 %

Laitteen käyttö ja tiedostonhallinta ............810 ...............10 %

Internet ja nettijulkaisu .......................................802 ...............10 %

Tekstit, taulukot, tietokanta ..............................609 ..................7 %

Julkaisu, piirto ja esitysgrafiikka.  ...................326 ..................4 %

Linux, ohjelmointi ym.  ...........................................73 ..................1 %

Ajokorttikurssit ja tutkinnot ..............................356 ..................4 %

Itseopiskelu ja avoin toiminta .....................1 113 ...............13 %

Yhteensä ...................................................... 8 319 ..........100 %

Opetuksen monimuotoisuus toteutui järjestämällä sekä 

peruskursseja tietotekniikasta (31 prosenttia) että syven-

täviä kursseja eri aiheista. Koko tietotekniikan opetus 

tukee kaupungin strategiaa tietoyhteiskuntavalmiuksien 

opettamiseksi helsinkiläisille. Itsenäistä tietokonelaitteis-

tosta huolehtimista tukivat Laitteen käyttö ja tiedonhal-

lintakurssit. 

Tutkintotavoitteista opetusta oli noin 4 prosenttia 

opetustunneista, joka osaltaan mahdollisti pitkäjänteisen 

tavoitteelliseen taidon hankinnan. Tietokoneen A-ajo-

korttikokeita tehtiin 329 kappaletta Valmiiksi A-ajokortti-

tutkinnon sai 37 opiskelijaa ja AB-ajokorttitutkinnon yksi 

opiskelija.

Ikäihmiset ja maahanmuuttajat
Tietotekniikkaa vähän käyttäneille järjestettiin peruskurs-

seja enemmän kuin aiemmin (2 603 tuntia, 31 prosenttia 

tunneista, 81 kurssia). Valtaosa kursseista oli ilmaisia 
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opiskelijoille, koska opetushallituksen opintoseteleillä 

katettiin ikäihmisten, työttömien ja maahanmuuttajien 

peruskurssien kurssimaksut. Peruskurssit olivat pitkiä, 

jotta taitoja ehtisi paremmin omaksua. Kursseille rekry-

toitiin opiskelijoita yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. 

Tietotekniikan opetukseen tutustuminen oli mahdollista 

opistossa järjestettyjen yleisluentojen ja tietoiskujen 

puitteissa. Ikäihmisille järjestettiin entistä enemmän 

jatkokursseja ja mahdollisuus suoraan ilmoittautumiseen 

peruskurssilta. Opetuksesta 27 prosenttia oli ikäihmisten 

kursseja.

Opetus
Toimintavuonna toteutui noin 370 kurssia. Varsinaista 

tietotekniikan opetusta oli noin 7 200 tuntia. Lisäksi itse-

opiskelu- ja harjoittelutunteja oli noin 1 100.

Resurssit
Omia, hyvin tietoliikenneyhteyksin varustettuja opetus-

mikroja on 250 kappaletta kymmenessä eri luokassa ja 

käytävä-tiloissa. Ne muodostavat oman verkon, jonka 

täysimittainen hyödyntäminen kasvaa kaiken aikaa. 

Langaton tietoliikenneverkko on kaikissa omissa ope-

tuspisteissä. Kahden tietokoneluokan laitteet on uudis-

tettu ja muitakin luokkia on varustettu tietokoneella, 

dokumenttikameralla ja dataprojektorilla. Kaikki luokista 

vapautuneet noin 50 mikrotietokonetta sijoitettiin 

uudelleen: auloihin, hallintoon ja opetukseen. Tietoko-

neiden käyttöikä on vain 3–4 vuotta, joten joka vuosi on 

parin luokan välineistö uudistettava. Käytössä ovat omat 

sähköpostiosoitteet, opetuksen verkkosivut, oppilaiden 

omat sivut sekä e-kirjat. Tietotekniikkaa käytetään jatku-

vasti yhä enemmän muiden aineiden opetuksessa, kuten 

musiikissa, käsitöissä ja kielissä. Määrällisesti muiden 

aineiden opetus tietokoneluokissa on kuitenkin pientä 

(alle 5 prosenttia verrattuna tietotekniikan opetukseen). 

Opiskelijat
Tietotekniikan kurssin suorittaneita oli 4 935. Opiskeli-

joista noin 30 prosenttia on miehiä, 47 prosenttia on yli 

65-vuotiaita, 38 prosenttia on 45–64-vuotiaita ja 15 pro-

senttia on alle 45-vuotiaita.

Opettajat
Tietotekniikan päätoimisia opettajia oli kaksi koko-

päiväistä opettajaa sekä yksi osa-aikaeläkkeellä oleva 

opettaja: johtava opettaja, joka suunnittelee keskisen 

alueopiston kurssit, itäisen alueopiston päätoiminen 

opettaja (osa-aikaeläkkeellä) sekä maahanmuuttajaopet-

taja. Oman toimensa ohella tietotekniikan suunnitteluun 

osallistui koillisessa alueopistossa it-tukihenkilö. Tun-

tisuunnittelijat olivat eteläisessä, läntisessä ja itäisessä 

alueopistossa. Päätoimisilla opettajilla oli noin 12 pro-

senttia opetuksesta eli valtaosan opetuksesta opettivat 

noin 15 tuntiopettajaa. Tuntiopettajista kymmenen 

opetti yli 16 tuntia viikossa. Vertaisohjaajatoiminta jatkui 

ja laajentui yhä useampaan alueopistoon.

Suomen kieli ja muu 
maahanmuuttajaopetus   

Opetustunteja  ................................................................................ 6 669

Kursseja  ................................................................................................... 131

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 1 425

Suomen kielen kurssit muodostavat oleellisen osan 

maahanmuuttajille suunnatusta opetuksesta. Opetusta 

tarjotaan alkeiskursseista edistyneempien kursseihin 

sekä erikoiskursseihin. Suurin osa kursseista on jaoteltu 

yleisten kielitutkintojen/yleiseurooppalaisen viitekehyk-

sen taitotasojen mukaan. Tavallisimmin opintoryhmä 

kokoontuu kahdesti viikossa yhteensä viideksi tunniksi. 

Suomen kielen ohella muut aineet, kuten tekstiilityö, 

tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, englanti ja kuva-

taide tukevat uuteen kulttuuriin kotoutumista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Suomen kielen opetuksessa pyritään ottamaan huo-

mioon eri taitotasoilla olevat kielenoppijat. Perustason 

kursseja (tasot 1 ja 2 / A1 ja A2) järjestettiin kaikissa 

alueopistoissa ja keskitason kursseja (tasot 3 ja 4 / B1 

ja B2) keskitetymmin. Erikoiskursseilla oli mahdollisuus 

syventää tiettyjä kielitaidon alueita: rakenteiden hallintaa 

ja kirjoittamista, puhumista, lukutaitoa ja ääntämistä. 

Opiskelijoille järjestettiin myös mahdollisuus suomen kie-

len itseopiskeluun opettajan opastuksella (muun muassa 

äänitteiden ja verkko-ohjelmien avulla).

Muutamia omia kursseja suunnattiin venäjänkielisille, 

vironkielisille, thaimaalaisille ja ikääntyville. Työvoima-

poliittiseen koulutukseen rinnastettavaa koulutusta ja 

opintoneuvontaa järjestettiin venäjänkielisille ryhmille 

tasoilla 1 ja 2. Kulttuurienvälistä kanssakäymistä tuettiin 

yhdessä kielten ainealan kanssa järjestämällä suomi–

venäjä-tandemkurssi.

Opettajat
Opistossa toimi suomen kielen johtava opettaja, päätoi-

minen suomen kielen opettaja ja maahanmuuttajaope-

tuksen koulutussuunnittelija. Suomen kielen tiimi, johon 

kuului kahden edellä mainitun suomen kielen opettajan 

lisäksi kolme suomen tuntiopettajaa, käsitteli kurssien 

suunnitteluun, opetusohjelmaan, opetuksen käytäntei-

siin ja opettajien täydennyskoulutukseen liittyviä kysy-

myksiä. Toimintavuonna opistossa oli 17 suomen kielen 

tuntiopettajaa. 

Työväenopiston 

maahanmuuttajaohjelma 2010–2014

Suomen kielen ja yhteiskunnallisten aineiden johtavat 

opettajat, päätoiminen suomen opettaja sekä koulutus-

suunnittelija työstivät opiston uutta maahanmuuttaja-

ohjelmaa. Sitä ja siihen liittyvää toimenpideohjelmaa 

valmisteltiin edellä mainitun työryhmän lisäksi muissakin 
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tiimeissä. Maahanmuuttajaohjelma toimii tukena maa-

hanmuuttajille suunnatun opetuksen ja toiminnan suun-

nittelussa. Ohjelmassa tuodaan esille kaksisuuntaisen 

kansainvälistymisen merkitys ja painotetaan monikult-

tuurisuuden huomioon ottamista kaikessa opetuksessa 

ja opiston järjestämissä tilaisuuksissa. 

Yhteistyö ja tapahtumat
Maahanmuuttajataustaisille sairaanhoitajille järjestettiin 

keväällä suomen kielen kurssi Meilahden sairaalassa 

yhteistyössä HUS:in kanssa. Keväällä ja syksyllä järjes-

tettiin Itäkeskuksen kirjaston kanssa suomen kielen 

keskustelupiiri.  Maahanmuuttajille pidettiin opetusvi-

raston toimesta toukokuussa Lasipalatsissa infotilaisuus, 

jossa Helsingin eri suomen kielen kouluttajat työväen-

opisto mukaan lukien kertoivat syksyn kurssitarjonnasta 

ja ilmoittautumisista. Opisto osallistui yhteistyöhön 

kaupungin johdon asettamassa ja henkilöstökeskuksen 

organisoimassa kotiäitityöryhmässä yhdessä opetus-

viraston, ruotsinkielisen työväenopiston Arbiksen ja 

sosiaaliviraston kanssa. Työryhmän selvityksen pohjalta 

opisto järjesti Monika-Naiset liiton kanssa (Naisten 

Koulu -pilottihanke) kaksi suomen kielen alkeiskurssia. 

Opisto oli mukana myös sosiaaliviraston Chili-projektin 

verkosto- ja ohjausryhmässä (Chili, tieto ja sosiaalinen 

integraatio työ- ja oppimisnäkyjen mahdollistajana) ja piti 

kulttuuri- ja vapaa-ajantila Mellarissa loppuvuodesta 

yhdelle Chilin opiskeluryhmälle infotilaisuuden kevään 

kursseista. Opisto on lisäksi mukana kansainvälisessä 

IDEAS-projektissa, jossa jaetaan hyviä käytäntöjä kulttuu-

rienvälisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. 

Opetusharjoittelu  
Opetusharjoittelussa yhteistyötä jatkettiin Helsingin 

yliopiston sekä Sibelius-Akatemian kanssa. Opetushar-

joittelijoita oli yhteiskunnallisissa ja kasvatustieteellisissä 

aineissa, kielissä, kotitaloudessa, käsitöissä sekä musii-

kissa. Toimintavuoden aikana opetusharjoittelun työvä-

enopistossa suoritti yhteensä 42 opiskelijaa.

Helsingin yliopiston ja opiston välinen yhteistyö on 

ollut virallisella sopimuspohjalla vuodesta 1994 alkaen. 

Yhteistyön perustana on käyttäytymistieteellisen tiede-

kunnan opettajankoulutuksen opetussuunnitelma ja 

siinä ohjattuun harjoitteluun liittyvät osat. Työväenopisto 

on tarjonnut käytännön harjoittelun ohjauksen, tilat ja 

toteutuksen.

Opettajaharjoittelu työväenopistossa 

vuonna 2010:

 Kevätlukukaudella harjoittelun suoritti 14 auskultanttia. 

Syksyllä harjoittelun aloitti yhdeksän harjoittelijaa.

 Helsingin yliopiston yhdeksän kotitalouden opetushar-

joittelijaa opettivat kursseilla, neuvontapisteissä sekä 

pitivät yhteensä yhdeksän havaintoesitystä suomalai-

sista ruoista ja Itämeren alueen juhlista.

 Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuksen 

seitsemän opetusharjoittelijaa suorittivat syventävän 

harjoittelun ja yksi aikuiskoulutukseen suuntautuva 

opettajan pedagogisten opintojen perusharjoittelun. 

 Keväällä 2010 päättöharjoittelun suoritti neljä opetus-

harjoittelijaa. Harjoitteluun kuului ryhmäohjaustunteja 

(12 tuntia), harjoitustunteja ja koulunpitoa (20 tuntia) 

sekä opetuksen seuraamista (38 tuntia).

 Vuonna 2010 opistossa oli yksi englannin, yksi saksan, 

yksi italian ja yksi kiinan kielen opettajaharjoittelija.

 Opetusharjoittelijoiden systemaattinen ohjaus työvä-

enopistossa suomi toisena kielenä -aineessa yhteis-

työssä Helsingin yliopiston kanssa vakiintui syksyllä 

2009. Kaksi soveltavan kasvatustieteen laitoksen 

opiskelijaa suoritti syventävän harjoittelunsa johtavan 

opettajan ohjauksessa keväällä 2010. Syksyllä 2010 

yliopiston opiskelijoita tuli opetusharjoitteluun niin 

ikään kaksi.
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Avoin yliopisto-opetus 

Opetustunteja ................................................................................. 1 301

Kursseja .......................................................................................................57

Luentoja.........................................................................................................0

Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 1 658

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta pääosa on 

Helsingin yliopiston perusopintoja ja erillisiä opintojak-

soja. Lisäksi ohjelmassa on Sibelius-Akatemian, Teatteri-

korkeakoulun ja Turun yliopiston opintokokonaisuuksia 

ja kursseja. Avoimen yliopisto-opetuksen ainevalikoima 

vaihtelee vuosittain. Siihen vaikuttavat yliopistojen ope-

tustarjonta, tiedekuntien myöntämät opetusoikeudet, 

opettajien rekrytointimahdollisuudet, opiston toiveet ja 

resurssit sekä toimintaympäristön muutokset. Helsingin 

yliopiston avoin yliopisto ja pääkaupunkiseudun opistot 

sopivat opetustarjonnasta suunnittelukauden alussa 

mahdollisimman hyvin kysyntää vastaavan opetustarjon-

nan takaamiseksi. Arvosanoja ja erillisiä opintojaksoja oli 

mahdollista suorittaa 25 eri oppiaineessa, joista järjestet-

tiin yhteensä 57 kurssia kuulusteluineen. Lisäksi järjestet-

tiin 20 erillistä kirjallisuuskuulustelua. Opetus järjestettiin 

lähiopetuksena keskisessä alueopistossa. Suosituimpia 

aineita olivat kasvatustieteet, oikeustieteet ja sosiaalityö.  

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetusta toteutettiin 1 301 (1 624) tuntia. Opetusta 

suunniteltiin aiempaa vähemmän, kun opetustarjontaa 

sopeutettiin opiston tekemien linjausten mukaisesti. 

Lisäksi toteutumatta jäi 83 tuntia, kun yksi opintokoko-

naisuus peruuntui ja opettajien rekrytoinnissa oli ongel-

mia. Sisällölliset tavoitteet toteutuivat, opetustarjonta oli 

monipuolista ja palveli erilaisten opiskelijoiden opiske-

lutarpeita. Sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä toteutet-

tiin jo neljättä kertaa sosiaalityön perusopinnot osana 

sosiaalityöntekijöiden pätevöitymiskoulutusta. Edellisenä 

vuonna toteutettiin OPM:n rahoituksella HY:n avoimen 

yliopiston ja pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön 

kahdentoista oppilaitoksen yhteinen selvitys, joka koski 

yhteistyön kehittämistä. Jatkotoimenpiteenä aloitettiin 

loppuvuonna koulutustarvekyselyjen suunnittelu. Kysely 

toteutetaan keväällä 2011.

Opiskelijat
Suorittaneita opiskelijoita oli 1 658 (1 862). Opiskelijoita 

oli suhteessa opetustunteihin aikaisempaa enemmän. 

Kurssit myös täyttyivät syksyllä nopeasti. Suurin osa opis-

kelijoista ilmoittautui suorittamaan oppiaineen perus-

opinnot. Eri oppiaineilla on omanlaisensa opiskelijap-

rofiili ja opiskelijoilla on monenlaisia syitä opiskeluunsa. 

Työikäisistä suurin osa opiskelee työelämän tarpeisiin. 

Työelämässä tarvittavien tietojen täydentämiseen ja 

päivittämiseen on entistä enemmän tarvetta. Varsinkin 

iäkkäämmät opiskelijat harrastavat opiskelua itsensä 

kehittämisen ja yleissivistyksen vuoksi. Nuoret opiske-

levat pääasiassa niitä aineita, joita toivovat pääsevänsä 

opiskelemaan yliopistoon. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Avoimen yliopiston opettajat ovat useimmiten yliopis-

ton ja korkeakoulujen opettajia, jotka asianomainen 

tiedekunta hyväksyy opettajiksi samalla, kun se hyväksyy 

avoimessa yliopistossa annettavan opetuksen. Opistossa 

avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelusta ja toteutta-

misesta vastaa koulutuspäällikkö apunaan osa-aikainen  

kurssisihteeri.
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Hallinto. ja kehittämisosaston hallinto- ja talousyksikkö 

hoitaa koko opiston yhteisiä asioita. Apulaisrehtori 

johtaa hallinto- ja kehittämisosaston toimintaa.

Hallinto- ja talousyksikköön kuuluivat talouspäällikkö, 

kehittämispäällikkö, henkilöstösihteeri, hallintosihteeri, 

kaksi tiedottajaa, graafinen suunnittelija ja projektityön-

tekijä. Yksikön tehtäviin kuului koko opiston keskitetty 

taloushallinto, henkilöstöhallinto sekä tiedotus. 

Hallinto- ja kehittämisosaston opetusyksikköön 

kuuluivat johtavat opettajat, kirjaston ja av-keskuksen 

henkilökunta, tietotekniikkasuunnittelija, atk-tukihenkilö 

ja maahanmuuttajien opinto-ohjaaja. 

Opetusyksikön tehtäviä olivat opiston opetuksen 

kehittäminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaami-

nen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yksikkö 

vastasi tuntiopettajien perehdyttämiskoulutuksesta ja 

opettajaharjoittelijoiden ohjaamisesta sekä keskitetyistä 

kirjasto- ja av-palveluista (katso sivut 29 ja 30.)

Toiminnasta tiedottaminen
Toimintavuoden aikana julkaistiin kaksi opetusohjelmaa. 

Lukukausien alkua markkinoitiin lehti-ilmoituksin, ulko- 

ja radiomainonnalla sekä Google-mainonnalla. Lisäksi 

alueopistot ilmoittelivat lukukausien aikana toiminnas-

taan alueiden paikallislehdissä. Nuorille opistoa tehtiin 

tunnetuksi Helsingin 9- ja 10-luokkalaisille jaetussa 

City-Nuorten käsikirjassa. Pääosin kampanjat toteutettiin 

yhteistyössä pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväen-

opistojen kanssa. 

Ajankohtaisista luennoista ja tapahtumista tiedotet-

tiin viikoittain ilmestyvällä menotiedotteella ja erillisillä 

lehdistötiedotteilla. Opiston internetsivuilla julkaistiin 

lukuvuoden kurssit, luennot, tapahtumat sekä lähiviik-

kojen menovinkit. Toimintaa ja tarjontaa koskevia uutisia 

julkaistiin etusivun uutispalstalla. 

Henkilöstön ja opiston toiminnan 

kehittäminen

Vuoden 2010 lopussa vakinaisessa työsuhteessa oli 107 

henkilöä. Tuntipalkkaisia työntekijöitä, mukaan lukien 

tuntiopettajat, oli yhteensä 966 henkilöä. Henkilöstön 

nimikkeet ja määrät alueittain ilmenevät sivulta 6 ole-

vasta organisaatiokaaviosta.

Opiston opettajat ja muu henkilökunta osallistuivat 

toimintavuoden aikana useille erityiskursseille niin koti-

maassa kuin ulkomaillakin. Tuntiopettajien ammattitai-

don kehittämistä tuettiin edelleen myöntämällä opinto-

rahoja ainealaan liittyville kursseille osallistumiseen.  

Uusien opettajien perehdyttämiskoulutus pidettiin syys-

kuun alussa. Kaikille opettajille tarkoitettuja opettajainko-

kouksia järjestettiin toimintavuoden aikana kaksi. Koko-

uksissa tiedotettiin ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista 

sekä järjestettiin ainealakohtaiset koulutustapaamiset 

Hallinto- ja kehittämisosasto

johtavien opettajien kanssa. Kevään opettajainkokous 

pidettiin maaliskuun alussa. Teemana oli Kohtaavatko 

arjessa kulttuurit vai ihmiset. Syksyn opettajainkokouksen 

aiheena oli Vapaan sivistystyön merkitys ja mieli tässä 

ajassa. Kokouksiin osallistui yhteensä noin 200 opettajaa.

Opistossa kehitettiin sisäinen strategia liittyen vuosina 

2011–2014 muuttuvan toimintaympäristön ja ikäjohta-

misen haasteisiin. Kehittämisen painopistealueet ovat 

ammattikunnallistuminen, opistosihteerien ja opistoisän-

tien työn kehittäminen ja laaja-alaistaminen. Myös opetta-

jakunnan autonomisen, mutta samalla kollektiivisen työn 

kehittäminen valittiin tulevaisuuden kehittymishaasteeksi.

Opisto kartoitti asiakastyytyväisyytensä ja imagonsa 

nykytilaa vuonna 2010 Innolink Oy:n haastattelututkimuk-

sen avulla. Selvityksen avulla haettiin asiakastyytyväisyyttä 

eniten lisääviä toiminnan kehittämiskohteita ja kartoitettiin 

asiakasodotuksia tulevaisuutta silmällä pitäen. 

Yhteistoiminta
Henkilöstötoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana 

yhdeksän kertaa. Keskeisiä asioita olivat opiston henkilös-

tösuunnitelma vuosille 2010–2012  ja uusi johtosääntö. 

Opiston uusi yhteistoimintaohje valmistui 30.4.2010.

Opiston työsuojelua varten kullakin osastolla toimi 

työsuojelupari, jonka muodostivat esimies ja työsuojelu-

asiamies. Yhteistyötä kaupungin työsuojeluorganisaation 

kehitettiin edelleen. 

Työhyvinvointiprojekti
Kaupungin työsuojelutoimikunnan myönsi 25 000 euroa 

opiston hankkeelle Sähköisen toimintakäsikirjan sovel-

taminen opiston arjen hallintaan. Hanke on osa opiston 

laadunhallintaa ja työhyvinvointia. Opiston prosessit 

määriteltiin syksyn 2010 aikana. Hanke jatkuu syksyyn 

2011 saakka. Työtä tukee IMS Business Solutions Oy. 

Työhyvinvointikysely järjestettiin helmi-maaliskuussa. 

Opiston työhyvinvointipäivä toteutui toukokuussa Hel-

singissä. Aamupäivä sujui yhteisen koulutuksen parissa 

ja iltapäivällä oli tarjolla pienryhmäaktiviteetteja. Päivään 

osallistui noin 80 opistolaista. 

Henkilökunnalle tarjottiin edelleen mahdollisuus 

muodostaa pienryhmiä liikunta- tai kulttuuriharrastuksen 

pariin eri alueilla lukuvuoden aikana. Elokuussa järjestet-

tiin virkistysretki Seurasaareen yhteistyössä henkilöstö-

kerhon kanssa.

Henkilöstökerho
Opiston henkilöstökerhon järjestämät retket vuonna 2010:

Alvar Aalto -museo, Tennispalatsi: Tretjakovin galle-

rian maalaukset, Säätytalo, Kotka: Merikeskus Vellamo ja 

Langinkoski, Naisten kymppi, Ateneum: Onerva -näyttely, 

Haagan Alppiruusupuisto, Seurasaari, sieniretki Pirtti-

mäessä, Hohtokeilailu, Orion: Anrei Rublev, pikkujoulut 

Opistotalossa.
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Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino

Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino toimivat yhteis-

työssä ja palvelevat hallintoa, opettajia, opetuksen 

suunnittelijoita, opetusharjoittelijoita ja opiskelijoita. Ne 

tarjoavat tilaa, välineitä, materiaaleja ja ohjausta jousta-

vaan itseopiskeluun. Kaikki opistoon hankitut materiaalit 

on tallennettu Toivo-tietokantaan, joka toimii Prettylib-

järjestelmällä. Asiakkaat voivat netin kautta tutkia, mitä 

julkaisuja opistoon on hankittu, uudistaa lainojaan ja 

tehdä varauksia lainassa olevista julkaisuista

Tavoitteet ja niiden toteutuminen 

vuodelle 2010

Kirjaston ja Ainon tavoitteena oli tietoyhteiskunnasta syr-

jäytymisvaarassa olevien tavoittaminen. Tietoyhteiskun-

tataitojen hankintaan ja kehittämiseen tarjottiin erilaisia 

mahdollisuuksia. Vertaisohjaus tavoitti tietotekniikan 

vasta-alkajia. Opistossa oli 18 vapaaehtoista, jotka ohja-

sivat kuudessa paikassa yhteensä 468 tuntia. Tilaisuuksia 

tietoyhteiskuntataitojen päivitykseen antoivat tietoiskut, 

joita tietotekniikan tuntiopettaja piti keväällä Ainossa. 

Aiheena olivat tietotekniikan uuteen kehitykseen liittyvät 

asiat. Yhteensä 11 tietoiskuun osallistui 103 henkilöä.  

Ainossa jatkui palvelu, jossa annettiin kerran viikossa 

henkilökohtaista neuvontaa kannettavien tietokoneiden 

käytössä. Ohjausta hyödynsi 62 henkilöä.

Avoin talo -tapahtumassa syyskuussa vertaisohjaajat 

opastivat tietotekniikan perustaidoissa ja esittelivät 

sosiaalisen median ilmiöitä kävijöille. Elävä kirjasto tarjosi 

lainaksi 20 minuutin keskustelutuokioon 20 erilaista 

elävää kirjaa. Kirjat edustivat ihmisryhmiä, joihin kohdis-

tuu ennakkoluuloja ja rasismia. Kaikkiaan tapahtumaan 

osallistui lähes 400 kävijää. 

Tapahtumat ja hankkeet
Opetushallituksen tukema Sosiaalinen media ja ikäihmiset  

(Somedi 2.0) -hanke päättyi vuoden lopussa. Tavoitteena 

oli avata sosiaalista mediaa ikäihmisille. Hankkeen pilot-

tiryhmä koostui vertaisohjaajista. Hankkeessa verkos-

toiduttiin Sastamalan, Vantaan ja Kaukametsän opistojen 

sekä Sofia-opiston kanssa. Sastamalan opiston kanssa 

pidettiin yhteinen sosiaalisen median kurssi. Keväällä 

järjestettiin yhteinen Kotoisia kirjailijoita Suomen maasta 

-luentosarja, joka välitettiin vuorotellen Helsingin, Kauka-

metsän ja Sastamalan opistoista. Luentoja oli mahdollista 

seurata etänä Helsingin työväenopiston Second Life 

-virtuaalialueella tai ACP-yhteydellä internetissä,  syksyllä 

pidettiin kaksi luentoa Opistotalon kirjastossa samalla 

tavoin. Somedi-hanketta on esitelty useita kertoja eri 

yhteyksissä, muun muassa Hämeenlinnan Interaktiivinen 

tekniikka koulutuksessa -seminaarissa huhtikuussa ja 

Opetushallituksen järjestämillä Valtakunnallisilla virtuaali-

opetuksen päivillä joulukuussa.  Vertaisohjaajat ovat olleet 

mukana myös ikäihmisten opiskelutarpeita, -esteitä ja 

-rajoja tutkivassa eurooppalaisessa Grundtvig-ohjelman  

UNIC oppimiskumppanuushankkeessa. 

Kirjastoon ja Ainoon hankittiin opiston opetusta tuke-

vaa aineistoa. Aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö ovat 

kirjaston erikoisaloja. Helsinginkadun ulkopuolella työs-

kentelevät saavat kirjastoon tulevia lehtiä luettavakseen 

lehtikierrossa, jossa oli mukana 45 eri lehteä ja 38 opiston 

työntekijää. Verkkojulkaisuina oli vuoden aikana käytössä  

Kielitoimiston sanakirja ja Suomen kansallisbiografia.  

Kirjastohenkilöstö piti kahdeksan Tiedonhaku Internetistä 

-tietoiskua aloittelijoille ja vähän edistyneemmille sekä 

kaksi tiedonhankinnan kurssia (16 tuntia). Opetukseen 

osallistui vuoden aikana noin 160 opiskelijaa. 

Kirjaston tietopalvelussa käytettiin hyväksi koti- ja 

ulkomaisia tietokantoja. Kirjaston kotisivulla internetissä 

oli tietoja uusista hankinnoista sekä kokoelma linkkejä, 

joita käytetään tiedonhaun opetuksen ja yksilöllisen 

ohjauksen apuna. Kirjastossa ja Opistotalon aulan 

vitriinessä järjestettiin kirjanäyttelyjä eri aihepiireistä. 

Mielikirjani-näyttelyissä opiston johtokunta ja henkilöstö 

esitteli lempikirjojaan. Näyttelyt ovat olleet esillä myös  

Riimu-blogissa ja opiston Second Life -virtuaaliosastolla.  

Finlandia-veikkauksessa työntekijät ja opiskelijat veikka-

sivat kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajaa. 

Myös muita aktiviteetteja järjestettiin yhteistyössä eri 

ainealueiden opetuksen kanssa.

Kirjastossa oli esillä muutaman viikon pituisissa 

näyttelyissä viiden kuvataideopiskelijan töitä. Kirjastossa 

kokoontui kerran kuussa keväällä ja syksyllä Lehtikahvila.

Henkilöstö
Kirjastossa ja Ainossa työskentelivät kirjastonhoitaja, kir-

jastovirkailija ja määräaikainen kirjastovirkailija (20 tuntia 

viikossa) sekä tietotekniikkasuunnittelija (opintovapaalla 

syksyllä 2010) sekä kaksi tuntipalkkaista tietotekniikka-

opettajaa. Tietotekniikkasuunnittelija ja kirjastonhoitaja 

toteuttivat Somedi-  ja  UNIC-hankkeita.

 

Hankinta v. 2010:  .......................................................... 741 julkaisua

Poistoja v. 2010: .............................................................  607 julkaisua

Lehdet
Kirjasto ja Aino  .................................................................................... 109

Alueopistot  ..............................................................................................63

Kirjasto avoinna  ...................................................... 36 tuntia/viikko

Aino avoinna  ............................................................ 34 tuntia/viikko

Lainaukset
Kirjoja ja lehtiä  ......................................................... 9 614  lainausta
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Av-keskus

AV-keskus on opiston av-oppimateriaalin ja video-

tuotannon keskus. Se toimittaa opetuspaikkoihin 

opettajille äänitteitä, videoita, kuvakortteja, karttoja, 

opettajan oppaita, musiikkia ja taltioimiaan YLE:n opetus-

ohjelmia. Se opastaa sopivan materiaalin löytämisessä ja 

välittää materiaaleja ja laitteita opetukseen, esityksiin ja 

muihin tilaisuuksiin. Av-keskus vastaa videotuotantoti-

loista ja niissä järjestetystä toiminnasta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Perustavoitteena on oikea oppimateriaali, oikeassa pai-

kassa, oikeaan aikaan sekä tuottaa laadukkaita videoita 

opiston käyttöön. Toimintavuonna käytettiin digitaalista 

tekniikkaa ja av-oppimateriaalia. Analogista materiaalia 

poistettiin ja kierrätettiin opiskelijoille ja opetuskäyttöön. 

Opistotalossa käynnistettiin uudet tilat: kuvausstudio, 

ohjaamo, kuvauskalustovarasto, kaksi editointitilaa ja 

videoharrastajien kohtauspaikka. Teräväpiirtotasoista 

kuvauskalustoa ja uusia ohjelmistoja hankittiin sekä 

vanhoja päivitettiin.

Opetus ja neuvonta
Av-oppimateriaalit olivat opiskelijoiden käytössä Ainossa 

ja av-käytävällä sekä henkilökunnan ja osittain itse-

opiskelijoiden lainattavissa. Av-keskus osallistui kielten 

opintoneuvontaan oppikirjaesittelyllä sekä esittele-

mällä avoimia toimintoja opiskelijoille ja erityisryhmille. 

Ohjausta annettiin materiaalin valinnassa ja laitteistojen 

käytössä. Opetusharjoittelijat tutustuivat av-keskukseen 

ja lainasivat materiaalia opetukseensa.

Opiston video-opetus keskitettiin uusiin videotuo-

tantotiloihin ja tietotekniikkaluokka Ilmariin. Syksyllä 

toteutettiin Taitavaksi videontekijäksi kurssikokonaisuus.

Oppimateriaalilainat, laitelainat ja 

kopiointipalvelu

Opetusmateriaaleja lainattiin opettajille sekä opetushar-

joittelijoille. Videokuvauskalustoa lainattiin ja editoin-

titiloja varattiin videokurssien opiskelijoille ja opiston 

opettajille. Opiston videotuotannoista ja opetusharjoit-

telijoiden opetustuokioiden kuvauksista tehtiin kopioita 

niissä mukana olleille henkilöille.

Opiston toiminnan dokumentointi 
Av-keskus suunnitteli ja koordinoi opiston toiminnan 

dokumentointia tuottamalla video-ohjelmia, jotka 

opiston videoryhmä kuvasi, äänitti ja editoi. Ryhmä 

työskentelee vertausohjauksella saaden asiantuntijaohja-

usta ja -opetusta. Keväällä ryhmän päätyöksi muodostui 

Helsinginkadun filharmonikkojen produktio Giuseppe 

Verdin Requiem Temppeliaukion kirkossa. Syksyllä 

taltioitiin Opistotalon avajaiset. Avajaisten ohjelmaan 

kuului videoryhmän ja naamioteatterin performanssi 

Kotivideon katsojat. Viipurinsalissa triptyykkinä esitettiin 

videoryhmän työstämä mykkävideo, joka sisälsi katkel-

mia elokuvasta Juurakon Hulda ja tv-ohjelmista Kamera 

kiertää ja Kansalaisen Tietolaari. 

Opistotalon Avoin talo – Open House -päivänä oli 

kuljettavana av-polku. Sen varrella tutustuttiin uusiin 

videotiloihin ja päästiin seuraamaan työnäytöksiä ja 

katsomaan videoryhmän tekemiä elokuvia sekä video-

taidetta. 

Henkilöstö 
Av-keskuksessa työskentelivät mediasuunnittelija sekä 

tuntipalkkaisina av-virkailijat (450 tuntia ja 200 tuntia). 

Lisäksi keskuksessa työskenteli työllistettynä kaksi 

henkilöä.

Mediasuunnittelija työskenteli kielten tiimissä, järjesti 

opettajatapaamisia ja osallistui opiston ja ulkopuolisten 

tahojen koulutustilaisuuksiin, kustantajatapaamisiin ja 

messuihin. Hän suunnitteli videotyön kurssikokonaisuu-

den ja vastasi sen toteuttamisesta. 
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Johtokunta 2010

Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on valvoa, 

että opisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa 

sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen 

asettamien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväk-

syy ainealakohtaisen opetussuunnitelman sekä päättää 

muun muassa kurssimaksuista.

Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kaupun-

ginvaltuuston toimintakausi). Nykyinen johtokunta aloitti 

kautensa helmikuussa 2009. 

Toimintavuoden aikana johtokunta kokoontui 12 

kertaa ja käsitteli yhteensä 181 asiaa.

Johtokunta piti kaksi seminaaria johtavien työntekijöi-

den kanssa.

Kevään seminaari pidettiin 19.–20.3.2010 Majvikissä 

Kirkkonummella. Seminaarissa projektikoordinaattori 

Sinikka Sierla (Innolink Oy) kertoi opiston opiskelijoi-

den tarvekartoituksen projektisuunnitelmasta. Lisäksi 

analysoitiin vuoden 2009 vuosikertomuksen tarjoamaa 

informaatiota, perehdyttiin Helsinki-Vantaa -hankkee-

seen ja Opistotalon tulevaisuuden profiiliin.

23.11.2010 johtokunta kokoontui seminaariin Haka-

niemen Hotelli Hilton Strandiin. Ossi Ritola IMS Business 

Solutionsista esitteli opiston toimintamallin kehittämisen 

vaihtoehtoja, ja Vesa Paavola toi tietoa kaupungin talous- 

ja suunnittelukeskuksen roolista opiston toimintamallien 

kehittämisessä.

27.1.2010 johtokunta asetti jaoksen valmistelemaan 

Helsingin työväenopiston talousarvioon sisältyvien 

vapaan sivistystyön avustusmäärärahojen jakoperusteita. 

Jaoksen jäseniksi valittiin: Johanna Hautakorpi, Jukka 

Kuittinen, Harri Liikkanen, Cata Mansikka-aho ja Heikki 

Takkinen. 

Jaoksen esityksen mukaisesti johtokunta päätti 

14.2.2010 avustusmäärärahojen jakamisesta vuodesta 

2012 alkaen seuraavaa:

Avustusmäärärahat jaetaan kerran vuodessa. 

Avustusmäärärahoista voidaan myöntää avustuksia 

vapaan sivistystyön tukemiseen.

Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavus-

tuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen 

mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsin-

kiläisiin. Johtokunta päättää teeman tai teemat joko 

vuodeksi tai pitemmäksi ajaksi. 

Avustuksen suuruuteen vaikuttavat toiminnan laajuus, 

innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan 

kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty 

yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen 

työväenopiston kanssa. 

Tämän lisäksi Helsingin työväenopiston talousar-

vion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta 

Helsingin suomenkielisen työväenopiston Opistolaisyh-

distys ry:lle.

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavat 
lausunnot:

Lausunto koskien kiinteistöviraston talonrakentamis-

hankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta 2011–2015 

(2.3.2010).

Lausunto Helsingin kaupungin henkilöstön tupakoin-

nista työaikana (30.3.2010)

Lausunto Kiinteistöviraston tilakeskukselle Maunulan 

työväenopisto, kirjasto ja Nuorisoasiainkeskus uudisra-

kennuksen hankesuunnitelmasta (20.4.2010).

Lausunto talousarvioaloitteesta koskien maa-

hanmuuttajien aktivointia suomen opintojen pariiin 

(20.4.2010).

Lausunto talousarvioaloitteesta koskien opetus- ja 

sivistysmäärärahoja (20.4.2010).

Lausunto talousarvioaloitteesta koskien somalin kie-

len, historian ja kulttuurin opetusta (20.4.2010).

Lausunto Kaupunginhallitukselle maahanmuutta-

jataustaisten, lapsiaan kotonaan hoitavien aikuisten 

suomen/ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä koske-

vasta loppuraportista ja esityksestä opetusjärjestelyiksi 

(30.8.2010).

Lausunto Uudenmaan maakuntaohjelman 2011 - 

2014 luonnoksesta (30.8.2010).

Lausunto Vastuullisen alkoholipolitiikan toimenpide-

ohjelmasta (14.12.2010).

15.6.2010 johtokunta käsitteli ja hyväksyi opiston  

opetussuunnitelman ja opetusohjelman syyslukukau-

delle 2010. 

26.10.2010 johtokunta käsitteli ja hyväksyi opiston 

opetussuunnitelman ja opetusohjelman kevätlukukau-

delle 2011.

23.11.2010 johtokunta jakoi opiston vuoden 2011 

talousarvioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustusmää-

rärahat, 80 000 euroa.

Jäsenet ....................................................................Varajäsenet
Puheenjohtaja

Annukka Mickelsson .................................Pertti I. Pohjola (Kok.)

Varapuheenjohtaja

Johanna Hautakorpi ......................... Anna-Maria Rajala (Vihr.)

 ...................................Varajäsenet
Pekka Iivonen  ...........................................................Heli Sipilä (Kok.)

............................................................. Päivi Pulsa (30.8.2010 lähtien)

Jukka Kuittinen ...................................... Stephanie Sinclair (Kok.)

J. Pekka Mäkelä ............................................... Harri Liuksiala (Vihr.)

Harri Liikkanen ..............................................Risto Björkman (SDP)

Reet Nurmi ...................................................... Tuija Lindholm (SDP)

Cata Mansikka-aho ..............................Pekka Airaksinen (Kesk.)

Heikki Takkinen ....................................................... Irene Auer (SKP)

Kaupunginhallituksen edustaja oli Hannele Lehtonen ja 

varaedustaja Tarja Kantola.
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The Finnish Adult Education 
Centre in 2010

The Finnish Adult Education Centre of the City of 

Helsinki strives to maintain and to improve the ability 

of the city’s adult residents to cope and to function 

in our changing society. The instruction given in the 

Centre is part of a process of lifelong learning based on 

the principles of liberal adult education. Accordingly, 

the Centre supports the varied development of 

individual personality and people’s ability to function in 

communities, thus promoting democracy, equality and 

pluralism. The Centre provides both general education 

and interest-led studies, as well as promotes self-

development. The Act on Liberal Adult Education applies 

to the operations of the Centre.

The vision of the Centre in 2020 is The Finnish Adult 

Education Centre will be an innovative and esteemed 

pioneer in adult education, while remaining close to people.

The year 2010 was the 97th operational year of 

the Centre. During the year, a total of 99 954 hours 

of instruction were provided. The number of course 

participants totalled 72 495. The Centre continues  

to be the largest institute of liberal adult education  

in Finland and Europe.

The operating expenses amounted to EUR 13,593,989. 

Course fees covered 12.1% of all operating expenditure. 

Staff
At the end of 2010, the Centre employed 106 staff 

members on permanent contracts. The number of other 

staff, including teachers paid by the hour, totalled 872.

Studying at the Finnish Adult Education 

Centre

During the operating year, the Centre organised 4 393 

courses and 303 lectures. General lectures were free of 

charge and open to all. Most lectures were given on 

topics related to social issues and literature. The largest 

individual field of instruction was languages (25.1% of 

all instruction). Instruction in other fields was distributed 

as follows: visual arts (17.9%), textiles (13.3%), music 

(9.4%), information technology (8.2%), Finnish language 

(6.7%), native language and literature (4.8%), cookery 

and household management (3.5%), people and society 

(3.5%), sports and exercise (3.2%), technical studies 

(2.8%), wellbeing and health (0.6%), traffic and transport 

(0.5%), education and adult education (0.2%) and nature 

and the environment (0.3%).

Finnish language instruction for immigrants 

accounted for 6.7% of all instruction. Immigrants were 

also offered instruction in social studies, information 

technology, languages other than Finnish, crafts and 

cookery and household management.

The overall student age distribution was as follows: 

20–24 years (3.7%), 25–34 years (19.9%), 35–44 years 

(15.4%), 45–54 years (16.4%), 55–64 years (17.9%), and  

65 years and over (25.1%). Women accounted for 77%  

of the students, and men for 23%.

International activities
The Centre is participating also in The Learning 

Partnership Understanding the needs of older people, 

improving methods and creating new ones. The 

U.N.I.C project focuses on the issue of increasing the 

engagement of both active and inactive older people 

(50+) into lifelong learning. The working methodology 

is on the one hand based on research outcomes (from 

European and national/regional projects) and on the 

other hand on programmes to be designed, tested and 

evaluated by the partners, as well as on the exchange 

of experience between their pedagogical staff, their 

teachers and trainers and older people. A dialogue 

between active and inactive older people is carried 

out by each partner and evaluated during the partner 

meetings. 

The Finnish Adult Education Centre is also involved in 

other EU Grundtvig projects, e.g. Intercultural Dialogue 

to Develop a European Identity among European Member 

States (I.D.E.A.S). The aim of the project is to find methods 

to improve intercultural dialogue between immigrants 

and the original citizens in European countries.

Many of the employees of the Centre also 

participated in international conferences, training and 

events during the year.
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Talous

Talousarvion toteutuma 01.01…31.12.2010   

Vertailu talousarvioon 

        

  2010 2010 2010 2010  

Myyntituotot  44 000  44 000 42 366 1 634 96,3

Maksutuotot  1 674 000  1 674 000 1 728 292 -54 292 103,2

Tuet ja avustukset  0  0 97 994 -97 994 

Vuokratuotot  7 000  7 000 18 490 -11 490 264,1

Muut toimintatuotot  0  0 1 569 -1 569 

Toimintatuotot yhteensä  1 725 000  1 725 000 1 888 711 -163 711 109,5

       

Palkat  6 978 000  6 978 000 6 970 911 7 089 99,9

Muut henkilöstökulut  2 320 000  2 320 000 2 377 851 -57 851 102,5

Palvelujen ostot  1 085 000  1 085 000 1 114 750 -29 750 102,7

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  407 000  407 000 361 887 45 113 88,9

Avustukset  82 000  82 000 100 586 -18 586 122,7

Vuokrat  2 958 000  2 958 000 2 658 849 299 151 89,9

Muut kulut  5 000  5 000 9 154 -4 154 183,1

Toimintamenot yhteensä  13 835 000 0 13 835 000 13 593 989 241 011 98,3

       

Toimintakate  -12 110 000 0 -12 110 000 -11 705 278 -404 722 96,7

       

Tilikauden tulos  -12 220 000 0 -12 220 000 -11 857 784 -362 216 97,0

        

Investointiosa       

Irtaimen omaisuuden hankinnat  683 000 60 000 743 000 648 715 94 285 87,3

       

  2010  2010 2010  

Opetustunnit  99 700  99 700 99 954 -254 100,3

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat  72 000  72 000 72 495 -495 100,7

Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat  1 280 000  1 280 000 1 307 526 -27 526 102,2

Tuottavuus  (2007=100)  101  101 94  
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Tilastot

Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä     

       

Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu, henkilöstökoulutus, avoin oppimisympäristö ja tutor-opetus    

            

Opetustuntien määrä         

      Muutos  Osuus%

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2009-2010 2010

Eteläinen alueopisto 10 735 11 141 11 065 11 119 10 998 2,4 % -1,1 % 11,0 %

Läntinen alueopisto 15 337 15 469 14 768 14 594 15 285 -0,3 % 4,7 % 15,3 %

Keskinen alueopisto 22 651 24 480 25 937 25 315 24 278 7,2 % -4,1 % 24,3 %

Pohjoinen alueopisto 10 852 11 052 10 942 11 164 11 050 1,8 % -1,0 % 11,1 %

Koillinen alueopisto 11 949 11 754 11 796 12 175 12 319 3,1 % 1,2 % 12,3 %

Itäinen alueopisto 23 890 25 694 26 062 27 190 26 024 8,9 % -4,3 % 26,0 %

Opisto yhteensä 95 414 99 590 100 570 101 557 99 954 4,8 % -1,6 % 100,0 %

         

   

Kurssilaisten määrä  ~ Ilmoittautuneet ja opiskelunsa aloittaneet      

      Muutos  Osuus%

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2009-2010 2010

Eteläinen alueopisto 7 139 7 884 7 275 7 491 8 300 16,3 % 10,8 % 11,4 %

Läntinen alueopisto 11 412 10 742 9 867 10 770 11 672 2,3 % 8,4 % 16,1 %

Keskinen alueopisto 17 277 19 388 19 112 17 347 18 389 6,4 % 6,0 % 25,4 %

Pohjoinen alueopisto 8 415 8 122 8 237 9 176 9 072 7,8 % -1,1 % 12,5 %

Koillinen alueopisto 8 545 7 346 7 629 8 031 7 944 -7,0 % -1,1 % 11,0 %

Itäinen alueopisto 16 973 17 371 17 482 18 392 17 128 0,9 % -6,9 % 23,6 %

Opisto yhteensä 69 761 70 853 69 602 71 207 72 505 3,9 % 1,8 % 100,0 %

         

   

Kurssilaisten määrä  ~ Säännölliseti osallistuneet ja  kurssinsa suorittaneet     

      Muutos  Osuus%

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2009-2010 2010

Eteläinen alueopisto 6 038 5 802 6 551 6 167 6 961 15,3 % 12,9 % 11,5 %

Läntinen alueopisto 10 093 10 749 10 075 9 787 10 017 -0,8 % 2,4 % 16,6 %

Keskinen alueopisto 14 970 14 733 16 722 14 656 15 627 4,4 % 6,6 % 25,9 %

Pohjoinen alueopisto 6 978 7 685 7 051 7 725 7 584 8,7 % -1,8 % 12,6 %

Koillinen alueopisto 6 347 7 099 5 882 6 489 6 279 -1,1 % -3,2 % 10,4 %

Itäinen alueopisto 13 252 14 236 14 685 15 248 13 916 5,0 % -8,7 % 23,0 %

Opisto yhteensä 57 678 60 304 60 966 60 072 60 384 4,2 % 0,5 % 100%
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Opistossa opiskeltujen tuntien määrä  ~ Ilmoittautuneiden ja opiskelunsa aloittaneiden  perusteella laskettu suorite   

      Muutos  Osuus%

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2009-2010 2010

Eteläinen alueopisto 167 220 166 580 171 376 174 282 178 602 6,8 % 2,5 % 11,0 %

Läntinen alueopisto 212 521 218 009 217 912 209 613 254 986 20,0 % 21,6 % 15,6 %

Keskinen alueopisto 374 868 360 109 381 709 404 908 433 663 15,7 % 7,1 % 26,6 %

Pohjoinen alueopisto 164 188 164 280 162 552 165 651 168 384 2,6 % 1,6 % 10,3 %

Koillinen alueopisto 170 366 176 798 167 405 181 373 188 048 10,4 % 3,7 % 11,5 %

Itäinen alueopisto 377 025 383 745 409 045 425 766 406 996 7,9 % -4,4 % 25,0 %

Opisto yhteensä 1 466 188 1 469 521 1 509 999 1 561 593 1 630 679 11,2 % 4,4 % 100,0 %

         

2003-06 tiedot päivitetty vuoden 2007 tilastoinnin mukaisiksi.        

    

         

   

Opistossa opiskeltujen tuntien määrä  ~ Säännölliseti osallistuneiden ja  kurssinsa suorittaneiden  perusteella laskettu suorite  

      Muutos  Osuus%

 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 2009-2010 2010

Eteläinen alueopisto 130 562 127 973 136 708 138 481 142 717 9,3 % 3,1 % 10,9 %

Läntinen alueopisto 200 207 202 237 202 962 186 715 218 230 9,0 % 16,9 % 16,7 %

Keskinen alueopisto 297 074 288 671 305 326 322 838 348 073 17,2 % 7,8 % 26,6 %

Pohjoinen alueopisto 137 324 139 473 137 933 132 232 135 346 -1,4 % 2,4 % 10,4 %

Koillinen alueopisto 132 929 141 410 132 019 140 555 144 806 8,9 % 3,0 % 11,1 %

Itäinen alueopisto 303 413 310 490 336 065 340 345 318 237 4,9 % -6,5 % 24,3 %

Opisto yhteensä 1 201 509 1 210 254 1 251 013 1 261 166 1 307 409 8,8 % 3,7 % 100,0 % 
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Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin vuonna 2010       

      
 Kurssien määrä 2010    Tuntien määrä 2010    

  

Aineryhmät kursseja luentoja yhteensä  09 muutos 09 - 10 kurssit luennot yhteensä  09 muutos 08 - 09

Ihminen, yhteiskunta 124 150 274 5,8 % 252 22 2151 1304 3455 3,5 % 3450 5

Äidinkieli, kirjallisuus 167 39 206 4,4 % 183 23 4473 321 4794 4,8 % 4564 230

Suomi 131 0 131 2,8 % 129 2 6669 0 6669 6,7 % 7316 -647

Kielet 1096 10 1106 23,6 % 1065 41 25070 27 25097 25,1 % 25884 -787

Kuvataiteet 518 16 534 11,4 % 538 -4 17751 99 17850 17,9 % 17934 -84

Tekstiilityö 570 6 576 12,3 % 553 23 13257 25 13282 13,3 % 12760 522

Tekninen työ 83 0 83 1,8 % 100 -17 2781 0 2781 2,8 % 2936 -155

Luonto ja ympäristö 14 31 45 1,0 % 36 9 202 121 323 0,3 % 230 93

Kotitalous 409 4 413 8,8 % 422 -9 3468 6 3474 3,5 % 3454 20

Tietotekniikka 617 14 631 13,4 % 562 69 8200 37 8237 8,2 % 8577 -340

Musiikki 368 14 382 8,1 % 409 -27 9302 82 9384 9,4 % 9670 -286

Hyvinvointi ja terveys 46 13 59 1,3 % 64 -5 572 56 628 0,6 % 772 -144

Liikunta 209 2 211 4,5 % 221 -10 3230 8 3238 3,2 % 3225 13

Kasvatus ja aikuiskasvatus 22 3 25 0,5 % 27 -2 238 4 242 0,2 % 251 -9

Liikenne 19 1 20 0,4 % 22 -2 497 3 500 0,5 % 537 -37

Yhteensä 4393 303 4696 100% 4583 113 97861 2093 99954 100% 101560 -1606

         

Opiskelijoita kursseilla 2010        

 Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu ja henkilöstökoulutus      

       

      

Aineryhmät ilmoittautuneita keskeyttäneitä keskeyttämis % keskeyttämis % 09 suorittaneita  suorittaneita 08 suorittaneita 09 muutos 08 -10 muutos

Yht.Kunn. 6049 209 3,5 % 4,1 % 5840 10,3 % 5002 5707 838 133

Äidinkieli, kirjall. 3628 529 14,6 % 15,5 % 3099 5,5 % 3575 2932 -476 167

Suomi 2246 821 36,6 % 32,2 % 1425 2,5 % 1441 1673 -16 -248

Kielet 17113 4309 25,2 % 24,7 % 12804 22,6 % 12975 12995 -171 -191

Kuvataiteet 7468 1200 16,1 % 14,8 % 6268 11,1 % 6490 6532 -222 -264

Tekstiilityö 7991 541 6,8 % 6,9 % 7450 13,2 % 5308 6184 2142 1266

Tekninen työ 1130 136 12,0 % 9,1 % 994 1,8 % 1298 1123 -304 -129

Luonto ja ympäristö 713 49 6,9 % 2,0 % 664 1,2 % 862 703 -198 -39

Kotitalous 4665 128 2,7 % 3,1 % 4537 8,0 % 3532 4031 1005 506

Tietotekniikka 5444 509 9,3 % 9,7 % 4935 8,7 % 4617 5582 318 -647

Musiikki 7195 951 13,2 % 13,3 % 6244 11,0 % 6667 5581 -423 663

Hyvinvointi ja terveys 1289 131 10,2 % 7,3 % 1158 2,0 % 1243 1247 -85 -89

Liikunta 6312 2154 34,1 % 28,4 % 4158 7,4 % 4254 4500 -96 -342

Kasvatus ja aik. kasv. 581 0 0,0 % 0,0 % 581 1,0 % 835 682 -254 -101

Liikenne 681 125 18,4 % 17,1 % 556 1,0 % 635 600 -79 -44

* Yhteensä 72505 9638 13,3 % 13,1 % 56555 100% 54480 55572 2075 983

** Yhteensä 72505 11792 16,3 % 15,6 % 60713 100% 58734 60072 1979 641

     

 * Yhteensä rivillä ei keskeyttäneiden luvuissa ole mukana liikunnan luvut.      

 ** Yhteensä rivillä keskeyttäneiden luvuissa on mukana liikunnan luvut.       
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 Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma alueopistoittain 2010  ilmoittautuneet kurssilaiset   

      

        

Eteläinen alueopisto 4460 970 3490 12 20 129 1087 679 601 672 1260

Läntinen alueopisto 5812 1237 4575 30 73 244 1217 892 954 1076 1326

Keskinen alueopisto 8206 1951 6255 29 80 413 2079 1418 1307 1332 1547

Pohjoinen alueopisto 4568 1155 3413 53 20 120 668 645 799 895 1368

Koillinen alueopisto 4462 1014 3448 158 31 137 757 636 767 871 1105

Itäinen alueopisto 9201 2260 6941 50 43 312 1492 1380 1589 1743 2592

Yhteensä 36 709 8 587 28 122 332 267 1 355 7 300 5 650 6 017 6 589 9 198

  

 Opiskelijatilastot: ikäjakauma alueopistoittain prosentteina        

   

Eteläinen alueopisto 12,1 11,3 12,4 3,6 7,5 9,5 14,9 12,0 10,0 10,2 13,7

Läntinen alueopisto 15,8 14,4 16,3 9,0 27,3 18,0 16,7 15,8 15,9 16,3 14,4

Keskinen alueopisto 22,4 22,7 22,2 8,7 30,0 30,5 28,5 25,1 21,7 20,2 16,8

Pohjoinen alueopisto 12,4 13,5 12,1 16,0 7,5 8,9 9,2 11,4 13,3 13,6 14,9

Koillinen alueopisto 12,2 11,8 12,3 47,6 11,6 10,1 10,4 11,3 12,7 13,2 12,0

Itäinen alueopisto 25,1 26,3 24,7 15,1 16,1 23,0 20,4 24,4 26,4 26,5 28,2

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

         

   

Eteläinen alueopisto 100,0 21,7 78,3 0,3 0,4 2,9 24,4 15,2 13,5 15,1 28,3

Läntinen alueopisto 100,0 21,3 78,7 0,5 1,3 4,2 20,9 15,3 16,4 18,5 22,8

Keskinen alueopisto 100,0 23,8 76,2 0,4 1,0 5,0 25,3 17,3 15,9 16,2 18,9

Pohjoinen alueopisto 100,0 25,3 74,7 1,2 0,4 2,6 14,6 14,1 17,5 19,6 29,9

Koillinen alueopisto 100,0 22,7 77,3 3,5 0,7 3,1 17,0 14,3 17,2 19,5 24,8

Itäinen alueopisto 100,0 24,6 75,4 0,5 0,5 3,4 16,2 15,0 17,3 18,9 28,2

Yhteensä 100,0 23,4 76,6 0,9 0,7 3,7 19,9 15,4 16,4 17,9 25,1

         

 Tiedot: kurssihallintajärjestelmä kuhassa kursseille kiinnitetyt opiskelijat        
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Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin kursseille hyväksytyt 2010      

     

        

      

Aineryhmä yhteensä miehiä naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 1083 255 828 9 3 23 218 182 154 170 324

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 1636 291 1345 0 2 56 234 178 187 229 750

Suomi 1430 583 847 1 18 124 579 366 215 91 36

Kielet 11156 2815 8341 2 97 309 1884 1474 1829 2328 3231

Kuvataide 4809 807 4002 0 19 212 1114 631 749 898 1186

Tekstiilityö 3555 53 3502 19 9 72 574 535 756 777 812

Tekninen työ 824 323 501 0 0 12 174 158 155 196 127

Luonto ja ympäristö 207 76 131 0 0 1 32 31 56 56 31

Kotitalous 2684 566 2118 70 58 79 643 613 481 423 317

Tietotekniikka 3402 1037 2365 0 3 23 221 254 498 805 1596

Musiikki 3220 962 2258 190 20 125 620 549 473 547 695

Hyvinvointi ja terveys 487 52 435 0 0 12 131 120 97 92 35

Liikunta 4446 495 3951 44 32 171 618 510 636 799 1636

Kasvatus ja aikuiskasvatus 27 2 25 1 0 0 12 6 5 3 0

Liikenne 573 358 215 0 5 8 180 180 118 66 16

Yhteensä 39539 8675 30864 336 266 1227 7234 5787 6409 7480 10792

         

  

Aineryhmä yhteensä miehiä naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 2,74 2,94 2,68 2,68 1,13 1,87 3,01 3,14 2,40 2,27 3,00

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 4,14 3,35 4,36 0,00 0,75 4,56 3,23 3,08 2,92 3,06 6,95

Suomi 3,62 6,72 2,74 0,30 6,77 10,11 8,00 6,32 3,35 1,22 0,33

Kielet 28,22 32,45 27,03 0,60 36,47 25,18 26,04 25,47 28,54 31,12 29,94

Kuvataide 12,16 9,30 12,97 0,00 7,14 17,28 15,40 10,90 11,69 12,01 10,99

Tekstiilityö 8,99 0,61 11,35 5,65 3,38 5,87 7,93 9,24 11,80 10,39 7,52

Tekninen työ 2,08 3,72 1,62 0,00 0,00 0,98 2,41 2,73 2,42 2,62 1,18

Luonto ja ympäristö 0,52 0,88 0,42 0,00 0,00 0,08 0,44 0,54 0,87 0,75 0,29

Kotitalous 6,79 6,52 6,86 20,83 21,80 6,44 8,89 10,59 7,51 5,66 2,94

Tietotekniikka 8,60 11,95 7,66 0,00 1,13 1,87 3,06 4,39 7,77 10,76 14,79

Musiikki 8,14 11,09 7,32 56,55 7,52 10,19 8,57 9,49 7,38 7,31 6,44

Hyvinvointi ja terveys 1,23 0,60 1,41 0,00 0,00 0,98 1,81 2,07 1,51 1,23 0,32

Liikunta 11,24 5,71 12,80 13,10 12,03 13,94 8,54 8,81 9,92 10,68 15,16

Kasvatus ja aikuiskasvatus 0,07 0,02 0,08 0,30 0,00 0,00 0,17 0,10 0,08 0,04 0,00

Liikenne 1,45 4,13 0,70 0,00 1,88 0,65 2,49 3,11 1,84 0,88 0,15

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Aineryhmä yhteensä miehiä naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 100,0 23,5 76,5 0,8 0,3 2,1 20,1 16,8 14,2 15,7 29,9

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 100,0 17,8 82,2 0,0 0,1 3,4 14,3 10,9 11,4 14,0 45,8

Suomi 100,0 40,8 59,2 0,1 1,3 8,7 40,5 25,6 15,0 6,4 2,5

Kielet 100,0 25,2 74,8 0,0 0,9 2,8 16,9 13,2 16,4 20,9 29,0

Kuvataide 100,0 16,8 83,2 0,0 0,4 4,4 23,2 13,1 15,6 18,7 24,7

Tekstiilityö 100,0 1,5 98,5 0,5 0,3 2,0 16,1 15,0 21,3 21,9 22,8

Tekninen työ 99,8 39,2 60,8 0,0 0,0 1,5 21,1 19,2 18,8 23,8 15,4

Luonto ja ympäristö 100,0 36,7 63,3 0,0 0,0 0,5 15,5 15,0 27,1 27,1 15,0

Kotitalous 100,0 21,1 78,9 2,6 2,2 2,9 24,0 22,8 17,9 15,8 11,8

Tietotekniikka 99,9 30,5 69,5 0,0 0,1 0,7 6,5 7,5 14,6 23,7 46,9

Musiikki 100,0 29,9 70,1 5,9 0,6 3,9 19,3 17,0 14,7 17,0 21,6

Hyvinvointi ja terveys 100,0 10,7 89,3 0,0 0,0 2,5 26,9 24,6 19,9 18,9 7,2

Liikunta 100,0 11,1 88,9 1,0 0,7 3,8 13,9 11,5 14,3 18,0 36,8

Kasvatus ja aikuiskasvatus 100,0 7,4 92,6 3,7 0,0 0,0 44,4 22,2 18,5 11,1 0,0

Liikenne 100,0 62,5 37,5 0,0 0,9 1,4 31,4 31,4 20,6 11,5 2,8

Yhteensä 100,0 21,9 78,1 0,8 0,7 3,1 18,3 14,6 16,2 18,9 27,3
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Eteläinen alueopisto
Kaapelitehdas
Tallberginkatu 1 C, 3. krs
PL 5310, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 88510 

faksi 09 310 88515 

etelainen@opisto.hel.fi

Itäinen alueopisto
Stoa, Itäkeskus
Turunlinnantie 1
PL 5370, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 88570 

faksi 09 310 88575

itainen@opisto.hel.fi

Keskinen alueopisto
Opistotalo
Helsinginkatu 26 
PL 5330, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 88530 

faksi 09 310 88535 

keskinen@opisto.hel.fi

Koillinen alueopisto
Malmitalo
Ala-Malmin tori 1 B
PL 5350, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 80887 

faksi 09 310 80886

koillinen@opisto.hel.fi

Läntinen alueopisto
Kanneltalo
Klaneettitie 5, 2. krs
PL 5320, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 88520 

faksi 09 310 88525

lantinen@opisto.hel.fi

Pohjoinen alueopisto
Oulunkylätalo
Kylänvanhimmantie 25
PL 5340, 00099 Helsingin kaupunki

Toimisto puh. 09 310 88540 

faksi 09 310 88545

pohjoinen@opisto.hel.fi

Helsinginkatu 26
puh.  09 310 8811, faksi 09 310 88535
PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki
www.hel.fi/tyovaenopisto

Julkaisija Helsingin kaupungin 
 suomenkielinen työväenopisto
 PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki
 puh. 09 310 8811

Toimitus Mervi Ahola
Ulkoasu Katja Engberg
Paino Suomen Lehtiyhtymä Oy, Kirjapaino Uusimaa
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