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LIITE 2 – Suomenkielisen työväenopiston järjestöjen hakemukset  

 
Avustusta voivat hakea vapaasta sivistystyöstä annetun lain tarkoittamat yksityiset oppilaitokset 
tai rekisteröityneet yhteisöt, jotka toimivat yhteistyössä suomenkielisen työväenopiston kanssa 
aikuiskoulutuksen edistämisessä ja toteuttamisessa. Avustusten teemana on tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy.  
 
Hakemuksia saapui yhteensä seitsemän kappaletta. Hakemuksia on arvioitu sen perusteella, 
miten ne vastaavat avustuskriteereihin. 
 
Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistys ry toimii yhdyssiteenä opiston opettajien ja 

opiskelijoiden välillä. Hakemus on luonteeltaan toiminta-avustushakemus, jonka tavoitteena on 
tukea yhdistyksen perustoimintaa. Opistolaisyhdistyksen ja työväenopiston yhteistyötä on 
tarkoitus kehittää vuoden 2019 aikana. Yhdistyksen toimintamuotoina ovat mm. opiskelijoiden 
tukeminen eri muodoin, Leikkiväen Opisto -pilottihanke, senioritoiminnan aktivointi ja 
laajentaminen, yhteisöllisyyden tukeminen, sekä kohtaamisen paikkojen järjestäminen opiston 
toiminnan yhteyteen. Yhdistys täyttää 100 vuotta, ja julkaisee juhlavuoden kunniaksi historiikin. 
Yhdistys julkaisee Oppisviesti-lehteä. 
 
Helsingin Yhteiskunnallisen opiston Kannatusyhdistys ry ylläpitää Helsingin 
yhteiskunnallista opistoa (HYO). Se hakee avustusta toteuttaakseen yhdenvertaisuutta ja tasa-
arvoa edistäviä projekteja yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Hakemus vastaa 
hakukriteerejä ja toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa Helsingissä. Projektien toteutukset 
vaihtelevat tapahtumista, koulutuksista ja muusta vapaasta sivistystoiminnasta. 
Toimintasuunnitelmassa on järjestötoiminnan yhdenvertaisuuden kehittäminen sekä 
yhteiskunnallinen keskustelutilaisuus tai luentosarja yhteistyössä KSL ry:n kanssa.  
 
Kalliolan Kannatusyhdistys ry ylläpitää Kalliolan kansalaisopistoa. Yhdistys hakee avustusta 

jatkaakseen yhdenvertaisuuteen liittyvää kurssi- ja tapahtumatoimintaa. Kalliolan opisto on 
merkittävä vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hakukriteerejä. 
Vuoden 2019 avustuksella opisto aikoo mallintaa vaikeasti tavoitettaville kohderyhmille 
järjestettävien kurssien suunnitteluprosessi ja järjestää neljästä kuuteen kurssia eristysryhmille 
osallistavan suunnittelun periaatteella. Toiminta pohjaa edellisen vuoden avustuksella tehtyyn 
työhön. Tavoitteena on löytää erilaisia ratkaisuja, esim. polutuksen kautta ja vakiinnuttaa uutta 
toimintaa avustusvuoden jälkeen. 
 
Toimelan setlementti ry ylläpitää Etelä-Helsingin kansalaisopistoa. Opisto on merkittävä 
vapaan sivistystyön oppilaitos Helsingissä ja hakemus vastaa hakukriteerejä. Avustuksella 
järjestetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä ja tukevia opistoja. Hankkeen toteutus 
perustuu Etelä-Helsingin kansalaisopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka on 
päivitetty vuonna 2017. Hankkeessa kehitetään yhteissuunnittelumallia yhteistyössä Kalliolan 
kansalaisopiston kanssa sekä suunnitellaan ja pilotoidaan kohderyhmät tavoittavaa toimintaa. 
 
Työväen Sivistysliiton Helsingin opintojärjestö ry järjestää vapaan sivistystyön kursseja 

Helsingissä TSL Helsinki –nimen alla. Toiminta lisää vapaan sivistystyön tarjontaa 
helsinkiläisille ja hakemus vastaa hakukriteerejä. Toiminta-avustuksella toteutetaan 
kohtuuhintaisia kursseja ja maksuttomia yleisötilaisuuksia. Kurssien tavoitteena on itsensä 
kehittäminen ja yhdessä oppiminen. Ryhmäkoot pyritään pitämään pieninä. Näin pystytään 
takaamaan jokaiselle opiskelijalle riittävä huomio opettajan taholta ja lisätään ryhmän 
vuorovaikutteisuutta. 
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Vihreä Sivistysliitto ry ylläpitää Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus Visiota. Opintokeskus 

järjestää monipuolista vapaan sivistystyön opetusta yhteistyössä helsinkiläisten järjestöjen 
kanssa. Hakemus vastaa hakukriteereitä. Avustusta haetaan yhdistyksille suunnattuun 
esteettömyyskoulutukseen, yhdistystoimijoille suunnattuihin ruotsin kielen kursseihin, 
maahanmuuttajille suunnattuihin suomen kielen kursseihin sekä maahanmuuttajille suunnatulle 
sieniretkelle, joka järjestetään yhteistyössä työväenopiston kanssa. 
 
Helsingfors Släktforskare r.f.:n hakemus ei vastaa haun teemoja. Yhdistys hakee avustusta 
sukututkimukseen liittyvään toimintaan.  
 
 
 


