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Työväenopiston perusstrategia

Opiston toiminnan lähtökohtana on asiakasvastuinen itseohjautuvuus. Opis-
ton toimintaa ohjaavat ulkoiset normit ja ohjausvaatimukset ovat vähäiset. 
Opisto on toiminnastaan suoraan vastuussa kaupunkilaisille, opiskelijoilleen ja 
muille asiakkailleen. Opisto pyrkii joustavasti ja luovasti kehittämään toimin-
tansa laatua ja palvelurakennetta sekä etsimään uusia, asiakkaita parhaiten 
palvelevia toimintamuotoja. Samoin kehitetään opiston kustannustietoisuutta 
ja siihen liittyviä menetelmiä.

Työväenopisto kohdentaa palvelunsa kaupunkilaisille tasa-puolisesti ja 
oikeudenmukaisesti kaupungin asettamien yleisten ja toimintokohtaisten 
strategioiden mukaisesti.

Opiston toimintastrategia määrittelee opiston toiminnan perustan ja 
toiminta-ajatuksen toteuttamisen edellyttämät:
- opiston ydintoiminnot sekä niiden toteuttamiseksi sovitut strategiat 
- tukitoiminnot sekä niiden toteuttamiseksi sovitut strategiat
- yksiköiden toiminnan yhtenäiset reunaehdot.

Arvot
Työväenopiston arvot ovat: 
asiakaslähtöisyys, ihmisten 
kunnioittaminen, yhteis-
toiminnallisuus, avoimuus, 
vastuu työstään, oppiminen. 

Visio 2020 
Helsingin työväenopisto on 
rohkea ja arvostettu aikuis-
opetuksen suunnannäyttäjä 
lähellä ihmistä.

Toiminta-ajatus 
Työväenopisto tarjoaa aikui-
sille itsensä kehittämisen ja 
elinikäisen oppimisen mah-
dollisuuksia – tietoa, taitoa, 
elämyksiä – sekä edistää yksi-
lön ja yhteisön hyvinvointia 
vapaan sivistystyön arvojen 
pohjalta.
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Työväenopisto vuonna 2009 

Työväenopisto on maamme suurin vapaan sivistystyön oppilaitos. Tuntimäärä oli jo toista vuotta peräkkäin yli 
100 000 tuntia. Kurssilaisten lukumäärä oli 71 674. 
Kaupungin uusi strategia valtuustokaudeksi 2009–2012 hyväksyttiin keväällä 2009. Kaupungin tavoitteena on 

sivistyksen ja kulttuurin vahvistaminen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perustana. Työväenopiston toiminta tukee 
tätä tavoitetta nostamalla yleistä koulutustasoa. Laajan opetusohjelman tarjoaminen kuntalaisten tarpeisiin on 
osa opiston toimintastrategiaa. Edulliset kurssimaksut puolestaan edistävät koulutuksellista tasa-arvoa.

Kurssimaksuja korotettiin elokuun alussa 11 prosentilla. Ne ovat korotuksesta huolimatta edelleen edullisia. 
Uutena alennusryhmänä opisto tarjosi lukuvuonna 2009–2010 alle 25-vuotiaille mahdollisuuden opiskella kaksi 
kurssia yhden hinnalla. Kukin 16 vuotta täyttänyt helsinkiläinen maksoi työväenopiston kuluista 15,37 euroa, kun 
kaupungin saama valtionosuus huomioidaan.

Opiston 95. toimintavuosi oli poikkeuksellinen talouden kannalta. Opistotalon peruskorjauksen vuoksi keski-
sen alueopiston toiminta oli järjestetty väistötiloissa. Väliaikaistilojen vuokramenot olivat 351 000 euroa pienem-
mät kuin Opistotalon vuokra. Kurssimaksujen korotuksen ansiosta tuloja saatiin reilut 133 000 euroa arvioitua 
enemmän. Kurssimaksutuloilla katettiin 12,1 % opiston toimintamenoista. Henkilöstömenot ylittyivät, koska 
opetustuntimäärä nousi 1 853 tuntia tavoitetta suuremmaksi. Kaupunginvaltuuston asettama sitova tavoite 
alittui talousarvioon verrattuna noin 351 000 euroa. Opisto määrittelee suoritustavoitteensa opiskeltujen tuntien 
määränä: tavoitteena oli 1 350 000 ja toteutumana oli 1 318 361 opiskelijatuntia. Opiston talousarvion toteuma 
on esitetty tarkemmin sivulla 41. 

Työväenopisto tiivisti yhteistyötä pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen kesken. Lokakuussa 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten viisi kunnallista opistoa otti käyttöön yhteisen verkkoilmoittautumisen 
Ilmonetin, josta koko pks-alueen asuk-
kaat näkevät opistojen kurssitarjonnan. 

Työväenopiston visio ja toiminta-
ajatus uudistettiin monivuotisen 
kehittämishankkeen tuloksena. Aikuis-
opetuksella ja vapaalla sivistystyöllä on 
keskeinen rooli elinikäisen oppimisen 
tarjoajana Helsingissä. Taloudellisen 
taantuman aikana moni elää epävar-
muudessa työn, toimeentulon ja yhteis-
kunnan puolesta. Itsensä kehittämiseen 
panostetaan ja kulttuurin tarve kasvaa. 
Koulutuksesta ja kulttuurista yksilö 
ja sitä kautta myös yhteisö saa uskoa 
tulevaisuuteen. Opisto henkilöstöineen 
on mukana tässä työssä.

Henkilökuntaa ja opiskelijoita kiittäen 

Taina Törmä, johtava rehtori
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Strategiatyö

Suomenkielisen työväenopiston perustehtävänä on 
järjestää opetusta, joka ylläpitää ja parantaa kaupun-

gin aikuisväestön kykyä selviytyä ja toimia nykyisessä 
sekä tulevassa yhteiskunnassa. Opetuksessa korostuvat 
vapaan sivistystyön periaatteet, joissa tuetaan yksilöiden 
persoonallisuuden monipuolista kehittymistä sekä kykyä 
toimia yhteisöissä ja edistää kansanvaltaisuuden, tasa-
arvon ja moniarvoisuuden toteutumista suomalaisessa 
yhteiskunnassa. 

Opisto uudisti toimintavuonna toiminta-ajatuksensa 
ja visionsa laajan strategiatyön yhteydessä. Toiminta-aja-
tuksensa mukaan Työväenopisto tarjoaa aikuisille itsensä 
kehittämisen ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – 
tietoa, taitoa, elämyksiä – sekä edistää yksilön ja yhteisön 
hyvinvointia vapaan sivistystyön arvojen pohjalta. 

Strategiatyön yhteydessä visio vuodelle 2020 mää-
riteltiin seuraavanlaiseksi: Helsingin työväenopisto on 
rohkea ja arvostettu aikuisopetuksen suunnannäyttäjä 
lähellä ihmistä.

Työväenopiston toimintaa ohjaavat opiston arvot, 
joita ovat asiakaslähtöisyys, ihmisten kunnioittaminen, 

yhteistoiminnallisuus, avoimuus, vastuu työstään ja oppi-
minen. 

Työväenopisto toteutti kaupungin yhteisstrategi-
oista erityisesti Hyvinvointi ja palvelut -osion tavoitteita. 
Opistolla on vaikutusta helsinkiläisten innovatiivisuuden 
ja osaamisen vahvistumiseen sekä alueiden elinvoiman 
kasvamiseen. Opetusta toteutettiin suunniteltua enem-
män ja opiskelijamäärä kasvoi. Monille kursseille olisi 
ollut enemmän tulijoita, kuin mitä voitiin ottaa. 

Työväenopisto teki kaupunginjohtajan päätöksen 
mukaisesti toimintansa itsearvioinnin. Opistolle asetettiin 
kolme kehittämistavoitetta, jotka olivat toimintakäsikirjan 
koostamisen aloittaminen, toimintasäännön päivittämi-
nen ja opetussuunnitteluprosessin selkiinnyttäminen.

Toimintasuunnitelmassa ollut asiakasfoorumi siirret-
tiin vuodelle 2010. Kansainvälistä ohjelmaa valmisteleva 
työryhmä aloitti vuonna 2009.

Opiston toimintaympäristöön arvioitiin vaikuttavan 
toimintavuonna useita muutostekijöitä. Ulkomaalais-
taustaisten asukkaiden määrä kasvaa. Maassamuutto 
tuo uusia asukkaita Helsinkiin. Ikääntyneen, työelämän 
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Opiston yhteistyökumppanit keväällä 2009.

Työväen-
opisto

Media

Yritykset

Kv 
yhteistyö

Viranomaiset

Järjestöt

Opetus, 
koulutus

Asiakkaat

Kaupungin 
sisäiset

Toimittajina

AsiakkainaOhjaus

Tukipalvelut

Tilojen 

hallinta

Substanssi

Soster

Koulut,

oppilaitokset

Kulttuuri, taide, 

vapaa-aika

Vapaa 

sivistystyö

Yliopistot, 

korkeakoulut

Seurakunnat

Ammatti-

yhdistykset

Kaupunginosa-

yhdistykset

Kulttuuri, taide, 

vapaa-aika
Vapaan sivis-

tystyön järj.
Soster-

alan järjestöt

Työväenopisto ja kumppanit

ulkopuolella olevan väestön määrä kasvaa. Työllisyysaste 
paranee. Nuorten ikäluokkien koulutusaste nousee ja 
samalla koulutuksellinen kuilu ikäluokkien välillä syvenee. 
Uusia kaupunginosia rakennetaan, Vantaan ja Sipoon 
liitosalue tuo muutoksia. Neljän pääkaupunkiseudun 
kunnan yhteistyö lisääntyy.

Arvioitaessa muutostekijöitä on todettava, että työlli-
syysaste huononi laman myötä. Opistolla on merkittävä 
rooli yhteiskunnan murrosaikoina, jollaisena taloudellisen 
laman aikaa voidaan pitää. Tällöin sivistystyön tarve kas-
vaa. Opiston myöntämät kurssimaksualennukset tietyissä 
elämäntilanteissa oleville pyrkivät takaamaan sen, että 
maksujen ei pitäisi olla opintojen esteenä kenellekään.

Pääkaupunkiseudun yhteistyö
Neljän pääkaupunkiseudun kunnan eli Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten viiden kunnallisen 
työväen- ja kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmä 
Ilmonet otettiin käyttöön lokakuussa. Kurssien maksa-

mista ei käyttöönottovaiheessa saatu mukaan Ilmonet-
järjestelmään. Opistojen yhteistyö oli tiivistä myös ope-
tuksen suunnittelussa, tiedotuksessa ja asiakaspalvelussa. 
Vantaan aikuisopistossa järjestettiin pääkaupunkiseudun 
kuntien opistojen luottamuselinten ja johdon yhteisse-
minaari marraskuussa. 

Pääkaupunkiseudun opistot ja kunnat ottivat kantaa 
opetusministeriön vapaan sivistystyön kehittämisoh-
jelman Kehon kansalaisopistoja koskeviin kohtiin, mm. 
valtionosuuskysymyksiin. Kansalaisopistojen valtakun-
nallisen liiton KoL:n (ent. KTOL) 90-vuotisjuhlaseminaari 
ja liittokokous järjestettiin Helsingissä kesäkuussa 
yhteistyössä työväenopiston ja Arbiksen sekä muiden 
pääkaupunkiseudun opistojen kanssa. Taina Törmä jatkaa 
edelleen KoL:n hallituksen jäsenenä.

Palveluverkkotyö ja tilat
Opetustarjonnan suunnittelun tavoitteena on tarjota 
opetusta eri puolilla Helsinkiä. Tavoitteeksi asetettu 
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palveluverkkosuunnitelma saatiin valmiiksi joulukuussa 
2009 ja siihen tiivistettiin kuvaus nykytiloista sekä opiston 
tilasuunnitelmat vuosiksi 2009–2013. Lisäksi kaupun-
ginjohtajan asettamassa palveluverkkotyöryhmässä 
tarkasteltiin työväenopiston tiloja.

Kestävä kehitys
Työväenopistolla on ympäristöohjelma ja nimetty 
ekotukihenkilö. Lisäksi kaikissa alueopistoissa on kestä-
vän kehityksen yhteyshenkilö. Uusia energiankulutusta 
vähentäviä toimenpiteitä ei otettu käyttöön toiminta-
vuonna, vaan opistossa jatkettiin jo aikaisempina vuosina 
vakiintunutta käytäntöä ympäristöasioiden huomioimi-
sessa.

Jätteiden määrää on pyritty vähentämään ja materi-
aaleja kierrätetään mahdollisuuksien mukaan. Paperin-
kulutusta on vähennetty siirtymällä kangaspyyhkeiden 
käyttöön. Kopiointia on pyritty vähentämään neuvon-
nalla, tarkkailemalla paperinkulutusta ja kaksipuolisella 
kopioinnilla. Hankinnat on kilpailutettu ja niitä tehtäessä 
pyritään noudattamaan taloudellisuus- ja kestävyys-
aspekteja. Opistossa suositaan sähköistä tiedonvälitystä 
ja sähköistä arkistointia.

Jätepaperit ja pahvit lajitellaan, samoin biojäte 
kerätään erikseen. Kotitalousopetuksessa on järjestetty 
metallin, lasin ja nestekartongin keräys. Käsityöluokissa 
kertyvä kangasjäte kerätään, tilkkuja ja lankoja kierräte-
tään. Kuvataiteissa on lähes kokonaan siirrytty myrkyttö-
mään grafiikkaan. Ongelmajätteiden keräys on järjestetty. 
Tulostimien mustekasetit kierrätetään pääsääntöisesti.

Henkilökunta saa kestävään kehitykseen liittyvää 
tietoa opiston kirjastosta, koulutustilaisuuksista, alan 
tiedotteista sekä muista julkaisuista ja esitteistä. Pää-
toimisen henkilökunnan lisäksi myös tuntiopettajille 
on tähdennetty ympäristöä säästäviä periaatteita, joita 
ovat muun muassa fyysisten tilojen ja opetusvälineiden 
kunnioittaminen sekä niistä huolehtiminen.

Kurssitarjonnassa on huomioitu kaupungin paikallis-
agendan tavoite lisätä vuorovaikutusta ja kansalaisak-
tiivisuutta. Työväenopisto on järjestänyt yhteiskuntaa ja 
kulttuuria sekä ympäristökasvatusta käsitteleviä luento-
sarjoja, yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, samoin luon-
toa, ympäristöä ja kansantaloutta käsitteleviä kursseja. 
Esimerkiksi Stoassa järjestettiin Ekoremppa-luentosarja 
yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja opintokeskus ViSion 
kanssa. 

Opetuksessa on nostettu esiin kulutuksen ja valinto-
jen vaikutuksia lähi- sekä globaaliin ympäristöön. Muun 
muassa käsityötunneilla tehtiin tilkkusilpuista tyynyjä, 
jotka lahjoitettiin Helsingin eläinsuojeluyhdistykselle. 
Kierrätysaiheisia kursseja olivat muun muassa Rosee-kuk-
kia kierrätysmatriaaleista, Heksagon- ja tuulimyllypunonta, 
Koruja kierrätysmateriaalista, ”Romutaidetta” arjen aar-
teista, Punotaan kierrätysmateriaalista tekstiilejä, Vintage-
viikonloppu sekä Kahvipusseista ommellen tai punoen.

Av-keskus on toimittanut vanhoja vhs-nauhoja 
kudontaluokkiin opiskelijoiden kudemateriaaliksi, sillä 
kassien kutominen videonauhoista ja puuvillalangoista 
on noussut uutuussuosikiksi. Myös kudonnan loimilan-

goista tyhjeneviä pahvisia ja muovisia kartioita toimitet-
tiin lähialueiden päiväkoteihin askartelumateriaaleiksi.

Kansainvälinen toiminta
Opiston kansainvälisen ohjelman valmistelu aloitettiin 
toimintavuoden joulukuussa, jolloin myös kaupungin 
kansainvälinen osasto esitteli uutta kansainvälistä strate-
giaa opistolle.

Työväenopisto on verkostoitunut kansalaisopistotoi-
minnan kehittämisestä kiinnostuneiden organisaatioiden 
kanssa Pietarissa jo useiden vuosien ajan. Helsingin ja 
Pietarin uudessa yhteistyöpöytäkirjassa vuosille 2010– 
2012 on tunnistettu kokemusten vaihdon ja yhteistyön 
kehittämisen merkitys vapaan sivistystyön ja elinikäisen 
oppimisen alueilla.

Työväenopistossa järjestettiin keväällä kansainvälinen 
Shadows of Society – Yhteiskunnan varjot -sosiodraama-
kongressi. Kansainvälisesti tunnetut sosdiodraamaohjaa-
jat pitivät työpajoja ja luentoja sosiodraaman käyttömah-
dollisuuksista yhteiskunnallisten kysymysten käsittelyssä. 
Kongressiin liittyi myös Ruotsin-laivalla pidetty ns. pre-
kongressi. Kongressit järjestettiin yhteistyössä Suomen 
Psykodraamayhdistys ry:n ja Sveriges psykodramatikers 
föreningenin kanssa.

Useat opiston työntekijät osallistuivat toimintavuoden 
aikana kansainvälisiin konferensseihin, koulutuksiin ja 
tapahtumiin. Käsityön tiimi teki opintomatkan Japaniin 
ja mieskuoro Part A Boys osallistui barbershop-laulajien 
yhteiseurooppalaiseen kilpailuun Hollannin Veldhove-
nissa. Opistosihteerit ja kielen opettaja tekivät yhdessä 
kaupunginkirjaston kanssa tutustumismatkan Lontoon 
Idea Storeihin, joissa kirjaston ja elinikäisen oppimisen 
palvelut on yhdistetty laajaksi kokonaisuudeksi. Matkan 
antia tullaan hyödyntämään Maunulan uuteen kes-
kustaan tulevan työväenopiston ja kirjaston yhteisen 
rakennuksen suunnittelussa. 

SLIC
Työväenopisto jatkoi edelleen joulukuussa 2007 alka-
neessa SLIC Sustainable Learning in the Community 
– Kestävää oppimista yhteisössä -projektissa. SLIC on 
Grundtvig-ohjelman rahoittama EU:n monikansallinen 
projekti, jonka tavoitteena on ikäihmisten osaamisen 
tunnustaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen 
oppimiselle ja osallisuudelle. Projektia koordinoi Itäval-
lan Punainen Risti. Työväenopiston lisäksi projektissa oli 
kahdeksan muuta organisaatiota Itävallasta, Saksasta, 
Unkarista, Italiasta ja Isosta-Britanniasta.

Keväällä työväenopistossa toteutettiin kaksipäiväinen 
senioreiden ideapaja, jossa luotiin henkilökohtainen 
taitoprofiili aikaisempien kokemusten ja oppimisen poh-
jalta. Osallistujille tehtiin henkilökohtainen toimintasuun-
nitelma, joka perustui uusien kiinnostuksen kohteiden 
tunnistamiselle ja priorisoimiselle. Työpajojen testaami-
seen osallistui 103 aikuisoppijaa kuudesta maasta. 

Kesällä pidettyyn työseminaariin Glasgowssa  
Strathclyden yliopistossa osallistuivat senioreiden idea-
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pajan vetäjien lisäksi kaksi ideapajan osanottajaa ja kaksi 
opiston vertaisohjaajaa. 

Syksyn päätösseminaariin Wienissä osallistui kolmen 
opiston edustajan lisäksi sosiaaliviraston palvelukeskuk-
sen edustaja. Työväenopisto on aloittanut yhteistyön 
palvelukeskusten kanssa ideapajojen toteuttamiseksi ja 
vertaisohjaajien kouluttamiseksi.

Syksyllä projektissa työstettiin käsikirja työpajojen 
toteuttamisesta. Se antaa tarkkoja tietoja SLIC-työpajojen 
ohjaamisesta ja esittelee sopivia työkaluja. Käsikirja 
valmistuu alkuvuodesta 2010 ja on saatavana viidellä kie-
lellä: englanniksi, saksaksi, suomeksi, unkariksi ja italiaksi.

Tietoa SLIC-projektista löytyy osoitteesta  
www.slic-project.eu.

UNIC-hanke
Työväenopisto on kumppanina kaksivuotisessa UNIC 
Understanding the Needs of Older People, Improving 
Methods and Creating new ones -oppimiskumppa-
nuushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on rohkaista 
ikäihmisiä kaikilla elämän alueilla toimimaan aktiivisina 
kansalaisina. Projektiin osallistuu kahdeksan aikuiskou-

lutusalan toimijaa seitsemästä eri maasta (Iso-Britannia, 
Italia, Itävalta, Saksa, Suomi, Romania ja Unkari). Hank-
keen koordinaattorina toimii Volkhochschule Meidling 
Wienistä.

Hankkeessa mukana olevien organisaatioiden hen-
kilöstölle järjestettiin marraskuussa aloitustapaaminen 
Wienissä. Opistosta oli mukana tietotekniikkasuunnitte-
lija, kirjastonhoitaja ja keskisen alueopiston aluerehtori. 
Tuleviin hanketapaamisiin osallistuu henkilöstön lisäksi 
kullakin kerralla kolme työväenopiston opiskelijaa, 
lähinnä vertaisohjaajia. Hanketapaamisissa tutustutaan 
kunkin organisaation hyväksi havaittuihin käytäntöihin, 
joista poimitaan oleellisimmat osat työväenopiston 
toiminnan kehittämiseksi.

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

IDEAS
Työväenopisto on mukana kansainvälisessä Grundtvig-
projektissa IDEAS, joka tutkii keinoja maahanmuuttajien 
ja kantaväestön välisen vuorovaikutuksen parantami-
seen. Tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä dialogia 
ja hahmottaa eurooppalaista identiteettiä. 
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Eteläinen 
alueopisto

• Pirkko Laitinen,  
 aluerehtori
• kieltenopettaja
• käsityönopettaja
• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää
• it-tukihenkilö

Itäinen 
alueopisto

• Pirjo Halla, aluerehtori
• 3 kieltenopettajaa
• 2 kuvataideopettajaa
• käsityönopettaja
• teknisen työn opettaja
• koulutuspäällikkö
• kudonnan opettaja
• tietotekniikan opettaja
• mikrotukihenkilö
• toimistoesimies
• 3 opistosihteeriä
• 5 opistoisäntää

Keskinen 
alueopisto

• Eero Julkunen,  
 aluerehtori
• 5 kieltenopettajaa
• kielten   
 koulutussuunnittelija 
• käsityönopettaja
• koulutuspäällikkö
• toimistoesimies
• 3 opistosihteeriä
• 5 opistoisäntää
• it-tukihenkilö

Koillinen 
alueopisto

• Juha Varila, aluerehtori
• kieltenopettaja
• kuvataideopettaja
• käsityönopettaja
• kotitalousopettaja
• mikrotukihenkilö
• toimistoesimies
• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää

Läntinen 
alueopisto

• Hannele Koli-Siiteri,  
 aluerehtori
• kieltenopettaja
• kuvataideopettaja
• käsityönopettaja
• musiikinopettaja
• mikrotukihenkilö
• 3 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää

Pohjoinen 
alueopisto

• Kaarina Vattula,  
 aluerehtori
• kieltenopettaja
• käsityönopettaja
• musiikinopettaja
• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää
• aluejärjestäjä
• it-tukihenkilö

Hallinto- ja 
kehittämis-
osasto

• Kaj Lyytinen,   
 apulaisrehtori
• 8 johtavaa opettajaa
• kirjastonhoitaja
• kirjastovirkailija
• av-sihteeri
• koulutussuunnittelija
• tietotekniikkasuunnittelija
• mikrotukihenkilö
• maahanmuuttajien  
 opinto-ohjaaja
• henkilöstösihteeri
• kehittämispäällikkö 
• hallintosihteeri
• projektityöntekijä
• talouspäällikkö
• 2 tiedottajaa
• graafinen suunnittelija

Johtokunta

Johtava rehtori
• Taina Törmä
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• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää
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• it-tukihenkilö

Hallinto- ja 
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• Kaj Lyytinen,   
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• 8 johtavaa opettajaa
• kirjastonhoitaja
• kirjastovirkailija
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• koulutussuunnittelija
• tietotekniikkasuunnittelija
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• henkilöstösihteeri
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• projektityöntekijä
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• 2 tiedottajaa
• graafinen suunnittelija

Johtokunta

Johtava rehtori
• Taina Törmä

Suomenkielinen työväenopisto kuuluu Helsingin kau-
pungin organisaatiossa sivistys- ja henkilöstötointa 

johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan.

Organisaatio

Työväenopiston johtosääntömuutoksen (kaupungin-
valtuusto 17.6.2009) myötä organisaatiorakenne muuttui. 
Lue lisää sivulta 32.
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Alueopistot vuonna 2009

Opetustuntien jakautuminen alueopistoittain 2009

 Eteläinen alueopisto .........................................................11,1 %
 Läntinen alueopisto ..........................................................14,4 %
 Keskinen alueopisto ..........................................................24,6 %
 Pohjoinen alueopisto .......................................................11,1 %
 Koillinen alueopisto ..........................................................11,9 %
 Itäinen alueopisto ..............................................................26,9 %

Opetustuntien määrä koko opistossa 
1998-2009

Kurssilaisten määrä koko opistossa  
1998-2009 
(ilmoittautuneet ja opintonsa aloittaneet)
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Vuosi Kurssilaiset

Eteläinen alueopisto
Opetustunteja  ............................................................................. 11 119
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 6 526
Toteutuneet tulot  ....................................................................177 817
Toteutuneet menot  ...........................................................1 134 510

Eteläisessä suurpiirissä on asukkaita 98 000 (1.1.2009). 
Ruoholahti – Jätkäsaari on kasvava työpaikka- ja asuin-
alue. Seuraavan kymmenen vuoden aikana Jätkäsaaren 
asukasmäärän arvioidaan kasvavan 8 000:lla. Suurpiirin 
asukkaista 12 % on ruotsinkielisiä. Yli 65-vuotiaiden osuus 
väestöstä on 14 %. Eläkeläisten määrä kasvaa tulevina 
vuosina, kuten koko kaupungissa. Kaikista asukkaista yli 
puolet asuu yksin. Ruoholahti poikkeaa muista alueen 
asuinalueista, sillä siellä asuu enemmän nuoria, lapsi-
perheitä ja maahanmuuttajia. Eteläisen alueen asukkaat 
ovat kaupunginosavertailussa keskimääräistä paremmin 
koulutettuja. Työttömyysaste on kaupungin keskitason 

alapuolella. Alueella toimivat myös Toimelan vapaaopisto 
ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis. Kantakaupungin 
runsaat kulttuuripalvelut ovat helposti tavoitettavissa. 
Julkinen liikenne palvelee hyvin asukkaita.

Alueopisto järjesti opetusta seitsemässä eri toimipis-
teessä. Toiminnan keskus on Kaapelitehtaalla, minne on 
hyvät kulkuyhteydet alueen eri puolilta. Kaapelitehdas 
on monipuolinen kulttuurikeskus. Yhteistyö talossa toi-
mivien välillä on jatkuvaa ja monimuotoista. Alueopiston 
tilat olivat tiiviissä käytössä, opetuksesta 70 % pidettiin 
Kaapelitehtaalla. Opetusta oli myös useimpina viikonlop-
puina ja 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 ilmai-
sissa tiloissa. Töölön palvelukeskuksen remontti valmistui 
vuoden lopussa, ja väliaikaisesti muualle siirretty opetus 
palasi takaisin palvelukeskukseen.
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Opetusta järjestettiin 11 119 tuntia (11 041 v. 2008) 
eli 11,1 % (11,2 %) koko opiston opetuksesta. Erillisiä 
kursseja oli 495 ja yleisluentoja 20. Kurssilaisia oli 7 847 
(7 275). Heistä 6 526 (6 551) osallistui opetukseen sään-
nöllisesti. 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-
palvelusta. Kurssitarjonnassa yksittäisistä kohderyhmistä 
voitiin parhaiten huomioida eläkeläiset. Eläkeläisten 
päiväkursseihin käytettiin 14 % alueopiston tunneista, 
ja ohjelmassa oli lähes kaikkien ainealojen kursseja. 
Ikäihmisiä osallistui runsaasti myös aulan tietokoneilla 
annettuun vertaisohjaukseen. Käsityön ohjelmassa oli 
maahanmuuttajille kaksikielinen (englanti-suomi) kurssi 
Cultures meet through dressmaking. Suomen kielen kurs-
seja maahanmuuttajille oli myös kesäkauden ohjelmassa. 

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Alueopisto järjesti työpajoja Kaapelitehtaan Kierrätys-
tehdas-tapahtumassa huhtikuussa. Kuvataidekurssien 
kevätnäyttely järjestettiin huhti-toukokuussa. Käsityö-
näyttely VikaTikki oli esillä maaliskuussa ja kirjontalapasia 

esittelevä näyttely lokakuussa. Opiston käsityönopetus 
osallistui Kaapelitehtaalla järjestetyille Kädentaitomes-
suille elokuussa. Musiikkikurssit valmistivat kevätkonser-
tin huhtikuussa ja Kaapelin joulu -konsertin joulukuun 
alussa. Lukukausien aikana aulassa oli kurssikohtaisia 
kuvataidenäyttelyitä. Opiston omissa tiloissa järjestetyissä 
näyttelyissä ja konserteissa oli yhteensä yli tuhat kävijää.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, kaksi 
opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää, kieltenopettaja, 
käsityönopettaja ja it-tukihenkilö. Kuvataiteiden ja 
musiikin opetuksen suunnittelusta vastasivat tuntipalk-
kaiset suunnittelijat. Asiakaspalvelussa lukukausien alussa 
ja opistoisäntien tehtävissä oli apuna tuntipalkkainen 
henkilö. Alueopistossa opetti noin 80 tuntiopettajaa ja 
luennoitsijaa. Opetuksesta liki 90 % oli tuntiopettajien 
vastuulla. Henkilöstö osallistui oman alansa koulutustilai-
suuksiin. 

Työsuojelunäkökulmaa pidettiin esillä. Kaapelitehtaan 
tiloissa opetetaan eri tekniikoin kuvataiteita, teknistä 
työtä ja käsityötä. Niistä syntyy hajuja ja ilman epä-
puhtauksia sekä erityisvaatimuksia tilojen siivoukselle. 
Kiinteistö käynnisti ilmastointia koskevien valitusten 
johdosta sisäilmaselvityksen. Selvityksiä ja korjauksia 
työskentelyolosuhteiden parantamiseksi jatketaan. 
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Itäinen alueopisto

Opetustunteja  ............................................................................. 26 963
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  .................................... 15 236
Toteutuneet tulot  ....................................................................486 981
Toteutuneet menot  ...........................................................3 115 509

Itäinen alueopisto toimii itäisen, kaakkoisen ja Östersun-
domin suurpiirin alueella. 1.1.2009 alueella asui 150 967 
henkeä, mikä on 26,6 % Helsingin väestöstä. Alueopiston 
toiminta-alueen asukkaista oli ulkomaalaistaustaisia 
13 %. Opetusta järjestettiin yhteensä 26 963 tuntia ja 
mikrotupatoimintaa ja tutoropetusta 258 tuntia. Yli 90 % 
opetuksesta toteutettiin omissa tiloissa kulttuurikeskus 
Stoassa, Herttoniemen Silkkikutomossa ja Vuotalossa. 
Kursseille ilmoittautuneita oli 18 390.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Mellunkylän alueen opetus vakiintui Mellunmäen kult-
tuuritila Mellarin kurssitarjonnan myötä.

Toimintavuoden tavoitteena oli monipuolistaa yleislu-
entotarjontaa kaikkia ainealoja kattavaksi sekä panostaa 
monitoimitalo Stoan 25-vuotisjuhlavuoden näkymiseen 
opetustarjonnassa. 

Yleisluennoilla kuultiin kulttuuriaiheisten luentojen 
lisäksi miesasiaa, apua muistiin ja oppimiseen, opastusta 
kolmatta elämää varten, paloturvallisuutta, verotustietoa 
nettipelaajille, musiikkiaiheita, englannin kielen sanojen 
syntyä, terveystietoa, kodin, keittiön ja vaatteiden huol-
toa, tähtitiedettä ja nanoteknologiaa. 

Verkostoituminen ja yhteisöllisyys eri toimijoiden 
välillä vahvistuivat Stoan juhlajärjestelyissä. Alueopisto toi 
pääjuhlaan suomen kielen opiskelijoiden tervehdyksen 
usealla eri kielellä ja järjesti luennot Stoan arkkitehtuu-
rista sekä itäisen Helsingin rakentamisen historiasta. 
Lokakuussa julkaistiin myös alueopiston opettamisen ja 
oppimisen muistoja kokoava Oppia itä kaikki -kirja, johon 
oli pyydetty kirjoituksia erityisesti itäisen alueen nykyisiltä 
ja entisiltä opettajilta.

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Kuvataiteen Uusiofuusio-kevätnäyttely pidettiin Stoassa. 
Stoassa oli esillä myös opettajien ja oppilaiden töitä Stoa 

25 vuotta -juhlanäyttelyssä, jonka teemana oli Picasso. 
Lisäksi kaikissa toimipisteissä nähtiin kuukausittain vaih-
tuvia kuvataiteen ja käsityön oppilastöiden käytävänäyt-
telyitä. Tilkkupeitot ja näyttelyiden yhteydessä pidetyt 
työnäytökset rikastuttivat Stoan gallerian kevättä. Musiik-
kiryhmät esittäytyivät sekä kevät- että joulukonsertein. 
Balalaikkaorkesteri konsertoi helmikuussa. Lausuntaryh-
millä oli yhteensä neljä matineaesitystä, ja alueopiston 
teatteriprojekti esitti Vuosaaressa huhtikuussa valmista-
mansa Satu Rasilan näytelmän Kohtalona murha. 

Alueopisto oli mukana taiteiden yössä Stoassa tarjo-
amalla lapsille ja koko perheelle työpajoja. Käsin tekemi-
nen oli nousussa kotitalouden havaintoesityksissä.

Alueopisto osallistui itäisen Helsingin asukkaita, toimi-
joita, naapureita, nuoria ja vanhoja yhdistävään Idän silta 
-tapahtumaan syyskuun alussa Stoassa. Tavoitteena oli 
luoda siltaa Helsingissä syntyneiden ja muualta muutta-
neiden välille tarjoamalla tietoa harrastuksista, koulutus-
mahdollisuuksista, kerhoista, yhdistyksistä ja työnhausta. 
Mukana oli noin 50 organisaatiota esittelypöytineen ja 
asiantuntijoineen. Alueopiston eri tapahtumissa kävi 
yhteensä yli 4 000 henkeä.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat vuoden alusta 
aluerehtori, koulutuspäällikkö, kolme kielten opettajaa, 
kaksi kuvataideopettajaa, kudonnan, käsityön- ja tekni-
sen työn opettajat, tietotekniikan opettaja, kaksi mikro-
tukihenkilöä, toimistoesimies, kolme opistosihteeriä ja 
viisi opistoisäntää. Vuoden alusta tietotekniikan opettaja 
siirtyi osa-aikaiselle eläkkeelle ja yksi kielten opettaja 
osa-aikaiselle sairauseläkkeelle. Kesäkuun alussa aloitti 
osa-aikaisella eläkkeellä oleva kieltenopettaja, joka siirtyi 
opiston kielten johtavan opettajan paikalta alueopistoon. 
Stoassa jatkoi oppisopimusoppilas opistosihteerinä. 
Tuntipalkkaisia suunnittelijoita oli musiikissa ja kotitalou-
dessa. Tuntiopettajia oli noin 400. Opetuskaudella alue-
opistossa oli tuntipalkkaisia ja määräaikaisia opistoisäntiä 
ja opistosihteereitä. 

Henkilöstön kehittämispäivä pidettiin kesäkuun alussa 
Kallio-Kuninkaalassa Järvenpäässä. Päivän teemana oli 
työssä jaksaminen.
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Keskinen alueopisto

Opetustunteja  ............................................................................. 24 676
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  .................................... 14 640
Toteutuneet tulot  ....................................................................409 246
Toteutuneet menot  ...........................................................2 813 282

Keskinen alueopisto toimii keskisessä suurpiirissä, joka 
käsittää kantakaupungin itäiset ja pohjoiset osat. Asiak-
kaita alueopistoon tulee kaikkialta Helsingistä ja muualta 
pääkaupunkiseudulta.

Keskinen alue on opiskelijoiden ja nuorten aikuisten 
suosimaa asuinaluetta. Lapsiperheitä on vähän. Lähi-
vuodet tulevat uudistamaan suurpiiriä ja tuovat alueelle 
myös lisää väestöä. Kalasataman alueen rakentaminen 
jatkuu, Vallilan keskelle entiselle konepaja-alueelle 
nousee uusi kaupunginosa ja Keski-Pasilan alueelle on 
suunnitteilla uudisrakennuksia.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Keskisen alueopiston toimintavuoden erityistavoitteita 
olivat Opistotalon peruskorjauksen aloittaminen, talon 
kaluste- ja sisustussuunnittelu sekä opetuksen järjestämi-
nen väistötiloissa.

Peruskorjaus eteni vuonna 2009 suunnitelmien 
mukaan. Opistotalon peruskorjaustyöt aloitettiin tammi-
kuun alussa ja hankkeen on määrä valmistua 30.6.2010 
mennessä. Opiston henkilökunta on ollut käyttäjän 
roolissa mukana korjaustyön eri vaiheissa. Talon sisustus- 
ja kalustesuunnittelu aloitettiin yhteistyössä rakennusvi-
raston kanssa.

Muutto väistötiloihin toteutettiin vuodenvaihteessa 
2008–2009. Opetus väistötiloissa alkoi tammikuussa viik-
koa myöhemmin kuin muissa alueopistoissa. Opetuksen 
järjestäminen seitsemässä eri väliaikaistilassa eri puolilla 
keskistä suurpiiriä oli haaste opiston henkilökunnalle. 
Toiminta pystyttiin järjestämään tilanteeseen nähden 
kiitettävästi.

Taidekeskuksen muuttosuunnitelma Pengerkuja 6:n 
tiloista Sörnäisten rantatie 31:n nuorisoasiainkeskuksen 
tiloihin valmisteltiin opiston palveluverkkosuunnitelman 
ja kaupungin säästötavoitteiden mukaisesti. Työväen-
opiston johtokunta hyväksyi suunnitelman joulukuussa 
2009, ja se vietiin edelleen kaupungin johdon käsiteltä-
väksi.

Vuonna 2009 opetusta toteutettiin 24 676 tuntia, mikä 
oli 24,6 % opiston koko opetuksesta. Opetuksen määrä 
laski 1,1 %. Kursseille ilmoittautuneiden määrä oli 17 346 
kurssilaista, mikä oli 24,2 % opiston kokonaismäärästä. 
Kurssilaisten määrä laski vuoteen 2008 verrattuna 9,2 %. 
On oletettavaa, että osasyy kurssilaisten määrän lievään 
laskuun oli toiminta väistötiloissa.

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Keskisen alueopiston järjestämät tapahtumat jouduttiin 
Opistotalon saneerauksen vuoksi sijoittamaan eri puolille 
kaupunkia. Yleisö löysi kuitenkin hyvin järjestetyt tapah-
tumat.

Teatteriopetus siirrettiin Kaikukatu 2:een ja yleisluen-
not Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin sekä Vallilan, 
Rikhardinkadun ja Töölön kirjastojen tiloihin. Yhteistyössä 
Vallilan kirjaston kanssa järjestettiin Viljo Kajavan syn-
tymän 100-vuotisjuhla syyskuussa. Opistoteatteri esitti 
viisi kertaa Ilpo Tuomarilan Yössä Gehennan -näytelmän 
Aleksis Kiven syntymän merkkivuoden kunniaksi Kaiku-
katu 2:n teatterisalissa. Bo Carpelanin runoihin pohjau-
tuva esitys Bo och liv esitettiin kaksi kertaa Kaikukadulla 
ja kaksi kertaa Rikhardinkadun kirjastossa. Syyskuussa 
järjestettiin Kirjoita ja julkaise -teemapäivä Helsinginkatu 
24:n väistötiloissa.

Kielten opettajat järjestivät Berliinin muurin vuosipäi-
vään liittyvän näyttelyn ja luentoja opiston kirjastossa. 
Kuvataideryhmät pitivät kevätnäyttelyn Taidekeskuk-
sessa. Kävijöitä näyttelyssä oli noin 300.

Vappumaraton-konsertti järjestettiin Svenska Gårde-
nissa. Suomen itsenäisyyttä juhlittiin suomalais-afrikka-
laisesti Kalevala soi -konsertilla. Kalevalan merkkivuotta 
muistettiin myös laajalla luentosarjalla, jossa tarkasteltiin 
Kalevalan vaikutusta musiikkiin. Helsinginkadun filhar-
monikot valmisti kaksi laajaa konserttiohjelmaa.

Henkilökunta
Keskisen alueopiston vakituiseen henkilökuntaan 
kuuluivat aluerehtorin lisäksi toimistoesimies ja kolme 
opistosihteeriä, työnjohdollinen opistoisäntä sekä neljä 
opistoisäntää, kuusi opettajaa, yksi koulutussuunnittelija 
ja yksi it-tukihenkilö.

Määräaikaisissa tehtävissä oli kolme oppisopimus-
opiskelijaa (opistosihteeri ja kaksi opistoisäntää). Määrä-
aikaisina ja työllistämistuella palkattuina opistoisäntinä 
työskenteli yhteensä seitsemän henkilöä. Lisäksi oli kaksi 
opiston palkkaamaa määräaikaista opistoisäntää ja tunti-
perusteisessa työsuhteessa esitysteknistä henkilökuntaa. 

Tuntipalkkaiset suunnittelijat olivat näyttämöaineissa, 
musiikissa, kuvataiteissa sekä kotitalouden erityisryhmien 
opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tunti-
opettajia ja luennoitsijoita oli lukuvuonna 2008–2009 
yhteensä 419.

Sairaustapaukset aiheuttivat useita työjärjestelyjä ja 
sijaisuuksia erityisesti alueopiston toimistossa. Toimis-
toesimies työskenteli koko toimintavuoden opiston 
keskitetyssä tiedotuksessa.

Keskinen alueopisto piti henkilökunnalle ekoiltapäi-
vän, jonka tavoitteena oli edistää ekologisen näkökulman 
huomioon ottamista työnteossa. Henkilöstön yhteinen 
kehittämisiltapäivä pidettiin joulukuussa.
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Koillinen alueopisto

Opetustunteja  ............................................................................. 11 933
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 6 481
Toteutuneet tulot  ....................................................................192 090
Toteutuneet menot ...........................................................  1 339 199

Koilliseen suurpiiriin kuuluvat Latokartanon, Pukinmäen, 
Malmin, Suutarilan, Puistolan ja Jakomäen peruspiirit. 
Tällä hetkellä koillisen suurpiirin alueella asuu noin 
90 000 ihmistä. Koillisessa suurpiirissä rakennetaan uusia 
asuntoja. Arvioiden mukaan vuonna 2013 koillisessa 
suurpiirissä asuu noin 93 000 ihmistä. Alue on lapsiper-
hevaltaista: joka viides on alle 15-vuotias. Vanhusten 
määrä on vastaavasti pienempi – vain joka kymmenes 
asukas on yli 65-vuotias.

Malmi on koillisen suurpiirin luonnollinen keskus. 
Kulkuyhteydet Malmin keskukseen ovat erinomaiset. 
Koillisen alueopiston opetus on keskitetty Malmitaloon, 
jossa toimitaan yhteistyössä kulttuurikeskuksen, kirjaston 
ja taidekoulujen kanssa. Malmitalossa on hyvät erityistilat 
kuvataiteiden ja käsityön opiskeluun. Lisäksi tietotek-
niikan, musiikin sekä kotitalouden opetukselle on omat 
tilansa. Opetusta toteutetaan päivisin ja iltaisin sekä 
myös viikonloppuisin ja kesäisin. Opiston omat tilat ovat 
tehokkaassa käytössä. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetustarjonta oli sisällöllisesti vaihtelevaa ja monia koh-
deryhmiä tavoittavaa. Koillisen alueopiston oppiainestar-
jontaa kehitettiin vastaamaan aiempaa paremmin alueen 
väestöryhmiä. Noin joka kymmenes koillisen suurpiirin 
aikuinen on maahanmuuttaja. Maahanmuuttajille 
suunnattu suomen kielen opetus on volyymiltaan suurta 
(noin 13 % opetustuntien kokonaismäärästä). Alueen 
lapsiperheet huomioitiin järjestämällä vanhemmille ja 
lapsille yhteisesti suunnattuja kursseja. Myös eläkeläisille 
järjestettiin omia kursseja.

Eniten koillisen alueopiston palveluita käyttävät 
tavalliset suomalaiset ihmiset. Tyyppiopiskelijamme 
muotokuva on osapuilleen seuraava: hän on noin 
30–55-vuotias nainen, joka on suorittanut vähintään 
perus- tai keskikoulun sekä ammatillisen tutkinnon. Hän 
on naimisissa ja hänellä on yhdestä kahteen lasta. Hän 
opiskelee työväenopistossa joko kieliä tai käden taitoja. 
Taidon karttumisen ohella hän nauttii opetuksen sosiaa-
lisesta ilmapiiristä, uusista tuttavuuksista sekä oppimisen 
ilosta.

Koillisessa alueopistossa opetettiin toimintavuonna 
yhteensä 11 933 tuntia; 702 kurssia ja 24 yleisluentoa. 
Eri kursseille osallistui yhteensä 8 027 kurssilaista. Heistä 
valtaosa (80 %) osallistui opetukseen säännöllisesti. 
Yleisluentoihin osallistui 879 kuulijaa. Tuntimääräisesti 
suurimmat opetusaineet olivat kielet (24 %), kuvataiteet 
(20 %) sekä käsityöt (19 %). 

Vieraita kieliä opiskeli joka neljäs opiskelija (25 %). 
Kuvataiteet, käden taidot, kotitalous ja tietotekniikka 
olivat yhtä suosittuja ainealoja. Niitä opiskeli lähes 40 % 
opiskelijoista. Musiikin ainealalla koillisessa alueopistossa 
toimii kaksi kuoroa. 

Koillinen alueopisto on panostanut viime vuosina 
erityisesti maahanmuuttajien suomen kielen opetuk-
seen. Suomen kielen kursseja oli 49 kappaletta. Opetusta 
toteutettiin yhteensä 1 494 tuntia. Koulutukseen osal-
listui 568 opiskelijaa, joista reilu kaksi kolmannesta (71 
%) suoritti pitkäkestoisen, noin 60 tunnin koulutuksen 
loppuun.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, kielten, 
kuvataiteiden, kotitalouden sekä käsityön opettajat, 
toimistoesimies ja kaksi opistosihteeriä ja opistoisäntää 
sekä mikrotukihenkilö. Musiikin opetuksen suunnitte-
lusta 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. 
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Läntinen alueopisto

Opetustunteja  ............................................................................. 14 427
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 9 780
Toteutuneet tulot  ....................................................................276 507
Toteutuneet menot  ...........................................................1 477 857

Läntinen alueopisto toimii alueella Meilahti – Konala – 
Malminkartano. Alueen asukasmäärä lähentelee sataa 
tuhatta. Pikku Huopalahdessa, Kannelmäessä ja Pitäjän-
mäen alueella on lapsiperheitä. Koko läntisellä alueella 
asuu paljon ikäihmisiä. Täydennysrakentaminen tuonee 
Haagaan lisää nuoria.

Läntinen alue on hajanainen, suuria liike- ja toimin-
takeskuksia ei ole. Liikenneyhteydet kaupunginosien 
välillä eivät ole parhaat mahdolliset. Työväenopisto toimii 
alueella helminauhamaisesti useassa toimipisteessä 
helppojen kulkuyhteyksien varrella. Omia toimitiloja on 
Kanneltalossa ja Pohjois-Haagassa Näyttelijäntiellä. Muut 
toimipaikat ovat peruskouluilla ja erilaisissa vanhusten-
taloissa, korttelituvissa ja virkistyskeskuksissa. Uusimpia 
opetuspaikkoja ovat Pitäjänmäki-Konalan korttelikerho ja 
Tilkan hoivapalvelukeskus.

Läntisessä alueopistossa painotetaan asukaslähtöi-
syyttä, yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa 
sekä opetuspalveluiden tarjoamista eri-ikäisille kaupunki-
laisille, myös ikääntyville.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Toimintavuoden tavoitteita oli jatkaa yhteistyötä 
työväenopiston ja alueen muiden toimijoiden kesken. 
Pohjois-Haagassa yhteistyö jatkui alueen toimijoiden ja 
asukkaiden keskuudessa. Kanneltalossa toteutettiin kult-
tuurikeskuksen kanssa elokuvaprojekti, joka sisälsi eloku-
viin johdattavat luennot sekä elokuvaesitykset. Syksyllä 
aloitettiin lähiöprojekti Operaatio Pulssi, jonka tavoitteena 
oli aktivoida nuoria 12–18-vuotiata konkreettiseen teke-
miseen. Projektissa toimivat nuorisotoimi, kulttuuritoimi, 
koulut, työväenopisto ja kaupunkisuunnitteluvirasto.

Tolarin koulun hammashoitolan tilaa suunniteltiin 
opiston verhoiluopetustilaksi. Opiston johtokunta hyväk-
syi tilan vuokraamisen, mutta tilakeskus ei toteuttanut 

remonttia. Tilaan suunniteltu opetus jäi toteutumatta. 
Siksi läntisen opiston teknisen työn opetuksen määrä 
romahti tuhannesta tunnista noin kuuteensataan. Talous-
arvion tuntitavoite ei siis toteutunut tältä osin.

Tapahtumat ja näyttelyt
Kanneltalossa pidettiin useita kuvataidenäyttelyitä, kuten 
Esa Hämäläisen Vihakeitto, Väriä elämään -kevätnäyttely 
sekä toistuvia vitriini- ja käytävänäyttelyitä. Näyttelijäntie 
14:n toisessa kerroksessa oli kuukausittain esillä Esko 
Vesalan matkakuvia.

Kanneltalon lausujat pitivät lausuntamatineat keväällä 
ja syksyllä. Myös musiikkiryhmät esiintyivät auditoriossa 
ja konserttisalissa. 

Tekstiiliopetuksen merkkitapahtumaa eli helmipäivää 
vietettiin marraskuussa. Käsityön opetus panosti hyvän-
tekeväisyyteen tekemällä muun muassa kymmeniä 
villapeittoja Äiti Teresa -järjestölle sekä sukkia, lapasia ja 
villatakkeja Suomen Punaiselle Ristille. Lisäksi Lastenklini-
kan keskosvauvoille tehtiin nuppupeittoja.

Läntisen alueopiston tapahtumissa vieraili yhteensä 
2 600 kävijää.

Henkilökunta
Läntisessä alueopistossa oli aluerehtorin lisäksi kolme 
opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää ja opetuksellinen 
mikrotukihenkilö. Hän opetti tietotekniikkaa englan-
niksi ja tarvittaessa arabiaksi sekä antoi mikrotuvassa 
henkilökohtaista neuvontaa samoilla kielillä. Lisäksi oli 
kielten, musiikin (yhdessä pohjoisen alueopiston kanssa), 
kuvataiteen ja tekstiilityön opettajat. Kankaankudonnan, 
kotitalouden ja teknisen työn opetuksen suunnittelu 
saatiin muista alueopistoista. Aluerehtori suunnitteli kir-
jallisuudenopetuksen ja osan yhteiskunnallisista aineista. 
Alueopistossa oli tuntipalkkaista suunnitteluvoimaa 
tietotekniikan, liikunnan ja yhteiskunnallisten aineiden 
suunnittelussa. 

Työllistettäviä oli keväällä kaksi. Syksyllä oli kaksi työ-
kokeilijaa.

Koko Kanneltalon henkilökunnalle toteutettiin palo-
turvallisuuskoulutus yhteistyössä Haagan pelastuskoulun 
kanssa. Läntisessä alueopistossa pidettiin kaksi riskienkar-
toituskoulutuspäivää henkilökunnalle.
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Pohjoinen alueopisto

Opetustunteja  ............................................................................. 11 102
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 7 728
Toteutuneet tulot  ....................................................................187 866
Toteutuneet menot  ...........................................................1 167 427

Pohjoinen alueopisto toteutti opetusta pohjoisen suur-
piirin alueella, jossa asuu kaiken kaikkiaan noin 40 000 
helsinkiläistä. Alue jakaantuu Maunulan, Länsi-Pakilan, 
Tuomarinkylän, Oulunkylän ja Itä-Pakilan peruspiireihin. 
Alueet poikkeavat väestön ikärakenteelta toisistaan. 
Senioriväestön osuus korostuu Maunulassa ja Oulunky-
lässä. Tuomarinkylän alueella on lapsiperheiden osuus 
huomattavan suuri. Opetuksessa ovat korostuneet senio-
riopetus ja perhekurssit. 

Opetuksesta toteutettiin 60 % omissa tiloissa Oulun-
kylätalossa ja Rajametsäntien opetushuoneistossa, joiden 
käyttöaste oli korkea. Pohjoisen suurpiirin väestölle 
tarjottiin runsaasti kursseja myös yhteistyökumppanei-
den tiloissa kuten kouluilla, palvelu- ja korttelitaloissa, 
kirjastoissa ja päiväkodeissa. Näin pyrittiin tarjoamaan 
lähipalveluita ja takaamaan alueellinen tasa-arvo myös 
peruspiireissä. Kaiken kaikkiaan opetuspaikkoja oli 17.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Alueopisto toimii alueella, jonka Tuusulantie jakaa 
kahtia. Tämä asettaa erityisiä haasteita tarjota palveluita 
tasapuolisesti. Tiivis yhteistyö mm. sosiaaliviraston, 
opetusviraston, kirjastotoimen, nuorisotoimen ja asu-
kasyhdistysten kanssa on auttanut tavoitteena olleen 
lähipalveluperiaatteen toteuttamisessa. 

Tavoitteena oli myös säilyttää kurssitarjonnan moni-
puolisuus. Alueopiston tuntimäärätavoite saavutettiin. 
Kokonaistuntimäärä oli 11 102, kurssien lukumäärä 618 ja 
yleisluentojen lukumäärä 49. Aloittaneiden kurssilaisten 
määrä oli yli 9 000. Suhteutettuna opetustunteihin määrä 
kasvoi edellisvuoteen verrattuna. 

Opetustilojen varustusta ajanmukaistettiin hankki-
malla kannettavat tietokoneet av-välineineen kaikkiin 
luokkiin. 

Kielet olivat suurin aineala, 26 % toteutuneista tun-
neista. Käsityön opetusta oli 18 %, kuvataidetta 18 %, 
tietotekniikkaa 12 % ja musiikkia 11 % tunneista. Loput 
15 % tarjonnasta koostui kirjallisuuden ja teatterin, liikun-
nan ja yhteiskunnallisten aineiden opetuksesta. 

Kielten päiväkurssien suosio lisääntyi edelleen ja niitä 
oli kuudessa kielessä. Valikoimassa oli myös thaikielen 
kursseja. Ensimmäistä kertaa järjestettiin thaikielen kirjoi-
tuskurssi. 

Tekstiilityön ja askartelun opetusta järjestettiin omissa 
luokissa sekä Torpparinmäen koululla ja palvelukeskus 
Saunabaarissa. Teknisen työn kursseja pidettiin kouluilla. 

Kursseja suunnattiin myös erityisesti eläkeläisille sekä 
aikuisille ja lapsille yhdessä. Päiväopetusta oli monipuoli-
sesti tarjolla. Verkko-opetusta annettiin materiaaliopissa.

Kuvataideopetuksessa painottuivat pitkät, koko 
lukuvuoden mittaiset kurssit. Vastapainoksi tarjottiin 
lyhytkursseja ja luentoja digikuvauksesta, kalligrafiasta ja 
valokuvauksen historiasta. 

Tietotekniikassa lisättiin kannettavien tietokoneiden 
opetusta. Itseopiskelijoille tarjottiin enemmän opiske-
lumahdollisuuksia lisäämällä ohjattuja harjoituksia ja 
mikrotuvan aukioloaikoja. Kännykkäneuvonta vakiintui. 
Seniorit olivat edelleen tietotekniikkaopetuksen paino-
pisteenä. Tietotekniikkaluokan koneet uusittiin. 

Musiikin kursseissa otettiin huomioon eri ikäryhmät 
ja eri musiikinlajit, esimerkkeinä eläkeläisten yksinlaulu ja 
perhekurssit muskareiden muodossa. Kansanmusiikkia 
kaksirivisellä haitarilla -kurssi ja klassiseen musiikkiin pai-
nottuvat yksinlaulun jatkoryhmät edustivat pyrkimystä 
laajaan kirjoon. 

Kirjallisuusluentoja järjestettiin yhteistyössä kirjasto-
jen kanssa. Luentoja pidettiin myös Oulunkylätalossa ja 
palvelukeskuksissa.

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Keväällä teatteritietopiiri juhli 30-vuotista taivaltaan. 
Opiskelijoiden ja opettajien töitä oli runsaasti esillä 
kuvataide- ja käsityöryhmien näyttelyissä. Syyskaudella 
japaniaiheiset tapahtumat saivat liikkeelle erityisesti nuo-
ria. Runopysäkin esitykset kuvasivat kotimaisia miljöitä 
Helsingissä ja Tampereella. Teatteriesitykset peilasivat 
huumorin keinoin ihmisen kamppailua suvun, juurten ja 
kaukokaipuun ristiaallokossa. Musiikkiryhmien yhteiskon-
sertit keväällä ja syksyllä kokosivat kuorot, orkesteri- ja 
yhtyesoittajat sekä laulusolistit yhteen. Musiikin opiskeli-
jat esiintyivät kauden aikana useaan otteeseen. Perintei-
nen kevätkonsertti järjestettiin huhtikuussa. 
Näyttelyissä oli useita satoja kävijöitä, teatteriesityksissä 
noin 400 ja konserteissa noin 700.

Henkilökunta
Alueopistossa työskenteli aluerehtori, kaksi opistosih-

teeriä, kaksi opistoisäntää, it-tukihenkilö ja aluejärjestäjä. 
Opetuksen suunnittelusta vastasivat vakinaiset opettajat 
käsityössä, kielissä, musiikissa sekä syyskauden alusta 
äidinkielen, kirjallisuuden ja lausunnan aineissa. Tunti-
palkkaiset suunnittelijat olivat kuvataiteessa, tietoteknii-
kassa ja yhteiskunta-aineissa. Opetusta annettiin runsaan 
tuntiopettajakaartin ja asiantuntijaluennoitsijoiden 
voimin. Lisäksi alueopistossa oli tuntipalkkaisia ja oppiso-
pimusoppilaita toimisto- ja vahtimestaritehtävissä. 

Henkilökunnan kehittämispäivän teemana oli tasa-
arvo. Opistosihteerien ja isäntien työtä kehitettiin koko 
opiston tukihenkilöstöprojektissa. Opetushenkilöstö 
osallistui omien ainealojensa koulutustilaisuuksiin. 
Opistosihteerit ja kielen opettaja tekivät yhdessä kau-
punginkirjaston kanssa tutustumismatkan Lontoon Idea 
Storeihin, joissa kirjaston ja elinikäisen oppimisen palvelut 
on yhdistetty laajaksi kokonaisuudeksi. 
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Ainealat vuonna 2009
Osallistujaosuudet sukupuolen mukaan 
2009 

Opetustuntien jakautuminen 
ainealoittain 2009

Opetusharjoittelu 

Opetusharjoittelussa jatkettiin yhteistyötä Helsingin 
yliopiston sekä Sibelius-Akatemian kanssa. Opetushar-
joittelijoita oli yhteiskunnallisissa ja kasvatustieteellisissä 
aineissa, kielissä, kotitaloudessa, käsitöissä sekä musii-
kissa. Toimintavuoden aikana työväenopistossa suoritti 
opetusharjoittelun yhteensä 33 opiskelijaa.

Helsingin yliopiston ja opiston välinen yhteistyö on 
ollut virallisella sopimuspohjalla vuodesta 1994 alkaen. 
Yhteistyön perustana on käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan opettajainkoulutuksen opetussuunnitelma ja 
siinä ohjattuun harjoitteluun liittyvät osat. Työväenopisto 
on tarjonnut käytännön harjoittelun ohjauksen, tilat ja 
toteutuksen.

Kielet

Kielten opetusharjoittelijoita opistossa on ollut 70-luvun 
loppupuolelta lähtien. Opiskelijoiden määrä on vaihdel-
lut vuosittain yhdestä kymmeneen.

2000-luvulla kielten opetusharjoittelijat ovat pää-
sääntöisesti suorittaneet aikuisopetukseen suuntautuvia 
pedagogisia opintoja. Kyseessä on korkeakoulututkinnon 
suorittaneille tarkoitettu monimuotokoulutus (35 ov), 
jonka syventävään praktikumiin kuuluu 12–18 tuntia 
aikuisoppilaitoksiin tutustumista, opetuksen seuraamista 
14–20 tuntia ja omaa opetusta noin 12 tuntia. 

Harjoittelun perusrakenne on ollut seuraava: syksyllä 
tutustutaan oppilaitokseen ja opetuksen suunnittelupro-
sessiin. Opetusharjoittelijat suunnittelevat oman kurssi-
kokonaisuuden kevätlukukauden ohjelmaan. Harjoitte-

Ihminen, yhteiskunta ...........................................................3,4 %
Äidinkieli, kirjallisuus .............................................................4,5 %
Suomi  ...........................................................................................7,2 %
Kielet  ..........................................................................................25,5 %
Kuvataiteet  .............................................................................17,7 %
Tekstiilityö ................................................................................12,6 %
Tekninen työ  .............................................................................2,9 %
Luonto ja ympäristö  ............................................................0,2 %
Kotitalous  ...................................................................................3,4 %
Tietotekniikka ............................................................................8,4 %
Musiikki  ........................................................................................9,5 %
Hyvinvointi ja terveys  .........................................................0,8 %
Liikunta .........................................................................................3,2 %
Kasvatus ja aikuiskasvatus .................................................0,2 %
Liikenne ........................................................................................0,5 %

Aineryhmä .........................miehiä % .....................naisia %
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 24,9 ................................... 75,1
Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 16,8 ................................... 83,2
Suomi ...................................................... 40,5 ................................... 59,5
Kielet ........................................................ 24,9 ................................... 75,1
Kuvataide .............................................. 16,1 ................................... 83,9
Tekstiilityö ................................................ 1,7 ................................... 98,3
Tekninen työ ....................................... 39,9 ................................... 60,1
Luonto ja ympäristö ....................... 32,2 ................................... 67,8
Kotitalous ............................................. 23,1 ................................... 76,9
Tietotekniikka..................................... 29,5 ................................... 70,5
Musiikki .................................................. 30,0 ................................... 70,0
Hyvinvointi ja terveys.................... 12,7 ................................... 87,3
Liikunta .................................................. 11,6 ................................... 88,4
Kasvatus ja aikuiskasvatus .......... 12,3 ................................... 87,7
Liikenne ................................................. 64,7 ................................... 35,3
Kaikki aineet ............................... 22,2 .............................77,8
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lutunnit voidaan sijoittaa opiston opettajien kielikurssien 
osaksi. Keväällä tehdään kurssisuunnitelmat ja pidetään 
kurssit. Vastuullisena opetusharjoittelun ohjaajana toimii 
kielten johtava opettaja.

Vuonna 2009 opistossa oli yksi italian ja kaksi espanjan 
kielen opetusharjoittelijaa.

Kotitalous
Työväenopistossa oli kymmenen Helsingin yliopiston 
käyttäytymistieteellisen tiedekunnan kotitalous- ja käsi-
työtieteen laitoksen opettajaharjoittelijaa. Kaikilla heillä 
oli 3–8 opetuskertaa opistossa.

Opistossa on tehty opetusharjoitteluyhteistyötä 
Kotitalousopettajaopiston kanssa jo 1970-luvun lopulta 
lähtien. Laitoksen opiskelijat harjoittelivat opistossa 
perusharjoittelun aikuisosiota opiston normaalien kurs-
sien sisällä. Opetuskerrat olivat lyhyitä havaintoesityksiä 
ja neuvontapisteitä. Lisäksi opetusharjoittelijat toimivat 
kursseilla apuopettajina. Päättöharjoitteluvaiheessa har-
joittelijat pitivät itsenäisiä havaintoesityksiä ja neuvonta-
pisteitä sekä opettivat kokonaisia kurssikertoja. Palaute-
keskusteluihin osallistui kurssin pitäjän lisäksi muutkin 
opetusharjoittelijat.

Kotitalouden opetusharjoittelijat opettivat kursseilla, 
neuvontapisteissä sekä havaintoesityksissä. Opetuskeit-
tiöissä pidetyissä havaintoesityksissä opetusharjoittelijat 
kertoivat päivän aiheesta ja samalla valmistivat ruokaa 
aiheenmukaisin aineksin ja välinein. Neuvontapisteet 
olivat kaikille avoimia tietoiskumaisia tiedotuspaikkoja 
aulassa tai käytävillä. Opetusharjoittelijat esittelivät 
päivän aihetta kolmen tunnin ajan. Lisäksi opetusharjoit-
telijoilla oli omia 4–5 oppitunnin mittaisia kurssiopetus-
kertoja.

Käsityö
Helsingin yliopiston käsityönopettajain koulutuslinjalta 
11 opiskelijaa suoritti syventävän tai soveltavan harjoit-
telun työväenopistossa tekstiilityön ryhmissä. Opiskelijat 
harjoittelivat opiston opintoryhmissä eri alueopistoissa. 

Opettajaharjoittelun organisointi ja ryhmäohjaukset 
sekä neuvottelut ja palautekeskustelut yliopistolla ovat 
työväenopiston johtavan opettajan vastuulla. Syventä-
vän harjoittelun tavoitteena on kehittää monipuolisesti 
valmiuksia opettajan eri tehtävien itsenäiseen hoita-
miseen ja yhteistyöhön. Tavoitteena on luoda edelly-
tyksiä opettajuuden ja työyhteisön kehittämiselle sekä 
moniammatilliselle yhteistyölle työyhteisön jäsenten, 
kotien ja koulun sidosryhmien kanssa. Harjoittelija oppii 
tiedostamaan opettamansa aineen aseman, erityisyy-
den ja merkityksen koulutusjärjestelmässä ja tutustuu 
harjoittelukoulunsa tavoitteisiin sekä toiminta-ajatukseen 
sitoutuen toimimaan niiden mukaisesti.

Kaksi opiston tekstiilityönopettajaa suoritti yliopiston 
opetusharjoittelijoiden ohjaajakoulutuksen.

Musiikki
Työväenopisto on toiminut 1980-luvulta lähtien Sibelius-
Akatemian musiikkikasvatusosaston syventävän har-
joittelun oppilaitoksena. Päättöharjoittelu suoritetaan 
vuosittain, yleensä kevätlukukaudella tammi-toukokuun 
aikana.

Sibelius-Akatemian musiikkikasvatusosaston päättö-
harjoittelun eli syventävän praktikumin suoritti keväällä 
kolme opiskelijaa. Harjoitteluun kuului harjoitustunteja ja 
koulunpitoa (20 tuntia), ryhmäohjaustunteja (12 tuntia) 
ja opetuksen seuraamista (38 tuntia). Ryhmäohjaustun-
neilla käsiteltiin aikuisten musiikinopetusta ja aikuisten 
ja lasten opettamisen eroja sekä ryhmäopetusmene-
telmien käyttöä ja niiden haasteita ja mahdollisuuksia. 
Jokainen opiskelija piti harjoitustunnit vähintään kah-
dessa eri musiikkiaineessa.

Vastuullisena opetusharjoittelun ohjaajana toimii 
musiikin johtava opettaja.

Yhteiskunnalliset aineet
Yhteistyö Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitoksen kanssa jatkui kiinteänä. Keväällä opetusharjoit-
telunsa suoritti seitsemän yhteiskunnallisten ja kasva-
tustieteellisten aineiden opettajaharjoittelijaa. He pitivät 
luentoja muun muassa länsimaisen ajattelun peruspiir-
teistä, nanoteknologiasta, vanhemmuudesta, lapsen 
luontosuhteesta sekä kirjallisuudesta. 

Äidinkieli ja kirjallisuus
1980- ja 90-luvuilla Opetushallitus organisoi kansalais- ja 
työväenopistojen opetusharjoittelua maanlaajuisesti. 
Helsingin työväenopisto oli harjoitteluopisto. Äidinkielen 
kirjallisuuden ja teatteri-ilmaisun harjoittelijoita oli vuo-
sittain, samoin suomi vieraana kielenä -aineen harjoit-
telijoita. 1990-luvun lopussa vastuu opetusharjoittelun 
järjestämisestä siirtyi Helsingin yliopistolle, kasvatustie-
teelliseen tiedekuntaan ja soveltavan kasvatustieteen 
laitokselle. 

Toimintavuoden aikana opistossa oli yksi äidinkielen ja 
kirjallisuuden opetusharjoittelija.

Suomen kieli
Syksyllä suomi toisena/vieraana kielenä -aineen harjoitte-
luun tuli Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen 
laitokselta kaksi harjoittelijaa, jotka jatkavat keväällä 2010 
syventävää 7 op:n harjoittelua. He tutustuivat opiston 
kirjastoon, av-keskukseen ja muutamiin opetuspaikkoihin 
sekä perehtyivät oppilaitoksen toimintaan ja tuntiopetta-
jan työn pääpiirteisiin.
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Hyvinvointi ja terveys

Opetustunteja  .................................................................................... 772
Kursseja  ......................................................................................................55
Luentoja  .......................................................................................................9
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 1 247

Hyvinvointi ja terveys -ainealan opetuksessa kurssit on 
jaettu neljään ryhmään: terveystieto, hieronta, painon-
hallinta ja itsehoito. Näistä itsehoito painottui eniten, 
sillä se sisälsi runsaasti suosittuja kursseja. Terveystiedon 
opetus järjestettiin yleisluentoina. Muiden aineryhmien 
opetus oli opintopiirityyppistä opetusta. Opetus keskittyi 
itäiseen, keskiseen ja eteläiseen alueopistoon, vaikka 
muillakin alueilla oli muutamia hyvinvointikursseja.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Hyvinvointi ja terveys -ainealan opetusta järjestettiin 800 
tuntia, mikä ylittää pitkän aikavälin tavoitteen. Opetuk-
sessa perehdyttiin vaihtoehtoisiin kotona käytettäviin 
hoitomuotoihin, etenkin reiki-, shiatsu- ja yrttilääkin-
täkursseilla. Yksilön elämänlaatua kokonaisvaltaisesti 
parantavia kursseja olivat maalaukseen, ääneen ja liikkee-
seen keskittyvät kurssit. Sisäistä tasapainoa vahvistettiin 
erilaisilla rentoutumismenetelmillä. Uusia kurssiaiheita 

vauvahieronta, varvas- ja jalkahieronta sekä shindo-ren-
toutusvenyttely. Terveyden edistämiseen paneuduttiin 
painonhallintakursseilla ja luennoilla, joiden aiheita olivat 
diabetes, sydäntaudit sekä terveellinen ruokavalio ja 
lisäravinteet. Kauneudenhoitoon ja hiusten hyvinvointiin 
keskityttiin kahdella luentosarjalla.

Kursseista suosituimpia olivat Alexander-tekniikka, 
intialainen päähieronta, reiki ja shiatsu.

Opiskelijat
Hyvinvointi ja terveys -ainealan opiskelijamäärä oli 1 247 
suorittanutta opiskelijaa, mikä on kolme opiskelijaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoista 87,3 % 
oli naisia.

Opettajat ja muu henkilökunta
Kaikki terveys- ja hyvinvointialan opettajat ovat alansa 
koulutettuja tuntiopettajia. Luennoitsijoiden joukossa oli 
myös valtakunnallisesti tunnettuja asiantuntijoita.

Hyvinvointi- ja terveyskurssit kuuluivat johtavan 
kotitalousopettajan vastuualueeseen. Hänen lisäkseen 
kursseja suunnittelivat yhteiskunnallisten aineiden 
johtava opettaja ja suunnitteleva tuntiopettaja, itäisen 
alueopiston koulutuspäällikkö sekä läntisen alueopiston 
aluerehtori.
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Ihminen, yhteiskunta ja 
kulttuuri

Opetustunteja  ................................................................................ 3 450
Kursseja  ................................................................................................... 113
Luentoja  ................................................................................................. 139
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 5 707

Kurssitarjonta oli edellisten vuosien tapaan runsas ja 
monipuolinen. Ainealalla toteutettiin yhteensä 113 psy-
kologiaan ja ihmissuhteisiin, filosofiaan, historiaan, kult-
tuurintuntemukseen, yhteiskuntatietouteen, viestintään, 
asumiseen, kasvatukseen tai oppimiseen liittyvää kurssia. 
Maksuttomia yleisluentosarjoja oli vuoden aikana 139.

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 oppimista, miehen elämää, verotuksen kouke-
roita, suomalaista arkkitehtuuria, antiikin kulttuurihisto-
riaa, mielenterveyttä, asuntokysymyksiä ja hiustenhoitoa. 
Erilaisilla kulttuuriluennoilla käsiteltiin Intiaa, Romaniaa, 
Italiaa, japanilaista kulttuuria ja Suomen luostareita. 

Syyslukukaudella opetuksen teemoja olivat talvisota ja 
Saksa. Yhteistyössä Helsingin yliopiston vapaan sivistys-
työn toimikunnan kanssa järjestettiin Suomen talvisotaa 
käsittelevä luentosarja. Saksa-teemaan liittyen luennoilla 
käsiteltiin Saksan historiaa, Berliinin muurin murtumista 
sekä saksalaista filosofiaa. Muiden yleisluentojen aiheina 
olivat muun muassa Arkeologian ABC, Islamin maailma, 
kodin paloturvallisuus, ekoremppa, itsetunto sekä naisen 
suhde rahaan. Yhteistyössä Suomen Akatemian kanssa 
järjestettiin Ajankohtaista neurotieteestä -luentosarja. Kult-
tuuriluentojen aiheita olivat Puola, suomalaisen kulttuu-
rin juuret, antiikin maailma, Englanti ja Irlanti, itämeren-
suomalainen kulttuuri sekä Yhdysvallat. Yleisluennoilla 
esiteltiin myös syksyn uusia tietokirjailijoita. 

Aktiivista kansalaisuutta tuettiin myös järjestämällä eri 
alueopistoissa filosofisia ja yhteiskunnallisia keskusteluil-
toja. Uutena keskustelupiirinä syksyllä aloitti lehtikahvila. 
Kaupunginkirjaston, Kriittisen korkeakoulun ja Tutki-
jaliiton kanssa yhteistyössä järjestettiin Ikuisesti ajassa 
-keskustelutilaisuuksia. Keväällä keskusteluja veti Jukka 
Relander ja syksyllä Tuomas Nevanlinna. Kaupunginkirjas-

ton kanssa yhteistyössä järjestettiin myös Kiinan aatteita 
käsittelevä keskustelutilaisuus. 

Laajasalon perhekahvilassa vanhemmat saattoivat 
keskustella asiantuntijoiden kanssa mieltään askarrut-
tavista kasvatuskysymyksistä. Ikäihmisille järjestettiin 
paljon päiväluentoja sekä palvelu- että kulttuurikeskuk-
sissa, kirkkojen tiloissa ja opiston omissa toimipisteissä. 
Kulttuuriaiheiden lisäksi ikäihmisten luennoilla käsiteltiin 
terveyteen ja muistinhuoltoon liittyviä kysymyksiä. Itäi-
sessä alueopistossa jatkuivat myös Silkkitupa-toiminta ja 
Oloneuvoskerhot.

Opintopiireistä vakiintuneen suosionsa ovat säilyttä-
neet sukututkimuksen, sisustussuunnittelun, nuorten 
ryhmien ohjaamisen ja puhe- ja esiintymistaidon kurssit. 
Myös elämänkaarikirjoituskurssi sekä vauvojen värikylpy 
-kurssit jatkoivat toimintaansa. Muissa opintopiireissä 
opiskeltiin sijoittamista, vanhojen käsialojen tulkintaa, 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, tiedonhakua interne-
tistä, radio-ohjelman tekoa sekä talvipyöräilyä. 

Kevätlukukaudella järjestettiin yhteistyössä Suomen 
psykodraamayhdistyksen ja Sveriges psykodramatikers 
föreningenin kanssa kansainvälinen sosiodraamakong-
ressi Shadows of Society. 

Yhteistyössä Suomen mielenterveysseuran kanssa 
toteutettu Hyvinvointitreenit-kurssi järjestettiin toimin-
tavuonna itäisen suurpiirin sosiaalitoimiston asiakkaille. 
Muita kumppaneita toimintavuonna olivat Helsingin 
Sydänpiiri ry., Kaakkois-Helsingin mielenterveysseura 
MieTo ry., Kansan Sivistystyön Liitto, Leikkipuisto Kiilto-
mato, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mellunmäki-
yhdistys, Mielenterveyden keskusliitto, Miessakit ry., 
Nuorten Akatemia, Vapaaehtoistyön keskus VaTi, Vihreä 
sivistys- ja opintokeskus VISIO, Palvelukeskus Meriportti, 
Suomen humanistiliitto ja Sähköajoneuvoyhdistys. 

Opiskelijat
Opinto- ja luentopiireissä sekä yleisluentotilaisuuksissa 
oli opiskelijoita yhteensä 5 707. Tämä on 10,3 % kaikista 
opiston kurssilaisista. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -tiimiin kuuluivat 
johtava opettaja, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö ja 
yksi määräaikainen tuntisuunnittelija. Myös osa alue-
rehtoreista osallistui ainealan luentojen suunnitteluun. 
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita ainealalla on vuosittain 
noin kaksisataa.
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Kielet

Opetustunteja  ............................................................................. 25 884
Kursseja  ............................................................................................... 1 053
Luentoja  ....................................................................................................12
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  .................................... 12 995

Kielikursseilla opitaan käytännön kielitaitoa, jonka voi 
halutessaan osoittaa esimerkiksi osallistumalla yleiseen 
kielitutkintoon. Kurssitasot noudattavat yleisten kielitut-
kintojen jakoa perus-, keski- ja ylimmän tason kurssei-
hin. Luokitus on yhteismitallinen Euroopan neuvoston 
kehittämän yleiseurooppalaisen viitekehyksen kanssa. 
Tavallisin kurssimuoto on kaksi tuntia kerran viikossa 
kokoontuva opintoryhmä. Lisäksi ohjelmassa oli eripi-
tuisia lyhyt-, viikonloppu- ja tiiviskursseja. Opisto tarjosi 
myös mahdollisuuden opiskella eri kieliä itsenäisesti 
verkkokursseilla ja avoimissa oppimisympäristöissä. Kiel-
tenopetusta toteutui 25 884 tuntia, mikä on 129 tuntia 
enemmän kuin vuonna 2008. Toteutuneita kursseja ja 
luentoja oli 1 065 eli 92 kurssia vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kieltenopetuksen perustavoite on toteuttaa laaja ja 
monipuolinen kielten opetustarjonta siten, että ohjel-
massa on myös harvinaisia kieliä. Tavoite saavutettiin 
tänäkin vuonna: ohjelmassa oli 21 eri kieltä.

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 kielikoh-
tainen kehittäminen. Kielissä jatkettiin vuonna 2008 
aloitettua Saksa-teemaa ja kehitettiin edelleen venäjän 

ja suomen opiskelijoiden yhteistä työpajaa hyödyntäen 
tuntiopettajien asiantuntemusta. Uusi teema Japanin 
kieli ja kulttuuri suunnattiin erityisesti nuorille ja se 
tavoitti kohderyhmänsä. 

Tiedottamista tehostettiin erilaisin tapahtuma- ja 
teemaesittein. Kieltenopettajat osallistuivat Suomen kiel-
tenopettajien liitto SUKOL ry:n vuosittaiseen valtakun-
nalliseen vapaan sivistystyön koulutuspäivään. Uusien 
digitaalisten kielistudioiden käyttökoulutuksia jatkettiin. 

Opiskelijat 
Kielten kurssin suorittaneita oli 12 995, joka on 20 opis-
kelijaa enemmän kuin vuonna 2008. Eläkeläiskursseja 
oli 104. Eläkeläisiä osallistui myös muille päiväkursseille, 
joiden kysyntä kasvaa vuosi vuodelta. Alle 25-vuotiaiden 
opiskelijoiden määrä nousi kymmenellä prosentilla.

Opettajat ja muu henkilökunta
Kielten tuntiopettajia oli noin 120 ja useimmilla heistä on 
korkeakoulututkinto sekä opettajan pätevyys.

Kieltenopetusta suunnittelee ja kehittää kielten tiimi. 
Tiimiin kuului alkuvuodesta 12 jäsentä: kahdeksan pää-
toimista kieltenopettajaa, kielten koulutussuunnittelija, 
av-sihteeri ja johtava opettaja. Osa-aikaeläkkeellä ollut 
päätoiminen ranskanopettaja jäi eläkkeelle elokuussa. 
Kaksi osa-aikaeläkkeellä olevaa päätoimista kieltenopet-
tajaa ei osallistunut tiimin toimintaan. Kielten johtava 
opettaja siirtyi osa-aikaiseksi suunnittelijaopettajaksi 
itäiseen alueopistoon kesäkuussa. Uusi johtava opettaja 
aloitti toimessa elokuussa ja irtisanoutui joulukuussa.

Kieltenopettajille (tuntiopettajat ja päätoimiset) järjes-
tettiin kielistudion käyttökoulutuksen lisäksi neljä muuta 
yhteistä koulutustilaisuutta sekä kielikohtaisia koulutus- 
ja suunnittelutilaisuuksia.
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Äidinkieli, kirjallisuus, luova 
kirjoittaminen ja teatteri-ilmaisu

Opetustunteja  ................................................................................ 4 564
Kursseja  ................................................................................................... 149
Luentoja  ....................................................................................................34
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 2 932

Opistotalon peruskorjaus on merkinnyt ainealueelle 
haasteita, koska valtaosa koko opiston teatteriope-
tuksesta ja suuri osa kirjallisuuden yleisluennoista ja 
tapahtumista on toteutettu keskisessä alueopistossa. 
Opistotalon tyhjennys edellytti muun muassa lavastei-
den ja rekvisiitan varastoimista sekä teatteriopetuksen 
siirtämistä korvaaviin tiloihin. Tilat saatiin opetusviraston 
hallinnoimasta Kaikukatu 2:n kiinteistöstä. Käytettävissä 
oli noin 250 hengen teatterisali, lämpiö sekä voimistelu-
sali. Kirjallisuuden luento-opetus järjestettiin yhteistyössä 
Vallilan, Rikhardinkadun sekä Töölön kirjastojen kanssa. 
Luento- ja opintopiiriopetus pidettiin keskisen alueen 
kouluissa sekä Kaikukatu 3:n tiloissa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteeksi keskisessä alueopistossa asetettiin opetus-
tarjonnan pitäminen entisenlaajuisena sekä se, että opis-
kelijamäärät eivät laskisi, vaan että opiskelijat ohjattaisiin 

väistötiloihin ja työväenopiston muihin opetuspisteisiin. 
Tavoitteena oli myös opetustarjonnan lisääminen muissa 
alueopistoissa talousarvion rajoissa. Kurssien määrä 
pystyttiin pitämään liki ennallaan, mutta opiskelijamää-
rät laskivat keskisessä alueopistossa. Palautteen perus-
teella osa opiskelijoista on jäänyt odottamaan remontin 
valmistumista. Toisaalta esimerkiksi kirjallisuusluennot eri 
kirjastoissa ovat houkutelleet uusia opiskelijoita.

Kaikki lausuntaryhmät sekä esittävän ja soveltavan 
teatterin ryhmät (tarinateatteri, foorumiteatteri) val-
mistivat 1–6 esitystä tai demoa vuoden aikana. Luovan 
kirjoittamisen kahden ryhmän yhteinen antologia 
Sateenkaaribaletti (18 kirjoittajaa) voitti Päätalo-instituutin 
myöntämän omakustanteisten antologioiden sarjan 
ensimmäisen palkinnon.

Opistoteatteri esitti viisi kertaa marras-joulukuussa 
Ilpo Tuomarilan Yössä Gehennan -näytelmän Aleksis 
Kiven syntymän juhlavuoden kunniaksi. Opisto järjesti 
myös kirjallisen kiertoretken Aleksis Kiven maisemiin. 
Foorumiteatteri esitti viisi kertaa Syntymäpäivä-nimisen 
esityksen, jonka loppuratkaisun muokkaamiseen yleisö 
otti osaa osallistavan teatterin idean mukaisesti. Lausun-
taryhmä esitti Bo Carpelanin runoja esityksessään Bo och 
liv. Esitykset uusittiin syksyllä Rikhardinkadun kirjastossa. 
Kaikkiaan lausunta- ja teatteriesitykset keräsivät yleisöä 
noin 2 500 henkeä.

Ainealalla järjestetään 2-vuotista teatteriopetuksen 
kokonaisuutta taiteen perusopetuksena. Luovan kirjoit-
tamisen tavoitteellinen opintokokonaisuus on avoimen 
yliopiston tarjoama 25 op perusopetus, joka perustuu 
Turun yliopiston tutkintovaatimuksiin.

Ainealalla jatkettiin sähköisen kirjallisuussivusto 
Riimun kehittämistä vuoden 2009 loppuun ulottuneen 
Opetushallituksen tuen turvin.

Opiskelijat
Suurin ikäryhmä oli yli 65-vuotiaat. Kaksi seuraavaa ryh-
mää olivat 25–34- ja 55–64-vuotiaat. Tiedot ovat ilmoit-
tautuneista opiskelijoista. Yleisluentojen, kirjailijavierailu-
jen ja tapahtumien osallistujista kirjataan vain lukumäärä. 
Tilastojen mukaan ilmoittautuneiden määrä oli 3 471 ja 
suorittaneiden opiskelijoiden määrä 2 932. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Ainealueella on yksi johtava opettaja ja teatteri-ilmaisun 
tuntisuunnittelija (400 t/vuosi). Lisäksi kaksi aluerehtoria 
ja koulutuspäällikkö vastasivat suuresta osasta suunnitte-
lua. Vuoden aikana ainealueella oli myös henkilöstökes-
kuksen kautta tullut äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja 
tehtäväkierrossa. Tehtävää on hoidettu 60–70 %:sti.
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Kotitalous

Opetustunteja  ................................................................................ 3 454
Kursseja  ................................................................................................... 418
Luentoja  .......................................................................................................4
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 4 031

Kotitalouden opetus on jaettu yhdeksään aiheryhmään: 
ruoanvalmistuksen perusteet, suomalainen ruokakult-
tuuri, juhlaruokakulttuuri, kansainväliset ruokakulttuurit, 
ravitsemus, erityisruokavaliot, elämänkaari (eri ikäryhmille 
suunnatut kurssit), kodinhoito sekä Hyväksi kotikokiksi 
-opintokokonaisuus. Kurssit on jaettu kolmeen taito-
tasoon (1–3). Tarjolla oli runsaasti lyhytkursseja, mutta 
myös pitkäjänteisen opiskelun mahdollisuutta tarjottiin 
vuoden mittaisen opintokokonaisuuden ja muiden 
pitkien kurssien muodossa.

Kaikissa alueopistoissa eteläistä lukuun ottamatta 
järjestettiin monipuolisesti eriaiheisia kursseja ainealan 

opetussuunnitelman mukaisesti. Luentoja järjestettiin 
neljä. Opetuksen määrästä noin viidennes suunnattiin 
erityisryhmille. Opetus järjestettiin pääosin yhteistyössä 
kaupungin eri viranomaisten ja yhdistysten kanssa. 

Opetuksen vuoden teema oli Laadukkaat raaka-aineet 
ja työturvallisuus keittiössä. Pääajatuksena oli selvittää, 
mistä raaka-aineiden laatu koostuu ja miten laadukkaita 
raaka-aineita hyödynnetään parhaiten. Keittiön työturval-
lisuutta parannettiin kurssiopetuksen lisäksi Koti ja keittiö 
järjestykseen -luennolla.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Ainealan tavoitteena oli järjestää kotitalousopetusta 
yhteensä 3 500 tuntia, mistä toteutui 3 454 tuntia. 
Opetuksen sisältötavoitteina oli kehittää arjen hallinnan 
edellyttämiä käytännön työtaitoja ja tiedonhankintaa 
sekä tarjota mahdollisuus elämästä nauttimiseen, myön-
teiseen yhdessäoloon ja oppimisen iloon työn vastapai-
nona. 
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Kotitalousopetuksen kehittämistiimin muodostivat 
kaksi päätoimista opettajaa sekä kolme tuntiopettajaa. 
Tiimin toiminnallisia tavoitteita olivat toiminta-ajatuksen 
uudelleen määrittely sekä uuden vision luominen.

Kotitalousainealan toiminta-ajatus vuonna 2009 oli 
”Aineala tarjoaa aikuisille kotitalousopetusta ja samalla 
itsensä kehittämisen ja henkisen virkistäytymisen mahdolli-
suuksia – tietoa, taitoa ja elämyksiä yhdessä toimien.” Vuo-
den 2020 visio on ”Kotitalous-aineala on aikaansa edellä 
oleva, innostava ja osaava alansa kehittäjä lähellä ihmistä.”

Tavoitteena oli lisätä pääkaupunkiseudun opistojen 
kotitalousopettajien välistä yhteistyötä. Toimintavuoden 
aikana järjestettiin kaksi tapaamista, joissa tutustuttiin 
muiden opistojen opetustarjontaan ja käytännön toimin-
taan. 

Opiskelijat
Opiskelijoiden määrä toimintavuoden aikana oli 4 031 
kurssin suorittanutta, mikä on 499 opiskelijaa enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Pääosa kursseille osallistuneista 
oli naisia. Kurssilaisten ikäjakauma oli edellisvuosien 
tapaan laaja: lapsista eläkeläisiin painottuen 30–45-vuo-
tiaisiin. Opiskelijoista alle 25-vuotiaita oli 7 %, mikä on 
0,8 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Opistossa on kaksi päätoimista kotitalousopettajaa, 
joista toinen on ainealan johtava opettaja. Noin 10–15 
tuntiopettajaa vastasi kotitalousopetuksesta alueellisesti 
tai erityisosaamisensa mukaan. Tuntiopettajista kaksi oli 
suunnittelevia opettajia.

Kotitalousopettajille järjestettiin useita koulutustilai-
suuksia. Opettajat osallistuivat muun muassa Palkokasvit, 
soija ja tofu -kasvisruokakurssille, Marskin ja Urkin pöy-
dässä -koulutukseen ja EA1-koulutukseen. Opettajille 
järjestettiin luentotilaisuus aiheesta Kemikaalit keittiössä. 
Opettajia vieraili myös Educa- ja Elma-messuilla. Kaksi 
opettajaa vieraili valtakunnallisessa vapaan sivistystyön 
kotitalousopettajien koulutustapahtumassa Valkeakoski-
opistolla.

Kotitaloustiimi osallistui Suomalaisen ruokakulttuu-
rin juurilla -koulutukseen Majatalo Puukarin Pysäkillä. 
Koulutukseen kuului käytännön työskentelyä majatalon 
keittiössä, palvaamista ja ruisleivän paistoa sekä tutustu-
mista pohjoiskarjalalaisen luomuviljelijän arkeen.

Tapahtumat ja muu toiminta
Kevään havaintoesitysten aiheina olivat kevään eri juhlat. 
Syksyllä havaintoesityksissä näkyivät Taitavat kädet val-
mistamassa monenlaisia kädentaitoa vaativia ruokalajeja. 
Neuvontapisteissä annettiin kevätsiivousvinkkejä ja syk-
syllä pohdittiin arjen valintoja ilmastonmuutosta vastaan.

Kuvataide

Opetustunteja  ............................................................................. 17 934
Kursseja  ................................................................................................... 522
Luentoja  ....................................................................................................16 
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 6 532

Kuvataideaineita opetetaan jokaisessa alueopistossa. 
Toteutuneita tunteja oli toimintavuoden aikana 17 934, 
kursseja 522 ja luentoja 16. 

Alueopistot ovat profiloituneet opetuksessa seuraa-
vasti: itäinen alueopisto Stoa maalaus ja keramiikka; Silk-
kikutomo taidegrafiikka; keskinen alueopisto keramiikka; 
läntinen alueopisto maalaus ja piirustus; pohjoinen 
valokuvaus; koillinen alueopisto maalaus ja piirustus; ete-
läinen alueopisto kolmiulotteinen työskentely, erityisesti 
verstastyöskentely, joka on tuonut kursseille muutoin 
vähemmistönä olevia miehiä. 

Opetusmuotoina oli koko lukuvuoden kestäviä kurs-
seja sekä lyhytkursseja. Erityistekniikoiden opiskeluun 
tähdättiin intensiivisillä viikonlopun tai kahden kestävillä 
kursseilla. Monipuolisia kuvataiteen luentoja pidettiin 
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kaikissa alueopistoissa. Yhteisenä teemana syyslukukau-
della kaikissa alueopistoissa oli Picasso. Useat ryhmät 
tekivät myös vierailuja Ateneumin Picasso-näyttelyyn. 
Pohjoisen alueopiston valokuvausryhmä kiersi opistossa 
kuvaamassa eri ainealojen kursseja. Syntyneitä kuvia on 
käytetty opetusohjelman ja vuosikertomuksen kuvituk-
sessa. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena oli lisätä eläkeläisille suunnattuja kursseja, 
sillä eläkeläisten osuus on lisääntynyt erityisesti itäisessä 
alueopistossa. Itäisessä ja eteläisessä alueopistossa kurs-
sit täyttyivät jonoiksi saakka. Aluepistoissa järjestettiin 
avoimia ovia eläkeläisille ja kuvataiteeseen pääsi tutustu-
maan erilaisissa työpajoissa.

Tavoitteena oli järjestää lisää nuorille ikäryhmille 
suunnattuja kursseja. Alle 25-vuotiaita opiskelijoita 
kuvataideaineissa oli 229. Läntisessä alueopistossa tehtiin 
yhteistyötä paikallisten nuorisotyöntekijöiden kanssa. 
Nuorten osuus opiskelijoista oli keskisessä alueopistossa 
selvästi suurempi kuin muissa alueopistoissa. 

Tavoitteena oli eri kulttuuritaustaisten kohtaaminen ja 
kommunikointi kuvataiteen kielen avulla, sillä maahan-
muuttajaoppilaiden osuus ryhmissä on kasvanut. 

Opettajat
Kuvataidetiimissä työskentelivät johtava kuvataideopet-
taja, neljä kuukausipalkkaista suunnittelevaa opettajaa 
sekä kaksi suunnittelevaa tuntiopettajaa. Tuntiopettajia 
oli yhteensä lähes 100. Myös muuta kieltä kuin suomea 
äidinkielenään puhuvien opettajien osuus kuvataide-
aineissa on kasvanut. Esimerkiksi itäisessä alueopistossa 
32 opettajasta kuudella on maahanmuuttajatausta. 
Opettajille suunnattua koulutusta on toteutettu yhdessä 
Ateneumin taidemuseon kanssa syksyllä olleen suuren 
Picasso-näyttelyn merkeissä. Syyslukukauden päätteeksi 
järjestettiin luento Stendahl-syndroomasta.

Näyttelyt ja tapahtumat
Kaikissa alueopistoissa järjestettiin lukukausien aikana 
vaihtuvia käytävänäyttelyitä, joissa oli esillä kursseilla 
tehtyjä töitä. Alueopistoissa järjestettiin tärkeäksi koetut 
kevätnäyttelyt, jotka peilasivat hyvin kuvataideopetuksen 
sisältöä. Läntisessä alueopistossa oli esillä pidemmälle 
harrastuksessaan ehtineiden töitä paikallisessa kahvilassa. 
Kuvataideopetus osallistui Stoan 25-vuotisjuhliin Picasso-
aiheisella työpajalla. Pajassa kävi 80 eri-ikäistä osallistujaa. 
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Käsityö – tekstiilityö, 
tekninen työ

Opetustunteja  ............................................................................. 15 696 
Kursseja ja luentoja yhteensä  .................................................... 653
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 7 307

Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä 653 (13,5 % 
opiston kursseista). Opiskelijoita (suorittaneita) oli 7 307 
(13,1 % opiston kurssinsa suorittaneista opiskelijoista). 
Käsityökurssien pituudet vaihtelivat muutaman tunnin 
lyhytkursseista useampia vuosia kestäviin opintokokonai-
suuksiin. Vaatetuksen, tilkkutyön, kudonnan, koneneu-
lonnan ja huovutuksen opetus järjestettiin tasokursseina. 
Käsityön erikoistekniikoiden kurssit on jaoteltu ensisijai-
sen materiaalin mukaan.

Teknisen työn aihealueita olivat erilaiset puutyöt, ver-
hoilu, huolto ja kunnostus, kirjansidonta, soitinrakennus 
sekä korutyöt. 

Käsityössä monipuolisen, laajan opetustarjonnan 
ehdoton edellytys on oppimisen mahdollistava tila ja tar-
vittava välineistö. Osia sisällöistä on mahdollista opiskella 
verkossa.

Opetus profiloituu eri kaupunginosissa resurssien 
mukaan. Haagassa, Malmilla ja Herttoniemessä on 
kudontatilat, Vuosaaressa teknisen työn tila sekä tila 
värjäykseen ja kankaanpainantaan. Ruoholahdessa, 
Herttoniemessä, Oulunkylässä ja Kalliossa on hyvin varus-
tetut ompeluluokat. Läntisen alueopiston teknisen työn 
opetustilan menetys näkyi välittömästi teknisen työn 
opetuksen vähenemisenä (12,2 % edellisestä vuodesta).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Käsityönopetuksen tavoitteena oli ajankohtainen, moni-
puolinen ja alueellisesti kattava käsityön eri osa-alueiden 
opetustarjonta. Painopisteinä olivat nuoret ja Japani. 
Opetuksen suunnittelussa panostettiin strategian mukai-
sesti pitkäjänteisiin opintokokonaisuuksiin. Käsityön 
taiteen perusopetuksessa aloitti uusi perusopintojen 
ryhmä Kokeileva käsityö 1/2009. Hyväksi kotiompelijaksi 
-koulutus jatkui. Uuden ryhmän opintoihin sisältyi mate-
riaaliopin verkkokurssi.

Lokakuussa toteutettiin kaikille käsityön tuntiopet-
tajille suunnattu koulutus Kehittyminen ja jaksaminen 
opettajana – yhteistä päivitystä opettajan taitoihin. Syksyn 
aikana rakennettiin käsityön blogi Opistosta Käsin. Tavoit-
teena on, että vuorovaikutteisen blogin kautta myös 
nuoret opiskelijat löytävät opistosta sopivia kursseja.

Työväenopiston käsityönopetus palkittiin tam-
mikuussa toiminnan pitkäjänteisestä kehittämisestä 
opetusministeriön rahoittamassa kansalaisopistojen 
laatupalkintokilpailussa.

Opiskelijat 
Opiskelijoiden ikärakenne painottui myöhäiseen keski-
ikään. Suurin ryhmä oli 55–64-vuotiaat (1 012). Muissa 
kolmessa keskiryhmässä oli kaikissa runsaat 700 opis-

kelijaa. Opiskelijoista 819 oli täyttänyt 65 vuotta, alle 
25-vuotiaita oli 98. Käsityöaineita opiskelleista 9,5 % oli 
miehiä. Kurssien täyttymisaste oli noin 95 %.

Erityisryhmille suunnattuina kursseina tarjottiin 
mielenterveyskuntoutujille vaateompelua ja kehitysvam-
maisille nikkarointia. Aikuinen–lapsikurssien aiheita olivat 
kankaanpainanta, huovutus, helmityö, kynttilät, origami, 
joulu- ja pääsiäisaskartelu. Eläkeläisille suunnattiin muun 
muassa Muodin tuulia ja Tilkkujen hurmaa. 

Opettajat
Teknisen työn opettaja ja kudonnasta vastaava tekstii-
liopettaja toimivat koko opiston alueella. Kuusi tekstii-
liopettajaa suunnitteli oman alueopistonsa opetuksen. 
Johtava käsityöaineiden opettaja vastasi käsityötiimin 
tavoitteellisesta työskentelystä. Päätoimisesti työsken-
televiä tuntiopettajia oli mukana käsityön aihepiirien 
kehittämisryhmissä. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli 
noin 60. 

Seitsemän päätoimista käsityönopettajaa teki opinto-
matkan Kiotoon. Tekstiilikulttuuri on näkyvä osa Japanin 
kulttuuria. Japani oli toimintavuonna myös koko opiston 
painopiste- ja teema-alueita. Kaksi tuntiopettajaa koulut-
tautui Kioton lisäksi Tokiossa.

Suunnittelijaopettaja osallistui Ruotsissa pohjois-
maiseen kansallispukuseminaariin ja pohjoismaiseen 
tilkkutyötapahtumaan.

Lokakuussa toteutettiin kaikille käsityön tuntiopet-
tajille suunnattu koulutus Kehittyminen ja jaksaminen 
opettajana – yhteistä päivitystä opettajan taitoihin. 

Kaksi tekstiilityönopettajaa suoritti yliopiston opetus-
harjoittelijoiden ohjaajakoulutuksen.

Tapahtumat, näyttelyt
Helmikuussa  Oulunkylätalossa ommeltiin Anna ja Toivo 
-nukkeja Unicefille ja neulottiin peittoja Äiti Teresa 
-järjestölle. Maaliskuussa esiteltiin hyväksi kotiompelijaksi 
opiskelevien suunnittelemia ja ompelemia vaatteita 
VikaTikki Ateljéssa Kaapelitehtaalla. Sinivalkoisia unelmia 
oli esillä Kanneltalossa ja Tilkkupeittoja Stoan Galleriassa. 
Huhtikuussa osallistuttiin Kaapelitehtaan yhteiseen 
Kierrätystehdas-tapahtumaan.

Elokuussa käsityönopetus esitteli opiston toimintaa 
Kädentaito, Lahja ja Sisustus 2009 -messuilla Kaapeli-
tehtaalla. Samaan aikaan Merikaapelihallin parvella 
monensisältöiset, yhteistyössä Helsingin käsi- ja taidete-
ollisuus ry Helskyn kanssa suunnitellut työpajat tarjosivat 
kävijöille mahdollisuuden omiin kokeiluihin.

Taiteen perusopetus
Tammikuussa pidettiin taiteen perusopetuksen syventä-
vien opintojen opiskelijoiden minitekstiilinäyttely Luon-
toni Viikin Gardeniassa. Toukokuussa Mestariluokkalaisten 
tekstiilitaidetta oli esillä SYKE-galleriassa. Syksyllä aikuisille 
suunnatun käsityön taiteen perusopetuksen aloitti uusi 
perusopintojen ryhmä Kokeileva käsityö 1/2009. Opis-
kelijat (14) valittiin hakemuksen ja pienen hakutehtävän 
pohjalta 40 hakijan joukosta.
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Liikunta

Opetustunteja  ................................................................................ 3 225
Kursseja  ................................................................................................... 218
Luentoja  .......................................................................................................3
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................ 4 500

Työväenopisto tarjosi monenlaista liikuntaa eri alueopis-
toissa. Opetusohjelmassa oli kunto-, body-, niska–selkä- 
sekä äiti–vauvajumppaa, aerobicia, venyttelyä, pilatesta 
ja Chi Kung -voimistelua. Jooganharrastajille oli alkeis- ja 
jatkoryhmiä. Ohjelmassa oli myös muun muassa äijäjoo-
gaa ja naurujoogaa. 

Tanssia voi harrastaa afrikkalaisen ja itämaisen tanssin, 
latinalaisrytmien sekä Bollywood-tanssin ryhmissä. Tar-
jolla oli myös seuratanssikursseja sekä SENIO-rivitanssia. 

Ulkoliikuntaa tuettiin järjestämällä kartan ja kompassin 
käytön koulutusta sekä maastovaelluksia.

Pääosa liikuntaryhmien osallistujista oli eri-ikäisiä 
naisia. Iltatunnit pidettiin yleensä peruskoulujen liikunta-
saleissa, senioriliikunnat palvelukeskuksissa tai työväen-
opiston omissa tiloissa.

Luonto ja ympäristö

Opetustunteja  .................................................................................... 230
Kursseja  ......................................................................................................13
Luentoja  ....................................................................................................23
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ........................................... 703

Ainealan kursseilla tarkasteltiin luontoa ja ympäristöä 
useista näkökulmista. Opetuksen tavoitteena oli antaa tie-
toa luonnosta ja luonnontieteiden eri alueilta, ekologisesta 
kuluttamisesta, apua puutarhanhoitoon sekä vinkkejä siitä, 
miten voi saada enemmän iloa ja hyötyä luonnosta. 

Kaikille avoimia ilmaisia yleisluentoja järjestettiin 23. Aiheita 
olivat muun muassa pääkaupunkiseudun metsät, eläinsuoje-
lun historia, citykanit, koiran koulutus, puutarhanhoito, kodin 
kemikaalit, kompostointi, tähtitiede sekä nanoteknologia.

Opintopiireissä opiskeltiin tähtitiedettä, lintujen 
lajituntemusta sekä mehiläisten hoitoa. Suosittuja olivat 
myös pihasuunnittelun sekä kukkakimpun sidonnan 
opintopiirit. Uutuutena järjestettiin myös heittokalastuk-
sen kurssi. 

Yleisluennoille ja kursseille osallistui vuoden aikana 
yhteensä 703 opiskelijaa. Ainealan kursseja suunnittelivat 
yhteiskunnallisten aineiden ja kotitalouden johtavat opet-
tajat, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö sekä yhteiskun-
nallisten aineiden tuntisuunnittelija.
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Musiikki

Opetustunteja  ................................................................................ 9 670
Kursseja  ................................................................................................... 390
Luentoja  ....................................................................................................19
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 5 581

Opiston musiikkikursseilla opiskellaan ja kehitetään 
musiikkitaitoja ja -tietoja monipuolisesti. Kurssit on 
tarkoitettu eri-ikäisille ja eri tasoisille musiikin harrastajille. 
Kurssivalikoimassa on musiikkityylejä kansanmusiikista 
viihteelliseen ja klassisesta populaariin. Musiikkia voi har-
rastaa keskittyen soiton tai laulun opiskeluun tasokurs-
seilla tai musisoiden yhtyeessä, orkesterissa tai kuorossa. 
Kurssitarjonnassa on myös musiikinhistoriaa, teoriaa sekä 
musiikin tietotekniikkaa. Suurin osa opetustarjonnasta 
koostuu aineelle luontevista pitkäkestoisista 1–2 luku-
kautta kestävistä kursseista. Kuoro- ja orkesteritoimintaan 
osallistutaan yleensä monien vuosien ajan. Luentojen ja 
lyhytkurssien tarkoituksena on joko tutustua aiheeseen 
tai syventää ja laajentaa jo hankittuja perustietoja ja 
-taitoja.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Musiikinopetuksen pitkäkestoisena tavoitteena on, että 
jokaisessa alueopistossa voitaisiin tarjota vähintään ns. 
musiikin perusaineet eli opetusta laulussa, pianossa ja 
kitarassa sekä mahdollisuus osallistua kuorotoimintaan 
ja yhtye- tai orkesteritoimintaan. Perusainevalikoiman 
lisäksi eri alueopistojen musiikkitarjonta vaihteli musiikille 
annettujen resurssien ja alueopiston erityispiirteiden 
mukaan.

Erityiskursseja suunnattiin muun muassa perheille 
ja nuorille. Luennoilla otettiin huomioon normaaliin 
tapaan ajankohtaisuus ja tärkeät merkkivuodet. Odot-
tavien äitien laulukurssit tarjosivat rentoutusta äideille 
ja varhaista laulua lapselle. Uusia kursseja olivat rytmiik-
kakurssit, joissa oma keho toimi monipuolisena ääni-
lähteenä ja instrumenttina. Rocklyriikka- ja sävellyspajat 
yhdistivät työväenopiston aikuisopiskelijoiden lisäksi 
lukiolaisia Sibelius-lukiosta ja Itäkeskuksen lukiosta. 
Mozart-ensemblekurssi tarjosi pitkällä opinnoissa oleville 
yksinlaulun harrastajille mahdollisuuden harjoitella sävel-
täjän oopperoiden yhtyelauluohjelmistoja.

Kalevala-juhlavuoden teemoihin liittyen pidettiin laaja 
luentosarja eri aikojen säveltäjien kalevalavaikutteisesta 
musiikista. Teemaa käsiteltiin luentojen lisäksi myös 
konserteissa ja osana laulu- ja soitinkurssien ohjelmistoja. 
Ajankohtaisista teemoista esillä olivat vuosi 1809, Fredrik 
Pacius ja Suomen musiikkielämä sekä Felix Mendelssohn. 

Yhteistyökumppaneita olivat mm. Suomen musiikki-
neuvosto, Musiikinopetus Suomessa (MOS)-työryhmä, 
KoL, Espoon työväenopisto, Musiikkioppilaitosten liitto, 
Itäkeskuksen lukio, Sibelius-lukio, Helsingin kaupun-
ginorkesteri, Kulttuurisillat-karttapalvelu (Metroviisut), 
Sibelius-Akatemia, Espoonlahden kirkko ja Temppeliau-
kion kirkko. 

Opiskelijat
Musiikinopiskelijoita oli melko tasaisesti kaikista eri 
ikäryhmistä aikaisempien vuosien tapaan. Eläkeläisten 
osuus on kasvanut. Eläkeläiset olivat musiikissa toi-
mintavuoden suurin opiskelijaryhmä. Toiseksi eniten 
opiskelijoita oli ikäryhmästä 25–34-vuotiaat. Tasaisesti 
osallistuttiin kursseille 35–44-, 45–54- ja 55–64-vuoti-
aitten ryhmistä. Miehiä opiskelijoista oli 30 %. Kurssin 
hyväksytysti suorittaneita opiskelijoita oli 5 581. Vähen-
nystä edellisestä vuodesta on 1 086 opiskelijaa. Vähennys 
johtunee viime vuoden Hannu ja Kerttu -oopperaan 
liittyneistä kursseista, joissa osa konserttiyleisöstä oli 
kirjautunut opiskelijaksi. Lisäksi keskisen alueopiston 
väistötiloista johtuen luentoja ja luennolla kävijöitä on 
ollut aikaisempia vuosia vähemmän. 
Musiikin yleisen oppimäärän mukainen taiteen perus-
opetuksen ryhmä aloitti 2-vuotisen opintokokonaisuu-
den syksyllä 2008. Opiskelijoita on kahdeksan. Opintoko-
konaisuus päättyy keväällä 2010. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Musiikin päätoimista henkilökuntaa olivat yksi johtava 
opettaja ja yksi päätoiminen opettaja. Musiikkitiimiin 
kuuluu kahden päätoimisen opettajan lisäksi neljä tun-
tiopettajasuunnittelijaa. Tiimi vastaa musiikinopetuksen 
yleisistä suuntaviivoista ja pedagogisesta kehittämis-
työstä. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli noin 90.

Tapahtumat ja konsertit
Konserttien valmistaminen kurssien yhteydessä on oleel-
linen ja tavoitteellinen osa kurssin toimintaa varsinkin 
esiintyvissä ryhmissä. Viime vuosien tapaan konserttitoi-
minta oli koko vuoden vilkasta. Eri alueopistojen perin-
teisten kevät- ja joulukonserttien lisäksi opintoryhmät 
pitivät omia konsertteja ja yhteiskonsertteja. 

Laulupajat Lokki Joonatan (keväällä) ja Laulusampo 
(syksyllä) kokosivat neljällä tunnin kestoisella tapah-
tumalla yhteensä 250 aikuista ja lasta leikkimään ja 
laulamaan.

Vapun alkulämmittelyksi järjestettiin koko opiston 
Kevätkarkelot Svenska Gårdenin konserttisalissa. Kalevala 
soi -itsenäisyyskonsertti yhdisti ennakkoluulottomasti 
kalevalais-suomalais-afrikkalaista musiikkia ja musisointia.

Opiston sinfoniaorkesterin, Helsinginkadun filharmo-
nikkojen kevään kirkkokonsertit pidettiin maalis-huhti-
kuussa Espoonlahden ja Temppeliaukion kirkoissa. Ohjel-
massa oli Max Bruchin Kol Nidrei sellolle ja orkesterille, 
solistina Hannu Kiiski, Paul Hindemithin Enkelikonsertto 
ja Felix Mendelssohnin sinfonia n:o 5. Syksyn konsertissa 
orkesteri vei kuulijat Pariisin ja Lontoon tunnelmiin. 
Ohjelmassa oli Joseph Hydnin sinfonia n:o 104, George 
Gershwinin Amerikkalainen Pariisissa ja Richard Straussin 
Vier Letzte Lieder, solistina sopraano Sirkka Lampimäki. 
Kaikkien orkesterikonserttien kapellimestarina toimi Veli-
Antti Koivuranta. Yhteensä tapahtuma- ja konserttikävi-
jöitä eri alueopistoissa oli yli 2 000. 
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Tietotekniikka 
- Informaatiotekniikka

Opetustunteja  ................................................................................ 8 577
Kursseja  ................................................................................................... 545
Luentoja  ....................................................................................................17
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 5 582

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on tarjota tieto-
tekniikkavalmiudet mahdollisimman monelle helsinki-
läiselle. Opetus antaa mahdollisuuden kehittää taitoja 
eteenpäin haluamallaan alueella sekä mahdollistaa 
tutkintoihin tähtäävän opetuksen. Senioriopetukseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota. Opetushallituksen 
opintoseteleillä on poistettu senioreiden, työttömien ja 
maahanmuuttajien aloituskurssien kurssimaksut. Ope-
tuksen määrä on vähentynyt sadalla tunnilla edellisestä 
vuodesta. Luokat on varustettu nykyaikaisin laitteistoin ja 
ohjelmistoin. 

Tietotekniikan kurssit ovat verrattain lyhyitä (keski-
määrin 15 tuntia/kurssi). Pääpaino on ollut kurssiope-
tuksessa, mutta parhaan hyödyn lyhyistä kursseista on 
saanut yhdistämällä niihin itsenäistä opiskelua avoimessa  
oppimiskeskuksessa Ainossa ja mikrotuvissa. Uutena 
avointen oppimisympäristöjen palveluina ovat kännyk-
käneuvonta (Oulunkylätalo) ja kannettavan tietokoneen 
käytön neuvonta. 

Kurssilla opittujen aiheiden ohjattu harjoittelu tukee 
oppimista. Opiskelu on ollut mahdollista myös avoimissa 
oppimisympäristöissä käyttämällä hankittua opetusma-
teriaalia ja tutoria. Erityisryhmien kursseja järjestettiin 
senioreille, maahanmuuttajille, mielenterveyspalveluja 
käyttäville ja työttömille.

Kursseja toteutui toimintavuonna 545. Tietotekniikan 
tunteja oli yhteensä 8 577. Lisäksi itseopiskelu- ja harjoit-
telutunteja oli noin 1 300.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetuksen monimuotoisuus toteutui järjestämällä sekä 
peruskursseja tietotekniikasta (24 %) että syventäviä 
kursseja eri aiheista. Koko tietotekniikan opetus tuki 
kaupungin strategiaa tietoyhteiskuntavalmiuksien opet-
tamiseksi helsinkiläisille. Tutkintotavoitteista opetusta on 
noin 5 % . Tietokoneen A-ajokorttikokeita tehtiin 482 kpl, 
joista valmiiksi A-ajokorttitutkinnon sai 42 (7 hyväksyttyä 
koetta) ja kansalaisen @-ajokorttitutkinnon 3. AB-ajokort-
titutkinnon sai valmiiksi yksi opiskelija.

Opintosetelit, luennot ja tietoiskut
Opetusministeriö myönsi työväenopistolle ns. opintose-
teliavustusta, jolla järjestettiin eläkeläisille, maahanmuut-
tajille ja työttömille maksutonta tietotekniikan perus-
teiden opetusta. Vuoden aikana kursseja järjestettiin 55 

kappaletta ja niille osallistui kaikkiaan 638 opiskelijaa, 
joista enemmistö oli yli 63-vuotiaita. Kursseille rekrytoitiin 
opiskelijoita yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. Yleis-
luentoja järjestettiin huomattavasti enemmän kuin edel-
lisenä vuonna: pohjoisessa alueopistossa kahdeksan sekä 
kehittämisyksikön järjestämänä kahdeksan kappaletta, 
jotka kaikki välitettiin myös etäluentoina yhteistyössä 
muiden oppilaitosten kanssa. Avoimessa oppimiskeskuk-
sessa Ainossa järjestettiin lisäksi tietotekniikka-aiheisia 
tietoiskuja 18 kappaletta.

Tietotekniikkaa käytetään yhä enemmän myös 
muiden aineiden opetuksessa, kuten musiikissa, käsi-
töissä ja kielissä. Määrällisesti muiden aineiden opetus 
tietokoneluokissa oli kuitenkin pientä (alle 5 % verrat-
tuna tietotekniikan opetukseen). Työväenopistolla on 
siirrettävä tietokoneluokka, jota myös muut ainealat ovat 
käyttäneet aktiivisesti. 

Resurssit
Hyvin tietoliikenneyhteyksin varustettuja opetusmik-
roja on 210 kpl kymmenessä eri luokassa ja käytävillä. 
Ne muodostavat oman verkon, jonka täysimittainen 
hyödyntäminen kasvaa kaiken aikaa. Langaton tietolii-
kenneverkko on kaikissa omissa opetuspisteissä. Verkon 
käyttämiseen opiskelija tarvitsee kirjastokortin. Kahden 
tietokoneluokan laitteet uudistettiin ja muitakin luok-
kia varustettiin tietokoneella, dokumenttikameralla ja 
dataprojektorilla. Luokista vapautuneet noin 50 mikro-
tietokonetta hyödynnettiin muualla aulakoneina sekä 
hallinnossa ja opetuksessa. Resursseja vievät myös jatku-
vat palvelinohjelmistojen uusimiset. Luokkien käyttöikä 
on vain 3–4 vuotta, joten joka vuosi on tarvetta uudistaa 
parin luokan välineistö. Käytössä ovat omat sähköposti-
osoitteet, opetuksen verkkosivut, oppilaiden omat sivut 
sekä e-kirjat.

Opiskelijat
Tietotekniikan kurssin suorittaneita oli 5 582. Opiskeli-
joista 29,5 % on miehiä, 43 % on yli 65-vuotiaita, 40,8 % 
on 45–64-vuotiaita ja 15,3 % 25–45-vuotiaita.

Opettajat
Tietotekniikan päätoimisia opettajia oli neljä: johtava 
opettaja, joka suunnitteli eteläisen ja keskisen alueopis-
ton kurssit, itäisen alueopiston päätoiminen opettaja, 
maahanmuuttajaopettaja sekä avoimen oppimisym-
päristön suunnittelija. Tietotekniikan suunnitteluun 
osallistui koillisesta, läntisestä ja pohjoisesta alueopis-
tosta kolme tuntiopettajaa. Päätoimisilla opettajilla oli 
noin 25 % opetuksesta eli valtaosan opetuksesta opetti 
noin 20 tuntiopettajaa. Tuntiopettajista 10 opetti yli 16 
tuntia viikossa. Vertaisohjaajatoiminta jatkui ja laajentui 
useampaan alueopistoon.
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Suomen kieli ja muu 
maahanmuuttajaopetus

Opetustunteja  ................................................................................ 7 316
Kursseja  ................................................................................................... 129
Luentoja  .......................................................................................................0
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 1 673

Suomen kielen kurssit muodostavat oleellisen osan 
maahanmuuttajille suunnatusta opetuksesta. Opetusta 
tarjotaan alkeiskursseista edistyneempien kursseihin sekä 
erityiskursseihin. Suurin osa suomen kursseista etenee 
tasoittain: ne jakaantuvat perus-, keski- ja ylemmän tason 
kursseihin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaan. 
Vuonna 2009 opiston varsinaiset tasoittain etenevät 
kurssit olivat perus- ja keskitason kursseja (tasot 1–4). 
Suomen kielen opetuksen osuus oli 7,2 % opiston koko 
opetustarjonnasta. Suomen kielen ohella muut aineet, 
kuten tekstiilityö, tietotekniikka, yhteiskunnalliset aineet, 
englanti ja kuvataide tukivat uuteen kulttuuriin kotoutu-
mista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Suomen kielen opetuksessa pyritään ottamaan huo-
mioon eri taitotasoilla olevat kielenoppijat. Perustason 
kursseja järjestettiin kaikissa alueopistoissa ja keskitason 
kursseja keskitetymmin. Erikoiskursseilla oli mahdollisuus 
syventää tiettyjä kielitaidon alueita: rakenteiden hallintaa 
ja kirjoittamista, puhumista, lukutaitoa ja ääntämistä. 
Opiskelijoille järjestettiin myös mahdollisuus suomen 
kielen itseopiskeluun opettajan tuella.

Kurssien suunnittelussa otettiin huomioon tietyt 
erityisryhmät: joitakin omia kursseja pidettiin venäjänkie-
lisille, vironkielisille, thaimaalaisille ja ikääntyville. Työvoi-
mapoliittiseen koulutukseen rinnastettavaa koulutusta ja 
opintoneuvontaa järjestettiin keväällä sekä englantia että 
venäjää puhuville, syksyllä enää vain venäjänkielisille ryh-
mille (tasoilla 1 ja 2) resurssien puutteen vuoksi. Opinto-
kokonaisuusopiskelijoita varten opetusohjelmaan kuului 
suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja työelämään 
tutustuttavia kursseja sekä tietotekniikkaa. Yhteistyössä 
itäisen sosiaaliviraston kanssa järjestettiin kolme kurssia, 
joilla maahanmuuttajat opiskelivat suomea tietokoneen 
avulla.

Opiskelijat
Suomen kielen kursseille ilmoittautui yhteensä 2 466 
opiskelijaa, joista 1 673 suoritti opintonsa loppuun. Kurs-
sin suorittaneiden määrä nousi reilulla 200:lla vuoteen 
2008 verrattuna. Keskeyttämisprosentti aleni hieman.

Opettajat ja muu henkilökunta
Opistossa toimi päätoiminen suomen kielen opettaja, 
venäjänkielisten maahanmuuttajien opinto-ohjaaja 

(syksystä lähtien koulutussuunnittelija) ja vuoden alusta 
ensimmäistä kertaa suomen kielen johtava opettaja. 
Johtavan opettajan toimen myötä perustettiin suomen 
kielen tiimi, johon kuuluivat kahden em. suomen kielen 
opettajan lisäksi kolme suomen tuntiopettajaa. Lisäksi 
maahanmuuttajaopetuksen kysymyksiä käsitteli maa-
hanmuuttajaopetuksen tiimi: suomen kielen johtava 
opettaja, päätoiminen suomen kielen opettaja, kou-
lutussuunnittelija, yhteiskunnallisten aineiden johtava 
opettaja, käsityön johtava opettaja, läntisen alueopiston 
rehtori, kehittämispäällikkö sekä koillisen alueopiston 
opistosihteeri. Toimintavuonna opistossa oli 14 suomen 
kielen tuntiopettajaa. 

Tapahtumat ja yhteistyö
Syksyllä järjestettiin kolmen lauantain tandemkurssi, 
jota vetivät venäjän kielen opettaja ja suomen opettaja. 
Suomalaiset venäjän opiskelijat ja venäjänkieliset suo-
men opiskelijat tutustuivat toisiinsa ja tekivät puhehar-
joituksia vuoroin suomeksi ja vuoroin venäjäksi. Keväällä 
ja syksyllä järjestettiin yhdessä Itäkeskuksen kirjaston 
kanssa suomen kielen keskustelupiiri. Suomen kielen 
johtava opettaja osallistui kaupungin eri virastojen muo-
dostamaan Aikuisten maahanmuuttajien suomi toisena 
kielenä -koulutusten koordinoinnin ohjausryhmään sekä 
Chili-projektin ohjausryhmään (Chili, tieto ja sosiaalinen 
integraatio työ- ja oppimisnäkyjen mahdollistajana). 
Lokakuussa kaksi suomen kielen tuntiopettajaa osallis-
tui Grundtvig-ohjelman rahoittaman IDEAS-projektin 
ensimmäiseen kumppanuustapaamiseen Espanjassa San 
Javierissa. Syksyn aikana terveyskeskuksen maahanmuut-
tajatyön yhdyshenkilö piti keskisessä alueopistossa muu-
tamia infotilaisuuksia suomalaisesta hammashuollosta. 
Tiimi osallistui myös syyskuun alussa Stoassa pidetyn 
Idän Silta -tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen 
useiden eri virastojen ja toimijoiden kanssa. 

Muu maahanmuuttajaopetus
Muuta maahanmuuttajaopetusta järjestettiin yhteis-
kunnallisissa aineissa (12), tietotekniikassa (11), vieraissa 
kielissä (7), käsitöissä (5) ja kotitaloudessa (2) kurssia. 
Maahanmuuttajat osallistuivat yhä enenevässä määrin 
myös kaikille suunnattuun opetukseen.

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -ainealan kursseilla 
käsiteltiin Suomen historiaa, kulttuuria ja yhteiskuntaa 
suomeksi ja venäjäksi. Jo paremmin suomen kieltä hallit-
seville opetettiin suomeksi työnhaku- ja työelämätaitoja 
sekä järjestettiin tutustumiskäyntejä työpaikoille.

Tietotekniikan kursseja järjestettiin englannin- ja 
venäjänkielisinä. Joillakin kursseilla apukielenä käytettiin 
arabiaa. Tietotekniikkaluokissa järjestettiin myös ohjattua 
itseopiskelua.

Opetusohjelmassa oli vuoden aikana seitsemän 
maahanmuuttajille tarkoitettua englannin kurssia. Myös 
tavallisilla kielten kursseilla oli runsaasti maahanmuutta-
jataustaisia ja muita ulkomaalaisia opiskelijoita.
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Käsitöistä kiinnostuneita maahanmuuttajia rohkaistiin 
ilmoittautumaan kaikille kursseille. Tarjolla oli myös integ-
roitumisen helpottamiseksi ns. puolet–puolet -kursseja 
(kulttuurit kohtaavat ommellen), joille sai ilmoittautua 
kuusi suomalaista perusväestöstä ja kuusi maahanmuut-
tajaa. Joillain kursseilla oli tukikielenä englanti, vaikka 
opetuskielenä oli suomi. Kierrätystä opittiin Recycle by 
felting! -ryhmässä.

Maahanmuuttajille järjestettiin kaksi Suomalaista 
arjen eksotiikkaa -ruoanvalmistuskurssia, jotka oli 
suunnattu ensisijaisesti opintokokonaisuuden tason 
2–3 opiskelijoille.

Toimintavuonna ei järjestetty maahanmuuttajille 
kohdennettuja musiikinkursseja vaan tavoitteena oli 
ensisijaisesti integroida maahanmuuttajia jo ole-
massa oleviin musiikkiryhmiin.

Avoin yliopisto-opetus 

Opetustunteja  ................................................................................ 1 624
Kursseja  ......................................................................................................63
Luentoja
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita)  ....................................... 1 862

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta pääosa on 
Helsingin yliopiston perusopintoja. Lisäksi ohjelmassa 
on Sibelius-Akatemian, Teatterikorkeakoulun, Turun ja 
Vaasan yliopiston opintokokonaisuuksia ja kursseja.

Avoimen yliopisto-opetuksen ainevalikoima vaihtelee 
vuosittain. Siihen vaikuttavat yliopistojen opetustarjonta, 
tiedekuntien myöntämät opetusoikeudet, opettajien 
rekrytointimahdollisuudet, opiston toiveet ja resurssit 
sekä toimintaympäristön muutokset. Helsingin yliopiston 
avoin yliopisto ja pääkaupunkiseudun opistot sopivat 
opetustarjonnasta suunnittelukauden alussa järkevän 
opetustarjonnan takaamiseksi. 

Arvosanoja ja erillisiä opintojaksoja oli mahdollista 
suorittaa 28 eri oppiaineessa, joista järjestettiin yhteensä 
63 kurssia kuulusteluineen. Lisäksi järjestettiin 20 erillistä 
kirjallisuuskuulustelua. Opetus järjestettiin pääosin 
lähiopetuksena keskisessä alueopistossa. Suosituimpia 
aineita olivat kasvatustieteet, oikeustieteet ja sosiaalityö.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetusta toteutettiin 1 624 tuntia. Yksi opintojakso 
peruuntui. Opetusta suunniteltiin hieman aiempaa 
vähemmän muuton aiheuttamien järjestelyjen vuoksi. 
Sisällölliset tavoitteet toteutuivat. Opetustarjonta oli 
monipuolista ja palveli erilaisten opiskelijoiden opiskelu-
tarpeita. 

Sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä toteutettiin jo 
kolmatta kertaa sosiaalityön perusopinnot osana sosiaa-
lityöntekijöiden pätevöitymiskoulutusta. Myös opetus-
viraston kanssa aloitettiin yhteistyö opettajien pereh-
dyttämiseksi erityispedagogiikkaan. Opetusministeriön 
rahoituksella toteutettiin Helsingin yliopiston avoimen 
yliopiston ja pääkaupunkiseudun vapaan sivistystyön 
kahdentoista oppilaitoksen yhteinen selvitys, joka koski 
yhteistyön kehittämistä. Jatkotoimenpiteiksi kirjattiin 
mm. systemaattisen yhteistyömallin luominen, yhteisen 
markkinoinnin kehittäminen ja asiakaskyselyjen tekemi-
nen sekä tehokkaampi koordinointi.

Opiskelijat
Suorittaneita opiskelijoita oli 1 862. Opiskelijoita oli suh-
teessa opetustunteihin aikaisempaa enemmän, kurssit 
myös täyttyivät syksyllä nopeasti. Suurin osa opiskeli-
joista ilmoittautui suorittamaan oppiaineen perusopin-
not. Eri oppiaineilla on omanlaisensa opiskelijaprofiili 
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 ao. tiedekunta 
hyväksyy opettajiksi samalla, kun se hyväksyy avoimessa 
yliopistossa annettavan opetuksen. Opistossa avoimen 
yliopisto-opetuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta 
vastaa koulutuspäällikkö apunaan osa-aikainen kurssisih-
teeri.
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Hallinto, kehittäminen ja 
henkilökunta

Opiston johtosääntöä muutettiin (kaupunginval-
tuusto 17.6.2009) toimintavuoden aikana niin, että 

hallinnon ja talouden yksikkö yhdistyi opetuksen kehittä-
mis- ja suunnitteluyksikön kanssa ja opistoon muodostui 
alueopistojen rinnalle seitsemäs osasto eli hallinto- ja 
kehittämisosasto.

Hallinto- ja kehittämisosaston hallinto- ja talousyk-
sikkö (entinen hallinnon ja talouden yksikkö) hoitaa koko 
opiston yhteisiä asioita, joita ovat keskitetty henkilöstö-
hallinto, johtokunnan kokousten valmistelu ja kokous-
käytännöt, taloussuunnittelu ja -seuranta sekä tiedotus. 
Yksikkö kehittää myös koko opiston asiakas- ja henkilös-
töhallinnon ohjeistus- ja ohjaustoimintoja.

Hallinto- ja kehittämisosaston opetusyksikköön (enti-
nen kehittämis- ja suunnitteluyksikkö) kuuluivat apu-
laisrehtori, johtavat opettajat, kirjaston ja av-keskuksen 
henkilökunta, tietotekniikkasuunnittelija, atk-tukihenkilö 
ja maahanmuuttajien opinto-ohjaaja. 

Opetusyksikön päätehtäviä ovat opiston opetuksen 
kehittäminen ja koordinointi, opetuksen suuntaaminen 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä tuntiopettajien 
perehdyttämiskoulutuksen järjestäminen ja opettajahar-
joittelijoiden ohjaaminen. Lisäksi kehittämis- ja suunnit-
teluyksikkö vastaa keskitetyistä kirjasto- ja av-palveluista 
sekä hallinnon erilaisista projekteista. Kirjaston ja av-
keskuksen toiminnasta kerrotaan sivuilla 35 ja 37.

Apulaisrehtori johtaa hallinto- ja kehittämisosaston 
toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavu-
tetaan.

Tiedotus
Toimintavuoden aikana julkaistiin kolme opetusohjel-
maa. Kevään ohjelma oli 202-sivuinen ja sitä painettiin 
23 000 kpl. Syyslukukauden ohjelma oli 218-sivuinen ja 
sen painosmäärä oli 55 000 kpl. Kesälukukauden ohjelma 
toteutettiin 38-sivuisena vihkosena, jota painettiin 7 000 
kpl. Opetusohjelmat olivat jaossa työväenopiston omissa 
toimipisteissä, kaupungin kirjastoissa sekä Virka-Infossa. 

Markkinointi ja lehti-ilmoittelu
Lukukausien alkua markkinoitiin lehti-ilmoituksin Hel-
singin Sanomissa, Helsingin Uutisissa, Vartissa, Metro-
lehdessä ja Voima-lehdessä. Maahanmuuttajille suun-
nattua mainontaa oli venäjänkielisenä Sputnik-lehdessä 
ja englanninkielisenä Six Degrees -lehdessä. Kevät- ja 
syyslukukauden alussa opisto näkyi busseissa, raitiovau-

nuissa ja metroissa kahden viikon kampanjalla. Syysluku-
kauden alkua mainostettiin Radio Helsingissä kahdella 
30 sekunnin mainosspotilla, jota soitettiin yhteensä 114 
kertaa. Mainospakettiin kuului myös kaksi mainosta NYT-
liitteessä. Erityisesti nuorille, alle 25-vuotiaille suunnattua 
mainontaa oli Varusmieslehdessä sekä kaikille Helsingin 
9- ja 10-luokkalaisille jaetussa City-Nuorten käsikirjassa. 
Lisäksi alueopistot ilmoittelivat lukukausien aikana toi-
minnastaan alueiden paikallislehdissä.

Kevään 2010 ilmoittautumisia varhennettiin pääkau-
punkiseudun yhteistyön tuloksena niin, että ilmoittautu-
minen alkoi joulukuun alussa. Tästä syystä tiedotus teki 
normaalin kahden markkinointikampanjan sijaan kolme 
kampanjaa. Marras-joulukuun kampanja toteutettiin 
yhteistyössä pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväen-
opistojen kanssa. Lehti-ilmoittelujen lisäksi opisto näkyi 
Helsingin, Espoon ja Vantaan joukkoliikennevälineissä 
sisä- ja ulkomainoksin.

Ajankohtaistiedotus
Ajankohtaisista luennoista ja tapahtumista tiedotettiin 
viikoittain ilmestyvällä menotiedotteella, joka toimin-
tavuonna ilmestyi 33 kertaa. Tiedotteeseen koottiin 
kahden seuraavan viikon tapahtumat, konsertit ja 
näyttelyt sekä maksuttomat yleisluennot. Tiedote jaettiin 
pääkaupunkiseudun sanoma- ja aluelehtien toimituksiin, 
paikallisradioihin sekä opiston omista pisteistä suoraan 
asiakkaille. Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista lähe-
tettiin toimintavuoden aikana lisäksi 19 erillistä lehdistö-
tiedotetta.

Opiston internetsivuilla julkaistiin lukuvuoden kurssit, 
luennot, tapahtumat sekä lähiviikkojen menovinkit. 
Opiston toimintaa ja tarjontaa koskevia uutisia julkaistiin 
etusivun uutispalstalla runsaasti. Sivuston päivitys hoi-
dettiin enimmäkseen keskitetystä tiedotuksesta.

Henkilöstölle suunnattua tiedotusta tehostettiin ja 
tiedotus toimitti toimintavuoden aikana yhteensä 34 
sähköistä viikkotiedotetta. Tiedote jaettiin opiston vaki-
naiselle henkilökunnalle sekä tuntiopettajille.

Ilmonet
Lokakuussa otettiin käyttöön pääkaupunkiseudun kansa-
lais- ja työväenopistojen yhteinen kurssihaku ja ilmoit-
tautuminen. Ilmonet-sivuston kautta kursseille pyrkivät 
löytävät samasta paikasta usean eri opiston kurssitarjon-
nan. Tiedotushenkilökunta teki säännöllistä yhteistyötä 
Ilmonet-opistojen tiedottajien kanssa yhteisen ilmoittau-
tumisjärjestelmän aikaansaamiseksi. 
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Tiedotuksen henkilökunta
Toimintavuoden alussa keskitetyn tiedotuksen vakans-
sien määrä nousi pysyvästi kahdesta kolmeen. Samalla 
tiedotushenkilöstön nimikkeitä muutettiin. Kehittämisyk-
sikön koulutussuunnittelijan nimike muutettiin tiedotta-
jaksi ja vakanssi siirrettiin tiedotukseen. Tiedotussihteerin 
(graafinen) nimike vaihdettiin graafiseksi suunnittelijaksi. 
Toiselle tiedottajan vakanssille palkattiin henkilö tiedo-
tusassistentin tehtäviin. Tiedotusassistenttina työskenteli 
toimintavuoden ajan keskisen alueopiston toimistoesi-
mies.

Alueopistojen tiedotuksesta vastasivat aluerehtorit. 
Alueopistoissa on lisäksi nimetyt tiedotusyhteyshenkilöt.

Työväenopiston henkilökunta
Vuoden 2009 lopussa vakinaisessa työsuhteessa oli 106 
henkilöä (103 henkilöä vuonna 2008). Työllistettyjä oli 
12 (34) ja oppisopimusoppilaita 3 (5). Tuntipalkkaisia 
työntekijöitä, mukaan lukien tuntiopettajat, oli yhteensä 
872 (1 151). Henkilöstön nimikkeet ja määrät alueittain 
ilmenevät sivuilta 8 ja 9 olevasta organisaatiokaaviosta.

Henkilöstön kehittäminen
Opiston opettajat ja muu henkilökunta osallistuivat 
toimintavuoden aikana useille työtehtäviinsä liittyville 
erityiskursseille niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tunti-
opettajien ammattitaidon kehittämistä tuettiin edelleen 
myöntämällä opintorahoja ainealaan liittyvään koulutuk-
seen. 

Vuoden 2009 aikana työväenopisto tarjosi edellisvuo-
sien tapaan henkilökunnalle ja johtokunnan jäsenille 
maksuttoman mahdollisuuden tietoteknisen osaamisen 
kehittämiseen. 

Uusien opettajien perehdyttämiskoulutus pidettiin 
syyskuun alussa. Kaikille opiston opettajille tarkoitet-
tuja opettajainkokouksia järjestettiin toimintavuoden 
aikana kaksi. Kokouksissa tiedotettiin ja keskusteltiin 
ajankohtaisista asioista sekä järjestettiin ainealakohtaiset 
koulutustapaamiset johtavien opettajien kanssa. Kevään 
opettajainkokous pidettiin maaliskuun alussa. Kokouksen 
aiheena oli muun muassa tulevaisuuden virtuaalinen 
pedagogiikka. Syyslukukauden opettajainkokouksen 
aiheena oli opiston laadun arviointi. Kokouksiin osallistui 
yhteensä noin 200 opettajaa ja muuta työntekijää.
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Yhteistoiminta
Työväenopiston henkilöstötoimikunta kokoontui toimin-
tavuoden aikana seitsemän kertaa. Keskeisiä asioita olivat 
opiston uusi johtosääntö, yhteistoimintaohje ja henki-
löstösuunnitelman 2010–2012 valmistelu. Henkilöstö-
toimikunnan kokoa supistettiin vuoden alusta siten, että 
henkilöstöä ja työnantajaa edusti kumpaakin viisi jäsentä. 
Yhteistoimintaohjetta päätettiin kehittää edelleen 
muiden virastojen kokemuksia ja malleja hyödyntäen 
henkilöstöjärjestöjen luottamushenkilöiden kanssa.

Johtoryhmässä henkilöstöllä oli kaksi edustajaa vara-
jäsenineen.

Opiston työsuojelua varten kullakin osastolla oli ns. 
työsuojelupari, joka muodostui esimiehestä ja työsuo-
jeluasiamiehestä. Yhteistyön kehittäminen kaupungin 
työsuojeluorganisaation kanssa on nähty tärkeäksi kehit-
tämiskohteeksi, samoin koulutuksen ja vuorovaikutuksen 
lisääminen yhteistoiminta-asioissa.

Työhyvinvointiprojekti
Henkilöstökeskus myönsi työväenopistolle 30 000 euron 
määrärahan hiljaisen tieto-taidon hyödyntämiseen ja 
uuden toimintakulttuurin kehittämiseen. Määräraha 
mahdollisti opiston Me-hankkeen jatkamisen sekä eri-
tyisesti tukihenkilöstölle suunnitellun hankkeen toteu-
tuksen. Hankkeen kohderyhmänä olivat opistosihteerit, 
opistoisännät ja opetuksen it-tukihenkilöt. Määrärahan 
turvin koillisen ja pohjoisen alueopiston tukihenkilöstö 
otti tehtäväkseen uusien kurssien ideoimisen ja toteut-
tamisen. Opistoisännät kartoittivat syvällisesti oman 
tehtäväkenttänsä kehittämistarpeita ja opetuksen it-tu-
kihenkilöt kouluttivat itseään uusiin järjestelmiin. Projekti 
tuotti opistolle uusia ja luovia toimintatapoja sekä korosti 
työyhteisön kaikkien henkilöstöryhmien merkitystä 
asiakastarpeiden tunnistamisessa ja palvelujen kehittä-
misessä. Projektin tuloksena tullaan perustamaan em. 
henkilöstöryhmistä koostuva asiakaspalveluryhmä, jonka 
tehtävänä on kehittää ja yhtenäistää asiakaspalveluja 
koko opiston tasolla. 

Opiston työhyvinvointipäivä pidettiin toukokuun 
lopulla Helsingissä. Päivä piti sisällään työyhteisötaitojen 
koulutusta sosiodraaman keinoin sekä erilaisia kulttuuri- 
ja liikunta-aktiviteetteja. Osallistujia oli noin 90. Uutena 
työhyvinvointia ylläpitävänä toimintamuotona resursseja 
ohjattiin syksyllä pienryhmätoimintaan Tyhy lähellesi 
-ajatuksella. Pienryhmiä muodostui puolisen kymmentä 
liikuntaharrastusten pariin.

Henkilöstökerho
Henkilöstökerho sai toimintaansa varten työväen-
opistolta avustusta 2 000 euroa. Tavoitteena oli luoda 
opistoon yhteisöllisyyttä ja auttaa henkilökuntaa tutustu-
maan toisiinsa sekä ymmärtämään toistensa työtä ja työ-
olosuhteita. Erityisesti tuntiopettajat on pyritty ottamaan 
huomioon henkilöstökerhon toiminnassa. 

Toimintaa olivat suunnittelemassa henkilöstökerhon 
hallituksen jäsenet Hannele Koli-Siiteri (puheenjohtaja), 
Juhana Mykrä, Leila Paavilainen, Jarkko Ruuska, Anna-
Liisa Sahlberg (sihteeri), Heidi Suvinen (rahastonhoitaja) 
sekä Rita Kettunen. Muu henkilökunta osallistui toimin-
nan toteuttamiseen. Henkilöstökerho kokoontui vuoden 
aikana kymmenen kertaa.

Helmikuussa järjestettiin henkilöstölle yhteinen hiihto-
retki Luukin ulkoilualueella sekä luistelua Rautatientorin 
luistinradalla. Maaliskuussa käytiin Suomen elokuva-arkis-
tossa Jean-Pierre Melvillen Toinen hengenveto -näytök-
sessä. Toukokuussa vierailtiin opastetulla kiertokäynnillä 
Suomenlinnassa sekä järjestettiin Floran-päivän piknik 
sekä tutustuminen Meilahden Taidemuseon Uhma ja 
melankolia -näyttelyyn. Opistolaisia osallistui myös kau-
pungin henkilöstölle järjestettyyn petankkiturnaukseen 
sekä Naisten Kympille.

Elokuussa tutustuttiin Ritarihuoneeseen ja syyskuussa 
hohtokeilailuun Ruusulan keilahallilla. Lokakuussa opis-
tolaisia osallistui yhteiselle sieniretkelle Salmen ulkoi-
lualueella. Myöhemmin samassa kuussa henkilöstölle 
järjestettiin piirakkakurssi kotitalousopettajan johdolla. 
Pikkujoulujuhlaa vietettiin marraskuun lopussa Svenska 
Gårdenissa. Toimintavuosi huipentui yhteisretkenä Pablo 
Picasson näyttelyyn Ateneumin taidemuseoon.
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kirjaston ja Ainon tavoitteena oli tietoyhteiskunnasta 
syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen. Tietoyhteis-
kuntataitojen hankintaan ja kehittämiseen tarjottiin 
erilaisia mahdollisuuksia. Vertaisohjaus on tavoittanut tie-
totekniikan vasta-alkajia. Opistossa on 19 vapaaehtoista 
henkilöä, jotka ohjasivat kuudessa paikassa yhteensä 462 
tuntia. Tietotekniikkasuunnittelija ja tietotekniikan tunti-
opettaja pitivät Ainossa tietoyhteiskuntataitojen päivityk-
seen liittyviä tietoiskuja. Yhteensä 18 tietoiskuun osallis-
tui 132 henkilöä. Ainossa jatkui palvelu, jossa annettiin 
kerran viikossa henkilökohtaista neuvontaa kannettavien 
tietokoneiden käytössä. Ohjausta hyödynsi 82 henkilöä.

Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino

Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino toimivat yhteis-
työssä ja palvelevat hallintoa, opettajia, opetuksen 

suunnittelijoita, opetusharjoittelijoita ja opiskelijoita 
väistötiloissa Helsinginkatu 24:ssä. Kirjasto ja Aino tarjo-
avat tilaa, välineitä, materiaaleja ja ohjausta joustavaan 
itseopiskeluun. Kaikki opistoon hankitut materiaalit on 
tallennettu Toivo-tietokantaan, joka toimii Prettylib-
järjestelmällä. Asiakkaat voivat internetin kautta tutkia, 
mitä julkaisuja opistoon on hankittu, uudistaa lainojaan 
ja tehdä varauksia lainassa olevista julkaisuista. Vuoden 
aikana otettiin käyttöön ”Uutuusvahti”, jolla kirjaston 
käyttäjät saavat sähköpostiinsa tiedon haluamiensa 
alueiden uusista julkaisuista kirjastossa.
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Ikäihmisten aktivointi
Opetushallituksen tukemaan Sosiaalinen media ja ikäih-
miset (Somedi 2.0) -hankkeeseen saatiin jatkorahoitus. 
Tavoitteena oli tutustuttaa ikäihmisiä sosiaaliseen medi-
aan. Hankkeen pilottiryhmä koostui vertaisohjaajista. 
Jatkohankkeessa verkostoiduttiin Sastamalan ja Kauka-
metsän opiston, Vantaan aikuisopiston sekä Aurinko-
rannikolla toimivan Sofia-opiston kanssa. Hankerahoilla 
rakennettiin kolmiulotteiseen Second Life -virtuaaliympä-
ristöön työväenopistolle oma alue. Hankkeen puitteissa 
tehtiin opintomatka Sastamalan opistoon, jossa pidettiin 
vertaisohjaustyöpaja. Vertaisohjaajat olivat mukana 
myös ikäihmisten opiskelutarpeita, -esteitä ja -kynnyksiä 
tutkivassa eurooppalaisessa UNIC-oppimiskumppanuus-
hankkeessa. 

Tapahtumat
Kirjastoon ja Ainoon hankitaan opiston opetusta tukevaa 
aineistoa. Aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö ovat kir-
jaston erikoisaloja. Helsinginkadun ulkopuolella työs-
kentelevät saavat kirjastoon tulevia lehtiä luettavakseen 
lehtikierrossa, jossa oli mukana 45 eri lehteä ja 50 opiston 
työntekijää. Verkkojulkaisuina oli vuoden aikana käytössä 
MOT-sanakirjoja espanjan, italian ja venäjän kielissä sekä 
Kielitoimiston sanakirja, Verkko-Kielikellon, Suomen 
kansallisbiografian ja Sanoman arkiston käyttöoikeus  
Kirjastohenkilöstö on pitänyt 12 Tiedonhaku internetistä 
-tietoiskua aloittelijoille ja vähän edistyneemmille sekä 
kaksi tiedonhankinnan kurssia (12 h). Opetukseen osallis-
tui vuoden aikana noin 160 opiskelijaa. 

Kirjaston tietopalvelussa on käytetty hyväksi koti- ja 
ulkomaisia tietokantoja. LINNEA-tietokannat ovat olleet 
käytössä Helsingin kaupungin virastojen yhteislisenssillä. 
Kirjaston internetsivulla on tietoja uusista hankinnoista 
sekä kokoelma linkkejä, joita käytetään tiedonhaun 
opetuksen ja yksilöllisen ohjauksen apuna. Kirjastossa 
ja Helsinginkatu 24:n vitriineissä järjestettiin kirjanäyt-
telyjä eri aihepiireistä. Mielikirjani-näyttelyissä opiston 
johtokunnan jäsenet esittelivät lempikirjojaan. Näyttelyt 
olivat esillä myös 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 näyt-
telyissä opiston kahden kuvataideopiskelijan ja yhden 
opettajan töitä. 

Kirjastossa kokoontui kerran kuussa Lehtikahvila ja 
siellä pidettiin myös kolme Kuukauden kirjailija -yleisluen-
toa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 60 henkilöä. Ainossa 
pidettiin kahdeksan yleisluentoa, jotka välitettiin inter-
nettiin etäyhteydellä Second Lifen ja osa myös Adobe 
Connect Pron kautta. Luennoille osallistui yhteensä 285 
henkilöä.

Kirjastossa kierrätettiin käytöstä poistettuja kirjoja ja 
lehtiä. Niitä myytiin halpaan hintaan UNICEFin hyväksi. 
Osa poistolehdistä meni opetuskäyttöön. Kirjastossa oli 
kierrätyslaatikko, johon kuka tahansa voi tuoda ja ottaa 
julkaisuja. Laatikossa aineisto vaihtui vilkkaasti.

Henkilöstö
Kirjastossa ja Ainossa työskentelivät kirjastonhoitaja, 
kirjastovirkailija (60 % työajasta 1.1.–30.8.), ts. kirjastovir-
kailija 1.9.–31.12. ja määräaikainen kirjastovirkailija (20 
h/viikko) sekä tietotekniikkasuunnittelija ja kaksi tun-
tipalkkaista tietotekniikkaopettajaa. Kirjastonhoitaja ja 
tietotekniikkasuunnittelija olivat mukana toteuttamassa 
Opetushallituksen avustuksella opiston internetsivuille 
Riimu-kirjallisuussivustoa, joka on avoin verkko kirjalli-
suuden ja kirjoittamisen harrastajille. Tietotekniikkasuun-
nittelija (hankkeen vetäjä) ja kirjastonhoitaja toteuttivat 
Sosiaalinen media ja ikäihmiset -hanketta. Myös opiston 
kansainvälisissä SLIC- ja UNIC-hankkeissa oltiin mukana.

Tilastoja
(suluissa vuoden 2008 tiedot)

Aukiolotuntien määrä opetuskauden aikana:
Kirjasto  ............................................................ 26 tuntia/viikko (31)
Aino kevätlukukausi  ............................... 28 tuntia/viikko (28)
Materiaalit: ..................................................................................................
Hankintoja 755 julkaisua  ........................................................ (755)
Poistoja 180 julkaisua  ........................................................... (2 227)
Lehdet: ..........................................................................................................
Kirjasto ja Aino  ....................................................................109 (916)
Alueopistot  ................................................................................ 73 (75)
Lainaukset: .................................................................................................
Kirjat ja lehdet  ............................................................ 6 564 (9 829)
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Av-keskus

Av-keskus on opiston av-oppimateriaalin ja video-
tuotannon keskus. Perustavoitteena on oikea 

oppimateriaali, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan sekä 
tuottaa laadukkaita videoita opiston käyttöön.

Av-keskus toimittaa opetuspaikkoihin opettajille 
av-oppimateriaaleja: äänitteitä, videoita, kuvakortteja, 
karttoja, opettajan oppaita, musiikkia, taltioimiaan YLE:n 
opetusohjelmia ym. Se opastaa sopivan materiaalin löy-
tämisessä ja välittää materiaaleja ja laitteita opetukseen, 
esityksiin ja muihin opiston tilaisuuksiin.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Toimintavuonna käytettiin pääsääntöisesti digitaalista 
tekniikkaa ja av-oppimateriaalia. Vanhoja materiaaleja 
poistettiin ja kierrätettiin mm. vhs-nauhoja tekstiilityön 
materiaaliksi. Laadukkaan videotuotannon edellytyk-
siä parannettiin uusimalla videoeditoinnin laitteita ja 
ohjelmistoja sekä hankkimalla lisää HD-tasoista kuvaus-
kalustoa. 

Opetus ja neuvonta
Av-oppimateriaalit olivat opiskelijoiden käytössä Ainossa 
ja av-käytävällä sekä henkilökunnan ja osittain itseopiske-
lijoiden lainattavissa. Av-keskus osallistui kielten opinto-
neuvontaan oppikirjaesittelyin sekä esittelemällä avoimia 
toimintojaan opiskelijoille ja erityisryhmille. Ohjausta 
annettiin materiaalin valinnassa ja laitteistojen käytössä. 
Opetusharjoittelijat tutustuivat av-keskukseen ja lainasi-
vat materiaalia opetukseensa.

Oppimateriaalilainat, laitelainat ja 
kopiointipalvelu

Opetusmateriaaleja lainattiin opettajille sekä opetushar-
joittelijoille. Videokuvauskalusto ja editointilaitteet olivat 

opiston videokuvaus- ja editointikurssien käytössä. Myös 
opiston muiden aineiden opettajille lainattiin kuvauska-
lustoa.

Opiston toiminnan dokumentointi
Av-keskus suunnitteli ja koordinoi opiston toiminnan 
dokumentointia tuottamalla video-ohjelmia, jotka 
opiston videoryhmä kuvasi, äänitti ja editoi. Keväällä 
järjestettiin dokumenttielokuvan Hannu, Kerttu ja Freud 
kutsuvierasensi-ilta. Teos kuvattiin opiston musiikinope-
tuksen, Helsingin konservatorion ja Suomen Kansallis-
oopperan yhteistyön Hannu ja Kerttu -oopperan valmis-
telu-, harjoitus- ja esitysvaiheitten aikana. Toteutuksessa 
käytettiin mm. animaatiota. Partapojat ja Hollannin vuosi 
-tuotannon ensi-ilta oli joulukuussa. Videoelokuva kertoo 
barbershop-musiikkityylistä ja Part A Boys-kuoron luku-
vuodesta päätavoitteena osallistua barbershop-kuorojen 
kansainväliseen kilpailuun Hollannissa. Videoryhmän 
jäseniä osallistui MTV3MAX-kanavalla esitetyn liikenteen 
asiaohjelman Valot päällä juonto-osuuksien kuvaami-
seen, äänitykseen ja editointiin.

Henkilöstö
Av-keskuksessa työskentelivät av-sihteeri sekä tuntipalk-
kaisina kaksi av-virkailijaa (450 t ja 200 t). Lisäksi keskuk-
sessa työskenteli työllistettynä yksi henkilö. Av-sihteerin 
nimike muutettiin lokakuussa mediasuunnittelijaksi. 

Mediasuunnittelija työskenteli kielten tiimissä, järjesti 
ja osallistui opiston ja ulkopuolisten tahojen kieltenopet-
tajien koulutustilaisuuksiin. Hän suunnitteli Opistotaloon 
tulevien kielistudion, avoimen aulan, av-keskuksen, 
kuvausstudion ja editointitilojen kaluste- ja tilaratkaisuja 
sekä osallistui Maunulatalon medialuokan suunnitteluun.
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Johtokunta 2009

Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on muun 
muassa valvoa, että opisto toimii vahvistetun talous-

arvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupun-
ginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti. Joh-
tokunta hyväksyy ainealakohtaisen opetussuunnitelman 
sekä päättää muun muassa kurssimaksuista.

Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kaupun-
ginvaltuuston toimintakausi). Uusi johtokunta aloitti 
kautensa tammikuussa. Johtokunnan jäsenistössä 
tapahtui toimintavuoden aikana vaihdoksia, kun kau-
punginvaltuusto myönsi (10.6.2009) Iivi Anna Massolle 

vapautuksen jäsenen luottamustoimesta ja valitsi hänen 
tilalleen johtokunnan varajäsenen Pekka Iivosen. Samalla 
kaupunginvaltuusto valitsi Pertti I. Pohjolan puheenjoh-
taja Annukka Mickelssonin uudeksi henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi.

Toimintavuoden aikana johtokunta kokoontui 11 
kertaa ja käsitteli yhteensä 121 asiaa.

Työväenopiston johtokunta piti vuonna 2009 kolme 
seminaaria opiston johtavien työntekijöiden kanssa. 
Johtokunnan aloitusseminaari pidettiin maaliskuussa 
Haikossa. Seminaarin aiheita olivat työväenopisto ja ope-
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tussuunnittelu pähkinänkuoressa sekä kaupungin ja työ-
väenopiston strategiat 2009–2012. Marraskuun seminaari 
pidettiin Helsingissä. Seminaarin aiheena oli opiston 
merkitys helsinkiläisille ja kaupungille. Tutkimusprofessori 
Ritva Jakku-Sihvonen alusti tulevaisuuden haasteista.

Marraskuussa johtokunta osallistui Vantaalla pidet-
tyyn pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen 
yhteistyöseminaariin. Seminaari oli tarkoitettu Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten sivistystointen johdolle, 
kansalais- ja työväenopistojen luottamushenkilöille sekä 
opistojen johdolle. Aiheina olivat opistojen yhteinen säh-
köinen ilmoittautumisjärjestelmä Ilmonet sekä vapaan 
sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano-ohjelma 
ja sen vaikutukset pääkaupunkiseudun opistoille.

Toimintavuoden tärkeimpiä päätöksiä:
17.2.2009 johtokunta päätti valita Riikka Länsisalmen 

kielten johtavan opettajan toimeen.
24.3.2009 johtokunta päätti korottaa työväenopiston 

kurssimaksuja 1.8.2009 lähtien.
21.4.2009 johtokunta päätti, että lukuvuoden 2009–

2010 aikana tarjotaan kampanjaluonteisesti alle 25-vuo-
tiaille kurssin suorittaneille ilmaisena vastaavan hintainen 
toinen kurssi.
Johtokunnan lausunnot kaupunginhallitukselle:

Lausunto koskien kiinteistöviraston talonrakentamis-
hankkeiden rakentamisohjelmaluonnosta 2010–2014 
(24.3.2009).

Lausunto talousarvioaloitteesta Maunulan palve-
luista (26.5.2009). Lausunnossaan johtokunta päätti 
esittää kaupunginhallitukselle, että Maunulan kirjaston 
ja työväenopiston tilojen rakentamista tulisi kiirehtiä ja 
että hankkeen rakentaminen tulisi kytkeä liikerakenta-
misen kanssa samaan rytmiin osoittamalla hankkeeseen 
samanaikaisen toteutumisen kannalta oikein ajoitetut ja 
riittävät määrärahat jo taloussuunnitelmassa 2010–2012.

Lausunto talousarvioaloitteesta koskien sivistystoimen 
määrärahoja (26.5.2009).

Lausunto Uudenmaan maakuntasuunnitelman 2033 
luonnoksesta (1.9.2009).

Lausunto aloitteeseen koskien tilojen etsimistä Pitä-
jänmäen/Konalan senioreiden korttelikerholle (1.9.2009).

Johtokunta merkitsi 13.11.2009 tiedoksi kaupun-
ginhallituksen antaman lausunnon Vapaan sivistys-
työn kehittämisohjelman toimeenpanosta. ”Helsingin, 
Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien lausunto 
opetusministeriölle koskien Vapaan sivistystyön kehit-
tämisohjelman toimeenpanoa kansalaisopistojen ja 
kesäyliopistojen rahoituslain uudistamisessa, kehittämis-
ohjelman yhteyksiä Akku (Ammatillisesti suuntautuneen 
aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) -ehdotuksiin sekä 
rakenteellisen muutoksen selvittämiseen.” 

Jäsenet ..................................................................Varajäsenet 
Kaupunginhallituksen edustaja oli Hannele Lehtonen ja 
varaedustaja Tarja Kantola.
Puheenjohtaja

Annukka Mickelsson ... Pekka Iivonen (10.6. saakka) Kok.
 .......................................................... Pertti I. Pohjola (10.6. lähtien)
Varapuheenjohtaja

Johanna Hautakorpi ..........................Anna-Maria Rajala Vihr.
Muut varsinaiset jäsenet ................................Varajäsenet
Iivi Anna Masso (10.6. saakka) .........................Heli Sipilä Kok.
Pekka Iivonen (10.6. 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
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Talous

Talousarvion toteutuma 01.01…31.12.2009         

Vertailu talousarvioon         

          
Käyttötalous  Talousarvio mr-siirrot talousarvio toteutuma poikkeama tot.-%

  2009 2009 2009 (Muutettu) 2009  

Myyntituotot  44 000  44 000 50 127 -6 127 113,9

Maksutuotot  1 507 000  1 507 000 1 640 584 -133 000 108,9

Tuet ja avustukset  0  0 71 165 -71 165 

Vuokratuotot  24 000  24 000 27 808 -3 808 115,9

Muut toimintatuotot  0  0 80 -80 

Toimintatuotot yhteensä  1 575 000  1 575 000 1 789 764 -214 764 113,6

       
Palkat  6 582 000 60 000 6 642 000 6 879 434 -237 434 103,6

Muut henkilöstökulut  2 305 000 20 000 2 325 000 2 432 239 -107 239 104,6

Palvelujen ostot  1 338 000  1 338 000 1 116 779 221 221 83,5

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  481 000  481 000 429 153 51 847 89,2

Avustukset  189 000  189 000 203 864 -14 864 107,9

Vuokrat  2 885 000  2 885 000 2 441 731 443 269 84,6

Muut kulut  4 000  4 000 9 455 -5 455 236,4

Toimintamenot yhteensä  13 784 000 80 000 13 864 000 13 512 655 351 000 97,5

       

Toimintakate  -12 209 000 -80 000 -12 289 000 -11 722 892 -566 108 95,4

       
Poistot ja arvonalentumiset  90 000  90 000 66 878 23 122 74,3

Tilikauden tulos  -12 299 000 -80 000 -12 379 000 -11 789 770 -589 230 95,2

       

Investointiosa       

Irtaimen omaisuuden hankinnat  221 000 105 000 326 000 226 672 99 328 69,5

       

Tunnusluvut  Talousarvio    toteutuma  poikkeama tot.-%

  2009   2009  

Opetustunnit  99 700   101 553 -1 853 101,9

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat  71 500   71 674 -174 100,2

Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat  1 350 000   1 318 361 31 639 97,7

Tuottavuus, opiskelutunnit   92   94  
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Tilastot
Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä     

Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu ja henkilöstökoulutus 

Opetustuntien määrä         

         

      muutos  osuus%

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2008-2009 2009

Eteläinen alueopisto 10 569 10 569 11 114 11 041 11 119 5,2 % 0,7 % 11,1 %

Läntinen alueopisto 14 953 15 311 15 406 14 604 14 427 -3,5 % -1,2 % 14,4 %

Keskinen alueopisto 22 826 22 080 23 793 24 940 24 676 8,1 % -1,1 % 24,6 %

Pohjoinen alueopisto 10 431 10 716 10 962 10 778 11 102 6,4 % 3,0 % 11,1 %

Koillinen alueopisto 11 382 11 829 11 530 11 564 11 933 4,8 % 3,2 % 11,9 %

Itäinen alueopisto 23 412 23 603 25 462 25 810 26 963 15,2 % 4,5 % 26,9 %

Opisto yhteensä 93 573 94 108 98 267 98 737 100 220 7,1 % 1,5 % 100,0 %

Avoin oppimisymp.ja tutor-opetus 1 050 1 306 1 323 1 833 1 337 27% -27% 1,3 %

Opetustunteja yhteensä 94 623 95 414 99 590 100 570 101 557 7,3 % 1,0 %  

Kurssilaisten määrä  ~ ilmoittautuneet ja opiskelunsa aloittaneet      

      muutos  osuus%

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2008-2009 2009

Eteläinen alueopisto 7 416 7 139 7 884 7 275 7 847 5,8 % 7,9 % 11,0 %

Läntinen alueopisto 10 607 11 412 10 742 9 867 10 769 1,5 % 9,1 % 15,0 %

Keskinen alueopisto 17 705 17 277 19 388 19 112 17 346 -2,0 % -9,2 % 24,2 %

Pohjoinen alueopisto 8 062 8 415 8 122 8 237 9 178 13,8 % 11,4 % 12,8 %

Koillinen alueopisto 7 883 8 545 7 346 7 629 8 027 1,8 % 5,2 % 11,2 %

Itäinen alueopisto 16 000 16 973 17 371 17 482 18 390 14,9 % 5,2 % 25,7 %

Opisto yhteensä 67 673 69 761 70 853 69 602 71 557 5,7 % 2,8 % 100,0 % 
         

 
Kurssilaisten määrä  ~ säännölliseti osallistuneet ja  kurssinsa suorittaneet 

      muutos  osuus%

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2008-2009 2009

Eteläinen alueopisto 6 201 6 038 5 802 6 551 6 526 5,2 % -0,4 % 10,8 %

Läntinen alueopisto 9 966 10 093 10 749 10 075 9 780 -1,9 % -2,9 % 16,2 %

Keskinen alueopisto 15 345 14 970 14 733 16 722 14 640 -4,6 % -12,5 % 24,2 %

Pohjoinen alueopisto 7 835 6 978 7 685 7 051 7 728 -1,4 % 9,6 % 12,8 %

Koillinen alueopisto 6 813 6 347 7 099 5 882 6 481 -4,9 % 10,2 % 10,7 %

Itäinen alueopisto 14 030 13 252 14 236 14 685 15 236 8,6 % 3,8 % 25,2 %

Opisto yhteensä 60 190 57 678 60 304 60 966 60 391 1,3 % -0,9 % 100% 
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Opistossa opiskeltujen tuntien määrä  ~ Ilmoittautuneiden ja opiskelunsa aloittaneiden perusteella laskettu suorite    

    

      muutos  osuus%

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2008-2009 2009

Eteläinen alueopisto 172 509 167 220 166 580 171 376 191 418 11,0 % 11,7 % 12,1 %

Läntinen alueopisto 216 596 212 521 218 009 217 912 209 558 -3,2 % -3,8 % 13,3 %

Keskinen alueopisto 421 109 374 868 360 109 381 709 404 763 -3,9 % 6,0 % 25,6 %

Pohjoinen alueopisto 172 134 164 188 164 280 162 552 165 651 -3,8 % 1,9 % 10,5 %

Koillinen alueopisto 186 005 170 366 176 798 167 405 181 258 -2,6 % 8,3 % 11,5 %

Itäinen alueopisto 377 898 377 025 383 745 409 045 425 775 12,7 % 4,1 % 27,0 %

Opisto yhteensä 1 546 251 1 466 188 1 469 521 1 509 999 1 578 423 2,1 % 4,5 % 100,0 %

         

 

2005-2006 Tiedot päivitetty v. 2007 Tilastoinnin mukaisiksi.        

 

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

 

      muutos  osuus%

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 2008-2009 2009 

Eteläinen alueopisto 134 747 130 562 127 973 136 708 155 687 15,5 % 13,9 % 12,2 %

Läntinen alueopisto 201 575 200 207 202 237 202 962 186 651 -7,4 % -8,0 % 14,6 %

Keskinen alueopisto 343 902 297 074 288 671 305 326 322 498 -6,2 % 5,6 % 25,2 %

Pohjoinen alueopisto 147 924 137 324 139 473 137 933 132 275 -10,6 % -4,1 % 10,4 %

Koillinen alueopisto 150 497 132 929 141 410 132 019 140 488 -6,7 % 6,4 % 11,0 %

Itäinen alueopisto 309 812 303 413 310 490 336 065 340 354 9,9 % 1,3 % 26,6 %

Opisto yhteensä 1 288 457 1 201 509 1 210 254 1 251 013 1 277 953 -0,8 % 2,2 % 100,0 %

Ku
va

: T
im

o 
H

ar
ju



44

Kurssit, tunnit ja opiskelijat aineryhmittäin vuonna 2009 
    

 Kurssien määrä 2009    tuntien määrä 2009    

  

Aineryhmät kursseja luentoja yhteensä  08 muutos 08 - 09 kursseja luentoja yhteensä  08 muutos 08 - 09

Ihminen, yhteiskunta 113 139 252 5,5 % 218 34 2 258 1 192 3 450 3,4 % 3 081 369

Äidinkieli, kirjallisuus 149 34 183 4,0 % 186 -3 4 337 227 4 564 4,5 % 4 567 -3

Suomi 129 0 129 2,8 % 131 -2 7 316 0 7 316 7,2 % 6 527 789

Kielet 1 053 12 1 065 23,2 % 1 157 -92 25 850 34 25 884 25,5 % 25 755 129

Kuvataiteet 522 16 538 11,7 % 530 8 17 839 95 17 934 17,7 % 18 129 -195

Tekstiilityö 548 5 553 12,1 % 532 21 12 748 12 12 760 12,6 % 12 735 25

Tekninen työ 97 3 100 2,2 % 106 -6 2 928 8 2 936 2,9 % 3 345 -409

Luonto ja ympäristö 13 23 36 0,8 % 33 3 150 80 230 0,2 % 238 -8

Kotitalous 418 4 422 9,2 % 367 55 3 436 18 3 454 3,4 % 3 314 140

Tietotekniikka 545 17 562 12,3 % 727 -165 8 540 37 8 577 8,4 % 8 681 -104

Musiikki 390 19 409 8,9 % 423 -14 9 570 100 9 670 9,5 % 9 720 -50

Hyvinvointi ja terveys 55 9 64 1,4 % 60 4 730 42 772 0,8 % 690 82

Liikunta 218 3 221 4,8 % 195 26 3 213 12 3 225 3,2 % 2 916 309

Kasvatus ja aikuiskasvatus 24 3 27 0,6 % 42 -15 244 7 251 0,2 % 370 -119

Liikenne 20 2 22 0,5 % 22 0 533 4 537 0,5 % 502 35

Yhteensä 4 294 289 4 583 100% 4 730 -147 99 692 1 868 101 560 100% 100 570 990

            

Opiskelijoita kursseilla 2009         

 Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu ja henkilöstökoulutus       

 Mukana ei ole avoimen oppimisympäristön opetus eikä tutor-opetus.       

      

Aineryhmät ilmoittautuneita keskeyttäneitä keskeyttämis % keskeyttämis % 08 suorittaneita 09  suorittaneita 07 suorittaneita 08 muutos 07-08 muutos 

Ihminen, yhteiskunta 5 948 241 4,1 % 4,3 % 5 707 10,3 % 4 265 5 002 1 442 705

Äidinkieli, kirjallisuus 3 471 539 15,5 % 12,0 % 2 932 5,3 % 3 469 3 575 -537 -643

Suomi 2 466 793 32,2 % 34,1 % 1 673 3,0 % 1 552 1 441 121 232

Kielet 17 248 4 253 24,7 % 24,8 % 12 995 23,4 % 13 301 12 975 -306 20

Kuvataiteet 7 666 1 134 14,8 % 14,4 % 6 532 11,8 % 6 464 6 490 68 42

Tekstiilityö 6 643 459 6,9 % 7,7 % 6 184 11,1 % 6 243 5 308 -59 876

Tekninen työ 1 236 113 9,1 % 9,0 % 1 123 2,0 % 1 406 1 298 -283 -175

Luonto ja ympäristö 717 14 2,0 % 1,7 % 703 1,3 % 511 862 192 -159

Kotitalous 4 160 129 3,1 % 5,3 % 4 031 7,3 % 3 649 3 532 382 499

Tietotekniikka 6 179 597 9,7 % 10,9 % 5 582 10,0 % 5 443 4 617 139 965

Musiikki 6 439 858 13,3 % 12,4 % 5 581 10,0 % 6 223 6 667 -642 -1 086

Hyvinvointi ja terveys 1 345 98 7,3 % 5,5 % 1 247 2,2 % 1 013 1 243 234 4

Liikunta 6 283 1 783 28,4 % 26,5 % 4 500 8,1 % 4 814 4 254 -314 246

Kasvatus ja aik.kasvatus 682 0 0,0 % 3,9 % 682 1,2 % 834 835 -152 -153

Liikenne 724 124 17,1 % 15,0 % 600 1,1 % 809 635 -209 -35

* Yhteensä 71 207 9 352 13,1 % 13,4 % 55 572 100% 56 182 54 480 -610 1 092

** Yhteensä 71 207 11 135 15,6 % 15,6 % 60 072 100% 60 996 58 734 -924 1 338

 * 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 2009  ilmoittautuneet kurssilaiset    

Mukana kaikki opetusmuodot          

  

         

    

Alueopisto Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- Ei tunnettu

Eteläinen alueopisto 4 237 936 3 301 10 24 119 987 663 605 697 1 132 0

Läntinen alueopisto 5 491 1 194 4 297 1 72 224 1 133 831 922 1 127 1 181 0

Keskinen alueopisto 8 092 1 982 6 110 0 96 504 2 156 1 442 1 248 1 291 1 354 1

Pohjoinen alueopisto 4 358 1 051 3 307 60 27 102 643 603 780 889 1 253 1

Koillinen alueopisto 4 407 1 009 3 398 176 47 137 736 678 760 906 967 0

Itäinen alueopisto 9 141 2 213 6 928 0 63 274 1 547 1513 1 574 1790 2 380 0

Yhteensä 35 726 8 385 27 341 247 329 1 360 7 202 5 730 5 889 6 700 8 267 2

    

 Opiskelijatilastot: ikäjakauma alueopistoittain prosentteina        

    

Alueopisto Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- Ei tunnettu

Eteläinen alueopisto 11,9 11,2 12,1 4,0 7,3 8,8 13,7 11,6 10,3 10,4 13,7 0,0

Läntinen alueopisto 15,4 14,2 15,7 0,4 21,9 16,5 15,7 14,5 15,7 16,8 14,3 0,0

Keskinen alueopisto 22,7 23,6 22,3 0,0 29,2 37,1 29,9 25,2 21,2 19,3 16,4 50,0

Pohjoinen alueopisto 12,2 12,5 12,1 24,3 8,2 7,5 8,9 10,5 13,2 13,3 15,2 50,0

Koillinen alueopisto 12,3 12,0 12,4 71,3 14,3 10,1 10,2 11,8 12,9 13,5 11,7 0,0

Itäinen alueopisto 25,6 26,4 25,3 0,0 19,1 20,1 21,5 26,4 26,7 26,7 28,8 0,0

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

             

Alueopisto Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65- Ei tunnettu

Eteläinen alueopisto 100,0 22,1 77,9 0,2 0,6 2,8 23,3 15,6 14,3 16,5 26,7 0,0

Läntinen alueopisto 100,0 21,7 78,3 0,0 1,3 4,1 20,6 15,1 16,8 20,5 21,5 0,0

Keskinen alueopisto 100,0 24,5 75,5 0,0 1,2 6,2 26,6 17,8 15,4 16,0 16,7 0,0

Pohjoinen alueopisto 100,0 24,1 75,9 1,4 0,6 2,3 14,8 13,8 17,9 20,4 28,8 0,0

Koillinen alueopisto 100,0 22,9 77,1 4,0 1,1 3,1 16,7 15,4 17,2 20,6 21,9 0,0

Itäinen alueopisto 100,0 24,2 75,8 0,0 0,7 3,0 16,9 16,6 17,2 19,6 26,0 0,0

Yhteensä 100,0 23,5 76,5 0,7 0,9 3,8 20,2 16,0 16,5 18,8 23,1 0,0

             

 Tiedot: kurssihallintajärjestelmä kuhassa kursseille kiinnitetyt opiskelijat          
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Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin kursseille hyväksytyt 2009      

      

Mukana eivät ole avoin yliopisto ja maksupalvelukurssit        

    

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

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 995 248 747 10 4 18 177 173 125 155 333 0

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 1 561 262 1 299 0 8 51 227 171 169 233 701 1

Suomi 1 439 583 856 0 22 121 570 372 202 115 37 0

Kielet 11 123 2 771 8 352 2 106 348 1 910 1 581 1 797 2 405 2 972 2

Kuvataide 4 827 776 4 051 0 35 194 1 088 708 758 938 1 106 0

Tekstiilityö 3 352 57 3 295 19 11 57 522 539 707 795 700 2

Tekninen työ 868 346 522 0 5 6 171 159 189 217 119 2

Luonto ja ympäristö 177 57 120 0 1 3 22 29 50 53 19 0

Kotitalous 2 620 604 2 016 44 49 89 612 623 482 438 283 0

Tietotekniikka 3 804 1 122 2 682 0 5 27 230 353 558 994 1 637 0

Musiikki 3 846 1 153 2 693 106 56 111 785 637 605 693 852 1

Hyvinvointi ja terveys 559 71 488 0 0 13 154 124 108 98 62 0

Liikunta 4 379 508 3 871 90 29 152 663 480 636 828 1 500 1

Kasvatus ja aikuiskasvatus 138 17 121 0 0 2 32 24 39 32 9 0

Liikenne 573 371 202 0 7 15 171 177 126 65 12 0

Yhteensä 40 261 8 946 31 315 271 338 1 207 7 334 6 150 6 551 8 059 10 --342 9

            

            

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

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 2,47 2,77 2,39 3,69 1,18 1,49 2,41 2,81 1,91 1,92 3,22 0,00

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 3,88 2,93 4,15 0,00 2,37 4,23 3,10 2,78 2,58 2,89 6,78 11,11

Suomi 3,57 6,52 2,73 0,00 6,51 10,02 7,77 6,05 3,08 1,43 0,36 0,00

Kielet 27,63 30,97 26,67 0,74 31,36 28,83 26,04 25,71 27,43 29,84 28,74 22,22

Kuvataide 11,99 8,67 12,94 0,00 10,36 16,07 14,84 11,51 11,57 11,64 10,69 0,00

Tekstiilityö 8,33 0,64 10,52 7,01 3,25 4,72 7,12 8,76 10,79 9,86 6,77 22,22

Tekninen työ 2,16 3,87 1,67 0,00 1,48 0,50 2,33 2,59 2,89 2,69 1,15 22,22

Luonto ja ympäristö 0,44 0,64 0,38 0,00 0,30 0,25 0,30 0,47 0,76 0,66 0,18 0,00

Kotitalous 6,51 6,75 6,44 16,24 14,50 7,37 8,34 10,13 7,36 5,43 2,74 0,00

Tietotekniikka 9,45 12,54 8,56 0,00 1,48 2,24 3,14 5,74 8,52 12,33 15,83 0,00

Musiikki 9,55 12,89 8,60 39,11 16,57 9,20 10,70 10,36 9,24 8,60 8,24 11,11

Hyvinvointi ja terveys 1,39 0,79 1,56 0,00 0,00 1,08 2,10 2,02 1,65 1,22 0,60 0,00

Liikunta 10,88 5,68 12,36 33,21 8,58 12,59 9,04 7,80 9,71 10,27 14,50 11,11

Kasvatus ja aikuiskasvatus 0,34 0,19 0,39 0,00 0,00 0,17 0,44 0,39 0,60 0,40 0,09 0,00

Liikenne 1,42 4,15 0,65 0,00 2,07 1,24 2,33 2,88 1,92 0,81 0,12 0,00

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

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri 100,0 24,9 75,1 1,0 0,4 1,8 17,8 17,4 12,6 15,6 33,5 0,0

Äidinkieli, kirjallisuus, näyttämö 100,0 16,8 83,2 0,0 0,5 3,3 14,5 11,0 10,8 14,9 44,9 0,1

Suomi 100,0 40,5 59,5 0,0 1,5 8,4 39,6 25,9 14,0 8,0 2,6 0,0

Kielet 100,0 24,9 75,1 0,0 1,0 3,1 17,2 14,2 16,2 21,6 26,7 0,0

Kuvataide 100,0 16,1 83,9 0,0 0,7 4,0 22,5 14,7 15,7 19,4 22,9 0,0

Tekstiilityö 100,0 1,7 98,3 0,6 0,3 1,7 15,6 16,1 21,1 23,7 20,9 0,1

Tekninen työ 100,0 39,9 60,1 0,0 0,6 0,7 19,7 18,3 21,8 25,0 13,7 0,2

Luonto ja ympäristö 100,0 32,2 67,8 0,0 0,6 1,7 12,4 16,4 28,2 29,9 10,7 0,0

Kotitalous 100,0 23,1 76,9 1,7 1,9 3,4 23,4 23,8 18,4 16,7 10,8 0,0

Tietotekniikka 100,0 29,5 70,5 0,0 0,1 0,7 6,0 9,3 14,7 26,1 43,0 0,0

Musiikki 100,0 30,0 70,0 2,8 1,5 2,9 20,4 16,6 15,7 18,0 22,2 0,0

Hyvinvointi ja terveys 100,0 12,7 87,3 0,0 0,0 2,3 27,5 22,2 19,3 17,5 11,1 0,0

Liikunta 100,0 11,6 88,4 2,1 0,7 3,5 15,1 11,0 14,5 18,9 34,3 0,0

Kasvatus ja aikuiskasvatus 100,0 12,3 87,7 0,0 0,0 1,4 23,2 17,4 28,3 23,2 6,5 0,0

Liikenne 100,0 64,7 35,3 0,0 1,2 2,6 29,8 30,9 22,0 11,3 2,1 0,0

Yhteensä 100,0 22,2 77,8 0,7 0,8 3,0 18,2 15,3 16,3 20,0 25,7 0,0
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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
Helsinginkatu 24 
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 88526 
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

Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto

Helsinginkatu 24
puh.  (09) 310 8811, faksi (09) 310 88535
PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki
www.hel.fi/tyovaenopisto

Vuosikertomus

Julkaisija Helsingin kaupungin 
 suomenkielinen työväenopisto
 PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki
 puh. (09) 310 8811
Toimitus Mari Larkovirta
Ulkoasu Katja Engberg
Kuvat Timo Harju, Pertti Viitaniemi, Päivi Kahila, 
 Tiina Kaurala, Antti Aaltonen, Katja Engberg
Paino Paintek Pihlajamäki Oy

2009
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