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Vuosi 2012 on ollut työväenopiston organisaation muu-
toksen suunnitteluvuosi. Muutosta valmistelemaan 
koottiin henkilökunnasta työryhmä, joka on työsken-
nellyt oman työnsä ohella, ilman ulkoista konsulttipa-
nosta. Olemme pitäneet kokouksia ja seminaareja, kes-
kustelleet ja väitelleet. 

Muutos on edennyt askel askeleelta. Uutta suunnitel-
taessa on opiston normaalityöstä pidetty huolta: kurs-
seja on suunniteltu ja ne ovat toteutuneet. 

Työväenopiston johtokunta käsitteli uuden orga-
nisaation perusideaa kesäkuussa ja johtosääntöä elo-
kuussa. Kaupungin sääntötoimikunta antoi lausuntonsa 
johtosäännöstä loppuvuodesta. Organisaatiomuutos 
hyväksyttiin joulukuussa kaupunginvaltuuston viimei-
sessä kokouksessa – valtuustokauden viimeisenä asiana. 

Valtuuston päätöksen mukaisesti opistossa on kol-
me osastoa 1.5.2013 alkaen: opetusosasto, asiakaspal-
veluosasto ja hallinto-osasto. Opiston perustyötä on 
opetus, mutta luonnollisesti erilaisia tukipalveluja sekä 
hallintoa tarvitaan pyörimään taustalla.

Työväenopisto haluaa näkyä ja kuulua helsinkiläis-
ten arjessa. Haluamme tarjota arkeen oppimisen juhlaa 
– iloa yksilölle ja yhteisölle. On huikeaa saada punoa 
kohta jo satavuotiaan vapaan sivistystyön köyttä hel-
sinkiläisille!

Henkilöstölle lämmin kiitos hyvästä ja keskustele-
vasta – rakentavasta ja kriittisestä – hengestä! Myös 
muutostyöryhmä ansaitsee suurkiitoksen tekemästään 
työstä. Helsinkiläisille kiitos opiston ottamisesta osaksi 
kaupungin arkea! 

Taina Törmä

johtava rehtori

Toiminta-ajatus 

Työväenopisto tarjoaa aikuisille itsensä 
kehittämisen ja elinikäisen oppimisen 
mahdollisuuksia – tietoa, taitoa, elä-
myksiä – sekä edistää yksilön ja yhteisön 
hyvinvointia vapaan sivistystyön arvojen 
pohjalta.

Arvot

Työväenopiston arvot ovat asiakasläh-
töisyys, ihmisten kunnioittaminen, yh-
teistoiminnallisuus, avoimuus, vastuu 
työstään, oppiminen.

Yhteistyöllä eteenpäin

Visio 2020 

Helsingin työväenopisto on rohkea ja 
arvostettu aikuisopetuksen suunnan-
näyttäjä lähellä ihmistä.

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto 
järjestää vapaan sivistystyön arvojen pohjalta koulu-
tusta, jonka tavoitteena on tukea yksilön omaehtoista 
kehittymistä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja valmiuk-
sia toimia yhteisöissä ja muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Työväenopistossa voi opiskella muun muassa vieraita 
kieliä, musiikkia ja kuvataidetta, käsityötä, tietotekniik-
kaa, kirjallisuus- ja näyttämöaineita, yhteiskunnallisia 
aineita, luontoon ja ympäristöön liittyviä aineita, koti-
taloutta sekä hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä kurs-
seja. Lisäksi opisto järjestää suomen kielen koulutusta 
maahanmuuttajille.

Vuosi 2012 oli työväenopiston 98. toimintavuosi. 
Opetusta annettiin 101 137 tuntia, mikä ylitti sitovan 
tavoitteen yli 1 400 tunnilla (99 700). Tämän mahdollisti 
osaltaan kaupunginvaltuuston lisämääräraha maahan-
muuttajien suomen kielen opetukseen.

Kursseille osallistui yhteensä 75 240 kurssilaista (ta-
voite 72 000). Kurssin suorittaneita oli 62 639. Helsin-
kiläisistä yli 16-vuotiaista noin 7 prosenttia opiskelee 
työväenopistossa. Kurssilaisista noin 9 prosenttia tulee 
muualta kuin Helsingistä. Kaikkiaan opiskelutunteja ker-
tyi yli 1 300 000. Luku kuvaa opettajien ja kurssilaisten 
kohtaamisten määrää. Lisäksi tuhannet henkilöt ovat 
osallistuneet opiston kulttuuritilaisuuksiin.

Opetushallitus myönsi opistolle opintoseteleitä eteen-
päin jaettavaksi henkilöille, joilla ei ole tietoyhteiskun-
nassa tarvittavia tietoteknisiä taitoja. Kohderyminä 
opistossa olivat yli 63-vuotiaat, eläkeläiset, työttömät 
ja maahanmuuttajat. Opintosetelillä opiskelija saattoi 
osallistua maksutta tietyille tietotekniikan ja suomen 
kielen kursseille.

Vuotta värittivät Helsinki pääkaupunkina 200 vuotta 
ja Helsinki World Design Capital 2012, joiden hengessä 
työväenopistossa järjestettiin koulutusta ja ohjelmaa. 

Vuosikymmeniä odotetun uuden konserttifl yygelin 
hankinta toi oman loistonsa työväenopiston vuoteen.

Organisaation uudistaminen
Kaupungin talousarviokirja 2011 sisälsi päätöksen sel-
vittää suomenkielisen työväenopiston ja Arbiksen or-
ganisaatioiden uudistamismahdollisuudet. Talous- ja 
suunnittelukeskus teki selvityksen opistojen toimin-
nasta vuonna 2011. Vuosi 2012 olikin työväenopiston 
sisäisen muutossuunnittelun aikaa.

Johtava rehtori asetti toimintavuoden alussa muutos-
työryhmän suunnittelemaan muutosta konkreettisesti. 
Muutostyötä on ohjannut johtoryhmä, ja henkilöstö-
toimikuntaa on kuultu koko muutostyön ajan. Työryh-
mään ovat kuuluneet johtava rehtori Taina Törmä (pj.), 
apulaisrehtori Kaj Lyytinen, kehittämispäällikkö Veikko 

Työväenopisto vuonna 2012 – yli 1 300 000 oppimiskohtaamista

Torvinen, aluerehtori Hannele Koli-Siiteri, aluerehtori 
Juha Varila, opistosihteeri Terhi Topp, toimistoesimies 
Riitta Lauhakangas, suunnittelijaopettaja Jouni Lassila, 
tiedottaja Mervi Ahola, johtava opettaja Heikki Tulkki 
sekä syksystä alkaen kirjastonhoitaja Sari Antikainen. 
Muutostyöryhmään valitut henkilöt edustavat työvä-
enopiston hallinnon ja opetuksen eri tehtävissä työsken-
televiä henkilöitä. Lisäksi työryhmään kuuluivat henki-
löstöryhmien edustajat.

Työväenopiston johtokunta asetti toukokuussa jaos-
ton laatimaan ehdotusta opiston uudesta johtosään-
nöstä.

Johtokunta hyväksyi kesäkuussa ehdotuksen or-
ganisaation muuttamisesta kolmiosastoiseksi ole-
massa olevien seitsemän osaston sijaan. Tämän jäl-
keen johtosääntöjaosto sai valmiiksi yksimielisen 
ehdotuksen uudesta johtosäännöstä, joka eteni 
kaupungin sääntötoimikunnan kautta kaupungin-
hallitukseen ja kaupunginvaltuustoon. Joulukuussa 
kaupunginvaltuusto hyväksyi johtosäännön.

Muutostyöryhmä on työskennellyt tiiviisti: kokouksia 
on pidetty 17 ja seminaareja kaksi. Alatyöryhmät ovat 
suunnitelleet uusien osastojen rakenteita ja henkilöstön 
työnkuvia. Hyviä käytäntöjä on haettu Oiva Akatemian 
sekä useiden kaupungin virastojen ja naapuriopistojen 
kanssa. Kaiken kaikkiaan muutostyö on sujunut keskus-
telun ja eteenpäinmenon merkeissä. Samanaikaisesti 
on ollut aistittavissa haikeutta yli 20 vuotta kestäneen 
toimintamallin purkamisesta. 

Henkilöstölle on järjestetty aiheeseen liittyviä info-
tilaisuuksia työhyvinvointipäivien yhteydessä. Muutos-
ta on käsitelty myös kaikille jaetuissa johtavan rehtorin 
infokirjeissä, tiedotteissa sekä osastokokouksissa. Työ-
ryhmän kaikki asiakirjat ovat olleet sähköisesti henki-
löstön nähtävänä.
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Kestävä kehitys
Työväenopistossa jatkettiin ympäristömyönteistä toi-
mintaa voimassa olevan ympäristöohjelman mukaisesti. 
Ohjelma tähtää muun muassa materiaalin- ja energi-
ankulutuksen vähentämiseen sekä syntyvän jätteen 
kierrättämiseen (biojäte, lasi, metalli, kartonkipakka-
ukset ja sekajäte). 

Ympäristö pyritään jatkuvasti huomioimaan henki-
lökunnan ja opiskelijoiden toimissa sekä opetuksessa. 
Materiaalien kierrätykseen ja uusiokäyttöön liittyviä 
kursseja järjestettiin muun muassa kuvataiteissa ja kä-
sitöissä. Kuvataideluokkien työturvallisuuden sekä jät-
teiden käsittelyn ohjeistusta kehitettiin. Käsityökurssien 
opiskelijoita opastettiin koneiden ja välineiden hoidossa 
ja huollossa. Luokissa oli keräysastiat erillisille kierrätet-
täville materiaaleille ja jätteille. Valokopiointia pyrittiin 
vähentämään hyödyntämällä dokumenttikameroita 
opetuksessa.

Kotitalousopetus käytti opetuksessa pakkaamat-
tomia perusraaka-aineita sekä suosi luomutuotteita 
mahdollisuuksien mukaan. Lähituottajia suosittiin ja 
raaka-aineet tilattiin sähköisesti. Kuljetuspakkaukset 
olivat kierrätykseen soveltuvaa pahvia. Lähiostoksilla 
käytettiin kestokasseja ja kertyvät hedelmäpussit käy-
tettiin uudelleen pakkausmateriaalina. 

Opiston kuvataide-, käsityö-, kotitalous- ja teatte-
ri-ilmaisun tiimit osallistuivat Kaapelitehtaan Kierrätys-
tehdas-tapahtumaan, jonka teemana oli Aika kiertää. 
Yhteiskunnallisten aineiden tiimi toteutti yhteistyössä 
Vallilan kirjaston kanssa Vallilan valokiila -sarjan, jonka 
aiheena oli ekologinen elämäntapa. Kestävää kehitystä 
edustavat myös Opi ja auta -kurssien lahjoitusmateri-
aaleista tehdyt tuotteet: peittoja Äiti Teresa -järjestöl-
le, nuppupeittoja Lastenklinikalle sekä sukkia ja muita 
vaatteita Suomen Punaiselle Ristille. Lisäksi järjestettiin 

luontoretkiä sekä luentoja muun muassa yrttiviljelystä, 
kompostoinnista sekä sienestämisestä. 

Itäinen alueopisto osallistui Stoassa käynnistynee-
seen Ekotoiminnan esimerkkityöpaikka -hankkeeseen.

Kumppanuudet
Työväenopisto tekee jatkuvaa yhteistyötä pääkau-
punkiseudun kansalais- ja työväenopistojen kanssa. 
Toimintavuoden yhteistyöhankkeena on ollut uuden 
kurssinhallintajärjestelmän luominen. 

Opisto toimii kiinteästi myös kaupungin eri hallin-
tokuntien ja järjestöjen kanssa. Yhteistyö on vilkasta 
etenkin kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen, 
opetusviraston, kaupunginkirjaston sekä sosiaali- ja 
terveysviraston kanssa. 

Alueellisina yhteistyökumppaneina on virastojen li-
säksi muun muassa kaupunginosayhdistyksiä ja -lehtiä, 
oppilaitoksia ja yrityksiä. Yhteistyöstä eri kaupungin-
osissa on vastannut kunkin alueopiston aluerehtori.

Myös eri ainealat toimivat verkostoituneina. Etenkin 
yhteiskunnallisten aineiden tiimin työ perustuu laajaan 
kumppanuuteen: kursseja ja luentoja tehtiin yhdessä 
Herttoniemi-seuran, Pohjois-Haaga Seuran, Sijaisvan-
hemmat ry:n, Irti huumeista ry:n, Suomen Punaisen 
Ristin, Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn, Aivo-
halvaus- ja dysfasialiiton, Helsingin osakesäästäjien sekä 
Luontoliiton kanssa.

Työväenopisto on mukana Teknologian ja innovaati-
oiden kehittämiskeskus Tekesin rahoittamassa Suomen 
Verkko-Opisto -hankkeessa. Suomen Verkko-Opisto 
on seitsemän oppilaitoksen ja neljän yrityksen arvo-
verkkohanke, jonka tavoitteena on rakentaa jakelutie 
digitaalisille oppimateriaaleille ensin kotimaassa ja myö-
hemmin Suomen ulkopuolella. Työväenopisto tuottaa 
yhdessä hankekumppaneiden kanssa verkko-oppima-

teriaalia monimuoto-opetuksen ja joustavan itseopis-
kelun tueksi.

Kansainvälinen toiminta
Työväenopistossa on voimassa vuonna 2011 hyväksyt-
ty kansainvälisyysohjelma, jonka osa-alueita ovat koti-
kansainvälisyys, kansainväliset hankkeet ja tapahtumat, 
virtuaalikansainvälisyys sekä henkilöstön liikkuvuus ja 
kansainvälisyysosaaminen. 

Työväenopisto oli mukana EU:n aikuiskoulutusohjel-
man Grundtvigin rahoittamassa kaksivuotisessa Social 
Inclusion through Theatre Experience (S.I.T.E.) -oppimis-
kumppanuushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ja-
kaa kokemuksia siitä, kuinka teatteriopetuksen avulla 
voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa kiinnitetään 
huomiota myös soveltavan teatterin opettajien amma-
tillisen osaamisen parantamiseen. Suomen lisäksi hank-
keessa olivat mukana Irlanti, Italia, Itävalta ja Ranska.

Työväenopisto oli mukana järjestämässä pohjois-
maista kansallispukuseminaaria yhdessä Föreningen 
Bragen, Suomen kansallispukukeskuksen ja Pohjan-
maan museon kanssa. Kansallispukukaleidoskooppi – 
Folkdräkten i kalejdoskop pidettiin Vaasassa ja Vöyrillä 
elokuun alussa. 

Part A Boys -kuoro osallistui huhtikuussa pohjoismai-
seen barbershop-tapahtumaan ja kilpailuun Lidingössä 
Ruotsissa. Toukokuussa Helsingin Lauluveljet esitti suo-
malaista ohjelmistoa Ranskassa Versaillesin kansainvä-
lisillä kuorofestivaaleilla.

Toimintavuoden aikana opistossa vastaanotettiin 
useita kansainvälisiä ryhmiä, jotka tulivat tutustumaan 
maan suurimpaan kansalaisopistoon ja suomalaiseen 
vapaaseen sivistystyöhön.
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• Pirkko Laitinen, aluerehtori
• kieltenopettaja 
• käsityönopettaja
• 1 opistosihteeri
• 2 opistoisäntää
• it-tukihenkilö

• Pirjo Halla, aluerehtori
• koulutuspäällikkö
• 3 kieltenopettajaa
• 2 kuvataideopettajaa
• liikunnanopettaja
• musiikinopettaja
• käsityönopettaja
• teknisen työn opettaja
• kudonnan opettaja
• tietotekniikan opettaja
• 2 it-tukihenkilöä
• toimistoesimies
• 3 opistosihteeriä
• 5 opistoisäntää

• Eero Julkunen, aluerehtori
• 2 kieltenopettajaa
• kielten koulutussuunnittelija
• käsityönopettaja
• teatteri-ilmaisun opettaja
• tietotekniikan opettaja
• toimistoesimies
• 3 opistosihteeriä
• 5 opistoisäntää
• it-tukihenkilö

Keskinen alueopisto

Pohjoinen alueopisto

Itäinen alueopisto

Läntinen alueopisto
• Juha Varila, aluerehtori
• kieltenopettaja
• kuvataideopettaja
• käsityönopettaja
• kotitalousopettaja
• it-tukihenkilö
• toimistoesimies
• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää

Eteläinen alueopisto

Koillinen alueopisto
• Hannele Koli-Siiteri, aluerehtori
• kieltenopettaja
• kuvataideopettaja
• käsityönopettaja
• musiikinopettaja
• it-tukihenkilö
• 3 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää 

• Kaj Lyytinen, 
 apulaisrehtori
• 8 johtavaa opettajaa
• kirjastonhoitaja
• kirjastovirkailija
• kurssisihteeri
• mediasuunnittelija
• tietotekniikka-
 suunnittelija
• it-tukihenkilö
• tietohallintovastaava
• maahanmuutto-opetuksen 
  koulutussuunnittelija
• henkilöstösihteeri
• kehittämispäällikkö 
• hallintosihteeri
• projektityöntekijä
• talouspäällikkö
• 3 tiedottajaa
• graafi nen suunnittelija

Hallinto- ja 

kehittämisosasto

• Juha Varila, aluerehtori ovo
• kieltenopettaja
• käsityönopettaja
• musiikinopettaja
• 2 opistosihteeriä
• 2 opistoisäntää
• aluejärjestäjä
• it-tukihenkilö

Johtava rehtori

Johtokunta

• Taina Törmä

Organisaatio
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Kurssilaisten määrä* 
koko opistossa 1999–2012

80 00070 00060 00050 00040 000

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

66 504
74 245
73785
70126
70 589
70 305
67673
69 761
70 853
69 602
71207
72 505
72 212
75 240

Vuosi Kurssilaiset

Opetustuntien määrä 
koko opistossa 1999–2012
Vuosi Opetustunnit

50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

103857
105569
107 762
100167
100 493
97419
94 623
95 414
99 590
100 570
101557
99 954
100 485
101137

Opetustuntien jakautuminen 
alueopistoittain 2012

Eteläinen alueopisto  ...........  10 810  .............10,7 % 
Läntinen alueopisto  ............  15 307   ............ 15,1 % 
Keskinen alueopisto  ............ 24 546  ............ 24,3 %
Pohjoinen alueopisto  ..........  11 150  ............. 11,0 %
Koillinen alueopisto  .............  12 506  .............12,4 %
Itäinen alueopisto  ................  26 818  ............ 26,5 %

Alueopisto kpl %
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Opetustunteja  ................................................................................................  10 810
Kurssilaisia (suorittaneita) ..................................................................... 6 102
Toteutuneet tulot  ..............................................................................  208 800 €
Toteutuneet menot  ....................................................................  1 099 652 €

Eteläisessä suurpiirissä oli 1.1.2012 lähes 100 700 asu-
kasta, joista 12 prosenttia ruotsinkielisiä. Yli 65-vuotiai-
den osuus väestöstä oli 15 prosenttia. Eteläisen alueen 
asukkaat ovat kaupunginosavertailussa keskimääräistä 
paremmin koulutettuja.

Alueopiston toiminnan keskus on Kaapelitehtaalla, 
jossa pidettiin 73 prosenttia opetuksesta. Yhteistyö 
talon muiden toimijoiden kanssa oli jatkuvaa ja mo-
nimuotoista. Opetusta järjestettiin opetuskaudella 
lähes kaikkina viikonloppuina ja myös kesäkaudella. 
Käytössä oli seitsemän luokkaa ja hyvät puitteet eten-
kin kuvataiteen, käsityön, musiikin ja tietotekniikan 
opetukseen.

Kaapelitehtaan lisäksi opetusta järjestettiin seitse-
mässä eri toimipisteessä. Luokkatiloja vuokrattiin Res-
sun peruskoululta, Etu-Töölön lukiosta ja Pajalahden 
koululta. Töölön ja Kampin palvelukeskuksissa (toimi 
Käenkujan väistötiloissa) järjestettiin opetusta opistolle 
maksuttomissa tiloissa.

Erillisiä kursseja toteutui 477 ja yleisluentoja 10 kap-
paletta. Alueopiston kolme suurinta ainealaa olivat kie-
let, kuvataide ja käsityö.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena oli suoriutua hyvin perustehtävistä, ope-
tuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä asia-
kaspalvelusta. Yksittäisistä kohderyhmistä voitiin par-
haiten huomioida ikäihmiset, joiden päiväkursseihin 
käytettiin noin 10 prosenttia opetustunneista. Vauva- ja 

taaperoperheitä huomioitiin tarjoamalla värikylpyjä ja 
kevätkynttiläkurssi.

World Design Capital 2012 sekä Helsinki 200 vuotta 
pääkaupunkina -juhlavuosi näkyivät opetuksen tee-
moissa pitkin vuotta.

Eri ainealojen välistä yhteistyötä jatkettiin järjestä-
mällä yhteistyössä tietotekniikan ja kuvataiteen Hyväksi 
digivalokuvaajaksi -kurssikokonaisuus.

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Alueopisto järjesti toukokuussa Kaapelitehtaan Kier-
rätystehdas-tapahtumaan mosaiikkityöpajan, impro-
visaatioteatterin ja biojätepussipajan, joihin osallistui 
noin 250 henkilöä. Kesäkuussa osallistuttiin Design goes 
mattolaiturit -tapahtumaan. 

Kuvataiteen kevätnäyttely pidettiin yhdessä käsityön 
Hyväksi kotiompelijaksi -kurssin kanssa ja teemana oli 
esillä olleiden vaatteiden yhteyteen sopiva ihminen. 
Näyttelyssä kävi noin 600 katsojaa, ja se levittäytyi opis-
ton omien tilojen lisäksi Kaapelitehtaan Hima ja Sali -ra-
vintolan seinille. 

Eteläisen alueopiston opiskelijoita osallistui design-
vuoden Kaupunki tulee kaupunkiin kylään -juhlanäytte-
lyyn sekä opiston käsityönopettajat ILON OLON ratikat 
ja bussit -tempaukseen.

Musiikkikurssit valmistivat joulukonsertin, joka kuul-
tiin lukukauden päätteeksi Kaapelitehtaalla. 

Opiston omissa tiloissa järjestetyissä näyttelyissä ja 
konserteissa vieraili yhteensä yli tuhat kävijää. 

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, 
kieltenopettaja, käsityönopettaja, kaksi opistosihtee-
riä, joista toinen oli osa-aikainen, kaksi opistoisäntää 
ja it-tukihenkilö.

Kuvataiteiden, musiikin ja tietotekniikan opetuksen 
suunnittelusta vastasivat tuntipalkkaiset suunnittelijat. 
Vakituisia opistoisäntiä avusti tuntipalkkainen työnteki-
jä. Alueopistossa opetti noin 80 tuntiopettajaa ja luen-
noitsijaa. Opetuksesta lähes 90 prosenttia oli tuntiopet-
tajien vastuulla.

Henkilöstö osallistui opiston yhteisiin työryhmiin 
sekä oman alansa koulutustilaisuuksiin. Työhyvinvoin-
tiin kiinnitettiin huomiota järjestämällä henkilökunnalle  
työhyvinvointipäivä.

Eteläinen alueopisto
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Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012

Opetustunteja  ................................................................................................  26 818
Kurssilaisia (suorittaneita) .................................................................  15 765
Toteutuneet tulot  ............................................................................... 525 581 €
Toteutuneet menot  ....................................................................  3 205 775 €

Alueopiston toiminta-alueena on Helsingin itäinen, 
kaakkoinen ja Östersundomin suurpiiri. Alueella asui 
1.1.2012 alkaen 153 502 henkeä, mikä on 26 prosent-
tia Helsingin väestöstä. Ulkomaalaistaustaisia alueen 
väestöstä oli 15 prosenttia.

Opetus toteutettiin omissa tiloissa kulttuurikeskus 
Stoassa, Herttoniemen Silkkikutomossa ja Vuotalossa 
sekä alueen kouluilla ja Mellarin kulttuuritilassa Mel-
lunmäessä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Alueopiston kurssilaisten määrä nousi 9,4 prosenttia 
edellisestä vuodesta. Ainealojen välinen yhteistyö to-
teutui parhaimmillaan tapahtumissa. Alueellista yhteis-
työtä tehtiin Stoan ja Vuotalon monitoimitiloissa sekä 
kulttuuritila Mellarissa. Silkkikutomossa järjestettiin 
keväällä Herttoniemi-seuran ja Helsingin kaupungin-
osayhdistykset ry:n (Helka) kanssa yhteistyössä Hert-
toniemen nettisivujen päivityskoulutus.

Itäisen alueopiston alueella toteutettiin koko opis-
ton suomen kielen opetuksesta 33,6 prosenttia, mikä 
on yhteensä 2 813 opetustuntia ja 61 kurssia. Stoan 
kirjaston kanssa järjestettiin edelleen suomen kielen 
keskustelukurssi.

Tapahtumat, konsertit, näyttelyt
Huhtikuussa järjestettiin Silkkikutomossa Unelmien 
Helsinki -tapahtuma yhteistyössä Vihreän Sivistys- ja 
Opintokeskus ViSiOn kanssa. Aiheena oli kansalais-
vaikuttaminen ja yhteisöllisyys. Tapahtumassa toteu-
tettiin järjestötori sekä kuultiin alueen vaikuttajien 
tietoiskuja. Kevään mittaan järjestettiin myös useita 
erillisiä lyhytkursseja.

Silkkikutomon 10-vuotista taivalta juhlittiin avoimin 
ovin syyskuussa. Tarjolla oli musiikin ja historiallisen 

muistelun ohella opintoneuvontaa sekä lukuisia eri 
oppiaineiden työpajoja.

Alueopistossa toimivat teatterikurssit valmistivat 
huhtikuussa esityksen Vuotaloon ja marraskuussa 
Mellariin. Lisäksi alueopistossa pidettiin vuoden ai-
kana konsertteja, lausuntamatineoita ja käsityön sekä 
kuvataiteen näyttelyjä. Tapahtumien kävijämäärä oli 
yhteensä 5 600.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat vuoden alusta 
aluerehtori, koulutuspäällikkö, kolme kielten opetta-
jaa, yksi kuvataideopettaja, kudonnan, käsityön- ja 
teknisen työn opettajat, musiikinopettaja, tietotek-
niikan opettaja, liikunnanopettaja, kaksi IT-tukihen-
kilöä, toimistoesimies, kolme opistosihteeriä ja viisi 
opistoisäntää. Kotitalouden ja tietotekniikan suunnit-
telun hoitivat määräaikaiset koulutussuunnittelijat. 
Tietotekniikan opettaja ja yksi kielten opettaja olivat 
osa-aikaisella eläkkeellä. Toinen kuvataideopettajan 
vakanssi täytettiin keväällä. Yksi opistoisäntä ja kielten 
opettaja jäivät eläkkeelle. Tuntiopettajia oli noin 260. 
Opetuskaudella alueopistossa oli lisäksi tuntipalkkaisia 
ja määräaikaisia opistoisäntiä ja määräaikainen opisto-
sihteeri. Alueopistossa oli kaksi oppisopimusoppilasta.

Henkilöstön kehittämispäivä pidettiin toukokuussa 
Laajasalon Stansvikissa. Päivän teema oli opiston arvot 
ja niiden näkyminen työssä.

Tuntiopettajien kevätkahvit tarjoiltiin Opistolais-
yhdistyksen tuella kevätlukukauden päätteeksi Silk-
kikutomossa.

Itäinen alueopisto
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Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012

Opetustunteja  ...............................................................................................  24 546
Kurssilaisia (suorittaneita)  ................................................................ 17 390
Toteutuneet tulot  ............................................................................... 464 175 €
Toteutuneet menot  ....................................................................  3 477 472 €

Keskinen alueopisto toimii keskisessä suurpiirissä, joka 
käsittää kantakaupungin itäiset ja pohjoiset osat. Hy-
vien liikenneyhteyksien ja keskeisen sijainnin takia asiak-
kaita alueopistoon tulee kuitenkin kaikkialta Helsingistä 
ja muualta pääkaupunkiseudulta.

Alueella oli asukkaita 1.1.2012 noin 82 000, joista 
monet ovat opiskelijoita ja nuoria aikuisia. Lähivuosi-
na suurpiiri uudistuu ja väestömäärä kasvaa: Kalasata-
man alueen rakentaminen jatkuu ja Keski-Pasilan alueen 
suunnittelu on käynnistynyt. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetusta järjestettiin 3,2 prosenttia enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kurssilaisten määrä kasvoi puoles-
taan neljällä prosentilla ollen 26,8 prosenttia opiston 
kaikista opiskelijoista.

Keskisessä alueopistossa maahanmuuttajien suo-
men kielen opetusta lisättiin tavoitteen mukaisesti 400 
opetustuntia. Lisäkursseja järjestettiin erityisesti lop-
pukeväällä ja kesällä. Osana kaupungin yhteishanketta 
järjestettiin kotona lapsia hoitaville maahanmuutta-
javanhemmille suomen kielen opetusta yhteistyössä 
Monika-Naiset Liitto ry:n kanssa. 

Mäkelänkatu 45:n käsityön ja kotitalouden ope-
tustiloista luovuttiin toukokuun alussa edellisvuoden 
säästöpäätösten takia. Käsityön opetus siirtyi Opisto-
taloon, jonka kerhosali kunnostettiin koneneulonnan, 
kankaankuvioinnin, huovutuksen ja erikoistekniikoiden 
opetukseen soveltuvaksi. Syyskauden kotitalouskurssit 

Keskinen alueopisto
pidettiin Ammattikorkeakoulu Diakin tiloissa.

Keskisessä alueopistossa toteutettiin kolme inves-
tointihanketta: Opistotalon käsityöluokan varustaminen 
opetuskäyttöön, kuvataidekeskus Hapen luokkatilo-
jen opetusvälineiden hankinta ja Opistotalon juhlasalin 
Steinway-konserttifl yygelin hankinta.

Loppuvuodesta Opistotalossa käynnistyi peruskor-
jauksen jälkeinen kattoremontti, sillä talossa ilmeni ka-
ton vuotamisesta johtuvia vesivahinkoja. 

Opistotalon yleistä turvallisuutta parannettiin teke-
mällä taloon turvallisuussuunnitelma.

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Helmikuussa pidettiin Opistotalossa lapsiperheille suun-
nattu Helmikarnevaali, jossa kävi noin noin 200 osallis-
tujaa. Tapahtumassa oli työpajoja, musiikkiesityksiä ja 
myyjäisiä.

Helsingin 200-vuotista pääkaupunkina oloa juhlis-
tettiin kahvikonsertein ja luennoin. Aiheeseen liittyen 
järjestettiin myös Työväenkaupunginosan synty -käve-
lykierros, Ruokakulttuurin muutokset -havaintoesityksiä 
sekä Kansallispukumatinea. Myös kuvataidekeskus Ha-
pen ensimmäinen kevätnäyttely oli Helsinki-aiheinen. 

Opistotalossa oli maaliskuussa esillä kuvataiteen 
ja käsityön yhteinen kiertonäyttely, joka oli osa World 
Design Capital -vuoden virallista ohjelmistoa. Näyttely 
kiersi Helsingin lisäksi Espoossa, Vantaalla, Kauniaisis-
sa ja Lahdessa. Syksyllä järjestettiin kaksi matkailijoille 
suunnattua Helsinki Food Delicies -kurssia yhteistyössä 
Tukkutorin Hyvän ruoan keskuksen kanssa. 

Venäjä-teemaan liittyen järjestettiin kulttuuria ja kie-
lenopiskelua esittelevä Venäjä-päivä.

Teatteritaiteen perusopetuksen lopputyönä esitet-
tiin keväällä lastennäytelmä Amelei, Majava ja kuningas 
katolla. Opistoteatteri kantaesitti marraskuussa Mika 

Waltarin Yö yli Euroopan -näytelmän. Näytelmä keräsi 
yhteensä 1 350 katsojaa Opistotalon juhlasaliin.

Toimintavuoden aikana Helsinginkadun Filharmo-
nikot piti kolme konserttisarjaa. Syyslukukauden päät-
teeksi Opistotalon juhlasalissa kuultiin Flyygeli tuli ta-
loon -vihkiäiskonsertti, jossa esiintyi työväenopiston 
opettajakuntaan kuuluvia muusikoita sekä vierailevia 
kollegoita.

Henkilökunta
Keskisen alueopiston vakituiseen henkilökuntaan kuului 
aluerehtorin lisäksi toimistoesimies ja kolme opistosih-
teeriä, työnjohdollinen opistoisäntä sekä neljä opisto-
isäntää, neljä suunnittelijaopettaja, yksi koulutussuun-
nittelija ja yksi it-tukihenkilö. 

Määräaikaisissa opistosihteerin tehtävissä työskenteli 
yksi oppisopimusopiskelija. Työllistämistuella oli palkat-
tuina viisi opistoisäntää ja yksi koulutussuunnittelija. 
Nuorten työllistämisprojektissa (MM-kisaprojekti) oli 
mukana kaksi nuorta. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 
yksi kurssisihteeri ja kaksi opistosihteeriä. Lisäksi opis-
tossa työskenteli malleja, säestäjiä ja muuta avustavaa 
henkilökuntaa. Musiikissa, kuvataiteissa, suomen kie-
lessä sekä kotitaloudessa työskenteli määräaikainen 
koulutussuunnittelija. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita 
oli yli 400 henkilöä.
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Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012

Opetustunteja  ................................................................................................ 12 506
Kurssilaisia (suorittaneita)  ...................................................................  6 957
Toteutuneet tulot  ............................................................................... 225 035 €
Toteutuneet menot  ....................................................................  1 439 382 €

Koilliseen suurpiiriin kuuluvat Latokartano, Pukinmäki, 
Malmi, Suutarila, Puistola, Jakomäki ja Viikki. Suurpiirin 
alueella asuu lähes 94 000 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, 
jonne on hyvät kulkuyhteydet eri suunnista. Opetus on 
keskitetty Malmitaloon, jossa toimivat myös kulttuuri-
keskus, kaupunginkirjasto sekä musiikki- ja taidekoulu. 
Malmitalossa on erityistilat kuvataiteiden ja käsityön 
opiskeluun. Päivä- ja iltaopetuksen lisäksi järjestettiin 
myös viikonloppu- sekä kesäkursseja. Opiston omat tilat 
olivat tehokkaassa käytössä. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetustarjonta oli monipuolista ja monia kohderyhmiä 
tavoittavaa. Noin joka kymmenes koillisen suurpiirin aikui-
nen on maahanmuuttaja. Kotouttaumisen edistämiseksi 
opetuksesta noin 16 % suunnattiin maahanmuuttajien 
suomen kielen opetukseen. Alueen lapsiperheet huomioi-
tiin järjestämällä vanhemmille ja lapsille yhteisesti suunnat-
tuja kursseja. Myös eläkeläisille järjestettiin omia kursseja. 

Koillisen alueopiston opiskelija on yleisimmin noin 
30–55-vuotias nainen, joka on suorittanut vähintään 
perus- tai keskikoulun sekä ammatillisen tutkinnon. Hän 
opiskelee joko kieliä tai käden taitoja ja nauttii opetuk-
sen lisäksi sosiaalisista kontakteista.

Alueopistossa opetettiin toimintavuonna yhteensä 

Koillinen alueopisto
12 506 tuntia, yhteensä 598 kurssia ja 26 yleisluentoa. 
Kursseille ilmoittautui 8 440 kurssilaista, joista kurssin 
loppuun suoritti 6 957. Yleisluennoilla oli yhteensä noin 
700 kuulijaa. Tuntimääräisesti suurimmat opetusaineet 
olivat vieraat kielet (21 %), kuvataiteet (20 %) sekä kä-
sityöt (19 %).

Vieraita kieliä opiskeli joka neljäs opiskelija. Kaikista 
opiskelijoista noin 40 % osallistui kuvataiteen, käden 
taitojen, kotitalouden ja tietotekniikan kursseille. Koil-
lisessa alueopistossa toimi kaksi kuoroa. 

Maahanmuuttajien suomen kielen kursseja oli 44 
kappaletta, yhteensä 1 830 tuntia. Koulutuksen aloitti 
667 opiskelijaa, joista opintonsa loppuun suoritti 455. 

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Malmitalossa järjestettiin maaliskuussa perinteinen 
kuvataiteen näyttely ja huhtikuussa musiikkiryhmien 
kevätkonsertti. Lisäksi esillä oli vaihtuvia käytävä- ja vit-
riininäyttelyitä. Syyskuussa toteutettiin dekkariviikko, 
jossa dekkarikirjailijat esittivät tuotantoaan ja eri oppiai-
neet tarjosivat dekkariaiheisia kursseja ja luentoja. Alue- 
ja yhteisökehittämisen koulutusohjelma käynnistettiin 
syksyllä yhteistyössä pohjoisen alueopiston kanssa.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuului aluerehtori, kielten, 
kuvataiteiden, kotitalouden sekä käsityön opettajat, 
toimistoesimies ja kaksi opistosihteeriä sekä -isäntää 
ja mikrotukihenkilö. Musiikin opetuksen suunnittelus-
ta vastasi tuntipalkkainen opettaja. Vuoden aikana oli 
työllistettynä kaksi henkilöä. Ympäristö- ja turvallisuus-
asioihin keskityttiin henkilökunnan sisäisin keskusteluin; 
työhyvinvointia ja ergonomiaa parannettiin henkilös-
tökoulutuksen ja hankintojen avulla. 
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Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012

Opetustunteja  ................................................................................................ 15 307
Kurssilaisia (suorittaneita)  ...................................................................  9 296
Toteutuneet tulot  ............................................................................... 303 933 €
Toteutuneet menot  ....................................................................  1 560 922 €

Läntinen alueopisto toimii kaupungin länsiosissa Mei-
lahdesta Konalaan ja Malminkartanoon. Alueen asu-
kasmäärä on reilut sata tuhatta. Etenkin Pikku-Huopa-
lahden, Kannelmäen, Malminkartanon ja Pitäjänmäen 
alueella asuu paljon lapsiperheitä. Muilla alueilla suuri 
osa väestöstä on työikäisiä aikuisia sekä ikäihmisiä.

Opistolla on omia toimitiloja Kanneltalossa ja Poh-
jois-Haagassa Näyttelijäntiellä. Muut toimipaikat ovat 
peruskouluilla sekä virkistys- ja palvelukeskuksissa. Ope-
tuspaikat on pyritty järjestämään keskeisille paikoille 
helppojen kulkumatkojen päähän asuinalueista.

Läntisessä alueopistossa painotetaan asukaslähtöi-
syyttä. Opisto haluaa olla helposti saavutettava, kau-
punkilaisten ääntä kuuleva ja opiskelijoiden elämän-
laatua kohottava olohuone. Opetussisällöissä pyritään 
tarjoamaan aina jotain uutta, ajankohtaista ja uteliai-
suutta herättävää. Opetusta jatketaan mahdollisuuk-
sien mukaan lukukausirajojen yli: kankaankudontaa läpi 
vuoden, kesähuovutusta, heinäkuun maalauskurssi, lii-
kuntakursseja juhannukseen asti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteena oli parantaa yhteydenpitoa tuntiopettajiin 
ja pitää yllä hyvää asiakaspalvelua eli luoda toimintavar-
muutta. Tavoitteena oli myös vakinaisen henkilökunnan 
hyvinvointi. Työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat 
henkilökunnan viihtyvän työssään.

Tavoitteena oli jatkaa yhteistyötä kaupungin muiden 
hallintokuntien sekä alueiden eläkejärjestöjen ja eri yh-

Läntinen alueopisto
teisöjen kanssa. Alueopisto jatkoi Lähiöprojektin, kult-
tuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja kaupungin-
kirjaston kanssa Operaatio Pulssi -projektissa tarjoamalla 
nuorille kuvataideopetusta. Kanneltalon hallintokuntien 
kanssa tuotettiin myös konsertteja ja luentokokonai-
suuksia. Tila- ja välineyhteistyö Pohjois-Haagan yhteis-
koulun ja alueen eläkejärjestöjen kanssa oli merkittävää. 
Toimintavuonna aloitettiin yhteistyö Suomen Punaisen 
Ristin kanssa jatkamalla Kotipirtin korttelituvan toimin-
taa, josta aiemmin vastasi sosiaalivirasto.

Läntisen alueen maahanmuuttajaopetuksen määrä 
ei ole kovin suuri, 274 tuntia. Suomea ulkomaalaisille 
-kurssien opetustuntimäärää on lisätty, ja tarpeen ja 
resurssien mukaan lisätään edelleen.

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Maaliskuussa toteutettiin Kanneltalon Galleriassa Hel-
sinki–Design–Taide-kuvataidenäyttely, jossa oli esillä 
kursseilla tehtyjä töitä. Kanneltalon aulassa oli sekä ke-
väällä että syksyllä esillä Operaatio Pulssi -kurssien töi-
tä. Avoimessa ateljeessa tehtyjä töitä esiteltiin Atelieeri 
esittäytyy -näyttelyssä Kanneltalon Kulttuurikahvila Voi-
lassa. Lokakuussa alueopisto vei Jorvin sairaalaan Opi 
ja auta -kursseilla tehtyjen nuppupeittojen näyttelyn. 
Lisäksi Kanneltalossa ja Pohjois-Haagan opetuspisteessä 
järjestettiin useita vaihtuvia käytävä- ja vitriininäytte-
lyitä. Näyttelyissä vieraili yhteensä noin 3 000 kävijää.

Lausuntaryhmät valmistivat vuosittaiset lausuntaesi-
tykset ja musiikinopetus kevät- ja joulukonsertit. Hel-
mikuussa Palvelukeskus Kotikalliossa nähtiin opiston 
musiikinopettajan kirjoittama ja ohjaama Georg Otsin 
elämästä kertova Vielä elän -näytelmä.

Alueopisto teki aktiivisesti yhteistyötä Haagan tai-
deseuran ja muiden haagalaisten toimijoiden kanssa 
Pohjois-Haaga-päivien aikaan saamiseksi. Kanneltalossa 

ja Näyttelijäntiellä osallistuttiin alueellisten Taiteiden yö
-tapahtumien tuotantoon. Muita yhteistyöprojekteja 
eri hallintokuntien kanssa olivat muun muassa marras-
kuinen konsertti 100 vuotta big band -musiikkia sekä 
ikäihmisille suunnattu Seniorien kulttuuripolku.

Kanneltalon 20-vuotista taivalta juhlittiin syyskau-
della työn merkeissä järjestämällä talon muiden toimi-
joiden kanssa kolme erilaista teemapäivää: Seniorijuhla, 
Lasten ja nuorten päivä sekä Monikulttuurinen juhlapäivä.

Henkilökunta
Läntisessä alueopistossa työskenteli aluerehtorin lisäksi 
kolme opistosihteeriä, kaksi opistoisäntää, opetuksen 
mikrotukihenkilö sekä kielten, musiikin (yhdessä poh-
joisen alueopiston kanssa), kuvataiteen ja tekstiilityön 
opettajat. Kankaankudonnan, kotitalouden ja teknisen 
työn opetuksen suunnittelu saatiin muista alueopistois-
ta. Aluerehtori suunnitteli kirjallisuuden opetuksen ja 
osan yhteiskunnallisten aineiden tarjonnasta. Tuntipalk-
kaista työvoimaa käytettiin tietotekniikan, liikunnan ja 
yhteiskunnallisten aineiden suunnittelussa.
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Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012

Opetustunteja  ................................................................................................  11 150
Kurssilaisia (suorittaneita)  .................................................................... 7 129
Toteutuneet tulot  ............................................................................... 225 836 €
Toteutuneet menot  ..................................................................... 1 135 422 €

Pohjoiseen suurpiiriin kuuluvat Maunula, Länsi-Pakila, 
Tuomarinkylä, Oulunkylä ja Itä-Pakila. Alueella asuu 
noin 41 300 helsinkiläistä. Kaupunginosat poikkea-
vat väestörakenteeltaan toisistaan. Ikäihmisten osuus 
korostuu erityisesti Maunulan ja Oulunkylän alueella. 
Tuomarinkylän alueella lapsiperheiden osuus on suuri.

Pohjoisen alueopetuksen opetuksesta 60 prosenttia 
pidettiin omissa tiloissa Oulunkylätalossa ja Rajamet-
säntien opetushuoneistossa. Opetusta annettiin hajau-
tetusti eri alueiden kouluilla, palvelu- ja korttelitalois-
sa sekä kirjastoissa ja päiväkodeissa. Kaiken kaikkiaan 
opetuspaikkoja oli 19.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetusta järjestettiin 11 150 tuntia. Tarjonta oli vaih-
televaa ja tavoitti kysynnän perusteella hyvin alueen 
asukkaiden tarpeet. Alueopisto järjesti 588 kurssia ja 
41 yleisluentoa. Yhteistyökumppaneita olivat alueel-
liset oppilaitokset, sosiaalivirasto, kaupunginkirjasto, 
nuorisoasiainkeskus sekä alueella toimivat yhteisöt ja 
yhdistykset.

Ainejako pysyi vakaana. Kielet olivat suurin aineala, 
26 prosenttia tunneista. Käsityön opetusta ja kuvatai-
detta oli kumpaakin noin 18 prosenttia, tietotekniikkaa 
14 ja musiikkia 10 prosenttia. Maahanmuuttajien suo-
men kielen opetus toteutettiin yhteistyössä koillisen 
alueopiston kanssa. Työväenopisto panostaa jatku-
vasti alueelliseen integraatioon, jonka vuoksi pohjoi-
nen alueopisto käynnisti alue- ja yhteisökehittämisen 
koulutusohjelman yhteistyössä koillisen alueopiston 
kanssa.

Kielten päiväkurssit olivat suosittuja ja niitä järjes-
tettiin runsaasti. Useissa kielissä oli tarjontaa alkeista 
keskitasoon. Tekstiilityön, käsityön erikoistekniikoiden 
ja teknisen työn opetusta toteutettiin omissa tiloissa 

sekä alueen kouluissa. Kuvataideopetuksessa, tietotek-
niikassa sekä musiikissa huomioitiin erityisesti alueen 
iäkkäämmän väestön tarpeita. 

Musiikin kursseissa, teatteriaineissa ja lausuntatai-
teessa opetusta kehitettiin painottamalla esiintymisiin 
liittyvien valmiuksien ja taitojen kehittämistä. Kirjalli-
suusluentoja ja kirjapiirejä järjestettiin yhdessä alueen 
kirjastojen kanssa. 

Tapahtumat, konsertit ja näyttelyt
Oulunkylätalossa järjestettiin huhtikuussa perinteisesti 
musiikkiryhmien kevätkonsertti ja kuvataiteen kevät-
näyttely, joka oli esillä myös Oulunkylän kirjastossa. 
Maaliskuussa Maunulan teatteriryhmä esitti Lippuja 
ostamassa – jalkapallon MM Suomessa -näytelmän Asu-
kastalo Saunabaarissa. Lausuntaryhmä valmisti kolme 
lausuntaesitystä Saunabaarissa kevään aikana. Runo-
teatteri esitti jouluisia runoja ja kertomuksia syysluku-
kauden päätteeksi Maunulan, Malmin, Paloheinän ja 
Oulunkylän kirjastoissa. Loppusyksystä Oulunkylätalon 
aulatiloissa oli esillä myös kuvataideopettajien sekä 
käsityökurssilaisten näyttelyitä.

Henkilökunta
Vakituiseen henkilökuntaan kuuluivat aluerehtori, kak-
si opistosihteeriä ja kaksi opistoisäntää, it-tuki, alue-
järjestäjä sekä opettajat kielissä, musiikissa ja luovan 
kirjoittamisen aineissa. Tukityöllistettyinä oli kolme 
henkilöä. Kaikki alueopiston työntekijät osallistuivat 
vuoden aikana erilaisiin henkilöstökoulutuksiin.

Oppiaineiden suunnittelua eri alueopistojen kanssa 
lisättiin toimintavuoden aikana.

Pohjoinen alueopisto
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Ainealat vuonna 2012

Opetustuntien jakautuminen ainealoittain 2012

Ihminen, yhteiskunta  ..........................  3,0 
Kirjallisuus, äidinkieli   .........................  5,1
Suomi  .................................................................... 8,3
Kielet  ................................................................... 24,4
Kuvataide  ......................................................  17,8
Tekstiilityö  ....................................................  12,7
Tekninen työ  ................................................. 2,8
Luonto ja ympäristö  ............................. 0,3
Kotitalous  ......................................................... 3,6
Tietotekniikka  ............................................. 8,2
Musiikki  ...............................................................  9,1
Hyvinvointi ja terveys  ........................ 0,6
Liikunta  ...............................................................  3,4
Kasvatus ja aikuiskasvatus  ............ 0,2
Liikenne  ..............................................................  0,4

Aineala %

Osallistujaosuudet 
sukupuolen mukaan 2012
 Aineala miehiä naisia %

Ihminen, yhteiskunta
Kirjallisuus, äidinkieli  

Suomi
Kielet 

Kuvataide
Tekstiilityö

Tekninen työ
Luonto ja ympäristö

Kotitalous
Tietotekniikka

Musiikki
Hyvinvointi ja terveys

Liikunta
Kasvatus ja aikuiskasvatus

Liikenne

83,5

82,1

59,4

74,8

82,9

98,8

52,9

69,2

78,0

71,6

70,9

89,1

87,3

90,6

40,1

16,5

17,9

40,6

25,2

17,1

1,2

47,1

30,8

22,0

28,4

29,1

10,9

12,7

9,4

59,9
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Opetustunnit  ......................................................................................................  2 988
Kurssit ................................................................................................................................  137
Luennot ........................................................................................................................... 122
Kurssilaiset (kurssin suorittaneet)  ...............................................  5 307

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -aineala jakautuu 
useaan oppiaineeseen: psykologia ja ihmissuhteet, 
fi losofi a, kasvatus ja oppiminen, historia, kulttuurin-
tuntemus, yhteiskunta, viestintä ja asuminen. Opetusta 
järjestettiin kaikissa alueopistoissa eri puolilla Helsin-
kiä sekä päivä- että ilta-aikaan. Avoimen yliopiston 
kursseja oli 42.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tavoitteiden mukaisesti luentojen ja kurssien aiheet 
vaihtelevat vuosittain ja pyrkivät käsittelemään niin 
ajankohtaisia kuin ajattomiakin yhteiskunnallisia ilmi-
öitä. Luento- ja kurssitarjonta oli runsas ja monipuoli-
nen alkaen Itämeren alueen esihistoriasta aina Venäjän 
tilaan 2012. Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhla-
vuoteen osallistuttiin järjestämällä kaupungin histo-
riaan liittyviä luentoja ja esittämällä dokumenttielokuva 
Helsinki, ikuisesti. Lisäksi järjestettiin useita opastettuja 
kävelykierroksia eri puolilla kaupunkia.

Aktiivista kansalaisuutta tuettiin järjestämällä eri 
alueopistoissa fi losofi sia ja yhteiskunnallisia keskuste-
lutilaisuuksia, luentoja yhteiskunnallisista aiheista sekä 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen opastavia kursseja 
(esimerkkeinä Stadin Aikapankkia, Zeitgeist-liikettä ja 
verkkovaikuttamista esittelevät tilaisuudet sekä kes-
kustelevat luentosarjat Hyvä yhteiskunta ja Vaihtoehtoja 
kasvutaloudelle). Vapaaehtoistoimintaan kannustettiin 
sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä järjestetyissä info-
tilaisuuksissa. Parempi arki -kurssilla ideoitiin yhteisöl-

lisyydestä apua yksinäisyyteen ja ruuhkavuosien on-
gelmiin. Arjessa jaksamista tuettiin järjestämällä Nitistä 
voimattomuus – (työ)elämä haltuun, Elämän leppoista-
minen ja Downshifting-luennot sekä tietoisen läsnäolon 
kursseja.

Ikäihmisille järjestettiin runsaasti eriaiheisia luen-
toja opiston omissa toimipisteissä sekä palvelu- ja 
kulttuurikeskuksissa. Itäisessä alueopistossa jatkui 
kevätkauden Silkkitupa – avoin kohtaamispaikka elä-
keikäisille.

Yhteistyökumppaneita toimintavuonna olivat 
muun muassa Herttoniemi-seura ry, Pohjois-Haaga 
Seura ry, Sijaisvanhemmat ry, Irti huumeista ry, Suo-
men Punainen Risti, ViSiO (Vihreä Sivistys- ja Opinto-
keskus), Aivohalvaus- ja dysfasialiitto, Helsingin osa-
kesäästäjät ry, Luontoliitto sekä Helsingin kaupungin 
hallintokunnista kaupunginmuseo, kaupunginkirjas-
to, kulttuurikeskus ja sosiaalivirasto.

Opiskelijat
Ainealan kursseilla ja luennoilla opiskeli yhteensä 
yli 5 300 kurssilaista. Kurssilaisten määrä lisääntyi 
edellisestä vuodesta reilulla sadalla. Miesten osuus 
kurssilaisista oli noin 16 prosenttia. Yleisluentoti-
laisuuksissa kävijöiden sukupuolta ei raportoida 
erikseen. Vaikka ikäihmisille suunnattua opetusta 
oli runsaasti, tavoittaa ainealan opetus hyvin myös 
nuoria aikuisia. Ainealan kurssin suorittaneista suu-
rin ikäryhmä, yli 22 prosenttia, oli edellisten vuosien 
tapaan 25–34-vuotiaat. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -tiimiin kuuluivat joh-
tava opettaja, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö ja 
yksi tuntipalkkainen koulutussuunnittelija. Myös osa 

aluerehtoreista osallistui ainealan luentojen suunnit-
teluun. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli noin kak-
sisataa.

Tapahtumat ja muut toiminta
Aineala osallistui World Design Capital 2012 -vuoden ta-
pahtumiin järjestämällä yhteistyössä pääkaupunkiseu-
dun muiden kansalaisopistojen kanssa designaiheisia 
luentoja. Työväenopistossa järjestettiin Suomalaisen 
muotoilun taustatarinoita -luento, jota muut saattoivat 
seurata verkon välityksellä. Muiden opistojen luennot 
puolestaan näytettiin opistossa etäluentoina.

Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri
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Opetustunteja  ................................................................................................  24 712
Kursseja  .....................................................................................................................  1 060
Luentoja  ............................................................................................................................. 15
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ........................................... 13 829

Opiston kielikursseilla opitaan käytännön kielitaitoa. 
Kurssitasot noudattavat yleisten kielitutkintojen ja Eu-
roopan neuvoston yleiseurooppalaisen viitekehyksen 
jakoa perus-, keski- ja ylimmän tason kursseihin. Tavalli-
sin kurssimuoto on kaksi tuntia kerran viikossa kokoon-
tuva opintoryhmä. Lisäksi ohjelmassa on eripituisia ly-
hyt-, viikonloppu- ja tiiviskursseja sekä verkkokursseja. 
Opisto tarjoaa myös tukea eri kielten itseopiskeluun. 
Kieltenopetusta annettiin 24 712 tuntia, jotka muodos-
tivat yhteensä 1 060 kurssia sekä 15 luentoa. 

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kieltenopetuksen perustavoite on toteuttaa laaja ja 
monipuolinen kielten opetustarjonta siten, että ohjel-
massa on tarjolla myös vähän opiskeltuja kieliä. Tavoi-
te saavutettiin toimintavuonna: opetusta annettiin 25 
eri kielessä. Uusina kielinä ohjelmassa olivat bulgaria, 
liettua ja persia.

Toiminnan suunnittelussa noudatettiin keväällä 
2011 suomi toisena kielenä -opetuksen kanssa yh-
teistyössä laadittuja kieltenopetuksen strategisia ta-
voitteita ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2012–2015. 
Tavoitteena on entisestään monimuotoistaa kiel-
tenopetuksen pedagogisia toteutusmalleja muun 
muassa lisäämällä verkko-opetus- ja intensiivikurs-
sitarjontaa.

Työväenopisto oli partnerina mukana toiminta-
vuoden lopussa päättyneessä, TEKESin rahoittaman 
arvoverkkohankkeen – Suomen Verkko-Opiston – en-

simmäisessä vaiheessa. Osana hanketta laajennettiin 
kielten verkko-opetustarjontaa toteuttamalla pilot-
tiversiona monimuotokursseja englannin ja espan-
jan kielissä. Hankkeessa käsikirjoitettiin myös työelä-
mäenglannin verkkokurssin pilottiversio. 

Pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen 
keskinäistä yhteistyötä tiivistettiin toteuttamalla en-
simmäistä kertaa opistojen kieltenopetuksen yhteinen 
iltapäivä, joka järjestettiin huhtikuussa Stoassa. Tilai-
suus järjestettiin yhteistyössä kielten oppimateriaalia 
kustantavien oppikirjakustantajien kanssa. Ohjelmaan 
kuului muun muassa kielikohtaisia työpajoja eniten 
opetettujen kielten ajankohtaisista asioista.

Helsingin Suomi–Puola -yhdistyksen kanssa toteu-
tettiin syyskuussa kaksipäiväinen Puola-tapahtuma 
Kommunikoidaan konsonanteilla – kipinöitä puolan 
kieleen. Osana tapahtumaa oli myös kaksi Puola-ai-
heista kieli- ja kulttuuriluentoa. Syksyllä toteutet-
tiin Suomi-Bulgaria -seuran kanssa bulgarian kielen 
kurssi. 

Opiskelijat 
Kielten kurssin suorittaneita oli 13 829. Ikäihmisille 
suunnattuja kursseja oli 111. 

Opettajat ja muu henkilökunta
Kieltenopetusta suunnittelee ja kehittää kielten tiimi. 
Tiimin toiminnassa oli vuoden päättyessä mukana 11 
henkilöä: kahdeksan päätoimista kieltenopettajaa, kiel-
ten koulutussuunnittelija, mediasuunnittelija ja johtava 
opettaja. Kielten tuntiopettajia oli noin 150.

Vuoden mittaan järjestettiin kielikohtaisia koulu-
tus- ja suunnittelutilaisuuksia. Vakinaista opetushen-
kilöstöä osallistui keväällä SUKOLin vuosittaiseen val-
takunnalliseen vapaan sivistystyön koulutuspäivään.

Kielet

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Opetustunteja  .................................................................................................... 5 136
Kursseja  ........................................................................................................................... 180
Luentoja  ............................................................................................................................  64
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ............................................... 3 576

Tavoitteet ja toiminta
Ainealan tavoitteena on kirjallisen sivistyksen, kirjoitta-
misharrastuksen, äidinkieltä koskevan tietouden, teat-
teriharrastuksen, lausunnan sekä teatterintuntemuksen 
ylläpitäminen ja edistäminen.

Kirjallisuusaiheisilla yleisluennoilla käsiteltiin arjen ro-
mantiikkaa nykykirjallisuudessa sekä kirjailijoiden työtä 
ja arkea. Arki oli teemana myös teatteriryhmissä: teatteri 
Mellari valmisti Liian paksu perhoseksi -näytelmän, jonka 
jälkeen järjestettiin yleisölle avoin Tarua ihmeellisempi 
arki -keskustelutilaisuus.

Luennoilla käsiteltiin merkittäviä koti- ja ulkomaisia 
kaunokirjallisia teoksia ja erityisteemoja. Lukuisia kirjaili-
javierailuja järjestettiin eri puolilla kaupunkia, useimmat 
yhteistyössä kaupunginkirjaston kanssa. 

Luovan kirjoittamisen ryhmät ovat joko yhteen lajiin 
keskittyviä tai kaikki lajit kattavia. Elämäkerrallisen kir-
joittamisen ryhmissä tuotetaan paitsi omaelämäkertoja, 
myös muita elämäkertoja, perhe- ja sukutarinoita sekä 
ammatillisia ja paikallishistorioita. Opiskelijoita ohja-
taan omien kirjoitusten julkaisemiseen opastamalla 
taitto-ohjelmien käytössä. 

Teatteri-ilmaisun opetus on jaettu esittävään ja 
soveltavaan teatteriin. Yleisöesityksiä järjestävän 
esittävän teatterin ohella opetuksessa korostuvat 
improvisaatio ja teatterin soveltavat muodot  (yhtei-
söteatteri ja soveltava teatteri). Opiston teatteriope-
tus oli mukana myös Kierrätystehdas-tapahtumassa 
Kaapelitehtaalla.

Opistossa toimi 12 puheilmaisun ja lausunnan ryh-
mää, joista suurin osa järjesti kaksi lausuntaesitystä lu-
kuvuoden aikana. Lisäksi järjestettiin itkuvirsiperintee-
seen perehdyttävä kurssi.

Tietopuolista teatteriopetusta pidettiin kuudessa 
teatteritietopiirissä eri puolilla kaupunkia. Niissä jär-
jestettiin teatteritaiteen historiaa ja nykytilaa käsit-
televiä luentoja, näyttelijä- ja ohjaajavierailuja sekä 
teatterikäyntejä Helsingin ja lähiseudun teattereihin. 
Lisäksi oli muutama yhdistetty kirjallisuus- ja teat-
teripiiri.

Äidinkielen opetuksessa järjestettiin kielenhuollon 
ja virkakielen kursseja ja luentoja, rauman ja karjalan 
kielen kurssit, opastusta oman blogin kirjoittamiseen 
sekä luku- ja kirjoitustaidon opetusta kehitysvammai-
sille. 

Yhteistyöhankkeita toteutettiin erityisesti kaupun-
ginkirjaston kanssa. Pääosa hankkeista oli luentoja ja 
kirjailijatapaamisia, joita järjestettiin kahdeksassa eri 
kaupungin kirjastossa. Yhteistyötä tehtiin myös Mika 
Waltari -seuran, palvelukeskusten ja kulttuurikeskuksen 
kulttuuritalojen kanssa. 

Avoimen yliopiston opetuksena järjestettiin kotimai-
sen kirjallisuuden perusopinnot (Helsingin yliopisto, 25 
op.) sekä luovan kirjoittamisen perusopinnot (Turun 
yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos, 25 op.).

Teatteritaiteen perusopetus
Vuodesta 1991 alkaen toteutettu teatteritaiteen pe-
rusopetus on 2-vuotinen, aikuisille suunnattu taiteen 
perusopetuksen sovellus, jonka toteuttamisessa nou-
datetaan Opetushallituksen valtakunnallisia sisältöjä. 
Syksyllä 2012 alkaneelle kurssille valittiin 36 hakijasta 16 
opiskelijaa. Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksesta 
vastaa Helsingissä kulttuurikeskus.

Tapahtumat ja muu toiminta
Teatteriryhmät järjestivät useita näytelmiä opiston tilois-
sa eri puolilla Helsinkiä. Opistoteatteri valmisti syksyllä 
kantaesityksenä Mika Waltarin 1934 ilmestyneen Yö yli 
Euroopan -näytelmän. Lausuntaryhmät järjestivät mati-
neoita opiston tiloissa, palvelukeskuksissa sekä monitoi-
mitaloissa. Teatteri- ja lausuntaesityksiä seurasi yhteensä 
noin 3 300 katsojaa. Osa lausunta- ja kirjoitusryhmistä 
otti osaa taiteiden yön tapahtumiin eri puolilla Helsinkiä. 

Kirjallisuus, äidinkieli, luova kirjoittaminen, lausunta ja teatteri-ilmaisu

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Opetustunteja  ...................................................................................................  3 652
Kursseja  ..........................................................................................................................  464
Luentoja  ................................................................................................................................  4
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ............................................... 5 137

Kotitalouden opetus on jaettu ainealan opetussuunnitel-
man mukaisesti yhdeksään aiheryhmään, joita ovat Hyväk-
si kotikokiksi -opintokokonaisuus, ruoanvalmistuksen pe-
rusteet, suomalainen ruokakulttuuri, juhlaruokakulttuuri, 
kansainväliset ruokakulttuurit, ravitsemus, erityisruokava-
liot, elämänkaari ja kodinhoito. Lyhytkurssien lisäksi tarjolla 
oli myös mahdollisuus pitkäjänteiseen opiskeluun. Kaikissa 
alueopistoissa järjestettiin monipuolisesti eriaiheisia ko-
titalouden kursseja. Opetuksen määrästä noin viidennes 
suunnattiin erityisryhmille. Kaupungin yhteiset teemat eli 
World Design Capital 2012 sekä Helsinki 200 vuotta pääkau-
punkina näkyivät opetuksen sisällöissä. Kotitalouden oma 
teema oli Kestävästi kotimaista.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Opetuksen sisältötavoitteena oli kehittää arjen hallinnan 
edellyttämiä käytännön työtaitoja ja tiedonhankintaa sekä 
tarjota mahdollisuus elämästä nauttimiseen ja iloiseen 
yhdessäoloon. Kotitalouden pitkän aikavälin tavoitteena 
on tarjota monipuolista ainealan opetusta kaupunkilaisille 
entistä paremmin suhteessa kysyntään. Loppuvuonna ai-
neala sai mahdollisuuden järjestää kahdeksan lisäkurssia, 
mikä mahdollisti osalle jonottajista pääsyn suosituimmille 
kursseille.

Perusruoanvalmistuksen ja leivonnan kursseilla opittiin 
uusia ja kenties unohdettuja ruokaan ja kotiin liittyviä pe-

Kotitalous

rustaitoja. Uudella Ruoanvalmistuksen menetelmät -kurssil-
la painotettiin raaka-aineiden sijasta erityisesti ruoanval-
mistuksessa käytettäviä menetelmiä leikkuutekniikoista 
hauduttamiseen. Arkiruoka ja kotimaisten raaka-aineiden 
arvostuksen nousu näkyivät näitä aiheita käsittelevien 
kurssien suosiossa. Kotimaisuus näkyi uusissa, mutta toi-
saalta myös vanhoissa raaka-aineissa ja menetelmissä. 
Kasvisruoka-, kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja tarjot-
tiin niiden ajankohtaisuuden ja suosion vuoksi runsaasti. 
Luonnonyrttien käyttö, marjastaminen ja ruoan valmista-
minen saadusta sadosta yhdistyivät viikonlopun mittaisel-
la uutuuskurssilla. Pääkaupunkiteeman myötä tutustuttiin 
Helsingin kahviloiden ja ravintoloiden herkkuihin. Kevään 
havaintoesityksissä tarkasteltiin Helsingin ja koko Suomen 
ruokakulttuurin muutosta kahdensadan vuoden takaa 
tähän päivään asti. Syksyn esityksissä pohdittiin design-
vuoden aiheen mukaan, voiko ruokaa tai ruokakulttuuria 
muotoilla ja millaisia teemoja liikkuu ruokakulttuurissam-
me tällä hetkellä. Kesäkuussa kotitalousopetus osallistui 
käsityön ja kuvataiteen opetuksen kanssa toteutettuun 
Design goes Mattolaiturit -tapahtumaan esittelemällä vil-
liyrttejä ja niiden hyödyntämistä ruoassa Merisataman 

Teatteriopetus on mukana viiden maan EU-projektis-
sa (S.I.T.E. Social Inclusion through Theatre Experience), 
joka pyrkii edistämään erityisryhmien osallistumista ja 
osallisuutta teatterin keinoin. Opiston edustajat osal-
listuivat kesällä Irlannissa järjestettyyn tapaamiseen. 

Opiston internetsivujen yhteydessä julkaistiin Riimu- 
kirjallisuussivusto, joka toimi ainealan kurssien tiedotus-, 
keskustelu- ja julkaisufoorumina. Syksyllä käynnistettiin 
Minun opistoni -aineistokeruu, jolla kerätään materiaalia 
opiston 100-vuotishistoriikkia varten.

Opiskelijat
Opiskelijoiden määrä pysyi kutakuinkin ennallaan. 
Suurin ikäryhmä ainealan opetuksessa oli edelleen yli 
65-vuotiaat. Toiseksi suurin ikäryhmä oli 25–34- ja kol-
manneksi 55–64-vuotiaat. Nuorten ja nuorten aikuis-
ten osuus oli suurin avoimen yliopiston opetuksessa, 
teatteriryhmissä sekä teatteritaiteen perusopetuksessa.

Opettajat
Ainealueella toimi johtava opettaja, yksi äidinkielen ja 
kirjallisuuden suunnittelijaopettaja ja yksi teatteri-ilmai-
sun suunnittelijaopettaja. Alueopistokohtaisen opetuk-
sen suunnittelussa ja opetuksessa olivat mukana myös 
idän koulutuspäällikkö ja lännen aluerehtori. Päätoi-
misen henkilökunnan lisäksi ainealueella toimi 50–60 
tuntiopettajaa ja 50–60 luennoitsijaa.

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Opetustunteja  ........................................................................................................  644
Kursseja  ............................................................................................................................... 61
Luentoja  ............................................................................................................................. 12
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ............................................... 1 691

Hyvinvointi ja terveys -ainealan opetuksessa kurssit 
on jaettu neljään ryhmään: terveystieto, hieronta, 
painonhallinta ja itsehoito. Opetuksen tavoitteena 
on tarjota vastapainoa arkiselle toiminnalle, mahdol-
lisuuksia itsensä kehittämiseen sekä keinoja itsensä 
ja läheistensä hyvinvoinnin lisäämiseen. Tarjolla oli 
muutamia pitkiä kursseja, mutta pääosa opetuksesta 
oli lyhyitä viikonlopun tai muutaman illan mittaisia 
kursseja. Hyvinvoinnin kursseja toteutettiin pääosin 
keskisessä, itäisessä, läntisessä ja eteläisessä alueo-
pistossa. Suosituimpia kursseja olivat erilaiset itse-
hoidon kurssit, kuten reiki, meditaatio, energisoivat 
ja voimaannuttavat kurssit sekä klassinen hieronta ja 
intialainen päähieronta.

Opiskelijat
Hyvinvointi ja terveys -ainealan kursseille osallistui lähes 
1 700 opiskelijaa.  

Opettajat
Hyvinvointikurssien opetuksesta vastasi noin 20 tunti-
opettajaa oman erikoistumisalansa mukaisesti.

Hyvinvointi 
ja terveys 

mattolaitureilla. Lasten ja vanhempien yhteisiä kursseja 
toivottiin runsaasti ja niitä järjestettiin lähes 50. Kansainvä-
lisistä ruoka-aiheista kiinnostivat edelleen Aasian maiden 
maut, kuten myös Afrikan maiden ruokakulttuuri. Erikoiset 
ruokalajit ja kurssiaiheet, kuten Cup cakes ja cake pops, Val-
kokankaan herkut ja Murha à la carte edustivat opetuksen 
elämyksellistä puolta.

Opiskelijat
Kotitaloutta opiskelevien määrä väheni edellisestä vuo-
desta 102 opiskelijalla. Kotitalousopetuksen kurssilaisten 
määrä heilahtelee vuosittain, ja se selittyy pitkälti vuotuis-
ten kurssien määrästä ja pituudesta. Kiinnostus ruokaa, 
hyviä raaka-aineita ja itse tekemistä kohtaan on edelleen 
nousussa.

Opettajat
Opistossa oli kaksi päätoimista kotitalousopettajaa, joista 
toinen on ainealan johtava opettaja. Tuntiopettajia oli 15, 
joista kaksi oli suunnittelevia opettajia. Kotitalousopet-
tajille järjestettiin eriaiheisia koulutustilaisuuksia, joissa 
mukana oli myös pääkaupunkiseudun muiden opistojen 
kotitalousopettajia. Elokuussa kotitalousopetus järjesti 
valtakunnallisen vapaan sivistystyön kotitalousopettajien 
koulutuspäivän.

Tapahtumat ja muu toiminta
Opistotalon helmikuisessa Helmikarnevaalissa kotitalous-
opetus toteutti lasten leivontapajan. Yliopiston opetushar-
joittelijat opastivat perheitä neuvontapisteessä vastuulli-
suuden huomioimiseen arjessa. Huhtikuussa järjestettiin 
yhdessä musiikinopetuksen kanssa pääkaupunkiteemaan 
liittyen 1800-luvun tyyliin kahvikonsertti tarjoiluineen. 
Kaapelitehtaan Kierrätystehdas-tapahtumassa esiteltiin 
suomalaisen ruokakulttuurin muutosta.

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Kuvataiteen kurssit koostuvat piirustuksen, maalauksen, 
taidegrafi ikan, taidehistorian, taideteorian, kuvanveis-
ton, keramiikan, posliinimaalauksen, lasitaiteen, valoku-
vauksen, animaation ja videokuvauksen eri osa-alueilta. 
Opetusta järjestettiin perus- ja jatkokursseina sekä päi-
vä- että ilta-aikaan. Koko lukuvuoden kestävät kurssit 
sekä useamman vuoden opintokokonaisuudet mah-
dollistavat pitkäjänteisen ilmaisutaidon kehittämisen. 
Lyhyt- ja viikonloppukursseilla voi syventää ja täydentää 
taitojaan sekä tutustua uusiin erikoistekniikoihin kuten 
esimerkiksi kopiolitografi aan. Edistyneemmille opiske-
lijoille on työpajoja sekä omaehtoiseen harrastamiseen 
ja vertaisvuorovaikutukseen perustuvia avoimia oppi-
misympäristöjä.

Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina ja World Design 
Capital 2012 -teemoihin liittyviä luentoja ja näyttelyitä 
järjestettiin myös eri ainealojen yhteistyönä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kuvataideopetuksen tavoitteena oli lisätä yhteistyötä 
eri ainealojen ja hallintokuntien kanssa. Tietoteknii-
kan opetuksen kanssa toteutettiin Hyväksi digivalo-
kuvaajaksi -opintokokonaisuus. Hyvinvointi ja ter-
veys -ainealan kanssa järjestettiin yhteinen tanssi- ja 
maalausviikonloppu. Yhdessä kielten tiimin kanssa 
suunniteltiin monikielisiä maalaus- ja piirustuskurs-
seja. Kuvataidekeskus Hapessa järjestettiin nuorille 
suunnattuja edullisia kuvataidekursseja yhteistyös-
sä nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Kanneltalossa jat-

Kuvataide
kettiin kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja 
kaupunginkirjaston yhteistyönä nuorille suunnattua 
Operaatio Pulssi -lähiöprojektia. Erityisryhmille suun-
nattuja kursseja tehtiin yhdessä terveyskeskuksen sekä 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa.

Opetuksessa nostettiin esiin ajankohtaisia aiheita ja 
tutustuttiin pääkaupunkiseudun näyttelytarjontaan. 
Malmitalossa järjestettiin Helene Schjerfbeck -luento, 
Stoassa koko lukukauden luentosarja Muuttuuko nyky-
taide ja miten? sekä Oulunkylässä valokuvataiteilijoiden 
Miten kuvani ovat syntyneet? -sarja.

Kuvataideluokkien välineitä ja opetusteknologiaa 
uusittiin toimintavuoden aikana.

Opiskelijat
Kuvataiteen opiskelijoiden suurin ikäryhmä oli yli 
65-vuotiaat, joiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 5 
prosenttia. Ikäihmisten suurta määrää selittänee osal-
taan ikäihmisille suunnattujen kurssien määrä, joita toi-
mintavuonna oli 45 kappaletta. Toiseksi suurin ikäryh-
mä oli 25–34-vuotiaat. Opiskelijoiden ikäjakauma pysyi 
edellisvuoteen verrattuna kutakuinkin samanlaisena. 
Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin neljä kurssia ja 
kehitysvammaisille yksi kurssi.

Opettajat
Opetuksen suunnittelusta vastasi kuvataidetiimi, johon 
kuuluivat johtava opettaja, neljä päätoimista suunnit-
telijaopettajaa ja kolme tuntipalkkaista suunnittelijaa. 
Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä noin 90.

Taiteen perusopetus
Vuoden 2012 alussa alkoi kuvataiteen perusopetuksen 
yleisen oppimäärän mukainen 3-vuotinen opintoko-
konaisuus.

Näyttelyt ja tapahtumat
World Design Capital 2012 -vuoden hengessä järjestettiin 
maaliskuussa pääkaupunkiseudun kansalais- ja työvä-
enopistojen sekä lahtelaisen Wellamo-opiston yhteinen 
kiertävä kuvataiteen ja käsityön Kaupunki tulee kaupun-
kiin kylään -näyttely. Lukukausien aikana pidettiin pieni-
muotoisia kuvataidenäyttelyitä toimipisteiden käytävillä, 
auloissa ja kahvioissa, Herttoniemen ja Koskelan sairaa-
loissa sekä Kustaankartanon palvelukeskuksessa. Kaikis-
sa alueopistoissa järjestettiin perinteiset oppilastöiden 
kevätnäyttelyt. Art goes yhteiskunta -näyttely pidettiin 
maaliskuussa Stoan galleriassa ja Helsinki–Design–Tai-
de-näyttely Kanneltalon galleriassa. Kaapelitehtaalla oli 
esillä näyttely yhdessä Hyväksi kotiompelijaksi -kurssin 
kanssa. Malmitalossa opettajat kokosivat yhteistyönä 
vitriininäyttelyn arkidesignesineistä eri vuosikymmeniltä. 

Kuvataiteen opiskelijat osallistuivat kesäkuiseen 
Design goes Mattolaiturit -tapahtumaan taltioimalla 
tapahtuman tunnelmaa erilaisin kuvataiteen mene-
telmin. Silkkikutomon 10-vuotisjuhlan yhteydessä pi-
dettiin opettajien kuvataidenäyttely ja Silkkinen viesti
-non-stop-maalaustapahtuma kaiken ikäisille. Mellarin 
akryylimaalauskurssi suunnitteli ja toteutti paikallisen 
taloyhtiön pyynnöstä seinämaalaukset kahteen Mel-
lunkyläntie 20:n rappukäytävään.
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Käsityönopetuksen tavoitteena on laaja, ajankohtai-
nen, monipuolinen ja alueellisesti kattava käsityön eri 
osa-alueiden opetustarjonta. Käsityökurssit on ryhmi-
telty kolmeen kokonaisuuteen: tekstiilityö, tekninen työ 
ja käsityön erikoiskurssit. 

Kurssien pituudet vaihtelivat muutaman tunnin lyhyt-
kursseista kolme vuotta kestäviin opintokokonaisuuksiin. 
Iso osa käsityön opetuksesta järjestettiin tasolta toiselle 
etenevinä kursseina. Opetus toteutettiin pääosin opiston 
omissa käsityötiloissa, mutta myös peruskoulujen tiloissa 
ja palvelukeskuksissa. Verkko-opetusta järjestettiin opin-
tokokonaisuuksien osana.

Vuoden teemoina näkyivät Helsinki World Design Ca-
pital 2012, Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina ja Unkari.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Näkyminen ja yhteistyö olivat käsityönopetuksen si-
säisiä tavoitteita. Alueet ja aineet ylittävää yhteistyötä 
tehtiin muun muassa Kierrätystehdas-tapahtumassa ja 
alueopistojen tapahtumapäivissä. Yhdessä Tekstiilikult-
tuuriseuran ja Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston 
kanssa järjestettiin Opistotalossa Monimuotoinen sisus-
taminen -luentosarja, joka välitettiin etäluentoina netin 
kautta kymmeneen kansalaisopistoon Suomessa ja So-
fi a-opistoon Espanjassa.

Kaupunginmuseon kanssa järjestettiin yleisöluento 
pukeutumisesta Helsingissä 200 vuotta sitten.

Hyväksi kotiompelijaksi -koulutuksen kaksi ryhmää 
päätti kolmivuotisen opiskelun yhteiseen Edestä & Ta-

kaa -näyttelyyn, joka järjestettiin eteläisen alueopiston 
kuvataiteen kanssa.

Opiskelijat
Ainealan suurin opiskelijaryhmä oli edelleen yli 65-vuo-
tiaat (972 opiskelijaa). Lähes yhtä suuret ryhmät muo-
dostivat 45–55- ja 55–65-vuotiaat. Alle 45-vuotiaiden 
osuus oli kasvanut, mutta alle 25-vuotiaiden hieman 
pienentynyt. 

Ikäihmisille järjestettiin yhteensä 18 kurssia ompelua, 
askartelua ja muuta pienimuotoista tekemistä. Mielen-
terveyskuntoutujille oli neljä kurssia, kehitysvammaisille 
kaksi nikkarointikurssia ja huopakorukurssi. Aikuinen–
lapsi-kursseja järjestettiin yhdeksän. 

Opettajat
Käsityötiimin tavoitteellisesta työskentelystä vastasi joh-
tava opettaja, joka toimi myös pohjoisen alueopiston 
käsityönopetuksen suunnittelijana. Viisi tekstiiliopettajaa
suunnitteli ja organisoi oman alueopistonsa käsityönope-
tuksen. Teknisen työn opettaja ja kudonnasta vastaava 
tekstiiliopettaja toimivat koko opiston alueella. Tunti-
opettajia ja luennoitsijoita oli yhteensä noin 60 henkilöä. 

Päätoimisten opettajien muodostaman käsityötiimin 
kehittämispäivä painottui keväällä opinto-ohjelman 
kehittämiseen. Syksyllä kehittämispäivän teemana oli 
Opistosta Käsin -blogi (www.opistostakasin.fi ). Opettajat 
osallistuivat oman erityisalansa koulutuksiin. Käsityön 
tuntiopettajille järjestettiin koulutusta Prezi-esitysoh-
jelmasta sekä yksi yhteinen opintokäynti.

Tapahtumat ja muu toiminta 
Käsityötiimi oli maaliskuussa mukana käsityön ja ku-
vataiteen yhteisessä Kaupunki tulee kaupunkiin kylään 
-kiertonäyttelyssä. Yhdessä muiden opiston ainealatii-

mien kanssa kesäkuussa järjestettiin Design goes Mat-
tolaiturit -tapahtuma Kaivopuistossa. Mattolaiturilla 
leikattiin ja revittiin matonkuteita sekä virkattiin ma-
tonkuteista mattoja ja koreja. Yhdessä Helsingin seudun 
tekstiiliopettajien kanssa osallistuttiin ILON OLON ratikat 
ja bussit -tapahtumaan ompelemalla penkinpäällisiä 
kolmosen ratikkaan taiteiden yöksi. Opi ja auta -nup-
pupeitot olivat esillä Kanneltalossa ja Jorvin sairaalassa.

Käsityönopetus osallistui alueellisiin yhteistyötapah-
tumiin, kuten Kierrätystehtaaseen, Helmikarnevaaliin, 
Dekkariviikkoon ja Silkkikutomon 10-vuotisjuhliin.

Opistosta Käsin -blogissa julkaistiin vuoden aikana 
102 juttua ja siellä vieraili 15 627 kävijää. Eri sivuilla vie-
railtiin yhteensä 114 527 kertaa, mikä oli yli viidennek-
sen enemmän kuin edellisvuonna. Blogia kehitettiin 
yhdessä ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

Taiteen perusopetus
Opistotalossa oli tammikuussa esillä aikuisten käsityön 
taiteen perusopetuksen 2,5-vuotinen perusopintojen 
Kokeileva käsityö 1/2009 -ryhmän lopputyönäyttely 
Parhaat puoleni. Perusopintojen päättötodistuksen 
sai 14 opiskelijaa.

Käsityö
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Työväenopiston liikunnanopetuksen tavoitteena on 
antaa kaupunkilaisille tietoa, taitoja, kokemuksia sekä 
virikkeitä omasta kunnosta huolehtimiseen. Eri alue-
opistot tarjosivat perusliikuntaa, kuntojumppaa ja ve-
nyttelyä. Näillä liikuntamuodoilla kohennettiin kuntoa, 
vahvistettiin lihaksia ja pidettiin liikeratoja yllä.

Pilates ja jooga edustivat pehmeämpiä ja lempeäm-
piä liikuntalajeja. Jooganharrastajille tarjottiin eri jooga-

Liikunta, tanssi ja jooga

Luonto ja ympäristö
Opetustunteja  ........................................................................................................  349
Kursseja  ..............................................................................................................................  24
Luentoja  ............................................................................................................................  20
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) .................................................... 726

Luonto ja ympäristö -ainealan kursseilla ja luennoilla 
tarkasteltiin luontoa ja ympäristöä useista eri näkökul-
mista. Opetuksen tavoitteena oli antaa tietoa luonnosta 
ja luonnontieteiden eri alueilta, neuvoja puutarhanhoi-
toon, lisätä ympäristövastuullista ajattelua sekä järjestää 
retkiä Helsingissä ja lähialueilla. 

Kaikille avoimien maksuttomien yleisluentojen aihei-
ta olivat muun muassa tähtitiede ja avaruuden tutkimus, 
aineen olomuodot, valon olemus, kompostointi, koiran 
hoito, jäkälät, sammaleet ja sienet. 

Opintopiireissä opiskeltiin lintujen lajituntemusta, 
lepakoiden tuntemusta, mehiläisten ja metsänhoitoon 
liittyviä asioita sekä kemiallisia ilmiöitä ruoanvalmistuk-
sessa. Lisäksi opeteltiin tyrskykalastusta ja järjestettiin 
runsaasti erilaisia retkiä, urbaani sadonkorjuupyöräily 
ja opastettu sieniretki. Ekologista ajattelua edistettiin 
Sähköistä itse kesämökkisi aurinko- ja tuulienergialla 
-kurssilla.

Ainealan kursseja suunnittelivat yhteiskunnallisten 
aineiden johtava opettaja, itäisen alueopiston koulu-
tuspäällikkö sekä yksi tuntipalkkainen koulutussuun-
nittelija.

Opiskelijat
Kurssilaisia oli toimintavuonna yhteensä 726. Miehiä 
kurssilaisista oli 30 prosenttia.

lajeja, eritasoisia ryhmiä ja miehille äijäjoogaa. Miehille 
oli tarjolla myös lentopalloa.

Tanssinharrastajille oli latinalaisia ja afrikkalaisia ryt-
mejä sekä muun muassa vatsa-, rivi-, bollywood- ja pa-
ritanssikursseja.

Aiemmat liikuntatottumukset pyrittiin huomioimaan 
suuntaamalla opetusta sekä vasta-alkajille että pidem-
pään harrastaneille. Pääosa liikuntaryhmiin osallistujista oli 
eri-ikäisiä naisia. Omia ryhmiä löytyi ikäihmisille ja miehille.

Opiston omat liikuntatilat olivat ahkerassa käytössä. 
Iltatunnit pidettiin yleensä koulun suurissa liikuntasa-
leissa ja ikäihmisille liikuntaa toteutettiin myös palve-
lukeskuksissa.

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Musiikinopetuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää mu-
siikillisia tietoja ja taitoja sekä tarjota mahdollisuus omaan 
taiteelliseen ilmaisuun.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Musiikinopetuksen pitkäjänteisenä tavoitteena on ollut, 
että eri alueopistoissa on riittävästi eri tasoisia musiikin 
perusopintoja. Sen lisäksi voi osallistua kuoroihin ja yh-
tyeisiin tai orkestereihin. Resurssien lisäksi alueopistojen 
musiikkitarjontaan vaikuttivat alueopiston erityispiirteet. 
Vuosittaista vaihtelua tarjontaan toivat luennot, tapahtu-
mat, erilaiset esitykset ja konsertit. Kurssien lähtökohtana 
oli kehittää musiikillisia tietoja ja taitoja tavoitteellisesti ja 
pitkäjänteisesti. Esiintyvissä ryhmissä, kuten lauluyhtyeis-
sä, kuoroissa, soitinyhtyeissä, bändeissä ja orkestereissa 
oli taitojen ja yhteissoiton kehittämisen lisäksi mahdol-
lisuuksia myös esiintymisille ja taiteellisille tavoitteille. 
Perhekursseilla pyrittiin tukemaan koko perheen yhdes-
säoloa musiikin välityksellä. Ikäihmisten kursseilla koros-
tui yhdessä tekeminen ja tarve jäsentää elämänkaarta 
musiikin välityksellä. 

Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa tehtiin aikai-
sempien vuosien tapaan aktiivisesti yhteiskonsertein. 
Helsingin Poliisisoittokunta, Akateeminen Laulu, Can-
tabile-kuoro sekä useat solistit konsertoivat yhdessä 
Helsinginkadun Filharmonikkojen kanssa vuoden ai-
kana. Sibelius-Akatemian Avoimen yliopiston ja Musiik-
kitalon kanssa jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua 
Tunne orkesterisi -luentosarjaa.

Musiikki
Opiskelijat
Musiikinopiskelijoita oli aikaisempien vuosien tapaan mel-
ko tasaisesti kaikista ikäryhmistä 25-vuotiaista eteenpäin. 
25–34-vuotiaiden opiskelijoiden määrä oli hieman edellis-
tä vuotta suurempi. Miesten osuus musiikinopiskelijoista 
oli lähes 30 prosenttia.

Opettajat ja muu henkilökunta
Musiikinopetuksen vakituiseen henkilökuntaan kuului joh-
tava opettaja ja kaksi päätoimista suunnittelijaopettajaa. 
Musiikkitiimi vastasi musiikinopetuksen suuntaviivoista 
ja pedagogisesta kehittämisestä. Tiimi koostui kolmen 
päätoimisen opettajan lisäksi kolmesta koulutussuunnit-
telijasta. Tuntiopettajia ja luennoitsijoita oli vuoden aikana 
noin 60. 

Tapahtumia ja konsertteja
Musiikinopetus osallistui helmikuussa Opistotalon Hel-
mikarnevaaliin perheille suunnatuin musiikkipajoin. Hel-
singinkadun Filharmonikkojen koko perheen konsertissa 
lapset saivat harjoitella orkesterin johtamista. 

Huhtikuussa järjestettiin kaksi ohjelmallista kahvikon-
serttia Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlavuoden 
merkeissä. Lavastetussa ja puvustetussa konsertissa kuul-
tiin pianolle ja lauluäänelle sävellettyjä salonkimusiikin 
helmiä 1800-luvulta. 

Helsinginkadun Filharmonikot konsertoi helmikuussa 
yhteistyössä Helsingin Poliisisoittokunnan kanssa. Touko-
kuussa Temppeliaukion kirkossa järjestetyt konsertit kerä-
sivät yli tuhatpäisen kuulijakunnan. Syyskonsertit pidettiin 
marraskuussa Opistotalossa ja Temppeliaukion kirkossa.

Alueopistojen laulajat, soittajat, kuorot, yhtyeet, bän-
dit ja orkesterit esiintyivät vuoden aikana useaan kertaan 
omissa sekä yhteiskonserteissa, kuten myös opiston tilai-
suuksissa. Promus-kuoro vietti 25-vuotisjuhliaan ja äänitti 

Opistotalon juhlasalissa syksyllä ensimmäisen cd-levynsä 
Pinnalla. Mellun laulu puolestaan vietti 5-vuotisjuhliaan. 
Lauluyhtye BellaCanta esiintyi yhdessä tangokuningas 
Amadeus Lundbergin kanssa jouluisissa konserteissa. 

Luennoilla huomioitiin ajankohtaisuus, merkkivuodet ja 
opiston vuoden teemat. Keväällä aiheena oli ranskalainen 
impressionistisäveltäjä Claude Debussy, syksyllä Savon-
linnan oopperajuhlat 100 vuotta sekä 60-vuotisjuhliaan 
viettävä säveltäjä Kaija Saariaho. 

Joulukuussa Opistotalon juhlasalissa kuultiin Flyygeli 
tuli taloon -vihkiäiskonsertti, jossa esiintyi työväenopis-
ton opettajakuntaan kuuluvia muusikoita sekä vierailevia 
kollegoita.

Taiteen perusopetus
Laajan oppimäärän mukaista musiikin perusteiden opetus-
ta järjestettiin edellisten vuosien tapaan musiikin teoriassa 
(Musiikin perusteet 1,2,3).
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Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Tietotekniikan opetuksen tavoitteena oli tarjota monipuo-
lisia kursseja ja antaa opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää 
tietoteknisiä taitojaan sekä mahdollistaa tutkintoihin täh-
täävä opetus. Opiskelun aloittaminen pyrittiin tekemään 
mahdollisimman helpoksi niin maahanmuuttajille kuin 
tietotekniikkaa vähän käyttäneille.

Tietotekniikan opetuksessa pääpaino oli kurssimuo-
toisessa opetuksessa. Kurssit olivat verrattain lyhyitä 
(keskimäärin 19 tuntia/kurssi, kasvua edellisvuodesta 
2 tuntia). Parhaan hyödyn opetuksesta sai yhdistämäl-
lä kurssiopetukseen ohjattua harjoittelua ja itsenäistä 
opiskelua. Ainossa ja mikrotuvissa oli opiskelijoiden käy-
tössä itseopiskelumateriaaleja sekä tutor. Opiskelijoita 
neuvottiin myös oman kannettavan tietokoneen käytös-
sä. Ainossa järjestettiin 14 tietoiskua ja ne osoittautuivat 
suosituiksi (30–40 henkilöä/kerta).

Opetus
Tietotekniikan opetus tukee kaupungin strategiaa tie-
toyhteiskuntavalmiuksien opettamiseksi helsinkiläisille. 
Tietotekniikan perusteet ja niiden jatkokurssit muodosti-
vat suuren osan kurssitarjonnasta (38 prosenttia). Kursseja 
toteutui toimintavuonna yhteensä lähes 430 kappaletta. 
Varsinaisia tietotekniikan kursseja oli noin 7  200 tuntia. 
Lisäksi itseopiskelu- ja harjoittelutunteja oli reilut 1 000.

Opetuksen monimuotoisuus toteutui järjestämällä sekä 
tietotekniikan peruskursseja että syventäviä kursseja eri 
aiheista. Syventävistä kursseista oli 21 prosenttia kuvankä-

Tietotekniikka
sittelyn ja videoeditoinnin kursseja, internetiin sekä netti-
julkaisuun liittyviä kursseja 13 prosenttia. Itsenäistä tieto-
konelaitteistosta huolehtimista tukivat laitteen käyttö- ja 
tiedostonhallintakurssit, joita oli seitsemän prosenttia ope-
tuksesta. Ohjelmointikurssit palasivat opetustarjontaan.

Tutkintotavoitteista opetusta oli noin kaksi prosenttia 
opetustunneista, mikä mahdollisti pitkäjänteisen tavoit-
teelliseen taidon hankinnan. Tietokoneen A-ajokorttiko-
keita suoritettiin 138 kappaletta. Valmiiksi A-ajokorttitut-
kinnon sai 17 opiskelijaa ja @-tutkinnon kolme opiskelijaa.

Opetuksesta 27 prosenttia oli ikäihmisten kursseja. 
Ikäihmisille järjestettiin entistä enemmän syventäviä kurs-
seja sekä mahdollisuus ilmoittautua peruskurssilta suoraan 
syventävälle kurssille. 

Opisto tarjosi ikäihmisille, työttömille ja maahanmuut-
tajille Opetushallituksen kustantamia opintoseteleitä tie-
totekniikan perustaitojen opiskelemiseen. Kursseille rekry-
toitiin opiskelijoita yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. 

Opiston omissa opetuspisteissä on langaton tietolii-
kenneverkko. Opetusmikroja on kymmenessä luokassa 
sekä käytävätiloissa yhteensä 300 kappaletta. Kahden tie-
totekniikkaluokan laitteet uudistettiin toimintavuoden 
aikana. Myös muita opetustiloja varustettiin tietokoneilla, 
dokumenttikameroilla ja dataprojektoreilla. Kaikki tieto-
tekniikkaluokista vapautuneet noin 50 mikrotietokonetta 
sijoitettiin aulatiloihin, hallintoon ja opetukseen. 

Tietotekniikkaa käytetään jatkuvasti yhä enemmän 
muiden aineiden opetuksessa, kuten musiikissa, käsitöissä 
ja kielissä. Määrällisesti muiden aineiden opetusta tietoko-
neluokissa oli kuitenkin vähän (alle 5 prosenttia verrattuna 
tietotekniikan opetukseen).

Opiskelijat
Tietotekniikan kurssilaisia (kurssin suorittaneita) oli 5 066, 
joista miehiä oli yli 28 prosenttia. Kurssilaisista yli 65-vuo-

tiaita oli 52 prosenttia, 45–64-vuotiaita oli lähes 33 pro-
senttia ja alle 45-vuotiaita 15 prosenttia.

Opettajat
Tietotekniikan kurssien suunnitteluun osallistuivat joh-
tava opettaja, maahanmuuttajaopettaja (venäjänkieliset 
kurssit) sekä kaksi tuntipalkkaista koulutussuunnittelijaa 
ja it-tukihenkilö. Päätoimisina opettivat maahanmuutta-
jaopettaja (venäjänkieliset kurssit), it-tukihenkilö sekä yksi 
osa-aikainen opettaja. 

Tietotekniikan opetuksesta yli 90 prosenttia toteutui 15 
tuntiopettajan työpanoksella. Heistä kymmenen opetti 
päätoimisesti eli yli 16 tuntia viikossa.

Tapahtumat ja muu toiminta
Opistossa järjestettiin lukuisia tietotekniikkaan liittyviä tie-
toiskuja, joiden aiheita oli internetin karttapalvelut ja ilmais-
ohjelmat, suomen kielen verkko-ohjelmat sekä skannaus. 

Vertaisohjaajatoimintaa jatkettiin työväenopistossa 
sekä yhteistyössä sosiaaliviraston, kaupunginkirjaston ja 
nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Työväenopiston it-suun-
nittelija osallistui kaupungin vapaaehtoisten IT-opastajien 
ohjausryhmään.
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Suomen kieli ja muu maahanmuuttajaopetus
Opetustunteja  .................................................................................................... 9 129
Kursseja  ...........................................................................................................................  181
Luentoja  .................................................................................................................................. -
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ..............................................  1 780

Maahanmuuttajille suunnatusta opetuksesta merkittävä 
osa on suomen kielen opetusta. Suomen kursseja jär-
jestettiin kaikissa alueopistoissa. Opetustunteja toteutui 
yhteensä 9 129.

Kuten muussa kieltenopetuksessa, myös suomen kie-
lessä kurssitasot noudattavat yleisten kielitutkintojen 
jakoa, joka on yhteismitallinen yleiseurooppalaisen vii-
tekehyksen tasoluokituksen kanssa. Tavallisimmin luku-
kauden kestävä kurssi koostui kahdesta opetuskerrasta 
viikossa sisältäen viisi viikkotuntia. Maahanmuuttajille 
tarjottiin opetusta myös yhteiskunnallisissa aineissa, 
tekstiilityössä, tietotekniikassa, kuvataiteessa ja kielissä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Suomen kielessä tavoitteena oli tarjota monipuolista 
opetusta maahanmuuttajien erilaiset lähtökohdat huo-
mioon ottaen. Perustason kursseja järjestettiin kaikissa 
alueopistoissa ja keskitason kursseja ja erikoiskursseja 
keskitetymmin.

Syksyllä tarjottiin useita opiskelijoille maksuttomia 
alkeistason kursseja, ikäihmisten kursseja sekä luku- ja 
kirjoitustaitokurssi, joita opetushallitus tuki opintose-
teleillä. 

Opiskelijat
Suomen kielen kurssin suorittaneita kurssilaisia oli 
yhteensä 1 780. Enemmistö, lähes 40 prosenttia oli 
25–44-vuotiaita. Miesten osuus kurssilaisista oli noin 
40 prosenttia. 

Opettajat
Tiimissä toimi johtava opettaja, kaksi päätoimista suo-
men kielen opettajaa, suunnittelijaopettaja sekä maa-
hanmuuttajaopetuksen koulutussuunnittelija. Päätoi-
misten suomen opettajien lisäksi opetusta antoi 20 
tuntiopettajaa. Suomen kielen opetusta suunnittele-
vassa tiimissä oli kahden päätoimisen opettajan lisäksi 
kaksi tuntiopettajaa. Maahanmuuttajataustaisten koto-
na lapsia hoitavien kielikoulutushankkeessa työskenteli 
tuntipalkkainen koulutussuunnittelija.

Yhteistyö ja tapahtumat
Maahanmuuttajataustaisten kotona lapsia hoitavien 
vanhempien kielikoulutushanketta jatkettiin kaupungin 
henkilöstökeskuksen koordinoimana ja kaupungin eri 
virastojen yhteistyönä. Hankkeen puitteissa työväen-
opisto järjesti suomen kielen opetusta kolmessa leikki-
puistossa ja Monika-Naiset liitossa.

Yhteistyössä Espoon työväenopiston, Vantaan ai-
kuisopiston ja Kauniaisten kansalaisopistojen kanssa 
järjestettiin maahanmuuttajille suunnattu designai-
heinen päivä osana World Desing Capital 2012 -vuoden 
ohjelmaa.

Ikääntyville maahanmuuttajille tarjottiin suomen 
kielen ja tietotekniikan opintosetelikursseja, joista tie-
dotettiin monikulttuurisen vanhustyön messuilla. Opin-
toseteliavusteisia kursseja suunniteltiin myös muille 
kohderyhmille, kuten luku- ja kirjoitustaidottomille, thai-
maalaisille ja vasta maahan tulleille maahanmuuttajille.

Stoan kirjaston kanssa jatkui yhteistyö suomen kielen 
keskustelukurssin muodossa.

Maahanmuuttajaopetus eri ainealoissa
Ihminen, yhteiskunta ja kulttuuri -ainealalla järjestettiin 
venäjää puhuville maahanmuuttajaopiskelijoille Suo-

men historian ja yhteiskuntatietouden yleisluentoja. 
Lisäksi järjestettiin luento suomalaisesta muotoilusta, 
joka oli osa laajempaa designaiheista luentosarjaa.

Opinto-ohjelmassa oli vuoden aikana maahanmuut-
tajille tarkoitettuja englannin ja espanjan kursseja. Myös 
tavallisilla kielten kursseilla oli runsaasti maahanmuut-
tajataustaisia ja muita ulkomaalaisia opiskelijoita.

Kuvataidetiimin tavoitteena on edistää eri kulttuuri-
taustaisten välistä vuorovaikutusta kuvallisen ilmaisun 
avulla. Monikielistä opetusta tarjottiin neljällä piirustus- 
ja maalauskurssilla (suomeksi, venäjäksi ja englanniksi). 

Käsitöiden kahdelle vaatetuskurssille otettiin opiske-
lijoiksi puolet kantaväestöä ja puolet maahanmuuttajia. 
Kurssit olivat englannin- ja suomenkielisiä. Huovutusta 
opiskeltiin englanniksi ja nallekarhujen ompelua suo-
men ja englannin lisäksi saksaksi.
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Opetustunteja  ........................................................................................................  889
Kursseja  ..............................................................................................................................  42
Luentoja  .................................................................................................................................. -
Kurssilaisia (kurssin suorittaneita) ..............................................  1 205

Avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta pääosa oli Hel-
singin yliopiston perusopintoja ja erillisiä opintojaksoja. 
Toimintavuonna opetusta annettiin kotimaisessa kirjallisuu-
dessa, taidehistoriassa, erityispedagogiikassa, kasvatustie-
teessä, oikeustieteissä, sosiaalipsykologiassa, sosiaalityös-
sä ja viestinnässä. Lisäksi toteutettiin Sibelius-Akatemian 
kanssa kulttuuriyrittäjyyden opintokokonaisuus ja Turun 
yliopiston kanssa luovan kirjoittamisen perusopinnot. Ope-
tus järjestettiin lähiopetuksena keskisessä alueopistossa. 
Suosituimpia aineita olivat oikeustieteet.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen 
Sisällölliset tavoitteet toteutuivat, opetustarjonta oli 
monipuolista ja palveli erilaisten opiskelijoiden opiske-
lutarpeita. Sosiaaliviraston kanssa yhteistyössä toteu-
tettiin viidettä kertaa sosiaalityön perusopinnot osana 
sosiaalityön pätevöitymiskoulutusta. 

Opiskelijat
Työikäisistä suuri osa opiskelee kehittääkseen ammatillista 
osaamistaan. Iäkkäämmät henkilöt opiskelevat useammin 
yleissivistyksen tai harrastuksen vuoksi. Nuoret suoritta-
vat kursseja avoimessa yliopisto-opistossa liittääkseen ne 
osaksi muualla suoritettavaa tutkintoa tai valmistautuak-
seen yliopiston pääsykokeisiin.

Opettajat ja muu henkilökunta
Avoimen yliopiston opettajat ovat yliopiston ja korkea-
koulujen opettajia, jotka asianomainen tiedekunta hy-

Avoin yliopisto-opetus

väksyy opettajiksi samalla, kun se hyväksyy avoimessa 
yliopistossa annettavan opetuksen. Työväenopistossa 
avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelusta ja toteutta-
misesta vastasi koulutuspäällikkö apunaan osa-aikainen 
kurssisihteeri toukokuun loppuun saakka. Koulutuspääl-
likön toimi lakkautettiin kesäkuun alussa ja tilalle perus-

tettiin päätoiminen kurssisihteerin toimi, joka siirrettiin 
hallinto- ja kehittämisyksikköön. Opiston yhteiskunnal-
listen aineiden johtavan opettajan opetusvelvollisuutta 
muutettiin siten, että jatkossa johtava opettaja vastaa 
avoimen yliopisto-opetuksen suunnittelusta. Opettajat 
ovat keskisen alueopiston opettajia.

Kuva: Tuulikki Holopainen
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Opiston hallinto ja kehittäminen
Hallinto- ja kehittämisosasto hoitaa koko opiston yh-
teisiä asioita. Osasto on jakautunut opetusyksikköön 
sekä hallinto- ja talousyksikköön. Osastoa johtaa apu-
laisrehtori. 

Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen
Opetusyksikön tehtäviä ovat opiston opetuksen kehit-
täminen ja koordinointi sekä opetuksen suuntaaminen 
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yksikkö 
vastaa tuntiopettajien perehdyttämiskoulutuksesta ja 
opettajaharjoittelijoiden ohjaamisesta sekä keskitetyis-
tä kirjasto- ja av-palveluista.

Opetusyksikköön kuuluivat apulaisrehtorin lisäksi 
johtavat opettajat, kirjaston ja av-keskuksen henkilö-

kunta, tietotekniikkasuunnittelija, atk-tukihenkilö ja 
maahanmuuttajien opinto-ohjaaja. 

Yksikössä toimii apulaisrehtorin johtamana opetuksen 
johtotiimi, jonka tehtävä on työväenopiston opetuspro-
sessin ja yhteissuunnittelun kehittäminen oppiainekoko-
naisuuksien näkökulmasta. Tiimin muodostavat taideai-
neet (kirjallisuus ja näyttämöaineet, kuvataide, musiikki),
tieto–taito-tiimi (käsityö, kotitalous, yhteiskunnalliset ja 
IT-aineet) sekä kielet (kielet ja suomi toisena kielenä).

Kullakin ainealalla on kurssisuunnittelusta vastaa-
va ainealatiimi. Ainealatiimejä johtaa aineen johtava 
opettaja, joka puolestaan vastaa tiimin hyväksyttyjen 
tavoitteiden saavuttamisesta sekä ainealan kehittämi-
sestä. Tiimeihin kuuluvat alueopistoissa toimivat suun-

nittelijaopettajat, itäisen alueopiston koulutuspäällikkö 
ja määräaikaiset koulutussuunnittelijat sekä tarvittaessa 
muita nimettyjä henkilöitä.

Keskitetyt hallintopalvelut
Hallinto- ja talousyksikköön kuuluivat talouspäällikkö, 
kehittämispäällikkö, henkilöstösihteeri, hallintosihteeri, 
kolme tiedottajaa (kaksi vakinaista ja yksi määräaikai-
nen) ja graafi nen suunnittelija. Yksikön tehtäviin kuuluu 
työväenopiston keskitetty taloushallinto, henkilöstöhal-
linto sekä tiedotus.

Toiminnasta tiedottaminen
Toimintavuoden aikana julkaistiin kaksi opinto-ohjelmaa. 
Lukukausien alkua markkinoitiin lehti-ilmoituksin sekä ulko- 
ja radiomainonnalla. Lisäksi alueopistot ilmoittelivat luku-
kausien aikana toiminnastaan alueiden paikallislehdissä. 

Ajankohtaisista luennoista ja tapahtumista tiedotet-
tiin viikoittain ilmestyvällä menotiedotteella ja erillisillä 
lehdistötiedotteilla. Opiston internetsivuilla julkaistiin 
lukuvuoden kurssit, luennot, tapahtumat sekä lähiviik-
kojen menovinkit. Toimintaa ja tarjontaa koskevia uu-
tisia julkaistiin etusivun uutispalstalla. 

Opiston henkilöstö
Vuoden 2012 lopussa vakinaisessa työsuhteessa oli 107 
henkilöä. Tuntipalkkaisia työntekijöitä, mukaan lukien 
tuntiopettajat, oli 866 henkilöä. Päätoimisen henkilös-
tön nimikkeet ja määrät alueittain ilmenevät sivulta 6 
olevasta organisaatiokaaviosta.

Opiston opettajat ja muu henkilökunta osallistuivat 
toimintavuoden aikana useille erityiskursseille niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin. Tuntiopettajien ammat-
titaidon kehittämistä tuettiin edelleen myöntämällä 
opintorahoja ainealaan liittyville kursseille osallistumi-
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seen. Uusien opettajien perehdyttämiskoulutus pidet-
tiin syyskuun alussa. 

Kaikille opettajille tarkoitettuja opettajainkokouksia 
järjestettiin toimintavuoden aikana kaksi: toinen kevättal-
vella, toinen syyskauden alussa. Kokouksissa tiedotettiin 
ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista sekä järjestettiin 
ainealakohtaiset koulutustapaamiset johtavien opetta-
jien kanssa. 

Henkilöstötoimikunta kokoontui toimintavuoden aika-
na viisi kertaa. Toimikunta käsitteli talousarvioehdotuksen 
henkilöstöä koskevia asioita sekä muun muassa palkitse-
miseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyviä kysymyk-
siä. Henkilöstötoimikunta osallistui opiston organisaation 
muutostyöhön aktiivisesti. 

Työhyvinvointiryhmä ja opiston johto tiivistivät yh-
teistyötä opetusviraston työsuojeluryhmän ja työterve-
yshuollon kanssa tulevan organisaatiomuutoksen vuok-
si. Työsuojelun ja työterveyden edustajat osallistuivat 
opiston henkilökunnalle järjestettyihin muutoksesta 
kertoviin tilaisuuksiin, jotka pidettiin osana työhyvin-
vointipäiviä. Puolen päivän pituisia tyhy-päiviä pidettiin 
kaikkiaan neljä kappaletta. Päivien aikana keskityttiin 
tulevaan muutokseen niin keskustellen kuin asiantun-
tijaluentoja kuunnellen.

Henkilöstölle suunnattu työhyvinvointikysely jär-
jestettiin lokakuussa. Kyselyn ajankohta oli tarkkaan 
harkittu, jotta henkilöstön muutostunnelmat saataisiin 
vastauksiin mukaan. Kyselyn tulokset eivät olleet hälyt-
täviä. Hienoista laskua oli työyhteisön toimivuuden ja 
johtamisen, työn hallinnan ja osaamisen sekä työolojen 
ja turvallisuuden kohdalla. Sen sijaan omat voimavarat 
koettiin jopa hieman paremmiksi kuin vuosi aiemmin. 
Kaikissa näissä osioissa vastaukset olivat 3,5 tuntumassa 
(asteikko 1–5), useimmissa ylikin.

Työhyvinvoinnin lisäämiseksi henkilöstöllä oli mah-

dollisuus osallistua lukukauden aikana Töölön urheilu-
talolta varattuun liikuntavuoroon. Lisäksi henkilöstölle 
jaettiin yhteensä 1 000 liikunta- ja kulttuuriseteliä à 5 
euroa. Oikeus seteleihin syntyi samoin periaattein kuin 
lounas- ja työmatkasetelietu.

Henkilöstökerho järjesti henkilöstölle toimintavuo-
den aikana tapahtumia, jotka toteutettiin työajan ulko-
puolella. Ekskursiokohteita olivat muun muassa Helsin-
gin yliopistomuseo Arppeanum, Taidekoti Kirpilä, Viikin 
vedenpuhdistamo, Musiikki Fazer sekä musiikkitalo. 
Henkilöstökerho järjesti myös perinteisesti työväeno-
piston henkilöstön pikkujoulujuhlan. 

Opettajaharjoittelu
Opettajaharjoittelussa jatkettiin Helsingin yliopiston 
kanssa yhteistyötä, joka on ollut virallisella sopimus-
pohjalla vuodesta 1994 alkaen. Yhteistyön perustana 
on käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajan-
koulutuksen opetussuunnitelma ja siinä ohjattuun 
harjoitteluun liittyvät osat. Työväenopisto on tarjon-
nut käytännön harjoittelun ohjauksen, tilat ja toteu-
tuksen.

Opettajaharjoittelijoita oli kotitaloudessa (12), käsi-
töissä (10), yhteiskunnallisissa ja kasvatustieteellisissä 
aineissa (7), kielissä (4) ja musiikissa (4).

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino
Kirjasto ja avoin oppimiskeskus Aino toimivat yhteis-
työssä ja palvelevat hallintoa, opettajia, opetuksen 
suunnittelijoita, opetusharjoittelijoita ja opiskelijoita. 
Ne tarjoavat tiloja, välineitä, materiaaleja ja ohjausta 
joustavaan itseopiskeluun. Kaikki opistoon hankitut ma-
teriaalit on tallennettu Prettylib-kirjastojärjestelmään, 
johon perustuvaa Toivo-kokoelmatietokantaa voi selata 
myös internetissä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Kirjaston ja Ainon tavoitteena oli opintoja täydentä-
vän materiaalin välittäminen. Tietoyhteiskuntataitojen 
hankintaan ja kehittämiseen tarjottiin erilaisia mahdol-
lisuuksia.

Vertaisohjaustoiminnalla tavoitettiin tietotekniikan 
vasta-alkajia ja tuettiin erityisesti senioriväestön tieto-
tekniikkataitojen kehittymistä. Opiston 15 vapaaehtois-
ta vertaisohjaajaa ohjasivat kolmessa opetuspisteessä 
ja kolmessa kirjastossa.

Tietotekniikan opettajat pitivät Ainossa tietoiskuja 
tietotekniikan ajankohtaisista aiheista, kuten uusista 
välineistä ja sovelluksista. Yhteensä 27:ään tietoiskuun 
osallistui 463 henkilöä. Kirjastonhoitaja, it-suunnittelija 
ja kirjallisuuden opettaja pitivät kirjastossa luentoja in-
ternetistä, e-kirjoista, lukulaitteista ja sukututkimuksesta.

Ainossa jatkui palvelu, jossa annettiin kerran viikossa 
henkilökohtaista neuvontaa kannettavien tietokonei-
den käytössä. Ohjausta hyödynsi 62 henkilöä. Ainossa 
oli tietokoneiden lisäksi käytettävissä skannereita ja pal-
velu, jossa voi siirtää digitaaliseen muotoon analogisia 
aineistoja (VHS- ja C-kasetteja).

Tapahtumat ja hankkeet
Kevätlukukaudella kirjastossa esitettiin internetin vä-
lityksellä kolme World Design Capital 2012 -vuoteen 
liittyvää etäluentoa. Kirjastossa ja Opistotalon aulan 
vitriineissä järjestettiin kirjanäyttelyjä eri aihepiireis-
tä. Opiston henkilöstö esitteli lempikirjojaan Mielikirja-
ni-näyttelyissä. Näyttelyt olivat esillä myös Riimu-blo-
gissa. Finlandia-veikkauksessa työntekijät ja opiskelijat 
veikkasivat kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon 
voittajaa.

Kirjastoon ja Ainoon hankittiin opiston opetusta tu-
kevaa aineistoa. Aikuiskasvatus ja vapaa sivistystyö ovat 

kirjaston erikoisaloja. Opistotalon ulkopuolella työsken-
televät saavat kirjastoon tulevia lehtiä luettavakseen 
lehtikierrossa, jossa oli mukana 60 eri lehteä ja 50 opis-
ton työntekijää. Verkkojulkaisuina oli vuoden aikana 
käytössä Kielitoimiston sanakirja, Englanti–suomi–eng-
lanti-sanakirja ja Suomen kansallisbiografi a. Kirjaston 
tietopalvelussa käytettiin hyväksi koti- ja ulkomaisia 
tietokantoja.

Henkilöstö
Kirjastossa ja Ainossa työskentelivät kirjastonhoitaja, 
kirjastovirkailija ja määräaikainen kirjastovirkailija (16 
tuntia viikossa) sekä it-suunnittelija, kaksi tuntipalkkaista 
tietotekniikkaopettajaa ja it-tukihenkilö.

Materiaalit

Hankintoja .......................................................  283 julkaisua
Poistoja  .............................................................  352 julkaisua

Lehdet

Kirjasto ja Aino  ...................................................................  104
Alueopistot  ............................................................................. 59

Kirjasto avoinna 

kevätlukukaudella  .................................... 30 tuntia/viikko
syyslukukaudella  ...................................... 36 tuntia/viikko
Aino avoinna  ............................................. 34 tuntia/viikko

Kävijät

Kirjasto  ...........................................................................  18 942
Aino  .................................................................................. 11 992

Lainaukset

Kirjoja ja lehtiä  ............................................  6 367 lainausta

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Av-keskus
Av-keskus on työväenopiston av-oppimateriaalin ja vi-
deotuotannon keskus. Se toimittaa opetuspaikkoihin 
opettajille äänitteitä, videoita, kuvakortteja, karttoja, 
oppaita, musiikkia ja taltioimiaan opetusohjelmia. Se 
opastaa sopivan materiaalin löytämisessä ja välittää 
materiaaleja ja laitteita opetukseen, esityksiin ja muihin 
tilaisuuksiin. Av-keskus vastaa opiston videotuotantoka-
lustosta, -tiloista ja toiminnasta (kuvausstudio, ohjaamo, 
kalustovarasto, editointi).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen
Av-keskuksen perustavoitteena oli järjestää opettajille 

oppimateriaali sekä tuottaa laadukkaita videoita opiston 
käyttöön. Av-keskus hankkii opetuksessa käytettävän 
materiaalin sekä arkistoi ja kierrättää jo käytöstä pois-
tuneet materiaalit. Teräväpiirtotasoista kuvauskalustoa 
täydennettiin korttitallentimilla, ulkopuolisilla näytöillä, 
led-valoilla ja slider-kiskolla. Videotuotanto painottui 
opiston mainoselokuvan tekoon.

Opetus ja neuvonta
Av-oppimateriaalit olivat opiskelijoiden käytössä kieli-
studio Sakarissa ja avoimessa aulassa sekä henkilökun-
nan ja osittain itseopiskelijoiden lainattavissa. Ohjausta 

annettiin materiaalin valinnassa ja laitteistojen käytössä. 
Opetusharjoittelijat tutustuivat av-keskukseen ja laina-
sivat materiaalia opetukseensa. 

Taitavaksi videontekijäksi -kurssikokonaisuus toteutettiin 
videotuotantotiloissa ja tietotekniikkaluokka Ilmarissa. 
Uusia opiskelijoita perehdytettiin Videoverstas-opintopii-
rin toimintaan.

Oppimateriaalilainat, laitelainat 
ja kopiointipalvelu
Opetusmateriaaleja lainattiin opettajille sekä opetus-
harjoittelijoille. Videokuvauskalustoa lainattiin ja edi-
tointitiloja varattiin videokurssilaisille, videoverstaaseen 
osallistuneille ja opettajille. Opiston videotuotannoista 
ja opetusharjoittelijoiden opetustuokioiden kuvauksista 
tehtiin tarvittaessa kopioita.

Opiston toiminnan dokumentointi
Av-keskus suunnitteli ja koordinoi opiston toiminnan do-
kumentointia, jonka toteuttivat videoverstaan opinto-
piiriläiset. Videoverstaan toimintaan osallistuneet saivat 
asiantuntijaohjausta ja opetusta kuvauksessa, äänityössä, 
valaistuksessa ja jälkityöskentelyssä. Videoverstas kuvasi 
Helmikarnevaaleissa satuseikkailun, Design goes Mattolaitu-
rit -tapahtuman, Flyygeli tuli taloon -konsertin sekä Opisto-
teatterin Yö yli Euroopan -näytelmän ja sen videolavasteen. 
Vuoden päätyö oli opiston neliminuuttisen Ilo oppia -mai-
noselokuvan tuotanto (käsikirjoitus, kuvaukset, äänityö, 
leikkaus ja editointi). Filmin tekoon osallistui 27 opiskelijaa. 

Henkilöstö
Av-keskuksessa työskenteli mediasuunnittelija sekä tun-
tipalkkaisena av-virkailija (450 tuntia). Lisäksi keskukses-
sa oli työllistettynä kolme henkilöä. Mediasuunnittelija 
kuului kielten tiimiin.Kuva: Samuel Karppinen
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Johtokunta vuonna 2012
Työväenopiston johtokunnan tehtävänä on valvoa, että 
opisto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asetta-
mien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta hyväksyy 
opetussuunnitelman linjaukset ja painopisteet sekä 
päättää ne perusteet, joiden mukaan viraston päällik-
kö vahvistaa kurssikohtaisen opetussuunnitelman sekä 
päättää muun muassa kurssimaksuista.

Johtokunnan toimintakausi on neljä vuotta (kau-
punginvaltuuston toimintakausi). Nykyinen johtokunta 
aloitti kautensa helmikuussa 2009. 

Toimintavuoden aikana johtokunta kokoontui 13 ker-
taa ja käsitteli yhteensä 95 asiaa.

Johtokunta piti kaksi seminaaria johtavien työnte-
kijöiden kanssa. Kevään strategiaseminaari pidettiin 
helmikuussa Opistotalolla. Teemoina olivat opetussuun-
nitelma, opetuksen linjaukset ja painopisteet 2013–2016 
sekä opetuksen suunnittelun kehittäminen. Osanotta-
jina oli johtokunnan varsinaisia ja varajäseniä, johtava 
rehtori, apulaisrehtori sekä asiantuntijoina opetuksen 
johtotiimin jäsenet.

Syksyn strategiaseminaari pidettiin marraskuussa 
Kaapelitehtaalla. Seminaarin aiheina olivat organi-
saation kehittämisen ajankohtainen tilanne ja joh-
tokuntakauden arviointi. Seminaariin osallistuivat 
johtokunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, kau-
punginhallituksen edustaja sekä opiston rehtorit ja 
johtavat opettajat.

Vuoden aikana johtokunta antoi kaupungin-
hallitukselle seuraavat lausunnot:
• Lausunto Johanna Sumuvuoren ym. aloitteesta jär-

jestöportaalin perustamisesta (28.2.2012)
• Lausunto Demokratia-ryhmän loppuraportista 

(28.2.2012)

• Lausunto liikuntatoimen kokonaisselvityksen loppu-
raportista (29.3.2012)

• Lausunto kiinteistölautakunnalle kiinteistöviraston 
tilakeskuksen talonrakennushankkeiden rakenta-
misohjelmaluonnoksesta 2013–2017 (29.3.2012)

• Lausunto kaupungin globaalin vastuun strategiasta 
(liittyy kaupungin strategiaohjelmaan 2009–2012) 
(17.4.2012)

• Lausunto talousarvioaloitteesta koskien maahan-
muuttajataustaisille naisille ja lapsille järjestettävän 
toiminnan turvaamisesta (22.5.2012)

• Lausunto koskien valtuutettu Yrjö Hakasen ja 15 
muun valtuutetun allekirjoittamaa valtuustoaloitetta 
(14.3.2012/dnro Khs 2012–38) talousarvioon 2013 ja 
Tasu 2013–2015 (22.5.2012)

• Lausuntopyyntö suomenkielisen työväenopis-
ton johtokunnalle arviointikertomuksesta 2011 
(22.5.2012)

• Lisäksi johtokunta on käsittelyt toimintavuoden ai-
kana useassa kokouksessa työväenopiston tulevaa 
organisaatiota.

Muita merkittäviä päätöksiä
• 13.6.2012 johtokunta käsitteli ja hyväksyi opiston 

opetussuunnitelman ja opinto-ohjelman syysluku-
kaudelle 2012.

• 25.9.2012 johtokunta hyväksyi työväenopiston tai-
teen perusopetuksen teatteritaiteen yleisen oppi-
määrän opetussuunnitelman.

• 6.11.2012 johtokunta käsitteli ja hyväksyi opiston 
opetussuunnitelman ja opetusohjelman kevätluku-
kaudelle 2013.

• 11.12.2012 johtokunta jakoi opiston vuoden 2012 ta-
lousarvioon sisältyvät järjestöjen avustusmäärärahat 
80 000 euroa.

Jäsenet
Kaupunginhallituksen edustaja oli Timo Kontio ja 
varaedustaja Tarja Kantola.

Puheenjohtaja   

Annukka Mickelsson Kok.  ....................................  Pertti I. Pohjola

Varapuheenjohtaja

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

Muut varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Pekka Iivonen Kok.  .....................................................................  Päivi Pulsa 
Jukka Kuittinen Kok.  .................................. Suvi-Elisabet Rinkinen  
J. Pekka Mäkelä Vihr.  ...................................................... Harri Liuksiala
Harri Liikkanen SDP  .....................................................  Risto Björkman
Reet Nurmi SDP  .................................................................  Tuija Lindholm
Merja Korpela Kesk.  ................................................ Pekka Airaksinen
Heikki Takkinen SKP  .................................................................  Irene Auer

Kuva: Tomnmi Jäkkö
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The Finnish Adult Education Centre in 2012
The Finnish Adult Education Centre of the City of Helsin-
ki strives to maintain and to improve the ability of the 
city’s adult residents to cope and to function in our con-
tinuously changing society. The instruction given in the 
Centre is part of a process of lifelong learning based on 
the principles of liberal adult education. Accordingly, the 
Centre supports various developmental aspects of an 
individual’s personality and people’s ability to function 
in communities, thus promoting democracy, equality 
and pluralism. The Centre provides the participants both 
with general education and interest-led studies, as well 
as promotes self-development. The Act on Liberal Adult 
Education is applied in the operations of the Centre.

The vision of the Centre in 2020 is The Finnish Adult 
Education Centre will be an innovative and esteemed pio-
neer in adult education, while remaining close to people.

The year 2012 was the 98th operational year of the 
Centre. During the year, a total of 101,137 hours of in-
struction were provided. The number of course partic-
ipants totalled 75,240. The Centre continues to be the 
largest institute of liberal adult education in Finland 
and Europe.

The operating expenses amounted to EUR 
14,474,860. Course fees covered 13.5% of all operating 
expenditure. 

Staff
At the end of 2012, the Centre employed 107 staff  mem-
bers on permanent contracts. The number of other 
staff , including teachers paid by the hour, totalled 866.

Studying at the Finnish Adult Education 
Centre
During the operating year, the Centre organised 4 303 
courses and 288 lectures. General lectures were free 

of charge and open to all. Most lectures were given on 
topics related to social issues and literature. The largest 
individual fi eld of instruction was languages (24.4% of 
all instruction). Instruction in other fi elds was distribut-
ed as follows: visual arts (17.8%), textiles (12.7%), music 
(9.1%), Finnish language (8.3%), information technology 
(8.2%), native language and literature (5.1%), cookery 
and household management (3.6%), sports and exer-
cise (3.4%), people and society (3.0%), technical studies 
(2.8%), wellbeing and health (0.6%), traffi  c and transport 
(0.4%), nature and the environment (0.3%) and educa-
tion and adult education (0.2%).

Finnish language instruction for immigrants ac-
counted for 8.3% of all instruction. Immigrants were 
also off ered instruction in social studies, information 
technology, languages other than Finnish, crafts and 
cookery and household management.

The overall student age distribution was as follows: 
15–19 years (0.5%), 20–24 years (2.9%), 25–34 years 
(18.0%), 35–44 years (14.8%), 45–54 years (16.3%), 55–64 
years (17.2%), and 65 years and over (29.8%). Women 
accounted for 78.3% of the students, and men for 21.7%.

International activities
The Adult Education Centre has an internationalisation 
policy document (drawn up in 2011) which consists, as 
subsections, of internationalisation at home, interna-
tional projects and events, internationalisation online, 
staff  mobility and international skills. 

The Centre participated in the Learning Partnership 
project Social Inclusion through Theatre Experience 
(S.I.T.E.) funded by the EU Grundtvig Programme The 
aim of the project is to share experiences and best prac-
tices on how drama studies can prevent seclusion. Spe-
cial attention is paid to improving professional skills of 

the teachers working in the fi eld of the adaptive theatre. 
The partnership includes organisations from Ireland, 
Italy, Austria, France and Finland. 

The Nordic National Costume Seminar was co-ar-
ranged by The Centre, the Association Brage (an asso-
ciation for promoting the Finnish-Swedish Folk Culture 
in Finland), the National Costume Centre of Finland and 
the Ostrobothnian Museum. The seminar, called the 
National Costume Kaleidoscope, took place in Vaasa 
and in Vöyri at the beginning of August.

The barbershop chorus Part A Boys took part in the 
Nordic Barbershop Music Event and Contest in Lidingö, 
Sweden in April. In May, the choir Helsingin Lauluveljet 
(the Singing Brothers of Helsinki) performed Finnish 
repertoire at the International Versailles Choir Festival 
in France. 

A great number of international groups were wel-
comed by the Centre to familiarise themselves with the 
activities of the biggest adult education centre and lib-
eral adult education in Finland.

Kuva: Pertti Viitaniemi
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Talous

Käyttötalous Toteutuma 2011 Talousarvio 2012 MR-siirrot 2012 Talousarvio 2012 Toteutuma 2012 Poikkeama Tot.-%
Myyntituotot 36 305 41 000  41 000 5 231 35 769 12,8

Maksutuotot  1 774 331 1 910 000  1 910 000 1 955 001 -45 001 102,4

Tuet ja avustukset  63 890  0   0 69 141  -69 141

Vuokratuotot  40 230  49 000   49 000  47 668  1 332  97,3

Muut toimintatuotot  33 144  0   0 42 370  -42 370

Valmistus omaan käyttöön  26 503  0   0 27 449  -27 449

Toimintatuotot yhteensä  1 974 403  2 000 000   2 000 000 2 146 861  -146 861  107,3

Palkat  7 092 391  7 112 000  231 000  7 343 000  7 363 577  -20 577  100,3

Muut henkilöstökulut  2 420 204  2 391 000  112 000  2 503 000  2 465 129  37 871  98,5

Palvelujen ostot  985 288  1 087 000   1 087 000  945 788  141 212  87,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  353 389  421 000   421 000  334 308  86 692  79,4

Avustukset  99 145  82 000  43 000  125 000  119 874  5 126  95,9

Vuokrat  3 217 522  3 227 000   3 227 000  3 219 596  7 404  99,8

Muut kulut  20 326  5 000   5 000  26 588  -21 588  531,8

Toimintamenot yhteensä  14 188 267  14 325 000  386 000  14 711 000  14 474 860  236 140  98,4

Toimintakate  -12 213 864  -12 325 000  -386 000  -12 711 000  -12 327 999  -383 001  97,0

Poistot ja arvonalentumiset  308 796  350 000   350 000  306 628  43 372  87,6

Tilikauden tulos  -12 522 659  -12 675 000  -386 000  -13 061 000  -12 634 627  -426 373  96,7

Investointiosa
Irtaimen omaisuuden hankinnat  42 273  220 000  19 000  239 000  217 595  21 405  91,0

Tunnusluvut  Talousarvio 2012     Toteutunut 2012  Poikkeama  Tot-%
Opetustunnit (korjattu + 1400 tuntia) 101 100     101 137  37  100,0

Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat  72 000     75 240  3 240  104,5

Opiskelutunnit, säännölliset opiskelijat  1 280 000     1 300 270  20 270  101,6

Ta:n tuottavuusluku korjattu  93     107

Talousarvion toteutuma 01.01.–31.12.2012 – Vertailu talousarvioon

Helsingin työväenopistoToimintakertomus 2012
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Tilastot

 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 2011–2012 2012

Eteläinen alueopisto 11 065 11 119 10 998 11 055 10 810 -2,3 % -2,2 % 10,7 %

Läntinen alueopisto 14 768 14 594 15 285 15 491 15 307 3,6 % -1,2 % 15,1 %

Keskinen alueopisto 25 937 25 315 24 278 23 788 24 546 -5,4 % 3,2 % 24,3 %

Pohjoinen alueopisto 10 942 11 164 11 050 11 306 11 150 1,9 % -1,4 % 11,0 %

Koillinen alueopisto 11 796 12 175 12 319 12 422 12 506 6,0 % 0,7 % 12,4 %

Itäinen alueopisto 26 062 27 190 26 024 26 423 26 818 2,9 % 1,5 % 26,5 %

Opisto yhteensä 100 570 101 557 99 954 100 485 101 137 0,6 % 0,6 % 100,0 %

Opetustuntien määrä
Muutos Muutos

Muutos

Muutos

Osuus %

 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 2011–2012 2012

Eteläinen alueopisto 7 275 7 491 8 300 7 695 7 471 2,7 % -2,9 % 9,9 %

Läntinen alueopisto 9 867 10 770 11 672 11 198 11 324 14,8 % 1,1 % 15,1 %

Keskinen alueopisto 19 112 17 347 18 389 19 390 20 211 5,8 % 4,2 % 26,9 %

Pohjoinen alueopisto 8 237 9 176 9 072 8 893 8 595 4,3 % -3,4 % 11,4 %

Koillinen alueopisto 7 629 8 031 7 944 7 490 8 440 10,6 % 12,7 % 11,2 %

Itäinen alueopisto 17 482 18 392 17 128 17 546 19 199 9,8 % 9,4 % 25,5 %

Opisto yhteensä 69 602 71 207 72 505 72 212 75 240 8,1 % 4,2 % 100,0 %

Kurssilaisten määrä
Muutos Osuus %

~ Ilmoittautuneet ja opiskelunsa aloittaneet

Muutos Osuus %

 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 2011–2012 2012

Eteläinen alueopisto 6 551 6 167 6 961 6 446 6 102 -6,9 % -5,3 % 9,7 %

Läntinen alueopisto 10 075 9 787 10 017 9 112 9 296 -7,7 % 2,0 % 14,8 %

Keskinen alueopisto 16 722 14 656 15 627 16 738 17 390 4,0 % 3,9 % 27,8 %

Pohjoinen alueopisto 7 051 7 725 7 584 7 370 7 129 1,1 % -3,3 % 11,4 %

Koillinen alueopisto 5 882 6 489 6 279 5 870 6 957 18,3 % 18,5 % 11,1 %

Itäinen alueopisto 14 685 15 248 13 916 14 389 15 765 7,4 % 9,6 % 25,2 %

Opisto yhteensä 60 966 60 072 60 384 59 925 62 639 -1,7 % 4,5 % 100 %

Kurssilaisten määrä ~ Säännöllisesti osallistuneet ja kurssinsa suorittaneet

Opetustuntien, kurssilaisten ja opistossa opiskeltujen tuntien määrä
Tavallinen opetus, avoin yliopisto, maksupalvelu, henkilöstökoulutus, avoin oppimisympäristö ja tutor-opetus
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 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 2011–2012 2012

Eteläinen alueopisto 171 376 174 282 178 602 186 162 172 777 0,8 % -7,2 % 10,6 %

Läntinen alueopisto 217 912 209 613 254 986 228 300 224 473 3,0 % -1,7 % 13,7 %

Keskinen alueopisto 381 709 404 908 433 663 424 946 455 447 19,3 % 7,2 % 27,8 %

Pohjoinen alueopisto 162 552 165 651 168 384 173 415 169 437 4,2 % -2,3 % 10,4 %

Koillinen alueopisto 167 405 181 373 188 048 193 542 189 264 13,1 % -2,2 % 11,6 %

Itäinen alueopisto 409 045 425 766 406 996 416 579 424 914 3,9 % 2,0 % 26,0 %

Opisto yhteensä 1 509 999 1 561 593 1 630 679 1 622 944 1 636 312 8,4 % 0,8 % 100,0 %

Muutos Muutos

Muutos

Osuus %

 2008 2009 2010 2011 2012 2008–2012 2011–2012 2012

Eteläinen alueopisto 136 708 138 481 142 717 154 950 136 523 -0,1 % -11,9 % 10,5 %

Läntinen alueopisto 202 962 186 715 218 230 180 562 179 112 -11,8 % -0,8 % 13,8 %

Keskinen alueopisto 305 326 322 838 348 073 366 049 371 101 21,5 % 1,4 % 28,5 %

Pohjoinen alueopisto 137 933 132 232 135 346 136 275 136 353 -1,1 % 0,1 % 10,5 %

Koillinen alueopisto 132 019 140 555 144 806 142 904 144 206 9,2 % 0,9 % 11,1 %

Itäinen alueopisto 336 065 340 345 318 237 328 394 332 975 -0,9 % 1,4 % 25,6 %

Opisto yhteensä 1 251 013 1 261 166 1 307 409 1 309 134 1 300 270 3,9 % -0,7 % 100,0 %

Muutos Osuus %

Opistossa opiskeltujen tuntien määrä

Opistossa opiskeltujen tuntien määrä

~ Ilmoittautuneiden ja opiskelunsa aloittaneiden perusteella laskettu suorite

~ Säännöllisesti osallistuneiden ja kurssinsa suorittaneiden perusteella laskettu suorite
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Kurssit, tunnit ja kurssilaiset aineryhmittäin vuonna 2012

Kurssien määrä 2012 Tuntien määrä 2012     
Kurssien määrässä mukana ei ole avoimen oppimisympäristön opetus.         

   

Aineryhmät Kursseja Luentoja Yhteensä % 2011 2011–12 Kurssit Luennot Yhteensä % 2011 2011–12

Ihminen, yhteiskunta 137 122 259 5,6 % 247 12 2 169 819 2 988 3,0 % 3 165 -177

Kirjallisuus, äidinkieli 180 64 244 5,3 % 243 1 4 865 271 5 136 5,1 % 5 059 77

Suomi 155 0 155 3,4 % 125 30 8 349 0 8 349 8,3 % 7 265 1084

Kielet 1 060 15 1 075 23,4 % 1 053 22 24 677 35 24 712 24,4 % 24 903 -191

Kuvataide 514 15 529 11,5 % 534 -5 17 916 99 18 015 17,8 % 18 153 -138

Tekstiilityö 543 11 554 12,1 % 547 7 12 815 44 12 859 12,7 % 12 959 -100

Tekninen työ 82 0 82 1,8 % 85 -3 2 814 0 2 814 2,8 % 2 812 2

Luonto ja ympäristö 24 20 44 1,0 % 47 -3 283 66 349 0,3 % 360 -11

Kotitalous 464 4 468 10,2 % 458 10 3 644 8 3 652 3,6 % 3 559 93

Tietotekniikka 428 2 430 9,4 % 433 -3 8 269 5 8 274 8,2 % 8 142 132

Musiikki 383 19 402 8,8 % 398 4 9 136 108 9 244 9,1 % 9 339 -95

Hyvinvointi ja terveys 61 12 73 1,6 % 59 14 592 52 644 0,6 % 636 8

Liikunta 225 0 225 4,9 % 224 1 3 414 0 3 414 3,4 % 3 405 9

Kasvatus ja aikuiskasvatus 30 4 34 0,7 % 30 4 230 13 243 0,2 % 236 7

Liikenne 17 0 17 0,4 % 19 -2 444 0 444 0,4 % 492 -48

YHTEENSÄ 4 303 288 4 591 100 % 4 502 89 99 617 1 520 101 137 100 % 100 485 652

Yleisluentotunteja on 3,8 %  (11 kpl)  enemmän kuin vuonna 2011.   

Muutos Muutos
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Kurssilaisia 2012
Kurssilaisten määrässä mukana ei ole avoimen oppimisympäristön opetus.           
 

Ihminen, yhteiskunta 5 575 268 4,8 % 4,2 % 5 307 9,1 % 5 840 5 183 -533 124 0,54 0,56

Kirjallisuus, äidinkieli 4 152 576 13,9 % 14,2 % 3 576 6,1 % 3 099 3 771 477 -195 1,24 1,44

Suomi 2 884 1 147 39,8 % 38,8 % 1 780 3,0 % 1 425 1 405 312 332 2,89 4,81

Kielet 18 275 4 446 24,3 % 25,2 % 13 829 23,6 % 12 804 13 099 1 025 730 1,35 1,79

Kuvataide 7 562 1 050 13,9 % 15,8 % 6 512 11,1 % 6 268 6 030 244 482 2,38 2,77

Tekstiilityö 6 767 537 7,9 % 7,9 % 6 230 10,6 % 7 450 6 383 -1 220 -153 1,90 2,06

Tekninen työ 1 066 134 12,6 % 11,7 % 932 1,6 % 994 984 -62 -52 2,64 3,02

Luonto ja ympäristö 773 47 6,1 % 4,1 % 726 1,2 % 664 839 62 -113 0,45 0,48

Kotitalous 5 288 151 2,9 % 2,8 % 5 137 8,8 % 4 537 5 239 600 -102 0,69 0,71

Tietotekniikka 5 609 543 9,7 % 11,0 % 5 066 8,6 % 4 935 4 150 131 916 1,48 1,63

Musiikki 7 741 958 12,4 % 13,4 % 6 783 11,6 % 6 244 6 449 539 334 1,19 1,36

Hyvinvointi ja terveys 1 798 107 6,0 % 9,2 % 1 691 2,9 % 1 158 1 024 533 667 0,36 0,38

Liikunta 6 508 2 225 34,2 % 34,3 % 4 283 7,3 % 4 158 4 312 125 -29 0,52 0,80

Kasvatus ja aikuiskasvatus 654 1 0,2 % 12,8 % 653 1,1 % 581 597 72 56 0,37 0,37

Liikenne 543 115 21,2 % 16,4 % 428 0,7 % 556 530 -128 -102 0,82 1,04

* YHTEENSÄ 75 195 10 080 13,4 % 13,8 % 58 607 100 % 56 555 55 683 2 052 2 924 1,34 1,73
** YHTEENSÄ 75 195 12 305 16,4 % 16,9 % 62 890 100 % 60 713 59 995 2 177 2 895 1,34 1,61
            

* YHTEENSÄ rivillä keskeyttäneiden luvuissa EI OLE ole mukana liikunnan luvut.           

 ** YHTEENSÄ rivillä keskeyttäneiden luvuissa ON mukana liikunnan luvut.           
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Alueopisto Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Eteläinen alueopisto 4 337 924 3 413 0 15 112 910 692 651 604 1 353

Läntinen alueopisto 6 009 1 322 4 687 24 39 236 1 295 906 953 1 038 1 518

Keskinen alueopisto 7 501 1 760 5 741 17 67 278 1 724 1 247 1 141 1 211 1 816

Pohjoinen alueopisto 4 705 1 165 3 540 10 13 105 736 700 779 879 1 483

Koillinen alueopisto 4 412 961 3 451 146 16 126 680 670 814 772 1 187

Itäinen alueopisto 9 509 2 314 7 195 2 49 279 1 623 1 488 1 666 1 670 2 732

Yhteensä 36 473 8 446 28 027 199 199 1 136 6 968 5 703 6 004 6 174 10 089

Opiskelijatilastot: sukupuoli- ja ikäjakauma alueopistoittain 2012 

Ilmoittautuneet opiskelijat
Mukana eivät ole avoimen yliopiston ja maksupalvelukurssien opiskelijat

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

Eteläinen alueopisto 11,9 10,9 12,2 0,0 7,5 9,9 13,1 12,1 10,8 9,8 13,4

Läntinen alueopisto 16,5 15,7 16,7 12,1 19,6 20,8 18,6 15,9 15,9 16,8 15,0

Keskinen alueopisto 20,6 20,8 20,5 8,5 33,7 24,5 24,7 21,9 19,0 19,6 18,0

Pohjoinen alueopisto 12,9 13,8 12,6 5,0 6,5 9,2 10,6 12,3 13,0 14,2 14,7

Koillinen alueopisto 12,1 11,4 12,3 73,4 8,0 11,1 9,8 11,7 13,6 12,5 11,8

Itäinen alueopisto 26,1 27,4 25,7 1,0 24,6 24,6 23,3 26,1 27,7 27,0 27,1

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

Opiskelijatilastot: ikäjakauma alueopistoittain prosentteina

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

Eteläinen alueopisto 100,0 21,3 78,7 0,0 0,3 2,6 21,0 16,0 15,0 13,9 31,2

Läntinen alueopisto 100,0 22,0 78,0 0,4 0,6 3,9 21,6 15,1 15,9 17,3 25,3

Keskinen alueopisto 100,0 23,5 76,5 0,2 0,9 3,7 23,0 16,6 15,2 16,1 24,2

Pohjoinen alueopisto 100,0 24,8 75,2 0,2 0,3 2,2 15,6 14,9 16,6 18,7 31,5

Koillinen alueopisto 100,0 21,8 78,2 3,3 0,4 2,9 15,4 15,2 18,4 17,5 26,9

Itäinen alueopisto 100,0 24,3 75,7 0,0 0,5 2,9 17,1 15,6 17,5 17,6 28,7

Yhteensä 100,0 23,2 76,8 0,5 0,5 3,1 19,1 15,6 16,5 16,9 27,7
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Aineryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Ihminen, yhteiskunta 1 040 172 868 1 9 21 231 217 168 168 225

Kirjallisuus, äidinkieli 1 798 321 1 477 0 11 83 319 183 200 199 802

Suomi 1 724 700 1 024 0 13 110 631 503 261 154 52

Kielet 11 380 2 865 8 515 0 61 322 1 653 1 382 1 897 2 249 3 816

Kuvataide 4 498 767 3 731 13 24 195 863 609 720 785 1 289

Tekstiilityö 3 570 44 3 526 4 8 44 536 560 773 800 845

Tekninen työ 749 353 396 0 1 16 130 135 177 161 127

Luonto ja ympäristö 292 90 202 0 3 6 45 71 71 53 43

Kotitalous 3 068 675 2 393 76 33 83 843 730 527 360 415

Tietotekniikka 3 037 863 2 174 1 6 36 196 223 446 545 1 584

Musiikki 3 048 888 2 160 99 15 76 712 525 439 466 715

Hyvinvointi ja terveys 717 78 639 0 0 18 199 169 151 112 68

Liikunta 4 431 562 3 869 0 15 134 654 432 541 751 1 904

Kasvatus ja aikuiskasvatus 96 9 87 0 0 2 36 19 23 13 3

Liikenne 499 299 200 1 3 7 149 156 103 54 26

Yhteensä 39 947 8 686 31 261 195 202 1 153 7 197 5 914 6 497 6 870 11 914

Opiskelijatilastot: Sukupuoli- ja ikäjakauma aineryhmittäin 2012
Ilmoittautuneet opiskelijat
Mukana eivät ole avoimen yliopiston ja maksupalvelukurssien opiskelijat
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Aineryhmä Yhteensä Miehiä Naisia 0-14 15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-

Ihminen, yhteiskunta 2,60 1,98 2,78 0,51 4,46 1,82 3,21 3,67 2,59 2,45 1,89

Kirjallisuus, äidinkieli 4,50 3,70 4,72 0,00 5,45 7,20 4,43 3,09 3,08 2,90 6,73

Suomi 4,32 8,06 3,28 0,00 6,44 9,54 8,77 8,51 4,02 2,24 0,44

Kielet 28,49 32,98 27,24 0,00 30,20 27,93 22,97 23,37 29,20 32,74 32,03

Kuvataide 11,26 8,83 11,93 6,67 11,88 16,91 11,99 10,30 11,08 11,43 10,82

Tekstiilityö 8,94 0,51 11,28 2,05 3,96 3,82 7,45 9,47 11,90 11,64 7,09

Tekninen työ 1,87 4,06 1,27 0,00 0,50 1,39 1,81 2,28 2,72 2,34 1,07

Luonto ja ympäristö 0,73 1,04 0,65 0,00 1,49 0,52 0,63 1,20 1,09 0,77 0,36

Kotitalous 7,68 7,77 7,65 38,97 16,34 7,20 11,71 12,34 8,11 5,24 3,48

Tietotekniikka 7,60 9,94 6,95 0,51 2,97 3,12 2,72 3,77 6,86 7,93 13,30

Musiikki 7,63 10,22 6,91 50,77 7,43 6,59 9,89 8,88 6,76 6,78 6,00

Hyvinvointi ja terveys 1,79 0,90 2,04 0,00 0,00 1,56 2,77 2,86 2,32 1,63 0,57

Liikunta 11,09 6,47 12,38 0,00 7,43 11,62 9,09 7,30 8,33 10,93 15,98

Kasvatus ja aikuiskasvatus 0,24 0,10 0,28 0,00 0,00 0,17 0,50 0,32 0,35 0,19 0,03

Liikenne 1,25 3,44 0,64 0,51 1,49 0,61 2,07 2,64 1,59 0,79 0,22

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

Ihminen, yhteiskunta 100,0 16,5 83,5 0,1 0,9 2,0 22,2 20,9 16,2 16,2 21,6

Kirjallisuus, äidinkieli 100,0 17,9 82,1 0,0 0,6 4,6 17,7 10,2 11,1 11,1 44,6

Suomi 100,0 40,6 59,4 0,0 0,8 6,4 36,6 29,2 15,1 8,9 3,0

Kielet 100,0 25,2 74,8 0,0 0,5 2,8 14,5 12,1 16,7 19,8 33,5

Kuvataide 100,0 17,1 82,9 0,3 0,5 4,3 19,2 13,5 16,0 17,5 28,7

Tekstiilityö 100,0 1,2 98,8 0,1 0,2 1,2 15,0 15,7 21,7 22,4 23,7

Tekninen työ 100,0 47,1 52,9 0,0 0,1 2,1 17,4 18,0 23,6 21,5 17,0

Luonto ja ympäristö 100,0 30,8 69,2 0,0 1,0 2,1 15,4 24,3 24,3 18,2 14,7

Kotitalous 100,0 22,0 78,0 2,5 1,1 2,7 27,5 23,8 17,2 11,7 13,5

Tietotekniikka 100,0 28,4 71,6 0,0 0,2 1,2 6,5 7,3 14,7 17,9 52,2

Musiikki 100,0 29,1 70,9 3,2 0,5 2,5 23,4 17,2 14,4 15,3 23,5

Hyvinvointi ja terveys 100,0 10,9 89,1 0,0 0,0 2,5 27,8 23,6 21,1 15,6 9,5

Liikunta 100,0 12,7 87,3 0,0 0,3 3,0 14,8 9,7 12,2 16,9 43,0

Kasvatus ja aikuiskasvatus 100,0 9,4 90,6 0,0 0,0 2,1 37,5 19,8 24,0 13,5 3,1

Liikenne 100,0 59,9 40,1 0,2 0,6 1,4 29,9 31,3 20,6 10,8 5,2

Yhteensä 100,0 21,7 78,3 0,5 0,5 2,9 18,0 14,8 16,3 17,2 29,8
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Opistotalo, Helsinginkatu 26

Asiakaspalvelu puh. 09 310 88610
Vaihde puh. 09 310 8811, faksi 09 310 88535
tyovaenopisto@opisto.hel.fi 
PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki

Eteläinen alueopisto
Kaapelitehdas

Tallberginkatu 1 C, 3. krs
Puh. 09 310 88510, faksi 09 310 88515
etelainen@opisto.hel.fi 
PL 5310, 00099 Helsingin kaupunki

Itäinen alueopisto
Stoa

Turunlinnantie 1
Puh. 09 310 88570, faksi 09 310 88575
itainen@opisto.hel.fi 
PL 5370, 00099 Helsingin kaupunki

Läntinen alueopisto
Kanneltalo

Klaneettitie 5, 2. krs
Puh. 09 310 88520, faksi 09 310 88525
lantinen@opisto.hel.fi 
PL 5320, 00099 Helsingin kaupunki

Pohjoinen alueopisto
Oulunkylätalo

Kylänvanhimmantie 25
Puh. 09 310 88540, faksi 09 310 88545
pohjoinen@opisto.hel.fi 
PL 5340, 00099 Helsingin kaupunki

51 Keskinen alueopisto
Opistotalo

Helsinginkatu 26
Puh. 09 310 88530, faksi 09 310 88535
keskinen@opisto.hel.fi 
PL 5330, 00099 Helsingin kaupunki

Koillinen alueopisto
Malmitalo

Ala-Malmin tori 1
Puh. 09 310 80887, faksi 09 310 80886
koillinen@opisto.hel.fi 
PL 5350, 00099 Helsingin kaupunki
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 PL 5300, 00099 Helsingin kaupunki, puh. 09 310 8811

Toimitus  Mari Larkovirta

Ulkoasu Tommi Jäkkö
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