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Vähenevät valtionosuudet ajoivat 
tehostamaan toimintaa
Vuoden 2014 päättyessä oli käynnissä Turun kaupungin kunnal-
lisen opetuksen 142. lukuvuosi.

Sivistystoimiala saavutti vuoden 2014 aikana sille asetetut toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoitteet, vaikka vuonna 2008 al-
kanut eurokriisi oli vähentänyt kansainvälistä taloudellista toi-
meliaisuutta. Julkinen talous oli huomattavissa vaikeuksissa ja 
tämä vaikutti sekä varhaiskasvatukseen että koulutukseen. Toi-
mintaa piti tehostaa merkittävästi kaikkialla ennen kaikkea sik-
si, että valtionosuudet olivat vähentyneet.

Vuosikymmenen tauon jälkeen toimialamme palvelujen piirissä 
olevien lasten, nuorten ja aikuisten määrä kasvoi syksyllä 2014 
kaikilla toiminta-alueilla. Erityisen ilahduttavaa on, että perus-
opetuksessa pitkään jatkunut merkittävä lapsimäärän alene-
minen kääntyi merkittäväksi nousuksi ja että kasvu jatkuu myös 
lähivuosina. Kokonaisuudessaan Turun kaupungin asukasluku 
on kääntynyt nousuun ja lapsiperheiden määrä nousee.

Vuoden 2014 aikana peruskorjattiin koulu- ja päiväkotiraken-
nuksia, saatiin käyttöön uusia tiloja sekä käynnistettiin toimin-
nan sisällön uudistamiseen liittyvä opetussuunnitelmatyö kai-
killa kouluasteilla. Lopullinen maali näiden osalta on käsillä 
kesällä 2016.

Turun kaupungin sivistystoimiala otti aktiivisesti osaa kansalli-
siin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin aiempien vuosien 
tapaan.

Jokainen turkulainen voi olla ylpeä siitä työstä ja toiminnasta, 
jota päivähoitoyksiköissä ja oppilaitoksissamme päivittäin ta-
pahtuu. Toimialalla annetaan korkeatasoista kasvatusta, ope-
tusta ja hoitoa. Sivistystoimialalla on laajat seudulliset, kansal-
liset ja kansainväliset yhteydet ja toimintamme nauttii laajaa 
arvostusta.

Kiitos kaikille vuodesta 2014 
Timo Jalonen, toimialajohtaja

pääkirjoitus l ledaren
Minskade statsandelar driver 
effektivering av verksamheten
Vid utgången av 2014 pågick det 142:a läsåret inom den 
kommunala undervisningen i Åbo.

Under 2014 nådde bildningssektorn de målsättningar för 
verksamheten och ekonomin som man hade för året, även 
om eurokrisen som började 2008 hade minskat den inter-
nationella ekonomiska aktiviteten. Den offentliga ekonomin 
kämpade med avsevärda svårigheter och detta påverkade 
både småbarnsfostran och utbildningen. Verksamheten 
måste effektiveras på alla nivåer, framför allt för att stat-
sandelarna hade minskat.

Efter en paus på tio år öka-
de under hösten 2014 antalet 
barn, unga och vuxna inom 
området för tjänsterna i vår 
sektor inom alla verksam-
hetsområden. Särskilt gläd-
jande är det att den långva-
riga minskningen av antalet 
barn inom den grundläggan-
de utbildningen svängde up-
påt och att ökningen också 
fortsätter under de närmas-
te åren. Även totalt sett har 
trenden vänt i fråga om in-
vånarantalet i Åbo stad och 
antalet barnfamiljer ökar.

År 2014 grundrenoverades 
skol- och daghemsbygg-
nader och nya lokaler togs 
i bruk. Man inledde också 
läroplansarbetet med an-
knytning till förnyandet av 
verksamhetsinnehållet på 

alla skolstadier. Målet för alla dessa projekt hägrar under 
sommaren 2016.

Liksom tidigare år deltog Åbo stads bildningssektor aktivt i 
nationella och internationella utvecklingsprojekt.

Varje Åbobo kan vara stolt över det arbete och den verk-
samhet som dagligen sker i dagvårdsenheterna och 
läroanstalterna. Inom sektorn ger man fostran, undervis-
ning och vård av hög kvalitet. Bildningssektorn har omfat-
tande regionala, nationella och internationella kontakter 
och vår verksamhet åtnjuter stor uppskattning.

Tack till alla för det gångna året 2014 
Timo Jalonen, sektordirektör
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Ahtisaari-päivät l 13.11.2014
Rauha ja sovittelu tapetilla
Torstaina 13.11.2014 Turussa vietetyt valtakunnalliset Ahti-
saari-päivät lisäsivät konkreettisella tavalla tietoa rauhan-
välityksestä ja toivat rauhantyötä ja sovittelua osaksi koulu-
laisten ja aikuistenkin arkipäivää.

Nobel-palkittu presidentti Martti Ahtisaari tapasi opiske-
lijoita ja keskusteli rauhankysymyksistä heidän kanssaan. 
Myös Ahtisaari-päivien sovinnon lähettiläät jalkautuivat tur-
kulaisiin kouluihin.

Juhlapäivä alkoi presidentti Ahtisaaren vierailulla Turun am-
matti-instituutin Aninkaisten koulutaloon, jossa hän tutus-
tui eri ammattialoihin ja opiskelijoihin ja pääsi maistamaan 
leipuri-kondiittoreiden varta vasten presidentil-
le kehittelemää mansikkaista Ahtisaari-leivosta.

– Näyttää aivan design-tuotteelta. En meinannut 
raaskia rikkoa sitä lusikalla, niin hyvännäköinen 
se on. Se on myös hyvänmakuinen ja lisäksi sopi-
vasti makea tällaiselle, joka yrittää välttää liikaa 
sokeria, sanoi presidentti Ahtisaari nimikkolei-
voksestaan.

Puolalan yläkoulussa ja Puolalanmäen lukiossa 
presidentti Ahtisaari piti tervehdyspuheen ja vas-
tasi opiskelijoiden tiukkoihin rauhankysymyksiin. 
Muun muassa merkittävimmät rauhanneuvot-
teluprosessit sekä rauhanvälittäjän tärkeimmät 
luonteenpiirteet kiinnostivat opiskelijoita.

Iltapäivän Sovittelijajuhlassa Vanhalla Raatihuo-
neella presidentti palkitsi sovinnon kyyhkyillä 
sovittelutyössä ansioituneet oppilaat Sofia Män-
nyn Lausteen alakoulun kuudennelta luokalta ja 
kolmatta luokkaa käyvän Eino Korhosen Raunis-
tulan koulusta.

Rauhanaate ja sovittelu näkyivät kouluissa ja 
päiväkodeissa pitkin syksyä. Lapset ja oppilaat 

olivat tehtailleet videoita rauhasta ja sovittelusta. President-
ti palkitsi videokilpailun satoa Sovittelijajuhlassa. Kilpailun 
pääpalkinnon pokkasi Wäinö Aaltosen koulun 6B-luokan 
Koulukiusattu-video, joka oli Julian, Juulian, Katariinan ja 
Violan käsialaa ja tuotantoa. Kunniamaininnalla palkittiin 
Arkeologinkadun päiväkoti, jonka lapset olivat ohjaajansa 
avustuksella lähettäneet kilpailuun useita oivaltavia mini-
leffoja. 

Ahtisaari-päivät näkyivät päiväkodeissa myös taidenäyttelyn 
muodossa. Lapset olivat taiteilleet käsitöitä, savi- ja kuva-
taidetöitä, joissa ilmentyivät rauhaan liittyvät teemat. Lasten 
teoksia oli esillä pääkirjaston lastenosasto Saagassa sekä 
Hirvensalon ja Maarian lähikirjastoissa.

Päivää ennen varsinaista juhlapäivää koululaiset rakensivat 
peace-merkin pääkirjaston sisäpihalle. Tapahtumassa oli 
mukana 300 oppilasta Puolalan ja Cygnaeuksen koulusta. 
Rauhanmerkki rakennettiin uudestaan Puolalan ja Cygna-
euksen yhteiselle pihalle.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja, presidentti Martti Ahtisaari 
on toiminut rauhanvälittäjänä eri puolilla maailmaa. Nyt hän 
on päättänyt saada lintujen ja possujen välisen vihanpidon 
päättymään! Tuloksena on ainakin Ahtisaari-päivien ajaksi 
allekirjoitettu tulitauko Angry Birds -maailmaan.

Ahtisaari-päivien kuvia ja tunnelmia: 
www.turku.fi/ahtisaaripaivat2014
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Sivistystoimialan visio

Turussa kasvatus- ja opetuspalvelut mahdollistavat kaiken 
ikäisille oppijoille edellytykset kehittyä yksilöinä omien vah-
vuuksiensa ja tavoitteidensa pohjalta.

Sivistystoimiala on haluttu työpaikka, jossa työskentelee in-
nostunutta, arvostettua ja osaavaa henkilökuntaa.

Turun kasvatus- ja opetuspalvelut ovat maan parhaimmistoa 
ja toimivat esimerkkinä muille.

Sivistystoimialan toiminta-ajatus

Turun sivistystoimialan henkilöstö järjestää laadukkaita ja 
monipuolisia kasvatus- ja opetuspalveluita yhteiskuntavas-
tuullisesti asiakkaan tarpeista lähtien.

Sivistystoimiala edistää Turun seudun vetovoimaisuutta sekä 
asukkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa ja aktiivisuutta.

Sivistystoimialan arvot

Sivistystoimialan arvot noudattavat kaupungin yhteisiä arvo-
ja. Näiden arvojen pohjalta on luotu toimialan ohjaavat peri-
aatteet, jotka ovat:

•	 asiakaslähtöisyys
•	 osaaminen ja luovuus
•	 vastuullisuus
•	 tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus
•	 kansainvälisyys

visio & arvot



sivistystoimiala vuosikertomus 2014  l 7

Sivistystoimialan henkilöstö 31.12.2014, 
yhteensä 3892

organisaatio

varhaiskasvatus 1360

perusopetus 1382

ruotsinkielinen kasvatus ja opetus 227

lukiokoulutus 260

ammatillinen koulutus 411

aikuiskoulutus 179

sivistystoimialan hallinto 73

Turun kaupungin sivistystoimialan organisaatio 31.12.2014
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Ammatillinen koulutus, opiskelijamäärät 20.9.2014

päivälukiot, yhteensä 3318
suomenkielinen opetus 3034

ruotsinkielinen opetus 244 
(joista 12 aineopiskelijaa)

englanninkielinen opetus 40

Lukio-opetus, opiskelijamäärät 20.9.2014

esiopetus - 6. lk, yht 8485
suomenkielinen opetus 7714, 
joista esiopetuksessa 68

ruotsinkielinen opetus 634

englanninkielinen opetus 137

perusopetus, oppilasmäärät 20.9.2014

Aikuiskoulutus, yht. 24 784 
Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus 6610

Turun suomenkielinen työväenopisto 15 667

Åbo svenska arbetarinstitut 2507 

Aikuiskoulutus, opiskelijavirtauma 1.1.-31.12.2014

tilastotietoja

Oppisopimuskoulutusopiskelijat 
1.1.-31.12.2014, yht. 2219

perustutkinto 680

ammattitutkinto 703

erikoisammattitutkinto 608

ei-tutkintotavoitteinen koulutus 228

nuorten ammatillinen peruskoulutus, 
yht. 3843

tekniikan ja liikenteen ala 1620
sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 769
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala 684
matkailu-, ravitsemis- ja talousala 571

luonnontieteiden ala 117

muu kuin tutkintoon johtava koulutus 82

kunnallinen ph 5529, joista ruotsink. 342

yksityinen ph 1369, joista ruotsink. 156

yksityisen hoidon tuki 508

kotihoidontuki 2131

avoin varhaiskasvatus: 
•	 kunnall. leikkipuistot ja kerhot 541
•	 yksityiset kerhot 29

em. luvut sisältävät esiopetuksen 1489 lasta, 
joista ruotsink. 115

Varhaiskasvatus, yht. 9537

Luokat 7-10, yht. 4363
suomenkielinen opetus 3916

ruotsinkielinen opetus 376

englanninkielinen opetus 71

Iltalukio, yhteensä 1051
lukio-opiskelijat 365

aineopiskelijat 510

perusopetus-opiskelijat 176



tilinpäätös 2014
Toimialan toimintatuotot ylit-
tyivät 4,5 milj. € ja tulojen 
ylitykset johtuivat saatujen 
valtionavustusten ja hankera-
hoituksen toteutumisista bud-
jetoitua suurempina.

Toimintamenot ylittyivät 3,5 
milj. € ja näistä henkilöstöme-
not 1,2 milj. €, palvelujen os-
tot ja aineet ja tarvikkeet 1,2 
milj. €. Nämä liittyivät enna-
koitua suurempina saatuihin 
valtionavustuksiin ja hankera-
hoituksiin. Annetut avustuk-
set ylittyivät 1,6 milj € ja näistä 
varhaiskasvatuksen palveluse-
telimenot 0,5 milj. € sekä la-
kisääteinen kotihoidontuki 1,1 
milj. €.

Sivistystoimialan nettoalitus 
oli 1,1 milj. € (0,4 %).

Investointimenoissa eli uu-
sien ja peruskorjattujen tilojen 
kalustamisissa saavutettiin 
säästöä n. 250.000 €, mikä joh-
tui yhden peruskorjauskohteen 
siirtymisestä toteutettavaksi 
vuonna 2015 sekä av-laitteiden 
hintojen alenemisesta.
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Käyttötalous 1000 € MenOT TULOT neTTO

Toimialan yhteiset toiminnot 6 177 6 177

Toimialan yhteinen hallinto 8 522 2 442 6 081

Varhaiskasvatus 88 393 7 366 81 027

perusopetus 116 861 12 247 104 613

ruotsinkielinen kasvatus ja opetus 14 240 1 237 13 003

Lukiokoulutus 22 130 424 21 706

Ammatillinen koulutus 42 695 2 710 39 984

Aikuiskoulutus 10 936 4 385 6 550

Yhteensä 309 953 30 811 279 142

Toimintakulut 309 953 309 953

Henkilöstökulut 178 918 178 918

Palvelujen ostot 49 152 49 152

Aineet ja tarvikkeet 10 235 10 235

Avustukset 22 266 22 266

Muut toimintakulut 49 382 49 382

Toimintatuotot 30 811 30 811

Myyntituotot 11 695 11 695

Maksutuotot 8 723 8 723

Tuet ja avustukset 9 479 9 479

Vuokratuotot 125 125

Muut toimintatuotot 788 788

Yhteensä 309 953 30 811 279 142

Investoinnit 746 746
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varhaiskasvatus
Muutosten ja kehittämisen 
vuosi
Uusi oppilashuoltolaki edellytti esiopetussuun-
nitelman päivitystä kevään aikana. Kokonaisuu-
dessaan opetussuunnitelmat tullaan päivittä-
mään vuoteen 2016 mennessä. Esiopetuksen 
opetussuunnitelman päivitystä on tehty kiinte-
ässä yhteistyössä perusopetuksen kanssa osal-
listumalla OppivaOPS2016-hankkeeseen.

Tavoitteena lasten liikunnallisempi arki

Varhaiskasvatuksen sisällölliseen kehittämi-
seen on panostettu erityisesti liikkumisen li-
säämisen osalta. Turun varhaiskasvatus on 
osallistunut valtakunnalliseen liikkumis- ja hy-
vinvointiohjelman laadintatyöhön.

Olemme mukana myös Helsingin yliopiston 
koordinoimassa kansainvälisessä orientaatio-
hankkeessa sekä Turun AMK:n hallinnoimassa 
ToLiVa 1 ja ToLiVa 2 -hankkeissa sekä esiope-
tuksen osalta Liikkuva koulu -hankkeessa.

Elokuussa Itäharjun yksikössä aloitti 12 lapsen 
ulkoryhmä. Ryhmän toiminta tapahtuu päiväle-
poa lukuun ottamatta ulkona, ja ryhmää varten 
on pystytetty kota. Lapset ovat 3-5 -vuotiaita.

Wilma käyttöön

Tiedonkulun ja huoltajien osallisuuden lisää-
miseksi on kehitetty Wilma-järjestelmää, joka 
ollaan Turussa ottamassa ensimmäisenä Suo-
messa varhaiskasvatuksen käyttöön.

palveluverkkopäätös vähentää 
toimipisteitä

Kaupunginvaltuusto linjasi hyväksyessään uu-
distamisohjelma 2:sta selvitettäväksi toimen-
piteeksi palvelusetelin käytön laajentamisen. 
Tarkemmassa kuvauksessa ohjeistettiin sel-
vitettäväksi, mistä kunnallisista toimipaikois-
ta voidaan luopua. Tavoitteena oli noin 500 
hoitopaikan siirtäminen kunnallisesta palve-
lutuotannosta palvelusetelin piiriin.

Saadun runsaan palautteen ja lausunto-
jen perusteella kaupunginvaltuusto hyväksyi 
15.12.2014 sivistystoimialan palveluverkon 
2015 - 2020 ohjeellisena noudatettavaksi si-
ten, että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 
tullaan luopumaan vuosina 2015 - 2017 kym-
menen toimipisteen tai yksikön toiminnasta. 
Hoitopaikoista luopuminen vähentää 368 kun-
nallista hoitopaikkaa.

palveluohjaus käynnistyi

Turun kaupunginhallitus päätti toukokuussa 
2012, että varhaiskasvatuksen palveluohjaus-
ta ja asiakasneuvontaa tulee kehittää. Kehit-
tämistyö aloitettiin syksyllä 2012. Uusi toimin-
tamalli otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa.

Asiakkaiden ohjaus ja neuvonta on keskitet-
ty, jolloin perheillä on mahdollisuus saada 
yhdellä kertaa laajasti tietoa tarjolla olevista 
palveluista. Vuoden aikana palveluohjaukses-
sa on tehty yhteensä noin 2670 päivähoito tai 
palvelusetelipäätöstä.
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perusopetus
Uudet lait määrittivät toimintaa
Vuonna 2014 astui voimaan kaksi uuttaa lakia, joilla oli suuri 
vaikutus perusopetuksen toimintaan. 1.1.2014 tuli voimaan 
Perusopetuslain muutos, ns. koulurauhapaketti (30.12.2013 
1267/2013). Se tarkentaa koulujen rangaistuskäytäntöjä 
sekä lisää oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulun 
turvallisuuteen ja toimintaan vaikuttavissa kysymyksissä. 

Laki antaa oppilaitosten rehtoreille ja opettajille uusia kei-
noja puuttua häiriökäyttäytymiseen. Keinovalikoimaa paino-
tetaan kasvatukselliseen ja ennaltaehkäisevään suuntaan.

Kasvatuskeskustelusta tuli uusi ja ensisijainen keino puut-
tua oppilaan häiritsevään ja epäasiallisen käyttäytymiseen. 
Jälki-istunnon toteuttamistavasta säädettiin aiempaa tar-
kemmin, muun muassa kirjallisten ja suullisten tehtävien 
ja harjoitusten teettäminen tuli mahdolliseksi. Jos oppilas 
sotkee koulun tiloja tai omaisuutta, hänet voidaan panna sii-
voamaan jälkensä.

Opettajan ja rehtorin toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat 
koskee esineitä ja aineita, jotka vaarantavat oppilaan oman 
tai muiden turvallisuuden, esim. tupakansytyttimiä, terä-
aseita ja päihteitä. Pois voidaan ottaa myös esineet ja aineet, 
joilla oppilas häiritsee opetusta.

Osallisuutta lisäämällä kehitetään vaikuttamistaitoja sekä 
hyvinvointia ja työrauhaa. Jokaiselle tulee järjestää mahdol-
lisuus osallistua oppilaskuntatyöhön. Kaikissa kouluissa on-
kin oltava oppilaskunta.

Laki kannustaa ottamaan oppilaat mukaan kehittämään op-
pilaitosten turvallisuutta. Oppilaskunnalle ja kaikille oppi-
joille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunni-
telman ja järjestyssäännön valmisteluun.

Siirtymävaihe perusopetuksesta toiselle asteelle selkiytyi 
siten, että opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät 
tiedot tulee perusopetuksen koulun siirtää toiselle asteel-
le. Sen sijaan oppilashuollollisten tietojen siirtämiseen tulee 

peruskoulun edelleen 
pyytää huoltajan kirjal-
linen suostumus.

Toinen uusi perusope-
tustakin koskeva laki 
on oppilas- ja opiske-
lijahuoltolaki, joka tuli 
voimaan 1.8.2014 (Laki 
oppilas- ja opiskelija-
huollosta 30.12.2013 
1287/2013). Laki kat-
taa oppilas- ja opis-
keluhuollon palvelut 
esiopetuksesta toisen 
asteen koulutukseen. 
Kunnalla tulee olla tar-
jolla sen alueella si-
jaitsevien oppilaitosten 

opiskelijoille psykologin, kuraattorin sekä vastaavan kuraat-
torin palvelut.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa tiukennetaan koulukuraat-
toreiden kelpoisuusvaatimuksia. Laki tuo mukanaan uutena 
asiana velvollisuuden järjestää vastaavan kuraattorin palve-
lut.

Kunnan on järjestettävä oppilaille ja opiskelijoille mahdol-
lisuus päästä henkilökohtaisesti keskustelemaan opiskelu-
huollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seit-
semäntenä koulun tai oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen 
kun oppilas tai opiskelija on sitä pyytänyt. Kiireellisissä ta-
pauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä sa-
mana tai seuraavana työpäivänä.

Kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan tulee 
kirjata laissa säädetyt oppilas- ja opiskelijahuollon asiat. 
Tämän lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee 
laatia opiskeluhuoltosuunnitelma, johon on kirjattava laissa 
säädetyt asiat.

Koulutuksen järjestäjän tulee perustaa monialaisen opiske-
luhuollon ohjausryhmä, joka vastaa opiskeluhuollon yleises-
tä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnis-
ta. Lisäksi koululla tulee olla oppilashuollon suunnittelusta, 
kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaava kou-
lun oppilashuoltoryhmä yhteisten asioiden käsittelyä varten.  
Sen sijaan yksittäistä oppilasta koskevien oppilashuollol-
listen asioiden käsittelyä varten kootaan tapauskohtaisesti 
monialainen asiantuntijaryhmä.

Laki säätää myös yksittäistä oppilasta koskevien asioiden 
salassapidosta ja salassa pidettävien tietojen luovuttami-
sesta.

Uusien lakien pohjalta muutettiin myös valtakunnallisia 
opetussuunnitelman perusteita ja kunnan ja koulujen ope-
tussuunnitelmia vastaamaan uusien lakien sisältöä. Ope-
tussuunnitelmauudistukset otettiin käyttöön 1.8.2014.
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Ett händelserikt år
År 2014 har varit ett hän-
delserikt och aktivt år för 
svenskspråkig fostran och 
undervisning. Aktuellt un-
der året för alla skolstadi-
er samt för förskolan var 
läroplansarbetet, de nya 
läroplanerna kommer att 
träda i kraft år 2016.

Katedralskolans rektor 
Bertel Wahlström gick i 
pension efter en lång kar-
riär inom bildningssek-
torn. Och till ny rektor för 
gymnasiet valdes Marian-
ne pärnänen.

Planeringen av den nya 
Braheskolan har genom-
syrat året. Den nya sko-
lan kommer att inrymma 
dagvård, förskola och års-
kurserna 1-2.

Dagvårdsverksamheten 
är planerad att inledas 
våren 2015 och de första 
eleverna inleder sin skol-
gång i Braheskolan hös-
ten 2015. Även elevupp-
tagningsområdena har 
justerats när den nya sko-
lan börjar sin verksam-
het.

svenskspråkig fostran och undervisning
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Småbarnsfostran
Verksamhetsåret 2014 har varit ett intensivt år för svensk- 
språkig småbarnsfostran. Under verksamhetsåret har 
läroplansarbetet påbörjats, förskolans nya läroplan träder i 
kraft år 2016. 

Det pågående lagändringsarbetet har skapat en aktiv dis-
kussion gällande småbarnsfostrans verksamhet och förs-
koleundervisningen.

Planeringen av den nya Braheskolan har varit ett stort pro-
jekt. I samband med planeringen av den nya verksamheten 
gjorde nämnden beslut om att verksamheten på Lasaretts- 
gatans daghem upphör när Braheskolan öppnar år 2015. 

I september inleddes klubbverksamheten Aurelia lekklubb, 
i samarbete med svenska församlingen som står för utrym-
mena. Klubbverksamheten har tagits emot med glädje och 
många barn har deltagit i verksamheten. 

Hanna Karlsson, 
Servicechef för svenska småbarnsfostran

Förskolan
Verksamhetsåret 2013-2014 var förskoleundervisningen för-
delad på två enheter, Sirkkala förskola hade 3 grupper i det 
s.k gula huset, samt 2 grupper i barackutrymmen på Sirk-
kala skolas gård tillsammans 42 platser. I Cygnaeus förskola 
fanns tre grupper tillsammans 63 platser.

Inom förskoleundervisningen sysslar vi mycket med språk- 
utveckling, att öka barnens självkänsla och att barnet skall 
bli så tryggt som möjligt under sitt förskolår. Eftersom Cyg-
naeus förskola finns i skolans utrymmen jobbar vi med att 
personalen, skolan, samt skolgården skall bli bekanta med 
tanke på barnens fortsatta skolgång.

I Cygnaeus förskola har de barn som haft ett större behov av 
att öka sin språkliga medvetenhet haft ett samarbete med 
Niilo Mäki instituutti vid namn spel 1.

Terminen började med en gemensam utbildningsdag i au-
gusti för representanter inom såväl småbarnsfostran som 
förskoleundervisningen. Temat för dagen var bl.a. utomhus-
pedagogik, matematik och ekologi.

Nina Rosenberg, föreståndare
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Cygnaeus skola
Det lever i Cygnaeus skola! Året 2014 blev också ett år då det 
fortsatte hända på den tekniska fronten men också annat 
levde. Inom klasserna fortsatte man med att försöka stärka 
samhörigheten och skapa en positiv anda.

Vi har velat lyfta fram betydelsen av att vi noterar varandra 
och ger positiv uppmärksamhet. Eftersom läsförmågan är 
grunden för det mesta av all annan inlärning kan vi inte slu-
ta upp med att betona vikten av att vi blir goda läsare. Helst 
skall vi inte bli bara goda läsare utan intresserade läsare! 
Läsningen är därför en sak som har en stor tyngdpunkt från 
år till år. I samband med olika läsprojekt lyftes också skri-
vandet fram. Det visade sig att det bland våra elever finns 
många skrivarförmågor! Bland våra duktiga skolidrottare 
gav också året 2014 en och annan medalj.

Nicke Wulff, rektor

Sirkkala Skola
Under detta läsår har vi i Sirkkala skola fortsatt att satsa 
på vår verksamhets grundpelare - skoltrivsel, fysisk fostran 
och läsning i alla dess former. Dagliga lässtunder hör till vår 
vardag i alla årskurser och läsförståelsen poängteras. I de 
högre årskurserna har även det kreativa skrivandet fått ut-
rymme. 

Vi är måna om att alla trivs i skolan och vi betonar glädje och 
rörelse i skolvardagen. Vi arbetar aktivt med sysselsättnin-
gar som sträcker sig över årskursgränserna, t.ex. fadder-
verksamheten står högt i kurs bland eleverna, för att inte 
tala om skolans gemensamma turneringar.

Elise Kurtén, rektor

S:t Olofsskolan
I S:t Olofsskolan har tyngdpunktsområdena varit delaktighet 
och trivsel. Olika insatser för att stöda skolspråket svens-
ka har också satts in. Alla undersökningar visar att ju bätt-
re eleven kan skolspråket, desto bättre resultat får han/hon. 
Skolspråket är det verktyg som barnet behöver i sina studier.

Christer Karlsson, rektor

Katedralskolan
År 2014 innebar en hel del förändringar för Katedralskolans 
del. Skolans rektor, FD Bertel Wahlström, avgick med pen-
sion vid läsårets utgång och avtackades av såväl staden som 
lärarna för sitt långvariga och mångsida arbete skolan till 
fromma. Som efterträdare valdes FM Marianne pärnänen.

Det senaste kalenderåret präglas av ett flertal studieresor. 
Under vårterminen åkte studerandegrupper tillsammans 
med sin lärare på studiebesök till bl.a. Paris, Rom och St. 
Petersburg. På hösten stod det nordiska samarbetet VUK 
(Vänorternas Ungdomskonferens) i tur och den här gången 
hölls mötet i Bergen, Norge, där biträdande rektor Carola 
Mattsson deltog med några studerande från olika gymnasi-
er i Åbo. Inom ramen för fysik besökte en grupp studeran-
de och en lärare CERN, centret för partikelfysik i Genève, 
Schweiz. Det här skedde i början av december.

Höstterminen inleddes i nya tillfälliga utrymmen vid Hansa-
gatan 2. Orsaken till detta arrangemang är att den länge ef-
terlängtade renoveringen av fastigheten invid Gamla Stor-
torget 1 äntligen inleddes. Renoveringen beräknas vara klar 
sommaren 2016. Skolans personal deltar ivrigt i planeringen 
av renoveringen och försöker tillsammans skapa så moder-
na och ändamålsenliga utrymmen som möjligt.

Marianne Pärnänen, rektor

Åbo svenska Arbetarinstitut
2014 innebar ett rejält lyft för Åbo svenska arbetarinstitut. 
Antalet studerande växte med hela 51,5% jämfört med 2013 
tack vare en mer målinriktad kursplanering och marknads-
förning. Tillväxten skedde rätt jämnt i alla åldersgrupper.  
Andelen män ökade något och likaså andelen studerande 
i svenska som främmande språk.  Arbis registrerade sam-
manlagt 27 olika modermål bland de studerande under året.  
10,8 % talade ett annat modersmål än svenska och finska. 
Arbis startade under hösten upp en ny specialgrupp som 
riktar sig till personer med afasi. Bland föreläsningarna blev 
den rikssvenske historikern och författaren herman Lind-
qvist årets succé. Också Sofia Janssons temaföreläsning om 
Tove Jansson 100 år blev en framgång.

Sixten Westerby, rektor
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Tapahtumia, osallistumista, onnistumista ja 
juhlaa
Heti vuoden alussa, tammikuussa vietettiin Turun iltalukion 
50. toimintavuotta. Toinen lukiokoulutuksen juhlatilaisuus 
järjestettiin marraskuussa, jolloin Turun klassillinen lukio 
juhlisti suomalaisen oppikoulun 135 vuotta, sekä ilmaisutai-
don 20 vuotta erinäisin ohjelmin koko viikon ajan. Juhlaviik-
ko huipentui lauantain työpäivään, joka oli yleisölle avoimien 
ovien päivä.

Presidentti Martti Ahtisaari tapasi opiskelijoita ja vastaili 
näiden kysymyksiin Puolalanmäen lukiossa valtakunnallise-
na Martti Ahtisaari-päivänä marraskuussa. Ahtisaaripäivän   
tunnelmia Puolalanmäeltä osoitteessa:
https://puolalanmaen-lukio.onedu.fi/web/2014/11/

Puolalanmäen lukio on hyväksytty viralliseksi Saksan kieli-
diplomikouluksi, mikä avaa turkulaisille nuorille uusia ovia 
Keski-Euroopan yliopistoihin ja korkeakouluihin.

Turku suurten kaupunkien ykkönen lukiovertailussa

YLE:n lukiovertailun perusteella laskettuna Turku oli jälleen 
kevään ylioppilaskirjoituksissa ykkönen suurista kaupunki-
kunnista. Vertailu perustuu ylioppilastutkinnon neljän pa-
kollisena kirjoitettavan aineen pistemäärien keskiarvoon. 
Turun lukioiden kärjessä oli Puolalanmäen lukio, joka oli 
hienosti kymmenentenä valtakunnallisessa vertailussa. 
Luostarivuoren lukio sijoittui sijalle 11.

Sähköistyvä lukiokoulutus

Sähköisen ylioppilaskirjoituksen toteuttaminen on lukio-
koulutuksen puolella edennyt jo yhden malliluokan valmis-
tumiseen Turun klassillisessa lukiossa. Tilojen saaminen 
kuntoon vuoteen 2016 näyttää onnistuvan suunnitelmien 
mukaisesti.

Lukiokoulutus
BeTT on vuosittain järjestettävä euroopan suurin, kan-
sainvälinen opetusteknologian megatapahtuma. Tänä 
vuonna Turun lukioista tapahtumaan osallistui kuu-
den hengen ryhmä. BeTT järjestettiin Lontoossa 21.–
25.1.2014.

Turku raportoi tulevista ja menneistä opetusteknologia-
tapahtumista jatkossakin blogissaan ”Bittejä-maailmal-
ta” http://blog.edu.turku.fi/turkubett/category/yleinen/.
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Turun klassillisen lukion Wanhojen tanssit tanssittiin 14.2.2014 kahtena ryhmänä koulun salissa. Illalla oli Logomossa kaksi esitystä vanhemmille, sisaruksille, 
muille sukulaisille, tutuille ja kavereille.
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Menestystä tieteessä, kulttuurissa ja urhei-
lussa jopa olympiatasolla
Luostarivuoren lukio oli valtakunnallisen Tartu Ideaan -kil-
pailun voittajalukio. Voittajajoukkue nimettiin Suomen idea-
rikkaimmaksi joukkueeksi, ja samalla joukkueen opinahjo 
sai innovatiivisin lukio -tittelin. WIMPs joukkueen muodos-
tivat Mikael remes, eemeli Vapamaa ja Otto hanski. Heidän 
voittoisa ideansa oli sovellus, joka yhdistää GPS-sijaintitieto-
ja ja potilastietokantoja yhdellä napin painalluksella. Sovel-
lus oli nimetty HätäAppuksi.

Anna Kaukkila palkittiin tulevaisuuden tekijänä Innolukio 
-palkinnolla. Annan kilpailuidea koostui uudenlaisesta kes-
kustelupalstasta ja sosiaalisesta verkostosta. Tea Kuivala 
on voittanut Yhdysvaltain suurlähetystön Young Ambassa-
dors -kilpailun. Lasse Lipsanen oli puolestaan koko Suo-
men paras EU:n Juvenes Translatores -käännöskilpailussa. 
Edellä mainitut olivat Luostarivuoren lukiosta. Kerttulin lu-
kion toisen vuoden opiskelija 
Olli-Markus Savolainen sijoit-
tui upeasti kolmanneksi valta-
kunnallisessa Talousguru-kil-
pailussa.

Luonnontiedelukion niko Jo-
hansson sijoittui kansallisis-
sa biologiakilpailussa jaetulle 
ensimmäiselle sijalle, ja hänet 
valittiin Suomen olympiajouk-
kueeseen. Balilla 6. -13.7. pi-
detyssä Biologian olympia-
laisissa Johansson saavutti 
henkilökohtaisen hopeamita-
lin.

Kerttulin ICT-lukion opiskeli-
jat saivat kaksoisvoiton (niko 
honkasalo ja Mariia Wäre) 
vuoden 2014 Näppäilytaidon 
SM-kisoissa. Kilpailun voitta-
jan nettonopeus oli keskimää-
rin 535 merkkiä minuutissa. 
http://www.typingmaster.com/
fi/kisa/.

ICT-lukion opiskelijat saivat lukiosarjassa kultaa ja pronssia 
(Juuso Virta ja eemeli hämäläinen) vuoden 2014 tietoteknii-
kan kansallisissa Majava-kilpailuissa. Kaikkiaan kilpailuihin 
osallistui 5579 koululaista 107 eri koulusta.
http://majava-kilpailu.fi/

4tieteen 2014-2015 kilpailujen alkukilpailuista loppukilpai-
luun jatkavat fysiikassa: (TSYK) Santeri Anttila, pyry her-
va ja Jori Torkkila, (LUO) Mikael nuutila. Kemiassa: (TSYK) 
Santeri Anttila, Joakim Kauhanen ja Tommi Tervo. Matema-
tiikassa: (TSYK) elias nietosvaara (joka oli oman sarjansa 
paras) ja Vili-petteri Salomaa sekä (LUO) Yi Zhang ja Kejin 
Zhou.

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio voitti Klaffi videokil-
pailun toisen asteen kilpailutason Nightmare-videollaan. 
TSYKin lukion ja Metsähallituksen yhdessä toteuttama Ve-
denalainen veistospolku -projekti saavutti kunniamaininnan 
Suomen paras maisemahanke –kilpailussa.

ella-Maria Lukala Turun normaalikoulun IB-linjalta vei voi-
ton Kanadan suurlähetystön Alice Munron Nobel-voiton 
kunniaksi järjestetyssä novellikilpailussa.

Maaliskuussa TSYKin lukion kolme kuvataideopiskelijaa: 
Jaakko Lahdenkauppi, Iida Saarivuori ja ella Töyrylä mat-
kasivat Lappiin yhdessä kuvataideopettajan ja kuvataiteen 
assistentin kanssa tutustumaan saamelaiseen kulttuuriin ja 
taiteeseen. Projekti on osa FINAL Kanada-Suomi yhteistyö-
hanketta ja taideprojektia alkuperäiskulttuureihin liittyen. 
Kerttulin lukion vuonna 2012 alkanut Comenius-projekti 
päättyi keväällä päätösseminaarissa Bishop´s Stortfordissa, 
Englannissa.

Turun klassillisessa lukiossa järjestettiin nenäpäivän in-
noittamana Halloween-kauhukierros, joka oli avoin kaikille 
kauhua rakastaville. Osallistumismaksu luovutettiin lyhen-
tämättömänä Nenäpäivä-keräykseen, eli kehitysmaiden las-
ten hyväksi.

Kerttulin urheilulukio on kerännyt upeaa menestystä ja hie-
noa osallistumista urheilun parissa.

JÄÄKIEKKO: Nuorten MM-kulta U 20: Joukkueessa opiske-
lijat rasmus ristolainen, rasmus Kulmala ja Mikko Lehto-
nen. MM-kisat U18 edustajina opiskelijat: Manu honkanen, 
Teemu Lämsä, Mikko rantanen ja Miro Keskitalo.

TAEKWONDO: Nuorten MM-pronssi, liikesarjat Frans Salmi.

TANSSIURHEILU: Saima Kokkonen saavutti parinsa Janina 
Ilkan kanssa Discotanssin MM-pronssia naisten parikisas-
sa. Kilpailussa oli mukana 72 paria 16:sta eri maasta. Jenni 
Aaltonen sijoittui parinsa kanssa toiseksi parhaalle suoma-
laissijalle (29.) samassa sarjassa.

JOUKKUEVOIMISTELU: MM-kisat 5. sija: emilia perttula, 
Venla Valtanen, Adelina Toivonen, Janika Tikka, ellen Grön-
holm.

YLEISURHEILU: Naisten EM 4 x 100 m viestijoukkueessa 
mukana Milja Thureson.

JALKAPALLO: Tyttöjen U-19 EM-karsinnassa mukana aka-
temiasta Inkeri niemi, emma Santamäki, Saija östlund, Sini 
Laaksonen ja Julia Tunturi. Juliaa lukuun ottamatta kaik-
ki opiskelevat Kerttulin urheilulukiossa. Julian oppilaitos on 

Luonnontiedelukion Niko Johansson toinen oikealta. Kuvaaja Justus Mutanen
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Katedralskolan i Åbo. Kaikki urheilijat edustavat seuratasol-
la Turun Palloseuraa. MM kisaedustajana U 20 Sini Laakso-
nen.

Turun seudun urheiluakatemia voitti Urheiluoppilaitosten 
Suomen mestaruuden 2014 jalkapallossa.

UINTI: Nuorten PM-pronssi nikita Saunonen, Nuorten 
PM-kulta pre-senior sarjassa Janna Ovaska, Nuorten EM 

edustajina: nikita Saunonen, 50 m vapaa uinti ja Tiia puo-
lakka, 1500m vapaauinti

KIIPEILY: Nuorten PM 3. sija helmi puustinen.

GOLF: Nuorten EM-edustajana elli-noora Moisio.

PYöRÄILY: Nuorten EM-kisaedustajana erik relanto.

LENTOPALLO: Nuorten U17 Pohjois-Euroopan liiton (NE-
VZA) mestaruus Iida Murto.

TELINEVOIMISTELU: Naisten PM-kisajoukkueessa mukana 
Miina Kokkonen.

KORIPALLO: Nuorten U 18 EM-kisaedustajana elli Koski-
nen.

Nuorten MM-pronssia taekwondossa voittanut Frans Salmi
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Turun ammatti-instituutti
Tehkää hyvin teema ja ammatilli-
nen osaaminen 2014
Turun ammatti-instituutti (TAI) on vahva toimija ja osoitta-
nut alueellisesti sekä valtakunnallisesti tuloksellisuutensa. 
Ammatillinen koulutus alueella on näkyvää ja vaikuttavaa 
lähestyvien ammattitaitokilpailujen rakentamisen ja toteut-
tamisen ollessa vuoden työskentelyn painopisteitä koko Var-
sinais-Suomessa teemalla ”Tehkää hyvin”.

TAIn vetovoima oli edelleen hyvä, ja ensisijaisia hakijoita oli 
runsaasti. Opiskelupaikan sai 73% ensisijaisista hakijoista 
Oppilaitoksen tavoitteena on ollutkin laadukas ja monipuo-
linen opetus sekä ohjaus hyvässä yhteistyössä alueen elin-
keinoelämän ja muiden alueen oppilaitosten kanssa. Vuoden 
aikana tutkintotodistuksen sai 1079 opintonsa päättänyttä.

Uusien opetussuunnitelmien valmistelutyö ja suunnittelu 
arvioinnin muuttamiseksi osaamisperusteiseksi aloitettiin. 
Suoritettavien opintoviikkojen sijaan siirrytään osaamispis-
teisiin perustuvaan suoritusjärjestelmään. Uuden opetus-
suunnitelman mukainen tutkinto on osaamiskokonaisuus.

Toimivaa laadunhallintajärjestelmää rakennettiin vuoden ai-
kana silmällä pitäen mahdollista vuonna 2015 tapahtuvaa 
koulutuksen arviointineuvoston auditointikäyntiä. Järjes-
telmä tukee johtamista sekä toiminnan suunnittelua ja pa-
rantamista ja helpottaa opettajien työtä yhteisten ohjeiden 
kautta.

Opiskelijahallintaohjelma Primuksen kehittämistä on jat-
kettu ja käyttöä laajennettu. Ammatti-instituutti on mukana 
valtakunnallisessa sähköistä opiskelijahallintoa kehittäväs-
sä opetusministeriön hankkeessa.

Ammatti-instituutti suunnitteli valtakunnallisessa OPH:n 
hankkeessa uutta valmentavan koulutuksen opetussuunni-
telmaa ja anoi lupaa koulutuksen järjestämiseen uusimuo-
toisena. Uudessa koulutuksessa yhdistetään ammattistartti, 
maahanmuuttajien valmentava koulutus sekä valmentava ja 
kuntouttava koulutus yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi.

Tulosalueen arviointisuunnitelman mukaiset tiimien sisäiset 
auditoinnit, 19 kpl, toteutettiin. Yhteensä n. 100 opiskelijaa 
ja 100 opettajaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat tii-
mivastaavat eri yksiköistä. Haastattelun teemoina olivat toi-
mintajärjestelmä ja pedagogiset menetelmät.

TAIn opiskelijat menestyivät Lahden valtakunnallisissa Tai-
taja 2014 -kilpailuissa erinomaisesti. Semifinaaleihin osal-
listui 78 opiskelijaa, joista varsinaiseen finaaliin selvitti 
tiensä 23 kilpailijaa. Tuloksena saatiin kaksi kulta-, kaksi 
hopea- ja kolme pronssimitalia. Syksyllä järjestettiin 17 se-
mifinaalitilaisuutta kevään taitajakilpailuja varten.

Yrittäjyyspedagogiikka on yksi ammatti-instituutin kehittä-
miskohteista. Kaikissa koulutuksen tiimeissä kiersi ”Tour de 
Yrittäjyys” syyslukukauden aikana. Osuuskunnan ”TAI-pal-
velut” kehittämiseen on panostettu, ja hiusalan kesätyöpaja 
toteutettiin osuuskuntayrittäjyytenä. Peltolan koulutalon in-
foteekkirakentamisessa oli opiskelijoita kesätyössä. Uuden-
maantien koulutalossa järjestettiin jo 
perinteinen lähihoitajien yrittäjäviikko.

Yhteistyö ammattikorkeakoulun 
kanssa on aloitettu opiskelijoi-
den jatko-opintomahdollisuuksien 
joustavoittamiseksi. Ammattikorkea-
kouluopintojen kokeilu alkoi tekniikan 
aloilla syksyllä. Ammattikorkeakoulun 
kanssa yhdessä aloitettiin myös Solar-
leap-hanke, jossa asennetaan aurin-
kopaneeleja pientaloihin.

Presidentti Martti Ahtisaari vierai-
li Aninkaisten koulutalossa marras-
kuussa. Opiskelijat esittelivät presi-
dentille talossa toimivat koulutusalat 
sekä kertoivat opinnoistaan. Konditori-
aopiskelijat kehittivät Ahtisaari-leivok-
sen, jota myytiin hyvällä menestyksellä 
Aninkaisten myymälässä vierailun jäl-
keen.

Kaupan yksikössä juhlittiin kaupallisen koulutuksen 175-vuo-
tispäivää juhlavasti itsenäisyysjuhlien yhteydessä. Sisus-
tusompelualan opiskelijat järjestivät Turun pääkirjastossa 
kouluterveyskyselyn tuloksiin liittyvän sisustusnäyttelyn. Ju-
hannuskukkulan koulutalossa toteutettiin koko talon hyvin-
vointipäivä, jossa oli kilpailuja ja yhteistä ohjelmaa Peltolan 
koulutalon perinteiset Amis-ajot oli kevään kohokohta.

Kansainväliset työssäoppimisjaksot lisääntyivät. Matkai-
lualan ja sosiaali- ja terveysalan kolmannen vuoden opiskeli-
joita oli kansainvälisillä työssäoppimisjaksoilla Tansaniassa.

Uusissa opetussuunnitelmissa painotetaan osaamista ja sen 
mukanaan tuomaa asennetta uuden oppimiseen ja itsenäi-
seen yrittämiseen. Yli puolet ammatti-instituutin opiskelijois-
ta työllistyy työmarkkinoille valmistumisensa jälkeen ja heis-
tä suurin osa työssäoppimispaikkoihinsa. Tämä osoittaa, että 
TAIsta valmistuneilla on hyvät valmiudet työelämään ja he 
täyttävät työelämän vaatimukset kiitettävällä tavalla.
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Miten kouluterveyskyselyn tulok-
set muotoutuivat kosketeltaviksi 
tuotteiksi
Miten kannattaisi kouluterveyskyselyn tulok-
sia esitellä nuorille ja heidän huoltajilleen? 
Tehtäisiinkö powerpoint-esitys, jossa olisi 
monenlaista erilaista kaaviota ja pylvästä, vai 
väritettäisiinkö ne tärkeät kohdat? Miten saa-
taisiin esimerkiksi opettajat ja muut nuorten 
kanssa toimivat aikuiset mukaan miettimään 
tärkeitä kohtia? Tehtäisiinkö heiteltäviä, isoja 
noppia?

TAIn toisen vuoden sisustusompelija-opis-
kelijat  Jessica Wahlsten, Susanne Alanko, 
Laura Laiho ja Anniina Toivanen alkoivat jo 
loka-marraskuussa opettajansa raili Joki-
sen kanssa pohtia kyselyn tulosten saamista 
visuaaliseen muotoon. Kouluterveyslähetti-
läs Lisa Salonen toimi promoottorina, jolloin 
saatiin myös Turun AMK:n terveydenhoita-
ja-opiskelijat mukaan miettimään Turun kau-
pungin linjaa, miten tätä tärkeää viestiä tuo-
daan julkisuuteen.

Siitä alkoi työ, jonka vaativuutta opiskelijat 
eivät osanneet etukäteen murehtia. Ennen 
kuin päästiin työssä alkuun, oli edessä pitkä 
työssäoppimisjakso ja ideat muhivat ja muo-
toutuivat kokoontumisien välissä. Punaiseksi 
langaksi saatiin idea nuoren huoneesta, jossa 
on visuaalisesti pyritty tuomaan esille tärkei-
tä kohtia nuoren elämän asioista; levosta, ra-
vinnosta, vapaa-ajasta ja opiskelusta.

Ammatillisesti nuoret oppivat ajankäytön hal-
lintaa, yhteistyötaitoja ja taitoa tehdä komp-
romisseja. Kaikkien ideat eivät voi päästä 
esille, joten pitää osata sopia yhdessä mikä 
on tärkeintä.

What´s up Turku -näyttely oli esillä Turun kau-
punginkirjastossa 22.5.2014 asti.
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Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutus
Aikuiskoulutuksen kysyntä on kovaa
Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen koulutukset 
ovat olleet kysytympiä kuin koskaan. Opiskelijamäärä on 
kasvanut huomattavasti kuluneen vuosikymmenen aikana, 
vuosittainen opiskelijamäärä on noin 6000. Laskentapäivä-
nä, 20.9.2014, koulutuksissa oli ennätykselliset lähes 2000 
opiskelijaa eri koulutusmuodoissa: omaehtoisessa 51%, työ-
voimapoliittisessa 8%, oppisopimuksessa 24% ja henkilös-
tökoulutuksessa 17%. Vastaava kokonaisopiskelijamäärä on 
ollut aikaisempina vuosina 1600 tietämillä.

– Aikuiskoulutuksen tehtävänä on vastata joustavasti nii-
hin tarpeisiin, joita yhteiskunnassa, elinkeinoelämässä ja 
opiskelijoilla eteen tulee. Varsinkin taantumatilanteessa 
aikuiskoulutuksen kysyntä on kovaa. Osaamisen ylläpi-
täminen ja kehittäminen on tärkeää niinä aikoina, jolloin 
työllistyminen on vaikeaa ja työelämän muutokset suu-
ria. Vastaamme vahvasti myös nuorisotakuun toteutta-
miseen Turun seudulla, koska nuorten aikuisten osaa-
misohjelmassa on opiskelemassa 180 opiskelijaa, sanoo 
Turun kaupungin aikuiskoulutuksen tulosaluejohtaja 
päivi Lehtinen.

Opiskelijoiden tarpeet ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia – am-
matillisen koulutuksen ja tutkinnon suorittaminen, ammatin 
vaihtaminen, osaamisen päivittäminen tai erikoistuminen.

– Tärkeintä ei ole kuitenkaan opiskelijamäärän kasvatta-
minen, vaan se, että koulutustarjonta- ja sisällöt vastaa-
vat alueen työelämän tarpeisiin. Myös koulutuksen laa-
tu johtaa siihen, että opiskelijat ovat haluttuja ja osaavia 
työntekijöitä alueen yrityksissä.

huomio ohjaukseen ja läpäisyyn

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa toteutetaan ja kehite-
tään näyttötutkintoperusteista koulutusta, ammatillisia tut-
kintoja ja täydennyskoulutusta työelämän tarpeisiin. Erityis-

tä huomiota kiinnitetään hakeutumisvaiheen onnistumiseen 
ja siihen, että aikuisopiskelijat läpäisevät tutkinnot. Nuo-
risotakuun puitteissa kuluneena vuonna erityisesti nuorille 
aikuisille on tarjottu koulutusmahdollisuuksia monilla am-
mattialoilla ja rakennettu polkuja työelämään. Opiskelijoi-
den ryhmäohjausta sekä henkilökohtaista ohjausta on edel-
leen kehitetty. 

Aikuiskoulutuksessa on panostettu laadun varmistamiseen 
ja kehittämiseen. On toteutettu vertaisarviointia, itsear-
viointia, tehty sisäisiä auditointeja ja päivitetty toiminnan 
ohjaukseen liittyviä dokumentteja. Toimintaprosesseja on 
selkeytetty ja koulutustuotteita sekä oppimisympäristöä uu-
distettu. Yhteistyö alueen työelämän kanssa on aktiivista ja 
vuorovaikutteista.

Täydennyskoulutusta myös opettajille

Uusia opettajia on rekrytoitu runsaasti. Henkilökunta on 
osallistunut aktiivisesti täydennyskoulutukseen ja pereh-
dytystapahtumiin ja solminut uusia kontakteja työelämään 
mm. osallistumalla opettajien työelämäjaksoille.

Myös työhyvinvointia on tuettu koulutus- ja kehittämishank-
kein. Opettajien osaamisen kehittämiseen paneuduttiin 
mm. Osaava Varsinais-Suomi III – hankkeessa, jossa Varsi-
nais-Suomen ammatilliset oppilaitokset yhdessä organisoi-
vat opettajille täydennyskoulutusta.

Uusia koulutuskokeiluja

Uusia omaehtoisia koulutuksia on toteutettu koulutusko-
keilun muodossa. Työnjohtokoulutuskokeilu päättyi ja sen 
aikana valmistui yli 100 esimiestä. Kokeilu toteutettiin yh-
teistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Valtakun-
nalliseen tutkintorakenteeseen hyväksyttiin kaupan ja palve-
lualoille soveltuva lähiesimiehen ammattitutkinto, auto- ja 
kuljetusalan työnjohtajan ammattitutkinto sekä kone-, me-
talli- ja prosessitekniikan erikoisammattitutkinto.

Uutena koulutuskokeiluna aloitettiin välinehuoltoalan pe-
rustutkinto. Uusista koulutuksista mainittakoon lisäksi hius- 
alan erikoisammattitutkinto, kipsausalan ammattitutkinto 
ja taloushallinnon Controller –koulutus.

Yhteistyötä yli toimialarajojen

Vieraskielisten koulutustarpeita on kartoitettu tekemällä yh-
teistyötä eri viranomaisten ja hallintokuntien kanssa. Oma-
ehtoista koulutusta on ollut runsaasti tarjolla, esimerkiksi 
ammatilliseen koulukseen valmentavaa ja eri ammatillisiin 
tutkintoihin valmistavaa koulutusta. Oppimisen ja työllisty-
misen tueksi on järjestetty mm. maahanmuuttajien suomen 
kielen tukikursseja ja kieli- ja kulttuurikoulutuksia.

Työvoimahallinnon kanssa yhteistyössä on toteutettu ura-
valmennuksia sosiaali- ja terveysalalle. Vieraskielisille on 
ollut tarjolla kotoutumiskoulutuksia. Ammatillisessa kou-
lutuksessa oleville maahanmuuttajille tarjotaan suomen 
kielen tukea opinnoissa menestymisen varmistamiseksi.  
Ammatillista työvoimakoulutusta on ollut sosiaali- ja terve-
ysalalla, hotelli-, matkailu- ja ravitsemisalalla, tekniikan ja 
liikenteen ja kaupan ja hallinnon alalla.

Oppisopimuskoulutusta on toteutettu yhteistyössä useiden 
oppisopimustoimistojen kanssa. Esimerkkinä mainittakoon 
lääkealan, kemian alan, sosiaali- ja terveysalan ja kiinteistö-
palvelualan koulutukset. 

Aikuiskoulutuksen tarve kasvaa edelleen työelämän ja yh-
teiskunnan muutosten myötä. Koulutuksen haasteena ovat 
entistä nopeampi ja joustavampi reagoiminen asiakkaan 
tarpeisiin ja ammatillisen koulutuksen tavoitteiden ja sisäl-
töjen kehittäminen vastaamaan työelämän vaatimuksia. Tä-
hän haasteeseen vastaamme edelleen.
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Visiitti hotelli- ja ravintolamuseossa ja 
teatterimuseossa

Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa kokeiksi ja tarjoili-
joiksi opiskelevat tekivät opintoretken Helsinkiin hotelli- ja 
ravintolamuseoon ja teatterimuseoon 2.10.2014.

Molemmissa museoissa sai myös kokeilla ja tehdä asioita 
eikä vain katsella ja kuunnella opastusta. Teatterimuseos-
sa opiskelijat pääsivät tutustumaan suomalaisen teatterin 
historian lisäksi lavasteisiin, pukuihin ja valoihin sekä heit-
täytymään halutessaan erilaisiin rooleihin. Tällaista heittäy-
tymiskykyä ja vähän esiintymisvalmiutta tarvitaan myös ra-
vintoloiden ja hotellien näyttämöillä.

Oma ala löytyi 
tarjoilijan ammatista
Ganimete "Gona" Durmishaj (28 v) suoritti 
tarjoilijan ammattitutkinnon nuorten aikuis-
ten osaamisohjelmassa. Gonan sukujuuret 
ovat Kosovossa, mutta hän on itse syntynyt 
Suomessa, Rovaniemellä. Gona on aikai-
semmin työskennellyt hoitoalalla, mutta sen 
alan opinnot jäivät aikanaan kesken, kun toi-
nen lapsi syntyi. Keväällä 2013 Gona osallis-
tui Sesonkitarjoilija-työvoimakoulutukseen 
ja sai kimmokkeen jatkaa opintoja ammat-
titutkintoon asti.

runsaasti käytännön työssä oppimista

Tarjoilijan koulutus oli työssäoppimispai-
notteista ja Gona kiittääkin oppimisestaan 
hyviä työssäoppimispaikkoja. Hän oli työs-
säoppimassa kaikkiaan neljässä eri alan 
yrityksessä, mm. ravintola Bassossa ja Jes-
se´s Dinessa. Tutkinnon osat Gona suoritti 
työssäoppimisjaksojen yhteydessä oikeis-
sa tarjoilijan töissä.  Myös opettajien apuun 
ja tukeen hän on ollut kovin tyytyväinen ja 
suosittelee lämpimästi aikuisopintoja myös 
muille.

Innolla eteenpäin

Oman alan löytyminen, aktiivisuus ja oma 
motivaatio vievät aina opinnoissa eteenpäin, 
vaikka aina ei olisi ihan helppoa. Ravinto-
la-alaa Gona pitää elävänä ja iloisena ala-
na, jolla saa työskennellä ihmisten kanssa 
ja tarjoilijan ammatissa ei voi koskaan olla 
tylsää. Alalla riittää tekeville aina töitä, myös 
muualla kuin Suomessa. Jatkossa Gona ai-
koo työskennellä tarjoilijana, koska hän on 
asiakaspalvelutyössä juuri omalla alallaan, 
työssä joka edistää myös omaa hyvinvointia 
ja jaksamista.



26 l sivistystoimiala vuosikertomus 2014  l aikuiskoulutus

Turun suomenkielinen työväenopisto
Uusi slogan kuvaa opistoa hyvin
”Oppia ja elämää” on Turun suomenkielisen työväenopis-
ton uusi slogan. Opisto tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia 
koulutuspalveluja asiakaslähtöisyyden, kestävän kehityksen, 
monikulttuurisuuden ja työhyvinvoinnin huomioiden.

Toiminnan kehittämisessä asiakkaiden näkemykset 
tärkeitä

Syyslukukauden alkaessa oppiainetiimien määrä vakiintui 
kolmeen: Elämänhallintatiimi, Kielitiimi sekä Taito- ja tai-
deainetiimi. Toiminta pysyi kuitenkin tunti- ja opiskelijamää-
rältään lähes edellisen vuoden tasolla.

Opetuksen suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon 
myös asiakaspalaute, mm. Turun suomenkielisen työväeno-
piston opiskelijat ry:n ehdotukset. Syksyllä toteutettiin kai-
kille kurssilaisille suunnattu asiakaspalautekysely.

Kestävä kehitys on ollut vuoden aikana esillä monin tavoin, 
mm. opiston ala-aulassa järjestetyn Suomenlahti-näyttelyn 
muodossa. KEKE-työryhmä on lisäksi ideoinut Kunnon työ-
päivä -kampanjaan osallistumisen sekä Muuta myrtsi mar-
raskuu liikunnaksi –tapahtuman. Opisto on ollut mukana 
Pramilla 2 –hankkeessa yhdessä neljän lähiopiston kanssa.

Kieliä ja harrasteita

Monikulttuurisesta opetuksesta suurin osa oli suomen kiel-
tä, mutta jonkin verran opetettiin myös harrasteaineita, mm. 
musiikkia ja liikuntaa. Maahanmuuttajakotiäideille järjestet-
tiin kotouttavaa opetusta. Maahanmuuttajanuorille suunnat-
tu nuorisotakuukoulutus, KOKO, vakiinnutti asemansa osa-
na opiston toimintaa.

Espanjan kielen teemavuosi jatkui kevätlukukaudella, jol-
loin järjestettiin kymmenkunta espanjankielisen maailman 
kulttuureita käsittelevää luentoa. Vuoden ehdoton yleisöme-
nestys oli kuitenkin luentosarja Mannerheim – totta ja tarua, 

johon osallistui yli 200 kuulijaa. Perintei-
sesti historiapainotteista luentotarjon-
taa on laajennettu mm. luonnontieteiden 
suuntaan.

Opiskelijatöiden kevätnäyttelyperinne he-
rätettiin henkiin muutaman vuoden tau-
on jälkeen. Kädentaito-ryhmien työt olivat 
esillä ala-aulassa. Kuvataideryhmien työt 
olivat esillä digitaalisessa muodossa Ik-
kunagallerian yhdeksällä televisioruudul-
la mahdollistaen näyttelyvierailun myös 
aukioloaikojen ulkopuolella. Lisäksi näyt-
telyn aikana kuultiin musiikkiesityksiä ja 
opintoryhmissä oli avoimet ovet.

Isot tapahtumat keräsivät yleisöä

Kesäkuussa Turun suomenkielinen työ-
väenopisto isännöi valtakunnallista Kan-
salaisopistojen liiton liittokokousta sekä 
Tuulta päin –liittokokousseminaaria.

Marraskuussa opistossa järjestettiin 
messutapahtuma, jossa markkinoitiin 
tulevan kevätlukukauden kursseja. Tii-
mikoordinaattorit ja opettajat esittelivät 
kurssitarjontaa, antoivat opintoneuvontaa 
ja toimistohenkilöstö otti vastaan ilmoit-
tautumisia. Tapahtumaan osallistui n. 300 
henkilöä.

Työväenopiston musiikinopettaja 
Artem Zenev oli yksi kevätnäyttelyn 

vetonauloista.
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Marraskuun messutapahtumassa 
moottorinosat kiinnostivat opettaja 
Markku Luotoa (vas.) ja merenkulun 
opettajaa Heikki Suokiveä.
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eU:n uusi ohjelmakausi käyntiin
euroopan komissio hyväksyi 11.12.2014 Suomen rakennerahasto-ohjelman ”Kestävää 
kasvua ja työtä 2014 - 2020”. Ohjelma on valtakunnallinen ja se sisältää sekä euroopan 
aluekehitysrahaston (eAKr) että euroopan sosiaalirahaston (eSr) toimenpiteet. Ohjelman 
kokonaisrahoitus on noin 2,6 miljardia euroa. rakennerahasto-ohjelma toteuttaa euroop-
pa 2020 -strategian tavoitteita.

Sivistystoimialan ensimmäisten eSr-hankkeiden rahoitus varmistui jo syksyn kuluessa, ja 
tammikuussa 2015 lähtevät käyntiin Milli- ja Innostamo-hankkeet. Milli-hankkeen tavoit-
teena on myynnin ymmärryksen, osaamisen ja arvostuksen lisääminen erityisesti nuor-
ten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hank-
keessa on sivistystoimialalta mukana lukiokoulutus. Innostamossa pyritään puolestaan 
kehittämään yrittäjyyttä ja yrittäjyyden oppimista tukevia uudenlaisia, oppijakeskeisiä op-
pimisympäristöjä ja toimintamalleja. hanketta hallinnoi Salon seudun koulutuskuntayhty-
mä, ja sivistystoimialalta siinä ovat mukana lukio- ja ammatillinen koulutus.

Täyteen vauhtiin uuden rakennerahastokauden hankkeet pääsevät vuonna 2015 ja parhail-
laan on suunnitteilla tai jo haussa useita nuorten osallisuutta, nuorisotakuun toteutumis-
ta, eri ammattialojen vetovoimaisuutta tai vaikkapa lukioiden ja työelämän välistä yhteis-
työtä kehittäviä hankkeita.

suunnittelu & kehittäminen
Projektitoiminnan uusi kehit-
tämismalli käyttöön
Sivistystoimialan johtoryhmä hyväksyi 
kokouksessaan 29.10.2014 toimialan uu-
den kehittämismallin ja projektiohjeis-
tuksen. Uusi malli perustuu koko kau-
punkikonsernissa käyttöön otettuun 
kaupunkitason kehittämismalliin, jonka 
tavoitteena on lisätä toiminnan suunni-
telmallisuutta ja organisaation toteutus-
kykyä. Malli kuvaa kehittämisen vaiheet 
kehittämistarpeiden ja hyötyjen tunnista-
misesta projektien suunnitteluun ja me-
nestyksekkääseen läpivientiin.

Sivistystoimialan osalta uudessa mallis-
sa korostuu ehkä aiempaakin enemmän 
tavoite parantaa ja kehittää projektien ja 
projektikokonaisuuksien hallintaa ja oh-
jausta. Tämän lisäksi edelleen tavoittee-
na on välttää päällekkäisyyksiä, tuottaa 
synergiaetuja ja varmistaa hanketulos-
ten juurtuminen ja leviäminen. Lisäksi 
malli korostaa entisestään johtoryhmän, 
omistajien ja projektisalkkujen merkitys-
tä kehittämistyön koordinoinnissa ja joh-
tamisessa.

Toimialan projektit on jaettu neljään 
projektisalkkuun. Lisäksi Opetuksen, 
ohjauksen ja oppimisen kehittäminen 
-salkku sisältää kaksi alasalkkua. Pro-
jektisalkkujen toiminnan tavoitteena on 
tukea toimialan strategista kehittämis-
tä ja esimerkiksi strategisissa ja opera-
tiivisissa palvelusopimuksissa esitetty-

jen tavoitteiden toteuttamista, parantaa 
projekti- ja hankekokonaisuuksien hal-
lintaa ja johtamista sekä tuottaa uusia 
toimintamalleja, käytäntöjä ja tuotteita 
linjaorganisaation toiminnan tueksi ja 
kehittämiseksi. Yleisesti voidaan todeta 
projektisalkkujen toiminnan tavoitteena 
olevan hankkeiden välisen yhteistyön li-
sääminen, päällekkäisyyksien vähentä-
minen, toisilta oppimisen mahdollista-
minen, vertaisarvioinnin ja -kehittämisen 
mallien hyödyntäminen sekä kehittämis-
työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 
lisääminen.

Turun kaupungin sivistystoimialan 
projektisalkut ovat seuraavat:

Nuorisotakuun toteuttaminen

Opetuksen, ohjauksen ja oppimisen ke-
hittäminen
•	 tieto- ja viestintätekniikan opetus- ja 

ohjauskäytön kehittäminen (alasalk-
ku)

•	 toimialan kansainvälistymisen tuki 
(alasalkku)

Työelämäyhteistyön ja -palveluiden ke-
hittäminen

Laadun, osaamisen ja toimintajärjestel-
mien kehittäminen
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Nuorisotakuulle vuoteen 2017 
ulottuva visio
Nuorisotakuu NYT -hanke julkisti nuoriso-
takuun toteutumista Turun seudulla koske-
van vision sekä sitä tukevan konkreettisen 
toimenpideohjelman loppuseminaarissaan 
joulukuussa 2014. Vision mukaan vuonna 
2017 nuorisotakuu toteutuu Turun seudulla. 
Toteutuakseen tämä vaatii seuraavaa:

1. Jokaiselle nuorelle varmistetaan pe-
ruskoulussa ja sitä seuraavassa nivel-
vaiheessa riittävä tuki ja ohjaus, jotta 
hän voi peruskoulun jälkeen jatkaa 
koulutuksen tai muun hänelle mielek-
kään toiminnan kautta eteenpäin elä-
mässään

2. Toisella asteella opiskelevat nuoret 
läpäisevät pääsääntöisesti (yli 90 %) 
opintonsa ja saavat valmiuksia siirtyä 
työelämään tai jatkokoulutukseen

3. Jokaiselle nuorelle taataan riittävä oh-
jaus ja tuki, jotta hän löytää työ-, opis-
kelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikan

4. Nuoret ottavat itse aktiivisesti vastuuta 
omasta elämästään

5. Vanhemmat tukevat nuorta tämän pyr-
kimyksissä koko potentiaalinsa saa-
vuttamiseen ja vanhemmat itse saavat 
tarvittaessa riittävästi tukea

6. Kaikki toimijat viranomaisista työelä-
mään tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja 
keskittyvät mahdollisuuksien löytämi-
seen ja uusien innovaatioiden kehittä-
miseen

7. Vaikuttavia ja tehokkaita toimenpitei-
tä jarruttavat byrokraattiset esteet on 
poistettu

Näitä tavoitteita tukevan toimenpideoh-
jelman sisältö kattaa olemassa olevien ja 
kehittämistä kaipaavien palvelujen lisäksi 

myös uusia, osin 
riskipitoisiakin in-
novaatioita. Sekä visio 
että toimenpideohjelma 
rakentuvat hankkeessa järjestettyjen laajo-
jen kysely- ja haastattelututkimusten sekä 
seminaarien ja workshopien tulosten poh-
jalle.

Kysely- ja haastattelututkimuksiin vastasi 
kaikkiaan 388 julkisen ja kolmannen sek-
torin, yritysten sekä kohderyhmän edusta-
jaa. Hankkeen järjestämiin workshopeihin 
ja seminaareihin osallistui puolestaan 181 
osallistujaa.

Vaikka visio ja toimenpideohjelma on laa-
dittu nimenomaan Turun seutukunnal-
le, niitä voidaan hyödyntää laajemminkin 
maakunnassa, Suomessa ja jopa koko EU:n 
alueella. Kansainvälistä levittämistä varten 
visiosta ja toimenpideohjelmasta on tuotet-
tu englanninkielinen tiivistelmä.

Toimenpideohjelma sekä kysely- ja haas-
tattelututkimusten tulokset on selvitetty 
tarkemmin hankkeen julkaisemassa Nuo-
risotakuun teesit -julkaisussa, joka on saa-
tavissa sähköisessä muodossa osoittees-
ta http://www.koulutustakuu.fi/hankkeet/
nuorisotakuu-nyt/.

Nuorisotakuu NYT -hankkeen toteutti Tu-
run kaupungin sivistystoimiala, ja sen ra-
hoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahas-
to, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Turun 
kaupunki.
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huippu-työkalu

Huippu-työkalu mahdollistaa innovaatioiden 
siirron
”Pyörää ei kannata keksiä uudelleen” lienee yksi hanketoi-
minnan kuluneimmista viisauksista. Näin kuitenkin tehdään 
jatkuvasti, koska hyvien käytäntöjen ja innovaatioiden siirtä-
minen toimintaympäristöstä toiseen ei ole helppoa.

Tähän haasteeseen vastaamiseksi rakennettiin ESR-rahoit-
teisessa Huippu-hankkeessa työkalu (ks. kuva), joka perus-
tuu siirtoprosessin eri osien yksityiskohtaiseen suunnitte-
luun ja hallintaan. Työkalua on käytetty hyvin tuloksin sekä 
kansainvälisessä että kansallisessa yhteistyössä.

Siirtoprosessi on mallissa jaettu kolmeen osaan, jotka ovat 
kartoitus, kokeilu ja käyttöönotto. Lisäksi toimintamalliin 
kuuluvat keskeisesti jatkuva arviointi ja eri toimijoiden sito-
uttamisen sekä juurruttamis- ja levittämistyön merkityksen 
korostaminen. 

Parasta prosessissa on sen selkeys ja johdonmukainen 
rakenne. Vaiheittain etenevä prosessi varmistaa suun-
nitelmallisen työskentelyn ja takaa hyvien käytäntöjen 
aiempaa laadukkaamman ja tuloksellisemman levittä-
misen toimijoille, kuvaa Salon seudun ammattiopiston 
projektisuunnittelija Mervi Leino.

Mallia hyödynnettiin ensimmäisen kerran EU-rahoitteisessa 
C2CC-projektissa, jonka tavoitteena oli siirtää koulutusta-
kuun parhaita käytäntöjä Suomesta Hollantiin. Yhteiseen ke-
hittämiseen sekä koulutuksiin ja sparrauksiin perustuneen 
ja reilun vuoden kestäneen prosessin ansiosta pilottikoulu-
na toimineen Noorderpoort Collegen keskeyttämisprosentti 
laski alle puoleen aiemmasta (9,6 / 4,2). Lisäksi paikallinen 
projektijohto arvioi uusien käyttöön otettujen toimintamalli-
en tuottaneen oppilaitokselle lisääntyneinä valtionosuuksina 
lähes 200 000 euron tulot. Tämän päälle tulevat vielä vähen-
tyneiden sosiaalimenojen tuomat 150 000 euron kaupunki-
tason säästöt.

Pystyimme menestyksekkäästi siirtämään suomalai-
sia käytäntöjä hollantilaiseen järjestelmään. Vaikka lait 
ja säädökset ovat erilaisia, on mahdollista rakentaa te-
hokkaita rakenteita eri organisaatioiden yhteistyön tuek-
si. Pystymme työskentelemään olemassa olevien lakien 

SITOUTTAMInen JUUrrUTTAMInen

LeVITTäMInen

ArVIOInTI LeVITTäMInen

KArTOITUS

•	 haasteiden iden-
tifiointi

•	 mahdollisten rat-
kaisujen kartoitus

•	 suunnittelu

KOKeILU

•	 osa /osia hyvästä 
käytännöstä käyt-
töön

•	 koko käytäntö ote-
taan käyttöön

•	 modifiointi uuteen 
toimintaympäristöön

•	 pilotointi
•	 kehittämisprojekti
•	 kokeilu / käyttöönot-

toprojekti

UUDeT KehITYSIDeAT

•	 tuotteistaminen

•	 juurrutus
•	 levittäminen
•	 syvälevitys

•	 uudet kehittämis- 
ideat

KäYTTöönOTTO

ja säädösten puitteissa, eikä ole tarvetta kehittää uusia 
instituutioita, pohtii hankkeen projektipäällikkö Stieneke 
Boerma.

Kiitosta mallin toimivuudesta on tullut myös muilta toimi-
joilta:

Innovaatioiden siirtoon kehitetty työkalu on enemmän 
kuin erinomainen. Prosessi, ja siihen liittyvät askeleet, on 
helppokäyttöinen ja se on meillä käytössä eri projekteis-
sa, kertoo CMO Groningenin projektipäällikkö Henk ten 
Brinke.

Malli on osoittanut toimivuutensa myös Suomessa, missä 
sitä käytettiin siirrettäessä ammatillisten oppilaitosten ja 
nuorten työpajojen välisen yhteistyön parhaita käytäntöjä 
Varsinais-Suomesta Lahden seudulle.

Prosessista koulutuskeskus Salpauksessa Lahdes-
sa vastannut henna rautavuo-hätönen kuvaili Huip-
pu-mallia seuraavasti: Hanketyössä Huippu-prosessin 
pitäisi olla luonteva ikiliikkuja, joka jatkuu hankkeesta 
toiseen omina ja toisiinsa liittyvinä prosesseina ja hioo ti-
mantteja toimivista käytännöistä.

Turun kaupungin sivistystoimiala 
jatkaa työkalun käyttöä ja edel-
leen kehittämistä myös tulevas-
sa projektitoiminnassaan.
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OPEDA-hankkeen tuoteperhe ammatillisten 
oppilaitosten pedagogisen kehittämistyön 
tukena

Kohti yhteistä päämäärää, kaikki häärää. Tää organisaa-
tio ei tarvii enää yhtään jäärää, henkilöö väärää tai peda-
gogista peränpitäjää.

Näin riimittelivät OPEDA-hankkeen tuotteistamispäivässä 
keskeiset toimijat siitä, mistä hankkeessa on kyse. Hank-
keen aikana on sparrattu johtoa ja rohkaistu opetus- ja oh-
jaushenkilöstöä kehittämään ja kokeilemaan uusia pedago-
gisia toimintamalleja ja rakenteellisia ratkaisuja.

OPEDA-hankkeen tavoitteena oli opetus- ja ohjaushenkilös-
tön sekä oppilaitoksen johdon pedagogisen osaamisen li-

sääminen ja pedagogisen johtajuuden vahvistaminen. Hank-
keen onnistumisen kannalta tärkeää oli johdon sitoutuminen 
koko kehittämisprosessiin; toisaalta johdon täytyy mahdol-
listaa henkilöstön osallistuminen, toisaalta linjata ne stra-
tegiset suuntamerkit, joiden puitteissa kehittämistyötä teh-
dään. 

Monissa toteuttajaorganisaatioissa käynnistettiin samaan 
aikaan organisaatiomuutokset, joka toi tullessaan sekä 
mahdollisuuksia että haasteita hankkeen tavoitteiden näkö-
kulmasta. Maailma ei tullut valmiiksi tälläkään hankkeella, 
mutta monet asiat liikahtivat eteenpäin ja pedagogiikan ke-
hittämisprosessit käynnistyivät.  

Kehittämistyön tulokset ja kokemukset on koottu kolmeen 
julkaisuun, joista jokainen lähestyy pedagogista johtajuutta 

omasta näkökulmastaan – opiskelijan, opettajan ja johdon. 
Opiskelija oman oppimisensa johtajana -osioon on kuvattu 
malleja ja tapoja tukea opiskelijaa oman oppimisensa kes-
keisenä toimijana. Uusia innovatiivisia ratkaisuja toteuttaa 
opetusta on puolestaan koottu Lupa kokeilla -osioon. Julkai-
sun viimeisessä Potkua pedagogiikkaan -osiossa kerrotaan, 
minkälaisia rakenteellisia ja pedagogista johtamista tukevia 
malleja hankkeen aikana kehitettiin. Nämä kolme julkaisua 
on koottu yksiin kansiin ja painettu myös ruotsiksi. 

OPEDA-hanke toteutettiin Varsinais-Suomen ja Satakun-
nan maakunnissa sekä Vaasan seudulla. Huhtikuussa 2011 
alkanut hanke päättyi 31.12.2014. Hankkeen rahoitukses-
ta vastasivat Euroopan sosiaalirahasto, Opetushallitus ja 
hankkeen toteuttajaorganisaatiot.
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Vaikutukset opettajiin ja ohjaajiin

Toisen asteen opettajat ja ohjaajat ovat saaneet käyttöönsä 
työnhaun oppikirjan suomeksi ja ruotsiksi  sekä lukioissa 
pilotoiduista työnhakukursseista verkkoon kootun opetus-
materiaalin, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä hyödyllisiä link-
kejä ja vinkkejä mm. urasuunnitteluun, työnhakutaitojen 
harjoitteluun sekä työelämän pelisääntöihin. Sama materi-
aali on jaettu TE-toimistoon. Työnhakumateriaalista laadit-
tiin TE-toimiston toiveesta myös englanninkielinen työkir-
ja maahanmuuttajille (Job Hunting Workbook). Hanke tuotti 
urasuunnittelun tueksi lukion päättäneille oppaan Mitä luki-
on jälkeen? – tietoa ammatillisista perustutkinnoista.

Vaikutukset koulutuksessa oleviin

Projekti kohdisti työttömyyttä ennalta ehkäiseviä toimenpi-
teitä Turun seudun toisen asteen koulutuksessa oleviin. Yh-
tenä toimintamuotona oli Vasiten työnhaun ohjauspalvelun 
markkinointi päättävien luokkien opettajien ja opinto-ohjaa-
jien välityksellä nuorille sekä Vasiten ohjaajien toimesta eri-
laisissa infotilaisuuksissa ja työnhakupajoissa.

Turun lukiolaisten runsas osallistuminen työnhaku tutuksi 
-kursseille, hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutuk-
siin (yhteensä 141) kertoo kurssien onnistuneesta toteutuk-
sesta opinto-ohjaajien ja Vasiten ohjaajien yhteistyönä sekä 
sisältöjen kokemisesta tarpeelliseksi opiskelijoiden työnha-
kuvalmiuksien ja kesätyöhön pääsemisen edistämisessä.

Työnhaku tutuksi –kurssi lukiolaisille ja materiaali-
paketti toiselle asteelle

Innovatiivista on ollut myös työnhakukurssien toteuttami-
nen lukion päättövaiheessa oleville nuorille. Ensimmäinen 
pilottikurssi toteutettiin syksyllä 2012. Lukiokoulutuksesta 
puuttuu vastaavanlainen opetus- ja ohjauskokonaisuus, jo-
ten kurssi on tarpeellinen valmistuvien työelämään ja jatko-
koulutukseen ohjauksessa. Kurssin sisältö on muokattu yk-
silöohjauksen kokemusten perusteella ja se on noudattanut 
hankkeen laatimaa verkkomateriaalia. Kurssin pilotointiin 
on hankeaikana osallistunut 91 lukiolaista.

Koko toisen asteen ohjaajille ja opettajille suunnattu työn-
haun materiaalipaketti nuorten uraohjaukseen ja työnhaku-

taitojen harjoitteluun löytyy verkosta osoitteesta:
http://blog.edu.turku.fi/tyoelamatutuksi/. Sivusto rakentuu 
seuraavista osista: työuran käynnistäminen ja urasuunnit-
telu, työnhakukanavat ja –tavat tutuksi, itseä kiinnostavat 
työpaikat, ansioluettelo, työhakemus, työhaastattelu ja mo-
nimuotoiset  työmarkkinat. Sivustolta löytyy opettajille ja 
ohjaajille opetusmateriaalia, ryhmä- ja yksilötehtäviä sekä 
hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä mm. urasuunnitteluun, työn-
hakutaitojen harjoitteluun sekä työelämän pelisääntöihin. 
Sivustosta on lisäksi laadittu esite.

Korttikoulutusten toteutus lukiolaisille yhteistyössä 
ammatti-instituutin kanssa

Hygieniapassi- ja työturvallisuuskorttikoulutukset on toteu-
tettu yhteistyössä Turun ammatti-instituutin kanssa. Vasiten 
ohjaaja on ensin tiedustellut lukion opinto-ohjaajalta haluk-
kuutta järjestää yhteistyössä kyseinen kurssi. Tämän jälkeen 
on sovittu kurssin ajankohta, kun on ensin selvitetty ammat-
ti-instituutin opettaja pitämään kurssia. Vasiten ohjaaja on 
sen jälkeen laatinut kurssiesitteen, jota opinto-ohjaaja on 
markkinoinut lukiolaisille. Pilottikursseihin on osallistunut 
yhteensä 50 lukiolaista.

VaSiTe- nuorten työelämään ja koulutukseen sijoittumisen edistäminen Turun seutukunnassa
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Opetusteknologia 
muuttuu mobiiliksi
Tieto- ja viestintäteknologian 
käyttö oppimisessa lisääntyy jat-
kuvasti ja muuttuu luonteeltaan 
mobiiliksi. Erityisesti tabletti-
laitteiden suosio opetuksessa 
on kasvanut nopeasti, mistä esi-
merkkinä oheisessa kuvassa har-
joitetaan iPadin käyttöä musiikin 
opetuksessa.

Kuluneena vuonna Turun sivis-
tystoimialan tietokoneiden mää-
rä pysyi lähes ennallaan, mutta 
tablettilaitteiden määrä opetuk-
sessa peräti kaksinkertaistui. Op-
pijat eivät enää mene teknologian 
luokse, vaan teknologiaa voidaan 
käyttää kaikkialla, missä oppimis-
ta tapahtuu: luokassa, käytävällä 
tai vaikka luontoretkellä.

Tietokoneiden painopiste on siir-
tymässä pöytäkoneista kan-
nettaviin, mikä myös tehostaa 
tilankäyttöä vapauttamalla tie-
tokoneluokkien neliöitä muuhun 
käyttöön. Mobiiliteknologian laa-
jamittaisen käyttöönoton on mah-
dollistanut Turun kaupungin uusi 
ja moderni langaton verkko, joka 
vuoden 2014 aikana levitettiin 
koulutaloihin ja kattaa kaikki tar-
vittavat opetustilat. Uusi langaton 
verkko mahdollistaa myös erityi-
sesti lukiolaisten omien laitteiden 
tehokkaan käytön.

Tietokone opetuksessa - TOP-keskus
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Tietokone opetuksessa - TOp-keskus ja Digipolut-täyden-
nyskoulutushanke järjestivät tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäyttöön keskittyvän suuren VeSO-koulutustapah-
tuman lauantaina 11.10.2014.

TVT-vesotori 
Löydä oma digipolkusi - kohti uutta opetussuunnitelmaa

Kolmatta kertaa järjestetty TVT-vesotoritapahtuma oli tällä 
kertaa tarkoitettu perusopetuksen opettajille ja sen teema-
na oli OpS 2016 - tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
näkökulmasta. Kuva vesotorin aloitusluennolta.
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Tähtäimessä maailmankansalaisuus: tur-
kulaisuutta ja globaalia sulassa sovussa
Sivistystoimialan kansainvälisen toiminnan lähtökohta-
na on, että lapset, nuoret ja aikuiset – päiväkotilapset, 
oppilaat, opiskelijat ja henkilökunta omaavat sellaisia 
taitoja ja tietoja, joita nykymaailmassa, entistä globaa-
limmassa, tarvitaan.

Toiminnan ideologiana on maailmankansalaisuus ja 
globaali kansalaisuus. Tämä on tunne siitä, että on koko 
maailman eikä vain jonkin kansallisvaltion kansalainen. 
Maailmankansalainen tuntee olevansa kotonaan kan-
sainvälisessä ympäristössä. Maailmankansalainen ei 
arvota toista ihmistä rodun, uskonnon ja taustan kautta. 
Tämä ei poissulje oman kulttuuriperinteen tuntemusta; 
ylpeyttä omasta kielestä ja kulttuurista.

Toimintavuoden suurin ponnistus oli kansallisten Ahti-
saaripäivien järjestelyt, mutta vuoteen mahtui monen-
laista muutakin. Muu kv-toiminta pähkinänkuoressa:

•	 Valtaosa oppilaitosten kansainvälisistä kontakteista 
oli muissa maissa toimivia ystävyys- ja yhteistyökou-
luja. Suhteet ovat pitkäikäisiä, ja niihin panostettiin. 
Kansainväliseen yhteistyöhön sisältyi mm. oppilas/
opiskelijavaihtoja sekä erilaisia projekteja.

•	 EUn rahoitusohjelmat, Opetushallituksen valtiona-
vustukset ja muutkin ulkopuoliset rahoituskanavat 
olivat tärkeitä hankkeiden taloudellisen resurssien 
takia. Rahoitushakemusten läpimenoprosentti oli 
korkea myös kuluneena vuonna.

•	 Erityisen tärkeää ja merkittävää oli ystävyyskaupun-
kien kanssa tehtävä oppilas-, opiskelija- ja opettaja-
vaihdot. Ystävyyskaupungeista erityisesti Pohjoismai-
set ystävyyskaupungit: Göteborg, Århus ja Bergen, 
sekä Venäjältä Pietari ja Saksasta Köln ovat merkit-
täviä toiminta-alueita.

kansainvälinen toiminta
•	 Yhteistyön yleisinä tavoitteina oli mm. kieli- ja kult-

tuuritietouden lisääminen sekä sosiaalisen pääoman 
hankkiminen.

•	 Globaalikasvatuksen kehittäminen jatkui varhaiskas-
vatuksen ja yleissivistävän koulutuksen Maailman-
koulu-projektin linjoilla. Sivistystoimialan toimijoita 
on mukana myös kehityskumppanuushankkeissa ke-
hittyvien maiden kanssa (mm. Raunistulan ja Vasara-
mäen koulu sekä Turun ammatti-instituutti).

•	 Turun ammatti-instituutin ja oppisopimustoimiston 
kv-toiminnan painopiste oli kansainvälisten työs-
säoppimisjaksojen toteuttamisessa. Ulkomaisten 
yhteistyöoppilaitosten työssäoppijoita/harjoittelijoita 
oli myös vastavuoroisesti Turussa. EU-maiden lisäk-
si harjoittelijoita oli myös mm. Kiinassa, Japanissa, 
Tansaniassa ja Kanadassa.

Oppia opetuksesta ja kasvatuksesta Somaliaan

Lokakuun lopussa kahdeksan Somalimaan pormestaria 
vieraili Turun kaupungissa tutustuen mm. satamaan ja 
T-sairaalaan. Sivistystoimiala isännöi kaukaisia vieraita 
keskiviikkona 29.10.2014 esitellen heille opetuksen ja 
varhaiskasvatuksen käytänteitä.

Somalimaassa ei ole samanlaista kaupunkitason hal-
lintoa kuin Suomessa. Opetussektori on vahvassa mi-
nisteriön ohjauksessa ja mm. suomalaismallinen var-
haiskasvatus on tuntematon käsite - hyvin pitkälti 
kaupunkihallinnosta puuttuu operatiivinen taso, ja täl-
löin mm. pormestarien työ menee hallinnon kehittämi-
sen, strategisen suunnittelun ja johtamisen sijasta käy-
tännön asioiden puimiseen. Pormestareita kiinnostikin 
käytännön toiminta ja tavat, joilla toimintaa Turussa 
pyöritetään. Ammatillisen koulutuksen periaate, että te-
kemällä oppii ja kokeilemalla onnistuu, oli myös vierai-
den mielestä mielenkiintoista. Lounas opiskelijaravinto-
la Alabamassa oli omalta osaltaan opettava kokemus.
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Heli Arosuolle Opettajat ilman rajoja –verkos-
ton globaalikasvatuspalkinto
Maailman opettajien päivän seminaarissa Helsingissä 4.10.2014 
jaettiin Globaalikasvatuspalkinto ansioituneelle globaalikasva-
tuksen opettajalle ja oppilaitokselle. Tänä vuonna opettajana 
palkittiin Turun Ilpoisten koulun opettaja heli Arosuo ja oppilai-
toksena Karleby svenska gymnasium Kokkolasta.

Heli Arosuo on sisäisesti motivoitunut 
globaalikasvatustyöhön ja iloitsee näh-
dessään opettajien ja oppilaiden tarttu-
van tuumasta toimeen:

– Tunnustus työstäni tuli minulle täy-
dellisenä yllätyksenä. Globaalikasva-
tuksen koordinointi on mukavaa - jos-
kin ajoittain haastavaakin - vaihtelua 
omaan varsinaiseen työhöni. Meidän 
koordinaattorien tehtävänä on lisätä 
opettajien tietoa globaalikasvatukses-
ta ja sen materiaaleista. Järjestämme 
myös koulutuksia, joiden tarkoituksena 
on uusimman tiedon ja menetelmien 
jakaminen kaikkiin kouluihin.

Heli Arosuo on toiminut Rauhankas-
vatusinstituutin Maailmankoulu-hank-
keen yhteysopettajana/globaalikas-
vatuksen koordinaattorina Turussa jo 
usean vuoden ajan. Hän on tehnyt sitke-
ästi ja pitkäjänteisesti työtä globaalikas-
vatuksen näkökulman vahvistamisek-
si Turun peruskoulussa ja osallistunut 
globaalikasvatustyön kehittämiseen yh-

Matkalaukkuja Maailmankoulusta

Maailmankoulun matkalaukut, eli globaa-
likasvatuksen kiertävät opetusmateriaali-
paketit ovat päiväkotien ja koulujen lainat-
tavissa. Globaalikasvatuksen matkalaukut 
on suunniteltu eri ikäisille ja ne käsittele-
vät mm. seuraavia teemoja

•	 Mistä sadut tulevat?
•	 Satuja Suomesta
•	 Moninaiset perheet
•	 Vastuullinen vaikuttaminen
•	 Lapsen oikeudet-tarinoita maailmalta
•	 Paossa
•	 Rauhaa!
•	 Yhdessä Maailmassa 
•	 Moninainen Suomi
•	 Rauhaa! –Koulun pihalta maailman 

konflikteihin
•	 Ihmisoikeudet
•	 Monikulttuurinen nuortenkirjanäyttely

Maailmankoulun matkalaukkujen lainaus-
ohjeet löytyvät Turun Maailmankoulun net-
tisivuilta:

http://www.maailmankoulu.fi/?q=node/27 

dessä yläkoulun koordinaattorin Judi rosen ja lukion koordi-
naattorin hanna Aution kanssa. Tiimi toimii yhteistyössä toimi-
alan KV-tiimin kanssa sekä Maailmankoulun valtakunnallisen 
opettajien verkoston kanssa.

Hän on motivoinut muita opettajia globaalikasvatuksen mate-
riaalien käyttöön esittelemällä niitä eri tilaisuuksissa ja kou-
luissa sekä kehittänyt kansalaisjärjestöjen materiaaleista myös 

mm. selkokielisen laukun. Omas-
sa koulussaan Heli on vuosittain 
vinkannut eri teemapäiviä oppi-
laskunnalle, jotka ovatkin jär-
jestäneet mm. Unicef-kävelyitä, 
Nenäpäivän tapahtumia ja Nälkä-
päivän keräyksiä.

– Maailmankoulu-hanke on ol-
lut tässä työssä hyvin merkittävä 
taustavaikuttaja. Toivonkin, että 
Maailmankoulun nettisivuilleen 
toimittamat materiaalit leviäi-
sivät yhä laajempaan käyttöön, 
osaksi koulun arkipäivää. Näin 
varmaan tapahtuu, sillä globaa-
likasvatus on uudessa opetus-
suunnitelmassa nostettu hy-
vin esille. Opettajat ilman rajoja 
-järjestön palkinto kannustaa 
taas jatkamaan tärkeää työtäm-
me. Tämän palkinnon voisi jakaa 
kaikkien kolmen globaalikasva-
tuksen koordinaattorin kesken - 
olemmehan kaikki ponnistelleet 
yhtäläisesti Turussa saman pää-
märän eteen.
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