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Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistys r.y 100+ *Opistotalo  (JS) 

Otsikko: Elinikäinen oppiminen tukee koko kaupungin hyvinvointia 

 

Arvoisa juhlaväki 

On ilo ja kunnia olla tänään täällä kanssanne juhlistamassa 101-vuotiasta Helsingin Työväenopiston 

opistolaisyhdistystä.  

Jo yli sadan vuoden ajan opistolaisyhdistys on kerännyt yhteen Työväenopiston opiskelijoita ja tarjonnut 

hengen ja ruumiin virkistystä, erilaisia juhlia ja tapahtumia, ja ennen kaikkea yhteisöllisyyttä. Yhdistyksen 

alkuvaiheessa, 1920-30 -lukujen Suomessa, työväenopiston opiskelijoiden elämä ei ollut aina niin helppoa, 

joten opistolaisyhdistys tarjosi kaivattua huvitusta.  

Tänä päivänä - toivon ainakin - että opistomme opiskelijoiden elämä olisi hieman helpompaa, mutta tarve 

yhteisölliselle toiminnalle ei ole vähentynyt – varsinkaan näin koronapandemian luomissa poikkeusoloissa. 

Edelleen opistolaisyhdistyksen tavoitteena on järjestää opiskelua tukevaa ja edistävää toimintaa, palveluja 

ja virkistystä sekä lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 

Onkin hienoa, että yhdistyksenne on näin sadan vuodenkin jälkeen voimissaan ja luonut uudenlaisia tapoja 

tuoda Työväenopiston opiskelijoita yhteen – juhliin, retkille, esityksiin tai Uutelan viljelypalstoille. Lämpimät 

onnitteluni yhdistykselle ja kaikille teille opistolaisyhdistyksen jäsenille ja aktiiveille. 

 

Hyvät kuulijat 

Helsingin Työväenopisto on osa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa. Toimiala 

huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, 

suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Työntekijöitä meillä on lähes 

15 000 (14751). 

Minulla on ollut ilo toimia nyt aika tarkkaan neljä kuukautta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 

apulaispormestarina. Syksy on ollut erittäin mielenkiintoinen ja työn täyteinen, ja olen oppinut valtavasti 

uutta ja tavannut paljon uusia ihmisiä, myös Työväenopiston henkilökuntaa.  

Syksyn aikana Helsingille on tehty uusi kaupunkistrategia, joka ohjaa kaupungin toimintaa seuraavat neljä 

vuotta. Strategian nimi Kasvun paikka on viisas ja ajatuksia herättävä. Se kiteyttää hyvin paljon sitä, mitä 

Helsinki on ja mitä tahdomme olla. Helsinki on kasvun paikka, jossa on hyvä kasvaa lapsesta aikuiseksi, 

kasvattaa osaamistaan sekä kasvattaa kaikkea sitä hyvää, mitä meillä.  

Kasvun paikka sisältää kestävän taloudellisen kasvun tavoitteet, mutta itse näen siinä erityisesti tahtotilan 

tarjota asukkaille parhaan mahdollisen alustan toteuttaa itseään ja luoda uutta. Oppia.  

Strategiamme mukaan haluamme olla maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia. Tämä koskee niin 

varhaiskasvatusta, peruskoulua ja ammatillista koulutusta kuin myös vapaata sivistystyötä ja 

Työväenopistoa. 

 



Helsingin työväenopisto on kirjannut toiminta-ajatuksekseen, että se tarjoaa aikuisille itsensä kehittämisen 

ja elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia – tietoa, taitoa ja elämyksiä. Tavoitteena on edistää hyvinvointia, 

moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. 

Työväenopistot ovat alusta asti olleet nimenomaan demokratian ja yhteiskunnallisen tasa-arvon 

tukipilareita. Työväenopistojen kurssit ovat kaikille avoimia – kuka tahansa ikään tai taustaan katsomatta 

pääsee oppimaan ja ilmaisemaan itseään työväenopiston kursseilla. Yhdenvertaisuus ja yhtäläiset 

mahdollisuudet oppia ja opiskella on Työväenopiston toiminnan ytimessä. 

Työväenopistolla on suuri merkitys monien ja monenlaisten helsinkiläisten ja sitä kautta koko Helsingin 

hyvinvoinnille.  

Helsingin työväenopisto on Suomen suurin vapaan sivistystyön oppilaitos. Viime vuonna kaupunkilaisille oli 

tarjolla yli 5 000 kurssia ja luentoa, jotka houkuttelivat oppimaan, sivistymään ja harrastamaan yli 82 000 

osallistujaa. Koronasta huolimatta osallistujamäärät eivät tippuneet, vaan pysyivät jotakuinkin 

edellisvuosien tasolla. Tästä on kiittäminen opiston onnistunutta digiloikkaa ja verkkokurssien määrän 

lisäämistä. 

Työväenopisto on onnistunut elämään ajassa, ja muuttumaan ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan. 

Opiston historiikista selviää, että alkuaikoina opisto järjesti esimerkiksi keskustelupiirejä, joissa osallistujat 

saivat purkaa sotakokemuksiaan. Karjalan evakot saivat Työväenopiston toiminnassa vaalia omaa 

kulttuuriaan. 1990-luvun laman aikaan Työväenopistossa suoritettiin ahkerasti ATK-kursseja.   

Samaa tehtävää työväenopisto jatkaa tänäkin päivänä. Nyky-yhteiskunta muuttuu vauhdilla, ja esimerkiksi 

työelämässä tarvittavat tiedot ja taidot muuttuvat nopeasti – ja taitojaan voi päivittää esimerkiksi 

Työväenopiston kursseilla. 

Työväenopiston viime vuonna päivitetty opetussuunnitelma on tehty ottaen huomioon Helsingin 

väestörakenteen muutokset ja näiden mukana muuttuvat opetustarpeet. Kattoteemoina on 

moninaisuuden huomioiminen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen, demokratian ja aktiivisen 

kansalaisuuden tukeminen sekä kestävä kehitys. 

Hienoja tavoitteita, joista hyötyy koko Helsinki. 

 

Helsinki on kasvun paikka, mutta kasvun tulee olla kestävää. Kestävyydellä emme tarkoita vain ekologisesti 

ja taloudellisesti kestävää kasvua, vaan myös sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista. 

Tämä tarkoittaa, että kaikilla helsinkiläisillä on hyvä olla ja asua täällä. Jokaisella helsinkiläisellä tulee olla 

mahdollisuus ilmaista itseään, opiskella, tehdä työtä. Kokea, että hän tulee kuulluksi ja voi vaikuttaa omaan 

elinympäristöönsä. 

Vapaan sivistystyön tehtävänä on tukea tätä aktiivista kansalaisuutta, läpi elämän. Tukea elinikäistä 

oppimista. 

Sitra tutki muutama vuosi sitten suomalaisten suhtautumista elinikäiseen oppimiseen. Kyselytutkimuksen 

vastaajat näkivät oppimisen ennen kaikkea hyvinvoinnin ja ilon lähteenä. Oppiminen auttaa pärjäämään 

nopeasti muuttuvassa maailmassa. Lisäksi elinikäinen oppiminen nähtiin perusoikeutena, joka herättää 

innostusta ja uteliaisuutta. Yleisimpinä syinä osaamisen kehittämiseen nähtiin maailmassa pärjääminen, 

oman hyvinvoinnin parantaminen sekä kasvu ja kehittyminen ihmisenä. 

Uskon, että moni myös teistä, arvoisat kuulijat, jakavat nämä Sitran tutkimuksen tulokset. Työväenopiston 

tarjonta kasvattaa paitsi tieto-taitoamme, se tuo myös iloa ja hyvinvointia, ja kasvattaa meitä ihmisinä. 



Näen, että Helsingin Työväenopistolla, sen opiskelijoilla ja myös teillä, hyvät opistolaisyhdistyksen jäsenet, 

on merkittävä rooli siinä, millainen kaupunki Helsinki on tulevaisuudessa. Yhdenvertaisuus, kansainvälisyys, 

hyvinvointi – toimintanne edistää näitä tavoitteita ja sitä, että Helsingissä kaikilla on monipuolisesti 

mahdollisuuksia kehittää itseään, harrastaa, ja oppia uutta.  

 

Hyvät ystävät 

Työväenopiston opistolaisyhdistyksen menneet kaksi vuotta ovat varmasti poikenneet valtavasti edellisistä 

vuosista. Ohjelma ja toiminta ei ole ollut sitä, mitä olette suunnitelleet – kaikki tietenkin koronapandemian 

takia.  

Voin vain kuvitella, kuinka harmittavaa on ollut, kun teidänkin toiminnassanne keskeisellä sijalla olevat 

tapaamiset, juhlat ja vierailut on jouduttu perumaan. Onneksi tämä juhla tänään sentään saatiin 

järjestettyä, vaikkakin vuoden alkuperäisestä aikataulusta myöhästä. 

Näinä aikoina kuitenkin tarvitsemme entistä enemmän yhteisöllisyyttä, ystäviä ja elämyksiä, jotka auttavat 

jaksamaan muuten kovin raskaiden poikkeusaikojen yli.  

Kiitos siis yhdistyksellenne tärkeästä toiminnastanne Työväenopiston, vapaan sivistystyön ja elinikäisen 

oppimisen tukijana. Toivotaan, että ensi vuonna pääsette tapaamaan toisianne useammin ja järjestämään 

viime ja tältä vuodelta siirrettyjä 100+ -juhlavuoden tapahtumia.  

 

Vielä kerran, paljon onnea Helsingin Työväenopiston opistolaisyhdistys! Toivotan teille kaikille erinomaista 

juhlaa tänään täällä Opistotalossa, ja yhdistyksellenne monia monia vuosia lisää aktiivista ja hienoa 

toimintaa. 

Kiitos 


