HELSINGIN TYÖVÄENOPISTON
OPISTOLAISYHDISTYS ry
1. TOIMINTASUUNNITELMA 2019

YLEISTÄ

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sääntöjensä mukaan Helsingin kaupungin
suomenkielisen työväenopiston opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistykseen voivat liittyä
kaikki, jotka opiskelevat Helsingin suomenkielisessä työväenopistossa. Nykyiset jäsenkortit
ovat voimassa toistaiseksi.
Opistolaistoiminta kuuluu osana työväenopiston toimintaan.
Opistolaisyhdistys järjestää opiskelua tukevaa ja edistävää toimintaa, palveluja ja
virkistystä sekä edistää opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Kansalaisopistojen liittoon (KOL).

KOKOUKSET
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous
marraskuussa.
HALLITUS
KOKOONPANO JA KOKOUKSET
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä kaksi
varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä puolet valitaan vuosittain. Hallitus kokoontuu kuukausittain.
Hallitus vahvistaa toimikuntiin ja toimintaryhmiin jäsenet sekä nimeää keskuudestaan yhdyshenkilöt
niihin.
TEHTÄVÄT
Hallitus vastaa ja valvoo yhdistyksen asioita lakien, sääntöjen ja yhdistyksen päätösten
mukaisesti, sekä edustaa yhdistystä.
Hallituksen päätökset koskevat kaikkien toimikuntien toimintaa.
MUU YHDISTYKSEN TOIMINTA
ULKOINEN TOIMINTA
Yhdistys ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, Helsingin kaupungin päättäviin elimiin, maan
muihin opistoihin ja opistolaisyhdistyksiin. Yhdistys tekee vierailuja ja ottaa vastaan vieraita.
Hallitus huolehtii myös yhteydenpidosta opiston johtoon ja opiston eri henkilökuntaryhmiin.
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Yhdistys osallistuu KOL:n järjestämiin tilaisuuksiin tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistys pyrkii ylläpitämään ystävyyssuhteita opistolaiskuntiin osallistumalla järjestettäviin
tapaamisiin.
Monissa kyselyissä on tullut ilmi, että varsinkin yksinhuoltajien ja maahanmuuttajien on
vaikeaa järjestää lastenhoitoa opiskelunsa ajaksi. Opistolaisyhdistys, Helsingin työväenopisto
sekä Helsingin varhaiskasvatus pilotoivat vuonna 2019 Leikkiväen opistoa. Ajatuksena on,
että vanhemmat ja lapset voivat harrastaa samaan aikaan ja kummatkin saavat laadukasta
opetusta.
Opistolaisyhdistys lähtee Leikkiväen Opisto -pilottiin mukaan tarjoamalla vapaaehtoisia
lastenohjaajia eli ”apukäsiä” varsinaisen opettajan tueksi lasten ryhmiin.

SISÄINEN TOIMINTA
Järjestetään avoimia tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja kohtaamisia hallituksen ja
toimikuntien jäsenille sekä opiskelijoille. Tavoitteena on järjestää monenlaista toimintaa
kuten jäsenviikkoja opistolaistoiminnan vireyttämiseksi ja uusien toimijoiden mukaan
saamiseksi sekä lisätä opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Toimintaan
pyritään saamaan mukaan myös erityisryhmiä.
Hallitus laatii toiminnasta vuosikellon.

VARSINAINEN TOIMINTA
VIESTINTÄ
Viestintää toteutetaan henkilökohtaisissa kohtaamisissa ja eri kanavien kautta.
Yhdistys julkaisee Oppisviesti-lehteä, yhdistyksen esitettä ja paperisia tiedotteita. Lisäksi
jatketaan vuonna 2018 käyttöön otettujen yhdistyksen uusien kotisivujen ja facebookin
kehittämistä entistä interaktiivisempaan suuntaan. Kotisivuilla muun muassa tullaan
julkaisemaan opiskelijoiden kirjoituksia, valokuvia ja videoita sekä avataan keskusteluja ja
kyselyitä opiskelusta työväenopistossa sekä yhdistyksen toiminnasta opiskelijoiden
tavoittamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Lisäksi tavoitteena on tehdä viestinnästä
monikanavaisempaa ottamalla yhdistyksen käyttöön instagram- ja twittertilit.
Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan, Oppisviestissä, opiston ilmoitustauluilla ja
kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa, kuten facebookissa, twitterissä ja instagramissa.
HALLITUS
Järjestetään Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdon, opiston henkilökunnan ja
opistolaisyhdistyksen hallituksen välisiä keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia toiminnan
kehittämiseksi.
Hallitus määrittelee hallituksen jäsenten tehtävät ja vastuualueet, sekä toimikuntien
tehtävät. Toimintavuoden aikana hallitus päivittää yhdistyksen säännöt, hallituksen jäsenten
tehtävänimikkeet ja toimenkuvat.
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Hallitus jatkaa yhdistyksen 100-vuotishistoriikin edistämistä ja varaa sitä varten
talousarviossa määrärahan. Lisäksi hallitus ryhtyy suunnittelemaan vuoden 2020 yhdistyksen
100-vuotisjuhlavuoden toimintaa.

TALOUS JA VARAINHANKINTA
Yhdistyksen talous perustuu Helsingin kaupungilta saatavaan avustukseen ja omasta
toiminnasta saatavaan rahoitukseen. Yhdistyksen tilaisuuksissa järjestetään arpajaisia.
Yhdistyksen toiminta perustuu suureksi osaksi vapaaehtoistyöhön.
VIRKISTYSTOIMINTA
Tavoitteena on toimintavuoden aikana järjestää opiskelijoille erilaista toimintaa. Yhdistys
varautuu myös muihin opistolla järjestettäviin tapahtumiin.
Opistolaisyhdistys on vuokrannut Vuosaaren Uutelasta viljelypalstoja, joita opiston
opiskelijoilla on mahdollisuus vuokrata. Vapautuvat palstat jaetaan jonotusjärjestyksessä.
Palstojen luovutuksen hoitaa viljelypalstarekisterin hoitaja. Palsta-asioista vastuullisena
toimii hallituksen alainen, vuosittain nimetty palstatoimikunta.
Yhdistys järjestää opiskelijoiden virkistykseksi retkiä ja matkoja, joiden toteuttajana on
pääosin retkeilytoimikunta.

TOIMINTA KOKO OPISTON ALUEELLA
Hallitus vastaa toiminnasta ja viestinnästä koko opiston alueella. Mahdollisuuksien mukaan
toteutetaan näillä toiminta-alueilla myös muut, opiston taholta tulevat toimintaa koskevat
toiveet.
Opistolaisyhdistys ryhtyy yhdessä työväenopiston kanssa valmistelemaan opiskelijoiden
esiintymispankkia. Opiston opiskelijaryhmiä voi ilmoittautua esiintymispankkiin ja päiväkodit,
palvelukeskukset ja muut toimijat voivat ottaa yhteyttä listalla oleviin ryhmiin tai
opiskelijoihin tilatakseen heidät vapaaehtoisena esiintymään, lukemaan ääneen, erilaisten
taitojen opastamiseen tai näyttelyn pitämiseen tms. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden
osallisuutta oman osaamisensa kautta.
Tavoitteena on saada mukaan uusia kiinnostuneita opiskelijoita toiminnan kehittämiseksi
nykytarpeita vastaamaan.

Helsingissä, 14. päivänä marraskuuta 2018
HALLITUS
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1.1.

Oppiskahvio
Kahvio toimii opiskelijoiden ja henkilökunnan taukopaikkana. Opistolaisille tarjotaan
palveluja mahdollisemman edullisesti ja laadukkaasti. Kahvio huolehtii myös erityisryhmien
tarpeista.
Oppiskahviosta vastaa ravintolanhoitaja ja tarvittavat kahvilatyöntekijät. Hallituksen
puheenjohtaja käy keskusteluja säännöllisesti ravintolanhoitajan kanssa sekä toteuttaa
hänen kanssaan kehityskeskustelut. Hallitus määrittelee kahvion työntekijöiden palkkioiden
perusteet ja suuruudet. Henkilöstön lisätarvetta seurataan ja otetaan lisää tarvittaessa.
Ravintolanhoitaja ja hallituksen puheenjohtaja tekevät ehdotukset hallitukselle. Ravintolan
hoitaja osallistuu hallituksen kokouksiin käsiteltäessä kahvion asioita.
Kahvio on avoinna ma – to klo 9.30 – 20.00, perjantaisin klo 10.00 – 16.00.
Viikonloppuisin kahvio pidetään auki opiston tauollisissa tapahtumissa, joista neuvotellaan /
sovitaan viimeistään kuukautta ennen tilaisuutta ravintolan hoitajan kanssa. Opistotalossa
tilaisuuksia järjestäviä pyydetään ottamaan yhteys kahvioon. Kaikista järjestettävistä
tilauksista tulee sopia ravintolan hoitajan kanssa kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.

.
Kahviossa on myytävänä kahvia, teetä, oman keittiön leivonnaisia, makeita ja suolaisia sekä
arkipäivinä myös päivän keitto ja salaatteja. Sen lisäksi kahviossa on mahdollisuus järjestää
tilaustarjoiluja opiston asiakkaille, Kahvio osallistuu yhdistyksen toiminnassa järjestettyjen
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyihin.
Tavoitteena on saada kahviosta kaikkien opiston asiakkaiden yhteinen tauko-ja
virkistyspaikka. Kahviossa palvellaan kiireistäkin opiskelijaa mahdollisimman hyvin ja
nopeasti oppituntien lomassa ja tilaisuuksien järjestelyissä. Ravintolanhoitajan kanssa
erikseen sovittaessa edistyneet opiskelijat voivat käyttää kahviota esiintymispaikkana,
saaden esiintymisvalmiuksia. Kahviossa järjestetään lukukausittain jäsenviikkoja.
Henkilökuntaa ohjataan myös osallistumaan tarpeelliseen koulutukseen.

1.2.

Palstatoimikunta

YLEISTÄ

Palstatoimikunnan tehtävänä on yhdessä hallituksen ja palstaviljelijöiden kanssa huolehtia
Vuosaaren Uutelan palstaviljelyalueen toimivuudesta Helsingin kaupungin
kaupunkiympäristön toimialanjärjestyssääntöjä ja palstatoimikunnan omia ohjeistuksia
noudattaen sekä vastata palstaviljelijöitä koskevasta tiedottamisesta. Lisäksi
palstatoimikunta toimii yhteistyössä Helsingin kaupungin viljelypalstojen vetäjien fbryhmässä tarkoituksena vaihtaa tietoja, tehdä käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi omia
ehdotuksia kaupunkiympäristön toimialaan niin, että säännöt palvelisivat palstojen hoitoa.
Uusia toimikuntalaisia etsitään aktiivisesti.
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TIEDOTTAMINEN, OPASTUS JA OHJEISTUS
Pääasiallisia tiedotusmenetelmiä ovat jokavuotinen kevätkirje viljelijöille, HTO ry:n ja
palstatoimikunnan koti - ja fb - sivut, palsta-alueen ilmoitustaulut sekä Oppisviesti - lehti.
Lisäksi talkoopäivinä tiedotetaan ja keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Keväällä 2019 järjestetään viljelijöiden kevättapaaminen ennen viljelyalueen ensimmäisiä
talkoita.
Palstatoimikunnan kotisivuilla www.palstarikko.com on esillä Helsingin kaupungin
kaupunkiympäristön toimialan sekä palstatoimikunnan laatimat järjestyssäännöt ja
ohjeistukset.
TOIMINTA 2019
Kesän 2019 aikana viljelyaluetta, kuten esim. alueen siltoja, rakennelmia ja rakennuksia sekä
yhteisiä alueita kuin niittyjä hoidetaan yhteisillä talkoilla. Talkoiden ajankohdasta ja
sisällöstä sekä talkootavoista päätetään toimikunnan kokouksissa huomioiden asioiden
tärkeys ja kiireellisyysjärjestys.
Talousarviossa osoitetaan riittävä määräraha alueen kunnossa pitämiseen ja varaudutaan
vedenjakelulaitteiden uusimiseen.
Palstamaksu vuonna 2019 on 70,00€ / aari.
Toiminnasta päätetään pääasiassa toimikunnan kokouksissa. Kokouksia järjestetään riittävä
määrä vuoden aikana.
Viljelijöitä opastetaan toimimaan ekologisesti. Viljelijöille asetetaan velvoite kompostoida
puutarhajäte palstoilla. Uusia viljelijöitä opastetaan mm. ojien ja polkujen hoidossa
palstavuokrauksen yhteydessä. Kesän aikana tehdään palstoilla tarkistuskierroksia.
säännöllisesti. Ongelmiin puututaan joko suullisesti, kirjeitse tai viimeisenä vaihtoehtona
ottamalla palsta pois.
Helsingin kaupungin rakennusviraston metsäisestä alueesta vastaavalle suunnittelijalle ja
metsän hoidosta vastaavalle esimiehelle on lähetetty kirje v. 2018 koskien puiden kaatoa
ympäri viljelyalueen metsäisiä reunamia. Toimenpidekaato saattaa aiheuttaa toimikunnalle
lisätyömäärää.
Palstatoimikunta järjestää kirjallisen kyselyn viljelijöille viljelyalueen suunnitelmallisesta
hoidosta, toiminnan kehittämisestä ja yhteistoiminnasta.

1.3.

Retkeilytoimikunta

YLEISTÄ
Toimikunta järjestää Helsingin työväenopiston opistolaisyhdistyksen hallituksen
alaisena opiskelijoille tutustumiskäyntejä ja teatteri- ym. retkiä. Lipunmyyntiä
pidetään määrättyinä tiistaipäivinä klo 16.00 -17.00 opistolla.
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HALLINTO, JÄSENET JA KOKOUKSET
Retkeilytoimikunta koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä,
rahastonhoitajasta ja jäsenistä, joista yksi olisi mielellään opistolaisyhdistyksen
hallituksen jäsen. Toimikunta kokoontuu vuoden aikana n. 6-7 kertaa. Kokoukset
pidetään pääsääntöisesti opistotalossa osoitteessa Helsinginkatu 26 Helsinki.
TOIMINTA
Retkiä ja tutustumiskäyntejä tehdään museoihin sekä laitoksiin. Myös ostos-, teatteri ja
konserttimatkoja toteutetaan, niiden järjestämiseksi on käytettävä jatkossa
matkatoimistoa. Myös yöpymisellä varustetut koti- ja ulkomaan matkat ovat
mahdollisia käyttäen vastuullisena matkanjärjestäjänä matkatoimistoa.
Kesäteatterit ja saunaretki ovat ohjelmassa. Myös puutarha ja luontoretkiä
toteutetaan. Pyrimme tekemään retkeläisiä kiinnostavia ajankohtaisia retkiä ja
otamme myös retkeläisten toiveita huomioon mahdollisuuksien mukaan.
UUSI MATKAPAKETTIDIREKTIIVI
1.7.2018 Vuonna 2018 Suomessa ja koko Euroopassa valmismatkalle lähtevää
turvaavat uudet lait. Kansalliset säännökset direktiivin täytäntöön panemiseksi on
annettava viimeistään 1.1.2018 ja niitä on sovellettava 1.7.2018 alkaen. Matkapaketti on
vähintään kahden erityyppisen samaa matkaa varten yhdistetyn matkapalvelun yhdistelmä
kuten esim. bussivaraus, teatterilippu, oppaan palvelu ja ruokailu. Kun kyseessä on
matkapaketti, käytämme matkatoimistoa.
TIEDOTUS
Opistolaisyhdistyksen www-sivut ja Retkeilytoimikunnan julkaisemat retkiesitteet
toimivat tiedotuskanavina opiskelijoille. Sähköpostilistalla on myös useampia satoja
halukkaita postin saajia. Sähköpostin välityksellä saadaan asioita nopeasti
eteenpäin. Retkien tiedottamista tehostetaan uusien www-sivujen kautta.
TALOUS
Matkanvetäjille käyttöön otetut henkilökohtaiset viitenumerot ovat toimivat hyvin
retkitilille maksua varten. Jäsenkortilla saa alennusta 50,00 euroa tai sen yli maksavista
Retkeilytoimikunnan retkistä, alennus 5,00 euroa.

1.4.

Senioritoiminta
Tavoitteena on seniori-ikäisten elämänlaadun parantaminen ja yksinäisyyden vähentäminen
järjestämällä senioriopistolaisille vapaamuotoisia, yhteisiä tapaamisia Opistotalon
Oppiskahviossa. Kahvittelun lomassa kerrotaan kuulumiset, lauletaan yhdessä tuttuja lauluja
vuosien varrelta ja kerrotaan tarinoita. Tapaamisissa on mahdollisuus opiskelijoiden
esiintymisiin yhteiseksi virkistykseksi.
Tarkoituksena on vuonna 2019 laajentaa toimintaa kaikille senioriopiskelijoille. Tilaisuuksissa
pyritään järjestämään lyhyitä alustuksia opiskelijoiden toiveiden mukaan. Tavoitteena on
järjestää tapaamisia kaksi-kolme kertaa lukukausien aikana sovittuina lauantai päivinä, jolloin
myös kahvio on avoinna. Kahvion henkilökunta järjestää tilaisuuksien tarjoilun.
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Tavoitteena on järjestää toivottu kevätretki johonkin lähialueen kohteeseen.
1.5.

Keskinen toimintaryhmä
Keskisen toimiryhmän suunnitelmissa on lisätä omaa aktiviteettiaan mahdollisimman usealla
alueella ja toimia näin opiskelijoiden vaikuttamisen väylänä ja kanavana.
Toimintaryhmän toiminnan painopiste on edelleen tukea yhteisöllisyyttä ja vuonna 2019 on
tarkoitus erityisesti parantaa tiedon kulkua kaikin käytössä olevin keinoin, mm. tuomalla
esille paremmin yhdistyksen kotisivut, digilehden osoite ja tehdä näkyväksi joitakin
"jokamiehen" yksinkertaisia keinoja vaikuttaa ilmastomuutokseen.
Toimintaryhmän jäsenet ovat myös halukkaita ideoimaan ja osallistumaan teemailtojen
järjestämiseen yhdessä opiston henkilöstön kanssa sekä hankkimaan Oppisviestilehteen
ajankohtaista materiaalia opiskelijoilta.
Toimintaryhmällä on myös mahdollisuus antaa myös erityistukea joillakin osa-alueilla
opiskelijoille.
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HelsinginTyöväenopiston Opistolaisyhdistys ry
TALOUSARVIO 2019

2019

2018

PALVELUTOIMINTA
Tuotot
Myyntituotot
Kahvilatoiminta
Ostot
Kahvilatoiminta
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Palvelutoiminta
Kulujäännös
ETELÄINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

210000,00

72,79 %

212000,00

90800,00

90400,00

88200,00
26860,00
205860,00
4140,00

87900,00
32300,00
210600,00
1400,00

0,00
300,00
-300,00

71,71 %

76,14 %

72,96 %

0,10 %

0,00
200,00
-200,00

0,07 %

0,10 %

0,00
700,00
-700,00

0,24 %

0,10 %

0,00
200,00
-200,00

0,07 %

0,05 %

ITÄINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

0,00
300,00
-300,00

KESKINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

0,00
300,00
-300,00

KOILLINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

0,00
300,00
-300,00

0,10 %

0,00
150,00
-150,00

LÄNTINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

0,00
300,00
-300,00

0,10 %

0,00
150,00
-150,00

0,05 %

POHJOINEN
Tuotot
Kulut
Kulujäännös

0,00
300,00
-300,00

0,10 %

0,00
450,00
-450,00

0,16 %

ALUETOIMINTA YHTEENSÄ
Tuotot
Kulut
Kulujäännös
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ

0,00
1800,00
-1800,00
2340,00

0,63 %

0,00
1850,00
-1850,00
-450,00

0,64 %
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HelsinginTyöväenpiston Oppistolaisyhdistys
ry
PALSTATOIMIKUNTA
Tuotot
Palstavuokratulot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut Kulut
Kulujäännös
KOULUTUSTOIMINTA
Tuotot
Myyntituotot
Avustukset Koulutuks.Castr.
Kulut
Koulutuskulut
Kulujäännös
RETKEILYTOIMINTA
Tuotot
Myyntituotot
Muut Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut Kulut
Kulujäännös
SENIORITOIMINTA
Tuotot
Myyntituotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut Kulut
Kulujäännös
TIEDOITUSTOIMINTA
Tuotot
Myyntituotot
Kulut
Kulujäännös
YLEISKULUT
Henkilöstökulut
Leikkiväen proj+muut kulut
Kulujäännös
Satavuotis historiikin valmistelu
YLEISTULOT
Kaupungin avustus
Avustukset satavuotis kust..Castr.
Satunnaiset tulot
YHDISTYKSEN TUOTOT
YHDISTYKSEN KULUT
Tilikauden yli/alijäämä

2019

%

2018

2(3)

16800,00

5,82 %

15250,00

5,48 %

15400,00
1400,00

5,36 %

14900,00
350,00

5,16 %

0,00
1000,00

0,00 %
0,35 %

0,00
0,00

0,00 %
0,00 %

1000,00
0,00

0,35 %

500,00
-500,00

0,17 %

35000,00
0,00

12,13 %

35000,00
0,00

12,57 %

35000,00
0,00

12,19 %

35000,00
0,00

12,13 %

0,00

0,00 %

0,00

0,00 %

500,00
-500,00

0,17 %

300,00
-300,00

0,10 %

500,00
13500,00
13000,00

0,17 %

1000,00

0,36 %

2,09 %

4000,00
8000,00
-7000,00

2,77 %

5,20 %

15000,00

5,39 %

3500,00
6000,00
-5500,00
5000,00
15000,00
10000,00
200,00
288500,00
287060,00
1440,00

200,00
278450,00
288650,00
-10200,00
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