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Jouluinen tervehdys!
Näin on taas yksi syyskausi loppumassa ja seuraava kevät kausi alkamassa.
Omasta mielestäni syyskausi on mennyt todella nopeasti. Paljon on ol-
lut erilaisia tapahtumia ja kaikkea uutta on tehty tänä lukuvuona. Hyvinä 
esimerkkeinä mainittakoon, joka kuukautinen karaoke tapahtumat 
Leppävaaran ja Metsälän toimipaikoissa, jotka ovat houkutelleet mukavasti 
ihmisiä laulamaan. Myös tutoreiden järjestämä Halloween tapahtuma sai 
todella hyvin ihmiset osallistumaan suunnistuspolulle sekä pukukilpailuun. 
Onneksi meillä on todella aktiivisia tutoreita, jotka ovat aina valmiita järjes-
tämään kaikkea erilaista toimintaa muille opiskelijoille.
Ensi tammikuussa taas jatketaan ja luvassa on kaikkea uutta ja erilaista oh-
jelmaa, joten kannattaa edelleen seurata Liven kanavilta, mitä kaikkea 
on tulossa.

Oikein hyvää joulu aikaa sekä rentouttavaa lomaa kaikille!
Pasi Tujunen

freeimages.com

Uusin Live Ne ws on tä äll ä!
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SAKUstars 
2023

SAKUstars-tapahtuma on          
valtakunnallinen kulttuurikilpailu 
kaikille ammattiin opiskeleville. 
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 
Sedu järjestää seuraavan tapah-
tuman 25.–.4.2023 Kurikan kam-
puksella ja tämän vuoden teem-
ana on ”Juuret ja Versot”. 

SAKUstars kannustaa ammattiin 
opiskelevia kulttuuriharrastuk-
sessa ja antaa opiskelijoille mah-
dollisuuden tuoda esiin sellaista 
osaamista, joka ei oppilaitoksen 
arjessa välttämättä tule esiin. 
SAKUstarsissa tärkeintä ei ole 
menestyminen vaan osallis-
tuminen.

Tapahtumassa on erilaisia sarjo-
ja sekä ennakkoon lähetettäville 
töille että paikan päällä tehtäville 
suorituksille. Mukana on kaikki, 
mitä kulttuuriin kuuluu. Lisäksi 
joka vuosi on erilaisia näytösla-
jeja sekä uutena lisänä on hen-
kilöstösarja, johon voi osallistua 
kuka vaan Liven henkilöstöstä. 
Tapahtumaan kisasarjoihin voi 
käydä tarkemmin tutustumassa 
osoitteesta www.sakustars.fi

Virallinen ilmoittautumisaika on 
ennakkosarjoihin 2.1.2023–
17.2.2023 ja Live sarjoihin 
2.1.2023– 24.3.2023. Kaikki Am-
mattiopisto Liven kisailmoittau-
tumiset sekä lisätietoa tapahtu-
masta saa Pasi Tujuselta.

Kirjoittanut: Pasi Tujunen
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Party 8.11. Metsälä 8:n 
laturissa

Valtakunnallista ehkäisevän päihdetyönviikkoa vietettiin viikolla 
45. Ehkäisevän päihdetyön viikolla järjestetään ympäri Suomea erilai-
sia tapahtumia esim. oppilaitoksissa ja kauppakeskuksissa. Ehkäisevän 
päihdetyön tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvin-
vointia ehkäisemällä ja vähentämällä päihteidenkäytön aiheuttamia 
haittoja. Teemaviikon aihetta tuotiin esille Metsälän toimipaikassa tiistai-
na 8.11. järjestämällä Partyt. Alkuun puhuimme kotibileistä, mutta eräs 
opiskelija sanoi meille: ”Eikö nämä voisi olla opiskelijabileet?” Näin teema 
muuttui ja yhdessä vietimme päihteettömiä opiskelijabileitä discopallon 
pyöriessä katossa ja samalla teemaviikon aihetta nostettiin esille erilaisil-
la tapahtumarasteilla. 

Juttelimme opiskelijoiden kanssa mm. riippuvuudesta ilmiönä, 
pohdimme mistä asioista hyvät tai huonot bileet koostuvat, katsoimme 
porukalla Youtubesta videon ”Budin jäljillä – mihin käyttörikos vaikuttaa”. 
Mukana tapahtumassa oli myös Kiiru, Yhdessä yksikään ei putoa! -hank-
keesta/ Aseman lapsista. Hän kertoi Walkers-kahvilan toiminnasta sekä 
muista pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten kohtaamispaikoista kuten 
Kohtaus, Tyttöjen ja Poikien talo. 
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Hyvissä bileissä on myös tarjoiluja, tarjolla oli Mocktailseuran kehittämä 
”punainen mocktail” -booli sekä poppareita ja keksejä. Kiitos kokkiopiskelija 
Kiiralle, joka huolehti tapahtuman ajan tarjoilujen riittävyydestä.

Tapahtumassa oli rento tunnelma, ja hyviä kohtaamisia ja keskusteluita oli 
päivän aikana. Opiskelijoiden kanssa on tärkeää jutella päihteistä, kysellä 
säännöllisesti mitä heille kuuluu ja antaa aikaa keskustelulle. Kaikkia päihtei-
den käyttö ei kosketa, mutta nuoret kohtaavat kuitenkin päihteitä ja 
päihtyneitä arjessaan. Lahden kaupungin ehkäisevän mielenterveys- ja päi-
hdetyön koordinaattori Marja Mikola kertoo Ylen artikkelissa, että on kysynyt 
monelta nuorelta, mikä olisi auttanut sinua silloin, kuin aloit käyttää päihteitä. 
Vastaus on aina, että jos joku aikuinen olisi ollut aidosti kiinnostunut ja kysellyt 
mitä kuuluu.

Liven opiskelija, muista että me oppilaitoksen aikuiset olemme täällä teitä 
varten. Tule rohkeasti keskustelemaan ja yhdessä voimme enemmän.

Kiitos osallistujille ja järjestävälle tiimille 😊
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Punainen mocktail

- 1-2 rkl granaattiomenan siemeniä
- 2cl raparperi mehutiivistettä
- 1dl russian juomaa
- 1dl kivennäisvettä
- jäitä

Ohjeet
Täytä lasi jäillä, lisää muut ainekset, 
sekoita ja nauti. 

Resepti
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Live Cup Sählyturnaus 2022

To 8.12. pelattiin muutaman vuoden tauon jälkeen sählyn Live 
Cup Ruskeasuon Arena Centerissä. Turnauksessa oli pelaamassa 
kahdeksan joukkuetta. Joukkueet olivat:

   - SäBäKät
   - GW/Logi Pasila
   - Täältä Pesee
   - Team Pasila
   - TUVA A
   - Asuntola Diamonds
   - Metsälän Logi (MeLo)
   - Turuntien Telmijät

Kaikissa joukkueissa oli hyvin pelaajia mukana sekä muita 
opiskelijoita oli saapunut mukavasti seuraamaan otteluita.

  Lähes kaikki ottelut olivat todella tasaisia ja jopa 16 ottel-
ua pelattiin ennen mitalipelejä. Pronssi ottelussa kohtasi 
Metsälän Logi ja Turuntien Telmijät. Ottelu oli varsinainen jänni-
tysnäytelmä. Todella tasaisen ottelun päätteeksi mentiin jatkoa-
jalta rankkareille ja vasta seitsemännellä yrityksellä Turuntien 
Telmijät varmistivat itselleen pronssisen mitalin.

  Finaalissa kohtasi Asuntolan Diamonds ja GW/Logi Pasila. 
Tämäkin ottelu oli hyvin tasainen mutta tällä kertaa GW/Logi 
Pasila oli parempi varsinaisella otteluajalla. Live Cup 2022 
mestaruus meni siis GW/Logi Pasilalle lukemin 2-1. Onnea 
uudelle mestarijoukkueelle.

  Suuri kiitos kaikille pelaajille, katsojille sekä muille osallistujille 
ja järjestäjille.

  Seuraavassa Live Cup:ssa pelataan jalkapalloa kesäkuun alus-
sa sekä ensi talvena jälleen sählyä.
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GW/Logi Pasila voitti

Asuntola Diamonds v GWLogi Pasila Kulta ottelu

Turuntien Telmijät voittivat pronssia
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Avoimien ovien päivä

Kuvat: Sissi Kuukkanen, Jenni Sainio

Metsälässä 10. Marraskuuta ja 
Leppävaarassa 15. Marraskuuta 
vietettiin avoimia ovia.
Avoimiin oviin osallistui huimat 
1000 vierasta eri pääkaupunki-
seudun kouluista. Noin 600 Lep-
pävaarassa ja 400 Metsälässä.
Apuna tässä tapahtumassa olivat 
Liven Tutorit, jotka opastivat vie-
raita eri alojen tiloissa.
Vieraat olivat tyytyväisiä esittely 
kierroksista ja Tutorit saivat pal-
jon kiitosta sekä vierailta ja tapah-
tumaa järjestäneiltä opettajilta.
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Tutustuminen kiinteistöalan opintoihin

ASO = Ammattiin suuntautuvat opinnot
KiPa = Kiinteistön huolto

Liven TuVa-opiskelijoiden on mahdollista päästä tutustumaan eri pe-
rustutkintoihin ammattiin suuntautuvien opintojen kautta (ASO-opinnot).  
Kiinteistöalan ASO-opinnot ovat käynnissä vuoden 2022 marras-jou-
lukuussa. 

 Kiinteistöalan ASO on kerran viikossa 8 viikon ajan.
Edellytykset osallistumiselle ovat säännöllinen koulunkäynti ja alalle 
suuntautuminen. Jaksoa ohjaavat kiinteistöpalvelualan opettaja ja Tu-
Va-opettaja yhdessä.

 Jaksolla saa hyvän kuvan siitä, mitä perustutkinnossa opiskelu olisi. Jak-
solla pääsee tutustumaan esim. seuraaviin aiheisiin:
   - Kiinteistön sisäilman laatu
   - Pienkoneiden käyttö ja huolto
   - Jokamiehen sähkötyöt
   - Kaudenmukaiset pihatyöt
   - Koneiden käyttö
   - Sisäverhoilun korjaustyöt
   - Käsityökalujen käyttö
   - Pihanhoito 
   - Talvi-kunnossapito
   - LVI-huoltotyöt
Ryhmään mahtuu max. 8 opiskelijaa kerralla ja opiskelu tapahtuu Lep-
pävaarassa.
Jos kiinteistöala kiinnostaa, niin kannattaa osallistua!

Kirjoittanut: Aaro Valli, TUVA C
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Leppävaaran Live-verstas

Työtilat

Kiinteistön huoltotyöt
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Turuntien Laturi on laajentunut ja 
uudistunut sekä saanut seinilleen Tel-
ma-opiskelijoiden tekemää taidetta. 
Turuntien Pelurihuoneen seinät saavat 
myös pian uuden ilmeen Metsälän sis-
ustaja- opiskelijoiden toimesta. 

Mukavia hetkiä Latureissa ja tav-
ataan Pausseissa!

Terveisin, 
 opiskeluvalmentajat Marjo, Pia ja 
Sanna

Turuntie laturi
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PAUSSIT
Paussiajat Latureissa 

9.1.2023 alkaen:

Kiannonkadulla 
tiistaisin klo 11.00 -12.00

Turuntiellä 
torstaisin klo 10.00 -11.00

Metsälä 5
maanantaisin klo. 11.00-12.00

Metsälä 8
keskiviikkoiin klo 11.00-12.00

Olet tervetullut kumpaan tahansa Paussiin😊

Paussit ovat opiskeluvalmentajien ohjaamia taukohetkiä 
opiskelupäivän lomassa. Joskus Paussissa on jokin teema ja 
siihen liittyvää tekemistä, ja joskus vain ollaan viettämässä 
hetki aikaa yhdessä. Paussissa on pientä tarjoilua. Voit tulla 

piipahtamaan hetkeksi tai olla koko Paussin ajan. Toimintaan 
osallistuminen on vapaaehtoista.

14
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Virkist y vapa all a Live Free toiminnoissa

Live Free vapaa-ajantoiminta on opiskelijalähtöistä, monipuolista ja vaihtelee toimi-
paikkakohtaisesti. Vapaa-ajan toimintaa järjestetään Espoon ja Helsingin toimipaikois-
sa sekä asuntolassa Ruskeasuolla. Lisäksi järjestetään säännöllistä kerhotoimintaa. 
Kaikki Liven opiskelijat voivat vapaasti osallistua Live Free toimintaan.

Asuntolan yhteydessä on kaikille opiskelijoille avoimet vapaa-ajantilat. Tilassa on
mahdollisuus monenlaiseen toimintaan. Siellä voi esimerkiksi pelata biljardia, katsoa
TV:tä/elokuvia, askarrella, pelata erilaisia pelejä ja olla tietokoneella. Vapaa-ajantila on
auki sunnuntaista torstaihin klo 15.00–22.00.

Toiveita Live Free vapaa-ajan toiminnoista voi esittää toiminnasta vastaavalle.

Lisätietoja:
Pasi Tujunen
p. 040 545 6310
vapaa-ajan ohjaaja

 LIVE FREE VAPAA-AJAN VIIKKO-OHJELMA 
Lisätietoja; Projektikoordinaattori Pasi Tujunen p. 040 545 6310, Facebook/Instagram Pasi Ohjaaja 

 
Leppävaaran toimipaikka, Kiannonkatu 2, 02650 Espoo 
Metsälän toimipaikka, Läkkisepänkuja 8, 00620 Helsinki 
Live Free vapaa-ajantila, Live asuntola Tenholantie 10 A a, 00280 Helsinki 
Pirkkolan palloiluhalli, Pirkkolan Metsätie 6, 00630 Helsinki 
 

 
MAANANTAI 

 

 
TIISTAI 

 
KESKIVIIKKO 

 
TORSTAI 

 
HYVÄ TIETÄÄ: 

Tulossa 
lähiaikoina: 

 
OPISKELIJAKAHVILA 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00–19.00 

 
 
 
 
 
 

 
KUNTOSALI AUKI 

 
 
 

Kiannonkadun kuntosali 
klo 15.00–17.00 

 
KUNTOSALI AUKI 

 
 
 

Metsälän kuntosali 
klo 15.00–18.00 

 
KULTTUURITIISTAI 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00 alkaen 

 

 
ITSEPUOLUSTUS 

 
 
 

 M8 vanha liikuntasali 
klo 14.00 ja klo 15.00 

 
KUNTOSALI AUKI 

 
 
 

Kiannonkadun kuntosali 
klo 15.00–16.00 

 
KOKKIKERHO 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00 alkaen 

 
HUOM! 

Kokkikerhoon pitää 
ilmoittautua etukäteen 
viimeistään edellisenä 

maanantaina  
n. 050 341 6655 

 

 
FUTSALKERHO 

 
 
 

Pirkkolan palloiluhalli 
klo 14.30–16.00 

 
KUNTOSALI AUKI 

 
 
 

Metsälän kuntosali 
klo 15.00–18.00 

 
LEFFAILTA 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00 alkaen 

 

 
LIVE FREE 

VAPAA-AJAN TILA  
on avoinna kaikille 

Liven opiskelijoille joka 
arkipäivä  

klo 15.00–22.00 
 
 

HUOM! 
Kaikki Live Free vapaa-

ajan toiminnat ovat 
tarkoitettu kaikille 
nykyisille Liven 
opiskelijoille. 

 
LEPPÄVAARAN 

TIISTAI KUNTOSALI 
aloittaa toimintansa  
 torstai 13.9.2022  

 
SÄBÄKERHO 

 
HIKIJUMPPA 

 
BÄNDIKERHO 

 
 

HUOM! 
Tämä viikko-ohjelma 

on voimassa 
toistaiseksi 

 
 

Eikö löydy mieluisaa 
tekemistä tai 

kiinnostaisiko sinua 
jonkin muu toiminta 

tai toiminnan 
vetäminen?  

 
Soita tai laita viestiä 

yllä olevaan 
numeroon tai 
osoitteeseen: 

pasi.tujunen@inlive.fi 
 

 



16

Live News uutisjulkaisu on uusi Liven opiskelijoiden 
tuottama julkaisu muille Liven opiskelijoille. Jokaisessa 
julkaisussa on ajankohtaisia artikkeleita, tulevia Liven 
tapahtumia ja muuta tärkeää tietoa kaikille opiskelijoil-
le. Live News uutistoimituksessa reporttereina toimii 
Liven opiskelijat. Opiskelijat itse tuottavat julkaisun 
sisällön, haastattelevat ihmisiä sekä ottavat julkaistavat 
kuvat.

Jos sinua kiinnostaa olla mukana toiminnassa niin 
ota yhteyttä Pasi Tujuseen.

Puh. 0405456310
Email: pasi.tujunen@inlive.fi

Mik ä on Live Ne ws?

Grafiikka: Toivo Laiho
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8.12

14.12

16.12

9.1

13.1

11.1

11.2

2.2

14.2

20-24.2

27.2 Koulu jatkuu

Talviloma

Koulu jatkuu

Ystävänpäivätapahtuma

Turvallisuuspäivä

Osallisuusiltapäivä klo. 13.00 alkaen

Helmikuu

Henkilöstön Live-päivä (opiskelijoiden         
vapaapäivä)

Huoltaja-webinaari perustutkintojen 
opiskelijoiden huoltajille klo 17

Tammikuu

Joulujuhla seka joululoma alkaa

Jouluateria

Livecup (sähly)

joulukuu

Liven tule vat
tapahtumat talvi/ke vät 

2022/2023
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Toimitus

Toimittajat:

Pasi Tujunen
Aaro Valli

Opiskeluvalmentaja: 
Marjo, Pia ja Sanna

Lisätuki:

Sirena Nieminen
Pasi Tujunen

Karoliina Oksanen

Taitto:
 

Sissi Kuukkanen
Jenni Sainio

Kansi:

Sissi Kuukkanen






