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Rehtorin tervehdys

Onnittelut uudelle julkaisulle!

Uskon, että Live News voi olla kanava, jota kautta 
saamme esille opiskelijoille tärkeitä asioita. Asioiden 
tuominen esille on myös tärkeä kanava vaikuttaa 
Liven yhteiseen kehittämiseen. 

Yhteisen julkaisun tekeminen on varmasti myös 
innostava ja hauska tapa oppia uutta ja tutustua 
toisiin opiskelijoihin yhteisen työskentelyn kautta. 

Ennen kaikkea toivon, että uusi julkaisu on aina 
tekijöidensä näköinen ja kuuloinen. Liven yhteisö on 
todella monimuotoinen, ja uskon että opiskelijoiden 
tuottama julkaisu tulee myös olemaan sitä. Odotan 
innolla millaista viestintää ja uutisointia saamme 
nähdä ja kuulla jatkossa.

Antti Aavikko, rehtori

Kuvaaja: Matti Matikainen



4

Asuntola on oiva ilmainen asunto Liven opiskelijoille, 
erityisesti niille joilla on muuten pitkä matka kotiin. 

Ammattiopisto Liven asuntola sijaitsee rauhallisel-
la Ruskeasuon asuinalueella. Ruskeasuo sijaitsee 
Helsingissä Mannerheimintien lähettyviltä. Vaikka 
asuntola sijaitsee lähellä keskustaa, niin Ruskeasuo 
on tunnettu lapsiperhekaupunginosana, eli on hyvin 
turvallista ja yllättävän rauhallista. 

Asuntola on kahdessa tavallisen näköisessä kerros-
talossa, jotka on rakennettu 90-luvulla. Sisältä löytyy 
vapaa-ajan tiloja sekä A- että B-rakennuksesta.

Asuntolan esittely

Soluja on yksiöitä ja kolmen ihmisen kämppiä. Jokai-
sella on silti oma huone. Yhteiset tilat on keittiö ja 
vessa ja suihkutila. Myös useammalla on parveke. 
Koska yhdessä asunnossa asuu jopa kolme henkilöä, 
niin yhteisten tilojen siivoaminen on jaettu jokaiselle 
vuorollaan. 

Niin kuin jokaisessa kodissa, niin myös asuntolassa 
on sääntöjä. Alaikäiset saavat viettää viikonlopun 
harvoin asuntolassa, sillä viikonloppuisin ei ole aina 
ohjaajia valvomassa. Hiljaisuus alkaa kello kymme-
nen, näin huomioidaan naapurit. Ystäviä voi tulla ky-
lään mutta korona-aikaan vain yksi henkilö voi vierail-
la vierailuaikana. Lisää asuntolan säännöistä löytyy 
Liven sivuilta. Yleinen käytöstavat toimii myös täällä 
Ammattiopiston Liven asuntolassa. 

Näin esittelin asuntolan teille. Tervetuloa!

Tekijä: Aada Ypyä 

A-rakennuksessa sijaitsee kolme vapaa-ajan tilaa. On 
pelisali missä on mm. biljardipöytiä ja pingispöytä. 
Siellä on myös telkkarihuone ja jopa hierontatuoli. 
Lisäksi on keittiö, missä usein järjestetään kokkiker-
hoja.

A-talossa on myös toimisto, missä vuorokauden 
ympäri löytyy ohjaajia, jotka auttavat tarvittaessa. 
Asuntolan ohjaajiin saa yhteyttä soittamalla ovikelloa 
tai soittamalla puhelimella ohjaajien numeroon. 

B-talossa on yhteiset pyykinpesukoneet ja kuivaus-
rummut. B-rakennuksessa on myös leffahuone. Eikä 
saa unohtaa yhteistä sähkösaunaa ja suihkutilaa. 

Asuntolassa on ohjattuja kerhoja kuten kahvila, kok-
kikerho, taidekerho ja pelikerho. Näihin kannattaa 
rohkeasti tulla vierailemaan kun tylsyys iskee. 

Liven asuntolan vapaa-ajan tila.
Kuvaaja: Toivo Laiho

Toinen kuva asuntolan vapaa-ajan 
tilasta.
Kuvaaja: Toivo Laiho

Ammattiopisto Liven asuntola.
Kuvaaja: Frank Leiman
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Miten päädyitte töihin asuntola ohjaajiksi?

Iiro on vasta aloittanut viime elokuussa työt asun-
tolaohjaajana. Hän oli aikaisemmin rakennusalalla 
myyntiedustajana. Se ei ollut koskaan tuntunut Iiron 
mielestä hänelle sopivalta hommalta. Hän on liikun-
nanohjaaja koulutukseltaan. Iiro kertoo, että hän 
halusi vaihtaa alaa ja päästä enemmän työskentele-
mään ihmisten kanssa, joten kun hän näki asuntol-
aohjaajan työpaikkailmoituksen, hän 
päätti hakea työtä. 

Piia oli vielä neljä vuotta sitten päiväkodissa töissä. 
Hän ajatteli, että päiväkodissa työskentely saa nyt ri-
ittää. Pia sitten ajatteli katsella muita työpaikkoja ja 
näki Liven työpaikkailmoituksen. Hän haki töitä, mut-
ta mitään ei kuulunut asiasta. Pia sitten ajatteli, että 
hän ei saanut työpaikkaa ja meni muihin töihin. Kun 
hän oli ollut noin kuukauden muissa töissä hänelle 
soitettiinkin, haluaako hän tulla haastatteluun. Haas-
tattelussa hän ihastui heti työpaikkaan ja tuli sitten 
valituksi. Pia kertoo olevansa työpaikastaan hyvin on-
nellinen. 

Millaista tukea asuntola ohjaajilta voi saada?

Asuntolaohjaajien tärkein tehtävä on auttaa opiskeli-
jaa koulunkäynnissä. Eli tuetaan siinä, että opiskelija 
pääsee aamulla sängystä ylös ja kouluun.

Asuntolaohjaajilta voi saada tukea erilaisiin arjen 
askareisiin. Piia kertoo, että jokaisella opiskelijalla 
on tosi omanlaiset tuen tarpeet. Esimerkiksi joku ei 
välttämättä osaa tehdä ruokaa lainkaan, lomakkei-
den täyttö voi olla hankalaa tai joku asiointi voi olla 
vaikeaa. Joillakin opiskelijoilla voi myös olla joitakin 
haasteita elämässä, esimerkiksi sosiaaliset tilanteet. 
Sellaisissa tilanteissa voi kääntyä ohjaajan puoleen ja 
sitten ohjaaja pyrkii auttamaan. 

Piia lisää vielä, että moni opiskelija kaipaa keskustel-
uapua ja sitä on tärkeä myös ohjaajien antaa. Iiro on 
myös samaa mieltä asiasta. Meidän kanssa voi tulla 
keskustelemaan ihan mistä vain, kertoo Iiro. 

Asuntolaohjaajien Iiron ja 
Piian haastattelu

Millaista vapaa-ajan toimintaa asuntolassa järjestetään?
 
Tällä hetkellä asuntolassa on erilaisia kerhoja, jotka 
toistuvat viikoittain. Maanantaisin on kahvila, tiistai-
sin on taidekerho, joka on nyt muuttunut myös im-
prokerhoksi, ja keskiviikkoisin on kokkikerho. Asunto-
laan on myös suunnitteilla bändikerhotoimintaa. Sen 
lisäksi asuntolasta järjestetään paljon retkiä asun-
tolan ulkopuolelle, esimerkiksi retki jääkiekkopeli-
in ta Linnanmäki-retki. Vapaa-ajan ohjaaja Panu vie 
myös opiskelijoita esimerkiksi luistelemaan. Asunto-
lassa on myös erilaisia tapahtumia, esimerkiksi kesän 
alussa asuntolassa järjestetään kesäkarnevaalit.

Tekijä: Viivi Liikkanen

Mikä on mukavinta teidän työssä?

Iiron mielestä työssä on mukavinta, kun tapaa uusia 
ihmisiä. Hän kertoo myös, että kun hän on työsken-
nellyt vasta niin vähän aikaa, niin koko ajan oppii 
jotain uutta ja kehittyy työssään. Työpaikka on myös 
hyvin viihtyisä Iiron mielestä.  

Piian mielestä taas on parasta, kun pääsee tekemään 
nuorten kanssa erilaisia asioita, esimerkiksi pe-
laamaan ja laittamaan ruokaa. Parhaimpia juttuja 
ovat hänen mielestään retket asuntolan ulkopuolelle.

Mitä ohjaajien työnkuvaan kuuluu?

Iiro vastaa asuntolassa asuntolan asioista ja va-
paa-ajan ohjauksista. Kaikki ohjaajat ohjaavat kaikkia 
opiskelijoita. Jokaisella ohjaajalla on myös asuntolas-
sa oma kerros, mistä on vastuussa.  

Piia toimii asuntolassa asumisen tuen ohjaajana. Eli 
jos   opiskelijalla on erityisiä vaikeuksia tai tuen tar-
peita, Pia hakee lisätukea opiskelijan kotikunnasta, 
jotta asuntolassa voidaan tukea opiskelijaa parem-
min. Kun on saatu kotikunnalta päätös, että voidaan 
antaa opiskelijalle erityistä tukea, tehdään yleensä 
suunnitelma asioista, mitä lähdetään harjoittele-
maan. 
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Asuntolan osoite: 
Tenholantie 10 a A 4
00280 Helsinki

Kartta bussipysäkiltä asuntolaan

Läheltä lähtevät bussit:
506 Myllypuro
200 Espoon keskus
200 Elielinaukio
40 Kannelmäki
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Kartta merkit:

Tenholantie
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Grafiikka: Viivi Liikkanen



7

Ammattiopisto Liven uusi opiskelijakunnan hallitus 
aloitti toimintansa järjestäytymiskokouksella 17. 
tammikuuta 2022. 

Uusi hallitus muodostuu 15 jäsenestä sekä kymme-
nestä varajäsenestä, jotka valittiin 1.-12.2021 jär-
jestetyissä koko ammattiopiston laajuisissa opiskeli-
jakunnan vaaleissa. 

Ehdokkaiden äänestäminen toteutettiin vallitsevas-
ta pandemiatilanteesta johtuen Wilmaan jaettujen 
kertakäyttölinkkien avulla, joiden kautta opiskelijat 
pääsivät äänestämään omasta vaalipiiristään mie-
leistään ehdokasta. Ehdokkaita vaaleihin ilmoittautui 
yhteensä kolmesta Liven toimipaikasta, joita olivat 
Helsingin, Espoon sekä Turuntien toimipaikat. Kaik-
ki vaaleissa mukana olleet toimipaikat jaettiin omiksi 
vaalipiireikseen, jotta opiskelijakunnan hallitukseen 
saataisiin mahdollisimman paljon eri aloja edustavia 
opiskelijoita.

Uusi opiskelijakunnan hallitus 
aloitti toimintansa 17.1.2022

Ajatus koko Ammattiopisto Liven kattavien vaalien 
järjestämisestä syntyi opiskelijakunnan hallituksen 
keskuudessa syksyllä 2021. Tavoitteena oli kehittää 
uusi tapa valita jäsenet opiskelijakunnan hallituk-
seen siten, että mahdollisimman monella opiskelijal-
la olisi mahdollisuus pyrkiä jäseneksi ja olla mukana 
jäsenten valinnassa. Taustalla oli myös tarve muuttaa 
jo vuosia käytössä ollut menetelmä, jossa opiskeli-
joita rekrytoitiin suoraan, ottamalla yhteyttä eri aloi-
hin. Ongelmana tässä toimin amallissa ei ollut ain-
oastaan opiskelijoiden lähes olematon mahdollisuus 
olla mukana hallituksen jäsenten valinnassa, vaan 
haasteina olivat myös mallin työläs toteuttaminen, 
heikosti toimiva yhteydenpito henkilöstön ja opiske 
jakunnan hallituksen välillä sekä ehdokkaiden suht-
een eri aloilla vallitsevat merkittävät yli- ja alitarjon-
nat, joiden seurauksena hallituksen jäsenjakaumasta 
tuli väkisinkin hyvin epätasainen eri opiskelualojen 
välillä. 

Vaikka uuden valintamallin käyttöönotto ja toteutus 
tehtiin nopean aikataulun sanelemana ja osasta sii-
hen liittyneistä suunnitelmista jouduttiin osin pan-
demiatila teen vuoksi luopumaan, saavutti se silti 
kirkkaasti sille jo suunnitteluvaiheessa asetetut tav-
oitteet sekä odotukset. 
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Koska Ammattiopisto Liven eri toimipaikoissa aloit-
taa jatkuvasti uusia opiskelijoita, eivätkä välttämät-
tä kaikki pidempään opiskelleetkaan tiedä opiskel-
ijakunnan hallituksen toiminnasta, sisällytän tähän 
artikkeliin pienen tietopaketin, jossa kerrotaan ns 
pähkinänkuoressa opiskelijakunnan hallituksesta, 
sen toiminnasta ja tavoitteista.

Suomen ammatillisesta opetuksesta säädetty laki 
velvoittaa, että jokaisessa ammatillista koulutusta 
tarjoavassa oppilaitoksessa täytyy olla aktiivinen op-
pilas- tai opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan 
hallituksen tehtävänä on käsitellä ja vastaanottaa 
opiskelijoiden esiin tuomia ammattiopiston asioi-
ta, jotka saattavat tarvita selvittelyä, muutoksia tai 
eteenpäin viemistä ylemmille tahoille. Hallituksen 
tehtävänä on myös toimia opiskelijoiden puolestapu-
hujana, jos esimerkiksi oppilaitoksessa aiotaan ylem-
pien tahojen osalta tehdä merkittäviä, kaikkia opiske-
lijoita koskevia päätöksiä. Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi opiskelijakunnan hallitus on usein mukana 
Ammattiopisto Livessä järjestettävien opiskelijoille 
suunnattujen tapahtumien, teemapäivien ja muun 
ohjelman suunnittelussa sekä joskus niiden to-
teuttamisessa.

Opiskelijakunnan hallituksen tärkeimpiä tavoittei-
ta on olla opiskelijoiden tukena kaikissa opiskeluun 
liittyvissä asioissa sekä lisätä opiskelijoiden osallis-
tumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ammattiopistossa. 
Hallituksen taivoitteena on myös pyrkiä parantama-
an oppilaitoksen ilmapiiriä sekä lisätä opiskelijoiden 
kiinnostusta yhteisiin asioihin.

Tietoa opiskelijakunnan hallituksesta ja sen 
toiminnasta

Opiskelijakunnanhallituksen sisäiset 
toimihenkilöt

Jokaisen hallituskauden ensimmäisessä jäsenten 
kokoontumisessa eli järjestäytymiskokouksessa vali-
taan äänestämällä opiskelijakunnan hallituksen sisäi-
set toimihenkilöt, joita ovat esimerkiksi puheenjohta-
ja, sihteeri ja tiedottaja.

Olen koonnut alle lyhyen luettelon hallituksen toimi-
henkilöistä sekä heille kuuluvista erityistehtävistä 
pääpiirteittäin.

Puheenjohtaja: Aloittaa ja lopettaa kokoukset, jakaa 
kokouksessa puheenvuorot sekä toimii opiskeli-
jakunnan hallituksen edustushenkilönä esimerkiksi 
joissakin tilaisuuksissa. Puheenjohtajan velvollisuuk-
siin kuuluu myös valmistella kokouksien esityslistat 
yhdessä sihteerin kanssa.

Varapuheenjohtaja: Toimii puheenjohtajan sijaisena 
tämän ollessa estynyt. Muulloin toimii puheenjohta-
jan avustajana ja tukijana.

Sihteeri: Huolehtii kokouksissa käsiteltyjen asioiden 
kirjaamisesta ja esityslistan valmistelusta yhdessä 
puheenjohtajan kanssa.

Tiedottaja: Vastaa opiskelijakunnan hallituksen 
päätöksien ja asioiden tiedottamisesta opiskelijoille.

SORAn ja tukityöryhmien opiskelijajäsenet. Osallistu-
vat toimielinten kokouksiin kutsusta ja toimivat niissä 
Ammattiopisto Liven opiskelijoiden äänenä.
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“Päätin asettua ehdolle Opiskelijakunnan 
vaaleihin, koska tahdoin päästä vaikuttama-
an ammattiopisto Liven asioihin. “

Kysyttyäni jäseniltä, miksi he päättivät asettua eh-
dolle opiskelijakunnan vaaleihin, heistä valtaosa ker-
toi halunneensa päästä vaikuttamaan Ammattiopis-
to Liven asioihin ja toimimaan kanssaopiskelijoiden 
äänenä tuomalla heidän ideoitaan ja ajatuksiaan es-
iin kokouksissa.

“Päätin asettua ehdolle Opiskelijakunnan vaaleihin, 
koska tahdoin päästä vaikuttamaan ammattiopisto 
Liven asioihin“, kertoo ravintola- ja catering alalla 
opiskeleva Nea.

Kysyttyäni, onko jäsenillä joitain tavoitteita tai 
odotuksia tulevalle kaudelle, saamani vastaukset oli-
vat toisiinsa nähden melko erilaisia. Toisilla tavoitteet 
olivat melko selkeät, kun taas toiset eivät olleet niitä 
vielä asettaneet.

“Minulla on sellaisia odotuksia tulevalle kaudelle, että 
saataisiin opiskelijakunnassa enemmän asioita ai-
kaan, nyt kun vallitseva pandemiatilanne rajoituksien 
osalta helpottuu. Tavoitteenani olisi myös lisätä tie-
toisuutta opiskelijakunnan hallituksen olemassaolos-
ta opiskelijoiden keskuudessa”, kommentoi opiskeli-
jakunnan puheenjohtajana toimiva ja merkonomiksi 
merkonomiksi opiskeleva Alessio.

Vaikka vastaukset erosivat hiukan toisistaan, olivat 
kaikki kuitenkin kokeneet kavereiden suhtatumisen 
positiivisena sekä jopa kannustavana.

“Opiskelukaverit ovat mielestäni suhtautuneet 
asiaan hyvin sekä positiivisesti. Monet kavereistani 
jopa äänestivät minua opiskelijakunnan vaaleissa”, 
Alessio kertoo.

Viimeiseksi kysyin haastatteluun osallistuneilta jäse-
niltä, millainen kuva heillä on opiskelijakunnasta ylei-
sesti.

“Minulla on yleisesti ottaen hyvä kuva opiskelijakun-
nasta ja koen sen olevan tärkeä osa opiskelijoiden 
näkökulmien ja toiveiden huomioinnissa”, Linnea tu-
umaa.

“Opiskelijakuntatoiminta on sitä, että keskustellaan 
ja päätetään asioista, yhdessä ryhmänä”, kertoo pu-
olestaan Nea.

“Koen, että opiskelijakunnan hallitus on tärkeä 
apuväline opiskelijoille, ideoiden ja ajatusten 
eteenpäin viemiseksi”, Alessio toteaa.

Tekijä: Daniel T

Tein pienimuotoisen haastattelun muutamalle 
opiskelijakunnan hallituksen jäsenelle, jossa kysyin 
muun muassa, miltä opiskelijakunnassa oleminen on 
tuntunut ja miksi he päättivät asettua ehdolle opiske-
lijakunnan vaaleihin.

Kaikki haastattelussa mukana olleet kertoivat 
pitäneensä opiskelijakunnassa olemisesta.

“Opiskelijakunnassa mukana oleminen on tuntunut 
erittäin mukavalta ja mielenkiintoiselta”, kertoo val-
maopiskelija Linnea.

Fiiliksiä opiskelijakunnasta



Alession tervehdys 

Hei, nimeni on Alessio ja toimin opiskelijakunnan puheenjohtajana 
sekä digitutorina.

Opiskelen Leppävaarassa liiketoiminnan perustutkintoa.

Tämän lehden avulla opiskelijat voivat kertoa omia näkemyksiään 
sekä ideoita entistä paremmin. Lisäksi lehti antaa ajankohtaista tietoa 
tapahtumista, viihteestä ja opiskelusta.

Toivon, että tämä toiminta auttaa opiskelijoita ja henkilökuntaa to-
imimaan yhä paremmin yhdessä.

Olen iloinen että voin auttaa muita opiskelijoita jos heillä on esimerkik-
si kysymyksiä ja haluan kannustaa muitakin osallistumaan tutor- tai 
opiskelijakunnan toimintaan, jos jollakulla tulee kiinnostusta.

Oma kokemukseni opiskelijakunnan toiminnasta ja tutortoiminnasta 
on se, että se on kivaa, koska silloin kokee olevansa mukana ja pääse 
tukemaan muita opiskelijoita ja viemään ideoita eteenpäin.

Haluan lopuksi vielä tervehtiä kaikkia opiskelijoita ja toivottaa kaikille 
hyvää opiskelua ja valmistuville hyvää jatkoa.

Terveisin Alessio 

Kuvaaja: Daniel T
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Live News uutisjulkaisu on uusi Liven opiskelijoiden 
tuottama julkaisu muille Liven opiskelijoille. Jokai-
sessa julkaisussa on ajankohtaisia artikkeleita, tule-
via Liven tapahtumia ja muuta tärkeää tietoa kaikille 
opiskelijoille. Live News uutistoimituksessa report-
tereina toimii Liven opiskelijat. Opiskelijat itse tuot-
tavat 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

Mikä on Live News?

Grafiikka: Toivo Laiho
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 Taidepaussi zoom: Kehorytmi-
jumppa telma B:n tapaan

 Klo 12.30–14.00 Osallisuusil-
tapäivä aiheena Someturval-
lisuus

Taidepaussi zoom: 
Pääsiäis-teema

Karaokea Kiannonkadulla

Pääsiäisloma

Taidepaussi zoom: Peltotilk-
kutyö, halukkaiden työt 
pääsevät Galleria Lilla Liven 
Pride-teemaiseen näyttelyyn

 SAKUstars – Ammattiin 
opiskelevien kulttuurikilpai-
lu, Tuusula

Hyvinvointiviikko

Taidepaussi zoom: Valoku-
van siirto esineeseen

 Osallisuusiltapäivä

 Taidepaussissa 
Pride-kuukauteen 
liittyvä teema

Lukeva Live discordis-
sa klo 10.45-11.30

 Taidenäyttelyn avajai-
set, galleria Lilla Live, 
Kiannonkatu klo 13

Pride-kuukausi

 Kesäkarnevaali

Taidepaussi goes Veisto-
spuisto, ilmoittautumin-
en etukäteen!

Klo 13 & klo 18 In 
Between -tanssialan 
tapahtuma

Taidepaussi: katuliitu-
teos, livenä Leppävaar-
assa

Klo 12.30–14.00 
Osallisuusiltapäivä 
aiheena ihastuminen ja 
ihmissuhteet

Lukevan Liven retki 
Leppävaaran kirjastoon

Taitaja2019- kisat, Pori  16-19.5

1.6 Taidepaussissa Kes-
äkarnevaaleihin liit-
tyvä teema
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