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Lämmin kiitos uudesta Live News- julkaisusta!

On ilo lukea huolella suunniteltua ja tuotettua julkaisua, jossa 
näkyy Liven opiskelijoiden ääni. Yhteisen julkaisun tekeminen 
vaatii paljon yhteistyötä, joka toivottavasti on luonteeltaan haus-
kaa ja täynnä onnistumisia.

Kuluva lukuvuosi on ollut meille kaikille erityinen. Olemme saa-
neet toimia vapaammin erilaisten pandemian tuomien rajoitus-
ten poistuttua.  Oppilaitoksen tilat on täyttyneet ihmisistä ja 
erilaiset tapahtumat on mahdollistuneet. Erityistä iloa itselleni on 
tuonut se, kuinka me kaikki Liveläiset olemme yhdessä toimineet 
yhteisen viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden eteen. Meillä on aktiivi-
nen opiskelijakunnan hallitus, avuliaat ja innostuneet tutorit sekä 
osallistuvat ja idearikkaat opiskelijat ja henkilöstö. Näistä asioista 
kumpuaa hyvinvoiva yhteisö, jossa yksilön on turvallista olla.

Muutaman viikon kuluttua koittaa oppilaitoksen kesäloma. Kes-
äloman aikana meillä kaikilla on toivottavasti mahdollisuus levätä 
ja palautua, nauttia lämmöstä ja tehdä itsellemme tärkeitä asi-
oita. Toivon myös teidän kaikkien kesään huomattavan määrän 
makeita mansikoita!

Katja Uotila,
 palvelupäällikkö
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Liven opiskelijoille menestystä SAKUstars 2022 tapahtumasta

Ammattiopisto Live osallistui 26.-28.4.2022 pidettyyn SAKUstars 2022 kulttuuritapah-
tumaan ja menestystä tuli tälläkin kertaa. SAKUstars on vuosittain huhtikuussa jär-
jestettävä kulttuurikilpailu SAKU ry:n jäsenyhteisöjen opiskelijoille. SAKUstars-tapah-
tuma on valtakunnallinen kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kilpailuissa 
on sarjoja sekä ennakkoon lähetettäville töille että paikan päällä tehtäville suorituk-
sille. Mukana on kaikki, mitä kulttuuriin kuuluu. Keskimäärin kilpailuihin osallistuu 
vuosittain, ennakko- ja livesarjoissa, noin 1000 opiskelijaa. Myös Ammattiopisto Liven 
opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.
SAKUstarsin tarkoitus on kannustaa ammattiin opiskelevia kulttuuriharrastuksessa 
ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tuoda esiin sellaista osaamista, joka ei oppilaitok-
sen arjessa välttämättä tule esiin. SAKUstarsissa tärkeää ei ole menestyminen vaan 
osallistuminen. 

Kuusi Ammattiopisto Liven opiskelijaa osallistuivat tänä vuonna seuraaviin sarjoihin:
- Maalaukset
- Animaatiot
- Taidekäsityöt
- Karaoke
- Soitinyhtyeet ja bändit
- Laulaja/lauluntekijä
Liven opiskelijat voittivat kultaa Soitinyhtyeet ja bändit -sarjasta sekä hopeaa Laulaja/



5

lauluntekijä -sarjasta. Lisäksi he saivat kunniamaininnat Karaoke ja Animaatiot 
-sarjoista.
Kovasti onnea voittajille sekä suuri kiitos Saku ry:lle ja Keudalle mahtavan kisan 
järjestämisestä.
Seuraava SAKUstars-tapahtuma järjestetään 25.-27.04.2023 Kurikassa. Kisan 
järjestäjinä toimivat Sedu ja Saku ry. Ammattiopisto Liven opiskelijoilla on jälleen 
tuolloin mahdollisuus osallistua mukaan. Tarkemmat tiedot tapahtumasta löytyy 
www.sakustars.fi.
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Media-alan asiakastyö: Saluki 
koirarodun esittelyvideo

Media-alan opiskelijat tekevät opiskelun 
yhteydessä asiakastöitä monille eri asiak-
kaille. Yksi näistä asiakkaista oli Suomen 
Salukikerho RY. Kerhon toiveena oli video, 
jossa esiteltäisiin heidän mieluisin koirarotu 
eli Saluki.

Opiskelijat suunnittelivat asiakkaan kanssa, 
millainen video sopisi koirarodun esittelemi-
seen. Kun videon rakenne ja käsikirjoitus oli 
saatu valmiiksi, oli aika ryhtyä kuvaamaan 
tarvittavat materiaalit.

Ensimmäinen tehtävä oli haastattelu Salukik-
erhon jäsenen luona. Haastateltava omisti 
5 salukia ja kertoi haastattelussa koiran 
omistuksesta sekä harrastuksista koiriensa 
kanssa. Koirat harrastivat ratajuoksua (track 
racing) sekä maastojuoksua (lure coursing).

Kuvaukset jatkuvat kesään saakka, jonka jäl-
keen materiaaleista leikataan valmis video. 
Julkaisu on suunniteltu alkusyksyksi 2022.

Joni N

Grafi ik
ka: Julia H

Kuva: Toivo Laiho
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Kuva: Toivo Laiho
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Liven tutorit

Tänään avautuu tutoreiden maailma, tervetuloa.  
Tutorit auttavat opiskelijoita kouluarjessa ja tukevat heitä jaksamaan koulupäivät.  
Niin kuin jokaisessa koulussa, myös Ammattiopisto Livessä on tutoreita 
Mutta Livessä tutori hanke on mennyt askeleen pidemmälle, nimittäin Livessä on mah-
dollisuus valita neljästä vaihtoehdosta.  

Asuntolatutor auttaa asukkaita arjessa ja järjestelemällä kerhoja.  
Liikuntatutorin tehtävä on tuottaa liikunnan iloa Liven opiskelijoille erilaisilla tapahtumilla.  
Digitutor taas tukee tietoteknisissä asioissa, opettajan tuella. 
Neljäs tutor muoto on niin sanottu classic-tutor, jolla ei ole tiettyä suuntausta.  
Eli he voivat olla monipuolisesti mukana kaikessa.  
 
Haastattelin paria tutoria: 

Merka, Asuntolatutori 

Merka: Olen Asuntolatutor tällä hetkellä, en ole käynyt vielä tutor koulutuksessa. 
 
Miksi hait tutoriksi? 

Merka: Olen ollut tutor peruskoulussa ja tykkäsin olla tutor siellä, joten suostuin mielelläni 
liittymään tutoreihin kun pyydettiin.  
 
Mitä tehtäviä sinulla on tutorina? 

Merka: Ihmisten auttaminen ja tapahtumien johtaminen. 
 
Vilma, Liikuntatutor
 
Miten päädyit tutoriksi? 

Vilma: Kysyin vaan, että miten 
pääsee Liikuntatutoriksi. 
 
Kenelle suosittelet Liikuntatutor 
hommaa? 

Vilma: Kaikille jotka tykkää liikun-
nasta. 
 
Mitä Liikuntatutorin hommaan 
kuuluu?

Vilma: Pientä ohjaamista esim 
taukojumppaa. 
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Sami, Digitutor ja epävirallinen Asuntolatutor ja Liikuntatutor 

Miten jaksaminen otetaan huomioon tutor homassa? 

Sami: että kun on tutor huppari ja henkilökortti päällä niin silloin mä oon tutor.  
Eli työvaatteet päällä merkitsee että on töissä, silloin olen valmis auttamaan.

Mitä kaikkea tutori voi tehdä? 

Sami: Hienoin juttu mitä olen tehnyt on tetris kilpailut Metsälässä muiden Digitutorei-
den kanssa.  

Mitä sinä haluaisit tehdä tutorina? 

Sami: haaveena on tehdä LAN kerho, tietokoneiden paikallisverkko jossa pelataan 
yhdessä.  
 

On selvää että tutoreiden apu on tuottanut tulosta.  
Mikäli haluat tutoriksi niin ota ihmeessä yhteyttä Pasi Tujuselle. 
Sähköposti: pasi.tujunen@inlive.fi
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Livell ä vie te t tiin hy vinvointi  v iikkoa

Live järjesti taas hyvinvointia tukevaa ohjelmaa 2.-6.5.2022. Viikon aikana oli erilaisia 
retkiä, liikuntahaasteista, kilpailuja, pyörähuoltopaja sekä karaoke. Viikon tapahtumat 
olivat avoimet kaikille Liveläisille.

Lisäksi henkilökunnalle annettiin viisi vinkkiä työpäivien lomaan:
   1. Valitse hissin sijasta portaat
   2. Syö hedelmä välipalaksi
   3. Tauota istumista
   4. Käy hetki ulkona raittiissa ilmassa
   5. Ota vesipullo mukaan ja juo se työpäivän aikana tyhjäksi

Tämä vinkit ovat hyvä muistaa myös jatkossakin.
Osana hyvinvointiviikkoa järjestettiin taas perinteiset Telman Liikuntakarnevaalit 
Leppävaaran urheilupuistossa. Tapahtuma oli tarkoitettu Liven Telma-opiskelijoille ja 
mukana tapahtumaa oli järjestämässä myös Kisakallion urheiluopiston opiskelijat.
Kaikissa ohjelmissa oli mukavasti osallistujia. Suuri kiitos kaikille järjestäjille sekä 
osallistujille.
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SANASOKKELO AMMATEISTA JA T YÖVÄLINEISTÄ

Löytyvät ammattisanat:

Elektroniikan-asentaja: korjaaminen tv, tietokone, pelit, kännykät, asentaminen, 
rauhallisuus
Kokki: ruuanlaitto, siivoaminen, kädentaidot

Sokkelo: S.G
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1. Sanat voivat sijaita sanasokkelossa seuraavalla tavalla

Sokkelo: S.G
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Virkist y vapa all a Live Free toiminnoissa

Live Free vapaa-ajantoiminta on opiskelijalähtöistä, monipuolista ja vaihtelee toimipa-
ikkakohtaisesti. Vapaa-ajan toimintaa järjestetään Espoon ja Helsingin toimipaikoissa 
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: 

 
OHJATTU KUNTOSALI 

 
 
 

Kiannonkadun kuntosali 
klo 15.00–16.00 

 
OPISKELIJAKAHVILA 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00–19.00 

 
 
 
 
 
 

 
HÖNTSÄILY KERHO 

 
 
 

Kiannonkatu liikuntasali 
klo 14.00–15.00 

 
KUNTOSALI AUKI 

 
 
 

Metsälän kuntosali 
klo 15.00–18.00 

 
TAIDEKERHO 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00 alkaen 

 

 
KOKKIKERHO 

 
 
 

Live Free vapaa-ajan tila 
klo 17.00 alkaen 

 
 

HUOM! 
Kokkikerhoon pitää 

ilmoittautua etukäteen 
viimeistään edellisenä 

maanantaina 
asuntolaohjaajille 
n. 050 341 6655 

 

 
OHJATTU KUNTOSALI 

 
 
 

Kiannonkadun kuntosali 
klo 8.00–9.00 

 
FUTSAL KERHO 

 
 
 

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. 

 
Tapahtumissa 
noudatetaan 

käsihygienia sekä 
turvaväli suosituksia. 

 
 
 

 
SÄHLYKERHO 

 
HIKIJUMPPA 

 
 
 
 

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 
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Maanantaisin:
 Metsälä 5

 11-12
 

Tiistaisin:
Turuntiellä 10.15-11

Kiannonkadulla 11.15-12 
 

Keskiviikkoisin:
Metsälä 8 

11-12

Paussit järjestetään laturissa! Tule mukaan
oleilemaan ja viettämään aikaa muiden

opiskelijoiden ja opiskeluvalmentajien kanssa!

PAUSSIT
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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

Mik ä on Live Ne ws?

Grafiikka: Toivo Laiho
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 Liven tule vat
tapahtumat

30.5-3.6

kesäkuu

1.6

6.6

8.6

9.6 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

1.6 Taidepaussissa Kes-
äkarnevaaleihin liit-
tyvä teema

Live cup -jalkapalloturnaus2.6

14.6

11.6 Live Special -triathlon

Ruokarauhaa ja rakkautta -musikaali Sellon 
kirjaston pihalla

Kesä /Heinäkuu
27.6.  -2.8.22 LOMA

Elokuu
3.8.  Koulu jatkuu jatk avill a opiskelijoill a

8.8.  Koulu alk a a uusill a opiskelijoill a

15.6 Karaokea Metsälässä klo 14
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Toimittajat:

Aada Y
Joni N
Pasi Tujunen

Lisätuki:

Sirena Nieminen
Pasi Tujunen
Karoliina Oksanen

Taitto:
 
Julia H


