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Kaarisillan tehtävä 
 

Kaarisilta ry ylläpitää Lahden Villähteellä Erstan kartanossa Taide- ja 
Toimintakeskusta. Toiminnan tarkoituksena on erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kouluttautumismahdollisuuksien 
tukeminen ja edistäminen. Kaarisilta ry toteuttaa erityistä tukea tarvitseville 
ohjattua päiväaikaista toimintaa sekä kulttuurialan ammatillista koulutusta 
erityisopetuksena. Lisäksi järjestetään kulttuuritapahtumia. 
 

Kaarisillan arvot 
 

Kaarisillan toiminnan lähtökohtana on jokaisen ihmisen kunnioittaminen, 
eettiset, esteettiset ja perinteiset arvot. 
 

Ohjattu päiväaikainen toiminta 
 

Vuonna 2020 Kaarisilta ry jatkoi päiväaikaisen toiminnan palvelujen 
tuottamista erityistä tukea tarvitseville henkilöille kuntien ja kuntayhtymien 
ostopalvelutoimintana. Päiväaikainen toiminta on taide- ja kulttuuripainotteista. 
Päiväaikaiseen toimintaan osallistui yhteensä 65 henkilöä, joista osa kävi viisi 
päivää viikossa ja osa jotain 2–4 päivän väliltä. Toiminta järjestettiin 
ryhmämuotoisesti ja siten, että jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet ja 
tavoitteet huomioitiin mahdollisuuksien mukaan. Omavalvonta- 
suunnitelmaa päivitettiin ja sitä hyödynnettiin toiminnan laadun 
seuraamiseksi, arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Maaliskuun puolessa välissä 
valtakunnallisen koronapandemian vuoksi päiväaikainen toiminta keskeytyi 
kokonaan. Toimintaa jatkettiin elokuussa.   
 
Asiakaskunnat  Henkilömäärät 

Kunta/Kaupunki   kevät syksy 

Paikat / hlöä   kevät syksy 

Lahti  40 43 

Iitti  1 1 

Asikkala  2 2 

Hollola  5 5 

Taivalkoski  1 1 

Kerava  1 1 

Helsinki  1 2 

Kymsote  1 1 

Essote  1 1 

Rautalampi  1 1 

Keusote  1 2 

Askola  - 1 

Muut   2 2 

Yhteensä  57 63 
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Asiakaskunnat  

Toimintapäivien 
määrä 

Kunta/Kaupunki   kevät syksy 

Lahti  1940 3245 

Iitti  23 36 

Asikkala  66 107 

Hollola  251 394 

Taivalkoski  52 90 

Kerava  52 90 

Helsinki  52 103 

Kymsote / Kouvola, Hamina  52 90 

Mäntyharju / Essote  52 90 

Rautalampi  30 54 

Keusote / Jpää, Mäntsälä  51 180 

Askola  - 90 

Muut   27 51 

Yhteensä  2648 4620 

 
 
Ammatillinen koulutus 
 

Kaarisilta ry toteuttaa kulttuurialan ammatillista koulutusta sekä valmentavaa 
koulutusta vaativana erityisenä tukena yhteistyössä Koulutuskeskus 
Salpauksen kanssa. Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä on 
yhteistyösopimus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kanssa OKM:n 
13.5.2003 tekemään järjestämispäätökseen ja järjestämislupaan (1.1.2019) 
(OKM 48/531/2018) perustuen. Järjestämisluvassa vaativan erityisen tuen 
koulutuksen laajuus on enintään 45 opiskelijavuotta. 
 
Kaarisilta toteutti vaativaa erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille media-alan 
ja kuvallisen ilmaisun ammatilliseen perustutkintoon sekä musiikkialan 
ammatilliseen perustutkintoon johtavaa tutkintotavoitteista koulutusta. 
Koulutuksen laajuus 180 osp.  
Syksyllä 2020 alkoi ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
(VALMA) sekä jatkui työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 
(TELMA). Molempien koulutusten laajuudet ovat 60 osp.  
 
Vuonna 2020 ammatillisessa koulutuksessa oli yhteensä 31–44 opiskelijaa. 
Maaliskuun puolessa välissä siirryttiin kaikissa koulutuksissa etäopetukseen 
vallitsevan koronapandemian vuoksi. Keväällä valmistui 8 muusikkoa ja 9 
kuva-artesaania. 
 
Ammatillisen koulutuksen kehittämisessä painopisteenä on ammatillisten 
perusvalmiuksien monipuolinen kehittyminen sekä opiskelijoiden siirtyminen 
työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 
osallistuivat heille suunnattuihin ammattitaitoa osoittaviin kilpailuihin sekä 
järjestivät taidenäyttelyitä ja musiikkitilaisuuksia. 
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Taide- ja kulttuuritapahtumat 
 

Valitettavasti maailmanlaajuinen koronapandemia rajoitti Kaarisillan taide- ja 
kulttuuritapahtumien järjestämistä koko vuoden ajan ja esti yhteistyön 
ulkopuolisten kumppanien kanssa.  

 
Taide- ja kulttuuritapahtumien tarkoituksena on järjestää erityistä tukea 
tarvitseville henkilöille esiintymistilaisuuksia kuten konsertteja, taidenäyttelyitä 
ja näytelmiä heidän taiteellisen työskentelynsä esille saamiseksi. Tapahtumat 
vahvistavat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ilmaisu- ja sosiaalisia 
taitoja sekä edistävät heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. 
Kulttuuritapahtumat tukevat myös Kaarisillasta valmistuneiden opiskelijoiden 
mahdollisuuksia löytää työtehtäviä koulutuksen jälkeen. Kulttuuritapahtumien 
tarkoituksena on lisäksi tuottaa katselijoille ja kuuntelijoille taide-elämyksiä. 
Taide- ja kulttuuritapahtumien kautta Kaarisillan toimintaa tehdään tunnetuksi 
sen sidos- ja intressiryhmille.  
 
Galleria Art Kaarisillassa järjestettiin Kaarisillan taiteilijoiden taidenäyttelyitä 
erillisen suunnitelman mukaisesti. Kansainvälisten yhteistyöhankkeiden kautta 
galleriassa on esillä myös kansainvälisten taiteilijoiden teoksia. Galleriaa 
voidaan vuokrata mm. eri vammaisjärjestöille. Art Kaarisillan toimintaan 
haetaan avustusta mm. Taiteen edistämiskeskukselta ja hankerahoitusta 
muilta mahdollisilta tahoilta. Galleria on koronapandemian vuoksi suljettuna 
maaliskuun puolesta välistä toukokuun loppuun sekä joulukuun. 
 
Galleria Engel Makasiinissa järjestetään taidenäyttelyitä ja Kaarisillan 
konserttitoimintaa. Engel Makasiinia vuokrattiin vuonna 2020 yksityisiin 
syntymäpäiväjuhliin ja muihin juhliin sekä tilaisuuksiin muutamaan kerran.  
 
Kaarisillan perinteisiä kulttuuritapahtumia ovat Lucia -konsertti Lahden 
Ristinkirkossa, joka vuonna 2020 nauhoitettiin ja esitettiin netissä 
videotallenteena. Kaarisillan perinteisiä joulumyyjäisiä, joulujuhlaa, 
äitienpäiväkonserttia eikä kevätjuhlaa voitu järjestää. Kaarisillan Laulu esiintyy 
kutsuttuna eri tilaisuuksissa. Myöskään musiikkiesityksiä ei ollut mahdollista 
järjestää terveyskeskuksissa, kouluissa tai taidenäyttelyjen avajaisissa.  
 

 
Projekti- ja kehittämistoiminta 
  

Toimintansa kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi Kaarisilta haki 
projektirahoitusta STEA:lta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Taiteen 
edistämiskeskukselta, Kulttuurirahastolta ja muilta mahdollisilta tahoilta sekä 
tarkoituksena oli osallistua kumppanina alueellisiin, kansallisiin ja 
kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.  
 
Projektirahoitus mahdollistaa mm. draamatyöskentelyn, monipuolisten 
musiikki- ja kulttuuritapahtumien ja taidenäyttelyjen järjestämisen sekä  
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erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden harrastuneisuuden tukemisen heidän 
ilmaisu- ja sosiaalisten taitojensa vahvistamiseksi.  
 
Vuonna 2015 aloitettuun kesäkohtaamispaikkatoimintaan haettiin edelleen 
rahoitusta STEA:lta. Lisäksi rahoitusta haettiin ja saatiin STEA:lta erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden ilmaisu- ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. 
Taikelta haettiin rahoitusta taidegalleriatoiminnan tukemiseen. Haetut 
apurahat saatiin, mutta kesäkohtaamispaikka jouduttiin korona takia 
perumaan kesältä 2020. 
  

Kansainvälinen toiminta 
 

Kaarisilta on luonut laajan kansainvälisen verkoston erityistä tukea tarvitsevien 
koulutus-, musiikki-, näytelmä- ja taidenäyttelytoimintaa varten. Verkosto 
mahdollistaa vertaisoppimisen ja tukee kehittämistoimintaa. Yhteyksiä 
kansainvälisen verkoston kanssa pidetään yllä aktiivisesti esimerkiksi Italiaan, 
Japaniin, Saksaan, Hollantiin, Ranskaan, Englantiin, Viroon ja Pohjoismaihin. 
Kaarisilta vie erityistukea tarvitsevien henkilöiden osaamista maailmalle 
taiteen ja kulttuurin keinoin ja ottaa vastaan kansainvälisiä kulttuurialan 
asiantuntijoita ja opiskelijoita vierailijoina. Vuonna 2020 kansainvälinen 
toiminta ei koronan vuoksi ollut mahdollista järjestää. 

 
Henkilöstö 
  

Kaarisillassa tulee olla päiväaikaista toimintaa ja ammatillista koulutusta 
varten riittävä määrä ammattitaitoisia opettajia, ohjaajia ja avustajia sekä 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä. Jokaisen henkilön osaaminen 
hyödynnetään taide- ja toimintakeskuksen kehittämisessä. Henkilöstöresurssit 
sopeutetaan tarpeiden ja käytettävissä olevien taloudellisten voimavarojen 
mukaan. Henkilökuntaa lomautettiin koronapandemian vuoksi huhti-heinäkuun 
aikana. 
 
Henkilöstön osaamisen kehittäminen varmistetaan järjestämällä omaa 
koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollistamalla henkilöstön 
osallistuminen ammattitaitoa kehittäviin koulutustilaisuuksiin. Syksyllä 2020 
järjestettiin henkilökunnalle ensiapukoulutus ja diabeteskoulutus. Yhteistyössä 
työterveyshuollon kanssa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, toteutetaan 
työkyvyn ylläpitämistä ja työkykyasioiden puheeksi ottaminen erillisen 
suunnitelman mukaan. 
 
Vuonna 2020 järjestettiin elokuussa toiminnan kehittämispäivät, joista nousi 
kehittämiskohteiksi seuraavat asiat: henkilöstön ja hallituksen välisen 
yhteistyön tiivistäminen, tiedonkulun parantaminen tiimirakenteen luomisella ja 
työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Tiimit (kuvataide ja 
musiikki) vierailivat vuoden aikana hallituksen lähikokouksissa käyden 
vuoropuhelua arkeen ja toiminnan kehittämiseen liittyen. Tiimien vetäjät ovat 
vieneet ja tuoneet tietoa johtotiimin ja oman tiimin välillä.  
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Työssä jaksamista on pyritty lisäämään taukotilalla, joka sijaitsee toimistossa 
sekä hyvinvointipäivillä, jolloin on seikkailtu Pajulahden metsässä ja vietetty 
virkistäytymispäivää Messilässä ruuan ja aktiviteettien parissa. 
 

Kiinteistö 
 

Kesällä 2020 maalattiin Pehtoorin talo ulkopuolelta sekä asennettiin talon 
ulkopuolelle hissi. Päärakennuksen lattiat hiottiin ja maalattiin. Syksyllä alkoi 
monitoimitalon käyttövesiputkistoremontti, joka valmistui tammikuussa 2021.  

 
Talous 
 

Kaarisillan talousarvio on laadittu varovaisuusperiaatetta noudattaen ja 
toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ennakoiden. Toiminnan ja 
talouden tunnuslukuja seurataan ja analysoidaan systemaattisesti. 
Tarvittaessa suunnitelmia muokataan ja tehdään toimenpiteitä taloudellisten 
reunaehtojen mukaisesti.  
 
Kiinteistö pidetään hyvässä kunnossa. Korjausrakentamista tehdään 
ennakoivasti ja suunnitellusti talouden mahdollistamissa rajoissa. 

 

Yhteistyöverkostot 

Kaarisilta tekee yhteistyötä kuntien ja kuntayhtyminen, opetusviranomaisten, 
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän, seurakuntien sekä erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden lähi- ja palveluverkostojen kanssa. Erityistä tukea 
tarvitsevien liikunnassa yhteistyötä tehdään mm. Pajulahden ja Vierumäen 
urheiluopistojen kanssa. Kaarisillan aktiiviseen yhteistyöverkostoon kuuluvat 
lisäksi alueelliset oppilaitokset, erityisoppilaitokset ja Villähteen kyläyhdistys 
sekä vammaisalan järjestöt kuten Kehitysvammaliitto, CP-liitto, Invalidiliitto ry 
ja Autismisäätiö, Kehitysvammaisten tuki ry, Kettuki ry. ja Kehitysvammaisten 
palvelusäätiö. Kaarisilta toimii yhteistyössä alueellisten erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden asumispalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 
Kaarisilta tekee yhteistyötä erilaisten kulttuuripalveluja tuottavien 
organisaatioiden, yhteisöjen sekä ammatinharjoittajien kanssa. Kaarisillan 
viestintää yhteistyötahojen, sidos- ja intressiryhmien suuntaan vahvistetaan. 

 

Kaarisillan toimintaympäristö 
 

Kaarisilta on päiväaikaisessa toiminnassaan yhteistyössä kuntien ja 
kuntayhtymien sosiaalipalvelujen kanssa. Palvelut tuotetaan yhteisiin 
puitesopimuksiin tai erillissopimuksiin pohjautuen. Ammatillista koulutusta 
järjestäessään Kaarisilta toimii opetusviranomaisten säädösten ja 
ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Kaarisillan toimialueella on tullut ja on tulossa muutoksia lainsäädäntöön, 
mitkä otetaan huomioon toimintaa järjestettäessä.  
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Kehittämistoiminnalla ja verkostoitumisella luodaan uusia palvelutuotteita ja 
toimintamalleja. Ydintoiminnat tuotetaan laadukkaasti. Herkkyys ulkoisen 
toimintaympäristön muutoksille säilytetään ja tarvittaessa suunnitelmia 
muokataan yhteistyössä Kaarisilta ry:n hallituksen ja henkilöstön kanssa.   
 

 

Vuoden 2020 keskeisten tavoitteiden saavuttaminen: 
 

1. Kaarisillan opiskelijoiden ja päivittäisen toiminnan piirissä olevien 
henkilöiden osallisuutta on lisätty käynnistämällä oppilaskuntatoiminta, 
jossa on mukana sekä opiskelijat että päivätoiminnan asiakkaiden 
edustus. Oppilaskunnan hallitus kokoontui kolmen viikon välein. 
 

2. Ammatillisen koulutuksen markkinointia on tehostettu sekä Salpauksen 
kanssa tiiviimpänä markkinointiyhteistyönä että ilmoitteluna alan 
lehdissä sekä Suomen Kuvalehden teemaliitteessä, jotta koulutukseen 
ohjautuisivat erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat, jotka hyötyvät eniten 
Kaarisillan kulttuurialan ammatillisesta koulutuksesta.  

 
3. Kaarisilta ry:n toiminta ja talous olivat tasapainossa huolimatta 

toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista (systemaattinen 
talousseuranta).  
 

 
 


