
Diakin pääkaupunkiseudun toimipisteet yhdistyvät Kalasataman
kampukseksi
Diakonia-ammattikorkeakoulun pääkaupunkiseudun toimipisteet Helsingin Sturenkadulla, Järvenpäässä ja Kauniaisissa
yhdistyvät Kalasataman kampukseksi. Uudelle kampukselle siirtyy vuodenvaihteessa 1600 opiskelijaa ja 140 työntekijää. Kampus
on suunniteltu yhteisölliseksi kohtaamispaikaksi, jossa moderni digitaalinen ympäristö ja rinnakkaiselo alueen asukkaiden
kanssa tuovat opiskelun arkeen uudenlaista moniulotteisuutta. Uudisrakennus luovutettiin Diakin käyttöön viime perjantaina.

Tammikuussa 2016 toimintansa aloittava, Diakin uusi Kalasataman kampus tarjoaa modernin oppimisympäristön sosiaali- ja terveysalan
sekä kirkon alan ja tulkkauksen opiskelijoille pääkaupunkiseudulla.

Kampuksen suunnittelu lähti yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen huomioimisesta opiskelijoiden, henkilöstön ja ympäröivän naapuruston
arjessa. Sairaanhoitaja-diakonissaksi opiskeleva Erkko Virtanen kertoo odottavansa innolla muuttoa uusiin tiloihin.

- Avoimessa tilassa kohtaa muita opiskelijoita ja opetushenkilöstöä ihan uudella tavalla. Diakista tänä vuonna valmistuneet edustivat
kahtakymmentä kansallisuutta, ja kun kolme omanlaistaan toimipistettä yhdistyvät, saadaan aivan uudenlaista yhteisöllisyyttä saman katon
alle, Virtanen pohtii.

Kampuksen sijainti Arcada-ammattikorkeakoulun läheisyydessä mahdollistaa yhteisten palveluiden ja osaamiskeskittymien rakentamisen.
Tavoitteena on, että kampus tarjoaa kutsuvan, avoimen tilan myös Kalasataman alueen asukkaille.

- Parhaimmassa tapauksessa tiloista tulee lähialueen olohuone, jossa erilaiset tapahtumat kokoavat yhteen alueen asukkaita, työntekijöitä
ja muita toimijoita, pohtii johtaja Terhi Laine.

Yhteisöllisyyttä rakennetaan ympäröivän alueen kanssa monin tavoin: virallisen avajaiskuukauden aikana helmikuussa asukkaita kutsutaan
yhteiseen kulttuuripäivään, ja avoimia seminaareja on tulevan vuoden kuluessa useita. Kampuksella järjestetään alkuvuonna ensimmäinen
taidenäyttely, ja vaihtuvia näyttelyitä on luvassa jatkossakin.

- Avoin kampus voi innoittaa uusiin innovaatioihin, kun syntyy yllättäviäkin eri toimijoiden kohtaamisia ja työskentelyä, Terhi Laine sanoo.

Digitaalinen avoimuus haastaa

Digitaalista opetusteknologiaa on kehitetty valtakunnallisessa korkeakoulussa pitkien etäisyyksien vuoksi jo vuosia. Uutta kampusta
suunniteltaessa on haluttu varmistaa entisestään laajenevan etä- ja monimuoto-opetuksen sujuvuus. Päiväopetuksesta monimuoto-
opintoihin sivutyönsä vuoksi vaihtava Erkko Virtanen suhtautuu avoimesti opetusteknologian pyörteisiin hyppäämiseen.

- Monimuoto-opinnot antavat mahdollisuuden järjestää omaa ajankäyttöä joustavasti. Samalla se kyllä haastaa opiskelijaa, mutta ehkä se
on hyväkin tässä ajassa, missä eletään, Virtanen sanoo.

Diakin pääkaupunkiseudun kampuksen käyntiosoite 1.1.2016 alkaen on Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki. Postiosoite säilyy
ennallaan: PL 12, 00511 Helsinki. Diakin muut toimipisteet Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa jatkavat toimintaansa
entisissä osoitteissaan.

Kuvateksti:

Diakin uuden Kalasataman kampuksen on suunnitellut arkkitehti Stefan Ahlman. Uudella kampuksella jatkaa tammikuussa 1600 opiskelijaa
ja 140 työntekijää.

Kuvaaja: Kimmo Turtiainen (täysikokoinen kuva ladattavissa sähköpostin alta löytyvästä linkistä)
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Diak sosiaalisessa mediassa:

www.facebook.com/diakamk
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Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysalan, kirkon sekä tulkkausalan ammattilaisia. Diak toimii
pääkaupunkiseudulla, Turussa, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä hanketyö ovat olennainen osa korkeakoulun
toimintaa.


