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Opisto isojen kysymysten äärellä

Pääkirjoitus
Ystäväopisto – 90 vuotta
Opiston pitkäaikainen opettaja, hiljattain eläkkeelle siirtynyt Raili
Kauhaniemi muisteli seurapuheessaan vuosikymmenien mittaista opistoaikaansa. Hän totesi opiston arvoista ystävyyden olleen kaikista merkityksellisintä. Nuorena opettajana 70-luvulla hän valmistautui ottamaan
vastaan kesäkurssilaisia. Vararehtori Heikki Pulkkinen opasti häntä: ”Ota
heidät vastaan ystävinä”. Raili totesi neuvon kantaneen koko työuran.
Turun kristillinen opisto viettää tänä vuonna 90-vuotisjuhlavuotta.
Vuoden mittaan muistetaan menneitä vuosikymmeniä ja katsotaan myös
eteenpäin. Ajat ovat muuttuneet ja opisto niiden mukana. Opiston arvoissa ystävyys ja lähimmäisenrakkaus ovat pysyneet. Jokainen opiskelija ja
jokainen työtekijä ja jokainen opistolle saapuva vieras on lähimmäinen,
joka – toivottavasti – tulee kohdattua kunnioituksella ja ystävyydellä. Tämä on edelleen tavoite ja ohjenuora.
Herännäisyyden piirissä vaikuttavia kansanopistoja on tavattu kutsua ystäväopistoiksi. Nimitys on kaunis, mutta myös velvoittava. Kansanopistossa yhdessä kasvaminen ja yhdessä oppiminen ovat suurempia asioita kuin
yksittäiset hyvät suoritukset ja tulokset. Hyväksyvä ja kannustava, ystävällinen ilmapiiri voi tuoda oppimiseenkin uudet ulottuvuudet. Nimitys
”ystäväopisto” nousee myös taustaliikkeen arvoista ja niihin liittymisestä.
Saimme hiljattain opistolle tuoreen
tuulahduksen ja aarteen opiston alkuvaiheilta. Ensimmäisen vuosikurssin
opiskelija, rymättyläläinen Martti Saarisalo on kirjoittanut päiväkirjaa ja ottanut valokuvia vuosina 1926 ja 1927.
Niissä on valaisevia tuokiokuvia ja välitöntä innostusta. Martti kertoo paluustaan joululoman jälkeen opistolle:
”Niin hauskaa oli päästä opistopiiriin,
ettei lusikka tahtonut kädessä pysyä.”
Jotain tällaista innostusta ja hauskuutta löydämme toivottavasti omastakin opistoajastamme ja opiston ystäväpiiristä.
Tapani Rantala
rehtori

Pikottaen

Turun kristillisen opiston säätiön
tulevaisuus on isojen, perustavaa
laatua olevien kysymysten äärellä.
Olemme saaneet iloita opiston
menestymisestä viimeisten seitsemän vuoden aikana monella tavalla. Opiston suosio on kasvanut
ja säilynyt opiskelijoiden keskuudessa (opiskelijoita nyt 661), säätiön talous on kunnossa ja mahdollistanut toimitilojen systemaattisen saneerauksen, opiston suunnittelu ja seurantavälineet ovat kehittyneet. Opiston toimintaa on arvioitu ja palkittukin yhteiskunnan taholta, kuten opetushallituksen antama ammatillisen koulutuksen
laatupalkinto osoitti. Opiston johto
ja koko henkilöstö kehittää jatkuvasti opiston toimintaa esimerkillisellä tavalla, joka kestää kaikkein
kriittisemmänkin arvion.
Lyhyellä tähtäimellä on syytä
uskoa hyvän menon jatkuvan, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 osoittavat.
Vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet aiheuttavat kuitenkin
isoja kysymyksiä, pelkojakin. Onko Turun kristillisellä opistolla itsenäisenä oppilaitoksena jatkossa
toimintaedellytyksiä?
Opetus- ja kulttuuriministeriö
on laatinut luonnokset hallituksen esityksistä laiksi vapaasta sivistystyöstä sekä laeiksi lukiolain,
ammatillisesta peruskoulutuksesta
annetun lain muuttamisesta. Näissä suunnitelmissa nousevat toistuvasti esille tavoitteet vahvoista ja
suurista koulutuksen järjestäjistä.
Suunnitelmana on toteuttaa toisen
asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen
ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen. Vapaan sivistystyön rahoitusta

vähennetään ja toteutetaan vapaan
sivistystyön rakenne- ja rahoitusuudistus.
Toisen asteen koulutuksen järjestämislupien myöntämisperusteita ehdotetaan uudistettaviksi ja nykyisten järjestämislupien voimassaolo ehdotetaan päättymään 31.
päivänä joulukuuta 2016. Koulutuksen järjestäjien on suunnitelmien mukaan jätettävä uudet järjestämislupahakemukset lokakuussa
2015, päätökset järjestämisluvista
tehtäisiin alkuvuodesta 2016 ja uudet järjestämisluvat tulisivat voimaan vuoden 2017 alusta.

”Onko Turun
kristillisellä opistolla itsenäisenä
oppilaitoksena
jatkossa toimintaedellytyksiä? ”
Vapaan sivistystyön rakenne –
prosessi etenisi samaan tapaan kuitenkin niin, että uusi rahoitusjärjestelmä tulee voimaan 1.1.2016 ja
ylläpitämislupapäätökset tulisivat
voimaan 1.1.2017. Arvioimme, että esitys vapaan sivistystyön rakennetta ja rahoitusta koskevaksi laiksi
on selkiyttävä ja kannatettava. Rahoituksesta tulee nykyistä ennakoitavampaa. Turun kristilliselle opistolle tuleva kiintiö merkitsee vapaan sivistystyön määrällistä vähenemistä, mutta myös valtionosuuden ennakoitavuutta ja kasvua suhteessa tehtyihin suoritteisiin.
Ministeriön viestit rakenteiden
uudistamisesta ja koulutuksen-

järjestäjien koon suurentamisesta ovat varsin suorasukaisia; oppilaitosten on arvioitava toimintakykynsä itsenäisenä ylläpitäjänä
ja vaihtoehtoisesti punnittava eri
yhteistyö- ja yhdistymismahdollisuuksia varmistaakseen laadukkaan toiminnan jatkuvuuden.
Sen vuoksi opisto on käynyt
tunnustelevia keskusteluja eri tahojen kanssa.
Oman käsitykseni mukaan täytämme uudistushankkeissa painotetut kriteerit, taloutemme on hyvällä tolalla, toimitilat ovat modernit ja toimivat, toiminta on tuloksellista, laadukasta ja ammattitaitoista.
Lopulliset ratkaisut ja niiden aikataulu on epävarma. Säätiön hallitus ja opiston johto ei ole toistaiseksi katsonut aiheelliseksi kiirehtiä rakennepäätöksiä.
Kaiken edellä sanotun keskellä
olemme opiston piirissä valmistelleet opiston 90-vuotisjuhlavuoden
viettämistä vuonna 2015.
Opiston elämään on vuonna
2014 jälleen vaikuttanut rakentaminen, päärakennuksen saneeraus.
Kirkolliskokousten väliin suunniteltu aikataulullisesti tiukka rakennustyö aiheutti muutoksia opettajien, oppilaiden ja kaikkien muidenkin rutiineihin.
Haluan kiittää opiston henkilökuntaa, johtoa, kaikkia luottamushenkilöitä ja opiston ystäviä Turun
kristillisen opiston hyväksi tekemästänne tuloksellisesta työstä.
Lyhennelmä hallituksen
puheenjohtaja Hannu Vehasen
puheesta Turun kristillisen
opiston säätiön valtuuskunnan
kokouksessa 17.11.2014

Palstan nimi tulee Ukko-Paavon eli Paavo Ruotsalaisen käyttämästä ilmaisusta. Hänen mukaansa ihmistä ei pidä komentaa Jumalan puoleen.
Häntä tulee lempeästi kutsua ja ojentaa kättä, ”pikottaa”, kuten arkaa lammasta houkutellaan.

Vertaansa vailla
”Hyvää, jos ei vertaa.” Näin
vastasi eräs 90-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä rouva kun häneltä
kysyttiin kuulumisia. Kuinka osuvasti hän sanoikaan. Sama pätee
lähes kaikkeen omassa arjessani:
opettajainhuoneen kahvikin maistuu hyvältä, jos ei vertaa. Omat arjen haasteet; kiire, rahapula, asunnon ahtaus, lasten kiukut tai univaikeudet tuntuvat olevan kohdallaan ja kevyttä, jos ei vertaa.
Meidät asetetaan syntymästä
saakka vertailukäyrille. Jo odotusaikana kasvavaa vauvaa verrataan
muihin. Kaikesta on laskettu keskiarvot ja määritelty normaali. Ja tämä vertailu jatkuu läpi elämämme.
Vertailu on kehityksen edellytys.
Mennäksemme eteenpäin, meidän
on arvioitava mennyttä ja asetettava
aina uusia tavoitteita. Ilman tavoitteita ja unelmia kuivumme kasaan.
Meidän jokaisen minäkuva muodostuu hyvin pitkälle vertailun perusteella. Me vertaamme itseämme
muihin, peilaamme ympäröivien
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palautteiden kautta toimintaamme
ja ohjaamme sitä vertailun tulosten perusteella. On hienoa, jos lapsi kiinnostuu oman toiminnan vertaamisesta ja kykenee kehittymään
vertaamalla toimintaansa omiin tavoitteisiin ja kehitykseen.
Jotkut kasvatuksen ammattilaiset yrittävät vähentää lasten vertailua ja suorituskeskeisyyttä korostamalla osallistumisen tärkeyttä ja
vähättelemällä tulosten merkitystä.
Näissä tilanteissa lapset kuitenkin
hoitavat vertailun ja asettavat ikätoverinsa paremmuusjärjestykseen ja
hakevat oman paikkansa tässä tiukassa kontrollissa. Itse muistan olleeni hyvä hiihtäjä. Kisoissa olin aina kolmen parhaan joukossa, koska
sarjassani ei ollut enempää hiihtäjiä. Minusta tuli huono hiihtäjä kun
osallistuin piirinmestaruuskisoihin
ja sijoitukseni oli 47..
Koulun arviointi on jatkuvasti
kehittämisen kohteena eikä sitä koskaan saada kaikille kannustavaksi.
Oppilaitosvertailuja tehdään maa-

ilmanlaajuisesti, toisaalla verrataan
määrää, toisaalla laatua.
Myös opintoihin hakeutuessa joudumme tekemään vertailuja. Kannamme mukanamme koulupolkuamme. Onneksi pystymme hiukan muokkaamaan sijoituksiamme pääsykoetilanteissa. Silti
pääsykokeissakin on pakko laittaa
hakijat paremmuusjärjestykseen.
Moni asia elämässä on sellaisia, että niitä on mahdoton verrata. Miten on uskon laita? Voiko uskon laatua tai määrää mitata jollain? On hienoa saada kertoa koululaisille Jumalasta, joka ei vertaa.
Jumalasta, jonka edessä jokainen
saa olla juuri sellainen kuin on. Jumala ei mittaa painoindeksiä eikä
suorituksia. Sisäiseen uskoon emme tarvitse opintopisteitä tai laatukortteja. Ovet ovat avoinna ilman vertailua. Tämä on lohdullinen sanoma, kunhan vain muistaisimme hyödyntää sitä voimavaraa
tässä kilpailun ja suoritusten maailmassa. Armo on sidoksissa us-

koon mutta voisimme olla armollisia myös muussa vertailussa. Silloin, kun kokee olevansa kaukana
Jumalasta, olisi helppoa ryhtyä
suorittamaan uskontoa ja pyrkiä
näin lähemmäksi. Toki voimme
ajatella, että kilvoittelu tai rukous on tämänkaltaista uskon suorittamista tai siihen pyrkimistä. Valtavan helppo ja parhaassa tapauksessa myös fyysinen suoritus: laita kädet ristiin ja avaa sydämesi.
Menneeseen on aina helppo verrata ja kaivata: ”Ennen oli
kaikki paremmin”, tavataan sanoa.
90-vuotisjuhlavuottaan viettävää
opistoakin voidaan arvioida vertailemalla menneeseen. Moni lukija vielä muistelee opiston kukoistavaa aikaa Sirkkalankadulla, tai aikaa silloin kun oppilaat osallistuivat seuroihin ja hengellinen kasvatus oli tärkein opiston arvoista. Itse sain viettää merkittävät vuodet
opistolla, jota luotsasi vankka kolmikko; Eeva-Kaija Lemmetyinen, Heikki Pulkkinen ja Martti

Antola. Silloin opisto oli kaksikielinen ja viittomakieli näkyi kaikessa opiston toiminnassa. Tuota aikaa
leimaa kodinomaisuus ja yhteisöllisyys. Opiskelijamäärä oli puolet nykyisestä ja kaikki tunsivat toisensa.
Se oli aikaa ennen Diakia ja näyttötutkintoja. Silloinkin oli hyvin.
Vertailu voi kohdistua moniin
osa-alueisiin; aatetaustaan – sen
näkyvyyteen ja sitouttavuuteen,
oppilasmääriin, oppiainevalikoimien määriin, opiskelijatyytyväisyyteen tai työyhteisön hyvinvointiin. Voimme arvioida opetuksen
laatua tai tilojen toimivuutta. Suuret muutokset koulutuspolitiikassa
sekä Suomen horjuva taloustilanne asettaa uhkia myös opiston jatkoon, suuntaviivoihin ja olemassaoloon. Monelta kantilta katsottuna voimme kuitenkin iloksemme todeta: hyvää kuuluu vaikka
vertaisikin.
Anna-Kaisa Siltanen

Anna Zhuchkova

Heti kirjaston liukuoven jälkeen oikealla sijaitsee uutuushylly, jota kannattaa käydä vilkaisemassa, vinkkaa informaatikko
Sanna Jalonen.

Opiston kirjastossa

kuhisee

– Opiston kirjasto on aika tyypillinen oppilaitoskirjasto, jossa painottuu opiston koulutusten ydinosaaminen: varhaiskasvatus, erityispedagogiikka
ja opetus, Sanna kertoo. Oman
säväyksensä kirjavalikoimaan
tuo kristillinen aineisto, jota on erityisesti vanhemmassa
Janne Peltonen

Sanna Jalonen, opiston kirjastonhoitaja tai
oikeammin informaatikko, on kuin tutun
sanonnan suutari lapsineen. Hänen kotoaan ei löydy kirjahyllyä, koska ”Suomessa
on toimiva kirjastolaitos, jota pidetään
yllä käyttämällä sitä aktiivisesti”. Miten
on meidän kirjastomme laita, onko se osa
tätä hienoa suomalaista kirjastolaitosta ja
vastaako se käyttäjäkuntansa tarpeisiin?

Kirjaston arkea pyörittää vielä kevään ajan siviilipalvelusmies Ilmari Helva.

kokoelmassa, mutta myös uudemmissa hankinnoissa, sillä
opistosta valmistuvien lastenohjaajien työmaata ovat muun
muassa seurakunnat ja suntioiden tulee tuntea laajasti hengellistä elämää. Lisäksi erityispedagogista kirjallisuutta
hankitaan esimerkiksi viittomaohjaajiksi opiskelevia varten.
Tietysti kirjasto on avoinna myös henkilökunnalle niin
ammatillisiin kuin omiinkin
tarpeisiin, ja kirjastossa otetaan mielellään vastaan hankintaehdotuksia. – Perustyöhöni kuuluvat uutuuksien seuraaminen, hankinta ja luettelointi tietokantaan, joten on
hienoa, jos henkilökunta itse
vinkkaa tarpeistaan. Uusimpia hankintoja ovat arkkipiispa Kari Mäkisen 60-vuotisjuhlakirja Hän joka on: kirja Jeesuksesta ja lasten ja nuorten
yksinäisyydestä kertova Kavereita nolla ja kaunokirjallisuuden puolelta esimerkiksi Heli-Maija Heikkisen Viestikyyhkyupseeri ja John Greenen Tähtiin kirjoitettu virhe,
johon pohjautuva samanniminen elokuva lienee monille
tuttu viime vuodelta.

Rauhaa, ei radikalismia
Opistolla järjestettiin 4.2. paneelikeskustelu uskonnosta ja radikalismista. Tapahtuma oli osa YK:n
julistamaa maailmanlaajuista uskontojen ja katsomusten yhteisymmärryksen teemaviikkoa. Turun alueella teemaviikon painotus
oli islamissa. Tilaisuuden järjestivät Turun ja Kaarinan evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, Turun ulkomaalaistoimiston yhteydessä toimiva Kotouttavan verkosto- ja yhteistyön hanke Kove, Turun arkkihiippakunnan tuomioka-

pituli ja Turun kristillinen opisto.
Paneelissa puheenvuoro haluttiin antaa muslimien enemmistölle eli väkivallan kieltäville, rauhanomaisille, aivan tavallisille
muslimeille: panelisteiksi oli kutsuttu Shamsullah Mashai, Duha Hashim, kaupunginvaltuutettu Muhis Azizi, imaami Anas
Hajjar ja Saad Ali. Myös Turun
arkkihiippakunnan piispa Kaarlo
Kalliala oli mukana keskustelemassa. Tapahtuman juonsi yhteisöpedagogi Oussama Yousfi.

Monipuolisia käyttömahdollisuuksia
Suorilta Sanna ei osaa sanoa,
kuinka aktiivisesti henkilökunta käyttää kirjastoa, mutta
tuntuma on, että voisi käyttää
aktiivisemminkin. Opiskelijat sen sijaan lainaavat (ja voisivat myös palauttaa aktiivisemmin) oppikirjoja ja kaunokirjallisuutta varsin ahkerasti,
mutta eniten heitä kiinnostavat
kirjaston tietokoneet. Niiden
ääressä istutaan sähköposteilla ja sosiaalisessa mediassa,
mutta kirjoitetaan niillä opinnäytteitäkin. – Käyttöoikeuksia maksullisiin tietokantoihin
ei ole hankittu, mutta tietokoneilta pääsy moniin maksuttomiin, Sanna vinkkaa ja jatkaa
kertomalla, kuinka ajoittain
pääsee auttamaan opiskelijoita sopivan lähdemateriaalin etsimisessä. Tämä on ollut mieluisaa työtä.
– Tiedonhankintataitojen
opetus on kuulunut työhöni ammattikorkeakoulun puolella, joten voisihan sitä tehdä
täälläkin, Sanna kertoo. Voitaisiinko tässä kehittää yhteistyötä kirjaston ja opiston eri linjojen kanssa, jää nyt henkilökunnan mietittäväksi. Resurssipula saattaa kuitenkin tulla vastaan, sillä informaatikko
on opistolla paikalla vain päivän viikossa, kun pääosa työviikosta kuluu Diakonia-ammattikorkeakoulussa.
Idean opiston omasta lukupiiristä Sanna ottaa vastaan
ilahtuneena ja kertoo, että esimerkiksi maahanmuuttajien

opetukseen soveltuvaa selkokirjallisuutta hankitaan jatkuvasti ja muutamia kokonaisten
ryhmien käyttöön sopivia parinkymmenen teoksen paketteja on saatavilla. Ihan omakin lukupiiri syntymäisillään
tämän jutun kirjoittajan kanssa: Kalle Päätalon Koillismaasarjasta kiinnostuneet, ottakaa
yhteyttä!
Myös suunnitelma muuttaa kirjaston takahuone jonkinlaiseksi näyttelytilaksi on
Sannan mielestä erittäin hyvä:
– Se mahdollistaisi esimerkiksi opiston historian ja lahjoitusten tai muun kiinnostavan
kokonaisuuden paremman
esilletuomisen. Ehkä tilassa
voisi olla vaihtelevia (kirja)
näyttelyitäkin?

Aurinkoista kevättä
ja lukuintoa,
toivottaa Sanna
Sannan työrupeama opiston ja
Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteisenä informaatikkona
jää runsaan vuoden pituiseksi,
sillä maaliskuusta alkaen häntä kutsuvat Turun ammattikorkeakoulun kirjaston informaatikon työt. Diakonia-ammattikorkeakoulussa kirjasto- ja
tietopalvelupäällikön viransijaisuutta hoitava Hanna Saario palaa tehtäviinsä opistolle
ja kirjastosivari Ilmari Helva
jatkaa vielä kevään ajan kirjaston arjen pyörittämistä: palautuksia, lainauksia ja neuvontaa.
Laura Tikkanen

Sannan vinkkaukset opiston kirjastosta
löytyvistä teoksista:
– Tove Jansson: tee työtä ja rakasta / Karjalainen, Tuula (2013). Tove Janssonin elämäkerta,
joka piirtää kuvan monilahjakkaasta taiteilijasta. Runsas, värikäs ja kaunis kirja!
– Jää / Lundberg, Ulla-Lena (2012). Jos ei vielä
ole tutustunut vuoden 2012 Finlandia-voittajaan, suosittelen lämpimästi.
– Lasten oma vuosikirja / Korolainen, Tuula
(2014). Uutuuskirjassa esitellään vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. Mukaan on otettu suurimpien vähemmistöjemme ja maahanmuuttajaryhmiemme
juhlat. Tietoja höystetään saduilla, kertomuksilla, runoilla, herkkuresepteillä ja askarteluvihjeillä. Tämä on hankittu myös kotiin!

Opistolla keskustellaan
Paneelikeskustelussa todettiin,
että medialla on valtavan suuri merkitys siinä, miten islamiin
suhtaudutaan. Media nostaa esille ääri-ilmiöitä, joiden perusteella
esimerkiksi kantasuomalaiset luovat mielikuviaan islamista. Suomalaiset tarvitsisivat siis lisää perustietoa islamista. Tämän vuoksi
on tärkeää, että keskustelu uskonnoista, rauhasta ja myös radikalismista jatkuu.
Mari Ruohonen

Opisto on järjestänyt opiskelijoilleen keskustelupiiriä tämän
lukuvuoden ajan. Keskustelupiirin vetäjät Laura Tikkanen ja
Matti Ijäs toivovat enemmän
osallistujia. – Keskustelupiirin idea on todella hyvä, mutta
käytännössä toiminta on ollut
vähäistä. Opiskelijat eivät ole
osallistuneet keskustelupiiriin
kovin aktiivisesti päällekkäisten
oppituntien ja pitkien koulupäivien takia. Tulevaisuudessa pyrimme löytämään mahdollisim-

man monelle sopivan tapaamisajankohdan, Laura toteaa. Kevään tapaamisajat on merkitty opiskelijoiden lukujärjestyksiin: seuraavat tapaamiset ovat
11.3. klo 8.05, 15.4. ja 13.5.
klo 14.20. Paikka vaihtelee, joten se kannattaa aina tarkistaa
infotaulusta.
Laura toivottaa kaikki halukkaat mukaan keskustelemaan: – Jos haluat keskustella
suomeksi, nyt sinulla on siihen
loistava tilaisuus.
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Opistossa tapahtuu

Laura Laasasen esittämän Ihmemaan Liisan ja Karoliina Honkasen Kapteeni Koukun duetto ihastutti myös vanhempia katsojia.

kuvat: Janne Peltonen

tolta valmistuvat lastenohjaajat osaavat
laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi, sanoo Marjaana. Opiskelijat oppivat näytelmän tekoprosessissa työelämässä tarvitsemiaan vuorovaikutustaitoja, paineensietokyky kasvaa ja lisäksi tällä kurssilla on vielä todella hauskaa: – Oikeastaan näytelmä
on bonus, jonka kurssi tuottaa.
Myös opiston henkilökunta ja opiskelijat pääsevät katsomaan näytelmää. Monille
maahanmuuttajaopiskelijoille tämä on ensimmäinen kosketus suomenkieliseen teatterimaailmaan. Tänä vuonna ihasteltiin tuttuja ja tuntemattomia satuhahmoja, jotka
olivat pudonneet kirjoistaan koripallon heittelyn seurauksena ja samalla opittiin suomea: – Winnie Puh on siis Nalle Puh, totesi
perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (PEVA) opiskeleva Ahmad Faez.

Kurssit
• Anglikaanis-luterilainen seurakuntayhteys
I lähijakso 18.–20.3.2015 Anglikaanisuuden
olemus
II lähijakso 27.–29.5.2015 Käytännön ekumenia
• Varhaiskasvatuksen aamu 8.4.15
• Ryhmän ohjaamisen peruskoulutus sosiaali- ja terveysalan, koulutus- ja kasvatusalan ja kirkollisen kentän työntekijöille
Opiskeluun kuuluu seitsemän lähiopetusjaksoa:
15.–17.4., 21.–22.5., 16.–17.6., 17.–18.8.,
14.–17.9., 26.–28.10. ja 23.–24.11.2015
• Nuorten musaleiri 8.–10.5.15
Kurssitiedot internetosoitteessa www.tk-opisto.fi.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Hilkka Ollikainen, p. 040 7104 483,
Jaana Rantala, p. 0400 477 836,
kurssipalvelut@tk-opisto.fi

Abrakadabra ja simsalabim
Turun kristillisen opiston lastenohjaajaopiskelijoiden
näytelmä ilahdutti tänäkin vuonna sekä isoja että pieniä katsojia. ”Hurja juttu”-näytelmän ilmaisuaineiden
opettaja Marjaana Utriainen koosti opiskelijoiden toiveiden mukaan aiempien käsikirjoitustensa pohjalta ja kaikesta käytännön toteutuksesta markkinoinnista lavastuksiin ja laulujen sanoituksiin vastasivat toisen
vuosikurssin lastenohjaajaopiskelijat (LO13).
Heille näytelmä on parin opintoviikon laajuinen valinnainen kurssi, jonka työstäminen alkaa joulukuussa ja
huipentuu tammikuisiin esityksiin, joihin kutsutaan lähiseudun päiväkotien lapsia ja muita yhteistyökumppaneita varhaiskasvatuksen alalla.
– Opiston koulutukselle näytelmä on oiva markkinointiväline: näytetään työelämälle, mitä kaikkea opis-

Kevätopistolaispäivä
Marian päivänä 22.3.2015
• klo 10 messu Maarian kirkossa, saarna Leena
Haarala, liturgia Kimmo Loukiala
• messun jälkeen lounas opistolla
• seurat klo 13.00, puhujina Heikki Mäntymaa,
Outi Lehtinen, Anna Kaisa Siltanen ja
Harri Raitis
Lämpimästi tervetuloa!
Veli Pontevaa kaivanneet pienet possut, joita Emma Mälkönen ja
Anna Rinne esittivät, eivät olleet tuttuja monille aasialaisille ja
afrikkalaisille opiskelijoille. Sen sijaan Pikku Myyt (Heidi Huuhka
ja Peppiina Kajanne) ja Helinä-keiju (Roosa Kosola) tunnistettiin.

Herännäisseurat
Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan,
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!
• su 1.3. klo 16
•
•
•

Itsenäisyyspäivä on iso juhla myös opiston suomen kielen
linjojen opiskelijoille, jotka pukeutuivat airueina toimiessaan
kulttuuriensa mukaisiin juhla-asuihin.

Psykologian ja kasvatustieteen linjan opiskelijoiden perinteinen Lucia-kulkue toi valoa ja kauneutta pimeimpään
vuodenaikaan.

•
•
•
•
•
•
•
•

Opiston 90-vuotisjuhlavuosi startattiin Signmarkin
konsertilla.

Ravintolan väki tempaisi ja yllätti Street Food -teemapäivällä.
Rekvisiittaan oli panostettu huolella, ja tarjolla oli mm. revittyä kalkkunaa, bratwusteja, salaattia sekä juuresranskalaisia.

HERÄTTÄJÄJUHLAMATKA SOTKAMOON
3.–5.7.2015, lähemmät tiedot helmikuun aikana
Turun seudun seurakalenteri opiston
kotisivuilla osoitteessa www.tk-opisto.fi > Opisto
> Turun kristillinen opisto > Seurat.

Viestejä Turun
kristillisestä
opistosta
maaliskuu 2014
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Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntasali, Eerikinkatu 3,
kahvitus klo 15.30
la 7.3. klo 18
JAAKKO LÖYTYN JUHLA
KIERTUE, konsertti
Turun Mikaelinkirkossa
ma 9.3. klo 19 Auvonpäiväseurat Varissuon
kirkko, Kousankatu 6, kahvit
klo 18.30 alkaen
su 22.3. klo 10 Kevätopistolaispäivät Maarian
kirkossa ja opistolla, seurat
opistolla klo 13.30
su 29.3. klo 18 Miesten veisuut, Mikonmökki,
Puutarhakatu 24
su 6.4. klo 16
Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntasali, Eerikinkatu 3,
kahvitus klo 15.30
to 16.4. klo 18 Opiston seurat
su 26.4. klo 18 Miesten veisuut, Mikonmökki,
Puutarhakatu 24
su 3.5. klo 16
Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntasali, Eerikinkatu 3,
kahvitus klo 15.30
ma 11.5. klo 19 Osmonpäiväseurat Varissuon
kirkko, Kousankatu 6, kahvit
klo 18.30 alkaen
to 21.5. klo 18 Opiston kevätseurat
su 31.5. klo 18 Miesten veisuut, Mikonmökki,
Puutarhakatu 24
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