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Kielten pajat olivat täpötäysiä. Tässä perehdytään
nepalin koukeroihin.

Viittomakielen pajassa oli mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen. Kuvassa
opastamassa Emma Hyyryläinen (keskellä) ja Ella Salko (oik.).
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Hauska tutustua

[yhin dee thii dai ruu jak]

Opistolla vietetään kansainvälistä päivää joka päivä, mutta
erityinen kansainvälisyyspäivä
piristää koko talon arkista aherrusta. Tänä vuonna opiskelijat
opettivat toisilleen ja henkilökunnalle viittomakieltä, thaita,

nepalia, turkkia ja kiinaa ja lisäksi oli mahdollista tutustua
suomalaiseen musiikkikulttuuriin, venäläiseen askarteluun ja
meksikolaiseen ruokaan. Pajoja ahkerasti kiertäneiden kesken arvottiin leffalippuja.

Pajapassin täyttäneiden ja palauttaneiden
kesken arvottiin leffalippuja. Kuvassa Abdifatah Muuse.
Zeynep Ates ja Kemal Erez kertoivat turkin kielestä.

Thain kielestä kertoi Kotchakorn Manni.

Kannelta päästiin kokeilemaan
Anna-Maria Toivosen opastuksessa.

Sirwan Palani maalasi maatushkan venäläisessä askartelupajassa.

Pääkirjoitus
Kiitos!
Tämä on Signaalin juhlanumero Turun kristillisen opiston täyttäessä 90 vuotta. Katsomme tässä lehdessä historiaan menneille
vuosikymmenille, ja katsomme myös eteenpäin.
Opiston perustamispäätös tehtiin lokakuussa 1925, ensimmäiset suunnitelmat opiston rakentamiseksi viritettiin jo vuonna 1917.
Opiston historia liittyy itsenäisen Suomen kaikkiin vuosikymmeniin, kansan vaiheisiin ja yhteiskunnan muutoksiin. Opisto on
opettanut, kasvattanut ja sivistänyt tuhansia nuoria ja aikuisia.
Juhlavuonna yksi päällimmäisistä tunteista on kiitollisuus. Opiston menestys ja hyvinvointi ovat kasvaneet satojen ihmisten uutteran työn ja sitoutumisen tuloksena. Usein opiston ajanjaksoja kuvataan rehtoreiden mukaan. Toki johtajilla on oma tärkeä roolinsa, mutta tärkeää on muistaa ja kiittää myös opiston rakentamisen
ja kehittämisen mahdollistaneita luottamushenkilöitä sekä kaikkia
vuosien mittaan ahkeroineita työntekijöitä ja tietysti myös opiskelijoita. Opiston ystäväpiiri on ollut laaja vuosikymmenten ajan.
Opiston tie on ollut pitkä ja ajoittain kivinenkin. Suunnitteluvaiheessa Kouluhallitus totesi, että Turkuun suunniteltava kansanopisto on ”tarpeeton ja takaperoinen hanke”. Opiston vuosikymmenet ovat osoittaneet tuon arvion perin vääräksi. Opisto on kyennyt jatkuvasti uudistumaan ja vastaamaan yhteiskunnan koulutustarpeisiin. Useat tunnustukset ja palkinnot kertovat onnistumisista.
Koulutuskenttä on murroksessa taloudellisesti, rakenteellisesti ja sisällöllisesti. Yhteiskunnan säästöpaineissa on vaarana, että kansanopistojen mahdollisuudet toteuttaa koulutus- ja sivistystehtäväänsä kaventuvat. Meiltä edellytetään jatkuvaa kehittämistyötä ja oman asemamme vahvistamista.
Juhlavuoden kiitollisuus kohdistuu myös tähän yhteiskuntaan,
joka alun epäilyistä huolimatta on pääosin rahoittanut opiston
toiminnan ja eri tavoin arvostanut sen tekemää työtä. Kiitän
myös kaikkia yhteistyökumppaneita yhteisestä matkasta. Edelleen olemme ylpeitä siitä, että opistomme on kirkon ”parlamenttitalo”, kirkolliskokouksen
ja monien muiden kokousten ja
seminaarien isäntäpaikka.
Lämmin kiitos!

Pikottaen

Tapani Rantala
rehtori

Siivouspartio matkalla Tallgreninpuistoon ja Lukkarinkadulle. Kuvassa
vasemmalta Laura Tikkanen, Amran Mahamed Ali, Ilona Matiliunaite,
Cedrick Makanda-Nzola, Luli Sanchez Osorio ja Korab Halili.

Matti Lampisen pihalla riitti hommia
useille opiskelijoille. Kuvassa Korab
Halili esittäytyy ja Cedrick MakandaNzola valmistautuu työhön.

Uusi perinne on syntynyt:

Opiskelijoiden ja Räntämäen
asukkaiden yhteiset talkoot
Perusopetukseen valmistavan koulutuksen (PEVA) opiskelijat siistivät
opiston piha-aluetta ja Räntämäkeä
aurinkoisena kevätpäivänä. Räntämäki puhdistui roskista, risuista ja
mahdollisista ennakkoluuloista, kun
haraviin ja jätesäkkeihin tartuttiin
yhdessä alueen asukkaiden kanssa.

Vuosia kytenyt idea
sai tulta alleen
Suomen kielen ja viestintätaitojen
opettaja Laura Tikkanen kävi esittelemässä ideaansa yhteisestä talkoopäivästä Hamaron pienkiinteistöomistajain yhdistyksen vuosikokouksessa maaliskuun lopussa, mutta tuumasta toimeen ryhtyi Tulustarhan asukas Pentti Tamminen, joka
teki havaintoja alueen siisteydestä
ja kyseli naapureiltaan avuntarpeesta pihoilla.
Viimein mukaan saatiin opiston
läheisyydestä viisi pihaa, joista suurin työmaa oli Matti Lampisen pi-

halla Lukkarinkadulla, missä Amran
Mahamed Ali, Ilona Matiliunaite ja
Cedrick Makanda-Nzola haravoivat useita kottikärryllisiä lehtiä. Työtä ei kuitenkaan tarvinnut tehdä veren maku suussa, vaan auringossa oli
hyvä levähtää ja nauttia virvokkeita.
Vaikka ulkotöiden pääkohteena olivat opiston alue ja lähitalojen
asukkaiden pihat, innokkaat opiskelijat kiersivät myös katujen varsia, bussipysäkit, kuntoradan ja ehtivät jopa Tallgreninpuistoon asti, joka ennen raivausta ja roskien keruuta
oli aika surkea pöheikkö. Kiitos Korab Halilin ja Luli Sanchez Osorion näin ei enää ole, vaikka töitä vielä
riittäisikin, jotta Maarian kirkon pihapiiri näyttäisi arvonsa mukaiselta.

Uusia sanoja
ja tuttavuuksia
Talkoot tarjosivat opiskelijoille luontevan tilaisuuden tutustua suomalaiseen talkooperinteeseen ja alueen

asukkaisiin, ja asukkaat saivat tervetullutta apua pihojensa kevätsiivouksessa. Opiskelijat saivat myös kipeästi kaipaamansa mahdollisuuden
harjoitella käytännön suomea ja oppia uutta sanastoa, kuten kotilo, kottikärryt ja roskankerääjä. Viimeksi mainittuun työvälineeseen ihastui
moni, joten sitä varmaan voi käydä
kysymässä talonmies Olli Sarjovaaralta ja kokeilemassa opiston pihalla.
Vielä helpompi on tietysti olla heittämättä niitä kahvimukeja, tupakantumppeja ja nenäliinoja niille kuuluvien paikkojen ohi.
Kun opisto vielä tarjosi talkoolaisille pullakahvit parin tunnin huhkimisen päätteeksi, oli päivä täydellinen. Aurinko paistoi suurimman
osan päivästä ja hauskaa oli. Jatkoa
on luvassa jo ensi syksynä. Haluatko mukaan?
Teksti: Laura Tikkanen
Kuvat: Anna Zhuchkova

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.

Ihminen ihan ensin – ajatuksia opistosta ja opettajuudesta
Selailin opiston juhlavuoden
julkaisua Ihminen ensin – Turun
kristillisen opiston 75-vuotinen
taival 1925–2000. Julkaisussa on
paljon hauskoja kuvia menneiltä vuosikymmeniltä. Teksteissä
toistuvat samat teemat: lähimmäisenrakkaus, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, käsitys ikuisesta oppimisesta, herännäisyys. ”Kautta
vuosikymmenten opistolla on ollut merkillinen kyky rakentaa ystävyyttä”, totesi arkkipiispa Mikko Juva julkaisun mukaan opiston 70-vuotisjuhlassa. Nyt vietämme opiston 90-vuotisjuhlavuotta, ja voin hyvillä mielin yhtyä Mikko Juvan sanoihin nykyhetken osalta.
Itselleni aivan perustavanlaatuinen arvo ihmisenä ja opettaja2

na on tasa-arvo. Uskon, että se on
juuri tasa-arvo, joka luo ystävyyttä opistollakin opiskelijoiden välille. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella tasapuolisesti sukupuoleen,
sukupuoliseen suuntautumiseen,
ihonväriin, etniseen taustaan, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta.
Opisto on monikulttuurinen oppilaitos. Näen monikulttuurisuuden rikkautena ja koen olevani etuoikeutettu, kun saan toimia
monikulttuurisessa ympäristössä.
Opettajan on osattava ottaa huomioon ja kunnioitettava erilaisia
maailmankatsomuksia. Vaikka itselläni on jo usean vuoden kokemus monikulttuurisessa ympäristössä toimimisesta, tulee yhä esille tilanteita, joissa voi vain todeta, että enpä tullut ajatelleeksi.

Näistä tilanteista voi kuitenkin aina ottaa opiksi. Opettajana maailmani avartuu joka päivä, kun
saan olla tekemisissä maahanmuuttajien kanssa.

niin parisuhteessa, työelämässä
kuin esimerkiksi kirkossa. Kuten
tiedämme, aina ei asia ole näin
yksinkertainen suomalaistenkaan
näkökulmasta.

Maahanmuuttajien opettajana
saan käydä mielenkiintoisia keskusteluja opiskelijoiden kanssa
muun muassa tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Tunneilla on keskusteltu esimerkiksi siitä, että jos suomalainen saa lapsen, ei ole sanottu, että hän toivoisi erityisesti jompaakumpaa
sukupuolta enemmän kuin toista. Ja vaikka toivoisikin, missään
nimessä tuo toivottu sukupuoli
ei ole aina ja yksinomaan poika.
Korostan aina maahanmuuttajille, että Suomessa nainen ja mies
ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia

Tasa-arvoon liittyy myös uskonnonvapaus. Koulussamme
monet muslimit ovat antaneet palautetta siitä, että opisto on hyvä koulu, koska täällä arvostetaan
uskontoa. Uskontojen välistä dialogia tarvitaan mielestäni jo pelkästään rauhan ja ystävyyden ylläpitämiseksi. Tänä vuonna opistolla järjestettiin islam-aiheinen
paneelikeskustelu, joka antoi varmasti monelle kantasuomalaiselle
osallistujalle paljon ajateltavaa.
Pidän itse hyvin paljon siitä, miten kristinusko opiston arjessa

näyttäytyy. Kun kerron ihmisille työskenteleväni Turun kristillisessä opistossa, on reaktio usein
hämmentynyt. Yleisesti ajatellaan, että opiston arki on jonkinlaista ”hihhulointia” ja uskontoon
pakottamista. Asiahan on juuri päinvastoin: täällä tämän palstan nimen mukaisesti pikotellaan.
Koen saavani valtavasti voimaa
esimerkiksi opiston aamuhartauksista. Sinne kukaan ei pakota, ja
usein tuntuukin siltä, että arki on
liian kiireistä, jotta malttaisi osallistua. Sinne ihminen saa mennä
ihmisenä, omana itsenään. Rikkinäisenä ja heikkonakin. Ihminen ensin.
Mari Ruohonen
Äidinkielen ja kirjallisuuden
opettaja, suomen kielen opettaja

Opistossa tapahtuu

Opiskelijat myivät eksoottisia herkkuja.

Kevätopistolaispäivien seuroissa oli täyttä.

Kaikkien opistolaisten päivä
Kevätopistolaispäivää vietetään aina maaliskuussa
Papiston keskuudessa facebookissa on kiertänyt versio, tässä
vain pala siitä tosin:
aina mun pitää saarnata
aina mun pitää tehdä tilastoja
aina mun pitää käydä lähetyspiirissä
aina mun pitää lähteä rauhassa

Kajwan Hakim toi seuroihin opiskelijoiden tervehdyksen laulamalla.

Taivaan Isä tietää aina, mitä tarvitsemme. Itse kyllä kiukuttelemme sitä vastaan, ja haluaisimme enemmän itse
määrätä siitä, mitä meille tapahtuu.

vuonna näyttänyt parhaita puoliaan jo lyhyen kevään aikana.
Uudistetut tilat, juhlavuoden
aloituskonsertissa viittomakielinen Signmark sai opiskelijoilta ylistävää palautetta. Perinneruokaviikko, jossa kurkistettiin
vuosikymmenten ruokaperinteeseen. Kansainvälisyyspäivänä saimme pari viikkoa sitten tutustua useaan eri kulttuuriin työpajoissa. Opisto on yhä
heikomman puolella, vähemmistön puolella, kulttuurisesti kirjava mutta toinen toistaan
tukeva.
Lapsiperheessä tuntuu siltä,
että aina mun pitää siivota (tässä voi äidillä tai isällä olla korostus vielä siinä MUN-sanassa). Luin jostain, että lapsiperhe on se yksikkö, jossa ihminen pääsee kokemaan suuria
tunteita. Vanhempana joutuu
vastaanottamaan jälkikasvunsa
tunteenpurkaukset, turhautumaan itse liikutellessaan vastahankaisia lapsia tai odotellessaan omien tarpeiden tullessa
aina jonossa viimeisenä. Mutta
sitten: Huikeimmat onnenhetket, kyyneleet kirvoittavat nau-

rut, väkimäärän lisääntyessä lisääntynyt rakkaus. Tällaista samaa olen kokenut myös seurakunnassa seurakuntalaisena.
Turhautumista, kun messussa
ei käy kuin kymmenen ihmistä. Yhteyden tunne, kun erityismessuun tuleekin sata paikalle.
Jumalan huolenpito ja läheisyys siinä yhdessä kokien tuntuu konkreettisesti lämpimältä.
Ja tämä sama tapahtuu myös
opistolla. Joskus tuntuu, että
opiston hengellisiin tapahtumiin osallistuu niin kovin pieni osa opiston väestä. Sille porukalle tilaisuudet ovat kuitenkin tosi tärkeitä ja koemme niissä hetkissä voimakasta yhteyden tunnetta. Outi Tukia-Takala, joka väliaikaisesti toimii Tarvasjoella kappalaisena, kertoi lehtihaastattelussa
pari viikkoa sitten, että kirkon
ei pitäisi panostaa niin vahvasti
siihen, miten saadaan mahdollisimman moni kirkkoon. Hänen mielestään pitäisi enemmän satsata siihen, että kirkkoa tarvitsevat ihmiset tietäisivät, että kirkkoon saa aina tulla, olemme käytettävissä. Mie-

Maija Kivilän ja Elena Mattssonin viittomakielisen ohjauksen opinnäytetyönään kokoamaan näyttelyyn ”Erityisen puhuttelevaa
taidetta” voi tutustua opiston aulassa vielä
8.5. asti.

lestäni me opistolla yritämme ainakin toteuttaa tuota matalan kynnyksen periaatetta ja olla saatavilla.
Tuossa euroviisukappaleen Facebook-versiossa positiivisin kohta on viimeinen. Aina
mun pitää lähteä rauhassa. Aina mä saan lähteä rauhassa. Ja palvella Herraa iloiten.
Teksti: Outi Lehtisen seurapuhe
Kuvat: Sampo Salmio

kuvat: Janne Peltonen

Aina mun pitää herätä
aina mun pitää nukkua
aina mun pitää käydä töissä
en saa mennä koneelle
en saa nähdä kavereita
enkä edes juoda alkoholia

Tässä oli pätkä Suomen euroviisuedustaja-yhtyeen Pertti
Kurikan nimipäivien edustuskappaleesta ja sen väännösversiosta. Ajattelen, että euroviisut ovat kerrankin vähemmistön asialla. Punk-musiikki on
aina halunnut ottaa kantaa yhteiskunnan epäkohtiin. Kehitysvammaiset miehet kertovat
kappaleessaan, miten säädeltyä
elämä voi olla, varsinkin asuntolassa asuvien kehitysvammaisten elämä. Haastatteluissa he ottavat rohkeasti kantaa
suomalaisten vammaisten kohteluun, joka ei kaikilta osin ehkä olekaan hyvällä tolalla.
Oppilaitoksessakin tuntuu
usein siltä, että aina mun pitää käydä töissä. Välillä tuntee
kuitenkin olevansa etuoikeutettu. 90-vuotias opisto on juhla-

Seuroissa viihtyvät pienetkin.

Viittomakielen ohjaajaopiskelijat esittivät viittomakielisen teatteriesityksen Nykyajan
Tuhkimo.
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Opiston opettajakunta 1973.

Opiston apulaisrehtorina pitkään
toiminut Eeva Mäntymaa viettää
eläkepäiviään Turun keskustassa.
Lapsuutensa hän vietti Jalasjär
vellä ja kävi koulua Kauhajoella.
Hänen kotinsa ei ollut körttikoti,
vaikka hän lapsena kävikin pari
kertaa herättäjäjuhlilla. Sen
sijaan hänen miehensä Mauno oli
körttisukua.

Eeva Mäntymaata
tapaamassa

Arkkipiispa Martti Simojoki ja rouva Aune Simojoki sekä rehtori Mauno Mäntymaa opiston 50-vuotisjuhlissa 24.8.1975.
4

Kiinnostuksen herännäisyyttä kohtaan herätti Turusta Kauhajoelle muuttanut opettaja Liisa Österblad. Opettaja rakasti Siionin virsiä ja kutsui mm. Aku
Rädyn kouluunsa. Nuorissa heräsikin kokoontumisen
tarve. Järjestettiin seuroja ja
yhteyttä pidettiin myös Seinäjoen ja Lapuan kouluihin.
Kauhajoen yhteislyseo oli
herännäishenkinen ja koululla vieraili Rädyn lisäksi
mm. Irja Kilpeläinen, pastori Arhinmäki ja muitakin
nuorisopappeja.
Ylioppilaaksi tulon jälkeen Eevalla oli suunnitelmissa kaksi mahdollista alaa, lääketiede ja teologia. Teologia vei lopulta voiton ja miettimisen jälkeen hän aloitti opinnot Helsingin yliopistossa – kaksi viikkoa myöhemmin kuin
muut. Eeva oli ujo ja hiljainen maalaistyttö. Hänen
opastajakseen ilmestyikin
vähän vanhempi miesopiskelija. Hän oli Mauno Mäntymaa, jolla oli virkamiestausta. Hän oli palvellut vuosina 1948-50 Sotevan (Sotakorvausteollisuuden valtuuskunta) toimistosihteerinä. Mauno oli ollut myös
sodassa toimien 15-vuotiaana lähettinä etulinjassa Uhtuan suunnalla. Niistä ajoista hän ei tosin paljoa puhunut. Eeva kyllä päätti, et-

tei ”rupea ton miehen kanssa millenkään”, mutta toisin
kävi. Eeva Nevala ja Mauno
Mäntymaa solmivat avioliiton 1953 opiskelujen ollessa vielä kesken. Liitto kestikin sitten 56 vuotta päättyen
Maunon kuolemaan 2009.
Jotkut opettajista paheksuivat menettelyä, mutta kumpikin valmistui ennätysajassa. Esikoinen Riittakin ehti syntyä ennen vanhempien
valmistumista.

Tyrvään ja Nakkilan
kautta Turkuun
Mauno Mäntymaa vihittiin papiksi Turussa 1954
ja asessori Kolari pyysi hänet nuorisopastoriksi omaan
seurakuntaansa Tyrväälle. Ensimmäisessä paikassa asunto-olot olivat melko alkeelliset. Nuori perhe
asui rippikoulutuvan toisessa päässä ja asuntoon kuljettiin yhteisestä eteisestä. Vesi piti hakea pihan toiselta puolelta ja yöllä se jäätyi
ämpäriin. Seuraavana vuonna tuli Loimaalla nuorisopastorin paikka avoimeksi. Seurakunta lupasi hankkia asunnon ja niin oli edessä muutto. Siinä vaiheessa
oli jo syntynyt vanhin poika
Anttikin. Kesä asuttiin Linkomiehen kartanon sivurakennuksessa. Omaa asuntoa
ei vain kuulunutkaan, lupa-

uksista huolimatta.
Mäntymaat saivat sitten
kuulla, että Nakkilassa oltiin vailla pappia ja Mauno
tulikin valituksi sinne. Eeva
Mäntymaa muistelee Nakkilan vuosia 1956-60 lämmöllä. Pappila oli melko uusi ja
viihtyisä ja seurakuntalaiset
olivat ihania. Perheessä oli
nyt kolme lasta, kun Jukka syntyi 1956. Nakkilaan
Mäntymaat olisivat varmaan
jääneetkin, ellei Maunoa
olisi kutsuttu 1961 Turkuun.
Maunolla oli tapana käydä
herännäispappien kokouksissa ja toisinaan hän pyysi
myös Eevan mukaan. Usein
Mauno myös puhui kokouksissa ja hänen kykynsä pantiin merkille. Opiston silloinen rehtori Olavi Kares ja
johtokunnan puheenjohtaja
Vilho Suurkari tarjosivat
avoimeksi tullutta rehtorin
paikkaa Maunolle. Kares oli
valittu äskettäin Turun tuomiorovastiksi. Miettimisaikaa annettiin viikko. Miten hän kykenisi astumaan
niin suuren miehen saappaisiin? Mauno teki juuri tuolloin lisensiaattityötään, mutta päätti kokeilla rehtorina
oloa. Eeva auskultoi oppikoulua varten hakeakseen
virkaa jostakin koulusta.

Opistouran ankea
mutta valoisa alku
Sitten koitti muuttopäivä 3.
tammikuuta 1961. Päivä oli
järkyttävä. Matkan varrella he näkivät puolitangossa
olevia lippuja ja ihmettelivät, mitä on tapahtunut? Pysähtyessään he saivat kuulla
Koivulahden lento-onnettomuudesta. Kokkolasta Vaasaan matkalla ollut Aeron
kone syöksyi maahan Mustasaaren Koivulahdella. Onnettomuudessa menehtyivät
kaikki koneen 22 matkustajaa sekä kolme miehistön
jäsentä. Onnettomuus oli
pahin koskaan Suomessa
tapahtunut siviililento-onnettomuus. Syyksi todettiin
ohjaajan tekemä virhe. Tutkimuksissa ilmeni myös, että sekä koneen päällikkö että perämies olivat olleet humalassa.
Turkuun
saavuttaessa myös opiston pihalla oli
lippu. Perilletulo oli ankea,
mutta vaikuttava. Se ei poistu sydämestä koskaan. Jotain uutta oli nyt alkamassa. Opistolla oli paikalla ainoastaan vahtimestari, muut
olivat vielä joululomalla.
Ruokaa piti lähteä etsimään
kaupungilta. Uusi rehtori tutki talon läpikotaisin ja
oli masentunut. Tilat olivat
huonossa kunnossa, juhlatiloja lukuunottamatta. Oppilaat asuivat ahtaasti, neljästä kuuteen henkeä samassa huoneessa. Käytössä oli-

vat vielä olkipatjat. Opettajien asunnoissakaan ei ollut
kehumista. Kaksi perheetöntä opettajaa asui omissa
huoneissaan oppilasasuntolan keskellä ja käytti yhteistä wc:tä oppilaitten kanssa.
Tiloille olisi pikaisesti tehtävä jotain.
Eeva Mäntymaa ei ensimmäisenä vuonna osallistunut opistotyöhön, vaan
hän toimi opettajana Puolalan koulussa. Hän joutui
kuitenkin toimimaan epävirallisesti emäntänä eri tapahtumissa opistolla. Puutteista huolimatta vastaanotto oli ystävällinen ja työ
lähti käyntiin hyvin. Ensimmäiset oppilaat olivat
”puolikasoppilaita”, syyskausi oli opiskeltu Kareksen johdolla. Olavi Kares ja
Jaakko Haavio olivat opiston arvostettuja tukijoita.
Opiston johtokuntaan kuului mm. Eevan entinen matematiikanopettaja, opetusneuvos Kauko Rinne. Apulaisrehtorin tehtävät Eeva
aloitti vuonna 1962. Opistoaika toi paljon rakkaita
ystäviä, jotka eivät unohdu
koskaan. Etenkin Jaakko ja
Kaisa Haavio olivat todella läheisiä ystäviä. Heidän
kanssaan tehtiin myös useita ulkomaanmatkoja. Jaakko muisti aina runolla, kun
oli joku merkkipäivä ja hän
myös kastoi perheen kuopuksen Tuomaan.
Sirkkalankadun ajalta on
jäänyt mieleen erityisesti eräs seurailta. Seuroja pidettiin aina torstaisin ja sunnuntaisin. Tytöt ja pojat istuivat vastakkain, eri puolilla salia. Sähköt olivat menneet pois koko talosta ja piti pärjätä taskulamppujen ja
kynttilöiden avulla. Kesken
rehtorin puheen valot syttyivät. Eeva huomaa, että hänellä on eripariset kengät ja
vinkkaa Hanna Salokorvelle. Molemmat purskahtavat nauramaan.

Kareksen ajasta
Mäntymaan aikaan
Kareksen aikana opistossa oli ollut kova kuri. Tytöt ja pojat eivät saaneet olla missään tekemisissä keskenään. Mäntymaiden aikana suhtautuminen muuttui. Kerrankin he huomasivat erään parin istuvan vapaa-aikana puistossa. Heistä se oli aivan luonnollista,
mutta Kareksen aikana siitä
olisi seurannut rangaistus.
Asuntoloissa oli kuitenkin
tarkat vierailuajat, joitten
ulkopuolella ei poikien sopinut käydä tyttöjen luona.
Mauno Mäntymaa alkoi
melko pian etsiä ratkaisua
opiston tilaongelmiin. Mauno oli uusien tilojen kannalla, mutta Kares kannat-

Mauno ja Eeva Mäntymaa opiston vihkiäisjuhlassa 9.12.1973.

ti vanhan korjaamista. Vasta eläkkeelle jäätyään hän
lämpeni uudistuksille. Vähitellen uusi rehtori sai tukijoita ja syyskuussa 1964
johtokunta teki päätöksen
uuden opistotalon hankkimisesta. Seuraavan vuoden
alussa ostettiin Maarian kirkon läheltä 4,6 ha:n tontti.
Uusi opisto valmistui Linnasmäkeen 1973 ja seuraavana vuonna siirtyi kirkolliskokous opiston tiloihin.
Eeva Mäntymaalle kirkolliskokous toi paljon lisätehtäviä. Hän laati talousarvion, huolehti edustajista ym.
Tämä työ toi mukanaan paljon rikastuttavia yhteyksiä
eri henkilöihin. Uudet tilat
toivat mukanaan myös paljon henkistä rikkautta ovien
avautuessa muillekin kokouksille.
Opiston työmuodot alkoivat laajentua jo Sirkkalankadulla. Ensimmäinen ulkomaalainen opiskelija oli lukuvuonna 196465 opiston käynyt Ambokirkon edustaja Aune Shilongo. Vähitellen tuli muitakin. Esimerkiksi ensimmäisenä vuonna Linnasmäessä oli opistossa kymmenkunta namibialaista poikaa.
Kuurojen opetus käynnistyi
jo vanhalla opistolla. Kareksen aikana oli ollut ns.
seminaariryhmä opiskelemaan aikoville kuuroille,
mutta Mauno Mäntymaan
aikana toiminta vakiintui ja
laajeni. Hän oli osallistunut
kokoukseen Kouluhallituksessa, missä asiasta oli keskusteltu ja niin sai säännöllinen opetus alkunsa. Aloitettiin myös viittomakielen
tulkkien koulutus. Myös

lastenohjaajakoulutus alkoi
jo Sirkkalankadulla. Suuri ilon aihe uudella opistolla oli kielistudio. Sen avulla
voitiin kehittää kieltenopetusta huomattavasti. Opisto oli tälläkin alalla edelläkävijä. Studiota vuokrattiin
myös ulkopuolisille. Mm.
Norssi käytti studiota alkuvuosina.
Toinen seuramuisto uudelta opistolta. Lokakuun
12. päivänä 1978 oli alkamassa opiston väen omat
torstaiseurat. Paikalle tulevat yllättäen puheenjohtaja
Rinne rouvineen sekä Haaviot. Mauno kysyy Eevalta,
onko hän kutsunut vieraat?
Vastaus on kielteinen. Pian
syy vieraiden tuloon selviää. Rehtorille on myönnet-

ty rovastin arvo. Ja taaskin
Jaakko Haaviolla on juhlaruno saatteena. Mauno
Mäntymaa ja Maunu Sinnemäki olivat aikaisemmin
päättäneet, etteivät ota vastaan ko. arvonimeä, mutta
toisin kävi. Arkkipiispa Simojoki oli viimeisenä päätöksenään ennen eläkkeelle siirtymistään myöntänyt
heille rovastin arvon.
Mauno Mäntymaa jäi
eläkkeelle rehtorin virasta
vuonna 1987, Eevan työura
päättyi kaksi vuotta myöhemmin. Mäntymaat olivat
hankkineet oman asunnon
jo 1980-luvun alussa Maarian kirkon läheltä ja 1985
he muuttivat Puutarhakadulle. Opetusministeriön
silloisten säädösten mukaan

piti jonkun rehtoreista asua
opiston alueella. Niinpä vararehtori Pulkkisen perhe
muutti työsuhdeasuntoon.
Työntekijät ovat yleensä
viihtyneet pitkään talossa.
Opisto on ollut rakas myös
opiskelijoille. Keittiössä on
työskennellyt neljä opiston
entistä oppilasta, osa heistä sekä vanhalla että uudella opistolla. Opiston väki
on ollut kuin yhtä perhettä,
työtä on tehty yhdessä ystävien kanssa. Rehtorin poissaollessa on jokaisella ollut
sekä isännän oikeudet että
myös vastuu. Entiset työntekijät kokoontuvat edelleen silloin tällöin yhteen.
Ari Vilén

Eeva Mäntymaa kotonaan Puutarhakadulla.
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1928 Alkuvuosina vedet raahataan saavilla, leivotaan vintillä ja joskus jopa nukutaan lattialla.
Tarjolla on myös kerhoja:
- talouskerhossa pidetään havaintotunti kakkujen
valmistuksesta
- musiikkikerhossa on soittoharjoituksia
- kotikerhossa luetaan kirjaa ”Nuorison käytös”
- kotitaidekerhossa tehdään liitumaalausta
- kodin sairaanhoidossa opetellaan sairaan vuodetta
- maatalouskerhossa perehdytään kotieläinten terveydenhoitoon

1939 Iltapäivällä
1.12. johtaja
ilmoittaa, että
opistotyö lopetetaan syttyneen
sodan tähden.
Lukuvuonna 19391940 opiskellaan
vain kuusi päivää.

1934 Opistolla
järjestetään älykkyyskokeet.
Saat parhaan
tuloksen: etene
neljä askelta.

Opit niin paljon uutta, että saat uuden heitto
vuoron.

1925

”Opistosta on tuleva
elävän kristillisyyden
ja sitkeän maa
hengen tyyssija.”

1926

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1927

1926 Alkuaikoina kuri
on tiukkaa ja vapaaaika niukkaa: Opetus
alkaa aamuhartaudella
klo 7.45 ja päättyy
iltahartauteen klo
19.00. Lauantaina työt
päättyvät jo kello 14.

1927 Opiskelun lisäksi
oppilaat huolehtivat
ruuanlaitosta ja siivouksesta.

1935

1936

1937

Olavi Kares ja opiskelijat luentosalissa.

1930 Toivo
Hannulan aika
päättyy. Kareksen aika alkaa
syyskuun alussa.

Sähköopin opetus
alkaa: saat sähkö
iskun tekemästäsi
kojeesta. Odota yksi
heittovuoro.

Turun kristillinen opisto perustetaan 1925. Perustamista on
suunniteltu vuodesta 1917
lähtien. Aloitteentekijöinä
olivat Turun lähetysyhdistyksen johtaja K. R. Kares sekä
suuri joukko alueen maanviljelijöitä, joita yhdisti Frans
Hannulan nimeen liittynyt
varsinaissuomalainen lähetysherätys.

1980-luvulla opistolla
on vuosittain paljon
kuuroja opiskelijoita.
Tulkkikoulutus ja viittomakielen käyttäjien
suuri määrä muuttaa
opiston vahvasti kaksikieliseksi kansanopistoksi.

Nimekseen opisto saa Turun
Kristillinen Kansanopisto, ja
se käynnistää toimintansa 20.
lokakuuta 1925. Ensimmäiseksi
johtajaksi valitaan pastori Toivo
Hannula, Frans Hannulan poika
(kuvassa edessä keskellä).
Perustamisvaiheessa hanke saa
kritiikkiä. Mm. Kouluhallituksen
lausunnon mukaan kyseessä
on ”takaperoinen ja tarpeeton
hanke”.

90 vuotta
opistolla
• Tavoitteenasi on edetä vuo
desta 1925 vuoteen 2015.
• Tarvitset nopan ja pelinappulat.
• Heitä noppaa ja etene silmä
luvun osoittama määrä vuosia
eli askelia eteenpäin.
• Jos pysähdyt punaisella
reunustettuun vuoteen, lue
siihen liittyvästä ruudusta
ohjeet ääneen ja toimi niiden
mukaan.
• Ensimmäisenä vuoteen 2015
saapuva voittaa pelin.

Pelin toteutus:
Hanna Nurmi, Janne Peltonen,
Linda Tammelin, Ari Vilén
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1986

1987

1985

1983

1984

1989

1987 Opiston laajentuessa tarvitaan lisää tilaa ja uusi kurssirakennus valmistuu.

1991

1989 Suomen ensimmäinen videokielistudio otetaan käyttöön.

1992

Harjoittelet videokielistudiossa
viittomakieltä niin innokkaasti,
että jäät sinne yhden heittovuo
ron ajaksi.

1993

1981

1982

1980

1983 Viittomakielen
tulkkikoulutus alkaa
opistolla ammatillis
sivistävänä koulutuksena, josta se laajentuu
myöhemmin ammattikorkeakoulututkinnoksi.

2006
Aam
vs. r

1999 Ensimmäinen
10-luokka aloittaa.
Opistolle rakennetaan
viimeisintä tekniikkaa
sisältävä TV-studio
medianomikoulutuksen
käyttöön.

1994
1995

2004 Ruokasalia
laajennetaan jälleen.

2004

1996
1997

1998

1994 Kongressikeskushotelli Linnasmäki aloittaa
toimintansa opistolla. Edellisenä vuonna valmistunut
päärakennuksen laajennus
tulee tarpeeseen. Laajennuksen myötä opistolla on
nyt suuri auditorio, enemmän opetus- ja työtiloja
sekä kuntosali. Lisäksi
asuntolan päätyyn valmistuu nelikerroksinen hotellirakennus.

1979

Vielä 1980-luvulla kaikki
opiskelijat osallistuvat
opiston seuroihin. Seuroissa pidetään puheita ja
lauletaan Siionin virsiä.

1988

1990
1988 Jaakko Simojoki tulee
rehtoriksi Mauno Mäntymaan
jälkeen. Simojoki jättää työn
muutaman kuukauden jälkeen.
Martti Antola aloittaa rehtorina.

1939

1938

1999

2000

2001

1997 Kurssirakennusta laajennetaan.
Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK
aloittaa opistolla ja
kouluttaa medianomeja ja viittomakielen
tulkkeja.

2002

2003

1998 Opisto ja DIAK aloittavat Radio Betlehem 2000
-hankkeen. Ammattikorkeakoulun journalismin opettajat ja opiskelijat kouluttavat
Betlehemissä radiotoimittajia
ja toimittavat laitteita heidän
käyttöönsä.
Matkustat kahdeksi viikoksi
Betlehemiin kouluttamaan
radiotyötä ja odotat yhden
heittovuoron.

200

1942 Opistolla opiskelee vain tyttöjä,
koska miesopiskelijat ovat sodassa.
Ennen lukuvuoden alkua opettajattarien töitä ovat esim. liinavaatteiden ja
lakanoiden paikkaaminen sekä ikkunaverhojen parsiminen ja silittäminen.
Joulukuussa kunnostetaan pimennysverhoja ja kesällä osallistutaan talkoisiin ja
kerätään käsityöaineita.

1941

1940

1942

1943

1945

1946

1947

1950

1949

1948

1953

1952

1951

Saat lisää vauhtia autokou
lusta ja saat ylimääräisen
heittovuoron.

1954
1955
1959 Opistolla
alkaa englannin
kielen opiskelu.

1956

1950 Sirkkalankadulle valmistuu uusi
opistorakennus, johon sijoitetaan
opetustiloja ja asuntola.

1941 Kannatusyhdistyksen
vuosikokouksessa hyväksytään
sääntömuutos: opistosta tulee
virallisesti herännäisopisto.

1940 Tammikuussa pommi osuu
opistoon ja aiheuttaa tuntuvia
aineellisia vahinkoja, mutta sirpalesuojassa olleet ihmiset välttyvät
vahingoilta.

Uusien tilojen kunniaksi saat
edetä vielä yhden askeleen
eteenpäin.

”Myös Molotoff käy sotimaan
muodossa vanhan vareksen
hän rientää kotiin Kareksen.
On linnun mieli iloinen:
sen muna satakiloinen...”
- Jaakko Haavio

1957

1958

Istut sirpalesuojassa yhden
heittovuoron ajan.

1959

Kuurojen linja alkaa. Opistolla on 140 opiskelijaa.

Kerro muille pelaajille lem
piruokasi. Tämän jälkeen
saat edetä kaksi askelta.

1978

1977

1976

1975 Opetus on eriytynyt eri
linjoiksi. Käytännöllisellä linjalla
täydennetään peruskoulutusta
ja opetellaan kodinhoitoa. Kaksivuotisella linjalla voi suorittaa
keskikoulun. Lisäksi on lastenhoitolinja ja kuurojen linja.

1975

1974

1973

1974 Suomen
ev.lut. kirkon kirkolliskokous alkaa
kokoontua opistolla
aina toukokuussa
ja marraskuussa.

1972

2010

2011

1961

1962

1963

1970

1965

1969

1968

1971 Opistolle
rakennetaan kielistudio. Lastenohjaajakoulutus alkaa
seurakuntien päiväkerhojen lastenohjaajakurssina.

1967

1966

1965 Toteutetaan rahankeräys
uutta tonttia
ja rakennusta
varten, myydään
Turun murteella
kirjoitettuja
”kauppakirjoja”.

2012 Asuntolarakennus peruskorjataan.

2012

2013
2014

2007
2006

1961 Mauno
Mäntymaan
(vas.) aika
rehtorina alkaa.
Kuvassa on
myös opiston
pitkäaikainen
vararehtori
Heikki Pulkkinen.

1964
1971

1972 Opiston
nimi muuttuu
Turun kristilliseksi opistoksi
ja siitä tulee kansankorkeakoulu.

Maahanmuuttajien kielikoulutus alkaa 2000-luvun alussa.

2009

1960

Maailman
kuvasi avartuu:
etene kaksi
askelta eteen
päin.

1968 Opintolinjaan
lisätään toinen vuosikurssi eli on mahdollista opiskella kaksi
vuotta peräkkäin.

Jos sinulla on ylläsi
jotain punaista, saat
edetä neljä askelta.

2000-luvulla opiston koulutustoiminta laajenee.
Uusia koulutuksia ovat mm.
viittomakielisen ohjauksen
perustutkinto, oikeustiede,
lääketieteelliseen suuntaavat opinnot, kauppatieteet,
suntion ammattitutkinto ja
audiovisuaalisen viestinnän
ammattitutkinto.

2008

1960-luku
Ensimmäinen
afrikkalainen stipendiaatti namibialainen Aune
Shilongo opiskelee opistolla.

1973 Opisto muuttaa Räntämäkeen. Uudessa talossa on
käytetty rohkeasti värejä,
kiisteltyä punaistakin.

1979 Opiskelijamäärä on kasvanut niin, että ruokasalia pitää
laajentaa.

6 Tuula
murusko toimii
rehtorina.

05

1944

Vuoden 1953 uutuuksia opistolla
on kutomakone, magnetofoni ja
autokoulu oppilaille. Opetuskeittiö uusitaan ja sieltä löytyy mm.
kaasuliesi.

Sodan jälkeisinä vuosina opetetaan
uskontoa, kirkkohistoriaa, herännäisyyden ja yleistä historiaa, maantiedettä,
laskentoa, äidinkieltä, kansantaloutta,
yhteiskunta- ja terveysoppia sekä laulua.

2011 DIAK muuttaa
opistolta Kupittaalle.

2015

2007 Tapani
Rantala aloittaa
rehtorina.

2014 Opiston päärakennus
peruskorjataan. Suuri osa opetuksesta järjestetään väistötiloissa Malminkadulla.
Huomaat aamulla olevasi
väärässä paikassa. Siirryt
Malminkadulle bussilla,
mikä kestää yhden heitto
vuoron ajan.

Onneksi olkoon! Olet päässyt
perille vuoteen 2015 ja jäät
kannustamaan vielä matkalla
olevia pelikavereitasi!
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Martti Saarisalon
päiväkirjat 1926–27

Rymättylän Ajolan tilan isäntäväki
Eevi (o.s. Hinkka) ja Martti Saarisalo
opiskelivat vuosikurssilla 1926-27. He
löysivät toisensa opistossa, mutta seu
rustelu ei tuohon aikaan ollut avointa
eivätkä opiskelutoverit sitä edes huo
manneet. Avioliiton he solmivat vuonna
1934. Saarisalot ”kertoivat opiston
merkinneen heille ratkaisevaa positii
vista panosta heidän nuoruudessaan.
Opistoon mentiin oppimaan tietoja ja
taitoja, mutta ennen kaikkea toivottiin
uskon elämän kirkastumista.”
Saarisalot sanovat, että opiston

suurin anti oli ”omakohtaisen kristillisen
maailmankatsomuksen selveneminen.
Opettajia ei sinuteltu, mutta jokaista
kunnioitettiin. Tyttöjen ja poikien suh
teet olivat kauniit ja hienotunteiset.”
(Kauko Rinne: Turun kristillinen opisto
1925-1975)
Martti Saarisalo oli innokas valoku
vaaja. Opistoajalta onkin säilynyt paljon
valokuvia.

Teksti ja kuvat:
Martti Saarisalon
lasten kuva-arkisto

Martti Saarisalo.

Otteita Martin päiväkirjasta
vuosilta 1926-27
2. pv marrask. Tiistai-iltana Turun Krist. Kansanop.
oppilashuoneessa
Nyt sitte olen täällä uusiin olosuhteisiin tutustumassa. Kunhan vain voisin painaa mieleen kaikki opetukset ja neuvot
mitä täällä tulen saamaan.
Aamulla lähdin 5 aikaan kotoa. Pappa tuli myös Turkuun.
Raakeli (sisar) oli tuomassa kirkon rantaan. Turussa vein tavarani heti autolla opistoon. Johtaja oli pihalla vastassa. Yhdessä kannoimme tavarat sisään. Heti johtaja opasti minut
ruokasaliin aamiaiselle. Sitte lähdin kaupungille toimittamaan pieniä asioita.
Ostin kameralaukun Sanitas rohdoskaupasta (100 mk).
Poissa ollessani oli tullut uusia tovereita. Tähän huoneeseen
tuli Matilainen Pieksämäeltä, Kylä-Heikkilä, Sulo Sirén Kiikalasta ja minä. Järjestin tavarani kaappeihin ja tein vuoteeni. Kahdelta mentiin päivälliselle. Nyt olivat kaikki opistolaiset ja opettajatkin yhdessä ruualla.
Kuudelta alkoi alkajaisjuhla. Laulettiin virsi 346. Johtaja piti alkurukouksen ja tervehdyspuheen. Alussa hän puhui
kuinka tämä opisto nyt vihdoinkin monien isien ja äitien toivomana alottaa kolmannen lukuvuotensa uudessa talossaan.
Sitte hän teroitti mieleen kuinka jokaisella on tärkeätä
saada elämälleen luja pohja. ”Muuta perustusta ei ole kuin
se joka jo pantu on nim. Kristus Jeesus.” Sitte seurasi rouva ja agronomi Rantasalon laulu, jota säesti rva Kangasmaa
pianolla. Eräs tytöistä lausui runon ”Kun nuori Herää” ja
niin loppui tämä hetki. Siirryttiin alas illalliselle. Sieltä taas
luokkaan, jossa esittäydyimme tytöille. Sitte omiin huoneisiin maata.
4. pv marrask. Torstai.
7.30 aamuhartaus, piti rva Kangasmaa. Kirkkohistoriasta piti
luennon johtaja käsitellen Kristuksen aikaa Rooman valtakunnassa. Sitte seurasi johtajan alustava luento raamattutunneille
puhuen siitä, miten Jumalan 10 käskyä ovat Suomenkin lakien
taustana. Sekä että jokaisen tulisi kätkeä nämät sydämeensä ja
noudattaa niitä. Mutta jos kansa hylkää tämän sisäisen sivistyksen on ennemmin tai myöhemmin tuhon oma.
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Käsityötunnilla valmistimme veistosaliin kuivaustelineitä. Rva Kangasmaa luennoi suomalaisesta kansanrunoudesta ja seuraavalla tunnilla taivaankappaleista... Johtaja selosti esiintymisessä ilmeneviä seikkoja. Neuvoen perusteellisesti sitä. Sen jälkeen hän määräsi ensi torstaiksi esiintyjät.
Minulle tuli esitelmän pito. Vähän pelottaa tämä asia, mutta
ehkä siitä selviydytään. Olin vielä apuna agronomille kirjoja
jaettaessa. Jouduin vielä kokoamaan maksut kirjoista. Iltahartaus kahdeksalta, piti johtaja. Tänään on tapahtunut useita uusia asioita, jotka askarruttavat mieltä.
11. pv. marrask. Torstai
Viimeisenä tuntina oli ensimmäinen esiintymisharjoitus. Puheen piti Armi Ahonen. Siinä oli erittäin hyvä sisältö. Toisena oli minun esitelmäni Kotiseutututkimuksesta. Tuli esitetyksi liika vikkelään ja vähän hiljaa. Tämä oli ensimmäinen
esiintyminen.
23. pv. marrask. Tiistai
Illallisen jälkeen oli johtokunnan kokous. Päätimme kuusen
koristajista ja koristeista, joulu-ukoista ym. Tänään tapahtui
merkkitapaus opiston historiassa. Tuli näet tieto, että opisto
on päässyt osalliseksi valtionavusta. Johtaja kiitti iltahartaudessa Jumalaa erikoisesti tästä armosta.
26. pv. marrask. Perjantai
Raamattua, toinen käsky. Karjataloutta: Lypsystä ja eläintaudeista. 10-11 käsitöitä: sain kuusenjalan valmiiksi. Kahviloman jälkeen lähti koko opisto Vähäväkisten talolle karjapäiville. Kuulimme Salokankaan esitelmän sikaloista sekä
esitelmän kanaroduista ja jalostuksesta. Suomen tunnilla käsiteltiin lauseoppia. Asioimiskirjoituksessa kirjoitettiin kaksi
valtakirjaa. Illalla harjoittelimme soittoa.
3.pv. jouluk. Perjantai
Tällä viikolla alkoi huomaamattani ajatuksiani askarruttaa
Eevi H. Ensi kerran huomasin sitä pilkkoessani puita opiston alustassa.
6. pv. jouluk. Maanantai. Itsenäisyyden muistopäivä.
Aamulla ennen ensimmäistä tuntia soitin kotiin. Äiti oli vastaamassa. Puhelin hänen kanssaan vähän aikaa. Ilmoitin hänelle, että nyt olen löytänyt Jeesuksen. Että olen jo saanut

sellaisen korvauksen opistolta, jota ei voi rahassa arvioida.
Kyllä äiti tuli iloiseksi. ”Sitä olen minä toivonut ja rukoillut”, sanoi hän... Ensimmäinen tunti raamattua. Johtaja puhui työn merkityksestä, sen tarpeellisuudesta ja hyödystä.
Hän neuvoi Jumalan avulla valitsemaan elämän kutsumuksen ja toimimaan siinä Jumalan ja isänmaan kunniaksi.
19. 20 pv.jouluk. Sunnuntai
Lähetin Eeville opettajien valokuvan ja joulutervehdyksen.
Vuosi 1927
20. pv. tammik. Torstai.
Aamulla oli tulipalon alku veistosalissa. Purukamiinin kansi ponnahti pois ja liekki loimusi kattoon asti. Tuli huomattiin sentään ennen kuin pääsi kattoon ja saatiin kansi paikalleen. Kirjallisuustunnilla tutustuttiin J.L. Runebergin runouteen. Maantiedetunnilla Euroopan yleismaantiedettä. Laulutunnilla ajoimme halkoja alustaan. Metsänhoito-oppia.
Esiintymisharjoitus. Puheen piti Alina Kuoppasalmi, esitelmän Emil Virtanen vegetarismista. Illalla johtaja tuli meidän puolellemme. Lauloimme parasta aikaa. Lauloimme hänen kanssaan vielä pari laulua ja sitte hän puhui valvomisen
tarpeellisuudesta sekä kehoitti myös tovereita antautumaan
Jeesukselle. Silloin olisi varma turva kuoleman käydessä.
14. pv. helmik. Maanantai.
Kirjoitimme aineen sananlaskun ”Oma maa mansikka,
muu..” jne johdosta. Illalla värjäsin tuolini petsillä. Tänään
oli kotini ohitse kulkenut ensi kerran auto.
24.pv. helmik. Torstai.
Aamulla kuumetta 38,5 (alkanut edellisenä päivänä). Pään
kivistys on jo vähän helpottanut. Opettajat käyvät hyvin
usein meitä katsomassa. Iltapäivällä johtaja ja Mattila muuttivat Aaron (Setälä) minun huoneeseeni maata (oli myös
kuumeessa). On vähän hupaisampaa ja tämä huone on myös
lämpimämpi. Illalla oli kuumetta 37,8. Toiset pojat kävivät
saunassa. Illalla johtaja vähän puhui meille pojille, miten tämäkin sairaus on Jumalan antama muistutus. Hän kehotti vakavasti ajattelemaan ja punnitsemaan, kannattaako palvella Jumalaa vai maailmaa. Hän piti myös iltarukouksen.
Lopuksi lauloivat ”Olet mun, sun ostin kerran”.

6. pv. maalisk. Sunnuntai, 1.Rukouspäivä.
”Saata meidät luoksesi jälleen, että me palajaisimme; uudista päivämme niin kuin entisinä aikoina.” Jer. Valit. 5:21
Päivällä valokuvauskilpailun palkintolautakunnan kokous. I palkinnon 19,5 pisteellä sain minä. II ja III palkinnon sai Virtanen. Kuvia olivat myös lähettäneet Setälä,
Hinkka, opettaja Kalke ja johtaja.
29. pv. maalisk. Tiistai.
”Jos joku palvelee minua; ja missä minä olen, siellä minun
palvelijanikin on oleva.” Jes. 37:31
Johtajan syntymäpäivä. Hän täytti 36 vuotta. Aamulla olimme laululla häntä tervehtimässä...Keskustelukokouksen päätyttyä siirryimme voimistelusaliin johtajan syntymäpäiville. Siellä oli opettajat sekä muutamia ystäviä.
Johtaja piti puheen kertoen kokemuksistaan Herran koulussa. Kokemuksia Jumalan avusta ja kasvatuksesta ylioppilasajoista alkaen. Hän kertoi myös, miten paljon
sai viime juhlista. Hän sanoi tulleensa huomaamaan, ettei hän ole niin meitä oppilaita rakastanut kuin olisi pitänyt. Vielä hän lausui pelkonsa siitä, että joku voi opistosta lähdettyään eksyä pois Jumalan tieltä. Laulettiin myös
välillä ja juotiin kahvia. Opettaja Kalske kertoi myös
kertomuksen”Parooni ja paimenpoika”. Erotessa Rakel
Könkä kiitti johtajaa illasta sekä toi esiin mielipahan siitä, että me oppilaat niin paljon olemme tuottaneet surua ja
vastusta hänelle, vaikka hän on koettanut rakkaudella ohjata ja opettaa. Tämäkin ilta oli erittäin virkistävä ja ihana, todistaen Jumalan rakkaudesta. Kiitos tästäkin Taivaan isälle.
1. pv. huhtik. Perjantai.
”Jos vaikka minne kulkisit, tiekumppanina enkelit on sulla
matkallasi.”
Ensimmäinen matka Helsinkiin. Juna lähti klo 8. Matka kului hupaisasti laulellessa, maisemia tarkatessa ja jutellessa. Vaunuosastossa oli vain meikäläisiä. Karjaan asemalla alettiin juoda kahvia ja vettä sekä syödä voileipiä. Helsingissä olimme 2.50.Johtaja Einiö oli asemalla vastassa.
Matkatavaramme vietiin asemalta autolla Sörnäisten opistoon. Itse lähdimme rautatietorin poikki eduskunnan istuntotaloon. Siellä pohdittiin parasta aikaa jonkin laivan ostamista... Opistolla johtaja oli portailla vastassa ja opistolaiset
tervehtivät meitä laululla ”Voittoon meidän tiemme johtaa”.
Kokoonnuttiin heti luokkaan ja johtaja Einiö piti reippaan
tervehdyspuheen. Sitte seurasi kuorolaulua, puheita, runoja
ym. Illallisen jälkeen jatkettiin vielä. Kitarakuoron esitys oli
suurenmoista ja hyvää... Kaikesta näkyi, että laulun ja soiton opetukseen on pantu paljon painoa.
9. pv. huhtik. Lauantai.
”Taistele tuo jalo taistelu, säilyttäen uskon ja hyvän omantunnon.” 1. Tim. 1:18-19
Päivällisen jälkeen alettiin siivoaminen joka nurkassa. Puoli kuuden aikaan saapuivat Sörnäisten opistolaiset.
Otimme laululla heidät vastaan. Vieraat menivät sen jälkeen
kahville. Minä lähdin muiden poikien kanssa Beteliin. Siellä
oli sörnäisläisten juhla. Laina Pihkola ja minä olimme lippujen myyjiä. Juhlassa oli Einiön puhe ja paljon soittoa ja
laulua. Lippuja meni kaupaksi 250 kpl. Juhlan jälkeen syötiin illallinen ja sitte menimme veistosaliin nukkumaan.

Opiston vuosikurssi 1926-27.

14. pv. huhtik. Torstai.
Kirkkohistoriaa: L. Stenbäckistä ja muista heränneitten johtomiehistä. Muutamat lähtivät jo pääsiäislomalle, kuten Eevi, Armi, Aaro S. ja Sire. Yhteiskuntaoppia: Asutussuhteista ja siirtolaisuudesta. Tämä oli viimeinen tunti ennen p.lomaa... Meitä
on täällä tovereita vain 20... Tuntuu niin tyhjältä ja kaipaus astuu mieleen, kun Eevi on poissa. Ajatukset lentävät usein hänen
luoksensa. Lähtiessään hän pyysi muistamaan heitäkin. Uskon,
että hän muistaa myös minua.
6. pv. toukok. Perjantai. Opiston päättäjäispäivä.
”Kiitä sieluni Herraa ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää
nimeänsä.”
Aamupäivällä kävin Tyyne Heinosen, A. Tanskasen ja A.
Ahosen kanssa opettajille lahjoja ostamassa. Johtajalle ostettiin musteimuri. Agronomille viululaatikko, opettaja Kalskeelle harppilaatikko. Toisille kristalliesineitä. Tekstasin ohjelman.
Yhdeltä alkoi käsityönäyttely. Lopettajaisjuhla alkoi viideltä.
Alkuvirren jälkeen oli minun puheeni. Se meni sentään tavallisen hyvin. Jumala auttoi ilmeisesti siinäkin. Kuorolaulua, runo, kaksinlaulua K. Kanerva ja E. Eskolin. Väliaika. Opettaja
Sihvosen puhe. Agronomin yksinlaulu. Johtajan puheen ajan istuimme kaikki oppilaat edessä. Puheen jälkeen jaettiin kaikille todistukset ja vuosikertomukset. Söin illallisen jälkipöydässä.
Illallisajan keskustelimme kirjastossa Eevi, Aaro ja minä. Illallisen jälkeen kokoonnuttiin luokkaan. Johtaja puhui ensin muutamia sanoja opiston merkin johdosta ja sitte jaettiin merkit. Johtajatar kiinnitti sen jokaisen rintaan. Ida Koskinen piti kiitospuheen opettajille sekä laulettiin myös. Sen jälkeen annettiin lahjat opettajille. Opettajat kiittivät kaikki lahjoista sekä antoivat muistolauseita... Päiväkirjan kirjoitus on jäänyt muutamaksi
päiväksi, joten en muista enää kaikkia asioita.
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Me ollaan
oppijoita kaikki
Opistolla elinikäisen oppimisen idea nä
kyy ja tuntuu, sillä opiskelijoiden ikä
haarukka on peruskoulua suorittavista
vielä alaikäisistä oppijoista aikuisiin täy
dennyskouluttautujiin, ja henkilökuntaa
kannustetaan kouluttautumaan muun
muassa siihen myönnetyn työaikaresurs
sin turvin. Työssä kehittyminen on tärke
ää. Opetusharjoittelun ja korkeakoulusta
valmistumisen jälkeen opettajakin on
vasta kelpoinen tekemään töitä, ei ikui
sesti valmis ammattilainen.

Kuluvan kevään aikana yleissivistävän yksikön opettajien
osaamista on syvennetty esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen, kielten ja matemaattisten aineiden oppimisvaikeuksiin liittyen, kun
Erilaisten oppijoiden liitosta
tultiin esittelemään oppimista helpottavia materiaaleja ja
sovelluksia. Iltapäivä pelien ja vehkeiden parissa kului
rattoisasti ja jo viikon kuluttua esittelystä opistolle saapui laatikko täynnä oppimisen tukimateriaaleja.

Monipuolisia
koulutus
mahdollisuuksia
Jokaisen opettajan omista
mielenkiinnon kohteista ja
kehittymistarpeista riippuu,

millaisiin koulutuksiin lähdetään. Jos kaivattua koulutusta ei ole saatavilla, voidaan selvittää, löytyykö kaivattua osaamista oman talon
väeltä. Näin onnistuu esimerkiksi suggestopediaan perehtyminen, sillä siihen on vuosien varrella perehtynyt ruotsin ja englannin kielen opettaja, Kielet ja viestintä -linjan
linjavastaava Tuovi Puustinen. Tuovi on myös aina
valmis jakamaan kokemuksiaan, joten hän ryhtyi mentoriksi. Kokemuksista kertominen kollegalle ja keskustelu on oppimistapahtuma, kuten Tuovi kertoo: – On mielenkiintoista katsoa omia materiaaleja uudestaan ja nähdä,
mitä kaikkea koulutuksista
on jäänyt mieleen.
Kolmen mentorointikerran
aikana olemme suggestope-

Erilaisten oppijoiden liiton apuvälineasiantuntija Jukka Liimatainen esittelee iPadin käyttömahdollisuuksia – oppimassa Petra
Autio, Tuovi Puustinen, Hanna Nurmi, Anu Peltoniemi ja Tiina Naski.

dian perusteiden lisäksi keskustelleet ryhmän ja ohjauksen merkityksestä; molemmat aiheita, joissa opiston väkeä on laajemminkin koulutettu useamman kerran. Tällainen kahdenkeskinen kokemusten jakaminen ja reflektointi voi olla antoisampaa tai
ainakin tukee työssä kehittymistä eri tavalla kuin joukolla auditoriossa kuunneltava
luento.
Ryhmän merkitys korostuu myös yhteistoiminnallisessa oppimisessa, josta opinto-ohjaaja ja suomen
kielen opettaja Disa Sjöblom kertoi yleissivistävän
yksikön vetäytymispäivänä
maaliskuussa luettuaan Timo Saloviidan teosta Yhteistoiminnallinen oppiminen ja
osallistava kasvatus (2014).
Etenkin maahanmuuttajaryhmien opettajat tuskailevat
heterogeenisten opetusryhmien kanssa, mihin tällainen
yhteistoiminnallisen oppimisen toimintamalli voi tarjota ratkaisuja. Tämän ja paljon muutakin opetus- ja kasvatusalan ajankohtaista kirjallisuutta voi lainata opiston kirjastosta. Ajatuksia ja
keskustelunhaluja herättäviä
uutuuksia ovat edellä mainitun lisäksi esimerkiksi pelillisyyttä opetuksessa käsittelevä Oppiminen pelissä (2014),
oppiainerajat ylittävään opetukseen inspiroiva Innostava koulun muutos (2015) ja
vielä kielten opettajan ammattitaidon perustoja esittelevä Kuinka kieltä opetetaan
(2014).

mistä ne ovat monien muiden oppilaitosten opettajat
löytäneetkin.
Uusin materiaali on äidinkielen ja s2-opettaja
Mari Ruohosella työn alla.
Tämä Marin omana yksinäisenä työryhmänään ideoima ja laatima suullisen
kielitaidon materiaali on
osa sarjaa, jossa on ilmestynyt jo pari oppimateriaalia;
viimeisimpänä yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Milla Lindströmin ja suomen kielen opettaja Laura
Tikkasen Askelia aktiivisuuteen, kahden oppiaineen
yhteisponnistus, jonka harjoituksilla lisätään maahanmuuttajien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.
Mari Ruohosen kirjoittamat ja audiomateriaaliksi
työstämät puheen ymmärtämisen harjoitukset paikkaavat puutetta suomen kielen
alkeisopetuksen materiaaleissa, sillä käytössä olevien
oppikirjojen äänitteet ovat
riittämättömiä harjaannuttamaan oppijoita tosielämän
kielenkäyttöön. Tämä uusi Askelia aktiivisuuteen II
-aineisto on myös kustanta-

Äidinkielen ja s2-opettaja Mari Ruohoselta luonnistuu paitsi
matemaattista ajattelua kehittävän oppimispelin kokoaminen,
myös oppimateriaalin laatiminen suomen kielen koulutuksiin.
Kollega Anu Visa odottaa vuoroaan.

Oppimisen
uudet tuulet

Matematiikan apuvälineille löytyi luovempiakin käyttötarkoituksia. Työn äärellä perusopetukseen valmistavan linjan Eva
Lönnbäck.
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Jos oppimateriaalia ei ole,
sitä ei jäädä odottelemaan
vaan tehdään itse. Opistolla
on tehty ja tehdään parhaillaankin materiaalia, joka
julkaistaan opiston omassa julkaisusarjassa. Materiaalit ovat kaikkien saatavilla opiston verkkosivuilla,

Pevan opiskelijat Kristiina Sotnik ja Nongnuch Chanmano sekä Kasvit-linjan opiskelija AnnMari Markkula kertovat, että ”on ollut hyödyllistä ja antoisaa työskennellä muidenkin ryhmien
kanssa, ja olemme tavanneet paljon uusia kulttuureita.”

Yhteistoiminnallinen oppiminen ei ole opistolla uusi juttu. Perusopetukseen valmistavan opetuksen
Mariya Tsoneva, Luli Sanchez Osorio ja Kristiina Sotnik tarkistavat suomen kielen kotitehtäviä.

jien oppikirjoja helpommin
kaikkien saatavilla, sillä se
tulee opiston verkkosivuille
vapaasti ladattavaksi jo tämän kevään aikana.
– Hankkeessa pyritään
tuottamaan melko autenttisia puheen ymmärtämisen
harjoituksia. Mielestäni on
tärkeää, että opiskelijat pystyvät jo opintojen alkuvaiheessa ymmärtämään monipuolisesti puhetta. Tällöin pelkkä opettajan kuunteleminen ei riitä. Puheen
ymmärtämistä on turvallista harjoitella luokassa opettajan johdolla, mutta hankkeen keskeisenä tavoitteena
on aktivoida oppijaa kuuntelemaan aktiivisesti myös
luokkahuoneen ulkopuolella, Mari Ruohonen kertoo.
Kun kaikkea ei ole mahdollista opettaa luokassa,
oppiminen ja opetus ovatkin yhä enemmän menossa luokkien ulkopuolelle ja
virtuaaliseen maailmaan.
Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmä osallistui maaliskuussa Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
rahoittamassa Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä -projektissa tuote-

tun pelidemon pilotointiin.
Pelin tavoitteena on luoda
kielen oppijoille mahdollisuuksia harjoitella aitoa arjen tilannetta, jossa kuullaan normaalitempoista,
osin puhekielistä suomea.
Samalla ohjataan oppijaa
havainnoimaan ympäristöään ja siten saamaan tukea
suomen kielen ymmärtämisessä. Opiskelijat pitivät
pelikokeilua mielenkiintoisena ja osallistuvat mielellään uudestaan vastaaviin
pilotointeihin.

… vai ovatko ne
tuulet sittenkään
niin uusia?
Yhteistyö yli oppiaine- ja
linjarajojen sopii hyvin kansanopistopedagogiikan periaatteisiin, jotka pedagoginen rehtori Juha Kaivola
kokosi syyskuun 2013 Signaalin johdon palstalle kattavasti. Niitä on varmasti hyvä aika ajoin muistuttaa mieliin, joten tiivistän
tähän pääkohdat Juhan kirjoituksesta: Kansanopistopedagogiikka on yhteisöllisyyden, ryhmässä toimimi-

sen ja sosiaalisten taitojen
korostamista, ihmisten tasaarvoista kohtaamista ja ohjaamista, johon osallistuu
koko opiston henkilökunta.
Näin tapahtuu, ainakin
jos kysytään peva-linjan
Dhanu Pandeyltä ja kasvit-linjan Katja Hautamäeltä: – Olemme molemmat
sitä mieltä, että opettajat ja
opetusmenetelmät ovat hyviä. Opistossa tuetaan oppilaan motivaatiota ja kiinnostus uuden oppimiseen on
helppo säilyttää.
Turun kaupungin maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut järjestää
muutaman kerran vuodessa mahdollisuuden tutustua ilmaiseksi paikallisiin
kulttuurialan toimipaikkoihin. Silloin tarjoutuu hyviä
tilaisuuksia viedä opetusta
pois opiston seinien sisältä, kuten perusopetukseen
valmistavan linjan opiskelijat saivat kokea tutustumiskäynnillään Turun linnaan.
Ryhmähenki vahvistuu entisestään, kun ollaan pois
tutusta ympäristöstä ja tehdään jotakin yhdessä.
Kuluvan kevään aikana
on myös käyty Turun kä-

Eva Lönnbäck opastaa Basir Faiz Muhammadia Virtuaalista suomen opiskelua kehittämässä
-projektin suomen kielen oppimispelissä.

räjäoikeudessa kuulemassa suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Oikeuden kieli oli vaikeaa, vaikka käräjänotaari Tuukka Vähätalo kertoikin työstään hyvin
rauhallisesti ja selkeästi. Joka tapauksessa mahdollisuus tutustua oikeustaloon
ja kuulla, mitä rikos- ja riita-asioiden käsittelyssä tapahtuu, oli monille opiskelijoille ainutlaatuinen.
Kun pevalaisten kevään
opetusohjelmassa on vielä
talkoot yhdessä Räntämäen alueen asukkaiden kanssa, jalkapalloturnaus Turun
seudun viranomaisten kanssa ja ruotsin kielen alkeiden
opiskelun tehostaminen vierailulla vielä salaiseen kohteeseen, alkaa linjavastaavaa ja suomen kielen opettajaa jo hieman huolettaa,
kuinka käy suomen kielen partisiippien opiskelun.
Toisaalta – elämää, ei koulua, vartenhan täällä opiskellaan. Siellä oikeustalolla niitä partisiippirakenteita
vasta olikin…
Teksti ja kuvat:
Laura Tikkanen

Pevan opiskelijat pääsivät kokemaan keskiaikaa asuja
myöten, kun he kävivät tutustumassa Turun linnaan ja
kuningatar Kristiinasta kertovaan näyttelyyn.

Käräjänotaari Tuukka Vähätalo avaa Suomen oikeusjärjestelmää pevalaisille.

Turun kristillinen opisto –
sosiaalinen ja ystävällinen koulu

Janne Peltonen

Turun kristillisessä opistossa ilmapiiri on ystävällinen ja opettajat ovat hyviä. Opiskelijat ovat
sosiaalisia. Opiskelu ei ole kovin työlästä, mutta se riippuu millä linjalla opiskelee. Opiskellaan
paljon teknologian avulla. Meidän mielestämme opiskeluryhmämme ovat mukavia. On helppo ja kiva opiskella tässä koulussa, koska opiskelumateriaali, esimerkiksi kirjoja, on sopivasti
ja luokat ovat kunnossa. – Psykologian ja kasvatustieteen linjan opiskelija Liisa Harjumaa
ja perusopetukseen valmistavan linjan opiskelijat Luli Sanchez ja Amran Ali.

Turun yliopiston Brahea-keskuksen suunnittelijan Anni Itäharjun opastusta ja opiston ATK-palveluiden Aleksi Saunamäen teknistä apua tarvittiin, kun pevalaiset tutustuivat uuteen suomen kielen oppimispeliin.
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Miltä opisto näyttää,
kun se 100 vuotta täyttää?
Sain tehtäväkseni hahmotella
90-vuotiaan opiston tulevaisuutta vuodelle 2025. En lähde tyypillisen strategiatyöskentelyn tapaan monistamaan
ja muokkaamaan opiston nykyistä visiota, vaan heitän rohkeammin ilmaan muutaman
ajatuksen tulevaisuuden opistosta ilman mitään vastuuta vision toteutumisesta.
Vuonna 2025 opiston strateginen painotus on olla nykyistä erikoistuneempi. Kilpailukyvyn säilyttäminen on
vaatinut sekä strategisten painopisteiden vahvistamista että
myös osasta toiminnasta luopumista. Pieni toimija ei voi
olla kilpailukykyinen mikäli
se pyrkii olemaan liian monen
alan asiantuntija. Opiston kokonaisopiskelijamäärä on kuitenkin kasvanut. Opiston rooli
humanistisen- ja kasvatusalan
elinikäisenä kouluttajana on
vahvistunut ja opiston toiminta kattaa kaikki alan tutkin-

not sekä työelämäkoulutuksen. Pitkäkestoiset ja laajemmat koulutuskumppanuudet
työelämän kanssa ovat lisääntyneet. Jatko-opintoihin suuntaavat opinnot ovat muuttuneet selvemmin korkeakoulujen orientaatio- ja aloitusvuosiksi, jotka toteutetaan nykyistä tiiviimmässä yhteistyössä
korkeakoulujen kanssa. Maahanmuuttajakoulutus on keskittynyt heikon pohjakoulutuksen omaavien tai muuten
hitaasti kieltä oppivien koulutukseen sekä suomalaisen perusopetuksen suorittamiseen.
Koulutustoiminta on laajentunut myös muihin koulutuksessa aliedustettuihin kohderyhmiin. Synergiaa koulutustoiminnalle on tuonut säätiön
laajentunut muu toiminta varhaiskasvatuksessa ja maahanmuuttajien kotoutumistyössä.
Vuonna 2025 oppiaine-,
kurssi- ja aineenopettajakohtaiset rajat ovat vähentyneet

kaikissa koulutusmuodoissa.
Ensi syksynä ammatillisessa
peruskoulutuksessa tapahtuvan tutkintouudistuksen tyyppisesti eri koulutusmuodoissa
on määritelty laajemmat osaamistavoitteet ja kriteerit. Oppilaitoksen tehtävä on luoda
näiden pohjalta paras mahdollinen koulutuksen toteuttamistapa, kurssijako ja opettajavalinta. Ilmiöpohjainen, oppiainerajoja rikkova opetus on
siis lisääntynyt. Lähtökohtina
ovat nykyistä enemmän kokonaisuudet ja ilmiöt nippelitiedon sijaan. Luokkaopetuksen
määrä on vähentynyt. Luokkaopetuksen sijaan aikaa käytetään enemmän tavoitteellisiin projekteihin, työpajoihin,
koulun ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun, yksilölliseen
opiskeluun ja ohjaukseen.
Vaikka avokonttorityyppisillä kouluilla on kannattajansa,
luokkahuoneet eivät ole poistuneet. Tilaratkaisut ovat kui-

tenkin uudistuneet. Tilaa tarvitaan nykyistä vähemmän.
Enää ei kuitenkaan kyhjötetä
pulpettiriveissä vaan luokkien
tilaratkaisut ovat monimuotoisempia ja rennompia. Istumisesta on tullut tiedostetumpi terveyshaitta, mikä näkyy
myös pedagogiikassa..
Vuonna 2025 elinikäisen
oppimisen asenteet ja taidot
painottuvat nykyistä enemmän. Keskeinen pedagoginen
painotus on vahvistaa kulttuuria, jossa opiskelu ei ole enää
muutaman vuoden tutkinnon
hankkimiseen liittyvä rupeama vaan koko elämän kestävä oman ammattitaidon kehittämiseen ja uusiutumiseen
liittyvä prosessi. Kansanopistojen vahvuudesta sosiaalisen
pääoman vahvistamisessa on
tullut yhä tärkeämpi asia ja
kansanopistojen kilpailuvaltti. Kansainvälistyvässä maailmassa sosiaalisten taitojen
osaaminen on kilpailukyvyn
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edelliseen vaiheeseen. Muutokset eri vuosikymmeneltä
toiselle olivat huimaavia koulutustuotteissa, pedagogiikassa, toimintaympäristössä, työkulttuurissa ja koulutusjärjestelmässä. Työskentelyssä
luonnollinen jatkumo olisi ollut jatkaa janaa ja pohtia muutosta nykypäivästä vuoteen
2025. Suuria muutoksia on ollut ja tulee olemaan aina. Pedagogiikan muutosprosessia
tutkineen Missourin yliopiston koulutussosiologian professorin John Slaten mukaan
teemaan liittyy erityisesti kaksi näkökulmaa. Ulkoapäin tulevaan muutokseen sisältyy
lähtökohtaisesti aina vastustus, muutosvastarinta. Muutosvastarinta on myös onnistuneen muutoksen mahdollistava tekijä. Toiseksi muutoksen merkityksen ja laajuuden
pystyy näkemään vasta reilusti jälkikäteen. Tulevat muutokset vuoteen 2025 mennessä
ovat suuria. Väitän kuitenkin,
että muutokset eivät välttämättä ole läheskään yhtä suuria kuin ne, mitkä opisto on läpikäynyt edellisinä vuosikymmeninä. Keskeisimmät asiat,
mitkä opistolla eivät saa muuttua, eivät ole tiettyjä koulutuksia tai tapoja toteuttaa koulutusta. Keskeisintä on säilyttää
kyky löytää uutta, kyky luopua vanhasta ja kyky löytää
oma tehtävänsä muuttuvassa
ympäristössä, yksin tai osana
isompaa kokonaisuutta.
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kannalta keskeistä. Se edellyttää edelleen selkeää panostusta yhteisöllisiin toimintatapoihin, yhteistoiminnallisiin opetusmenetelmiin ja kollegiaalisuuden vahvistamiseen opiskelijoiden, opettajien ja koko
oppilaitoksen henkilökunnan
työssä.
Vuonna 2025 tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään laajasti jo täysin luonnollisena
osana opetusta ja oppimista.
Luentotyyppinen ja opettajajohtoinen opetus on siirtynyt
enimmäkseen verkkoon ja oppilaitoksessa käytettävä aika
varataan yhdessä työskentelylle. Sähköinen materiaali on
suuressa määrin korvannut paperin. Tekniikka ja sovellukset
ovat kehittyneet luoden uutta
pedagogiikkaa, mutta tuottaen myös entistä helppokäyttöisempiä ja varmempia teknisiä ratkaisuja.
Visioiden luominen siis liittyy muutokseen: miten opiskelijat ja opiskelukulttuuri
muuttuvat, miten tieto- ja viestintätekniikka muuttuu, miten
toimintaympäristö muuttuu ja
miten toimintaa ohjaavat lait
ja rahoitus muuttuvat. Teimme alkukeväästä opetushenkilöstön koulutusaamupäivän
yhteydessä muutosaikajanan,
jossa jokainen sijoittui janalle
siihen järjestykseen, jossa oli
opistolla työnsä aloittanut. Jana alkoi 1970-luvun alusta ja
päättyi viime vuoteen. Työskentelyssä kuultiin janan eri
vaiheilta kuvauksia siitä, millainen opisto oli ja mikä oli
ollut suurin muutos verrattuna

•
•

Lustokatu 7, 20380 TURKU
puh. 040 710 4488, info@tk-opisto.fi
www.tk-opisto.fi

Kesän puuhaviikko lapsille 1.-5.6.
Nuorten kädentaitojen paja 2.-4.6.
Orkesteriakatemia 13.-18.6
Kristillisen ympäristökasvatuksen
aarrearkkua avaamassa 28.8.
Viittomien peruskurssi 5.-6.9.
Sadutus ja tarinat jatkokurssi 12.9.
Pyhiinvaelluskoulutus 14.-15.9.
Klovneria peruskurssi 26.-27.9.
Suntioiden syyspäivät 28.-29.9.
Deep Talk jakso I 28.-30.9.,
jakso II 9.-10.11.
Kehitysvammatyön viittomien koulutus jak
so I 5.-6.10., jakso II 9.-10.11.
Usko Jumalaan on matka ja tie 7.11.
Wanhan ajan jouluperinteet 23.-27.12.

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

