
Turun kristillisessä opistossa perus-
opetuksen opetusryhmissä opiske-
lee yhdessä sekä peruskoulua suo-
rittavia että kymppiluokkaa käyviä. 
Samoin ryhmissä opiskelee yhdes-
sä sekä maahanmuuttajataustaisia 
että kantaväestöön kuuluvia opis-
kelijoita. Opiskelijat jaetaan tänä-
kin lukuvuonna kahteen ryhmään. 
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Täällä opiskellaan yhdessä
on karttunut huimasti, Tiina toteaa. 

Opistolla vaalitaan ystävyyttä, 
hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä. 
Jos kiusaamista havaitaan, siihen 
puututaan välittömästi keskustele-
malla asianosaisten opiskelijoiden 
kanssa henkilökohtaisesti. Kiusaa-
mista pyritään myös ehkäisemään 
käsittelemällä aihetta opetusryhmi-
en yhteisillä tunneilla. – Varhainen 
puuttuminen on todella tärkeää, Tii-
na painottaa. Opiskeluhuoltotyössä 
varhaisen puuttumisen keinoja ovat 
ennalta ehkäisevät toimet, välitön 
puuttuminen sekä interventio ja seu-
ranta. Kiusaamistapauksissa osallis-

tetaan nuoria mukaan asian käsitte-
lyyn ja tarvittaessa ohjataan rehto-
rin puhutteluun. Koska monet opis-
kelijat ovat vasta aikuisuuden kyn-
nyksellä, otetaan herkästi yhteyttä 
myös huoltajiin. – Muutenkin olem-
me alusta asti intensiivisesti yhtey-
dessä kotiin. Näen kodin ja koulun 
välisen toimivan yhteistyön suurena 
voimavarana. On tärkeää, että tieto 
kulkee molempiin suuntiin. Tällöin 
nuorikin tietää, että hänestä pidetään 
hyvää huolta, Tiina sanoo. 

Teksti: Mari Ruohonen
Kuvat: Janne Peltonen

Perusopetuksen oppimäärän eli 
peruskoulun suorittamiseksi opis-
kelijan pitää suorittaa vähintään 44 
kurssia, joista 35 on pakollisia ja 9 
valinnaista. Lisäopetuksen eli kymp-
piluokan oppimäärän suorittamisek-
si opiskelijalla täytyy olla vähintään 
1100 tuntia ohjattua opetusta. Yhden 
kurssin pituus on 25 tuntia.

Tavoitteena on, että opiskeli-
joilla, joiden äidinkieli ei ole suo-

mi, opetus ja opiskelu tukisivat 
opiskelijan kasvamista suo-

malaisen kieli- ja kulttuu-
riyhteisön sekä opiskeli-
jan oman kieli- ja kult-
tuuriyhteisön aktiivi-
seksi jäseneksi. Pe-
ruskoulua suorittavat 
opiskelijat opiskele-
vat kaikkia oppiainei-

ta kymppiluokkalaisten 
kanssa samassa ryhmäs-

sä. Opiskelijat opiskele-
vat oppiainetta äidinkieli ja 

kirjallisuus joko suomi toise-
na kielenä -oppimäärän mukaan 

tai äidinkielen ja kirjallisuuden op-
pimäärän mukaan. Eri oppiainei-
den kurssien arvioinneissa otetaan 
huomioon S2-opiskelijan kehittyvä 
suomen kielen taito.

Perusopetuksen linjavastaavan 
Tiina Naskin mukaan on kaikkien 
etu, että S2-opiskelijat ja äidinkie-
leltään suomenkieliset opiskelijat 
opiskelevat yhdessä: – Integroitu-
minen on hyvä asia. Molemmat an-
tavat toisilleen jotakin. S2-opiske-
lijat ovat usein muutaman vuoden 
vanhempia kuin kymppiluokkaa 
käyvät suomalaisnuoret ja opetta-
vat tiedostamattaan suomalaisnuo-
rille kohteliaisuutta ja käytöstapo-
ja. Suomalaisnuoret taas auttavat 
S2-opiskelijoita paitsi suomen kie-
lessä myös yhteiskuntaan integroi-
tumisessa. Lukuvuoden aikana lä-
hes kaikkien opiskelijoiden kult-
tuurinen näkemys laajentuu. Yhdes-
sä opiskeleminen ei oikeastaan ole 
mikään erityispiirre, sillä samalla 
tavalla yhdessä opiskellaan nuorten 
peruskoulussa. Yhteiset päämäärät 
yhdistävät opiskelijoita, ja rohkai-
semmekin heitä tukemaan toisiaan.

– Lukuaineissa S2-opiskelijat 
kohtaavat haasteita, sillä sisältöä 
on paljon ja sanasto saattaa tuntua 
aluksi vaikealta. Opiskelijoita tue-
taan lukuvuoden aikana ja heitä oh-
jataan ottamaan aktiivisesti vastuu-
ta omasta opiskelustaan. Keväällä 
huomataan, että suomen kielen taito 

Turun kristillinen opisto tarjoaa perusopetusta monen
laisille opiskelijoille. Opistolla voi paitsi korottaa perus
koulun arvosanoja lisäopetuksessa kymppiluokalla myös 
suorittaa koko peruskoulun oppimäärän yhdessä lukuvuo
dessa. Kymppiluokka on hyvä vaihtoehto sellaiselle nuorel
le, joka ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella peruskoulun 
jälkeen tai joka tavoittelee keskiarvoa nostamalla pääsyä 
johonkin tiettyyn jatkoopintopaikkaan. Peruskoulua suo
rittavat opiskelijat ovat usein maahanmuuttajia, joilta 
puuttuu suomalainen peruskoulun päättötodistus.

Perusopetusryhmien linjavastaavina ovat Tiina Naski ja Sari Kivilahti-Mäkelä.



Eräs takavuosien yhteiskunnallinen 
vaikuttaja tunnettiin siitä, että kaikis-
sa hänen puheissaan, olipa aihe ja ti-
lanne mikä hyvänsä toistui sama lau-
se: Elämme juuri nyt muutosten aikaa. 
Ajatus sopii lainattavaksi melkein mil-
loin tahansa ja alalle kuin alalle. Aina-
kin opistomme on elänyt jo pitkään ja 
kiihtyvässä määrin muutosten aikaa.  

Koko kasvatuksen ja koulutuksen 
kenttä tuntuu olevan keskellä turbu-
lenssia, joka heittelee varsinkin kou-
luttavia yhteisöjä ja laitoksia jatkuvas-
sa epävarmuudessa. Valtiovallan suun-
nitelmat koulutuskentän rakenneuu-
distuksista ovat jääneet kentän tasol-
la epämääräisiksi ja vaikeuttavat si-
ten opistoissa pitkäjänteistä tulevaisuu-
den suunnittelua. Viimeksi esille nous-
sut maan talouden ankea tila on uhkaa-
massa koulutuksen ja opetuksen alueen 
resurssien riittävyyttä. 

Tämän kaiken keskellä on opistom-
me kuitenkin katsonut rohkeasti eteen-
päin. Aivan näiden vuosien aikanakin 
kiinteistöjä on korjattu, opetustiloja pa-
ranneltu, uusia opetus- ja koulutusoh-
jelmia otettu mukaan, teknisten ope-
tusvälineiden rakentamisessa ja käytös-
sä seurattu kiinteästi aikaa ja pedagogi-
sista valmiuksista pidetty hyvää huolta.

Tämä kaikki on vaatinut rohkeutta ja 
hyvää itsetuntoa. Meillä on visio, oma 
tärkeä tehtävämme. Onpa edessä mil-
laisia muutoksia hyvänsä, meillä ja vi-
siollamme tulee olemaan oma erityinen 
sija koulutuksen kentässä.

Juuret ja lehdet
Sekä historiantutkijat että kasvatuksen 
ekspertit ovat jo kauan käyttäneet yk-
sinkertaista vertausta ihmisen kasvus-
ta ja identiteetin kehittymisestä. Ihmi-
nen on kuin puu, joka vahvaksi kas-
vaakseen tarvitsee hyvää ravintoa kah-
delta taholta. Puu imee voimaansa maa-
perästä, juuristaan, joiden tulee olla ter-

veet johdattaakseen runkoon maan ra-
vinteita ja kosteutta. Vahvat juuret pi-
tävät puun myös pystyssä tuulten ja ra-
juilmojenkin puhallellessa.

Pelkän juuren varassa puu on kuiten-
kin vaarassa näivettyä. Se tarvitsee elääk-
seen oksat ja niiden lehdet tai neulaset.  
Niiden kautta tulee ravinto ympäröiväs-
tä ilmasta, sen kosteudesta ja auringon 
säteistä. Mitä paremmat mahdollisuudet 
kasvaa on sekä juurilla että lehdillä, sen 
rehevämpi ja vahvempi puu on.

Turun kristillisen opiston identiteet-
tiin ja visioon kuuluu näiden kahden 
elementin yhtäläinen vahvuus. Silläkin 
on vankat juurensa, joita on tahdottu 
hoitaa. Samalla on oltu modernin avoi-
mia yhteiskunnan ja koulutusympäris-
tön jatkuville muutoksille ja haasteille.  

Koulutusta ja kasvatusta
Kansanopistoja perustettiin mahamme ai-
kanaan kaksinaista tehtävää varten, kou-
lutusta ja kasvatusta. Niiden tarkoitukse-
na on alun perin ollut antaa yleissivistä-
vää koulutusta etenkin nuorille oppivel-
vollisuuden päättymisen ja työelämään 
tai jatko-opiskeluihin hakeutumisen vä-
lissä. Sittemmin opinto-ohjelmat ovat 
laajentuneet ja opiskelijajoukko moni-
puolistunut. Ammatillisen koulutuksen ja 
erilaisen täydennyskoulutuksen kirjo on 
laaja, ja aikuisopiskelijat ovat merkittävä 
osa kokonaisuutta. Elinikäisen oppimisen 
ajatus on lyönyt itsensä jo läpi. Monenlai-
nen kurssi- ja seminaaritoiminta on täy-
dentänyt nykyisin opistomme kuvaa.

Kasvatus on ollut olennainen osa opis-
totoimintaa. Vaikka nuoren ihmisen kas-
vatuksen perusta on luotu toivottavasti jo 
kotona ja koulussa, on varsinkin aikuis-
tumisen kynnyksellä merkittävä nuorten 
identiteetin etsimisen ja maailmankatso-
muksen rakentamisen aika. Elämän eväi-
tä saadaan myös opistoaikana.

Turun kristillisen opiston juuret ovat 
pääosin tuon kasvatustehtävän alalla. Sen 

arvomaailma perustuu kristilliselle uskol-
le ja etiikalle. Erityisesti vapaa ja kasva-
van ihmisen rinnalle tuleva, yksilöä kun-
nioittava herännäisyyden henki on tah-
dottu pitää leimaa-antavana niin arkisessa 
opiskelun työssä kuin vapaa-ajan toimin-
nassa. Arvonsa opistomme on määritellyt 
näin: ”Lähimmäisenrakkaus, kunnioittava 
ja avoin vuorovaikutus, vapaus ja vastuu.”

Riittävä itsetunto ja kirkas 
visio takaavat rohkeuden
Opistomme opettajat ja muu henkilökun-
ta ovat kiitettävällä tavalla ja asiantun-
temuksella seuranneet yhteiskunnassa, 
sen aateilmastossa, koulutuspolitiikassa 
ja pedagogiikassa tapahtuvia muutoksia. 
Kasvaminen, niin yksilön kuin yhteisön-
kin, merkitsee myös muutosta Se edel-
lyttää aina luopumista jostakin, minkä 
ohi aika on ajanut ja siirtymistä johon-
kin muuhun, jota ei vielä oikein tunneta. 
Rohkeutta se vaatii, ja rohkeuden edelly-
tyksinä ovat sekä riittävä itsetunto, tieto 
siitä että juuret pitävät pystyssä että kirk-
kaana oleva visio, joka viittaa tietä edes-
sä olevaan tuntemattomaan.

Tänä vuonna 90-vuotisjuhlaansa 
viettävä Turun kristillinen opisto, elää 
nyt keskellä monien muutosten aikaa. 
Niin kauan kuin opistossa hoidetaan 
sen juuria, eletään sen pohjalta nouse-
vien arvojen mukaan ja pidetään huol-
ta rohkeasti uu-
teen katsovan 
henk i lökun-
nan innostami-
sesta, opistol-
la on oma tär-
keä paikkan-
sa maan koulu-
tuskentän ko-
konaisuudessa. 

Jukka Paarma
Arkkipiispa emeritus Jukka Paarma 
on Turun kristillisen opiston säätiön 

valtuuskunnan puheenjohtaja

Sulattelen ruSinaa kielen kärjes-
sä ja tunnustelen minkä kokoinen 
se on, miten uurteinen sen pinta on, 
miltä se maistuu.  On aika tuntea ja 
kokea, maistaa elämää.  Olen mind-
fulness-oppitunnilla, jossa tavoit-
teena on oppia keskittymään tähän 
hetkeen, siihen ainoaan joka meillä 
oikeasti on ja johon voimme vaikut-
taa. Meitä neuvotaan puhdistamaan 
mielemme menneen painolasteis-
ta ja jättämään tulevaisuuden uhka-

kuvat ja suunnitelmat pois mieles-
tämme.

uSkonpuhdiStaja Martti luther 
totesi jo puoli vuosituhatta sitten: 
”Jos tietäisin kuolevani huomen-
na, istuttaisin tänään omenapuun”.  
Luther näytti ymmärtävän jokaisen 
elämän hetken arvon, sen korvaa-
mattomuuden ja ainutkertaisuuden. 
Omenapuun istuttaja on luottavai-
nen ja toiveikas.  Hän toivoo hyvää 

satoa heille, jotka jäävät hänen jäl-
keensä.  Istuttaja muokkaa ja lan-
noittaa maan sekä kastelee sen huo-
lellisesti, jotta taimi aikanaan antai-
si hyvän sadon. Hän keskittyy työ-
hönsä kokonaisvaltaisesti ja aika-
naan omenapuu puhkeaa kukkaan 
ja antaa runsaan sadon, jos kaiken 
elämän luoja ja antaja sen siunaa.

Meillä jokaiSella on omat var-
jomme. Onko yksi niistä taipumuk-

semme harmitella ja murehtia men-
neitä vastoinkäymisiä ja valintoja, 
omaa epätäydellisyyttämme ja mui-
den ihmisten aiheuttamia haavoja? 
Toinen varjo saattaa olla huoli tule-
vasta, uuvuttava voimavaroja niele-
vä pohjaton kaivo, mikä estää mei-
tä katselemasta ympäristöämme, 
havainnoimasta luonnon pieniä ja 
suuria ihmeitä, herkistymästä tois-
ten ihmisten tarpeille ja hädälle, is-
tuttamasta omenapuitamme.

oMenapuun iStuttaja unoh-
taa varjonsa ja muidenkin varjot.  
Työnsä tehtyään hän jättää puun 
siunauksin kaiken elämän antajan 
käsiin, hyvään hoitoon eikä mu-
rehdi sadon suuruudesta tai laa-
dusta. Istuttajan mieli on nöyrä ja 
luottavainen. Hänen sisimmässään 
kumpuaa ilon lähde ja sen pinnalta 
heijastuu kiitoksen kukkiva puu.

Tuovi Puustinen

Rauhan rakentajat
MaailMalta kantautuvat uutiset kertovat tänä 
vuonna poikkeuksellisen monista levottomuuksista ja 
konflikteista. Miljoonat ihmiset pakenevat ja etsivät 
turvaa. Euroopassa spekuloidaan uhkakuvilla ja nos-
tatetaan mieliä asevarusteluun. Eikö aseiden aika voi-
si vihdoin olla ohi?

kotiMaiSta levottoMuutta ja hätää nostattavat 
myös talouden leikkauslistat. Mihin meillä on yhteis-
kuntana varaa? Mitä palveluja, sosiaaliturvaa tai kou-
lutuksia leikataan? Kuinka työpaikkansa menettävät 
pärjäävät?

kanSanopiStot eivät tee taikatemppuja yhteiskun-
nan ongelmiin, mutta pitkävaikutteisia lääkkeitä ne 
kylläkin tuottavat. Niiden tarjoama kasvatus-, koulu-
tus- ja sivistystoiminta rakentaa ja vahvistaa yhteis-
kunnan perustusta. Tätä tehtävää Turun kristillinen 
opisto on toteuttanut jo 90 vuoden ajan.

koulutuS kannattaa aina, onpa sitten kysymys am-
matillisista opinnoista, suuntautumisesta jatko-opis-
keluihin, yleissivistyksestä tai perusopetuksesta. Kan-
sanopisto on tarjonnut lukemattomille opiskelijoil-
le onnistumiskokemuksia ja avannut ovia eteenpäin. 
Kansanopisto on pelastanut monet syrjäytymisen vaa-
roilta. Kansanopisto on monelle maahanmuuttajalle 
tervetulosilta suomalaiseen yhteiskuntaan.

kanSanopiStoSSa oMakSutut arvot rakentavat yh-
teiskuntaa. Yhteisöllisyys, toisen kunnioittaminen ja 
erilaisuuden arvostaminen ovat erinomaisia lähtökoh-
tia myös yhteiskunnalliseen toimintaan.

on erinoMaiSta, jos kansanopiston käynyt opiskelija 
kantaa yhteisvastuuta, vastustaa jyrkästi vihapuheita 
ja epäoikeudenmukaisuutta, torjuu ahneutta ja asettuu 
hädässä olevan rinnalle. Näillä eväillä rakennetaan 
hyvää yhteiskuntaa. Näillä rakennetaan rauhaa omas-
sa maassamme ja omassa maailmassamme.

*  *  *

tervetuloa 90-vuotiSjuhlavuoden opistolaispäivän 
tapahtumiin lauantaina ja sunnuntaina 19.–20.9.! 
Ks. ilmoitus takasivulla.

Omenapuu

Pääkirjoitus

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.Pikottaen
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Tapani Rantala
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Opistomme vahvuudet koulutusmaailman muutoksissa

Ja
nn

e 
Pe

lto
ne

n



3

Suuri osa opiston maahan-
muuttajaopiskelijoista nau-
rahtaa kysymyksille ”on-
ko sinulla suomalaisia ys-
täviä” ja ”kenen kanssa pu-
hut suomea”. Syksyn koitta-
essa monen arki asettuu ru-
tiininomaiseksi vaelluksek-
si koulun, päiväkodin, ko-
din ja kaupan välillä, on kii-
reistä mutta myös yksinäis-
tä. Kuitenkaan ei oikein tie-
detä, mitä yksinäisyydelle 
voisi tehdä. On vaikea läh-
teä mukaan, kun suomen 
kielen taito on vasta kehitty-
mässä. Kehittyvän kielitai-
don ja hyvinvoinnin kannal-
ta on kuitenkin tärkeintä, et-

tä opittavaa kieltä puhutaan 
ja sitä kuullaan muuallakin 
kuin vain oppitunneilla. 

Maarian seurakunnan va-
paaehtoisten ja opiston suo-
men kielen linjojen opiske-
lijat tapasivat toukokuussa. 
Sää oli kylmä, mikä saattoi 
olla syynä siihen, että Impi-
vaaran grillikatokselle saa-
pui lopulta vain muutama 
opiskelija ja sama määrä 
vapaaehtoisia. Tapaamisen 
tavoite kuitenkin saavutet-
tiin eli illan aikana tutustut-
tiin, puhuttiin suomea, gril-
lattiin ja pelattiin mölkkyä. 
Tapaamisia jatketaan tämän 
lukuvuoden aikana. Yhdes-

Suomen kielen linjan opiskelijat Iouri Fedotov ja Andrei Liski 
grillaavat.

Talkoita, grillausta ja turnauksia
Suomea ei opita vain kielioppia pänttäämällä

Hersh Hameed (oik.) yrittää saada pallon pois keltaisten joukkueelta.

Tule juttelemaan suomeksi!
Keskustelupiiri kokoontuu kerran kuukaudessa 
opiston takkahuoneessa.

Kokoontumispäivät ja ajat syyslukukaudella 
2015 ovat:
tiistaina 8.9. klo 8.15–9
torstaina 8.10. klo 8.15–9
tiistaina 10.11. klo 8.15–9
torstaina 10.12. klo 14.15–15
maanantaina 14.12. klo 14.15–15

Keskustellaan suomeksi suomalaisen arjen ja 
kulttuurin herättämistä kysymyksistä, kuten 
luonnosta, uskonnosta, yksinäisyydestä ja ystä-
vyydestä. Keskustelemassa mukana ovat opis-
topappi Matti Ijäs ja suomen kielen opettaja 
Laura Tikkanen. 

Tervetuloa!

sä Maarian seurakunnan va-
paaehtoisten ja opiston suo-
men opettajien kanssa kek-
sitään lisää tällaisia pienel-
lä organisoinnilla synty-
viä tapahtumia, joissa maa-
hanmuuttajat ja kantaväes-
tö viettävät aikaa yhdessä. 
Syksyn aikana järjestetään 
esimerkiksi pihatalkoot. Sil-
loin siistitään Räntämäen 
kadunvarsia ja bussipysäk-
kejä sekä tullaan avuksi alu-
een asukkaiden omillekin 
pihoille. Talkootöitä tehdes-
sä on helppo jutella erilaisis-
ta kulttuureista, oppia toisil-
ta ja toisista. Opiskelijoita 
rohkaistaan mukaan myös 
jo olemassa oleviin tapah-
tumiin, kuten Halisiltaan ja 
Koroisten kyläpäiville. Nii-
hin on helppo tulla koko 
perheen kanssa.

Syksyllä Maarian seura-
kunnan vapaaehtoiset aloitta-
vat Halisten seurakuntatalol-
la kuukausittaiset tapaamiset, 
joissa tutustutaan esimerkiksi 
ruokakulttuureihin.

Opiston omat yhteiset ta-
pahtumat ovat hyviä tilai-
suuksia tutustua toisten lin-
jojen opiskelijoihin. Opisto-
pappi Matti Ijäksen ja suo-
men opettaja Laura Tikka-
sen ohjaama keskustelupii-
ri aloittaa syyskuun alussa. 
Linjatäräyksessä kaikki lin-
jat esittäytyvät ja ympäristö-

päivänä otetaan yhdessä sel-
vää, miten jokainen osaltaan 
voi huolehtia ympäristös-
tä. Opiston hengelliseen toi-
mintaan pääsee tutustumaan 
infotilaisuuksissa, marras-
kuisessa POPUP-messussa 
ja tietysti joka-aamuisissa 
aamuhartauksissa. Kevääl-
lä on luvassa muun muas-
sa koko opiston sählyturna-
us ja maahanmuuttajaopis-
kelijoiden jalkapallo-ottelu 
Turun alueen viranomaisten 
kanssa. 

Laura Tikkanen
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Talonmies Olli Sarjovaara ohjeisti opiston pihan siistimisessä. Innokkaimmat olivat heti haravan varressa. Kuvassa Kristiina 
Sotnik, Eva Lönnbäck, Olli Sarjovaara, Armin Sofi Ghaderi (selin), Hiwa Ismail Khder ja Kotchakorn Manni. 



WITTENBERGISSÄ
Henkilökunta ja luottamushenkilöt juhlisti
vat 90vuotiasta opistoa neljän päivän opin
tomatkalla Saksaan. Joukko oli niin suuri, 
että matkalla käytiin kahdessa erässä kesä
kuun lopulla. 

Reilun tunnin junamatkan päässä Berliinistä sijaisevassa 
Wittenbergissä vietettiin toinen matkapäivä. Sade ei haitannut 
tutustumista Martti Lutherin kaupunkiin, kirkkoon ja muse-
oon Katariina ja Kalle Ylikännön johdolla. 

Evankelisessa akatemiassa kuultiin reformaation merkki-
vuodesta 2017, jonka valmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa. 
Vaikka Wittenberg on varsin pieni kaupunki, olisi siellä riittä-
nyt nähtävää toiseksikin päiväksi, mutta juna kuljetti takaisin 
Berliiniin, missä vetreäjalkaisimpia odotti opastettu kävelyret-
ki historiallisessa Berliinissä. Jotkut suuntasivat teatteriin, os-
toksille tai muuten nauttimaan Berliinin tunnelmista. Jollekin 
riitti hotellin pehmeä sänky.

ja
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BERLIINISSÄ

Teksti: Laura Tikkanen
Kuvat: Janne Peltonen ja Mika Närhi

Kolmas matkapäivä oltiin Berliinissä. Kaupungista oli 
saatu kokonaiskuva jo ensimmäisen päivän kiertoajelul-
la, joten nyt tutustuttiin lähemmin Berliinin muuriin ja 
tapahtumiin siihen liittyen. Muuri, muurimuseo ja kappeli 
vetivät monet matkalaiset hiljaisiksi ja lisää miettimisen ai-
hetta saatiin Evankelisten akatemioiden liiton vieraina.  
Rüdiger Nollin ja Ole Jantschekin alustuksella keskustel-
tiin eurooppalaisista arvoista ja ääriliikkeiden merkitykses-
tä. Pitkä päivä päättyi Berliinin monikulttuurisimman asuin-
alueen Kreuzbergin opastettuun kävelykierrokseen, vierai-
luun moskeijassa ja lopulta odotettuun illalliseen.

Matkan aikataulu oli tiukka, mikä saattoi näkyä tuliaisten 
määrässä ja tuntui kurinana vatsan pohjassa ja kipuna jalois-
sa, mutta varmaa on, että tällä porukalla opintomatkailu on 
hauskaa. 

ja
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Tuovi Puustinen oli nuoren 
perheen äiti, vasta valmistu-
nut kielten maisteri, kun hän 
näki lehdessä ilmoituksen 
avoinna olevasta työpaikasta 
Turun kristillisellä opistolla. 

Paikka tuntui Tuovista 
kiinnostavalta, sillä he asui-
vat tuolloin ylioppilaskylässä 
ja jo matkankin puolesta tun-
tui paikka läheiseltä. Perhees-
sä oli tuolloin v.1977 vasta 
esikoinen ja työ houkutti. 

Tuovi kutsuttiin Eeva 
Mäntymaan haastatteluun 
ja hän sai työpaikan. 

Riitta Palmu puolestaan 
huomasi sattumalta lehdes-
sä työpaikkailmoituksen 
marraskuussa 1989 ja löy-

si kiinnostavan tehtävän Tu-
run kristilliseltä opistolta, jo-
hon haettiin toimistoapulais-
ta. Riitta oli pitkään ollut sai-
raalassa työssä ja kertoo, et-
tä hänellä oli halu oppia uut-
ta ja saada vaihtelua työhön. 

Muistoja ja 
kokemuksia,  
kommelluksiakin

Riitta pohtii, että aika on 
muuttanut opistoa ja niin 
kuuluukin olla. Kullakin 
ajalla on omat haasteensa. 

Riitta muistelee erilaisia 
rakennusvaiheita, joita on 
riittänyt talon laajentumisen 

myötä. Alkuaikana, jolloin 
Riitta työskenteli toimistos-
sa, oli siellä työssä kokopäi-
väisesti vain toimistonhoita-
ja Pirkko Hirvola ja kurssi-
sihteeri sekä myyntisihteeri. 

Toimistosta käsin hoidet-
tiin opiskelijavalinnat, ta-
lousasiat sekä henkilöstöasi-
at. Hän sai oppia heti alus-
sa sen, että työ oli mukaval-
la tavalla monipuolista, mut-
ta myös hyvin vastuullista. 
Työssä on ollut Riitan mu-
kaan opistolla maininnanar-
voista se, että aina, kun apua 
on tarvinnut, on sitä myös 
saanut, työkavereihin on voi-
nut luottaa apua tarvitessaan.  

Tuovi miettii opistoaikaa 
eri rehtoreiden kausien mu-
kaan. Tuovin tullessa opistol-
le rehtorina oli Mauno Män-
tymaa, jota Tuovi kuvaa ka-
rismaattiseksi ja valloittavak-
si persoonaksi. Opiston työn-
tekijäjoukko oli vielä tuol-
loin perheenomainen ja kiin-
teä, pieni yhteisö. Sitten tuli 
Jaakko Simojoen kausi, joka 
oli lyhyt, mutta positiivinen 
vaihe sekin. Martti Antolan 
rehtorikautta Tuovi muistelee 
Martin persoonan kautta ja to-
teaa Martin olleen vauhdikas 
ja aikaansaava. Martin jälkeen 
ruoriin tarttui Tapani Ran-

tala, jonka aika on ollut hy-
vää, tasaista ja turvallista ai-
kaa, jolloin on saanut luotta-
vaisesti keskittyä omaan ope-
tustyöhön. 

Riitta ja Tuovi korostavat 
molemmat sitä, että opisto ei 
ole välttynyt vaikeuksilta ei-
kä vaikeilta ja haasteellisilta 
ajoilta, mutta aina on selvitty. 
Molemmat tuoreet eläkeläiset 
painottavat, että yhteen hiileen 
puhaltaminen ja yhdessä teke-
minen ovat tärkeitä ja kannat-
televat vaikeinakin aikoina. 

Riitta kertoo, että joka 
syksy uusien opiskelijoiden 
myötä tulee innostus ja posi-
tiivinen jännite uuden luku-
vuoden alkaessa. 

Opistovuosina sattui myös 
hauskoja kommelluksia, jois-
ta Tuovi nauraen kertoo yh-
den tapauksen. 

Kirkolliskokous piti istun-
toaan opistolla. Tuovi oli tu-
lossa työhön ja hän astui au-
laan, jossa seisoi piispakunta 
ja kokouksen keskeiset virka-
miehet valmiina odottamas-
sa. Tuovi tuli sisään ovesta 
vauhdikkaasti ja määrätietoi-
sesti, kuten työhön usein tul-
laan. Sitten hän katsahti ym-
pärilleen ja huomasi tämän 
joukon katsovan häntä hä-
millisenä, kunnes joku huo-

masi, että tulija ei sittenkään 
ollut ministeri vaan Tuovi. 
Joukko seisoi aulassa odotta-
massa ministeri Suvi Lindé-
niä saapuvaksi hetkenä minä 
hyvänsä ja seurasi Tuovin tu-
lon tarkasti samalla arvioiden 
ja henkilöä tunnistaen. Tuo-
vi kertoo, että harvoin on ol-
lut niin arvokas vastaanotto-
komitea odottamassa häntä. 

Hyvä työpaikka 
Tuovi on kokenut opiston 
henkisesti ja hengellisesti 
avaraksi, turvalliseksi ja kai-
kenlaisia ihmisiä sallivak-
si opiskelu- ja työpaikaksi. 
Tuovi puhuu myös vapau-
desta, joka sallii meidän olla 
omana itsenämme yhteisessä 
tekemisessä ja osaltamme ra-
kentamassa yhteistä hyvää.

Riitta vakuuttaa asian ole-
van juuri noin, eli opisto on 
hänenkin  mukaansa hyvä 
ja suvaitsevainen oppilaitos, 
jossa ihmisläheisyys on kes-
keinen arvo. 

Molemmat iloitsevat siitä, 
että opistovuosina monista 
työkavereista tuli myös hy-
viä ystäviä. 

Ystävyydestä Riitta pai-
nottaa sitä, että se alkaa opis-
tolle tultaessa ja että se on 

asenne, jolla otetaan vastaan 
uudet opiskelijat ja työkave-
rit. Ystävyys ja ystävällisyys 
kannattelevat. 

Riitan mukaan opisto on 
ollut hyvin joustava työpaik-
ka, jossa on saanut mukavas-
ti vaihtaa tehtävää ja myös 
opetella uutta. Hieno asia oli 
myös eläköitymistä edeltä-
vä osa-aikaeläke, jolloin sai 
jo esimakua tulevaan eläke-
aikaan. 

Tuovin rohkaisee opiston 
väkeä, että haasteita ei pi-
dä pelätä, vaan uutta kohti 
on mentävä avoimesti ja in-
nolla. Hän painottaa, että ai-
na haasteista selviää, kun on 
pelkäämätön ja tekee par-
haansa, sillä hänen mukaan-
sa hyvään arkeen kuuluvat 
haasteet. Päällimmäisenä 
tunteena on molemmilla tuo-
reilla eläkeläisillä kiitollisuus 
ja ilo tehdystä työstä ja edes-
sä olevasta ajasta, jolloin elä-
män täyttävät perheen yhtei-
nen aika ja  lastenlastenhoito 
sekä harrastukset. 

Signaalin lukijoille nämä 
nuorekkaat ja myönteiset elä-
keläiset toivottavat tsemppiä 
ja iloisia päiviä! 

Teksti: Jaana Rantala
Kuvat: Sampo Salmio

Kiitollisena menneestä ja iloisesti kohti tulevia päiviä
Riitan ja Tuovin läksiäisjuhlat Maarian pappilassa olivat iloiset ja haikeat. Illan vieraana oli laulaja Petri Laaksonen (oik.).

– Tuovi Puustinen ja Riitta Palmu jäivät eläkkeelle opistotyöstä



le ja johdattelee siihen turval-
lisesti”. 

Retriitissä ohjaajia on 
yleensä useampia. He suun-
nittelevat yhdessä käytännön 
järjestelyt, esimerkiksi toteut-
tavat yhteiset tuokiot, joissa 
ohjaaja lukee jonkin tekstin, 
joka voi olla runo, havainto 
tai katkelma Raamatusta. Jos-
kus saatetaan laulaa, rukoilla 
hiljaa yhdessä tai lukea ru-
kousta vuorolukuna ääneen. 
Yhteisen tuokion jälkeen on 
usein ruokailu, joka Tammi-
lehdossa on ollut todellista 
vatsan juhlaa. Taustalla soiva 
gregoriaaninen kirkkolaulu 
tai rauhallinen klassinen mu-
siikki hiljentää ruokailuväli-
neiden kilahtelua ja pitää yllä 
rauhallista tunnelmaa.

Oman näköinen  
retriitti
Opistopsykologi Eeva-Kaija 
Lemmetyinen on osallistu-
nut useisiin retriitteihin sekä 
työnantajan kannustamana et-
tä oman kiinnostuksensa mu-
kaan. Yksi tällainen omasta 
kiinnostuksesta valittu retriitti 
oli uniretriitti, jossa asiantun-
teva ohjaaja avasi osallistuji-
en unien merkityksiä. – Uni 
ja lepo ovatkin retriittien kes-
keisintä antia uupuneelle ja 
kiireiselle, Eeva-Kaija ker-
too ja kuvailee eräässä retrii-
tissä nukkuneensa ja nukku-
neensa ja heränneensä välillä 
vain kellon kilkatukseen, joka 
merkitsee ruokailua edeltävän 
kokoontumisen alkamista.

Eeva-Kaijan kuvaus kuu-
losti tutulta. Viime kevään 
luontoretriitissä jatkoin nuk-
kumista kilkatuksista välittä-
mättä niin että yhtenä päivä-
nä väliin jäivät niin kokoontu-
miset kuin ruokailutkin. Seu-
raavana aamuna oli kiljuva 
nälkä, mutta mieli tyyni kuin 
viereinen järvi. En myöskään 
painanut mieleen lintuja, joi-
ta retriitin ohjaajana toiminut 
Lennart Saari tunnisti pie-
nestäkin piipahduksesta, mut-
ta kuulin lintujen laulun, näin 
metsän erilaiset vihreät ja ve-
din keuhkojen pohjiin saakka 
keväistä ilmaa. 

Retriittiin osallistuja päät-
tää itse, missä määrin osallis-
tuu yhteisiin kokoontumisiin 
ja voi siis olla osallistumat-
ta lainkaan. – Retriitissä on 
tilaa halutessaan rukoilla ja 
mietiskellä, levätä ja vaikka 
nukkua. Retriitti on monelle 
rukouksen ja Jumalan koh-
taamisen tila, mutta tässä ei 
tarvitse eikä saakaan olla mi-
tään ”tuloshakuista” tai pai-
neista, kertoo Tapani. 

Uskallatko  
pysähtyä?
Eeva-Kaija korostaa retriitin 
merkitystä työkyvyn ylläpi-
tämisessä: – Pitäisi uskaltaa 
pysähtyä ajattelemaan, mis-
tä kiire ja paineet syntyvät ja 
mikä oikeastaan estää pysäh-
tymästä, kun tuntuu, että on 
kauhea kiire. Ihminen ei jak-
sa loputtomiin painaa vain 
eteenpäin. 
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Kun olen kertonut viettänee-
ni viikonlopun hiljaisuuden 
retriitissä, monet sanovat he-
ti, ettei heillä ole mahdolli-
suutta jättää perhettä viikon-
lopuksi ja että elämä on lii-
an kiireistä oman ajan otta-
miseen. Minulta on kysytty, 
eikö ole kiusallista olla hil-
jaa toisten kanssa ja miten 
ylipäänsä on mahdollista ol-
la hiljaa niin kauan. Ymmär-
rän hyvin kysyjien ennakko-
luulot, mutta ajattelen, että 
aika, jonka otan itselleni, an-
taa mielenrauhaa ja voimia, 
mikä taas on hyväksi arjessa 
ja auttaa jaksamaan työssä. 
Pitämällä huolta itsestäni pi-
dän huolta myös läheisistäni. 

Sana retriitti tarkoittaa ve-
täytymistä ja irrottautumista 
arjen rutiineista, kiireestä ja 
kiireen tunnusta. Kovin kauas 
ei tarvitse lähteä, sillä Turun 
ja Kaarinan seurakuntayhty-
mä järjestää retriittejä pää-
asiassa Rymättylän Lomako-
ti Tammilehdossa sekä Turun 
Kakskerrassa Sinapin kurs-
si- ja leirikeskuksessa. Myös 
Hiljaisuuden ystävät -yhdis-
tys järjestää retriittejä ja oh-
jaajakoulutusta sekä ylläpitää 
kattavaa retriittikalenteria.

Hiljentymisen  
turvalliset puitteet
Rymättylän Tammilehdossa 
avautuu kaunis näkymä Kirk-
kojärvelle ja pihapiirin muo-
dostavat kaksi puista rivita-
loa ja päärakennus. Rannasta 
löytyy vielä saunarakennus 

takkahuoneineen. Osallistu-
jille on kullekin oma yksiön-
sä, jossa on suihku ja vessa. 
Yhteinen ohjelma järjeste-
tään päärakennuksessa, jossa 
on kirjaston ja kokoontumis-
tilan lisäksi ruokasali. Itse ei 
ruokaa tarvitse laittaa vaan 
siitä huolehtii paikan emän-
tä, sillä irrottautuminen arjen 
rutiineista tarkoittaa myös ir-
rottautumista ruuanlaitosta.  

Mitään esittelykierrosta ei 
ole käyty ainakaan niillä ker-
roilla, joilla olen osallistunut, 
vaan jokainen on laskeutunut 
hiljaisuuteen tuntemattoma-
na. Käytännön järjestelyt on 
tietenkin käyty yhdessä läpi. 
Osallistujat eivät puhu kes-
kenään, mutta sehän ei estä 
tervehtimistä nyökkäämällä 
ja hymyllä. Voi tuntea, kuin-
ka jaettu hiljaisuus on erilais-
ta kuin yksin koettu. 

Hiljaa oleminen ei auto-
maattisesti tuo mieleen hil-
jaisuutta ja rauhaa vaan se 
voi nostaa esiin kysymyksiä, 
joista tulee tarve keskustella. 
Tällöin osallistujilla on mah-
dollisuus varata luottamuk-
sellisia keskusteluaikoja oh-
jaajan kanssa. Retriitin oh-
jaajat ovat tehtäväänsä kou-
lutuksen saaneita ohjaajia, 
jotka voivat olla ammatil-
taan keitä vain. Opistollakin 
ohjaajakoulutuksen käynei-
tä on muutamia, kuten rehto-
ri Tapani Rantala, joka ker-
too ”ohjaajan toimivan ehkä 
parhaimmillaan kätilön ta-
voin, hän luo puitteita ihmi-
sen ja ryhmän hiljentymisel-

Lempeää hiljaisuutta 
Retriitissä kiire hellittää

Akuutissa kriisissä, lähei-
sen kuoltua tai esimerkiksi 
erotilanteessa, retriittiin osal-
listumista ei suositella, sil-
lä hiljaa oleminen saattaa ol-
la liian raskasta. Arjen uuvut-
tamalle ja uteliaalle etsijälle 
hiljaisuuden retriitti on mah-
dollisuus tutkia omia aja-
tuksia ja arvoja, avata aiste-
ja ja etenkin vain olla. Tapa-
nin mukaan ”äänettömyys ei 
ole retriitissä mikään pakon-
omaisen pinnistelyn kohde. 
Hiljaisuus saa olla lempeää.”

Opiston arkisen aherruk-
sen perustan muodostaa ar-
vomaailma, jossa korostuu 

lähimmäisenrakkaus ja toi-
sen kunnioittaminen, mutta 
jokaisen työntekijän ja opis-
kelijan itse päätettäväksi jää, 
millä tavoin niitä käytännös-
sä toteuttaa. Kiireessä ei eh-
di kovin syvällisesti pohtia 
ja tutkiskella, vaikka arvot 
omikseen kokeekin. Opisto 
tarjoaa työntekijöilleen mah-
dollisuuden osallistua ret-
riitteihin. Tartu siihen – älä 
anna kiireelle edes pikkusor-
mea.

Teksti ja kuvat: 
Laura Tikkanen

Lisätietoa:
https://www.turunseurakunnat.fi/
portal/fi/toimintaa/retriitit/
http://www.hiljaisuudenystavat.fi/
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Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan, 
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!

• su 6.9. klo 16 Tuomiokirkkoseurakunnan 
seurakuntasali, Eerikinkatu 3, 
kahvitus klo 15.30

• su 20.9. klo 10 Opiston 90-vuotisjuhlamessu 
Tuomiokirkossa, lounas ja  
seurat opistolla

• ma 28.9. klo 19 Arjanpäiväseurat, Varissuon 
kirkko, Kousankatu 6, kahvit 
klo 18.30 alkaen

• su 4.10. klo 12 Kirjamessuseurat, Turun  
Messukeskus, auditorio

• su 18.10. klo 17 Liedon seurakuntatalo  
• to 22.10. klo 18 Opiston seurat
• su 1.11. klo 16 Tuomiokirkkoseurakunnan 

seurakuntasali, Eerikinkatu 3, 
kahvitus klo 15.30

• ma 9.11. klo 19 Teuvonpäiväseurat, Varissuon 
kirkko, Kousankatu 6, kahvit 
klo 18.30 alkaen

• su 15.11. klo 10 Herättäjän kirkkopyhä Naan-
talissa. Messu kirkossa, jonka 
jälkeen keitto ja seurat seura-
kuntatalolla.

• su 15.11. klo 16 Raision seurakuntatalon kah-
vio, Kirkkoherrankuja 2, tilai-
suuden alussa kahvitarjoilu

• to 19.11. klo 18 Opiston seurat
• su 29.11. klo 16 Tuomiokirkkoseurakunnan 

seurakuntasali, Eerikinkatu 3, 
kahvitus klo 15.30

• ti 15.12. klo 18 Opiston jouluseurat
• ma 21.12. klo 19 Tuomaanpäiväseurat, Varis-

suon kirkko, Kousankatu 6, 
kahvit klo 18.30 alkaen

Turun seudun seurakalenteri opiston  
kotisivuilla osoitteessa www.tk-opisto.fi 
> Opisto > Turun kristillinen opisto > Seurat

Herännäisseurat

• Viittomien peruskurssi 5.–6.9.
• Sadutus ja tarinat jatkokurssi 12.9.
• Pyhiinvaelluskoulutus 14.–15.9.
• Musaviikonloppu varhaisnuorille ja 

nuorille 18.–20.9. 
• 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 

jakso 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: 
Jaana Rantala, p. 0400 477 836, 
Heidi Sanevuori, p. 040 7104 483, 
kurssipalvelut@tk-opisto.fi

Kurssit

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

www.tk-opisto.fi

Hyvä Signaalin lukija,
voit maksaa Turun kristilliselle opistolle 
”kannatus maksun”, joka osaltaan kattaa Signaali-
opistolehden lähettämiskustannuksia.

Kannatusmaksu voi olla haluamasi suuruinen.

Saaja: Turun kristillinen opisto
Tilinumero: Danske Bank FI21 8000 1800 3507 47
Viite: Kannatusmaksu 2015

Opistossa tapahtuu

Turun kristillinen opisto 90 vuotta

Opistolaispäivä  
sunnuntaina 20.9.2015

• Klo 10 Messu Tuomiokirkossa, saarna arkkipiis-
pa emeritus Jukka Paarma, liturgia tuomiorovas-
ti Heimo Rinne, kanttori Anu Åberg, urkuri Mark-
ku Hietaharju, Veisuuveljet Samuli Korkalaisen 
johdolla. 
• Lounas opistolla messun jälkeen, linja-autokul-
jetus Tuomiokirkolta opistolle.
• klo 13 Seurat, puhujina Laura Tikkanen, Tapa-
ni Rantala, Heikki Pulkkinen ja Hannu Vehanen. 
Mukana Veisuuveljet.

Opistolaispäivän aaton musiikki ja vei
suuilta opistolla lauantaina 19.9. klo 18
Nuorten musiikkileiri musisoi ja Veisuuveljet lau-
lavat. Veisaamme myös yhdessä. Tarjolla teetä 
ja kevyttä iltapalaa. Ilmoittautumista pyydetään 
aattoillan tapahtumaan tarjoilun vuoksi  
heidi.sanevuori@tk-opisto.fi tai p. 040 710 4483.

Lämpimästi tervetuloa 90 vuotiaan opiston 
opistolaispäivään ja aattoiltaan!

Opiston kevätkirkossa siunattiin valmistuneet opiskelijat työhönsä.

Lasten kesäleirillä päästiin mm. tekemään nukketeatteria. Lastenohjaajalinja ALO14 retkeili Savojärvellä.

Kykykisassa nähtiin myös henkilökunnan esitys.

kuvat: Janne Peltonen


