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– Viittomakielialan opiskelijat ovat monet jollain tapaa luovia ja visuaali-
sia ihmisiä, kertoo Vivian Väyrynen, joka kuvasi työtehtäviään piirroksin.

Opistolta valmistuu vuosittain noin 
20 viittomakielen ohjaajaa. Monel-
le heistä tutkinto on toinen 2. asteen 
tutkinto, mutta iso osa tulee suoraan 
peruskoulusta hankkimaan ensim-
mäistä ammattiaan. Kirjavassa jou-
kossa on aina myös jokunen alan-
vaihtaja. Kolmen vuoden opinto-
jen jälkeen he kaikki osaavat ohjata 
ja avustaa asiakasryhmää, jossa on 
eri-ikäisiä viittomakielisiä, kuulo- ja 
kuulonäkövammaisia, kuurosokeita 
ja kehitysvammaisia sekä asiakkaita, 
joilla on erilaisia vuorovaikutuksen 
ja kommunikaation tuen tarpeita. 

Viittomakielen ohjaajan tutkin-
to antaa vankan ja monipuolisen 
ammattitaidon ohjaus- ja avustus-
tehtäviin esimerkiksi oppilaitoksis-
sa, kehitysvammatyössä ja asumis-
palveluissa, mutta tältä pohjalta on 
myös jatkettu opiskelua moniin mui-
hin ammatteihin. On tavallista, et-
tä vauhtia opintoihin saadaan työ-
elämän kautta eikä työn imussa tar-
vetta jatkokouluttautumiselle välttä-
mättä edes tule. Jokaisen viittoma-

Koska jokaisella on  
oikeus tulla kohdatuksi

nut myös työn sisältöön. – Opin-
noissa suomalaisella viittomakie-
lellä on kuitenkin vahva osuus, sil-
lä visuaalisuudellaan ja kokonais-
valtaisuudellaan se muodostaa hy-
vän pohjan kommunikaatiota tu-
keville keinoille, Marika jatkaa ja 
kertoo viittomakielen pysyvän osa-
na tutkintonimekettä, sillä kielivä-
hemmistön tarpeiden huomioimi-
nen on tärkeää. Tämä ammatti osal-
taan vastaa kielellisten oikeuksien 
ja palveluiden toteutumisesta yh-
teiskunnassa.

Työssäoppimiset  
ovat väylä töihin 
Reilu vuosi sitten valmistuneen San-
na Leväsen työpaikka on kaarinalai-
sen alakoulun pienluokassa, jossa 
hän toimii koulunkäynnin ohjaajana. 
Viittomakielen ohjaajan opinnoista 
sai hyvät eväät koulumaailmaan. – 
Tiimityöskentelyyn ja erityisoppilai-
den kanssa toimimiseen opinnot val-
mistivat hyvin, Sanna kertoo. 

Vivianin tavoin myös Sanna työs-
kentelee ensimmäisessä koulutusta 
vastaavassa työpaikassaan, johon hän 
työllistyi opintojen aikaisten kontak-
tiensa kautta. Tarvetta tai kaipuuta 
jatko-opintoihin ei hänelläkään ai-
nakaan vielä ole. – Katsotaan joskus, 
jos tekee mieli jatkaa opintoja. Viih-
dyn hyvin nykyisessä työpaikassani 
ja ammatissani, Sanna toteaa. 

Marika Rauhansalon mukaan on 
yleistä, että opiskelijat työllistyvät 
juuri työssäoppimispaikkoihinsa. 
Opintoihin sisältyy useita työelämä-
jaksoja ja viimeisenä keväänä työs-
sä oppimassa ollaan lähes koko lu-
kukausi. Silloin työnantajalla on hy-

vä tilaisuus rekrytoida tuore 
ammattilainen, joka parhaas-
sa tapauksessa täydentää työ-
paikalla jo olevaa osaamista. 
– Ideaali tilannehan olisi, että 
esimerkiksi päiväkodissa olisi lasten-
hoitaja, lastentarhanopettaja ja viitto-
makielen ohjaaja tekemässä yhdessä 
laadukasta varhaiskasvatusta tai asu-
mispalveluissa olisi sosiaali- ja ter-
veysalan työntekijöiden lisäksi viit-
tomakielen ohjaaja tukemassa asiak-
kaan mahdollisuuksia kommunikoin-
tiin, Marika visioi.

Takaisin teorian pariin
Tavallisesti jatko-opintoihin haetaan 
vauhtia työelämän kautta. Iida-Sofia 
Yli-Kokko valmistui viittomakielen 
ohjaajaksi keväällä 2014. Tämän jäl-
keen hän teki töitä muun muassa ke-
hitysvammaisten ja autististen asu-
mispalveluyksikössä sekä erityis-
koulussa, mutta tänä syksynä alkoi 
jälleen opiskelu: pitkäaikainen suun-
nitelma toteutui ja Iida-Sofia pääsi 
opiskelemaan suomalaista viittoma-
kieltä Jyväskylän yliopistoon. 

Vaikka yliopisto-opinnot ovat hy-
vin teoreettisia verrattuna aiempiin 
opintoihin, Iida-Sofia uskoo edelli-
sestä tutkinnosta olevan hyötyä eri-
tyisesti erityispedagogiikan sivuai-
neopinnoissa: – Työssä oppimisen 
jaksot ja työelämä ovat opettaneet nä-
kemään asiat käytännön näkökulmas-
ta, joten on mielenkiintoista verrata 
teoreettista tietoa omiin kokemuksiin.

Viittomakielialan käytännön tun-
temus antaa myös näköalaa ammatin 
ja työpaikan valintaan. Tällä hetkel-
lä opettaminen kiinnostaa, mutta tut-
kimuskin on alkanut kiehtoa. – Saa 
nähdä, mitä tulevaisuus tuo, Iida-So-
fia sanoo ja pohtii myös kansainvä-
lisen työharjoittelun mahdollisuutta. 
Sivuaine- ja muista valinnoista riip-
puen opiskelua on joka tapauksessa 
edessä vielä useampi vuosi.

Polte maailmalle ajoi 
jatkamaan opintoja

Myös Nelli Nolvi päätti jatkaa opin-
tojaan neljän vuoden alalla työsken-
telyn jälkeen. Nellin mukaan viitto-
makielen ohjaaja on hyvä pohjatut-
kinto mille tahansa sosiaali- ja ter-
veysalan tutkinnolle: hän aloitti tänä 
syksynä sairaanhoitajaopinnot Tu-
run ammattikorkeakoulussa. Opis-
tolta hän valmistui vuonna 2011.

Jo harjoituksissa hän on huoman-
nut hyötyvänsä erityisryhmien tun-
temuksesta, oli sitten kyse työergo-
nomiasta, potilaan liikuttamisesta, 
apuvälineistä tai kommunikoinnis-
ta yleisesti taikka poikkeavissa ti-
lanteissa. – Potilashan on aina ta-
vallaan erityisen avun tai tuen tar-
peessa, koska hänellä on syy hakeu-
tua hoitoon, Nelli huomauttaa.

Opintojen aikana hankitut taidot 
ja tiedot vahvistuivat erityislasten 
koulunkäynninavustajana työsken-
nellessä sekä jatkuvan oman am-
mattitaidon arvioinnin tuloksena. 
– Vaikka itsearvioinnit tuntuivat 
puisevilta VO-aikana, ne kantavat 
nyt todella makiaa hedelmää, Nel-
li nauraa ja kertoo olevansa ammat-
tilaisena vahvoilla potilaan huomi-
oimisessa yksilöllisesti ja oman ole-
muksen hallitsemisessa ja havain-
noinnissa. Näitä taitoja tarvitaan 
myös Nellin pitkäaikaisen haaveen 
toteuttamisessa. – Ennen kuvittelin 
olevani kriisinhallinnassa sotilaa-
na, mutta nyt näen itseni kenttäsai-
raanhoitajana, Nelli kertoo. Kaipuu 
kansainvälisiin tehtäviin olikin suu-
rin syy jatko-opintoihin.  

Teksti: Laura Tikkanen

Viittomakielisen ohjauksen perus
tutkinnossa luodaan vahva pohja 
monenlaisiin työtehtäviin. Vuoro
vaikutuksen ammattilaiselle on  
uskomattoman monet ovet avoinna.

Viittomakielen ohjaajan opintoihin sisältyy liikuntakasvatusta, johon VO13 tutustui Turun sporttiskerhon opastuksella.

kielen ohjaajan työura on omannä-
köinen, mutta ammattitaidon perus-
ta on kaikilla sama. – Toisen ihmisen 
kohtaaminen riippumatta siitä, mitä 
kommunikointitapaa tai kieltä hän 
käyttää, kiteyttää viime keväänä val-
mistunut Vivian Väyrynen.   

Paljon muuta kuin  
viittomakieltä
Vivian työskentelee avustajana 
CP-liiton palveluasunnoissa Tu-
russa. Opiskeluaikainen työharjoit-
telupaikka on muuttunut vakitui-
seksi työpaikaksi, jossa hän viih-
tyy, vaikka näin flunssa-aikana sai-
rastavia paikkaavan työpäivät ovat 
venyneet 12-tuntisiksi.

Työpäivä palveluasunnoissa 
koostuu erilaisista perushoidolli-
sista, kommunikaation tukemisen 
ja toiminnan ohjaamisen tehtävis-
tä. Vaikka Vivianista on harmillis-
ta, ettei viittomakielelle ole käyttöä 
työssä, tarjoutuu kielenkäyttötilan-
teita jatkuvasti erilaisten projektien 
ja laajan viittomakielisen tuttava-
piirin myötä. Koulutuksessa saatu 
osaaminen on laajempaa kuin vain 
viittomakielen tai puhetta tukevien 
ja korvaavien kommunikointimuo-
tojen hallintaa. – Meidän viittoma-
kielen ohjaajien ydinosaamista on 
vuorovaikutus monien erilaisten ih-
misten kanssa, Vivian sanoo. 

– Todennäköisesti tutkintonimi-
ke muuttuu tulevaisuudessa viitto-
makielen ja kommunikaation oh-
jaajaksi, kertoo viittomakielen leh-
tori Marika Rauhansalo. Viitto-
makielen käyttäjien määrä on vä-
hentynyt viimeisten 10 vuoden ai-
kana, mikä puolestaan on vaikutta-

Marika Rauhansalon mukaan viit-
tomakielen ohjaajaksi opiskelu on 
aina matka itseen: – Opiskelijan 
pitää oppia olemaan katsottavana 
ja joskus täytyy ylittää oma muka-
vuusalueensa.
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Kyllähän siis olen metsässä käynyt 
ennenkin. Muistan pienenä tyttönä, 
kuinka mökkiviikonloppuun kuu-
lui säännöllisesti marjassa käynnit. 
Herättiin aamulla aikaisin, laitettiin 
saappaat jalkaan ja sitten lähdettiin 
koko perhe metsään. Isällä ja äidil-
lä oli isot ämpärit mukana ja meil-
lä pienillä pienemmät astiat marjo-
ja varten. Mieleeni on jäänyt näis-
tä retkistä ahertaminen. Ensin kul-
jettiin yhden metsäisen lammen ohi 
ja sitten kun jo luulin, että nyt mar-
japaikka löytyi, olikin edessä toi-
nen metsälammen ohitus ja sitten 
vasta oli oikeat marjapaikat. Siel-
lä sitten isä ja äiti ahkeroivat ja ta-
voitteena tietysti oli saada mahdol-
lisimman paljon marjoja. Itse yritin 

myös poimia, mutta välillä marjat 
hävisivät suuhun ja välillä kompas-
tuin puunjuuriin ja hups, marjat le-
visivät  sammaleiseen tai varpuiseen 
maastoon ja sieltä niitä oli mahdo-
ton enää saada takaisin astiaan. Vä-
lillä aika oli hyvin pitkää ja odotin 
vain poislähtöä, mutta ei, ämpärit 
eivät vielä olleet täynnä. Ja pitäähän 
marjoja saada talven varalle. Olihan 
sitten mukavaa, kun sai talvella lait-
taa puuron lisukkeeksi mustikkahil-
loa ja ruokaan puolukkaa. Välillä oli 
kuuma ja välillä kylmä. Myös haas-
teita löytyi. Muistan miten jännitin 
joka kerta, kun matkalla piti ylit-
tää isompi oja. Miten selviän siitä? 
Pääsenkö ojan yli vai kastuuko su-
kat saappaissa?

sitten tuli aika, kun en enää ha-
lunnut lähteä metsään. Minusta met-
sä oli aivan liian suuri. Siellä on hir-
vikärpäsiä, sinne voi eksyä ja siellä 
on aivan liian paljon suuria eläimiä. 
Ja niin kului yli kolmekymmentä 
vuotta, jolloin toki kävin metsässä, 
mutta en koskaan marjassa tai naut-
timassa luonnosta.

Ja sitten tuli tämä syksy, päätin, et-
tä nyt menen metsään marjaan. Mat-
ka sinne oli erilainen. Metsäretkille 
otin mukaan sopivan suuruisen asti-
an, läheisiä ja hyvän mielen. Ja nyt 
metsä näytti aivan erilaiselta. Mat-
ka marjapaikoille oli lyhyt ja silti 
pysähdyimme ihmettelemään puis-
sa olevaa naavaa, puiden lehtien ai-

nutlaatuisuutta, metsän tuoksuja, 
sammalia ja metsän väriloistoa. Ta-
voitteena ei enää ollut ahertaminen 
ja tehokkuuden osoittaminen, vaan 
oleminen. Kiirettä ei ollut, oli aikaa 
hengittää ja kuunnella metsän ääniä. 
Itseäni metsässä puhuttelevat puut – 
pienet ja suuret. Niiden ikiaikaisuus. 
Puut ovat kokeneet vuosikymmen-
ten myrskyt, sateet ja auringon kuu-
muuden ja siinä ne ovat edelleen, 
kurkottamassa kohti valoa ja taivas-
ta. Toiset suorina ja toiset mutkal-
la tai taipuneena. Kuitenkin kaikki 
vakaina ja muistuttamassa, kuinka 
tärkeää on vahva juuristo ja valos-
sa eläminen. Ja yllättäen marja-as-
tia täyttyi marjoista ja pian silmissä-
ni metsä oli täynnä sinisiä ja punai-

sia marjoja. Olen aivan varma, että 
metsässä stressitasoni ja verenpai-
neeni laskee, mieli tyyntyy ja keuh-
koni täyttyvät raikkaasta hapesta. 
Metsää en enää jätä, vaan käyn siel-
lä säännöllisesti. Haluan oppia lisää 
ja olla kokemassa kaikkea sitä hy-
vää, mitä metsä antaa.

Kiitos luoJa metsästä ja kiitos, et-
tä voimme muuttua ja kasvaa ja löy-
tää uudelleen elämän tärkeitä asioi-
ta. Aamen.

Leena Haarala 
opettaja

Opisto ei ole koskaan valmis
Kun arKKipiispa Martti Simojoki piti opistorakennuksen 
vihkiäispuheen vuonna 1973, hän toivoi, että opisto ei kos-
kaan tulisi valmiiksi. Hän jatkoi: ”Toivottavasti tämän talon 
johto jatkuvasti tajuaa, että tämän talon opetussuunnitel-
mat, opetusmenetelmät ja tavoitteet eivät ole valmiit.” Si-
mojoki totesi, että jokaisella opistossa opiskelevalla tai työ-
tä tekevällä ihmisellä on oikeus tulla kuulluksi omana itse-
nään. On ymmärrettävä, että opisto on täynnä erilaisia ihmi-
siä, erilaisia tarpeita ja tavoitteita.

simoJoKi totesi myös, että jokaisella ihmisellä on oikeus 
saada kasvaa sellaisen ryhmän keskellä, jossa hänet hyväk-
sytään. Jokainen opiskelija on luova subjekti, ei vain ope-
tuksen objekti. Kaikilla ihmisillä on arvo itsessään. Opis-
to kehittää toimintaansa muuttuvan yhteiskunnan mukaan, 
mutta ennen kaikkea opistossa opiskelevien erilaisten tar-
peiden mukaan. Opisto ei tule valmiiksi, koska niin mo-
net asiat opiston ympärillä ja myös opistolaisten tarpeissa ja 
elämäntilanteissa muuttuvat jatkuvasti.

90-vuotisJuhlavuosi on kertonut monta tarinaa merkityk-
sellisestä opistoajasta:
– Opisto antoi ystävyyssuhteita koko elämän ajaksi.
– Opisto antoi suunnan jatko-opiskeluille.
– Opisto antoi hyvän koulutuksen ja hyvän ammatin. 
– Ihanaa, että saan olla työssä opistolla.

Juhlavuodesta on päällimmäisenä kiitollinen olo. Opisto 
on vuosikymmenten mittaan onnistunut monissa pyrkimyk-
sissään.

simoJoen peräänKuuluttama kuunteleminen on tärke-
ää tänäänkin, kun opistoa kehitetään. Kuunteleminen toteu-
tuu usein palautejärjestelmän avulla. Jokainen palaute - kos-
keepa se opetusta, kursseja, tukipalveluja, tiloja tai tasa-ar-
votilannetta - auttaa arvioimaan, missä mennään ja missä 
mahdolliset kehitystarpeet ovat. Palautejärjestelmän rinnal-
la on tärkeää, 
että opimme 
yhä paremmin 
kuuntelemaan 
toinen tois-
tamme ja anta-
maan rakenta-
vaa palautetta 
myös spontaa-
nisti arkitilan-
teissa.

Nyt meni metsään... ei kun, menin metsään

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
rehtori

Turun kristillinen opisto on kaikil-
le avoin oppilaitos, jossa on tilaa eri 
tavoin ajatteleville ja uskoville ihmi-
sille. Jokaisen vakaumusta kunnioite-
taan. Kenellekään ei tuputeta mitään. 

Kaikille avoin opisto on juuriltaan 
ja arvoiltaan herännäisopisto, se kuu-
luu herännäisopistojen verkostoon. 
Opistossa opiskeleva saattaa kysyä, 
mistä herännäisyydessä on kyse.

Määrittely: ”Herännäisyys on 
evankelis-luterilaisen kirkon sisällä 
vaikuttava herätysliike. Herännäisyys 
eli körttiläisyys puolustaa arkaa ja ikä-
vöivää uskoa, jossa Kristuksen ja ih-
misen väliin ei aseteta mitään. Armo 
kuuluu kaikille.”

Juuret: Herännäisyyden juuret 
ovat 1700-luvun lopun ja 1800-luvun 
alun herätyksissä. Tärkeä johtohahmo 
ja sielunhoitaja oli savolainen Paavo 
Ruotsalainen, jota on kutsuttu erä-
maan profeetaksi. Hän hillitsi herätys-
ten hurmoksellisuutta ja ihmiskeskei-
syyttä. Hän ohjasi katsomaan Kristuk-
seen. Armo on tarjolla kaikille ihmisil-
le ilman heidän omia ansioitaan, mut-
ta sitä on usein etsittävä, jopa kerjät-
tävä. Ruotsalaisen opetuksessa Juma-
lan suuruus ja salaisuus korostuvat, sa-
moin ihmisen pienuus ja syntisyys Ju-
malan edessä. Ihmisen tulee kaikissa 
elämäntilanteissaan jättäytyä Jumalan 
tekojen varaan. Usko on Jumalan lah-

ja, ei ihmisen ponnistelujen tulos.
1900-luvun alkupuolella perustet-

tiin useita herännäishenkisiä kansan-
opistoja tarjoamaan nuorille mahdol-
lisuuksia sivistyä ja samalla paneu-
tua yhteisöllisesti kristinuskon perus-
teisiin. Kansanopistot ovat muuttu-
neet alkuajoistaan paljon yhteiskun-
nan ja opiskelijoiden tarpeiden mu-
kaan. Suomessa on edelleen yhdeksän 
herännäisopistoa.

Joonas Kokkosen säveltämä oop-
pera ”Viimeiset kiusaukset” kertoo 
Paavo Ruotsalaisen elämästä.

Herännäisyyden piirissä Usko voi 
olla synonyymi sanoille toivo ja ikä-
vöinti. Elämässä ja uskossa on paljon 
sellaista, mikä ei avaudu ainakaan no-
pealla aikataululla. Toivo ja ikävä an-
tavat viitteen siitä, mistä valoa odote-
taan. Kenenkään ei pidä ylpeillä us-
kollaan tai pitää itseään sen perusteel-
la toisia parempana. Ihminen etsii elä-
määnsä merkitystä ja yrittää hahmot-
taa todellisuuttaan. Usko on selittä-
mättömään todellisuuteen uskaltau-
tumista ja hyvän varaan rakentamis-
ta. Usko on kaipuuta luottamuksen ja 
rakkauden todellisuuteen. Usko on yh-
teyttä ja yhteyden ikävää. Se on Kris-
tuksen läsnäoloa.

Siionin virret on herännäisyyden 
piirissä käytetty virsikokoelma. Virret 
ovat rukousta. Nykyinen Siionin virsien 

Herännäisyys – mitä se on?

kokoelma on Maarian seurakunnan 
kirkkoherra Jaakko Haavion (1904 
– 1984) toimittama. Jaakko Haavio 
oli noin 50 vuotta Turun kristillisen 
opiston johtokunnassa. Parhaillaan 
virsiä uudistetaan jälleen. Uudistus 
valmistuu vuonna 2017.

Herännäisyys on seuraliike. Seu-
rat syntyvät lyhyistä puheista ja 
virsistä. Yleensä ne kestävät noin 
tunnin. Kuka vain seuravieraista 
voi aloittaa virren tai pitää puheen. 
Puhe on yleensä enemmän kyselevä 
ja ihmettelevä kuin vastauksia jake-
leva. Seurat voidaan pitää kodeissa 
tai melkein missä vain. 

Opistolla seurat järjestetään noin 
kerran kuussa. Niihin voi osallistua 
kuka vain. Seuroihin tulee usein 
ystäviä myös opiston ulkopuolel-
ta. Opistolaispäivien seuroihin ko-
koontuu usein runsaasti väkeä, use-
at ovat opiston entisiä opiskelijoita.

Opiston aamuhartauksissa vei-
sataan Siionin virsiä, mutta niissä 
voidaan käyttää myös virsikirjaa tai 
esim. nuorten veisuja.

Herättäjäjuhlat järjestetään jo-
ka kesä, useimmiten heinäkuun en-
simmäisenä viikonloppuna. Niil-
le kokoontuu parikymmentä tuhat-
ta Siionin virsien veisaajaa ja etsi-
jää. Perjantaista sunnuntaihin kes-
tävissä juhlissa kuunnellaan seura-
puheita, veisataan, tavataan ystäviä 
ja osallistutaan kulttuuriohjelmaan. 
Seuraavat herättäjäjuhlat pidetään 
Vantaalla 8. – 10.7.2016. Herättäjä-
juhlat tarjoaa erinomaisen tilaisuu-
den tutustua herännäisyyteen.

Herännäisyyden piirissä on ko-
rostettu vieraanvaraisuutta ja ys-
tävyyttä, jotka näkyvät myös opis-
tomme arvoissa. Samoin arvoste-
taan osallistumista oman seurakun-
nan toimintaan, sen jumalanpalve-
luksiin ja luottamustehtäviin. Seura-
liike ei rakenna omaa seurakuntaa.

Herännäisyys tunnetaan avaran 
armon liikkeenä.

Tapani Rantala

Lisälukemista: www.h-y.fi
Jaakko Elenius: Vakavin kasvoin, 
iloisin mielin (opiston kirjastossa)

Lauluyhtye Suden Aika esitti konsertissaan hienoja sovituksia Siionin virsistä.
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Syksyn opistolaispäivää aloi-
teltiin jo ehtookellojen aikaan 
lauantai-iltana 19.9., kun Hel-
singistä saapunut mieskuo-
ro Veisuuveljet lauloi, veisasi 
ja veisautti opiston tilauskah-
vioon kokoontunutta väkeä. 
Nuorten miesten kuoro veisa-
si monta Siionin virttä ja kuo-
ron johtaja Samuli Korkalai-
nen tutustutti muutamiin muo-
kattuihin Siionin virsiin. Illan 
päätteeksi varhaisnuorten ja 
nuorten musaleirin osanottajat 
lauloivat Antti Vuoren ja Ma-
ria Laakson ohjauksessa op-
pimansa laulun.

Opiston perinteiden mukai-
sesti viikonloppu jatkui sun-
nuntaina 20.9. tuomiokirkos-
sa opistolaispäivän messul-
la, joka oli samalla Turun- 

päivän messu. Kaksi opiskeli-
jaa oli lukemassa Raamatun lu-
kukappaleita, Veisuuveljet vei-
sasivat myös kirkossa ja opis-
ton pappeja oli avustamassa 
ehtoollisen jakamisessa. Opis-
ton valtuuskunnan puheenjoh-
taja, emeritusarkkipiispa Juk-
ka Paarma saarnasi juhlames-
sussa. Saarnassa tulivat esil-
le opiston juuret 1900-luvun 
alun Hannulan-herätyksessä 
ja 1930-luvulta alkaen herän-
näisyydessä. Paarma painotti 
opiston nuorille antamaa tukea 
maailmankatsomuksen raken-
tamisessa ja identiteetin kehit-
tymisessä. Opisto on antanut 
monelle elämän eväitä. Juma-
lan tahto toteutuu hädässä ole-
van auttamisessa. Kun ihmi-
nen tavalla tai toisella kompas-

Kaupunkiopisto elämän eväiden välittäjänä
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Opiston pitkäaikaiset opettajat Soili Niinistö ja Eija Rausmaa.

Rehtori Tapani Rantala ja hallituksen puheenjohtaja Hannu 
Vehanen.

Opiston musakurssilaiset esiintyivät juhlaseuroissa.

Kristillisiä kansanopistoja perustettiin harvoin suu
riin kaupunkeihin. Turun kristillinen opisto on tästä 
poikkeus. Opisto aloitti toimintansa Turussa loka
kuussa 1925 ja siksi merkkivuosi on huipentunut 
loppuvuotta kohti. 

telee elämässään ja eväät ovat 
lopussa, niitä tarjotaan lisää.

Opistolaispäivä jatkui opis-
tolla seuroissa, joiden ensim-
mäisenä puhujana oli opis-
tomme suomen kielen opettaja 
Laura Tikkanen. Hän kertoi, 
miten opistolla kokoontuvas-
sa keskustelupiirissä kurdilai-
nen mies ja thaimaalainen nai-
nen olivat löytäneet toisistaan 
ystävän. Opisto on yllättävien 
kohtaamisten ja kasvun paik-
ka sekä opettajalle että opis-
kelijoille. Opisto on myös eri-
tyinen työpaikka siinä mieles-
sä, että usko ja uskonnot saa-
vat olla täällä näkyvä ja luon-
nollinen osa arkea, totesi Lau-
ra. Rukous, usko ja luottamus 
Jumalan armoon ja tukeen ei-
vät ole opistolle tulevia erotta-
via tekijöitä. Uskosta saa avoi-
mesti keskustella ja yhteisiä 
arvoja etsitään yhdessä. Myös 
Laura toi esille ajatuksen elä-
män eväistä, joita opistolla tar-

jotaan. Kohtaamiset opistolla 
antavat mahdollisuuksia tut-
kia ja pohtia omia asenteitaan 
ja suhtautumista erilaisuuteen.

Nuorten musaleirin toinen 
esiintyminen viikonlopun ai-
kana seurapuheiden välissä oli 
iloinen tervehdys leirin 10–20 
-vuotiailta osallistujilta. Nuo-
ret lauloivat ohjaajiensa säes-
täminä ”On pieninkin suuri 
hänen valtakunnassaan”, ”Aa-
mun siivin” ja ”Pyhän koske-
tus” -laulut. 

Heikki Pulkkinen, opiston 
eläkkeellä oleva vararehtori, 
palasi puheessaan opiston al-
kuvaiheisiin. Oli mielenkiin-
toista kuulla, miten ulkoises-
ti vaatimattomat opiston en-
simmäiset tilat 1920-luvun 
puolivälissä olivat yhteisma-
joituksineen. Sirkkalankadul-
ta vuonna 1926 hankitut tilat 
vakiinnuttivat opiston toimin-
nan ja vuonna 1973 Räntämä-
keen rakennettu uusi opistora-

kennus antoi uudet mahdolli-
suudet toiminnalle. Heikki ko-
rosti opiston roolia kansojen ja 
kulttuurien välisen ymmärryk-
sen vahvistajana. Ensimmäiset 
afrikkalaiset opiskelijat tulivat 
taloon jo 1960-luvulla ja siitä 
asti opisto on ollut kansainvä-
linen. Opisto on ollut monelle 
paitsi oppimisen paikka, myös 
levähdyspaikka ja uskon vah-
vistumisen paikka.

Opiston hallituksen pu-
heenjohtajan Hannu Vehasen 
puheessa oli hauska esimerkki 
pöytyäläisestä Aksel Holmis-
ta, joka oppi vähitellen uuden 
asenteen kotiinsa eksynyttä 
kissaa kohtaan. Hannu tiivis-
ti opiston arvoiksi avarakat-
seisuuden, valmiuden kohda-
ta erilaisuuden ja heikomman 
puolustamisen. Opisto on jou-
tunut ja joutuu tulevaisuudes-
sakin aina uudelleen arvioi-
maan toimintatapojaan. Ku-
kin aika toteuttaa opiston pe-

rinnettä omalla tavallaan. Am-
matilliseen kunnianhimoon 
yhdistyy kannustaminen hy-
vään ja hyvän tekemiseen.

Rehtori Tapani Rantalan 
puheessa oli viittauksia opis-
ton historiaan ja kuvia eri vuo-
sikymmeniltä. Yksi näkökul-
ma historiaan oli opettaja Rai-
li Kauhaniemen silloiselta 
rehtorilta saama ohje, että jo-
kainen vieras otetaan opistolla 
vastaan ystävänä. Opistolais-
päiväviikonloppu antoi kaiken 
kaikkiaan osallistujalle moni-
ulotteisen kuvan siitä, mikä 
opiston vaiheissa on muuttu-
nut, mutta myös siitä, mikä 
opistossa on yhdistänyt erilai-
sia ihmisiä. Opiston avoimes-
ti kristillinen ja samalla erilai-
suuden hyväksyvä lähestymis-
tapa ihmisiin on säilynyt vuo-
sikymmenestä toiseen.

Teksti: Matti Ijäs
Kuvat: Jaana Rantala

Opetusneuvos Heikki Pulkkinen puhui opistolaispäivien seuroissa. Vieressä puoliso Anna-Liisa.

Myyntipöydät notkuivat maahanmuuttajaopiskelijoiden herkkuja.
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Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan, 
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!

• 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

• su 15.11. klo 10 Uudenkaupungin seurat. Mes-
su kirkossa, jonka jälkeen kah-
vit ja siioninvirsiseurat seura-
kuntatalolla. 

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

seurakuntasali, Eerikinkatu 3, 
kahvitus klo 15.30

• su 29.11. klo 18 Miesten veisuut, Mikonmökki 
(Puutarhakatu 24) 

• ti 1.12. klo 18 Auran seurakuntatalo 
• 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

• Papiston päivä 19.1. 
• Viittomien jatkokurssi 30.–31.1. 
• Harmonisen laulun talvikurssi 5.–7.2.
• Sadutus ja tarinat kurssi 26.–28.2.
• Suntioiden kevätpäivät 29.2.–1.3.
• Perkkakurssi 6.–7.3.
• Sukupuoli ja seksuaalisuus kasvatustyössä 
 ensimmäinen lähijakso 18.–20.4.
 toinen lähijakso 3.–4.10.
• Lasten kesäkurssi 6.–10.6. 
• Suomen Kalligrafiayhdistyksen  

kesäopintopäivät 10.–12.6.

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 kevät 2016

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 kuvat: Janne Peltonen

Innostu TKO?
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivä - 

toiminnan ohjauksen ammattitutkinto 
Suntion ammattitutkinto

Web designer 
Kauppatiede

Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot
Oikeustiede 

Psykologia ja kasvatustiede
Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi 

Perusopetus ja 10-luokka 
Maahanmuuttajien suomen kielen alkeisopinnot
Maahanmuuttajien suomen kielen jatko-opinnot

Opiston jouluseurat
tiistaina 15.12. klo 18

Ennen seuroja tarjolla glögiä, 
seurojen jälkeen joulukahvit.

Tervetuloa!

Hyvä wanhan ajan joulunvietto 
23.–27.12.2015

Joulunviettoa parhain suomalaisin perintein!  
Suomen joulukaupunki Turku ja Turun kristillinen 
opisto tarjoavat sinulle unohtumattoman joulun  
levollisessa ja leppoisassa ilmapiirissä.

Hinta 400 €, sis. täysihoidon, ohjelmat ja kuljetukset.

Ilmoittautumiset 13.12. mennessä:  
kurssipalvelut@tk-opisto.fi

Lisätiedot: Jaana Rantala, p. 0400 477 836, 
jaana.rantala@tk-opisto.fi

Ympäristöpäivänä opiskelijat tutustuivat kierrätykseen 
ja lajitteluun ja pääsivät osallistumaan mm. seikkailu-
liikuntaan, luontoaskarteluihin sekä opiston pihapiirin 
siistimiseen.

Linjatäräyksessä nähtiin vauhdikkaita esityksiä ja huomattiin, 
miten monipuolisia kykyjä opistolta löytyykään.

Turun kristillinen kansanopisto aloitti toimintansa 
20.10.1925. Juhlavuoden kunniaksi merkkipäivän  
koittaessa osa henkilökunnasta ja opiskelijoista  
pukeutui vanhan ajan tyyliin.


