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Kauppiksella luodaan 

vahva perusta 
jatko-opinnoille

Sekä Vilma Rämön että Lauri Kivikosken urasuunnitelmat ovat selkiytyneet Kauppiksella. 
Ensi syksynä molemmat aikovat jatkaa alan opintoja, Vilma ammattikorkeassa ja Lauri 
yliopistossa.

Lauri Kivikoskelle Kauppis oli suun-
nanmuutos. – Lukion jälkeen hain muu-
taman kerran oikeustieteelliseen ja kun 
ovet eivät auenneet, alkoi epäilyttää, yri-
tänköhän oikealle alalle. Nyt olen todel-
la innostunut kansantaloustieteestä, Lau-
ri kertoo ja kehuu kurssin opettajaa Henri 
Salokangasta Turun yliopiston taloustie-
teen laitokselta. – Hän osaa selittää vai-
keatkin asiat selkein esimerkein, yhtyy 
Vilma Rämö kehuihin. 

Vilma lähti opiskelemaan Kauppikselle 
kansanopistossa opiskelleen äitinsä suo-
situksesta. – Kansanopistossa oli kuulem-
ma viihtyisää ja opiskelu antoisaa, joten 
päätin kokeilla. Enkä ole katunut. Täällä 
on voinut keskittyä opiskeluun, sillä asun-
tolassa on rauhallista eikä ole turhia hou-
kutuksia ihan lähellä, Vilma kertoo. 

Opiskelutaidot ja  
matematiikka haltuun
Sekä Vilman että Laurin mukaan pieni 
ryhmä (= 14 opiskelijaa) takaa sen, että 
opinnoissa on mahdollista saada yksilöl-
listä tukea. – Esimerkiksi matematiikas-
sa asioita väännetään vaikka rautalangas-
ta ja aina voi kysyä, Lauri sanoo. 

Linjan suunnitellut, tällä hetkellä äi-
tiyslomaileva historian ja yhteiskun-
nallisten aineiden opettaja Milla Lind-
ström kertoo paneutuneensa juuri ongel-
mallisiksi koettuihin aiheisiin. – Esimer-
kiksi talousmatematiikan kurssi ei kuulu 

pitkän matematiikan sisältöihin lukiossa, 
mikä taas voi koitua kohtalokkaaksi pää-
sykokeissa, joissa vaaditaan soveltavaa 
osaamista, Milla kertoo ja lisää vielä, että 
linjalla panostetaan myös opiskelutaitojen 
vahvistamiseen.

Monenlaisia urapolkuja
Ensi syksynä Lauri suuntaa kauppakorkea-
kouluun ja Vilma ammattikorkeakouluun. 
Koulutusmahdollisuuksia ja työtehtäviä on 

kaupallisella alalla monenlaisia. – Erityisesti 
rahoitusalalla on kiinnostavia tehtäviä, mut-
ta yrittäjyyskin kiehtoo, Lauri pohdiskelee. 
Vilmaa puolestaan odottaa työpaikka metal-
lialan perheyrityksen talousosastolla. Vuo-
den opinnot Kauppiksella, erilaiset kurssit 
yritysjuridiikasta markkinointiin ja matema-
tiikkaan, antavat vahvan perustan kaupallisen 
alan osaamiselle.

Kauppiksen linjavastaavana toimiva histo-
rian ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja 
Mari Nurmiranta pitää huolen, että opis-
kelutaidot vahvistuvat. Niillä tarkoitetaan 
esimerkiksi tiimityötaitoja, itsenäisen 
opiskelun tekniikoita sekä kriittistä tiedon-
hakua. – Tabletit ja kannettavat otetaan 
käyttöön aina tarvittaessa, Mari kertoo. 

Kaupallisen alan korkeakouluopin-
noista ei kannata jäädä vain haavei-
lemaan, jos ovet eivät ensimmäisellä 
kerralla auenneet tai oma ala tuntuu 
vielä epävarmalta. Opiston korkea-
kouluopintoihin valmistavat linjat 
Oikis, Lääkis ja Kasvit saivat viime 
syksynä rinnalleen Kauppiksen. 

Teksti: Laura Tikkanen
Kuvat: Janne Peltonen



Elokuussa sinä seisot käytäväl-
lä, haet turvaa ystäväsi olkapäästä. 
Oviaukosta kurkistavat pulpettirivit 
ja metsäiset ikkunat. Astut varovas-
ti elämäsi ensimmäiseen luokka-
huoneeseen.

Koulussa kuuntelet vierasta kiel-
tä, katsot opettajien avautuvia ja 
sulkeutuvia suita, kasvojen ilmei-
tä, heiluvia käsiä ja kehonkieltä. 
Yrität ymmärtää. Haukottelet. Is-
tut, tutkit, laulat, tanssit ja näytte-
let. Ilo läikähtää sinussa joka ker-
ran kun tunnistat tutun sanan. Opit 
suomea vähä vähältä.

Kotona ohjaajat opastavat sinua 
asuntolan tavoille. Sinä lajittelet 
roskia, käytät pesukonetta, lutrut-
telet astianpesuainetta. Poika me-
nee, uusi tulee tilalle. Sitten menee 
tyttö, ja uusi tyttö tulee tilalle. Sinä 
siivoat uutta huonetta, painat kuvan 
sinitarralla seinälle.

Illalla puet verkkarit, kävelet 
opistorakennuksen toiseen päähän 
ja istahdat kuluneelle nahkapenkil-
le. Lisäät tankoon kymmenen kiloa 

ja pyyhit hikeä otsaltasi. Treenin 
jälkeen suuntaat kavereittesi kans-
sa saunan lauteille, nautit ihollesi 
paiskautuvasta lämmöstä ja pulah-
dat uima-altaaseen. 

Viikonloppuna käVElEt metsän 
poikki tapaamaan ryhmäkodin nuo-
ria. Välillä sijoitat rahasi bussimat-
kaan Pansion vastaanottokeskuk-
seen. Tapaat maanmiehiäsi; jutte-
let, vitsailet ja itket. Vertailet koke-
muksia ja toivot voivasi jäädä Suo-
meen. 

Leirikoulussa huonekaveri-
si ihastelee vaatimatonta punais-
ta mökkiä, omaa asuntoa golfken-
tän laidalla. Sinä katsot epäuskoi-
sena kännykkääsi ja pudistat päätä-
si. Langaton netti ei toimi! Uhkaat 
karata takaisin sivistykseen. 

Sinä tulet ryhmäämme, kun tuu-
li läpättää haavan lehdissä, täplit-
tää sinisen taivaan heleän keltai-
seksi. Katsot taivasta ja katsot mi-
nua. Silmäsi säteilevät. Menemme 
takaisin luokkaan, ja ojennan sinul-

le kirjan. ”Kiitos”, sinä sanot. Sillä 
sanavarastolla pääset hyvin alkuun.

Vaikka opit taivuttamaan verbe-
jä (minä syön, sinä syöt, hän syö) 
ja paikallissijoja (ruokalassa, ruo-
kalasta, ruokalaan), niin suoma-
lainen ruoka maistuu sinusta edel-
leen vieraalta. Illalla kokkaat asun-
tolan keittiössä, kun palohäly-
tin soi: ”Piip, piip, piip!” Onko se 
suomea? Nostat pohjaan palaneen 
spagettikattilan kuumalta levyltä, 
ja kaverisi huutaa: ”Apua!”

Näytät minulle kirpputorilta os-
tamaasi aarretta ja kiiruhdat kou-
lun jälkeen pihalle. Seuraavana 
päivänä nilkutat terveydenhoita-
jan vastaanotolle. Äännämme yh-
dessä uudestaan: ”Minä luistelen 
rullaluistimilla.” Hierot polveasi 
ja mietit vauhtia, vapautta. Kato-
at luistimet jalassa ulos.

itku kumpuaa sinussa tänään sy-
vältä ja se jatkuu seuraavana ja si-
tä seuraavana päivänä, seuraavalla 

viikollakin se jatkuu. Painat pääsi 
olkapäälleni. Silitän selkääsi, pite-
len vapisevaa kehoasi. ”Sinä olet 
nyt turvassa”, kuiskaan korvaasi. 
”Toivon, että kuulet pian perhees-
täsi.”

Puhujakorokkeella seisoo rehto-
ri, hänen alapuolella istuu tulkki. 
Et saa silmiäsi irti tulkin nopeasti 
viittovista käsistä. Vieressäsi opis-
kelijat nousevat ylös, sinäkin nou-
set ja haparoit Maamme-laulun sa-
noja valkokankaalta. Sitten vanha 
rouva, opistomme entinen opet-
taja kertoo sota-ajasta ja meneh-
tyneistä veljistään. Luokassa var-
mistat minulta, oliko rouva oikeas-
ti menettänyt veljensä. Kyyneleet 
silmissäsi toteat: ”Hän ymmärtää 
minua.”

Ruohonkorret pörhistelevät lu-
mikiteissä, kun sinä juokset tielle. 
Vapaaehtoisten lahjoittamat talvi-
kengät jalassasi liu’ut mustan as-
faltin peittämällä jäällä. Koputat 
jäätä kengänkärjelläsi – se ei anna 
periksi. Naurusi huuruaa.

kaamoksEssa nukut päivät yök-
si, yöt päiviksi vaihtuvat. Piiloudut 
huppariisi, ihmettelet ikkunasta hei-
jastuvaa kuvaasi. Miksi aurinkoa 
ei näy? Miksi oleskelulupa ei tule? 
Miksi perheenjäsenet eivät soita?

HänEn silmänsä ovat siniset ja vaa-
leat hiukset poninhännällä. Seuraat 
opiskelijaa, kuljet paikasta A paik-
kaan B. Opiskelijat pyytävät sinua 
pelaamaan pelejä, kertomaan koti-
maastasi ja etsimään kirjoja kirjas-
tosta. Kun sinä et ymmärrä, painat 
katseesi käsiisi. Mutta välillä sinä 
ymmärrät, ja hymy valaisee kasvosi.
Sinä väsyt odottamiseen. Petyt. Her-
mostut. Turhaudut. Lasket kulunei-
ta kuukausia. Muistat. Ajat ajatukse-
si pois, mutta ne palaavat aina takai-
sin. Pelkäät. Tuot maton luokkaan. 
Tarkistat kellonajan. Hengität. Pol-
vistut. Kumarrut. 

Sinä et ole yksin.

Anu-Mari Janhonen
nuorten turvapaikanhakijoiden 

suomen kielen opettaja

Vapaat viikot
sEitsEmän Vapaata viikkoa. Näin voidaan kuvata paaston-
aikaa, joka alkaa laskiaisesta ja päättyy pääsiäiseen.

paasto on ankaran tuntuinen sana. Se voi saada ajatukset 
tiukkaan ruokavalioon, herkuttomuuteen tai tipattomuu-
teen. Joku voi paastota television katselusta ja somevies-
tinnästä.

Vapaat Viikot osoittavat syvemmälle kuin vain pidättäy-
tymiseen. Paasto voi tarjota mahdollisuuden yksinkertais-
taa ja keventää, keskittyä ja syventyä. Etsiä olennaista.

kristillinEn paasto antaa sijaa rukoukselle, lukemiselle 
ja jumalanpalveluksille. Merkitseekö paasto omaan itseen 
keskittymistä? Voisiko se merkitä omasta itsekeskeisyy-
destä vapautumista ja lähimmäisen huomaamista?

opistolla aamuHartaudEt tarjoavat paastonaikana yhtei-
sen tien kohti pääsiäistä. Marian päivänä 13.3. vietämme 
kevätopistolaispäivää Maarian kirkossa ja opistolla. Hiljai-
sella viikolla aamuhartaudet pidetään aulassa, ravintolam-
me ruokalista muokkaantuu tuolloin hiljaisen viikon mu-
kaan.

Vapaat Viikot kutsuvat mukaansa. Keventämään ja ke-
ventymään.

Sinä et ole yksin

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 kristillisen opiston pitkäaikainen rehtori 
Martti Antola kuoli Porissa vaikean sairauden uu-
vuttamana 18.1.2016. Opiston rehtorina hän toimi 
vuodesta 1988 vuoteen 2006 saakka.

Martti Antola kasvoi kansanopistomieheksi jo lap-
suudenkodissaan Eurajoella, jossa hänen isänsä toi-
mi Eurajoen kristillisen opiston rehtorina. Pian pa-
piksi valmistumisensa jälkeen Martti kutsuttiin Por-
taanpään kristillisen opiston rehtoriksi. Siellä hän 
toimi kymmenisen vuotta ennen siirtymistään Tur-
kuun.

Martti Antola opittiin tuntemaan innostuvana ke-
hittäjänä ja uuden rakentajana. Hän näki kansanopis-
tolla kasvavia mahdollisuuksia ja arkailematta hän 

Rehtori Martti Antola  
– voimakas kehittäjä

ryhtyi laajentamaan niin rakennuskantaa kuin kou-
lutusvalikoimaa. Hän kehitti opiston ammatillista 
koulutusta, käynnisti lukitukitoiminnan ja sen mit-
tavat hankkeet. Antola piti maahanmuuttajien ko-
toutumis- ja kielikoulutusta kansanopiston tärkeä-
nä yhteiskunnallisena tehtävänä.

Opiston 75-vuotisjuhlakirjan johdantosanoissa 
Martti Antola toteaa, että opiston keskeisenä toi-
mintalinjauksena on ollut ihmisten välinen vuoro-
vaikutus, sosiaaliset taidot ja aidon kanssakäymi-
sen oppiminen arkielämässä. Siksi hänen mukaansa 
juhlakirjan nimeksi valittiin ”Ihminen ensin”. Toi-
mintalinjaus kuvaa hänen työotettaan ja johtamis-
näkemystään.

Antola osallistui aktiivisesti Euroopan ekumee-
nisten akatemioiden toimintaan ja toteutti siellä saa-
miaan ideoita oman opistonsa toiminnassa. Hän oli 
valmis jakamaan osaamistaan ja tukeaan koko kan-
sanopistokentälle. Erityisesti monet herännäisopis-
tot ja niiden rehtorit tukeutuivat Antolan ammatti-
taitoon ja näkemyksiin.

Kun Diakonia-ammattikorkeakoulua perustet-
tiin, Martti Antola toimi sen keskeisenä arkkitehti-
nä ja sittemmin pitkäaikaisena omistajahallituksen 
jäsenenä.

Luottamustehtäviä Antola hoiti mm. Ekumeenis-
ten akatemioiden liitossa, Kansanopistoyhdistyk-
sessä, Turun NMKY johtokunnan puheenjohtajana 
ja sittemmin Kankaanpään opiston johtokunnassa.

Martissa yhdistyivät lapsuuden perheen rukoile-
vaisuus ja opistovuosien herännäisyys. Martti vei-
sasi mielellään niin seuraväen, perheen kuin ystä-
vienkin kanssa. Hänet tunnettiin opistolla ja laajalti 
sen ulkopuolellakin ystävällisyydestä ja lämpimäs-
tä vieraanvaraisuudesta, jota he puolisonsa Kaijan 
kanssa osoittivat.

Opiston väki kunnioittaa entisen rehtorinsa Mart-
ti Antolan elämäntyötä ja muistoa ja siunaa hänen 
taivasmatkaansa. 

Tapani Rantala
rehtori



Säästöt koulutuksesta ja ammatil-
lisen koulutuksen reformi ovat ol-
leet kestoaiheet koko alkusyksyn 
kaikkialla oppilaitosmaailmassa. 
Reformi-käsitettä on jo vahvasti 
arvosteltu, koska kyseessä on kui-
tenkin ensisijaisesti nimitys sille, 
että valtion rahoitus ammatilli-
seen koulutukseen vähenee vuo-
desta 2017 alkaen yli 10%. Paljon 
reformiakin on silti tulossa. Nuor-
ten ja aikuisten koulutusjärjestel-
mät yhdistetään. Tutkintojärjes-
telmää yksinkertaistetaan. Byro-
kratiaa luvataan vähentää. Rahoi-
tus muutetaan enemmän tulok-
siin kuin sisällä olevaan opiske-
lijamäärään perustuvaksi. Vaik-
ka tulevia rahoituksen leikkauk-
sia ei voida tervehtiä ilolla, ei ole 
kuitenkaan syytä käyttää aikaa ja 
energiaa liikaa tämän asian voi-
votteluun ja huokailuun. Energia 
kannattaa käyttää siihen, kuinka 
aidosti tekisimme asioita selkeäs-
ti toisin. Poisoppimisen ja luopu-
misen taito ovat tässä kohtaa var-
masti tarpeen. 

Jokainen koulu ja oppilaitos 
ovat samassa tilanteessa. Kun ra-
hat vähenevät, on mietittävä mitä 

voidaan jättää tekemättä. Tuotos-
panos -ajattelusta tulee yhä kes-
keisempää. Opetusta tulee yhä 
enemmän kohdentaa niille, jotka 
sitä aidosti tarvitsevat. Vaihtoeh-
toisia tapoja hankkia, tunnistaa 
ja tunnustaa osaamista tulee ke-
hittää. Luokkahuoneopetusta tu-
lee siirtää aikaan ja paikkaan si-
tomattomaksi. Tyhjille luokka-
tilatunneille tulee kehittää kor-
vaavaa lisätuloja tuovaa käyttöä. 
Hallintoa ja palveluita tulee kar-
sia. Jokaisen osaamiselle aiheu-
tuu haasteita siinä, että vanhat 
työnkuvat eivät voi täysin säilyä. 
Uutta on opiskeltava ja epämu-
kavuusalueille on uskallettava.

Kaikki ideat ja ajatukset ovat 
tärkeitä tässä uudistustyössä. 

Opiston tilanne ammatillisen 
koulutuksen reformiin valmis-
tautumisessa on hyvä. Opiston 
koulutusten tulokset ovat huip-
puluokkaa. Opiston taloustilan-
ne on hyvä, mutta tulevat rahoi-
tusleikkaukset vaativat toimin-
nan muuttamista ja kehittämistä. 
Opisto on asettanut tavoitteek-
seen samanaikaisesti sekä tehos-
taa toimintaa että hankkia lisävo-

lyymiä / lisätuloja.
Kaikissa muutoksissa onnistu-

minen edellyttää rohkeutta ja hy-
vää luottamusta luottamushenki-
löiden, henkilökunnan ja opiske-
lijoiden kesken sekä yhteisesti 
jaettua ymmärrystä tavoitteista. 
Oppimisen rohkeus, tekemisen 
ilo ja reilu asenne aidosti toteu-
tuessaan mahdollistavat asioiden 
uudella tavalla tekemisen: tehok-
kaasti, pienevin resurssein, mut-
ta samalla aidosti tuloksia saa-
vuttaen ja tulevaisuuden tavoit-
teisiin vastaten. Muutokset vaa-
tivat onnistuakseen myös luot-
tamusta siitä, että uutta kokeil-
lessa voi ja saa myös epäonnis-
tua. Kaikki kokeilut eivät muu-
tu käytännöiksi, mutta ne voivat 
viedä asiaa merkittävän loikan 
haluamaamme suuntaan. Epäon-
nistumisen pelko on usein suu-
rin uudistumisen este. Vatuloin-
tikorista asiat siirtyvät nopeam-
min ja helpommin tekojen tielle, 
jos työyhteisössä ei ole tätä taak-
kaa. Yhdessä onnistumme kyllä.

Juha Kaivola
pedagoginen rehtori
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Uudistuksia luvassa

Moni nuori varmasti haaveilee 
omaan asuntoon muuttamises-
ta jo pitkään, ennen kuin se oi-
keasti tapahtuu, tai sitten sitä 
ei mieti lähes ollenkaan. Jot-
kut viihtyvät kotona kauan, 
eikä pois muutto ole kiireel-
listä. Joidenkin jatko-opiske-
lupaikka kuitenkin peruskou-
lun jälkeen saattaa sijaita toi-
sessa kaupungissa, eikä kotona 
asuminen ole enää mahdollis-
ta. Oman kodin hankkiminen 
jo 16-vuotiaana voi olla todel-
la suuri askel sekä nuoren, että 
vanhemman elämässä. 

Turun kristillinen opisto on 
yksi niistä kouluista, jotka tar-
joavat mahdollisuuden asua 
asuntolassa koulun lähellä. 
Asuntolassa asuminen voi ol-
la kevyempi vaihtoehto, kuin 
täysin omilleen muuttaminen. 
Lahtelainen viittomakielen oh-
jaajaksi opiskeleva Ida Tossa-
vainen on asunut asuntolassa 
jo 2,5 vuotta loma-aikoja lu-
kuun ottamatta. Hän kertoo, 
että asuntolaan muuttaminen 
oli tietynlainen aikuistumi-
seen liittyvä juttu, mutta hie-
man helpompaa, sillä viikon-
loppuisin pitää yleensä palata 
kotiin eikä opistolla itse tarvit-
se huolehtia ruoasta lähes lain-
kaan. Asuntolassa on siis mah-
dollisuus asua koko opiskelu-
jen ajan ja toisen asteen perus-
tutkintoa suorittavalle asumi-
nen on ruokailuineen ilmaista. 
Opisto tarjoaa asuntolalaisille 
aamupalan, lounaan ja päiväl-
lisen, mutta kaikki muu syö-
minen pitää opiskelijan kus-

tantaa itse. Osa opiston asun-
tolassa asuvista asuu arkipäi-
vät koululla, mutta palaavat 
viikonloppuisin kotiin van-
hempien luokse tai mihin mil-
loinkin. Aina silloin tällöin saa 
asuntolaan jäädä viikonlopuk-
si, mutta siitä täytyy erikseen 
ilmoittaa ja maksaa 6€ maksu 
per vuorokausi. Viikonlopuksi 
jäävän täytyy myös olla täysi-
ikäinen. 

Asuntolassa yleensä asutaan 
pareittain ja usein asuntolapa-
rit ovat toisilleen entuudestaan 
vieraita. Ida kertoo, että hänen 
ensimmäinen huonekaverin-
sa Essi Lindholm oli hänelle 
entuudestaan tuntematon, mut-
ta he tutustuivat nopeasti ja tu-
livat todella hyvin juttuun. Es-
sin valmistuttua vuoden 2015 
keväällä lastenohjaajaksi, sai 
Ida uuden huonetoverin toises-
ta lastenohjaajaopiskelijasta, 
Emilia Lastumäestä. Emilia 
oli aiempana vuonna jo asunut 
asuntolassa, joten uusi kämp-
päkaverisuhde ei alkanut ihan 
vieraalta pohjalta. Ida kuiten-
kin on myös sitä mieltä, et-
tä vaikka kuinka kiva ja mah-
tava kämppis olisikaan, alkaa 
jossain vaiheessa seinät kaa-
tua päälle pienessä huoneessa. 
”Samat kasvot päivästä toiseen 
sekä asuntolassa että koulussa 
voi ottaa pidemmän päälle voi-
mille”, Ida lisää.

Ensimmäisen vuoden lasteno-
hjaajaopiskelija Jussi Ojares 
on yksi niistä harvoista opis-
kelijoista, joka maksaa siitä, 

Minkä ikäisenä sinä muutit pois kotoa vai onko 
muutto vasta edessä? Mikä on hyvä ikä muuttaa 
omaan asuntoon? Miten olisi asuntolaelämä?

että saa asua opistolla yksin. 
Jussi on asunut ennen opistol-
le muuttamista jo omillaan ja 
sanookin, että yhteisiin oles-
kelutiloihin ja keittiöön oli 
hieman totuttelemista. Yhtei-
sasumisen kautta hän on kui-
tenkin tutustunut paljon uu-
siin ihmisiin ja yleisesti tulee-
kin kaikkien asuntolalaisten 
kanssa juttuun, vaikka osa on-
kin vieraampia kuin toiset. Se-
kä Ida, Jussi että asuntolaoh-
jaaja Taija Sipola ovat kaik-
ki yhtä mieltä siitä, että asun-
tolassa on yleisesti hyvä ilma-
piiri. Joskus saattaa tulla pien-
tä kinaa, mutta siihen vaikut-
taa myös jatkuva yhdessä olo. 
Erimielisyydet sovitaan ja yh-
teiselo jatkuu. Osa ihmisistä on 
myös jakautunut omiin ”kup-
pikuntiinsa”, mutta asuntolan 
yhteiseen toimintaan, esimer-
kiksi viime syksynä järjestet-
tyyn discoon, porukka osallis-
tuu ryhmänä ja mielellään. Ta-
lon nuoret turvapaikanhakijat, 
eli Nutukat, osallistuvat myös 
yhteisiin rientoihin, vaikka vä-
lillä kielimuuri saattaakin olla 
osallistumisen esteenä.

Vaikka nuoret asuvat asunto-
lassa itsekseen, pidetään heis-
tä kuitenkin huolta myös ylem-
mältä taholta. Asuntolalla toi-
mii asuntolaohjaaja Taija Si-
pola, joka pitää pääosin huol-
ta asuntolan vapaa-ajan toi-
minnasta, eli hän järjestää kai-
kenlaista toimintaa, joita asun-
tolassa asuvat voivat yhdes-
sä puuhailla. ”Leivomme, pi-
dämme leffailtoja ja käymme 
välillä esim. Megazonessa yh-
dessä”, Taija kertoo. Vapaan 
toiminnan illat ovat siis hy-

Sekä asuntolan emäntä että asukki, Taija Sipola ja Jussi Ojares, 
kehuvat asuntolan ilmapiiriä hyväksi.

Opistolla järjestettiin perjantaina 5. 
päivä helmikuuta Runebergin päivän 
tapahtuma. 

Opettaja Matti Ijäs piti ensin esi-
telmän Runebergin elämästä, ja tä-
män jälkeen opiskelijat lukivat runoja. 
Suoki-linjojen eli Suomen kielen lin-
jojen ja Nutukka-ryhmän eli Nuorten 
turvapaikanhakijoiden ryhmän opiske-
lijat lukivat Runebergin runoja. Peva-
linjan eli Perusopetukseen valmista-
van linjan opiskelijat taas olivat oppi-
tunnilla lukeneet ja kuunnelleet Rune-
bergin runoja. Niiden pohjalta he oli-
vat kirjoittaneet omia runoja, joissa 
oli sanoja Runebergin runoista. Osa 
opiskelijoista luki tapahtumassa näi-
tä hienoja omia tuotoksiaan. Tapahtu-
massa kuultiin siis sekä vanhoja runo-
ja että hyvinkin moderneja runoja. 

Tapahtuman järjestäjän opettaja 
Svetlana Myhkyrän mukaan tapahtu-
ma oli erittäin onnistunut ja sai myös 

opiskelijat innostumaan. Huhtikuus-
sa Mikael Agricolan päivänä on luvassa 
uusi vastaavanlainen tapahtuma. 

Peva 1 -linjan opiskelija Diya-
ko Sheikh Mohammadi teki ja esitti 
Runebergin innoittamana hauskan ru-
non Kesäyön unelma:
Kerran näin unta, että 
Viisi kuukautta peräkkäin, 
Suomessa oli kesä
pojat olivat humalassa
tytöt uivat järvessä 
olutta kylmässä
Pimeneviä iltoja saunassa
kaljat oli kädessä
laiskoja päiviä riippumatossa 
ja fiilis oli ihan ässä,
herätyskellon soidessa
heräsin talven loukussa 

Teksti: Mari Ruohonen
Kuva: Svetlana Myhkyrä

Asuntola:  
koulu ja koti samassa

mähenki asuntolassa ryhmäl-
tä toiselle. ”Vanhat opiskelijat 
ovat jo nähneet, miten hyvin 
asuntolan porukka voi toimia 
yhteen ja toivonkin, että omal-
ta osaltaan he luotsaavat ryh-
mää hyvään yhteisöllisyyteen 

ja jättävät perinnöksi tuleville 
asuntolalaisille positiivisen te-
kemisen meiningin” Taija lisää 
lopuksi.

Teksti: Eveliina Haapasalo 
Kuvat: Janne Peltonen

Opiston maahanmuuttajaopiskelijat  
viettivät Runebergin ja runojen päivää

vin monipuolisia, ja asuntola-
laiset saavat itse vaikuttaa toi-
minnan sisältöön. Asuntolaoh-
jaaja on myös mukana nuorten 
arjessa niin hyvinä kuin huo-
noinakin hetkinä.

Turun kristillisen opiston asun-
tolassa asuu noin 80 opiskeli-
jaa, eikä tällä hetkellä vapai-
ta huoneita ole. Voi siis sanoa, 
että asuntolahuoneet ovat aika 
suosittuja opiskelijoiden kes-
ken. Asumisoikeutta pitääkin 
muistaa hakea jo opiskelupai-
kan vahvistamisen yhteydessä, 
jotta osataan varhain kartoittaa 
kaikki tulevat asukkaat ja osa-
taan valita kämppikset. Asu-
misoikeutta voi anoa myös jäl-
kikäteen ja jos huoneita on va-
paana, voi paikan saada nope-
asti. 

Vaikka opiskelijat vaihtuvat 
vuosittain, säilyy hyvä ryh-
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